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Wykład 3. 

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

Na zewnątrz warunki były fatalne. Chmury wisiały nisko i szczelnie zasłaniały ziemię (...). Kapitan Arkadiusz Protasiuk wiedział, że  
musi  wylądować.  Czekał  na  upragniony  awans  na  stopień  majora.  Udane  lądowanie  w  obecności  prezydenta  i  szefa  Sił  
Powietrznych, generała Andrzeja Błasika, mogło mu tylko w tym pomóc. Ale istniało też duże ryzyko. Porażka, czyli lot na lotnisko  
zapasowe, mogła pogrzebać wszystkie jego zawodowe marzenia (...).

Samolot schodził w dół ścieżką wymyśloną przez dowódcę. Ten kurs nie miał absolutnie nic wspólnego z glisadą wyznaczoną dla  
lotniska. Kontroler podawał kolejne informacje, dowódca nie odpowiadał. Nie miał czasu na rozmowę z wieżą, był skupiony na  
poszukiwaniu pasa. Zapewne miał nadzieję, że za chwilę zobaczy światła reflektorów APM ustawionych jako bramka wlotowa na  
pas. A potem spokojnie wyląduje. Przecież udało się kolegom z jaka, więc powinno i im się udać. Najważniejszy był czas. Nie było  
mowy o locie na lotnisko zapasowe ani nawet o odejściu na drugi krąg. Za chwilę przecież miały się zacząć uroczystości w Katyniu.  
Właściwie Lech Kaczyński już był spóźniony.  

Załoga cały czas szukała wzrokiem lotniska (...)1.

Podstawowy,  fundamentalny  problem  (związany  z  10-tym  Kwietnia),  jakiego  do  tej  pory  nie 

rozwiązali ani specjaliści od hipotezy wypadkowej, ani ci od „dwuwybuchowej”, to ten, czy zapisy 

– urządzeń, rozmów w kabinie pilotów etc. (zapisy uznane za „twarde materiały dowodowe”)  to 

faktyczne, fizyczne ślady „lotu Protasiuka”. Wiemy, że obie strony „sporu” (tj. skrótowo rzecz 

ujmując: „wypadkowcy” i „dwuwybuchowcy”) są zgodne, co do tego, że zapisy owe to autentyczne 
1 OL-1, s. 152-153, 154-155. Takich kwiatków w publikacjach „komisji płk. Latkowskiego” jest więcej. 



ślady (w sensie kryminalistycznym), a w związku z tym jakiekolwiek poddawanie w wątpliwość 

wiarygodności tychże materiałów uchodzi w tych dwóch kręgach za uprawianie science fiction. 

Nikt jednak chyba, kto nawet dość pobieżnie przyglądał się losom „stenogramów CVR”, nie może 

powiedzieć, że z nimi to była prosta i normalna historia2. Pomijając w tym miejscu kwestię stanu 

rejestratorów  i  cudownego  ocalenia  taśm  (http://freeyourmind.salon24.pl/369017,o-diablach-co-

rejestratory-sponiewierali),  to  po  pierwsze,  odczytów dokonywali  w Moskwie  ludzie  niebędący 

specjalistami  od fonoskopii,  a  więc:  W. Targalski,  S.  Michalak,  B.  Stroiński,  Z.  Rzepa i  –  jak 

niedawno  podawał  Nasz  Dziennik  (http://naszdziennik.pl/polska-kraj/12227,kolporterzy-

klamstwa.html) – W. Kędzierski;  i  nie opublikowano zrazu wersji posiadającej pieczęć jakiegoś 

instytutu  specjalizującego  się  w  analizach  fonoskopijnych.  Upubliczniono  z  premedytacją  taką 

właśnie,  niespełniającą  wymogów  takiego  dokumentu  (w  niezwykle  ważnej  sprawie  przecież), 

wersję stenogramów i w ten sposób „ostatecznie dowiedziono lotniczego wypadku”. Po drugie, nim 

wrzucono na strony MSWiA na początku czerwca 2010 „pierwsze stenogramy”, krążyły w mediach 

różne (opowiedziane) warianty tego, co można było usłyszeć w nagraniach z kokpitu „pod koniec 

lotu”  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/02/kopiowanie-koncoweczki.html) 

(http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-  3.pdf  ). 

Po  trzecie  –  choć  tego  rodzaju  czynność  winna  być  punktem  wyjścia  do  ewentualnej  oceny 

porozumiewania  się  załogi  „prezydenckiego  tupolewa”  z  „wieżą  kontroli  lotów”  XUBS  oraz 

zachowań pracowników tejże „wieży”  – nie  dokonano żadnego zestawienia rozmów (uznanych 

jako te prowadzone 10 Kwietnia) z rozmowami załóg z tą wieżą w dniu 7-04-2010 (przypominam, 

że korespondencję ze strony załogi rządowego Tu-154M prowadził Protasiuk; wtedy też jednego z 

jaków pilotował Wosztyl). Jeśli więc polskiej stronie udało się zdobyć zapisy tego, co się działo 

(fragmentaryczne, bo tylko z godz. 8.38-10.45 czasu mosk.3), to nie udało się dotrzeć do nagrań ani 

z  dnia  przylotów  delegacji  rządowej,  ani  z  dwóch  dni  późniejszych.  Po  czwarte,  poważnym 

2 Na marginesie już dorzucę cytat z pierwszej książki „komisji płk. Latkowskiego”: Zaczęliśmy się zastanawiać, jak  
powstawał stenogram. Żaden z ekspertów, których prosiliśmy o wyjasnienie tej kwestii, nie umiał odpowiedzieć na  
nasze pytanie. Najprawdopodobniej Rosjanie tłumaczyli nagrania z czarnej skrzynki na rosyjski, a dopiero potem z  
powrotem na polski. Stąd przekłamania (OL-1, s. 183-184). Jak jednak wiemy z relacji choćby W. Targalskiego – 
tak właśnie nie było,  tzn.  jeśli  już to polskie odczyty były podstawą „MAK-owskich” tłumaczeń.  A że w obu 
wersjach są przekłamania, to osobna sprawa. Zresztą na tle „ponownej translacji” („komisja płk. Latkowskiego” 
stara  się  doczytać  w oryginale  to,  co  przekłamano  w „przekładzie  na  polski”)  dochodzi  momentami  do  iście 
groteskowych sytuacji. Przykładowo zdanie z godz. 10:06 (8:06): Jasiek go pytał – wyjaśniane jest tak: Dowódca 
najprawdopodobniej mówi o Pawle Janeczku, szefie ochrony prezydenta [zapewne w transkrypci pojawił się błąd;  
Rosjanie  nazwisko  Janeczek  (ewentualnie  pseudonim  „Janosik”)  -  bo  tak  oficera  BOR-u  nazywali  znajomi)  
potraktowali  jako  zdrobnienie  imienia  i  wpisali  „Jasiek”  (OL-1,  s.  188-189).  Dalszy ciąg  komentarza  jeszcze 
ciekawszy:  Można  przypuszczać,  że  to  Paweł  Janeczek  jako  pierwszy  na  prośbę  załogi  poinformował  Lecha  
Kaczyńskiego o złej  pogodzie na lotnisku w Smoleńsku.  Istnieje  zatem prawdopodobieństwo, że na czterdzieści  
minut przed katastrofą prezydent był świadomy, że w Smoleńsku nie ma warunków do lądowania (s. 189).
Tak wiele można było kiedyś wyczytać z wypowiedzi: Jasiek go pytał.

3 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html  .
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problemem stało  się,  jak  wiemy,  uzyskanie  przez  polską  stronę  oryginałów zapisów CVR,  zaś 

„końcóweczkę” (tychże zapisów), jak to się kiedyś wyraził min. J. Miller, dogrywano w Moskwie 

parokrotnie ze względu na jakieś „techniczne trudności”4.       

Po piąte, nie zostały do dzisiejszego dnia  opublikowane zapisy z jaka-40, które, przynajmniej wg 

niegdysiejszej zapowiedzi L. Misiaka i G. Wierzchołowskiego z  Gazety Polskiej,  miały  zmienić 

bieg śledztwa (http://niezalezna.pl/22682-tajemnica-czarnej-skrzynki-jaka-40)5.  Nikt  w  Polsce 

oczywiście nie wpadł na to (jeśli wierzyć oficjalnym doniesieniom), by zabezpieczyć CVR tegoż 

jaka (i zgrać zapis z taśmy rejestrującej rozmowy pilotów, nim załoga Wosztyla zabrała gnanego 

stołecznymi obowiązkami min. Sasina z paroma jeszcze osobami do kraju) i w ten sposób uzyskać 

materiał  porównawczy  do  analizy  innych  zapisów  rozmów  załóg  (jak  też  korespondencji  z 

białoruską kontrolą obszaru6, z moskiewską kontrolą oraz z wieżą XUBS), pozwalający zarazem 

4 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/02/kopiowanie-koncoweczki.html  ;  http://www.fakt.pl/Piloci-
krzyczeli-Jezu-Jezu-,artykuly,71784,1.html. Do dziś tych oryginałów Polska nie ma, ale naszym ekspertom to w 
niczym nie przeszkadza. 

5 Podobnie nie opublikowano do tej pory fonoskopijnej analizy ścieżki dźwiękowej filmiku Koli, mimo że nie jest ona 
jakoś szczególnie zaszumiona. Do sprawy tego materiału jeszcze powrócę w Zagadnieniach „smoleńskich”.

6 Zgodnie z ustaleniami autorów  Zbrodni smoleńskiej (jak pisałem w  Aneksie-3 do  Czerwonej strony Księżyca), w 
pewnym momencie z Mińska odezwał się do załogi jaka-40 ktoś po polsku, mówiąc  do zobaczenia. Z kolei, jak 
piszą  przedstawiciele  „komisji  płk.  Latkowskiego”:  Gdy  wiozący  dziennikarzy  Jak-40  opuszczał  białoruską  
przestrzeń powietrzną, kontroler z Mińsa polecił pilotom, aby nawiązali łączność z kontrolą obszaru w Moskwie.  
Pomylił się jednak, podając im częstotliwości radiowe. Dlatego drugi pilot, Rafał Kowaleczko, zamiast na 128,8  
Mhz,  zaczął  wywoływanie na 124,0 Mhz,  czyli  na częstotliwości  lotniska w Smoleńsku  (OL-2,  s.  81).  Na temat 
osobliwości wlotu jaka-40 por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf,  s. 15 
i n. 
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odtworzyć przynajmniej część wydarzeń związanych z dniem tragedii. 

Po szóste, spośród zrekonstruowanych kilku wersji stenogramów trudno właściwie ustalić, którą 

należałoby uznać za „ostateczną”, skoro nawet ta sporządzona przez Instytut Ekspertyz Sądowych7 

1)  opierała  się  (znów,  jak  poprzednie)  na  kopiach,  2)  nie  zawierała  pewnych  sformułowań 

„odczytanych” wcześniej8,  3)  została  wzbogacona (nie  wiedzieć  czemu)  o stenogramy rozmów 

telefonicznych z... Mińska, 4) sygnalizowała uszkodzenia taśmy w kilku miejscach, a ponadto 5) 

zawierała  ciut  więcej  zapisu  aniżeli  „pierwsze  stenogramy”.  Te  bowiem kończyły  się  o  godz. 

10:41:05,4  mosk.  czasu  (czyli  8:41:05,4  pol.  czasu),  podczas  gdy  te  z  IES-u  o  10:41:07,4 

(8:41:07,4),  a  więc  były  o  dwie  sekundy  dłuższe,  i  zawierały  adnotację  o  „słabym  sygnale 

zinterpretowanym  jako  mowa”,  który,  jak  to  słusznie  zauważono  w  mediach,  miałby  się 

zarejestrować  już  „po  zderzeniu  z  ziemią”  (http://tvp.info/informacje/polska/slaby-sygnal-

interpretowany-jako-mowa-juz-po-zderzeniu-z-ziemia/6207520),  tj.  po  totalnym  rozpadzie 

samolotu. Faktem odczytu (przez instytut fonoskopii) czyjejś „mowy”, która miałaby się pojawić 

„po katastrofie”, nie interesują się niestety specjaliści od drobiazgowych analiz „ostatnich sekund 

lotu” – bez względu na to, czy chodzi o ekspertów strony rządowej, czy antyrządowej – a przecież 

zdawać by się mogło, iż fizycznie jest to zupełnie niemożliwe, by po destrukcji statku powietrznego 

(z jego kokpitem włącznie) działał jeszcze rejestrator i zapisywał czyjkolwiek głos. Zainteresowano 

się zaś (z wiadomych przyczyn) w kręgach „dwuwybuchowców” brakiem dźwięku „uderzenia w 

drzewo”,  który  to  dźwięk  dosłyszano  jeszcze  w  Moskwie  podczas  „pierwszych  odczytów” 

(kwiecień-maj 2010).    

Po siódme,  tego pod wieloma względami  najdokładniejszego stenogramu,  nie  poddano analizie 

podobnej do tych, jakie przeprowadzano w przypadku „pierwszych stenogramów”, czyli CVR-1 (a 

więc zdanie po zdaniu9).  Po ósme,  załoga leciała  w tym samym składzie  na Haiti  (w styczniu 

2010)10 (dwukrotnie Protasiuk ze Stroińskim wykonywali loty tupolewem 6-go (oblot techniczny11) 

7 http://i.wp.pl/a/f/pdf/28341/stenogram.pdf   
8 http://freeyourmind.salon24.pl/381899,pozdrowienia-dla-ies  .  Poza  tym  głośna  była  sprawa  niezidentyfikowania 

(„zidentyfikowanego” wcześniej) głosu gen. Błasika (http://tvp.info/informacje/polska/nie-zidentyfikowano-glosu-
gen-blasika/6204967). 

9 Do wyjątków należy zaliczyć (ponowną) analizę podaną przez „komisję płk. Latkowskiego” (por. OL-2), ta analiza 
bowiem z  jednej  strony uwzględnia  niektóre  fonoskopijne  odczyty dokonane  na  zlecenie  „komisji  Millera”,  z 
drugiej pozostaje twardo na gruncie narracji obwiniającej gen. Błasika za spowodowanie katastrofy i przebywanie w 
kokpicie „prezydenckiego tupolewa” (a tym samym wywieranie nacisku na załogę). 

10 Por. OL-2, s. 63.
11 Zdaniem  „komisji  płk.  Latkowskiego”  (a  wbrew  temu,  co  pisali  w  swej  dokumentacji  członkowie  „komisji 

Millera”), przed 10-tym Kwietnia też powinien był być dokonany oblot techniczny/weryfikacyjny tupolewa (por. 
OL-1, s 121-123). Czy takiego oblotu nie było, ponieważ zabrakło czasu? Tutka dwa dni przed lotem do Smoleńska  
miała zderzenie z ptakiem. Zdarzyło się to podczas powrotu premiera Donalda Tuska z Pragi. Jest to dość częsty  
przypadek podczas startów samolotów. W tym wypadku ptak uszkodził osłonę radaru. Mechanicy jednak musieli  
poświęcić  trochę  czasu  na  naprawę  i  pomalowanie  miejsca  uszkodzonego  w  wyniku  zderzenia.  Brak  oblotu  
weryfikacyjnego oznacza, że nie sprawdzono również, jak pracuje załoga. A wszystko wskazuje na to, że członkowie  
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i 7-go kwietnia), zaś wedle ustaleń P. Nisztora i K. Galimskiego, Protasiuk z Grzywną brali udział  

w odbiorze z Tu-154M z „zakładów remontowych” w Samarze12. Jeśliby więc ktoś chciał dokonać 

fałszerstwa zapisów CVR, to próbki głosów pilotów (mających odbywać lot 10-04) mogły być więc 

pobrane/zarejestrowane z innych źródeł, nie tylko z zapisu z dnia tragedii.

Przejdziemy już do samych stenogramów. Co jest w nich charakterystyczne? To przede wszystkim, 

że (pomijając sporo wypowiedzi  nieczytelnych/niezrozumiałych)  rozmowy w kokpicie  są albo 

porwane13, albo składają się ze strzępów zdań (i całości wypowiedzi trzeba się domyślać). Nie ma 

najmniejszych  wątpliwości,  że  tak  ze  sobą  ludzie  (będący  w  tym  samym  pomieszczeniu)  nie 

konwersują14.  Jak  zresztą  wiemy  z  odsłuchu  tego,  co  upubliczniał  MAK  na  swojej 

„podsumowującej”  styczniowej  konferencji  (2011),  lepiej  słychać  wypowiedzi  z  „wieży”  oraz 

członków załogi jaka-40 niż wypowiedzi osób mających być w kokpicie tupolewa. O ile więc głosy 

tych  ostatnich  „zaszumione”  są  (jednostajnymi)  dźwiękami  silników (te  zaś,  jak  pamiętamy,  w 

ostatnich sekundach miały być uruchamiane na pełną moc, bo piloci mieli „podrywać samolot”15), o 
załogi, którzy polecieli dziesiątego kweitnia, mieli spore problemy nie tylko ze współpracą, ale także z prawidłowym  
wykonywaniem swoich podstawowych obowiązków (s. 122-123). 
I  jeszcze  taka,  dość  dziwna,  informacja:  Z  Ministerstwa  Obrony  Narodowej  dowiedzieliśmy  się,  że  
„Zapotrzebowanie na samoloty Tu-154M oraz Jak-40 wpłynęło poprzez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z  
Kancelarii Prezydenta RP (...) 9 kwietnia 2010 roku”. A to oznacza, że było mało czasu na przygotowanie samolotu  
(s. 123). Autorzy OL-1 nie zamieszczają skanu żadnego dokumentu w związku z tym, więc pozostaje w tej sytuacji  
wierzyć im na słowo, iż taki kolejny dokument dot. „zapotrzebowania” był. Nie mógł to być pierwszy dokument tej 
treści, skoro już 18-03-2010 w clarisie zgłaszano, iż Stroiński poleci (w ramach 8-osobowej załogi) tupolewem z 
Prezydentem  na  uroczystości  w  Katyniu  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html), 
czego raczej nie czyniono by bez uprzedniego zgłoszenia „zapotrzebowania” ze strony KP. 
W raporcie „komisji Millera” natomiast pojawia się informacja o pismach przekazanych 3 i 9 marca 2010 (s. 162): 
W  dniach  3  i  9.03.2010  r.  Zespół  Obsługi  Organizacyjnej  Prezydenta  wystąpił  do  Kancelarii  Prezesa  RM  z  
zamówieniem transportu lotniczego na 10.04.2010 r. Zwyczajowo kopie tego pisma zostały rozesłane do wiadomości  
36 splt, DSP oraz BOR, chociaż nie jest to wymagane. Również w tym przypadku nie podano liczby pasażerów oraz 
ilości i  rodzaju  ładunków.  Komisja nie otrzymała kopii  zapotrzebowania na transport  lotniczy wystosowanego  
przez Koordynatora (które powinno być przekazane zgodnie z wymaganiami „Instrukcji HEAD”) do DSP, dowódcy  
jednostki realizującej transport powietrzny (36 splt) i Szefa BOR. Z uzyskanych od pracowników Kancelarii Prezesa  
RM wyjaśnień wynika, że przesłanie przez Kancelarię Prezydenta RP kopii zapotrzebowania do 36 splt, DSP i BOR  
było traktowane przez Koordynatora jako formalne powiadomienie tych instytucji, pomimo iż było to niezgodne z §  
2 ust. 3 pkt 1 i 2 „Instrukcji HEAD” (podkr. F.Y.M.).
Mimo upływu lat pełny obieg dokumentacji między instytucjami oraz osobami zajmującymi się przygotowaniem 
uroczystości katyńskich, nie został opublikowany ani przez stronę rządową, ani antyrządową (vide Biała księga czy 
28  miesięcy...  „komisji  Macierewicza”).  Obieg  tej  dokumentacji  powinien  być  dokładnie  zbadany  przez 
nadzwyczajną komisję – zwłaszcza jeśli część dokumentów powstała ex post, podlegając antydatowaniu lub została 
zniszczona po 10-04.   

12 Por.  Galimski i  Nisztor,  Kto...?,  s.  29. Nawiasem mówiąc, Protasiuk z Grzywną brali  też udział  (ten ostatni  w 
charakterze nawigatora) w słynnym „gruzińskim incydencie” z 2008 (por. notatkę Pietruczuka cytowaną w OL-2, s. 
51). Według ustaleń „komisji płk. Latkowskiego”, Protasiukowi proponowano wtedy, by zastąpił Pietruczuka na 
stanowisku kapitana statku powietrznego – ten pierwszy jednak miał odmówić (OL-1, s. 137).

13 Jeden z wielu przykładów z CVR-1: 10:23 (8:23) Anonim: Panie kapitanie, czy jak już wylądujecie (niezr.), czy ja  
mogę spytać? I pilot: Bardzo proszę. I ani pytania, ani odpowiedzi na nie w późniejszym materiale nie znajdujemy. 

14 Jak nas zapewniają członkowie „komisji płk. Latkowskiego”:  Kokpit jest na tyle nieduży i na tyle wytłumiony, że  
załoga doskonale się słyszy bez żadnych urządzeń pomocniczych (OL-1, s. 172). Pozostaje więc zagadką, że tak źle 
słyszalne były głosy zarejestrowane 10-04.

15 Mało kto zapewne zdaje sobie sprawę z tego, że N. Bodin, jeden z najsłynniejszych „smoleńskich świadków” –  o 
czym pisałem już w Aneksie-3 do Czerwonej strony Księżyca – sytuował zdarzenie, którego miał być „pod brzozą” 
świadkiem,  „około godz.  10-tej”  (mosk.  czasu)  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-
Aneks-3.pdf, s. 18; tak Bodin mówił w filmie Smoleński lot),  co z kolei zgadzałoby się z ryzykownymi manewrami 

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


tyle  głosy z „wieży” lub z jaka-40 brzmią bardzo czytelnie i stanowią niezmienne elementy 

wszystkich stenogramów. 

Zarejestrowane rozmowy16 zaczynają się w białoruskiej przestrzeni powietrznej i to w tym właśnie 

obszarze załoga ma się dowiedzieć o fatalnych warunkach pogodowych panujących wokół XUBS. 

Kolejnym więc rzucającym się w oczy elementem stenogramów jest to, iż – jeśli w planie lotu 

właśnie dwa białoruskie (mińskie i witbeskie) lotniska wpisane były jako zapasowe w przypadku 

niepogody lub innych utrudnień w lądowaniu na docelowym smoleńskim – białoruska kontrola 

obszaru nie proponuje załodze skierowania się na zapasowe ani nawet nie rozmawia z nią na ten 

temat,  a  przecież  powinna  to  być  naturalna  kolej  rzeczy.  Nawet  bowiem,  gdyby piloci  jednak 

zdecydowali się zbliżyć do XUBS i osobiście ocenić warunki tam panujące, przeczekując/wisząc na 

wysokości kręgu nadlotniskowego, to gdyby się one nie poprawiały, zmuszeni byliby zawrócić Tu-

154M na Białoruś17. 

Co więcej, białoruska kontrola obszaru w ogóle nie przekazuje informacji o tym, jakoby witebskie 

UMII było nieczynne, a byłaby to dla załogi informacja wagi pierwszorzędnej, gdyby zdecydowano 

się  na  skierowanie  „prezydenckiego  tupolewa”  tam  właśnie.  Jeśliby  faktycznie  UMII  było 

nieczynne, to należałoby o tym powiadomić załogę i zaproponować ustalenie z kontrolą obszaru 

sąsiada,  a  więc  z  Moskwą,  inne lotnisko  zapasowe  (na  wypadek  utrzymujących  się  TWA w 
iła-76. Nie jest wcale wykluczone (sugerowałem to także w moim artykule, który został odrzucony przez komitet 
organizacyjny  październikowej  (2012)  konferencji  smoleńskiej:  http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2012/10/PPrzywara-Problem-badania...pdf),  że  część  świadków  (jak  np.  pracownica  stacji 
benzynowej pokazywana na filmie  10.04.10, która miała „aż przysiąść z wrażenia”) traktowała właśnie manewry 
nisko przelatującego we mgle iła-76 jako te przypisywane „prezydenckiemu tupolewowi”. Nawet W. Binienda w 
jednym  z  wywiadów  stwierdził,  że  drzewa  mogły  być  zniszczone  przez  iła-76  lub  inne  samoloty 
(http://www.fakt.pl/Rozmowa-Wieslawem-Binienda-ekspertem-NASA-doradca-zespolu-parlamentarnego-
Antoniego-Macierewicza,artykuly,159004,1.html): Wiemy, że przed polskim samolotem w Smoleńsku lądować miał  
rosyjski Ił, który w ostatniej chwili został zawrócony i który leciał bardzo nisko. Nie wiemy, czy to nie on złamał  
drzewo. Ponadto jest ona [brzoza – przyp. F.Y.M.] złamana w inną stronę niż tor lotu samolotu – nie wzdłuż tylko w  
poprzek. (...) zniszczeń tych drzew mogły dokonać inne samoloty.
Oczywiście polscy eksperci (bez względu na to, czy z „komisji Millera”, czy z innych) na oczy nie widzieli tego iła-
76, który wykonywał ryzykowne manewry nad XUBS, więc też nie mogli ocenić, czy na jego kadłubie, podwoziu 
lub skrzydłach są jakieś ślady po stykaniu się z drzewami.
Do dziś dnia (październik 2012) nie została ponadto zbadana (sygnalizowana przez E. Klicha w piśmie z 15-04-
2010 do premiera) sprawa obecności samolotu, którego załoga chciała na XUBS podejść do lądowania: 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  (Moja...,  Dokumenty  (11)).  Nie 
wiadomo,  czy  ten  samolot  to  ten  sam,  którego  podejście  do  lądowania  miał  słyszeć  S.  Wiśniewski  
(http://www.rp.pl/artykul/460798.html):  myślałem,  że  samolot  leci  pusty.  Godzinę  wcześniej  wydawało  mi  się  
bowiem, że maszyna lądowała.  Wówczas również  słyszałem huk silników.  Gdy więc usłyszałem go ponownie,  
myślałem, że nasza delegacja wylądowała już bezpiecznie, a samolot leci załatwić jakieś sprawy techniczne, na  
przykład zatankować, albo wraca do Polski i potem przyleci z powrotem po prezydenta. Mimo to podszedłem do  
okna, żeby zobaczyć maszynę (podkr. F.Y.M.). Dodajmy, że Wiśniewski nigdzie dokładnie nie wyjaśnił (także przed 
„komisją Macierewicza”), jak wyglądała sytuacja z tym lądowaniem „godzinę wcześniej”.

16 Abstrahuję w tym miejscu od wiarygodności tego materiału. 
17 Jednoznacznie sprawę ustala jeden z przepisów instrukcji HEAD, przywoływany w raporcie „komisji Millera” (s. 

168): Lot statku powietrznego o statusie HEAD nie może być wykonywany poniżej warunków minimalnych do startu  
i lądowania ustalonych dla pilota, statku powietrznego i lotniska. 

http://www.rp.pl/artykul/460798.html
http://www.fakt.pl/Rozmowa-Wieslawem-Binienda-ekspertem-NASA-doradca-zespolu-parlamentarnego-Antoniego-Macierewicza,artykuly,159004,1.html
http://www.fakt.pl/Rozmowa-Wieslawem-Binienda-ekspertem-NASA-doradca-zespolu-parlamentarnego-Antoniego-Macierewicza,artykuly,159004,1.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/10/PPrzywara-Problem-badania...pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/10/PPrzywara-Problem-badania...pdf


Smoleńsku). Takiej rozmowy także nie znajdziemy w stenogramach. 

O 10:14 (czyli 8:14, wg oficjalnych danych) załoga już wie, że na XUBS (zgodnie z informacjami 

sprzed  paru  minut  przekazanymi  do  Mińska18)  widzialność  wynosi  400 m i  panuje  mgła,  lecz 

kontrolerzy białoruscy nic zupełnie nie proponują w związku z tym. O nic również, jeśli chodzi o 

ewentualne plany załogi, nie dopytują. Co jeszcze ciekawsze – moskiewska kontrola obszaru, z 

którą załoga ma nawiązać kontakt niedługo później, bo o 10:22 (8:22), a która to kontrola (jeśliby z 

kolei  wierzyć  stenogramom  z  „wieży  XUBS”)  uzyskała  najświeższe  informacje  pogodowe  za 

pośrednictwem załogi TSO 33119, mającej się skontaktować z XUBS i dopytywać o warunki na 

smoleńskim wojskowym lotnisku, przekazuje polskim pilotom tylko polecenie dotyczące zniżania 

do wysokości 3600 m oraz podaje częstotliwość „Korsaża”, czyli XUBS. I tyle20. 

18 Jak  już  wspominałem,  w  CVR-3,  tj.  stenogramach  sporządzonych  przez  IES,  pojawia  się  „zapis  rozmowy 
telefonicznej”, w ramach której przekazywana jest z Moskwy do Mińska wiadomość o pogodzie i widzialności na  
XUBS (http://i.wp.pl/a/f/pdf/28341/stenogram.pdf, s. 25). Zamieszczenie fragmentów służbowych rozmów (które to 
konwersacje  z  oczywistych  względów  nie  mogły  być  słyszalne  w  kokpicie  tupolewa)  jako  materiału 
uzupełniającego  stenogramy  rozmów  polskiej  załogi,  jest  czymś  zupełnie  zdumiewającym,  absurdalnym  i 
niezrozumiałym.  Niewykluczone  więc,  że  tego  rodzaju  pomysłowy  dodatek  został  „włączony”  po  prostu  na 
polecenie prokuratury.  

19 10:10:18 331 Доброе утро, будьте любезны вашу фактическую погоду./Dzień dobry, bądźcie tak mili (podajcie 
–  przyp.  F.Y.M.) waszą  aktualną  pogodę. 10:10:22  РП Значит  фактическая,  туман,  видимость  порядка 
четырехсот, где-то не более четырехсот метров./Aktualna znaczy, mgła, widzialność rzędu 400, miejscami  
nie więcej niż 400. 10:10:31 331 А температура есть какая, давление?/A temperatura jaka, ciśnienie? 10:10:33 
РП Температура + 2, давление 7-45, а вы для польского борта работаете?/ Temperatura +2, ciśnienie 7-45, a  
wy  dla  polskiego  samolotu  pracujecie? 10:10:40  331 Да  нет,  мы  просто  пролетом,  летим,  нас  Москва  
попросила./Nie, my przelotem, lecimy, nas Moskwa poprosiła. 10:10:45 РП Пока условий для приема нет, 3-3-
1./Na razie warunków do przyjmowania nie ma, 3-3-1. 10:10:48 331 Хорошо, спасибо большое./Dobrze, wielkie  
dzięki. 10:10:55 331 А у вас прогноз какой есть вообще, нет?/A w ogóle to macie jakąś prognozę? 10:10:58 РП 
Прогноз тут в новом облике, блин, вообще не ожидали тумана, вот обещают где-то с час еще, что туман  
будет./Tu nowa prognoza, do bani, w ogóle nie spodziewali się mgły, a zapewniają, że gdzieś z godzinę jeszcze  
potrwa. 10:11:05  331 Ну нам понятно, еще раз извините, спасибо./No rozumiemy, jeszcze raz przepraszamy,  
dziękuję.  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html)
Ten tajemniczy samolot niemalże mija się w ASKIL z „prezydenckim tupolewem” i wypowiedzi załogi TSO 331 
skierowane do białoruskiej kontroli obszaru są słyszalne w kokpicie Tu-154M.

20 A właściwie już od momentu komunikacji z moskiewską kontrolą zaczynają się dziać intrygujące rzeczy w związku 
z „lotem”. Nawigator podaje wysokość 3900 feet (a więc jakieś 1300 m), faktycznie zaś samolot ma się znajdować 
na 3900 m: Moscow-Control, Polish Air Force 1-0-1, good day, at FL 3900 feet, over ASKIL and we are ready to  
descent. Moskiewski kontroler nawet nie zauważa tej pomyłki i nie dopytuje, czy faktycznie są tak nisko (tj. ca. 
1300  m)  nad  ASKIL,  nie  żąda  też  powtórzenia  szacowanej  wysokości  (por.  OL-1,  s.  212-213).  Niemal 
równocześnie, jak zwraca na to uwagę „komisja płk. Latkowskiego”, polska załoga - bez uzyskania polecenia ze 
strony kontrolera  -  zaczyna  zniżanie.  Grzywna ma mówić  (10:22/8:22):  W dół,  panie  Arek  (potem zaś  padają 
dwukrotnie komunikaty Mały gaz dotyczące zmniejszania obrotów silników). Jak dodają autorzy OL-1:
Samolot od dwóch minut leci „płasko” na wysokości 3900 metrów. Dopiero za dziesięć sekund załoga dostanie  
polecenie od kontrolera z Moskwy, żeby zejść do 3600 metrów. Wygląda to jednak tak, jakby załoga podjęła decyzję  
o  zniżaniu,  zanim jeszcze  nakazał  im  to  kontroler  z  Moskwy.  Prawdopodobnie  załoga  miała  zebrane  podczas  
wcześniejszych  lotów  wszystkie  dane  dotyczące  kluczowych  punktów  nawigacyjnych  i  zaprogramowała  je  w  
komputerze pokładowym – mogła więc niejako wyprzedzać decyzje kontrolera. Zgodnie z procedurami jednak nie  
powinna tego robić (s. 212-213).  
Co do kwestii możliwej wysokości przelotu „prezydenckiego tupolewa”, w pracach „komisji płk. Latkowskiego” 
możemy znaleźć takie spostrzeżenie (s. 123-124): Samolot z uszkodzoną klimatyzacją [a o takiej usterce pisano po 
tragedii  (http://www.wprost.pl/ar/215756/Zapis-smierci/?pg=1) – przyp. F.Y.M.] mógłby lecieć maksymalnie trzy  
tysiące metrów nad ziemią. Na takiej wysokości ciśnienie jest na tyle wysokie, że można jeszcze wmiarę swobodnie  
oddychać. Tymczasem wiadomo, że zarówno nad Polską, jak i nad Białorusią samolot przeleciał około 10 tys. nad  
ziemią. To oznacza, że albo nie było żadnej usterki, albo zepsuła się tylko jedna z dwóch linii klimatyzacyjnych, w  
jakie  jest  wyposażony  tupolew.  Gdyby  tak  było,  samolot  nie  miał  prawa  wystartować.  Nie  dlatego,  że  był  

http://www.wprost.pl/ar/215756/Zapis-smierci/?pg=1
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Zarówno Mińsk, jak i Moskwa mają więc jednoznaczne informacje o TWA na XUBS, ale żadna z  

tych kontroli obszaru nie dopytuje załogi, co ta ostatnia w związku z takimi warunkami ma zamiar 

zrobić,  a  taka  rozmowa  powinna  należeć  wprost  do  rutyny  korespondowania  z  załogą,  która 

przybyła  z  innego  kraju.  Na  tym  nie  koniec.  Dwie  minuty  później  polscy  piloci  zostaną 

poinformowani także przez „wieżę” XUBS o widzialności 400 m i o tym, że nie ma warunków do 

lądowania.  Gdyby  tego  było  mało,  to  jeszcze  Wosztyl  potwierdzi  informację  o  kiepskiej 

widzialności  (Widać  jakieś  400  metrów około),  lecz  on  z  kolei  doda:  możecie  spróbować,  jak  

najbardziej. Dwa APM-y są bramkę zrobili, także możecie spróbować, ale... Jeżeli wam się nie uda  

za drugim razem, to proponuję wam lecieć na przykład do Moskwy albo gdzieś (godz. 10:24/10:25, 

tj. 8:24/8:25)21.   

Wcześniej jednak dochodzi do następującej wymiany zdań (ponoć o godz. 10:23/8:23):

XUBS: Polski jeden-zero-jeden, Korsaż odpowiedział.

PLF 101: Na dalszą prowadzącą, zmniejszamy wysokość trzy tysiące sześćset metrów.22

Jak komentuje to z pewnym zaskoczeniem „komisja płk. Latkowskiego”:  Dowódca decyduje, że  

poleci  kursem  czterdzieści  stopni  od  ASKIL.  Leci  według  schematu  (karty)  podejścia.  Ta  

korespondencja jest nieco dziwna, ponieważ dowódca wyprzedza decyzje kontrolera i sam kieruje  

się na lotnisko23.

uszkodzony, bo działała druga linia. Ponieważ nie istnieje minimum equipment list dla tupolewa 36. SPLT, samolot  
nie powinien startować z żadnym problemem technicznym. Nawet takim, który pozwalał na kontynuowanie lotu. 

21 W tej sprawie „komisja płk. Latkowskiego” przywołuje następującą opinię:  - Zachęcanie do zrobienia podejścia  
było karygodne. Oni sami ledwo wylądowali, bo wieża odsyłała ich na drugi krąg, tyle, że jak przypięli się do pasa,  
to zignorowali wszystkie polecenia i siedli daleko za progiem. Jakiem tak się dało zrobić. Tupolewem już absolutnie  
nie. Gdzie był rozsądek, gdy Kowaleczko  [chyba Wosztyl  – przyp. F.Y.M.] proponował załodze tupolewa próbę  
podejścia? Gdzie było koleżeństwo? - pyta zszokowany ekspert lotniczy, z którym rozmawialiśmy (OL-1, s. 150).  

22 Zdaniem autorów Ostatniego lotu: Prowadzenie korespondencji radiowej przez pilota, który wykonuje jednocześnie  
podejście do lądowania w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych jest  sytuacją nietypową. W czasie tych  
manewrów lotnik musi całą swoją uwagę skupić na przyrządach,  dlatego ma do pomocy drugiego pilota oraz  
nawigatora.  To  ten  ostatni  powinien  prowadzić  korespondencję  z  wieżą.  W tej  fazie  lotu  Arkadiusz  Protasiuk  
wykonywał zatem pracę swoją oraz nawigatora! (OL-2, s. 427). 
Wg „komisji płk. Latkowskiego”, podobnie zresztą jak „komisji Millera” Protasiuk miał przejmować obowiązki i 
nawigatora,  i  drugiego  pilota,  zaś  w  kabinie  pilotów  miał  panować  chaos,  widoczny  już  podczas 
odczytywania/sprawdzania tzw. checklisty, czyli spisu czynności do wykonania nim zacznie się zniżanie – chaos,  
ponieważ „nie kwitują”, tj. nie potwierdzają poszczególnych pozycji zarówno nawigator, jak i pierwszy i drugi pilot. 
Jak  doskonale  pamiętamy  (z  relacji  Plusnina)  „nie  kwitować”  będzie  też  załoga  podczas  „podchodzenia  do 
lądowania” na XUBS. Por. też raport „komisji Millera”, s. 221-222. 
Autorom  Ostatniego  lotu  (tak  jak  i  członkom  „komisji  Millera”),  naturalnie,  nie  przychodzi  do  głowy  takie 
rozwiązanie, że coś jest nie tak z  zapisami rozmów w kokpicie, a nie z załogą „prezydenckiego tupolewa”, choć 
sami zaznaczają w swych rekonstrukcjach, iż może brakować jakichś części nagranego materiału (por. OL-1, s. 237: 
Ewidentnie brakuje tu jakiegoś fragmentu rozmowy – stwierdzają w kontekście korespondencji PLF-101 z załogą 
jaka-40),  zaś odczytów dokonują z  różnych źródeł naraz (m.in. z materiałów filmowych zamieszczanych podczas 
prezentacji  MAK  oraz  „komisji  Millera”;  por.  OL-2,  s.  387-388).  W  związku  z  tym,  co  należy  podkreślić, 
„stenogramy” sporządzone przez „komisję płk. Latkowskiego” nie dotyczą jakiegoś jednolitego, zwartego zapisu 
rozmów w kokpicie PLF 101, a tym samym nie mogą być uznane za materiał dowodowy. 

23 OL-1, s. 216. Pojawia się więc kolejny moment w stenogramach, w którym załoga robi coś, na co dopiero po chwili 



Sytuacja rysuje się zatem niezwykle osobliwie. Mińsk i Moskwa nie interesują się decyzjami załogi 

na wypadek, gdyby ta stwierdziła, że nie kieruje się na XUBS z powodu TWA, „wieża” XUBS 

informuje, że nie zachodzą warunki pozwalające lądować, widzialność ma być poniżej minimów 

lotniska,  zaś  wszystko  się  toczy  tak,  jakby  zupełnie  nic  poważnego  się  nie  działo.  Załoga 

„prezydenckiego tupolewa”, tak jakby nie zrozumiała kilkakrotnie powtórzonej informacji o mgle i 

złej widzialności (a w kokpicie rozmowa toczy się na ten temat rozmowa24) albo jakby się tym 

wcale nie przejmowała, decyduje się na schodzenie: jeśli można, to spróbujemy podejścia, ale jeśli  

nie będzie pogody, to odejdziemy na drugi krąg (10:25/8:25). Od tej decyzji nie odwodzi jej nawet 

uzyskana od załogi jaka-40 wiadomość (z godz.  10:29/8:29),  że  ił  dwa razy odchodził  i  chyba 

gdzieś odlecieli, a więc, że nie ma na lotnisku zapowiedzianej ochrony ze strony gospodarza25. 

uzyskuje zgodę lub na co wcale (jeszcze) nie uzyskała zgody. Oczywiście dla zwolenników oficjalnego scenariusza  
tego,  co  się  miało  stać  10-04,  tego  typu  zachowania  świadczą  o  zupełnym  nieprzygotowaniu  załogi  i  o  jej 
nonszalancji w podejściu do lotniczych przepisów – nie zaś o tym, że „zapisy” są nie dość precyzyjnie sfałszowane,  
czyli wykazują właśnie np. rozmaite „przesunięcia czasowe” poszczególnych wypowiedzi.
Rzućmy jeszcze okiem na dalszy komentarz do przywoływanej wyżej sytuacji, w której Protasiuk ma wyprzedzać 
decyzje „wieży” (s. 216-217): Dowódca informuje, że kierują się na dalszą radiolatarnię prowadzącą (NDB), która  
służy załodze do orientowania się  w położeniu podczas podejścia do lądowania. Kierując się  na nią z kursem  
lądowania,  można  ustawić  samolot  w  osi  pasa.  W czasie  tego  lotu  załoga  jednak  nie  korzystała  z  NDB do  
wyznaczania kursu, bo ma wszystkie istotne punkty w komputerze pokładowym i korzysta z GPS-ów. Dowódca chce  
w ten sposób powiedzieć kontrolerowi, że leci w kierunku lotniska (podkr. F.Y.M.).
W takim kontekście komunikat przypisywany Protasiukowi brzmi absurdalnie. Załoga nie będzie korzystać z NDB,  
lecz jej dowódca komunikuje kontrolerowi (nim ten sformułuje polecenie), iż kieruje statek na dalszą radiolatarnię – 
w ten zaś sposób Protasiuk ma sygnalizować kierowanie się na XUBS – a przecież to zbliżanie się przebiega z  
zachodniego kierunku. 
„Komisja płk. Latkowskiego” zaznacza w innym miejscu (w odniesieniu do wypowiedzi przypisywanej Grzywnie 
(z godz. 10:20/8:20):  Tu, jakby było dwa-pięć-dziewięć, byłoby nawet lepiej, bo by było nie pod słońce (s. 209): 
Powyższy fragment stenogramu może świadczyć o tym, że drugi pilot nie zapoznał się przed lotem z kartą podejścia  
do lotniska w Smoleńsku, z której jednoznacznie wynika, że można tam lądować wyłącznie od strony wschodniej,  
ponieważ tylko z tej strony pracują dwie radiolatarnie NDB i radar podejścia, który jest ustawiony tak, aby widzieć  
podchodzące samoloty.  I dodaje zaraz:  Lądowanie z zachodu na wschód na tym lotnisku jest oczywiście także  
możliwe,  ale tylko i wyłącznie przy bardzo dobrej  widzialności pasa. Piloci,  lądując z tego kierunku, nie mają  
możliwości skorzystania z lotniskowych systemów radiolokacyjnych (praktycznie możliwe jest odwrócenie radaru  
tak,  żeby kontroler mógł sprowadzać samoloty lądujące z kierunku z zachodu na wschód – ale wymagałoby to  
kilkugodzinnych przygotowań)  (podkr.  F.Y.M.;  por.  też s.  139, gdzie też mowa jest  o możliwości  lądowania na  
XUBS od zachodu).  

24 Ale  10-ta  i  mgła?  (ma  pytać  Grzywna  o  godz.  10:16/8:16),  zaś  Protasiuk  ma  mówić  do  kogoś  (10:17/8:17):  
Nieciekawie,  wyszła  mgła,  nie  wiadomo,  czy  wylądujemy.  Jakiś czas  później:  Możemy pół  godziny  powisieć  i  
odlecieć na zapasowe (10:26/8:26).

25 Jak dodaje „komisja płk. Latkowskiego” na temat iła-76:  Leciały nim samochody dla polskiej delegacji. Nawet  
gdyby tupolew jakimś cudem wylądował, VIP-y i tak nie miałyby jak opuścić lotniska (OL-1, s. 143). 



Biorąc to wszystko razem, załoga powinna była wtedy wstrzymać się z  jakąkolwiek decyzją o 

„próbowaniu  podejścia”  i  poinformować  Prezydenta  o  tym,  iż  nie  tylko  warunki  stoją  na 

przeszkodzie  ewentualnemu  przyziemianiu,  lecz  też  na  samym lotnisku  dzieją  się  niepokojące 

rzeczy,  gdyż  na  delegację  prezydencką  nie  czeka  ochrona.  Powinno  dojść  także  do  jakiegoś 

telefonicznego  połączenia  z  delegacją  oczekującą  i  ustalenia  planu  dalszego  działania  (typu: 

„najprawdopodobniej  skierujemy  się  do  Witebska,  więc  można  tam  już  przerzucać  kolumnę 

samochodową” lub: „będziemy przeczekiwać mgłę na wysokości kręgu nadlotniskowego”, lub też: 

„dokonamy międzylądowania  w  Witebsku  i  za  jakiś  czas  znowu  przylecimy nad  Smoleńsk”). 

Tymczasem – trzymając się tego, co głoszą stenogramy – nic podobnego się nie dzieje. „Wieża” 

XUBS  wydaje  załodze  zgodę  na  zejście  na  wysokość  500  m  (i  dialog  dotyczący  zajęcia  tej  

wysokości toczy się przez parę minut) i o 10:34 (8:34) „prezydencki tupolew” ma być właśnie na 

500  m,  dwie  minuty  wcześniej  zaś  Protasiuk  ma  oznajmiać  w  kokpicie:  Podchodzimy  do 

lądowania.  W  przypadku  nieudanego  podejścia  odchodzimy  w  automacie,  chwilę  potem  zaś 

zaczynać  się  ma  schodzenie  bez  uzyskania  zgody  wieży  na  dalsze  zniżanie (jak  to  było  w 

przypadku jaka-4026).

26 Wprawdzie  „komisja  płk.  Latkowskiego”  pisze:  Jak  ustaliliśmy,  załoga  Jaka-40  otrzymała  zgodę  tylko  na  
lądowanie warunkowe (pasadka dopołnitielno). W czasie podejścia piloci jaka, podobnie jak załoga tupolewa, nie  
kwitowali podawanej przez kontrolera odległości swoją wysokością. - Tak naprawdę działali zupełnie niezależnie od  
poleceń wieży. W pewnym momencie kierownik lotów zobaczył z wieży jaka, dość wysoko nad progiem pasa [jak w 
takim razie było z mgłą? - przyp. F.Y.M.].  Uznał, że samolot po przyziemieniu po prostu nie zdąży wyhamować i  
nakazał załodze natychmiastowe odejście na drugi krąg. Piloci go jednak zignorowali. Nie powiedzieli nawet, że  
lądują, nie czekali też na żadne zezwolenie. W nagraniach z wieży nie słychać, żeby padła absolutnie niezbędna w  
takich okolicznościach komenda:  Pasadku razrieszaju. Po prostu, ot tak, wylądowali sobie. Udało im się skrócić  
dobieg,  bo  włączyli  jeszcze  w  powietrzu  odwracacz  ciągu.  Poza  tym,  Jak-40  potrzebuje  niewiele  miejsca  na  
hamowanie i pas w Smoleńsku, jak na jego potrzeby, był bardzo długi – mówi nasz informator (OL-1, s. 141) – ale 
przecież z lektury dialogów w „wieży” XUBS (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-
wiezy.html), wynika, iż Wosztylowcy jak najbardziej uzyskali zgodę na lądowanie: 09:08:45 Як-40 Польский, Papa 
Lima Foxtrot zero three onе, разрешите заход по посадку./Polski Papa Lima Foxtrot zero three onе, pozwólcie  

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


To schodzenie też jest niezwykle intrygujące, gdyż załoga, mimo że ma się zbliżać do zatopionego 

we mgle lotniska, w ogóle nie rozmawia na temat warunków pogodowych i widzialności (zaś o 

10:37/8:37  jeszcze  jeden  z  członków  załogi  jaka-40  informuje:  Arek,  teraz  widać  200,  zatem 

należałoby  właściwie  przerwać  jakiekolwiek  próby  podchodzenia  do  lądowania  i  pozostać  na 

wysokości  kręgu,  oczekując  na  zmianę  pogody).  O  ile  schodząc  do  wysokości  500m  załoga 

„prezydenckiego  tupolewa”  wymieniała  z  XUBS  informacje  na  temat  wysokości,  na  której 

znajdował się aktualnie samolot, o tyle podchodząc do lądowania w ogóle nie informuje „wieży” o 

wysokości,  mimo że ta  będzie się zmieniać w szybkim tempie – sami kontrolerzy zresztą  o tę 

wysokość nie wypytują (choć zgodnie z oficjalną narracją, wcale jej nie znają). Jest to więc sytuacja 

zupełnie  nierealna,  jeśliby  faktycznie  panowały  tak  fatalne  warunki  atmosferyczne  albo  też 

stenogramy dostarczają  zapisu rozmowy (a ściślej  jej  strzępów),  która  nie  odbywała  się  takich 

beznadziejnych warunkach27. Naturalne bowiem byłoby konwersowanie członków załogi na temat 

tego, co usłyszeli, na zasadzie:  rzeczywiście potężna mgła w dole, chyba nie ma sensu schodzić  

niżej albo: wcale nie ma takiego zamglenia, jak nam mówiono28. 

na podejście do lądowania.  09:08:51  РП 0-3-1, выполняйте заход, удаление 16./0-3-1, realizujcie podejście,  
odległość/odejście 16. 09:08:57 РП Разрешил./Zezwoliłem.   
Ponadto  w  raporcie  MAK  pisano  a  propos  7  kwietnia:  Przypadki  nieprzestrzegania  zasad  lotów  i  poleceń  
kierownika lotów przez polskie załogi w rejonie lotniska Smoleńsk „Połnocny” zdarzały się już wcześniej. Według  
meldunku kierownika lotów, 07. 04. 2010 samolot Tu-154M podczas podejścia do lądowania samowolnie zniżył się  
z nakazanej wysokości 500 m do 300 m. Na polecenie kierownika lotów samolot ponownie zajął wysokość 500 m 
(s. 128), co dowodziło, iż jak najbardziej zgoda na dalsze zniżanie (po osiągnięciu 500m) na wojskowym lotnisku w 
Smoleńsku jest niezbędna. 

27 „Komisja Millera” dodaje (a propos nietypowego zachowania załogi; raport s. 219-220): W trakcie zniżania załoga 
używała FMS do utrzymywania i zmiany zadanych wartości kursu. Z punktu widzenia zasad współpracy w załodze 
oraz  względów  bezpieczeństwa  brakuje  (w  istniejącym  zapisie  rejestratora  MARS-BM)  choćby  najkrótszego  
omówienia z załogą sposobu wykonania podejścia do lądowania przez pilota lecącego. Pewne treści pojawiają się  
podczas  czytania  kart  kontrolnych,  jednak  nie  jest  to  omówienie  mogące  dać  załodze  sposobność  weryfikacji  
planowanego schematu podejścia. Przekazana przez kontrolera MIŃSK KONTROLA o godz. 6:14:15 [UTC – przyp. 
F.Y.M.] informacja o WA na lotnisku SMOLEŃSK PÓŁNOCNY znacznie poniżej minimum do lądowania samolotu i  
załogi powinna skutkować przeprowadzeniem dokładnego omówienia tej sytuacji przez dowódcę z całą załogą.

28 W stenogramach padają wypowiedzi typu: To będzie... makabra będzie. Nic nie będzie widać, lecz pojawiają się na 
początku nagrania (10:04/8:04), a nie na końcu. Później jeszcze: Nie, no ziemię widać... Coś tam widać... Może nie  
będzie tragedii  (10:11/8:11). Zdaniem „komisji płk. Latkowskiego” mają one świadczyć z kolei o tym, że załoga 
„prezydenckiego tupolewa” już  przed  startem była  poinformowana o fatalnych  warunkach atmosferycznych  na 
XUBS (por. OL-1, s. 186). 
Tymczasem „komisja Millera” w raporcie stwierdza (a propos Wosztyla i możliwości poinformowania przez niego 
36 splt o niepogodzie na XUBS):  dowódca samolotu Jak-40 – wykonał  lądowanie w WA  [warunkach atmosf. - 
przyp. F.Y.M.] poniżej swoich minimalnych i nie poinformował niezwłocznie krl TWR [kontrolera lotniska - przyp. i 
podkr.  F.Y.M.] 36  splt,  z  którym mógł  nawiązać  łączność  telefoniczną,  o  faktycznym stanie  WA (poniżej  jego 
minimalnych i lotniska) podczas lądowania na lotnisku SMOLEŃSK PÓŁNOCNY. Kiedy WA na lotnisku jeszcze się  
pogorszyły, przekazał jedynie informacje o WA podczas lądowania (podstawa chmur 60 m widzialność pozioma 2 
km). W trakcie korespondencji radiowej z załogą Tu-154M przekazywał w sposób niezdecydowany swoją ocenę WA 
na lotnisku. Nie przekazał,  że chmury  łączyły się  z gęstą  mgłą  i nie było szans na dostrzeżenie pasa z wysokości  
100m rejon  lotniska  SMOLEŃSK PÓŁNOCNY podczas  podchodzenia  do  lądowania.  Zasugerował  także  próbę 
lądowania, mimo że według niego nie było takiej możliwości; 
kontroler WPL [Wojskowego Portu Lotn. - przyp. F.Y.M.] 36 splt – po wylądowaniu samolotu Jak-40 na lotnisku  
SMOLEŃSK PÓŁNOCNY o godz. 05:17, przez prawie 30 min od planowanego czasu lądowania nie żądał od załogi 
podania zaobserwowanego w rejonie lotniska stanu WA. Uzyskane od załogi około godz. 05:50 informacje o tych  
warunkach przekazał  DML  [dyżurn. meteorologowi lotniska - przyp. F.Y.M.]  36 splt dopiero o godz. 06:32, po  
interwencji dyżurnego synoptyka CH SZ RP [Centrum Hydrometeorolog. Sił Zbr. - przyp. F.Y.M.] (s. 199-200).



W odczycie upublicznionym po badaniach IES pojawia się wypowiedź przypisywana Protasiukowi: 

się  chyba nie  świeci.  Ma ona paść  o 8:35:48 zapewne jako reakcja na czyjeś  pytanie,  którego 

końcówkę zrekonstruowano jako ...świeci?29. Czy zatem w warunkach gęstej mgły i widoczności 

„teraz 200”30, z niedziałającym lotniskowym oświetleniem, nie informując wieży o zajmowanych 

kolejnych  wysokościach,  załoga  „prezydenckiego  tupolewa”  schodzi  na  przepadłe,  błędnie 

wprowadzając dane do pokładowego komputera, ignorując ostrzeżenia TAWS-a, dla którego XUBS 

to  ZZZZ,  czyli  pole,  droga  lub  łąka  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/zzzz-

pole-droga-lub-aka.html), ponieważ Prezydent się spieszy na uroczystości katyńskie? 

Tak  to  rekonstruują  badacze  z  Moskwy  i  Warszawy,  potwierdzając  to  swoim  eksperckim 

doświadczeniem,  przy  czym –  wedle  ustaleń  „komisji  Millera”  ów TAWS zostaje  prawidłowo 

ustawiony 7 kwietnia (2010) przez Protasiuka (podczas lotu ze Stroińskim), a nieprawidłowo przez 

Grzywnę 10 Kwietnia31 (tak jakby ten ostatni nie mógł spytać Protasiuka, jak należy właściwie 

zaprogramować pokładowe urządzenie32). I to jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o zaniedbania załogi. 

I teraz smoleńska zagadka: czy Wosztyl nie telefonował na EPWA, by poinformować o TWA, dlatego że je zupełnie  
zbagatelizował, czy też dlatego, że takich warunków nie było (vide zdjęcie zamieszczone w niniejszym tekście na s. 
10)? 
Oczywiście należy w tym kontekście wspomnieć o tym, co udało się odczytać przy ponownych podejściach do 
zapisów CVR - chodzi o wypowiedź  Nic nie widać (przypisywaną w CVR-2 - o godz. 8:40:50 pol. czasu - gen. 
Błasikowi)  (por.  OL-2, s.  488  oraz  http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-
_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf,  s.  127, por.  też 228), a którego nie udało się odczytać specjalistom od 
fonoskopii  w  krakowskim  IES-ie  (por.  http://i.wp.pl/a/f/pdf/28341/stenogram.pdf).  Błasik  miał  także,  zdaniem 
nadwiślańskich ekspertów, podawać załodze dane z wysokościomierza barycznego (por. raport „komisji Millera”, s.  
226), zaś zdanie Nic nie widać miało wpłynąć na (spóźnioną) decyzję Protasiuka o odejściu na drugi krąg (s. 228): 
Decyzja dowódcy samolotu „odchodzimy na drugie” została podjęta po słowach Dowódcy Sił  Powietrznych „nic 
nie widać” równocześnie z powtórnym wypowiedzeniem przez nawigatora słowa „sto”. Miało to miejsce 1696 m od  
progu pasa, na wysokości 91 m nad terenem, a 39 metrów nad poziomem lotniska. Po tej komendzie nie została 
zainicjowana procedura odejścia. 

29 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf s. 5.
30 Jak stwierdza „komisja płk. Latkowskiego”:  Na kanale 124 MHz – czyli kanale zarezerwowanym wyłącznie do  

łącnzości tupolewa z wieżą – zgłasza się nagle Jak-40 z informacją o zmniejszeniu się widzialności na lotnisku do  
około dwustu metrów. Załoga jaka złamała twarde procedury, włączając się na tym kanale – ponieważ mogła w tym  
momencie teoretycznie zagłuszyć jakieś polecenie kontrolera. O tym, że korespondencja odbyła się na kanale 124  
Mhz, wnioskujemy z tego, że informacja skierowana była bezpośrednio do dowódcy. Załoga Jaka-40 wiedziała, że to  
on  porozumiewa  się  z  wieżą,  bo  słuchała  cały  czas  tej  rozmowy  (OL-1,  s.  257).  Por.  też 
http://wyborcza.pl/1,76842,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html.

31 Raport „komisji Millera”, s. 227: dowódca znał zasady pracy urządzenia TAWS i wiedział, jak zareagować w celu  
wyciszenia alarmu. Potwierdzeniem tej hipotezy było użytkowanie TAWS w dniu 7.04. podczas lotu do SMOLEŃSKA 
zgodnie z instrukcją w trybie pracy TERRAIN INHIBIT. Urządzenie znajduje się na tablicy przyrządów po stronie  
drugiego pilota i jest przez niego obsługiwane. Funkcję tę pełnił w tym dniu dowódca statku powietrznego z dnia  
10.04. Pomimo tej wiedzy zadziałanie systemu TAWS było dla załogi zaskoczeniem, dlatego że drugi pilot (z 10.04.)  
nie znał dobrze zasad pracy urządzenia TAWS i nie przygotował w odpowiedni sposób urządzenia TAWS do pracy  
na tym lotnisku.

32 Podobnie  do  „komisji  Millera”  przedstawia  sprawę  „komisja  płk.  Latkowskiego”  w  OL-2 nawiązując  do 
wypowiedzi  przypisywanej  właśnie  Grzywnie  ((10:31/8:31):  Wychodzi,  że  aaa...  TAWS  wystarczy,  żeby  Ziętas  
wprowadził): 
Za wyłączenie alarmu TAWS odpowiedzialny jest drugi pilot. Jeśli Robert Grzywna proponuje, żeby nawigator [A. 
Ziętek – przyp. F.Y.M.]  wprowadzał jakieś informacje lub zmiany, może to oznaczać, że nie potrafi tego zrobić  
samodzielnie.  Lotniska  Smoleńsk  Siewiernyj  nie  ma  w  bazie  TAWS,  dlatego  urządzenie  to  później,  w  czasie  
podejścia i lądowania, automatycznie genrowało alarmy o zbliżaniu się do ziemi i nakazujące lot do góry. Z rozmów  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/zzzz-pole-droga-lub-aka.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/zzzz-pole-droga-lub-aka.html
http://wyborcza.pl/1,76842,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf
http://i.wp.pl/a/f/pdf/28341/stenogram.pdf
http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf
http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf


Wie ona przecież, że na XUBS nie działa ILS, a mimo to ustawia urządzenia pokładowe tak, jakby 

właśnie miały z ILS-em współdziałać33. 

Wygląda na to, że (trzymając się oficjalnych danych) nie tyle Prezydent się spieszy, co sama załoga, 

jakby wprost nie mogła się doczekać przyziemienia i jakby nawet pomoc/koordynacja ze strony 

„wieży”  nie  była  jej  do  niczego  potrzebna.  Sama  „wieża”,  a  ściślej  dwie 

(http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy), 

bo  przecież  zachodnia  także  wtedy  działa  i  jeden  z  jej  pracowników  odzywa  się  podczas 

korespondencji z załogą: (mówiąc, ponoć o 10:39/8:39) Pas wolny (Połosa swobodna)34 (jak też 

z pilotami wiemy, że aby alarm TAWS się nie włączał, wystarczy wcisnąć przycisk „Terrain Inhibit”. Najwyraźniej  
Robert Grzywna o tym nie wiedział, mimo że tupolewem wylatał już 500 godzin. O działaniu przycisku „Terrain  
Inhibit” nie wiedział również Artur Ziętek, który dotychczas latał głównie samolotami Jak-40, one zaś nie mają  
zainstalowanego systemu TAWS. Dlatego później Arkadiusz Protasiuk, nie mogąc dosięgnąć ze swojego miejsca  
tego przycisku [nie mógł polecić tego po prostu nawigatorowi lub drugiemu pilotowi – przyp. F.Y.M.] , „oszukał” 
TAWS,  zmieniając  ciśnienie  na  swoim  wysokościomierzu  barometrycznym,  z  któego  TAWS  pobiera  dane  o  
wysokości. (...) Do 10 kwietnia 2010 roku żaden samolot wyposażony w TAWS nie uległ katastrofie typu CFIT (...),  
czyli kontrolowanym locie zakończonym uderzeniem w ziemię (s. 456-457). Por. też raport „komisji Millera”, s. 214 
przyp. 123 oraz raport MAK (s. 42). Dodajmy, że wg tego ostatniego raportu, TAWS w „prezydenckim” tupolewie 
miał nie być aktualizowany od 2002/2003 r.: W chwili zdarzenia lotniczego ostatnia wersja pliku konfiguracji TAWS  
była przeprowadzona 08 sierpnia 2002 roku (wersja 10.6.2), baza danych ukształtowania terenu posiada wersję  
0209 z  września  2002 roku,  a  baza  danych  portów lotniczych  –  wersję  0304 z  kwietnia  2003 roku.  Lotnisko  
Smoleńsk „Północny” w bazie danych 0304 nie występowało. UASC  [Universal Avionics System Corporation – 
przyp.  F.Y.M.] również potwierdziła,  że  lotnisko  Smoleńsk  „Północny”  nigdy  nie  było  wprowadzone  do  
rozpowszechnionych przez nią baz danych (s. 117). 

33 Pisze o tym „komisja płk. Latkowskiego” (OL-1, s. 104):  W czasie naszego dziennikarskiego śledztwa wyszło na  
jaw, że piloci w 36. SPLT w ostatnich latach nie przestrzegali instrukcji użytkowania samolotu w powietrzu. Czego  
dowodem jest choćby podejście do lądowania w Smoleńsku z włączonym automatem ciągu (AT) i automatycznym  
pilotem (ABSU) – mimo że producent  zezwala na taki  manewr podczas podejścia na lotnisku wyposażonym w  
Instrument Landing System (ILS). Piloci wymyślali różne sposoby, żeby ułatwić sobie lądowani, które wymagają  
lepszego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Przygotowania, którego nie mieli z powodu oszczędności.  
Żeby  na  przykład  ułatwić  sobie  lądowanie  na  lotniskach  bez  systemu  ILS  –  umożliwiającego  precyzyjne  
prowadzenie samolotu po ścieżce schodzenia na pas startowy w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych w tzw.  
automacie (włączony autopilot oraz automat ciągu silników) – piloci zaczęli wykorzystywać urządzenia służące do  
nawigacji w trakcie lotu. Tworzyli własną ścieżkę podejścia w komputerze nawigacyjnym (UNS) i kierowali się jego  
wskazaniami,  a  sygnały  radiolatarni  były  traktowane jako  informacje  dodatkowe lub  zupełnie  ignorowane.  Ta  
sztuczka miała jedną wadę. Często się zdarzało, że samolot wychodził zamiast na oś pasa – gdzieś obok niego. (...) Z  
naszych ustaleń wynika, że tak mogło wyglądać lądowanie dziesiątego kwietnia. Załoga musiała była świadoma [tak 
w oryg. - przyp. F.Y.M.], że w panujących na lotnisku warunkach po prostu nie da się wylądować według dwóch  
NDB,  nawet  za  pomocą  radiolokacyjnego  systemu  lądowania  (RSL),  czyli  radaru  pokazującego  wysokość  i  
odległość samolotu od progu pasa. Kontroler dzięki temu urządzeniu może obserwować, czy maszyna leci po ścieżce  
do lądowania i informować o tym pilota.

34 „Komisja płk. Latkowskiego” komentuje ten komunikat następująco w swej najnowszej książce z rekonstrukcją 
stenogramów (OL-2, s. 479): Pada tylko informacja o wolnym pasie (...). Co oznacza, że na pasie nie ma żadnych  

http://freeyourmind.salon24.pl/352625,opowiesci-o-pewnej-tajemnej-wiezy


podczas  rozmów w samej  wieży XUBS35),  nie  odwodzą załogi  od  pospiesznego przyziemiania 

grożącego  katastrofalnymi  skutkami.  Nikt  z  kontrolerów  nie  zaleca,  by  wstrzymano  się  ze 

zniżaniem i przeczekano niepogodę, nikt też (mimo braku kontroli nad wysokością samolotu) nie 

nakazuje przerwania podejścia ani nie zamyka lotniska, choć warunki uniemożliwiają bezpieczne 

lądowanie jakiegokolwiek statku powietrznego (co zresztą  miało być już widoczne przy dwóch 

próbach przyziemienia iła-76).  Scenariusz zatem wygląda tak,  jakby i  załodze „prezydenckiego 

tupolewa”, i obłudze lotniska zależało na jak najszybszym spowodowaniu wypadku. Czysty absurd.

Przyjrzyjmy  się  zresztą  (kwietniowej,  2010)  rozmowie  E.  Klicha  i  B.  Klicha 

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

ońcówki lotu:

BK: Że każdy wykonywał swoje czynności, co jest dla mnie już zupełnie niewyobrażalne, do ostatnich  

sekund. Wykonywał w sposób, wydaje się, jak mówią specjaliści, właściwy. Pomimo tego, że ten 

system ostrzegania o zbliżania się do ziemi najpierw sygnalizował wysokość: „ground sixty meters,  

ground fifty meters, ground fourty meters”.

EK: No jeszcze więcej…

BK: …potem zaczął, że tak powiem, wypuszczać komunikaty „pull up, pull up”, a potem się  

rozdzwonił. Pomimo tego, że kontroler lotu sygnalizował w języku rosyjskim to, co już pan opisuje w  

pierwszej notatce, sygnalizował wysokość i sygnalizował, tak, a potem podał komendę „horyzont”.

EK: Ja nie wiem, czy załoga rozumiała, co ta komenda znaczy. To jest podstawowy problem.

BK: Ale też miała sygnalizator w języku angielskim, który sygnalizował w kabinie.

EK: Oczywiście, oczywiście.

BK: Wreszcie po trzecie – „jak” informował na bieżąco pilota o wysokości.

EK: Tej wiedzy nie mam.

BK: I teraz tak. Rekonstruując, mając taką… Jak wysłucham osobiście, to powiem o tym, że mam  

stuprocentową wiedzę. Ale mając dwuźródłowe relacje, które absolutnie są ze sobą kompatybilne,  

zakładam, że tak rzeczywiście było. W związku z tym, dla mnie wniosek jest jeden: załoga była  

zdeterminowana do wykonania tego lądowania, pomimo tego, że warunki na tym lotnisku… Inaczej: w  

instrukcji, którą miała na pokładzie, jest zapisane: 1120 metrów minimalna wysokość podejmowania  

decyzji, 1800 metrów minimalna widzialność drogi startowej. Więc wszystko wskazuje na to, że  

złamanie tej procedury przez załogę, będące wynikiem czegoś, było główną przyczyną katastrofy.  

Jeżeli tak, idąc absolutnie od końca, skoro tam pan formułuje wnioski, to też niech mi będzie wolno  

przeszkód  utrudniających  lądowanie.  Jest  to  jedyny  moment,  kiedy  do  załogi  tupolewa  odzywa  się  pomocnik  
kierownika lotów, który znajduje się na drugiej wieży kontrolnej, w pobliżu zachodniego pasa i stamtąd obserwuje tę  
część pasa, które jest niewidoczna z miejsca, gdzie siedzi kontroler lotów.  Por. w tym kontekście relację Bahra: : 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-
sikorskiego,214245.html 

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

http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html


sformułować moje przypuszczenia – ja nawet nie mówię, że to jest hipoteza, czy mówię o tezie, to są  

moje przypuszczenia – że ta determinacja załogi wynikała z ogólnej sytuacji, kiedy oni wiedzieli, że  

muszą wylądować, dlatego że inaczej się spóźnią. A to nie ma nic wspólnego z kwestią [nie słychać 

jednego słowa].

EK: No, zgadza się. To znaczy ja mam swoje zdanie na ten temat… 

Zaznaczonego  na  żółto  fragmentu  wypowiedzi  byłego  szefa  MON,  zgodnie  z  którą  załoga, 

podchodząc  do  lądowania,  miała  słyszeć  anglojęzyczne  komunikaty  sygnalizujące  zmiany 

wysokości (ground sixty meters, ground fifty meters, ground fourty meters) nie znajdziemy w żadnej 

wersji stenogramów. Kontrolerzy XUBS zaś, jak już wiemy, komunikowali się z załogą wyłącznie 

na temat wysokości kręgu, potem nawet nie dopytywali PLF 101 o aktualnie zajmowaną wysokość.  

Załoga jaka-40 natomiast przekazywać miała pilotom tupolewa informacje o widzialności, nie zaś o 

wysokości,  a już na pewno nie wysokości  Tu-154M, którego przecież nikt  z  Wosztylowców w 

gęstej mgle nie widział. Skąd zatem taką „niestandardową” wersję „końcóweczki” uzyskał B. Klich 

w  drugiej  połowie  kwietnia  2010,  a  więc  jeszcze  przed  opublikowaniem  CVR-1?  Od  jakich 

fachowców wojskowych? To pytanie, na które nie znamy odpowiedzi, jak na razie. 

Skoro zaś była wcześniej mowa o zachodniej „wieży” XUBS (zapisów z niej pochodzących jakoś 

też się nie udało zdobyć polskiej stronie36, a przecież funkcjonowała ta wieża 10 Kwietnia i miała 

jakiś  udział  w  tym,  co  się  działo  na  lotnisku)  i  zachodnim  kierunku,  to  jedną  z  zagadek 

36 Nie wiadomo też, czy przesłuchiwano (z udziałem polskich przedstawicieli) jej pracowników, tak samo jak nic nie 
wiemy o przesłuchaniach pracowników wieży z lotniska Jużnyj (też działającej 10 Kwietnia i kontaktującej się w 
sprawie „prezydenckiego tupolewa” z XUBS). 



„katastrofalnego  podejścia”  jest  wpisanie  do  pokładowego  komputera  PLF 101  współrzędnych 

nieczynnej radiolatarni, właśnie zachodniej (DRL-1)37. Jak pamiętamy, nie tylko od zachodu było 

bezpieczniejsze  (bo  niezadrzewione  i  bez  słynnego,  zwodniczego  jaru)  podejście  na  XUBS,  a 

„prezydencki  tupolew”,  przekroczywszy  granicę  białoruską,  miał  nadlatywać  od  zachodu  do 

Smoleńska38,  ale  też  członkowie  załogi,  opracowując  trasę  składającą  się  z  poszczególnych 

nawigacyjnych  punktów,  mieli  po  głupiemu  wklepać  do  komputera  współrzędne  DRL-139, tj. 

radiolatarni, której od zachodu, jak się okazało po ustaleniach radzieckich ekspertów z MAK, już 

nie ma. To znaczy, może jest, lecz zupełnie w ruinie, co można zobaczyć na fotografiach autorstwa 

doc. Amielina40:

37 W pamięci FMS znajdował się aktywny plan nawigacji poziomej dla lotu po trasie: EPWA - szereg punktów z RW  
29.BAMS 1 G Departure - ASLUX - TOXAR - RUDKA - GOVIK – MNS (Minsk-2 VOR/DME) - BERIS - SODKO -  
ASKIL - DRL1 - 10XUB - DRL - XUBS. Wszystkie punkty, poza ostatnimi czterema, są  punktami z nawigacyjnej  
bazy danych systemu (termin ważności do 06 maja 2010). Ostatnie 4 punkty są  punktami, wprowadzonymi przez  
użytkownika. Analiza współrzędnych powyższych punktów wykazała, że DRL1 ma koordynaty byłego DPRM [czyli 
dalszej radiolatarni – przyp. F.Y.M.] dla podejścia do lądowania z kursem 79° na lotnisku Smoleńsk „Północny” (w  
dniu lotu krytycznego był wycofany z eksploatacji) (raport MAK, s. 119).

38 By potem wykonywać zakręty na wysokości kręgu nadlotniskowego i podchodzić wschodnią ścieżką.
39 W raporcie „komisji Millera” (s. 220) mowa jest o całym szeregu błędów związanych z programowaniem FMS-a: 

Podczas  zniżania  lot  był  wykonywany  zgodnie  z  planem  do  punktu  nawigacyjnego  ASKIL.  Odnosząc  się  do 
złożonego planu lotu po punkcie ASKIL, lot powinien być kontynuowany do punktu RALOT. Kurs zawarty między 
punktami ASKIL i RALOT wynosi 076 stopni. Po przejściu punktu ASKIL samolot o godz. 6:23:10 [UTC -  przyp. 
F.Y.M.] zmienił  kurs  na  050,  a  dowódca  statku  powietrznego  zgłosił  się  zgodnie  z  poleceniem  MOSKWA 
KONTROLA na łączność z KORSAŻEM, przekazując, że wykonuje lot z kursem na dalszą radiolatarnię i zniża się  
do 3600 metrów. Analiza zachowanych danych FMS wskazuje, że załoga już wcześniej zaprogramowała taką trasę 
(od punktu ASKIL do DRL1 (przyp. 128: Nazwa punktu zdefiniowanego przez załogę w FMS odpowiadała położeniu 
dalszej  radiolatarni  na  kierunku  079  na  lotnisku  SMOLEŃSK PÓŁNOCNY)),  co  było  sprzeczne  ze  złożonym 
wcześniej  planem  lotu  oraz  otrzymywanymi  poleceniami  z  organów  ruchu  lotniczego.  Radiolatarnia  ta  nie  
pracowała,  ponieważ  została  wyłączona  z  eksploatacji  (przyp.  129:  Informacja  o  tym,  że  radiolatarnia  była 
wyłączona z eksploatacji, pochodzi z NOTAM-u nr M2113/09 [por. raport MAK, s. 60 – przyp. F.Y.M.]. Dokument  
ten  nie  był  znany  załodze,  ponieważ  nie  był  rozpowszechniany  poza  FR.  Na  kartach  podejścia  będących  w 
dyspozycji  załogi  radiolatarnia  ta  jest  elementem  podejścia  na  pas  08.  Fakt  wyłączenia  środków 
radionawigacyjnych na kierunku 08 nie był  znany również  załodze samolotu Ił-76, która wykonywała podejście  
przed samolotem Tu-154M.). 
ATC  [służba kontroli ruchu lotn. - przyp. F.Y.M.]  nie wydało zgody na zmianę  trasy, więc działanie załogi było 
naruszeniem przepisów lotniczych. Dodać  tu należy,  że samolot nie osiągnął  wysokości lotu 3600 m (zgodnie z  
zezwoleniem). Zniżanie zostało zatrzymane na wysokości 3706 m i stan taki trwał od godz. 6:23:49 do 6:25:48 (2  
min), mimo że o godz. 6:23:42 dowódca przekazał do KORSAŻA informację,  że z kursem na dalszą radiolatarnię 
zniża się  do wysokości 3600 m. Brak osiągnięcia nakazanej wysokości był  kolejnym odstępstwem od zasad ruchu 
lotniczego i może świadczyć o braku współpracy załogi.

40 Por.  OL,  s.  279-280,  jak  też: 
https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489?banner=pwa.  Amielin 
pisze: Obecnie na lotnisku [XUBS – przyp. F.Y.M.] działa tylko jeden radar – zorientowany na wschodni kierunek  
lądowania,  który  obecnie  jest  kierunkiem  podstawowym.  Właśnie  ta  strona  wyposażona  jest  w  radiolatarnie  
prowadzące  z  radiomarkerami,  od  strony  zachodniej  ich  nie  ma  –  zostały  tam  tylko  puste  budynki.  Gdy  
przyjechaliśmy obejrzeć i sfotografować bliższą radiolatarnię na podejściu od zachodu, pasły się tam krowy. Na jej  
terenie nie  ma żadnego wyposażenia,  stoi  tylko  pusty budynek.  Od strony  zachodnie  brak również  oświetlenia  
nawigacyjnego, znajduje się tam tylko jedna linia świateł (s. 279-280; fot. powyżej).  

https://plus.google.com/photos/107906898396623830387/albums/5552448258916359489?banner=pwa




(Zgodnie z tym schematem zamieszczonym na s. 62 raportu MAK, światła od strony zachodniej XUBS służyć też mogą jako światła  

zakazu lądowania (ogni zaprieszczienia posadki)).

W  planie  zgłaszanym  przez  Stroińskiego  wymienia  się  tylko 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html):  ASKIL,  DCT  i 

SMOLENSK (oraz wysokość 7100 m). 

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


Nic natomiast jak dotąd nie wiadomo o clarisie ze zgłoszonym planem lotu przez Protasiuka41. Nie 

wysłano  takiego  clarisu?  Czy  też  wprost  przeciwnie  –  clarisów  lub  innych  depesz  (np.  typu 

NOTAM) do ostatnich chwil było całkiem sporo, tylko zawierały przeróżne informacje, nieustannie 

korygowane?42 Potwierdzeniem  (śladowym)  tej  ostatniej  tezy  byłyby  fragmenty  depesz 

41 „Komisja Millera” w swym raporcie zamieszcza następujące relacje (s. 83): We wstępnej fazie planowania wylotu  
do SMOLEŃSKA na dowódcę  statku powietrznego wyznaczono zastępcę  dowódcy 1 eskadry lotniczej.  Na jego  
prośbę (przyp. 53: Powody rodzinne), w porozumieniu z dowódcą 1 eskadry lotniczej, dokonano zmiany dowódcy  
statku powietrznego na pilota pełniącego obowiązki dowódcy zespołu lotniczego. Z relacji dowódcy eskadry oraz  
jego  zastępcy  wynika,  że  dowódca  statku  powietrznego  nie  zgłaszał  żadnych  uwag  związanych  z  zamianą.  O 
możliwości wykonywania lotu do SMOLEŃSKA w dniu 10.04.2010 r. w charakterze dowódcy statku powietrznego  
dowiedział się nieoficjalnie z kilkudniowym wyprzedzeniem. Drugi pilot został poinformowany o zaplanowaniu go  
na wylot do SMOLEŃSKA około dwóch tygodni przed terminem. Ostateczne skompletowanie załogi nastąpiło w 
przeddzień  lotu zgodnie z rozkazem dowódcy 1 eskadry lotniczej nr 69/10/2010 z 9.04.2010 r. potwierdzonym w  
rozkazie dziennym dowódcy JW 2139 nr 69/2010 r. W dniu 9.04.2010 r., podczas porannej odprawy w gabinecie  
dowódcy 1 eskadry lotniczej,  odbyło się  postawienie zadań  na wylot  do SMOLEŃSKA w dniu 10.04.2010 r. W 
trakcie  odprawy  dowódca  eskadry  dwukrotnie  zmieniał  osobę  do  pełnienia  funkcji  nawigatora  pokładowego. 
Pierwotnie  wyznaczono  jedynego  w  pułku  nawigatora  etatowego  (przyp.  54:  W  dniu  7.04.2010  r.  został  
zaproponowany  przez  zastępcę  dowódcy  eskadry  i  zapisany  w  służbowym  terminarzu),  jednak  z  uwagi  na  
wcześniejsze zaplanowanie go na wylot do Stanów Zjednoczonych i Kanady 12.04.2010 r., dowódca eskadry uznał,  
że lot do SMOLEŃSKA skróci przygotowanie do następnego rejsu. Kolejny pilot nie miał aktualnej wizy wjazdowej  
do  FR.  Po  sprawdzeniu  aktualności  wiz  na  lot  do  SMOLEŃSKA  w  charakterze  nawigatora  pokładowego 
wyznaczono pilota (przyp. 55: Z wyjaśnień złożonych przez dowódcę 1 eskadry lotniczej wynika, że dowódca statku  
powietrznego osobiście prosił go o wyznaczenie właśnie tego nawigatora do składu załogi na wylot do Smoleńska  
10.04.2010 r.), który w momencie podejmowania tej decyzji znajdował się poza jednostką. Dowódca eskadry wydał 
polecenie powiadomienia go w trybie pilnym o wylocie.
Nie wiadomo zatem, czy i w jaki sposób zgłaszano (na poziomie międzyinstytucjonalnym) zachodzące zmiany dot. 
składu załogi  „prezydenckiego tupolewa”. Por.  też informacje na s.  165:  Clarisy na loty w dniu 10.04. zostały  
przesłane  z  36 splt  do  MSZ 18.03.  Poza standardowymi informacjami  zawierały  one  prośbę  o „udostępnienie  
aktualnych schematów i procedur lotniska” oraz „przysłanie lidera przed wylotem z Warszawy”. Wszystkie clarisy  
były tłumaczone na język rosyjski i przekazywane do III Europejskiego Departamentu MSZ FR. Na rejsy w dniu  
7.04.  zostało  to  wykonane  30.03.,  natomiast  na  rejsy  10.04.  w  dniu  22.03  (podkr.  F.Y.M.).  Z  tego  bowiem 
wynikałoby,  iż  we wstępnych przygotowaniach (z wylotem Stroińskiego) planowano też włączyć „lidera”,  a  to 
właśnie szef eskadry potem miał podjąć (pod koniec marca 2010) decyzję o „niezamawianiu liderów” (por. też s.  
166-167 oraz Galimski i Nisztor, Kto...?, s. 43-44 oraz 95-96).

42 Analogicznie, jak to było w przypadku lotów planowanych na 7-04-2010. W raporcie „komisji Millera” (s. 161 
przyp.  90)  stwierdza  się:  W procesie  podejmowania  decyzji  o  użyciu  konkretnych  samolotów na  rejsy  w  dniu  
7.04.2010  r.  wielokrotnie  zmieniano  liczbę  i  typ  planowanych  samolotów.  Zmiany  decyzji  spowodowały 
wystosowanie przez Ambasadę RP w Moskwie, w dniu 2.04.2010 r., pisma z prośbą o pilne przesłanie informacji z  
36 splt, które konkretnie samoloty z 7 zgłoszonych przylecą do Smoleńska, ponieważ strona rosyjska ma problemy z  
wydaniem zgody na lądowanie. Informacja ze wskazaniem konkretnych samolotów została przesłana do Ambasady  
RP w Moskwie dopiero 6.04.2010 r. W dniu 8.04. strona rosyjska zwróciła uwagę, że załogi dwóch samolotów CASA 
(z 7.04.) nie miały rosyjskich wiz, i  ma nadzieję,  że załogi samolotów Jak-40 i Tu-154M (zaplanowane na rejs  
10.04.) będą miały wizy. 



zamieszczone w raporcie „komisji Millera”:

Takie depeszowanie w dniu wylotów byłoby zresztą zupełnie zrozumiałe i całkowicie uzasadnione, 

zważywszy na fakt, że pierwotnie 36 splt planował wylot na 6.30 pol. czasu (4.30 UTC) (tak też 

jest,  jak widzieliśmy wyżej,  podane w clarisie  z zapowiadanym lotem Stroińskiego),  a godzinę 

startu „prezydenckiego tupolewa” przesunięto najpierw na 7.00, a potem na 7.27. W przypadku 

każdego  z  tych  przesunięć  plan  lotu  musiał  być  opracowywany na  nowo,  gdyż  poprzedni  (po 

upływie  15  minut  od  wcześniej  ustalonej  godziny startu)  ulegał  unieważnieniu.  W ten  sposób 

jednak przenieślibyśmy się  w tych wykładach na EPWA, czyli  stołeczne warszawskie lotnisko, 

którego wojskowa część od godzin nocnych jeszcze przed świtem 10-04-2010 tonie po dziś dzień 

Z kolei w książce Galimskiego i Nisztora (nie wiadomo na podstawie jakich źródeł, zaznaczam) prezentowane są  
treści depesz ATS (oraz modyfikujących FPL). Plan lotu „prezydenckiego tupolewa” wygląda analogicznie jak ten z 
dnia 7-04-2010 (i ten  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html): N0400F270, BAMSO, 
Z182, ASLUX, Z460, TOXAR, N869, RUDKA, UM 863, AKSIL/K0700S0810, B102, RALOT, DCT (szerzej nt. 
depesz służb lotniczych por.  http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-5.pdf, s. 19 przyp. 
28)

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


we mgle o gęstości większej niż ta znad XUBS43. O tym jednak przy innej okazji. Wracamy do 

stenogramów i zagadkowych punktów nawigacyjnych „końcóweczki”.

Jak już cytowałem z raportu MAK, lecz przypomnę, punkty nawigacyjne, jakie miały zostać przez 

polską  załogę  wprowadzone  do  pokładowego  komputera  to:  EPWA  -  szereg  punktów  z  RW 

29.BAMS 1 G Departure - ASLUX - TOXAR - RUDKA - GOVIK - MNS (Minsk-2 VOR/DME) -  

BERIS - SODKO - ASKIL - DRL1 - 10XUB - DRL - XUBS (s. 119). Natomiast w pokazywanym i 

omawianym  kiedyś  przez  D.  Szpinetę planie  lotu  Tu-154M 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html44), trasa ta wygląda inaczej:

Oczywiście ten plan również jest podejrzany, ponieważ pojawia się w nim literówka w nazwie 

AKSIL, a nie ASKIL i powinien, jak zwracał uwagę Szpineta, zostać przez system odrzucony45.

43 Kwestii tego, co się działo na EPWA bardzo skrupulatnie unikała „komisja Macierewicza”, choć zdawać by się  
mogło,  że  mając  do  dyspozycji  tylu  (tzw.  ocalałych)  pracowników  prezydenckiej  kancelarii,  mogła  z  dużą 
dokładnością  odtworzyć  to,  co  się  działo  na  warszawskim  lotnisku,  nim  doszło  do  wylotów  na  uroczystości 
katyńskie.  Nawet  bowiem  „komisja  Millera”  bezradnie  rozłożyła  tu  ręce  (por. 
http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-i-inne oraz 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/uwagi-do-uwag.html).

44 Por.  też:  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/gdzie-smolensk.html oraz 
http://freeyourmind.salon24.pl/312081,trasa. 

45 Por.  http://freeyourmind.salon24.pl/312081,trasa.   „Komisja  płk.  Latkowskiego” tak wyjaśnia  problem błędnych 
punktów  nawigacyjnych  (OL-2,  s.  135-136):  Z  danych  o  locie,  odzyskanych  przez  producenta  komputera  
pokładowego UNS-1D (...)  z  zachowanej  płytki  z  pamięcią,  odtworzono zaprogramowany w UNS-ie  plan lotu.  
Okazuje się, że wpisano doń następujące punkty nawigacyjne: EPWA (...), ASLUX-TOXAR-RUDKA-GOVIK-MNS  
(Minsk-2  VOR/DME)-BERIS-SODKO-ASKIL-DRL-1-10  XUB-DRL-XUBS.  Wszystkie  z  nich,  poza  czterema  
ostatnimi, pochodziły z bazy nawigacyjnej systemu zarządzania lotem (ważnej do 6 maja 2010 roku). Ta czwórka  
została dodana przez załogę tak samo, jak się dodaje punkty użytkownika w zwykłym GPS-ie odpowiadającym za  
nawigację  samochodową.  Załoga  wpisała  ich  współrzędne  geograficzne  za  pomocą  klawiatury.  Były  to  (w  
kolejności z zachodu na wschód, a nie takiej, w jakiej zostały wpisane w plan lotu): DRL1 – dalsza radiolatarnia  
prowadząca po stronie zachodniej pasa na Siewiernym, na podejściu z kursem 79 stopni, czyli od zachodu (ten  
punkt znajdował się 3,6 kilometra za końcem pasa, patrząc od strony, od której zamierzała lądować załoga Tu-
154M); XUBS – punkt kontrolny lotniska Smoleńsk Siewiernyj, czyli środek pasa (punkt na osi pasa równo oddalony  
od  obu jego  progów),  nazywany  także  środkiem lotniska:  DRL –  dalsza  radiolatarnia  prowadząca  po  stronie  
wschodniej, na podejściu kursem 259 stopni ze wschodu na zachód, 6,3 kilometra od wschodniego progu pasa; 10  
XUB – punkt odległy o 10 mil morskich od punktu kontrolnego lotniska, na osi pasa przedłużonej w kierunku na  
wschód (17,3  kilometra od wschodniego progu pasa).  Wszystko wskazuje na to,  że załoga wzięła współrzędne  
radiolatarni i środka lotniska Siewiernyj z karty podejścia, którą Rosjanie przekazali Polakom jeszcze przed lotem 7  
kwietnia,  a  współrzędne punktu 10 XUB wyliczyła  samodzielnie z  pozostałych danych.  Informacje odczytane  z  
komputera pokłądowego wskazują, że załoga tupolewa nie miała pojęcia, iż rosyjskie karty podejścia różnią się od  

http://freeyourmind.salon24.pl/312081,trasa
http://freeyourmind.salon24.pl/312081,trasa
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/gdzie-smolensk.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/uwagi-do-uwag.html
http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-i-inne


Jak widać z mapek powyżej (oraz schematu XUBS poniżej), byłoby to podejście wg tego planu lotu 

(prezentowanego przez Szpinetę) podejście (przez RALOT) od południa, 

tych stosowanych na Zachodzie. 



a nie od zachodu i (następnie) północy, jak jest to rozrysowane na mapce w raporcie MAK.

Z kolei, jak pamiętamy z lektury stenogramów z „wieży” XUBS, informację o tym, że PLF 101 

kieruje się na XUBS kontrolerzy północnego wojskowego lotniska otrzymują od wieży z Jużnego46. 

46 http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf   s. 188 i n.

http://mswia.datacenter-poland.pl/protokol/Zalacznik_nr_8_-_Odpis_korespondencji_pokladowej.pdf


Rzecz jasna, w „historii smoleńskiej”, w której jedne dokumenty bezpowrotnie znikają (inne zaś 

pojawiają  się  po  latach47)  nie  można traktować serio  ani  wersji  z  planem lotu  komentowanym 

Szpinetę, ani wersji osnutej wokół punktów „błędnie zaprogramowanych w FMS-ie”, ani też tego, 

co  wynika  z  nagrań  dialogów  w  „wieży”  XUBS.  Czy  jednak  możliwe  byłoby,  że  piloci 

„prezydenckiego  tupolewa”  zgłosiliby  oficjalnie  jeden  plan  międzynarodowego  lotu  o  statusie 

HEAD, zaś następnie lecieliby według innego i po drodze nie zgłaszaliby żadnych (wprowadzanych 

przez siebie) zmian kontroli obszaru? Protasiuk, przybywając na XUBS 7 kwietnia (ze Stroińskim), 

musiał widzieć i tym samym się dowiedzieć, czy zachodnia radiolatarnia działa, czy nie48. Jeśliby 

nie  działała,  to  by  poinformował  o  tym  (choćby  podczas  przeprowadzanych  dzień  wcześniej 

przygotowań  do  lotu)  Grzywnę  udającego  się  chyba  pierwszy raz  na  to  lotnisko,  ewentualnie 

nawigatora i takich bezwartościowych, niepotrzebnych danych/współrzędnych by nie wprowadzali. 

Czy ta „zmodyfikowana trasa”, odkryta przez „ekspertów MAK”, nie jest zarazem śladem, by tak 

rzec, „zewnętrznego programowania” FMS-a PLF 101?

Wyjątkowo interesująco prezentuje się sprawa „ostatniego lotu” od strony pokonywanych przez 

„prezydenckiego tupolewa” odległości. Z jednej strony, jak już sobie powiedzieliśmy wielokrotnie, 

załoga  najszybszego  samolotu  pasażerskiego  na  świecie  bardzo  się  spieszy,  by  wylądować,  z 

drugiej zaś, sam statek powietrzny za bardzo się nie spieszy na odcinku ASKIL–XUBS. Jak wylicza 

„komisja płk. Latkowskiego”: od ASKIL (w którym PLF 101 ma być o godz. 8:22 pol. czasu) do 
47 Jak to było choćby z historią salonki nr 3 tupolewa (http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag).
48 Plan tamtego lotu nie został do tej pory opublikowany, dysponujemy najwyżej treścią depesz opublikowanych w 

książce  Galimskiego  i  Nisztora  (s.  142-143),  gdzie  trzykrotnie  podaje  się  trasę:  N0400F270,  BAMSO,  Z182, 
ASLUX,  Z460,  TOXAR,  N869,  RUDKA,  UM 863, AKSIL/K0700S0810,  B102,  RALOT,  DCT.  Jako  lotniska 
zapasowe wpisane są mińskie (UMMS) i witebskie (UMII), tak samo jak w przypadku „planów” z 10-04.

http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag


lotniska w Smoleńsku zostały 82 kilometry49, a o 8:24 tupolew jest w odległości 50-60 km od XUBS 

– z czego wynikałoby, że z prędkością jakichś 10 km na minutę pokonuje ten dystans. Innymi 

słowy, koło 8:29 PLF 101 już lądować50, tymczasem, gdy czytamy stenogramy, to o 8:39 tupolew 

dopiero wchodzi na ścieżkę od wschodu w odległości 10 km od lotniska, czyli z kursem 259º51.   

Zwracałem na to uwagę w Aneksie-3 do Czerwonej strony Księżyca, albowiem dużo wolniejszy od 

tupolewa jak-40 pod dowództwem Wosztyla pokonuje dystans ASKIL-XUBS w ok. 23 minuty, zaś 

PLF 101 o godz. 8:22 jest w ASKIL, a „rozbija się” na XUBS dopiero o 8.41, czyli na tym samym 

dystansie  (co  jak-40)  leciałby  blisko  20  minut.  Zagadka  goni  więc  zagadkę,  im  bardziej  się 

koncentrujemy na „katastrofie w Smoleńsku”.

49 OL-2, s. 421. 
50 Co zgadzałoby się z  wyliczeniami Stroińskiego, który na pokonanie dystansu ASKIL-XUBS zostawiał  7 minut 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html).
51 Z tym ustawieniem też jest intrygująca sprawa, ponieważ (wg stenogramów już o 8:10 pol. czasu) Protasiuk mówi 

do załogi: Ustawmy sobie dwa-pięć-dziewięć i Grzywna to potwierdza, zaś 10 minut później, a więc jeszcze przed 
połączeniem z wieżą XUBS, a nawet z moskiewską kontrolą obszaru, tenże drugi pilot ma powiedzieć:  Tu, jakby  
było dwa-pięć-dziewięć, byłoby nawet lepiej, bo by było nie pod słońce.
„Komisja płk. Latkowskiego” przy tej ostatniej wypowiedzi tak pisze (OL-2, s. 419): Drugi pilot sugeruje, że lepiej  
byłoby, gdyby samolot mógł lądować ze wschodu na zachód (kurs 259 stopni). Chodzi o to, że lecący w kierunku  
słońca piloci są oślepiani przez silne światło. Gdy samolot ląduje w takich warunkach, załoga musi często zasłaniać  
przednią szybę kokpitu, by uniknąć oślepienia. Jednak w takiej sytuacji piloci tracą kontakt wzrokowy z ziemią i  
muszą  polegać  wyłącznie  na  wskazaniach  przyrządów.  Dla  lotników,  zwłaszcza  z  mniejszym  doświadczeniem,  
sytuacja, w której brakuje kontaktu wzrokowego z ziemią, jest bardzo stresująca. Dlatego lądowanie ze wschodu na  
zachód jest, zdaniem Roberta Grzywny, lepszym rozwiązaniem. Powyższy fragment stenogramu może świadczyć o  
tym, że drugi pilot nie zapoznał się przed lotem z kartą podejścia do lotniska w Smoleńsku, z której jednoznacznie  
wynika, iż przy tak złej pogodzie można tam lądować wyłącznie od strony wschodniej, ponieważ tylko na podejściu  
kursem 259 są radiolatarnie NDB. Radar jest również ustawiony tak, aby obsada wieży widziała na jego ekranie  
samoloty podchodzące wyłącznie od tej strony. 
I ponownie dowiadujemy się o tym, co już było sygnalizowane w jednym z przypisów, ale co warto przypomnieć: 
Lądowanie z zachodu na wschód na lotnisku Siewiernyj jest, oczywiście, również możliwe, jednak tylko i wyłącznie  
przy  bardzo  dobrej  widzialności  pasa.  Piloci,  lądując  z  tego  kierunku,  nie  mają  możliwości  skorzystania  z  
lotniskowych systemów radiolokacyjnych (możliwe jest odwrócenie radaru tak, żeby kontroler mógł sprowadzać  
samoloty lądujące z kierunku z zachodu na wschód, ale wymagałoby to kilkugodzinnych przygotowań). 

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

