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Wykład 4. 
Problem polskich badań tego, co się wydarzyło 10 Kwietnia (cz. III, ostatnia)

Kolejne UNS-y montowali nam już Rosjanie podczas remontów samolotów w Moskwie. (...) 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.
Płk R. Latkowski (OL-1, s. 41-42)1

W odległości 1,5 kilometra kontrolerzy zauważyli, że załoga zwiększyła prędkość zniżania i zeszła poniżej ścieżki. Kontroler lotów  
wydał załodze polecenie przejścia do lotu poziomego, a gdy załoga nie wykonała go, kilka razy wydał polecenie odejścia na lotnisko  
zapasowe. Załoga nadal schodziła coraz niżej. Niestety, to doprowadziło do tragedii.
Gen. A. Aloszyn (cyt. za Amielin, OL, s. 169)

Odłóżmy teraz analizę tego, co się miało zapisać w kokpicie „prezydenckiego tupolewa”2, skoro tak 

wiele znaków zapytania się w trakcie ich lektury pojawia i zatrzymajmy się przy tym, co udało się 

wyczytać z zawartości jednego z (dwóch) bloków pokładowego komputera, bloku szczęśliwie dla 

badaczy ocalałego mimo totalnej destrukcji kokpitu3. Jak już zwracałem na to uwagę w poprzednim 

wykładzie (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/10/ZS-FYM-3.pdf), zapis FMS-

a, jeśli chodzi o przebieg lotu, stoi (wedle ustaleń badaczy) w sprzeczności 1) ze zgłoszonym przez 

załogę planem4 oraz 2) z poleceniami organów ruchu lotniczego (zarówno, jeśli chodzi o kontrolę 

1 Por. też Zagadnienia „smoleńskie” (2) (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/09/ZS-FYM-2.pdf), 
s. 18 przyp. 36. W owym przypisie błędnie podałem strony 40-41 (dot. cytatu z tekstu Latkowskiego z książki OL-
1), winno być 41-42. Nawiązując więc do słów Latkowskiego, nie ma najmniejszych wątpliwości, że Ruscy znali na 
wylot  aparaturę  pokładową  tupolewa,  tym  samym  mogli  na  potrzeby  operacji  z  10  Kwietnia  zdublować 
poszczególne urządzenia (nie mówiąc o częściach „po katastrofie”).

2 Możliwe, że kiedyś pojawią się jeszcze kolejne wersje stenogramów, zatem sprawa nie jest wcale zamknięta.
3 Ocalenie tego bloku jest wyjątkowo szczęśliwym dla badaczy zbiegiem okoliczności, zważywszy też na fakt, jak 

bardzo zniszczone były obudowy katastroficznych rejestratorów (http://freeyourmind.salon24.pl/369017,o-diablach-
co-rejestratory-sponiewierali).

4 A ściślej z tymi planami lotu, które były prezentowane w mediach audwizualnych lub publikacjach dotyczących 10-
04. Co ciekawsze, nawet tacy autorzy jak G. Sobczak i T. Hypki na łamach Skrzydlatej Polski (8/2011, Katastrofa  
smoleńska – wersja polska, s. 26) wyrażali spore zdziwienie zawartością zapisu FMS-a: Należy (...) zaznaczyć, że  
załoga wielokrotnie lądowała na tym samym lotnisku w Smoleńsku (ostatni raz trzy dni przed katastrofą),  więc  
mogła zweryfikować poprawność podanych współrzędnych  [punktów nawigacyjnych w starej  karcie podejścia – 
przyp.  F.Y.M.].  Jedna  z  procedur  użytkowania  systemu  UNS-1D  mówi  wręcz  o  konieczności  skorygowania 
współrzędnych po zakończeniu lotu, jeżeli wystąpiły rozbieżności. Polska komisja potwierdziła korzystanie z UNS-
1D przez załogę podczas podejścia (podkr. F.Y.M.). 
Z kolei „komisja płk. Latkowskiego” miała dotrzeć do załogi lecącej (z Protasiukiem i Stroińskim) 7 kwietnia 2010  
(nie była to, wbrew temu, co czytaliśmy wyżej, ta sama załoga, co 10-04): - Kontroler, o ile pamiętam, powiedział  
nam tylko, że wchodzimy w drugi zakręt kręgu nadlotniskowego, czyli że wchodzimy w krąg nadlotniskowy. To była  
chyba  jedyna  informacja  od  niego  –  opowiada  jeden  z  członków  załogi  lecącej  7  kwietnia.  Kiedy  samolot,  
poruszając się już po kręgu nadlotniskowym, zmniejszył prędkość do 420 kilometrów na godzinę, a załoga zaczęła  
przygotowywać się do lądowania, pilot włączył automat ciągu, urządzenie odpowiedzialne za utrzymanie prędkości  
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obszaru, jak i wieże kontroli lotów). 

Kurs samolotu wygląda od pewnego momentu tak, jakby załoga po przekroczeniu punktu ASKIL 

nie  tylko  nie  trzymała  się  tego,  co  zgłosiła  przed  wylotem,  ale  i  tego,  co  nakazują  komendy 

poszczególnych instytucji zajmujących się koordynacją lotu. W tym ostatnim przypadku załoga, jak 

podkreślają różni autorzy, albo  wyprzedza polecenia, które dopiero ma otrzymać, albo wykonuje 

jakieś  czynności  bez  zgody na  ich  wykonanie,  tj.  bez  poleceń,  albo  też  nie  stosuje  się  do  

przekazywanych  poleceń organów ruchu lotniczego,  czyli  nie wykonuje określonych czynności, 

gdy są one nakazywane. Oprócz tego piloci mają problem z komunikowaniem się między sobą 

(dziwnie realizowana procedura z checklistą), ignorują fatalne warunki atmosferyczne5, nie próbują 

nawet omówić sytuacji oraz kwestii dalszego działania, wykonując np. holding na wysokości kręgu 

nadlotniskowego – i w końcu lecą na przepadłe we mgle, nie zachowując żadnej ostrożności ani 

nawet  nie  porozumiewając  się  we właściwy sposób z  dwiema „wieżami”  XUBS (wschodnią  i 

zachodnią)6.  

lotu. Włączył je, bo tak było mu wygodniej. Od tego momentu ani pilot, ani mechanik nie musieli już ustawiać  
prędkości, zmieniając położenie manetek gazów; zadanie to przejął automat. Dowódca zgłosił wieży, że widzi pas  
startowy, zanim jeszcze ustawił samolot na prostej do lądowania, czyli w osi pasa. 
- Posadku razrieszaju – odpowiedział kontroler Paweł Plusnin. Samolot wszedł w ścieżkę zniżania. Automat ciągu  
pracował  nadal,  mimo  że  instrukcja  użytkowania  tupolewa  w  locie  nie  przewiduje  korzystania  z  niego  przy  
podchodzeniu  do  lądowania  w  trybie  innym  niż  automatyczny  lub  półautomatyczny  (automat  ciągu  może  być  
włączony tylko w trakcie podejścia wykorzystującego sygnał ILS) (OL-2, s. 26).  
Tymczasem w raporcie MAK możemy przeczytać:  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. W tym samym dniu samolot „CASA” po uzyskaniu  
zezwolenia  na  start  i  warunków  odejścia,  po  oderwaniu  się,  na  wysokości  15-20  m,  z  dużym  przechyleniem  
rozpoczął  zwrot  z  naborem  wysokości,  czym  naruszył  schemat  odejścia  po  starcie  (s.  128).  Por.  też 
http://freeyourmind.salon24.pl/487666,powrot.

5 Por.  też  http://www.se.pl/multimedia/galeria/41963/76251/tu-154m-tupolew-samolot-kabina-pilotow-kokpit/:  Nie 
tylko piloci prezydenckiego samolotu widzieli jak fatalne warunki panują nad lotniskiem Siewiernyj w Smoleńsku.  
Okazuje się, że Lech Kaczyński zdawał sobie sprawę, że lada moment dojdzie do katastrofy. Prezydent na ekranie w  
saloniku VIP-ów śledził to co się załoga tupolewa widziała za oknem. W dziobie maszyny była kamera, która na  
żywo przekazywała obraz głowie państwa (materiał z 28-05-2010).

6 Por. uwagi kpt. J. Więckowskiego (latającego na tupolewach ponad 20 lat): Uważam, że jest niemożliwe, aby młody  
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To,  co  napisałem w skrócie  wyżej,  znajduje  rozwinięcie  w oficjalnej  dokumentacji  badawczej. 

Cytowałem  już  ten  fragment  raportu  „komisji  Millera” (s.  220)  w  jednym  z  przypisów  w 

poprzednim wykładzie,  lecz  powrócę  poniżej  do niego,  by unaocznić  raz  jeszcze,  o  co  chodzi 

(podkr. moje):

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 metrow. Analiza zachowanych  

danych FMS wskazuje, że załoga już wcześniej [kiedy? - przyp. F.Y.M.] 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,  ktora  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  

i  dobry pilot, o zdrowych zmysłąch, wygenerował takie podejście, jakie pokazują te stenogramy i inne dostępne  
materiały. Czegoś mi tu brakuje. Myślałem, że gdy minister Miller przywiezie z Moskwy te brakujące sekundy, to  
będą tam głosy w rodzaju: „Uważaj! Nie mamy ciśnienia w instalacji!” albo „Stery nie działają!” Rozmawiałem o  
tym  z  Markiem  Szufą,  wielokrotnym  mistrzem  akrobacji  lotniczych  Polski  i  Europy.  Podobnie  uważa  on  za  
niemożliwe, aby piloci  nie reagowali  na taką sytuację,  że krzyczeliby,  gdyby samolot tak się zachowywał.  [Nie  
wierzy Pan, że możemy jeszcze dotrzeć do oryginalnych materiałów?] Nie zakładam w mojej hipotezie zamachu, a  
po prostu usterkę techniczną. To były wprawdzie dobre samoloty i lubiłem nimi latać, właściwie najlepsze samoloty  
z radzieckich. Ale zdarzały się im usterki, które mogły, na przykład, spowodować, że kapitan w pewnym momencie  
nie mógł dołożyć mocy startowej, bo silnik mu się przytkał czy z powodu oblodzenia, czy spadku parametrów, które  
trudno w tej chwili, nie mając kompletu danych, określić. Niestety, nie mamy parametrów pracy silnika, nie mamy  
położenia manetek, które są zapisywane w czarnych skrzynkach. Wygenerowanie ścieżki schodzenia z 5-6 m/s do 16  
m/s i to w warunkach, kiedy nie widzę ziemi, mnie, jako pilotowi, wydaje się wykluczone. To jest prawie niemożliwe.  
Jeśli nie widać ziemi, to ścieżkę schodzenia trzyma się do końca w sposób zasadniczo stały. Do tego dowiadujemy  
się, że autopilot pracował jeszcze do szóstej sekundy przed katastrofą. To też jest dla mnie nienormalne. Wszystkie  
podejścia  w trudnych  warunkach tym samolotem wykonuje  się  ręcznie.  On  bardzo  ładnie  schodzi  na  ręcznym  
sterowaniu, nawet w warunkach podejścia nieprecyzyjnego, jak w Smoleńsku, gdzie, jak wiemy, nie było systemu  
ILS (Mariusz Pilis, Artur Dmochowski, List z Polski, Poznań 2011, s. 96-97).



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.

W „prezydenckim tupolewie” (jak wynika, wedle oficjalnych ustaleń, z „analizy zapisów FMS-a” 

oraz „zapisów CVR”,  przypominam)  załoga nikomu nie sygnalizuje tego, jakie wprowadziła 

zmiany  w trasie  (międzynarodowego  przecież)  lotu  i  działa  samowolnie  w odniesieniu  do 

komend kontroli obszaru, tudzież „wieży” docelowego lotniska. Tak się dzieje również podczas 

dalszego przebiegu lotu. I tu znowu się posłużę cytatami, by nie być gołosłownym. Jak pamiętamy 

z publikowanych oficjalnie rekonstrukcji „końcóweczki”, Protasiuk ma wziąć na siebie czynności 

zarówno drugiego pilota, jak i nawigatora, a gdyby tego było mało, ma ulegać naciskom ze strony 

przełożonych (tu panują od paru lat rozbieżności, co do tego, czy bardziej naciskałby Prezydent 

Kaczyński czy gen. Błasik) 

lub też podlegać niezdecydowaniu „Dysponenta lotu”7. W związku z tym (jak się to tłumaczy w 

rozmaitych „raportach”),  tj.  przeciążony obowiązkami,  Protasiuk ignoruje pewne rzeczy lub też 

„nie dosłyszy”. 

7 Tak  winę  Prezydenta  rozumie  właśnie  raport  „komisji  Millera”  (sam min.  Miller  powtórzył  to  latem 2011 na 
konferencji  zamykającej  prace  podlegającego  mu  badawczego  zespołu)  –  tzn.  „Dysponent”  miał  nie  podjąć 
właściwej decyzji  (tu:  wybrania zapasowego lotniska),  w związku z tym piloci  dokonali  próbnego podejścia w 
warunkach zagrażających bezpieczeństwu i lotu, i pasażerów. 



Czego dowódca PLF 101 „nie dosłyszy”? Przykładowo nie dosłyszy komunikatów podawanych w 

ostatnich fazach lotu przez kontrolerów z XUBS. Mimo że właśnie z nimi, z tymi kontrolerami ma 

kapitan  „prezydenckiego  tupolewa”  osobiście  prowadzić  korespondencję  (wyręczając  w  tym 

nawigatora i drugiego pilota, ci bowiem mają nie znać ruskiego), to niektórych ich poleceń „nie 

słyszy” - a w konsekwencji ani on jako kapitan specjalnego statku powietrznego, ani tym bardziej 

(„nieznająca  języka”)  reszta  załogi,  nie  postępują  zgodnie  z  zaleceniami  „wieży”.  Piszę  to 

absolutnie serio – tak bowiem przedstawiana jest  „sytuacja w kokpicie” w ramach badawczych 

rekonstrukcji (zwłaszcza „komisji Millera” i „komisji płk. Latkowskiego”).    

Na tym nie koniec, gdyż także działanie „wieży/wież” XUBS w dn. 10-04-2010 jest dalekie od 

standardów panujących w lotnictwie (na co znowu zwracają uwagę badacze, oczywiście). Warunki 

atmosferyczne nie pozwalają na przyjęcie zagranicznego samolotu (i to z prezydencką delegacją) – 

mimo  to  się  go  przyjmuje,  a  nie  zamyka  lotniska.  Nie  zezwolono  wcześniej  na  wylądowanie 

dwukrotnie podchodzącemu transportowemu iłowi-76 – zaś „prezydenckiemu tupolewowi” z blisko 

setką pasażerów w podejściu do lądowania ma się nie przeszkadzać, mimo iż pogoda jest jeszcze 

gorsza nawet niż podczas nieudanych podejść iła-768. Jak zaś pisałem w Aneksie-4 do Czerwonej 

strony  Księżyca (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-

CzsK.pdf, s. 33), jeden z ruskich „meteorologów” miał przekazać polskim ekspertom informację, 

jakoby niedługo po przybyciu i odlocie „Frołowa”, „kontrolerzy” z XUBS odesłali jakiś samolot, 

którego załoga prosiła o zgodę na lądowanie (ta ostatnia historia jednak, mimo że przekazana na 

piśmie przez E. Klicha D. Tuskowi 15-04-2010, nie utrwaliła się w żadnej z oficjalnych narracji 

(czy to rządowych, czy antyrządowych)). 

10 Kwietnia „Kontrolerzy” ze smoleńskiego wojskowego lotniska nie nawiązują żadnej dyskusji z 

załogą PLF 101 o zaistniałej sytuacji, tak jakby pośpiech był tu najlepszym rozwiązaniem problemu 

i  jakby  otoczenie  lotniska  nie  stanowiło  potencjalnego  zagrożenia  przy  zniżaniu  się  w  takich 

pogodowych  warunkach9.  Plusnin  ma  idiotycznie  pytać  polskich  wojskowych  pilotów:  „Na 

8 Por.  też  http://freeyourmind.salon24.pl/355168,il-10-go-kwietnia oraz foto-zestawienie dokonane przez jednego z 
blogerów:  http://3.bp.blogspot.com/-7FkMKPbBUlI/TX8kcwJ-
F1I/AAAAAAAAAhI/a5lhFS0ytxA/s1600/Porownanie-%2BIL76-TU154-1.JPG.

9 „Komisja płk. Latkowskiego”, drążąc zagadnienie tego, jak to było możliwe, iż w ogóle udano się z EPWA na  
XUBS mimo złych  warunków atmosferycznych  na  docelowym lotnisku,  przypomina,  jak  wcześniej  w 36  splt 
podchodzono do lotów specjalnych z VIP-ami na pokładzie (OL-2, s. 32-33): - Przed każdym lotem prezydenta lub  
premiera dowództwo miało noc z głowy. Jeśli za sterami miał rano usiąść dowódca, jego zastępca już o drugiej nad  
ranem przyjeżdżał do pułku i koordynował związane z lotem prace. I odwrotnie, jeśli leciał zastępca, dowódca pułku  
wprawdzie znajdował się w tzw. rezerwowej załodze, ale zawsze był obecny na lotnisku – wspomina Jan Czyżewski  
[płk rezerwy, były pilot 36 splt – przyp. F.Y.M.]. Rezerwowy o drugiej nad ranem szedł do punktu meteo i sprawdzał  
prognozę  pogody.  Przygotowywał  ją  pułkowy  synoptyk,  m.in.  na  podstawie  danych  z  Centralnego  Stanowska  
Dowodzenia (przemianowanego w styczniu 2002 roku na COP, czyli Centrum Operacji Powietrznych). Poranne  
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wojskowym lotnisku lądowanie wykonywaliście?”, ale już nie pyta, czy zdają sobie oni sprawę z 

ukształtowania terenu na wschodniej ścieżce podejścia tego właśnie „wojskowego lotniska” ani nie 

ostrzega w żaden sposób załogi PLF 101 przed „zwodniczym jarem” i przed możliwością błędnego 

oszacowania  wysokości  zniżającego  się  samolotu.  Pyta  wprawdzie  o  ilość  paliwa  pod  kątem 

ewentualnego odlotu na zapasowe lotnisko, lecz nie dopytuje np. o to, czy załoga nie mogłaby 

przeczekać na wysokości kręgu przez np. pół godziny, do czasu poprawienia się pogodowy. To cały 

czas, podkreślam, oficjalne dane dotyczące przebiegu „katastrofalnego przylotu”, bo nieoficjalne są 

dość trudne do zdobycia. 

„Wieża” nie nakazuje zatem załodze „powisieć” na pięciuset metrach, tak by ze spokojem wspólnie 

z pilotami PLF 101 ustalić, co dalej i na co ewentualnie należałoby zwrócić uwagę, by z całkowitą 

ostrożnością wykonać ewentualne dalsze zniżanie. Kontrolerzy nie próbują nawet dopytać załogi, 

czy widzi rozstawione na ciężarówkach przy pasie startowym APM-y (ani co w ogóle piloci widzą, 

zbliżając  się  do  lotniska10)  -  co  więcej,  z  wypowiedzi  Plusnina  Reflektory  włączcie  (wedle 

„stenogramów” CVR-1  o  godz.:  8:40:31)  można  wnioskować,  że  kontrolerzy  nie  widzą  nawet 

świateł  zbliżającego  się  tupolewa11.  Z  kolei  po  wcześniejszej  wypowiedzi  przypisywanej 

Protasiukowi:  Się chyba nie świeci  (wg „stenogramów” IES-u o godz.: 8:35:48) można sądzić, iż 

załoga, podchodząc, nie widzi świateł lotniska. Kontrolerzy nie interesują się wcale wysokością 

prognozy pozwalały z niemal stuprocentową pewnością przewidzieć,  jak będzie rozwijała się sytuacja meteo na  
trasie lotu i na lotnisku docelowym. Dzięki nim rezerwowy mógł podjąć trafną decyzję, gdzie i którędy skierować  
samolot.  -  Jeśli  prognoza  była  dobra,  wybierało  się  wariant  A,  w  którym maszyna  startowała  o  wyznaczonej  
wcześniej  godzinie.  Jeśli  natomiast  w  komunikacie  meteo  pojawiały  się  niepokojące  informacje,  start  
przyśpieszano.  W przypadku Smoleńska na przykład  leciało się na zapasowe lotnisko, do Witebska – tłumaczy 
Czyżewski. Decyzji rezerwowego nikt nie miał prawa kwestionować, a on sam brał za nią pełną odpowiedzialność.  
Najważniejsze było bezpieczeństwo pasażerów. - Kilka razy zdarzyło się przecież, że samolot wiozący delegację do  
Katynia, lądował na Białorusi. Nigdy nie było z tym najmniejszego problemu. Po prostu,  kiedy w pułku zapadała  
decyzja o wyborze wariantu B, służby operacyjne danej kancelarii natychmiast informowały pasażerów, że ci  
muszą być na lotnisku odpowiednio wcześniej. Członkowie delegacji karnie stawiali się o wyznaczonej godzinie i  
leciało  się  na  lotnisko  zapasowe.  Załoga  miała  komfort  pracy,  nie  było  niespodzianek  –  mówi  Czyżewski.  
Dziesiątego kwietnia 2010 roku na płycie lotniska Okęcie był  tylko zastępca dowódcy 36.  SPLT.  Dowódca nie  
przyszedł, bo, jak nam powiedział,  nie czuł, że jest potrzebny. Zresztą – nie mógł latać tupolewem, miał bowiem  
uprawnienia dowódczo-instruktorskie wyłącznie na Jaka-40. W rozmowie z nami wyjaśniał, że nie przeszkolił się na  
Tu-154M, bo nie było po temu okazji. W pułku przez dwa lata pełnił funkcję zastępcy dowódcy i przez kolejne dwa –  
dowódcy. Wcześniejsza żelazna zasada, że z najważniejszymi osobami w państwie latają wyłącznie dowódca lub  
jego zastępca już nie obowiązywała  (podkr. F.Y.M.). 
Autorzy  OL-2 zapominają  tu  jednak  o  Stroińskim  zgłoszonym  ze  swoją  załogą  na  10-04  w  marcu  2010 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html). Przywołuję  ten  obszerny  fragment, 
ponieważ, jak będzie przynajmniej utrzymywać „komisja Millera” w swej końcowej badawczej dokumentacji, na 
10-04  nie  tylko  nie  będzie  na  EPWA  właściwego  (tj.  o  pojemności  tupolewa)  zapasowego  samolotu  dla 
prezydenckiej  delegacji,  ale  nawet  wyznaczonej  załogi  do  takiego  (zapasowego)  statku  powietrznego 
(http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-i-inne). Natomiast opisany wyżej przez  Czyżewskiego 
„wariant B” jakoś tajemniczo koresponduje ze znanym nam z różnych relacji (np. dziennikarzy lub bliskich ofiar) 
scenariuszem z 10-04, kiedy części delegatów prezydenckich zapowiedziano, iż mają być wyjątkowo wcześnie na  
Okęciu (por. też Aneks-3 i Aneks-4 do Czerwonej strony Księżyca). 

10 Por. też http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/nie-sprawdzili-swiatel-powod-intensywnosc-lotow,158864.html.
11 Wypowiedź tę „komisja płk. Latkowskiego” komentuje następująco: Kontroler najwyraźniej chce zobaczyć samolot  

i liczy, że światła reflektorów maszyny pomogą mu ją dostrzec. Samolot jest już 159 metrów nad progiem pasa (205  
metrów nad ziemią) i do początku pasa startowego pozostało mu tylko 3228 metrów (OL-1, s. 273). 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/nie-sprawdzili-swiatel-powod-intensywnosc-lotow,158864.html
http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-i-inne
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html


„prezydenckiego tupolewa” w gęstej mgle, podczas jego schodzenia, mimo że na radarach XUBS 

(według oficjalnych danych, podkreślam) nie jest możliwe precyzyjne ustalenie tej wysokości; poza 

tym tupolew dwukrotnie ma „znikać z radarów”12. „Nie ma kwitowania”, czyli nie jest podawana 

przez załogę zmieniająca się wysokość PLF 101, a mimo to kontroler nie nakazuje pilotom takiego 

właśnie kwitowania.  Potem (tj.  „po katastrofie”) mowa będzie nawet o tym, jak pamiętamy, że 

załoga nie rozumiała ruskiego, co tym bardziej przecież nakazywałoby już na etapie korespondencji 

kontrolerzy-piloci  odesłanie  samolotu  na  krąg  nadlotniskowy  i  spokojne  ustalenie,  jak  będzie 

wyglądać podejście13.

12 Nawiasem mówiąc, korespondencja „wieża” - załoga dziwi nawet doc. Amielina: komunikaty kontrolera o tym, że  
samolot cały czas jest na kursie i ścieżce, zupełnie nie zgadzają się z symulowanym torem lotu, ani pod względem  
wysokości, ani odległości. Wydaje się niewiarygodne, by podczas przyjmowania międzynarodowego rejsu kontroler  
mógł popełnić tak poważne błędy. Być może winny był radar. (...) Kontroler powinien zawczasu uprzedzać załogę o  
wszystkich zmianach wysokości, a także o zbliżaniu się do punktu wejścia na ścieżkę (OL, s. 236-237).

13 Według „stenogramów z  wieży”  przecież  Plusnin niedługo po ósmej  polskiego  czasu  ma „ćwiczyć  angielski”, 
którego  to  angielskiego  niemal  wcale  w  korespondencji  z  PLF  101  nie  będzie  używać 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html). Te skrócone „lekcje angielskiego” 
byłyby poniekąd  w zgodzie  z  tymi  dwiema wypowiedziami  Plusnina  z  rozmowy z  „dyżurnym  operacyjnym” 
Kurtincem:  07:53:54  РП Плюснин.  Нужно  как-то  выйти  на  главный  центр,  чтобы  основному  поляку,  
Алло /Plusnin. Trzeba jakoś skontaktować się z głównym centrum, żeby głównemu Polakowi, halo.  
07:54:00,5 ОД Да, да, да./Tak, tak, tak. 
07:54:01 РП Передал, во-первых, чтобы он был, чтобы он был готов к уходу на запасной, вот, уточнить,  
сколько у него топлива,  потому что он по-русски-то практически не понимает ничего./Przekazałem, po  
pierwsze, żeby on był, żeby on był gotów do odejścia na zapasowe, sprawdzić, ile ma paliwa, bo on po rosyjsku  
praktycznie nic nie rozumie. 
(Czas tych wypowiedzi jest polski, dla ułatwienia ich usytuowania w „historii smoleńskiej”). Oczywiście nie ma  
absolutnie żadnej pewności, iż są to zdania, które faktycznie padły i to faktycznie w tych określonych godzinach i 
minutach. Gdyby jednak tak było, to wypowiedzi Plusnina świadczyłyby, iż podejmował on jakieś próby łączności z 
(jakąś, zaznaczam) załogą, a z tych prób wynikało, że on po rosyjsku praktycznie nic nie rozumie. Czy byłaby to ta 
tajemnicza załoga, o której wspominał E. Klich w piśmie do Tuska z 15-04-2010, odesłana niedługo po „Frołowie”, 
bez zgody na lądowanie? Chwilę wcześniej, tj. o godz. 7:48 czasu pol. „anonim” w XUBS pyta: 07:48:39 А (нрзб) 
сколько у тебя топлива?/ (niezr.) ile masz paliwa?
Po czym pojawia się cały szereg „niezrozumiałych” wypowiedzi:
07:48:58 А (нрзб)./ (niezr.)  
07:49:06 А (нрзб)./ (niezr.)  
07:49:12 А (нрзб)./ (niezr.)  
07:49:15 А (нрзб)./ (niezr.)  
07:49:20 А (нрзб)./ (niezr.)  
07:48:43  А  (нрзб)./  (niezr.)  [taki  błąd,  jeśli  chodzi  o  parametry  czasowe  tej  „wypowiedzi”,  pojawia  się  tu: 
http://www.kp.md/daily/25623/790447/]  
07:49:49 А (нрзб)./ (niezr.)
Następnie Plusnin mówi: 07:50:11 РП Только не по полосе, не по полосе./Tylko nie po pasie, tylko nie po pasie.
Kilka minut później Plusnin dodaje coś jeszcze bardziej intrygującego: 08:00:15 РП В тот раз он в Минск уходил  
на запасной, да? Сейчас бы в Минске сел (нрзб)./  Tamtym razem on do Mińska odchodził na zapasowe, tak?  
Teraz by w Mińsku wylądował (niezr.)  
(...)
08:02:53 РП Хорошо, что я его на привод не стал выводить, а ко второму сразу на посадку./Dobrze, że go na 
radiolatarnię nie zacząłem naprowadzać, a na drugi od razu do lądowania.  
08:03:02 РП Вот с ним-то мы на***сь, пока его на запасной отправили (смех) как бы по-нормальному./No, z 
nim  się  naj…śmy,  zanim  go  na  zapasowe  nie  odesłaliśmy  (śmiech),  jakby  normalnie.  
08:03:23 РП Уже снижались и(нрзб)./ Już się zniżali i (niezr.). 
08:03:33 ТЛФ (нрзб)./ (niezr.)  
08:03:39 РП Притом туман такой конкретный пришел./Przy tym mgła taka gęsta naszła.
(Pytanie, rzecz jasna, kto by w Mińsku teraz wylądował, skoro jest to 8 rano pol. czasu, zaś PLF 101 ma się zgłosić 
moskiewskiej kontroli obszaru dopiero o 8.22, zbliżając się po przelocie nad Białoruską SSR do ASKIL.) 
Dosłownie trzy minuty później zaczyna się „lekcja angielskiego” po haśle:  08:06:24  А (нрзб) экипажу нужны 
слова?/ (niezr.) załodze potrzebne słowa? Po krótkich rozmówkach zaś zgłasza się TS0 331 „dopytujący o pogodę” 

http://www.kp.md/daily/25623/790447/
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html


Nie ma dla PLF 101 zezwolenia na zniżanie z wysokości nadlotniskowego kręgu, mimo to „wieża” 

nie odsyła (samowolnie schodzącego) polskiego Tu-154M z powrotem na 500 m, tak jak to miała 

niby uczynić 7 kwietnia 2010 (i to podczas podejścia rządowego tupolewa, gdy załoga nie pytając 

„wieży” o zgodę, zeszła 200 m niżej14). Kontrolerzy pospiesznie i niedokładnie podają odległości, 

jakie ma zajmować (wedle ich wskazań radarowych) PLF 101 – mimo że ekstremalne warunki 

atmosferyczne  nakazywałyby  zachowanie  maksymalnej  ostrożności,  spokoju  i  precyzji  na  tym 

właśnie etapie korespondencji15.  Samolot z Polski ma dwukrotnie znikać z radarów XUBS i nie jest 

znana jego wysokość (Plusnin trzy razy, według „stenogramów”, dopytuje, czy zajęto 500 m) – a 

ponadto sami kontrolerzy z racji gęstej mgły go przecież w ogóle nie widzą. Nie ma więc (ze strony 

XUBS)  nawet  wzrokowego  kontaktu  z  jakimś  „zarysem  tupolewa”,  na  zdrowy  więc  rozum 

należałoby przerwać jakiekolwiek „próbne podejścia”, gdyż niemożliwe jest skoordynowanie prac 

„wieży” XUBS i załogi PLF 101, tak by bezpiecznie przeprowadzić lądowanie16. 

na smoleńskim Siewiernym. 
14 „Raport MAK”, s. 128. 
15 Amielin pisze, że: W odległości dokładnie 10 km od progu pasa (zakładając, że już wtedy samolot leciał z tą samą  

prędkością względem ziemi, co między radiolatarniami) kontroler od razu oznajmił: „Sto pierwszy, odległość 10,  
wejście na ścieżkę.” Przy czym musiał powiedzieć to bardzo szybko. Ze stenogramu wynika, że zdanie składające  
się z 13 sylab wymówił w ciągu 1,9 s,  co jest możliwe tylko wówczas, gdy nie robi się przerw między słowami  
(sprawdzałem z sekundomierzem w ręku).  W normalnych warunkach wypowiedzenie tego zdania powinno zająć  
około 3,6 s, czyli czas niemal dwa razy dłuższy. Być może śpieszył się, bo zdał sobie sprawę, że trochę się spóźnił.  
Powinien to powiedzieć o najmniej 5 s wcześniej, bowiem ścieżka, według karty podejścia, zaczyna się 10,4 km od  
progu pasa (OL, s. 237-238). 
I dodaje zaraz:  Niewykluczone też, że dowódca załogi miał trudności ze zrozumieniem (język rosyjski nie był jego  
językiem ojczystym).  Poza tym w tym czasie  mówił:  „Klapy 36”.  Niewykluczone zatem,  że dowódca zrozumiał  
komunikat kontrolera jako: „Odległość 10 do wejścia na ścieżkę”, czyli jako ostrzeżenie o zbliżaniu się do punktu  
zniżania. Hipoteza, że samolot nie zaczął zniżaia na początku ścieżki, jest więcej niż prawdpodobna. W odległości 8  
km od progu pasa kontroler lotów powiedział: „8 na kursie i ścieżce”, na co dowódca odpowiedział: „Podwozie,  
klapy wypuszczone, polski 101”. Jeśli pierwszą informację kontrolera o odległości od pasa dowódca odebrał jako  
informację o odległości od punktu wejścia na ścieżkę, to analogicznie mogło stać się i teraz. A jeśli w ogóle nie  
zrozumiał pierwszej informacji, to teraz nie zrozumiał jej tym bardziej, ponieważ w tym drugim zdaniu w ogóle nie  
padło słowo „wejście”.  Świadczyłby  o tym również  fakt,  że  dowódca nie potwierdził  kontrolerowi  wejścia na  
ścieżkę i zniżania po niej, ani nie poinformował o tym załogi (OL, s. 238). 
Załoga więc, w tej narracji, jest totalnie zdezorientowana, a mimo to nie stara się w żaden sposób wyjaśnić sytuacji  
z kontrolerami. I  dalej  schodzi we mgle „na przepadłe”.  Dowódca PLF 101 „nie rozumie” ruskiego, ale też w 
związku  z  tym  nierozumieniem  nie  prosi  nikogo  z  „wieży”  o  powtórzenie  poleceń  ani  o  ich  wolniejsze 
wypowiadanie  (tak  jak  to  zwykle  bywa,  gdy  ktoś  słabo  zna  obcy  język),  ani  też  w  ogóle  nie  sygnalizuje 
kontrolerom, że czegoś nie zrozumiał. 

16 Znowu sięgnę po cytat  z Amielina twierdzącego, że:  Nietypowość lamp  [przy XUBS – przyp. F.Y.M.]  zrodziła  
przypuszczenie, że właśnie one spowodowały katastrofę: żółte wiaderka nie miały rozpraszaczy, świeciły słabo i  
piloci nie zdołali zobaczyć świateł we mgle. Jednak ta wersja została obalona niemal od razu. Za dnia, we mgle,  
światła podejścia są praktycznie niewidoczne – przeznaczone są do oznakowania pasa w nocy, dlatego ich moc,  
konstrukcja,  a  nawet sam fakt  działania nie mogły mieć wpływu na wydarzenia z 10 kwietnia.  Do oznaczenia  
początku pasa startowego we mgle używa się specjalnych reflektorów do lądowania, które, jak wykazało śledztwo  
nieoficjalne, na Sewiernym były i zostały użyte 10 kwietnia. Potwierdzili to piloci Jaka-40, którzy lądowali przed Tu-
154M. Nie należy też zapominać, że samolot nr 101 nie doleciał do świateł lotniska. Zszedł tak nisko w tak znacznej  
odległości  od pasa,  że po prostu nie dało się  ich zobaczyć.  Niedziałające oświetlenie nie mogło więc stać się  
przyczyną przedwczesnego zejścia na niebezpieczną wysokość (OL, s. 193). 



Tak jednak właśnie, zauważmy, się  nie dzieje.  Nic, kompletnie nic w tym oficjalnym scenariuszu 

nie zachodzi tak, jak powinno (w takich a nie innych warunkach pogodowych i technicznych) – nikt 

nie zachowuje się normalnie. Załoga łamie przepisy lub udaje głuchą, podobnie kontrola obszaru i 

obie „wieże kontroli lotów” XUBS. I zarazem to (zgodnie z tą oficjalną narracją) ma być przebieg 

zdarzeń związany z przyjmowaniem w Smoleńsku 10 Kwietnia rządowego statku powietrznego z 

prezydencką  delegacją  z  obcego  kraju.  Katastrofa  dosłownie  wisi  w  powietrzu  i  nikt  się  tym 

specjalnie  nie  przejmuje.  Co  więcej,  nikt  nawet  na  lotnisku  nie  stawia  na  równe  nogi  straży 

pożarnej i nie wzywa pogotowia na wypadek, gdyby doszło do awaryjnego, twardego lądowania 

lub jakiegoś innego nieszczęściwego zdarzenia przy podejściu.



Jak  więc  zachowują  się  wtedy  ludzie,  to  już  mniej  więcej  wiemy17.  A  jak  się  zachowują 

urządzenia18? Tego dokładnie nie wiemy,  gdyż panują,  właśnie co do ich wskazań, zaskakujące 

rozbieżności  związane  z  „końcóweczką”.  Po  pierwsze,  jak  sygnalizowałem  w  poprzednim 

wykładzie, ówczesny szef polskiego MON-u, B. Klich miał znać (pod koniec kwietnia 2010) wersję 

ostatnich chwil „ostatniego lotu” PLF 101, zgodnie z którą pokładowe urządzenie podawało za 

pomocą  anglojęzycznych  komend  wartości  zajmowanych  wysokości  przez  „prezydenckiego 

17 Pominę już kwestię „rekonstrukcji psychologicznej” czy też „profilowania” członków załogi, o czym pisałem w 
Czerwonej stronie Księżyca. 

18 Oczywiście tylko pokładowe, bo o tych z „wież” nic nie wiemy, gdyż „nie zarejestrowała się” ich praca:  Strona 
polska, w odróżnieniu od strony rosyjskiej, zwróciła uwagę na prawidłowość pracy kontrolera lotów i kontrolera  
strefy  podejścia.  Polscy  eksperci  podkreślali,  że  niemożliwe  było  ustalenie  prawidłowości  pracy  radarowego  
systemu  podejścia  do  lądowania.  Kaseta  systemu zapisu  obrazu  radaru  z  lotu  10  kwietnia  zaginęła,  a  strona  
rosyjska twierdziła, że wskutek awarii, nic się na niej nie nagrało. Stwierdzenie o usterce systemu zapisu obrazu  
znajdujemy w raporcie MAK. Zaginięcie kasety uniemożliwia sprawdzenie w jakim stopniu system rejestracji był  
niesprawny. Polskich obserwatorów pozbawiono również możliwości obserwowania wskazań radarowego systemu  
lądowania oblotu sprawdzającego poprawność jego pracy. Nieprawidłowa praca tego systemu mogła być przyczyną  
niepodawania  polskiemu  samolotowi  poprawek  położenia  względem  ścieżki  schodzenia  (...).  Brak  możliwości  
obserwacji samolotu na ekranach radaru mógł być też powodem niepodania informacji o zejściu samolotu poniżej  
ściezki schodzenia (Sobczak i Hypki, Katastrofa..., s. 27). 
Por.  też  http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag oraz wypowiedź „akredytowanego” przed jedną z 
komisji parlamentarnych:  17 czerwca zaprezentowano nam wyniki  oblotu środków radiotechnicznych – tych, do  
których obserwacji nas nie dopuszczono. No i była to, niestety, trochę sytuacja kuriozalna, bo jak ja zapoznałem się  
z tymi wynikami, to powiedziałem, że „Proszę nie traktować nas, jakbyśmy my nie mieli pojęcia o lataniu”, bo moim  
zdaniem niezgodnie z prawdą przedstawiano nam niektóre elementy. Powiedziano, że samolot nie lądował, tylko  
przechodził na drugie zajście ze względów bezpieczeństwa. A nasi koledzy, mimo żeśmy udziału nie brali w tym  
oblocie,  to  jednak  obserwowali,  bo  wyszli  sobie.  Obserwowali  i  widzieli,  że  lądował.  Zresztą  to  jest  
nieprofesjonalne, jeśli się przy ładnej pogodzie odchodzi na drugie zajście, gdzieś tam daleko od pasa. No i żeby to  
zakończyć, te wyniki tego oblotu. Do tej pory tych wyników nie mamy. Oficjalnie nam nie przekazano, po tym  
pierwszym proteście, że to, co przedstawiono, jest nie do przyjęcia. Nie było na ten temat żadnej dyskusji później  
(Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, Biuletyn Nr 4283, s. 11). 

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


tupolewa” (ground sixty meters, ground fifty meters, ground fourty meters...)19. 

http://www.davi.ws/avionics/TheAvionicsHandbook_Cap_17.pdf 

Po drugie (cały czas trzymamy się oficjalnych doniesień), Protasiuk ma w pewnej chwili podczas 

„katastrofalnego  podejścia”,  zdaniem ekspertów,  zwyczajnie  oszukać  TAWS20,  gdy ten  zaczyna 

sygnalizować zbliżanie się do ziemi (ostrzeżenie: terrain ahead ):

19 Mało kto pewnie zwrócił  też uwagę, iż wersję rozmów w kokpicie musiał  znać też ze sporym wyprzedzeniem 
radziecki MAK, jeśli już w tzw. wstępnym raporcie (z 19 maja 2010;  http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-
nie-zyje/news/rosja-wstepny-raport-ws-przyczyn-katastrofy,1480802,6911)  są  odwołania  do  informacji,  jakie 
otrzymywać miała z XUBS załoga PLF 101, do rozmów między tą załogą a pilotami jaka-40 oraz do alarmowej 
sygnalizacji TAWS-a. Całość tego raportu zamieszcza w swojej książce Amielin. Szerzej o zawartości CVR pisałem 
w  Aneksie-4  do  Czerwonej  strony  Księżyca (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-
Aneks-4-do-CzsK.pdf i http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-2-do-CzsK.pdf).

20 Jak karkołomnie skonstruowany jest ten „argument”, to nietrudno odkryć. Jeśliby ktoś w warunkach tak fatalnej (jak 
się nam opowiada) widoczności i w trakcie takich czynności związanych z podchodzeniem do lądowania usiłował 
oszukać urządzenie pokładowe, to przecież w ten sposób „oszukiwałby samego siebie” i zarazem narażał i siebie, i  
innych na śmiertelne niebezpieczeństwo. 

http://www.davi.ws/avionics/TheAvionicsHandbook_Cap_17.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-2-do-CzsK.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-CzsK.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-CzsK.pdf
http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/rosja-wstepny-raport-ws-przyczyn-katastrofy,1480802,6911
http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/rosja-wstepny-raport-ws-przyczyn-katastrofy,1480802,6911


Winę za błąd ponosić ma tu drugi pilot, czyli Grzywna, który ma nie wiedzieć o tym, że należy 

wcisnąć:  terrain inhibit21. Kolega Protasiuka ma nie tylko nie wiedzieć i (w związku z tym) nie 

ustawić prawidłowo jednego z najważniejszych (podczas lądowania) urządzeń w kokpicie, lecz i 

nie  wiedząc  tego,  nie  spytać  o  to  po  prostu  dowódcy  statku  powietrznego.  Protasiuk  zaś  nie 

doradziłby Grzywnie takiego ustawienia, mimo że sam tak właśnie miał ustawić 7 kwietnia 2010 i 

mimo że jest to kwestia naśnięcia jednego przycisku na konsoli22. Jedyne więc, co zrobiłby kapitan 

PLF 101 (w oficjalnej narracji), to w czasie podejścia do lądowania w gęstej mgle przestawiłby 

wysokościomierz  (na  1013  hPa),  by  na  chwilę  „oszukać  TAWS-a”  generującego  alarmujące 

komunikaty.  Kapitan  „prezydenckiego  tupolewa”  nie  zareagowałby  na  ostrzeżenia,  tylko  by 

sprowadzał  samolot  w  dół,  licząc,  że  wprowadzi  w  błąd  urządzenie  alarmujące  o  możliwej 

katastrofie i nakazujące natychmiastowe przerwanie podejścia komendą: Pull Up! Tak to wygląda z 

punktu widzenia „psychologii lotniczej”, jaką zaprezentowano w oficjalnych badaniach.

 

Po trzecie, jak z kolei pisali autorzy książki Zbrodnia smoleńska. Anatomia zamachu, samolot miał 

wykonać półbeczkę (po zderzeniu z tzw. drugą brzozą23, lecz TAWS nie wygenerował alarmowych 

sygnałów o niebezpiecznym obrocie statku powietrznego (bank angle)24). 

21 Swoją własną hipotezę w tej kwestii zupełnie niedawno zgłosił były dowódca eskadry tupolewów ppłk B. Stroiński  
w lutowym (2013)  wywiadzie dla  Wprost  (8/2013,  s.  26):  Nie zgadzam się z  tym,  że Arek przestawił  sobie w  
wysokościomierzu ciśnienie z aktualnego panującego na lotnisku na standard, na ciśnienie 1013. [Ale to jest fakt.  
Dane z wysokościomierza zapisały się na czarnej skrzynce i widać, że jest przestawione ciśnienie]. Ale to nie tak, że  
ktoś chciał w ten sposób wyłączyć EGWPS (system ostrzegający pilotów o zbliżaniu się do ziemi – przyp. red.), bo  
do EGWPS mamy drugi  przycisk,  który  można nacisnąć  i  ostrzeżenia przestają działać.  Moim zdaniem mogło  
chodzić o to, że wysokościomierz był w stopach, a Arek być może chciał go przełączyć na metry. I się pomylił.  
[Pomylił przyciski?] To jest tylko moja hipoteza. Nie wierzę jednak, żeby Arek był idiotą. Bo również wątpliwa jest  
hipoteza z naciśnięciem „uchodu”. [Dlaczego?] Nie wierzę w takie rzeczy, że pilot ileś tam sekund naciska przycisk  
odejścia i nic nie robi. To jest totalna bzdura. Bardzo często przed lotem z VIP-em robiliśmy loty sprawdzające.  
Zresztą przed 7 kwietnia taki lot był wykonany  [a przed 10-04? - przyp. F.Y.M.].  Sorawdzaliśmy też oczywiście  
przycisk  „uchod”.  Byliśmy tak  wyćwiczeni,  że  jeśli  nie  zadziałał  od  razu,  natychmiast  to  robiliśmy  w rękach.  
Samolot lądował, sprawdzało się, co było przyczyną... [Czyli gdyby Protasiuk nacisnął przycisk „uchod”, ten by nie  
zadziałał,  to  natychmiast  próbowałby  ręcznie  odchodzić?]  Cała  załoga była  przygotowana na  to,  że  jeśli  nie  
zadziała automat, to zrobią to ręcznie. Piloci mieli styczność z takimi sytuacjami.
Wedle ustaleń „komisji płk. Latkowskiego”, to właśnie on z Protasiukiem mieli oblatywać komisyjnie tupolewa 6 
kwietnia  2010:  Tego  dnia  testowali  samolot  wspólnie  podpułkownik  Bartosz  Stroiński  oraz  kapitan  Arkadiusz  
Protasiuk. Podchodząc do lądowania na Okęciu, nacisnęli przycisk odejścia.  Urządzenie zadziałało i samolot z  
wysokości 50 metrów odszedł na drugi krąg (OL-2, s. 9). 

22 -  Nie było  ostrzeżeń  [TAWS-a – przyp.  F.Y.M.].  Wystarczyło nacisnąć przycisk „Terrain Inhibit”  obok ekranu  
TAWS. To zadanie drugiego pilota – opowiada (...) jeden z członków tamtej załogi [z 7-04-2010 – przyp. F.Y.M.]. 
Maszyna przeleciała w poprzek doliny znajdującej się przed bliższą radiolatarnią prowadzącą prowadzącą, nawet  
jej nie zauważając. - Lubię popatrzeć sobie z góry na teren, nad którym lecę. Pogoda była idealna, a mimo to nie  
zauważyłem żadnego jaru. Drzewa tak tam rosną, że wywołują złudzenie, iż teren jest płaski – dodaje (OL-2, s. 26-
27). 

23 Nazwaną „pancerną” przez blogera zezorro.
24 Autorzy Zbrodni smoleńskiej wymieniają o wiele więcej anomalii związanych z zapisem tego, co się miało dziać w 

kokpicie tupolewa – wymienię tylko niektóre: 1) zamilknięcie TAWS-a  o godz. 10:41:00,5, a więc na 5 sekund  
przed zderzeniem z ziemią (...). To nietypowe – zwykle TAWS mówi do końca. (...) Jeśli TAWS nagle milknie, wymaga  
to zbadania (...) 2) brak komunikatu szefowej pokładu skierowanego do pasażerów przez mikrofon, a dotyczącego 
podchodzenia do lądowania i konieczności zapięcia pasów, 3) brak komunikatu TAWS-a  DON'T SINK czyli „nie 
przepadaj”,  który  powinien  się  pojawić,  gdyby  maszyna  nie  zareagowała  na  moc  startową  silników  podczas 
podrywania samolotu przez pilotów, 4) nie słychać dźwięku dodawania mocy startowej silników na nagraniach z  
kokpitu,  5)  nie  słychać  sygnału  o  krytycznym kącie  natarcia,  6)  głos  M.  Kazany nie  został  rozpoznany przez  



(Poniżej zestaw ostrzeżeń generowanych automatycznie przez TAWS)

http://www.uasc.com/documents/techpubs/TAWS_Cert_sl2778a.pdf 

bliskich, 7) zapis CVR trwa aż 38 minut, co jest długością zupełnie nietypową, 8) według relacji członków załogi  
PLF 031 Plusnin miał podawać 50 m jako wysokość decyzji, a nie 100 m (s. 465-467). 

http://www.uasc.com/documents/techpubs/TAWS_Cert_sl2778a.pdf


Po czwarte, samolot miał uderzyć w brzozę na wysokości raptem 6,5 m (a wedle najnowszych 

najdokładniejszych ustaleń biegłych NPW na wys. 666 cm25), ale nie zaryłby się przy tym (mimo że 

zwykle podchodzi się do lądowania z nieco opuszczonym tyłem, a nie pikuje się nosem w dół26) 

podwoziem ani kołami w zasypaną śmieciami ziemię na „działce Bodina” i tamtejsze drewniane, 

stare szopy27. Nie doszło więc do twardego przyziemienia z koszeniem drzew za pomocą kadłuba 

(jak  to  było  choćby  podczas  marcowej  (2010)  katastrofy  lotniczej  tupolewa  przy  lotnisku 

Domodiedowo28),  lecz,  jak  mówią  oficjalne  opowieści  i  ekspertyzy,  do  pouderzeniowego 

25 http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-npw-brzoza-w-smolensku-przelamana-na-  
wysokosci-666-cm,nId,931752 Nie  jest  to  jednak  odkrycie  całkiem  nowe,  bo  bliscy  tego  parametru  byli  już 
mierniczy z „komisji płk. Latkowskiego”:  Brzoza na działce Bodina została nadcięta i złamała się, gdy samolot  
znajdował się na wysokości 1 metra względem progu pasa i 6,6 metra nad ziemią (OL-2, s. 201).

26 „Komisja płk. Latkowskiego” posługuje się nawet określeniem „ostre nurkowanie”:  Nie jesteśmy pewni, czy 120-
metrowe  ostre nurkowanie z kręgu nadlotniskowego (zakończone wyrównaniem i  późniejszym odzyskaniem 30  
metrów wysokości) było rzeczywiście świadomą próbą zbadania parametrów samolotu w konfiguracji do lądowania  
i zarazem próbą generalną, jak maszyna w tej konfiguracji zareaguje na ruchy pokrętłem „góra-dół” (OL-2, s. 203). 
Niewykluczone, iż idą tu śladem mistrza dendrologii Amielina, który w swej książce mówi o „nurkowaniu pod 
ścieżkę  podejścia”:  Ponieważ  w  Smoleńsku  mgła  ograniczała  widoczność  do  około  400  m,  pojawiło  się  
przypuzczenie,  że  piloci  zeszli  poniżej  ścieżki,  żeby  zobaczyć  naziemne  punkty  orientacyjne  –  bez  nawiązania  
kontatktu wzrokowego z ziemią nie otrzymaliby zezwolenia na lądowanie. Należy jednak pamiętać, że nurkowanie  
pod ścieżkę schodzenia ma sens jedynie w wypadku niskiej pokrywy chmur. Podczas mgły jest niecelowe, gdyż mgła  
nie ma dolnej granicy. Samolot zbliża się do ziemie, ale widoczność nie ulega poprawie, piloci nadal nie są w stanie  
zobaczyć pasa (OL, s. 172-173).

27 Jak opowiada Amielin:  Kilkukrotnie spotykałem się i rozmawiałem z właścicielem zaśmieconej działki, Nikołajem  
Bodinem. Opowiadał, że  większość rupieci została tu przyniesiona przez podmuch wywołany niskiem przelotem  
maszyny. Śmieci leżały tuż za okalającym parcelę płotem. Podmuch przerzucił je przez ogrodzenie i rozrzucił po  
całej powierzchni, a z domku zerwał i uniósł dach, który przy tej okazji rozleciał się na kawałki (OL, s. 52). Por. 
też  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/gniazdo-smolenskie.html.  W  filmie  Anatomia  upadku 
Bodin opowiada jeszcze ciekawszą historię – tę o... przenoszeniu przez niego części rozbitego samolotu pod brzozę. 
Ciekawe więc, ile osób oprócz Bodina, zajmowało się 10 Kwietnia takim „przenoszeniem części” lotniczych na  
„miejsce katastrofy” (por. też http://freeyourmind.salon24.pl/307129,maskirowka-wybrane-zagadnienia). 

28 http://freeyourmind.salon24.pl/344543,domodiedowo-a-siewiernyj  .  Por.  też 
http://www.se.pl/multimedia/galeria/47255/pilot-tu-154m-bohaterem-narodowym-scina-skrzydem-drzewa-i-
wyladowa-video/  Amielin, który w swej książce przywołuje też dla porównania zdarzenie z Domodiedowa, pisze  

http://www.se.pl/multimedia/galeria/47255/pilot-tu-154m-bohaterem-narodowym-scina-skrzydem-drzewa-i-wyladowa-video/
http://www.se.pl/multimedia/galeria/47255/pilot-tu-154m-bohaterem-narodowym-scina-skrzydem-drzewa-i-wyladowa-video/
http://freeyourmind.salon24.pl/344543,domodiedowo-a-siewiernyj
http://freeyourmind.salon24.pl/307129,maskirowka-wybrane-zagadnienia
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/gniazdo-smolenskie.html
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-npw-brzoza-w-smolensku-przelamana-na-wysokosci-666-cm,nId,931752
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-npw-brzoza-w-smolensku-przelamana-na-wysokosci-666-cm,nId,931752


„obrócenia na plecy”29 i  „lądowania w pozycji  plecowej”.  Dalej  sprawy się komplikują jeszcze 

bardziej  –  nawet  dla  najznakomitszych  badaczy.  Żadna  komisja  bowiem  nie  odtworzyła 

szczegółowego przebiegu katastrofalnego rozpadu, wykazując, jak to było możliwe, by określone 

fragmenty wraku znalazły się w takiej  a nie innej pozycji,  w takim a takim miejscu (schematu 

rozkładu szczątków) oraz jak doszło do takiej fragmentacji30. 

Tymczasem jest się nad czym zastanawiać. Jeśli bowiem samolot uderzyłby w ziemię nosem, to czy 

tak:  22 marca  [2010 – przyp.  F.Y.M.],  a więc niecałe trzy tygodnie wcześniej,  w pobliżu moskiewskiego portu  
lotniczego Domodiedowo lądował awaryjnie liniowy samolot pasażerski Tu-204, należący do rosyjskiej kompanii  
Awiastar. Maszyna nie dociągnęła do pasa startowego i runęła w lesie, rozpadając się na kilka części. Ponieważ był  
to rejs techniczny, na pokładzie nie było pasażerów. Przeżyła cała ośmioosobowa załoga, choć trzy osoby miały  
poważne obrażenia. 
Zdumienie wzbudziły również pierwsze filmy z miejsca katastrofy prezydenckiego tupolewa. Widać na nich, że z  
całego samolotu został jedynie fragment części ogonowej i masa bezkształtnych szczątków. Stanowiło to ogromny  
kontrast z tym, co można było zobaczyć na zdjęciach z Domodiedowa. Tam wyraźnie widać było kadłub, kabinę  
pilotów, skrzydła – tutaj nie było nic... Początkowo myślałem, że osoby nagrywającej film nie wpuszczono dalej, że  
nie zdołała nakręcić nic innego.  Potem okazało się,  że  nie było czego filmować.  Zrobione 12 kwietnia zdjęcie  
satelitarne z miejsca katastrofy oraz liczne późniejsze fotografie szczątków samolotu zamieszczane w internecie nie  
pozostawiały wątpliwości – podczas uderzenia o ziemię samolot rozpadł się na kawałki. Nie ocalał nawet żaden  
większy fragment kadłuba (OL, s. 109-110).

29 Na genialny pomysł, że samolot „obrócił się na plecy” (pomysł entuzjastycznie podchwycony potem przez wielu 
badaczy), wpadł doc. Amielin analizując uporczywie i konsekwentnie wygląd smoleńskiego drzewostanu kilka dni 
po „katastrofie”: Chodziłem i oglądałem ślady cięć na drzewach dopóty, dopóki nie zrozumiałem, że samolot przed  
upadkiem zaczął się obracać wokół swej osi podłużnej – zrobił półbeczkę. Było to jedyne możliwe wyjaśnienie tego,  
co  ujrzałem  na  miejscu  katastrofy.  Media  milczały  na  ten  temat,  za  to  ze  wszystkich  podawanych  przez  nie  
informacji wynikało, że przed upadkiem samolot leciał przechylony na lewe skrzydło. Ponieważ jednak przywykłem  
bardziej wierzyć własnym oczom niż mediom, byłem przekonany, że to moje wnioski są słuszne (OL, s. 32). 
Wiara smoleńskiego fotoamatora okazała się owocna, bo przecież odkrycia Amielina stanowiły potem kanwę badań 
„MAK” i  „komisji  Millera”,  nie  mówiąc  o  rozlicznych  kontynuatorach  i  mistrzach  wizualizacji  trajektorii.  W 
„raporcie MAK” na s. 143 jest nawet relacja świadka, który na własne oczy miał tę półbeczkę widzieć: Świadek nr 
4: „…usłyszałem nienaturalnie głośny huk silników samolotu, podchodzącego do lądowania. Zechciałem popatrzeć 
na tego śmiałka, który odważył się lądować w takiej mgle, i wyjrzałem przez okno. Zobaczyłem sylwetkę samolotu 
lecącego  nisko  nad  drzewami,  lewe  skrzydło  prawie  dotykało  ziemi,  zaczepiało  o  drzewa.  Podwozie  było  
wypuszczone i  znajdowało się  już powyżej  samolotu,  tzn.  spadał  on do góry kołami z  wyprzedzeniem na lewe  
skrzydło”. Jak informują nas autorzy „raportu”:  Świadek nr 4 (znajdował się  w OOO „KIA Centrum Smoleńsk”) 
aczkolwiek nie podają, czy to był I. Fomin, W. Iwanow-Safonienko, O. Starostienkow, czy jeszcze ktoś inny ze 
spostrzegawczych mechaników samochodowych. 

30 Por. też wywiad z J. Rońdą (z czerwca 2012) http://www.naszdziennik.pl/wp/4865,lasek-skonczyl-tam-gdzie-trzeba-
zaczac.html: ziemia, podmokły grunt nie jest katapultą, który wystrzeliwuje szczątki obiektu zderzającego się z nią i  
rozrzuca je na obszarze ponad hektara. Według raportów MAK i komisji Millera kadłub samolotu zderzył się z  
podmokłym gruntem, ale prawa fizyki  wskazują na to,  że ten nie powoduje fragmentacji  konstrukcji  na drobne  
kawałki, jak np. upadek kryształowego wazonu na betonową posadzkę. Widać to było na przykładzie deformacji  
wagonów w niedawnej katastrofie kolejowej w Polsce, gdzie względna prędkość wynosiła około 210 km/h i była  
niewiele mniejsza niż prędkość Tu-154 w krzakach smoleńskich nazywanych lotniskiem Siewiernyj. Jest to dla mnie  
problem, z którym nie jestem w stanie sobie poradzić, ściśle interpretując prawa fizyki i mechaniki kontaktowej.  
Wiem, że samolot leciał z prędkością ponad 230-280 km/h, zderzył się z podmokłym gruntem i rozpadł na mniejsze i  
większe  kawałki.  Ta  fragmentacja  nie  jest  zgodna  z  moim  wyobrażeniem  o  mechanice  zniszczenia  w  tamtych  
warunkach. Taki grunt może przejąć więcej energii niż np. beton, to znaczy, że może zmniejszyć koncentrację energii  
w  konstrukcji,  zmniejszyć  prędkość  odkształcenia  elementów  konstrukcji,  co  powinno  zadziałać  jako  podatny  
zderzak w samochodzie.  Ten schemat zniszczenia,  jaki  wyłania się  z  raportów,  nie jest  zgodny z  dokumentacją  
fotograficzną. (...). Ja mam inny punkt widzenia - ekspertyza komisji Millera kończy się daleko przed tym stadium  
katastrofy, gdzie zaczyna się zaawansowana fragmentacja konstrukcji, co jest przedmiotem mojego zainteresowania. 
Por.  też  dyskusję  wokół  kwestii  rejestrowania  parametrów:  http://ford.salon24.pl/432956,artefakty-w-czarnych-
skrzynkach-interpretacja-fizyczna,  http://ford.salon24.pl/419362,artefakty-w-czarnych-skrzynkach-przechylenie, 
http://ford.salon24.pl/449172,artefakty-w-czarnych-skrzynkach-uzupelnienie, 
http://ford.salon24.pl/420789,artefakty-w-czarnych-skrzynkach-mrozenie-qar.  Z  jednej  strony odrzuca  się  w  tym 
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nie  zaszłoby  po  prostu  takie  fatalne  „lądowanie”,  jak  w  przypadkach  groźnie  wyglądających 

zdarzeń  lotniczych  z  New  Delhi  (1993),  Newark  (1997)  czy  Hong  Kongu  (1999): 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/trzy-katastrofy.html, czyli maszyna po obrocie 

nie opadłaby natychmiast na dach (w jaki sposób zresztą miałaby przemieszczać się w powietrzu 

„na plecach” - niczym myśliwiec podczas akrobacji lotniczych)? Jeśli już, to o ile nie sunęłaby po 

błotnistej ziemi w takim, jak poniżej, położeniu, wlokąc za sobą zniszczoną roślinność: 

to  kokpit  powinien  się  oderwać  mniej  więcej  tak,  jak  na  filmie  z  ubiegłorocznym  (2012) 

eksperymentem z Boeingiem, a więc jako pierwsza część wraku: 

podejściu „teorie spiskowe” z hipotezą dwuwybuchową włącznie (por. np. http://ford.salon24.pl/397707,nowaczyk-
zwodzi-przeciazeniami,  http://ford.salon24.pl/399530,trajektorii-nowaczyka-nie-udalo-sie-uratowac),  z  drugiej 
zakłócenia  w  rejestrowaniu  parametrów  („anomalie”  lub  „artefakty”)  tłumaczy  się  generalnie  uszkodzeniami 
zespołów pomiarowo-rejestrujących, uszkodzeniami związanymi z przebiegającym zdarzeniem lotniczym. Innymi 
słowy, wyklucza się tu fałszowanie zapisów aparatury pokładowej. 
Por. też http://maxoo.salon24.pl/344492,pierwszy-komunikat-taws-czyli-start-z-nieistniejacego-pasa.
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O ile kokpit oderwałby się w ogóle. Jak bowiem podkreślał P. Witakowski podczas październikowej 

(2012) konferencji smoleńskiej – katastrofy samolotów polegające na „plecowym lądowaniu” nie 

wiążą się z fragmentacją wraku. Jeśli  zaś  (podczas upadku) pierwszy o ziemię uderzyłby ogon 

(odwróconego „na plecy” samolotu), to powinien on odlecieć w przeciwnym kierunku do tego, z 

którego  nadlatywać  miał  PLF  10131.  Tak  więc  w  obu  wariantach  „smoleńskiego  zdarzenia 

lotniczego” ogon i kokpit leżałyby w różnych miejscach, w znacznej odległości od siebie32.  Na 

schemacie  rozkładu  szczątków  na  XUBS  natomiast,  kokpit  jest  kompletnie  zmiażdżony, 

zdewastowany nie  do  poznania33,  zaś  ogon  położony nieopodal,  odwrócony do  góry nogami  i 

skierowany końcówką zgodnie z kierunkiem przyziemiania, choć nie ma zarazem śladu po jakimś 

długim  ryciu  ziemi  przez  tę  część  samolotu  ani  po  jakimś  gwałtownym  obrocie  na  ziemi, 

tłumaczącym tak nienaturalną pozycję. 

 

W podobnie zadziwiającej pozycji leżą kawałki skrzydeł i usterzenia, o czym w blogosferze pisano 

i dyskutowano wiele razy.

31 Podobnie w przeciwnym kierunku powinno było polecieć „odłamane na brzozie” skrzydło.
32 Zagadką osobnego typu jest nieuruchomienie się podczas („zderzenia z ziemią”) tzw. radioboi „prezydenckiego 

tupolewa”  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/cay-ten-taws-i-luki-w-dokumentacji.html)  (raport 
„komisji  Millera”,  s.  51  przyp.  35):  Zabudowana  radiostacja  awaryjno-ratownicza  była  wyłączona z  powodu 
zakłóceń,  jakie wprowadzała do pracy innych urządzeń pokładowych.  Decyzję taką podjął  Szef  Sekcji  Techniki  
Lotniczej 36 splt - (s. 73 przyp. 44): W przypadku zaistnienia wypadku tego samolotu w trudno dostępnym terenie  
lub nad akwenem, brak radiostacji ratowniczej automatycznie wysyłającej sygnał pozwalający na jego lokalizację  
mógłby poważnie utrudnić lub wręcz uniemożliwić prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczej. 

33 Kabina pilotów została dosłownie wtarta w ziemię. Niewykluczone, że dzieła zniszczenia dopełnił urwany fragment  
centropłatu skrzydła, który rozciął kadłub niczym olbrzymi nóż. - Trudno było rozpoznać, co jest fragmentem kabiny  
pilotów.  To  wszystko  było  dosyć  mocno  poskręcane  i  zmiażdżone  -  stwierdził  jeden  z  ekspertów,  z  którymi  
rozmawialiśmy (OL-1, s. 174). 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/cay-ten-taws-i-luki-w-dokumentacji.html


Jednym z już zapomnianych odkryć wędrującego po okolicach XUBS (ponoć 13 kwietnia 2010) 

spostrzegawczego  doc.  Amielina,  było  znalezienie  za  tzw.  pierwszą  brzozą34 (jej  2  zdjęcia  z 

„raportu Millera” poniżej)... 

34 To drzewo odnalazł w trakcie swych badań terenowych fotoamator ze Smoleńska: Wierzchołek brzozy został ścięty  
na wysokości 11 m od ziemi. Obliczyłem to, porównując wysokość drzewa z wysokością samochodu stojącego na  
terenie radiolatarni. Zdjęcie do pomiaru zrobiłem znacznie później, pod koniec sierpnia  [2010 – przyp. F.Y.M.];  
początkowo oceniałem wysokość według słupów ogrodzenia – wstępny wynik wyniósł  8-10 m (co  również  jest  
akceptowalnym rezultatem, do wykorzystania w późniejszej analizie toru samolotu). Trudno powiedzieć, czy w tym  
czasie  doszło  do  przechyłu  samolotu.  Długość  cięcia  na  czubku  jest  zbyt  mała,  by  można  było  wyciągnąć  
jednoznaczne  wnioski.  Myślę  jednak,  że  mogło  dojść  do  niewielkiego  przechyłu  w  lewo  [dobre  i  to,  jak  na 
dendrologiczne ustalenia – przyp. F.Y.M.]. Nie znaleziono żadnych dowodów, które potwierdziłyby pojawiającą się  
w mediach wersję, że samolot zaczepił o antenę bliższej radiolatarni (...). Okoliczne drzewa są wyższe od stojącej  
wśród nich anteny, nie mówiąc o tym, że nawet w przypadku zderzenia, antena nie mogłaby spowodować żadnych  
istotnych uszkodzeń samolotu (OL, s. 38).
Na  tym  nie  koniec  wędrówek  doc.  Amielina  w  okolicach  NDB.  Jak  bowiem  wiemy choćby  z  sensacyjnego 
„pierwszego  protokołu  oględzin  miejsca  zdarzenia”  opublikowanego  przez  styczniowe  (2013)  Nowe  Państwo, 
okolice XUBS są pełne brzóz (http://freeyourmind.salon24.pl/483198,dendrologia-wyzszego-rzedu-trzy-brzozy-nie-
jedna). 
Amielin kontynuuje relacjonowanie swoich własnych oględzin:
Nie znalazło również potwierdzenia przypuszczenie, że samolot zahaczył o czubek jeszcze jednej brzozy, rosnącej  
pośrodku obszaru radiolatarni. Ta brzoza, widoczna na zdjęciu 3.3 [w książce na s. 39 – przyp. F.Y.M.] pomiędzy 
białym budynkiem a czerwonym samochodem, ma dość płaski  wierzchołek,  ale  nie ma na nim śladu cięcia – 
sprawdziłem.  Po prostu czubek drzewa został kiedyś ułamany, co spowodowało intensywniejszy wzrost bocznych  
gałęzi – i stąd wrażenie płaskiego wierzchołka. Samolot nie uszkodził zatem radiolatarni. Ściął skrzydłem czubek  
brzozy  i  poleciał  mniej  więcej  poziomo,  nad  lekko  nachylonym zboczem.  Piloci  najpradopodobniej  nawet  nie  
poczuli, że zahaczyli o drzewo, którego gałęzie były przecież bardzo ciężkie (OL, s. 40). No przecież. Czy to nie jest 
jednak pocieszające, że niektóre czubki drzew „po prostu zostały  kiedyś ułamane”, inne zaś „uciął samolot” i to 
dokładnie wiadomo, kiedy oraz który? Takie to wyniki osiąga się podczas wnikliwych obserwacji dendrologicznych. 
Na zboczu,  po  lewej  stronie  radiolatarni,  przez  kolejne  170  m nie  ma  ani  drzew,  ani  krzewów (zdjęcie  3.5).  
Nachylenie stoku spowodowało, że –  mimo braku widocznych śladów – maszyna leciała coraz niżej nad ziemią.  
Jeśli  wierzchołek  drzewa  obok  bliższej  radiolatarni  prowadzącej  został  ścięty  na  wysokości  11  m,  to  ten  na  
następnej niewielkiej brzózce – na wysokości zaledwie 3,5 m (strefa 3, zdjęcie 3.6). W tym miejscu koła podwozia  
znajdowały się raptem metr nad powierzchnią ziemi (OL, s. 40-41).
Metr nad powierzchnią ziemi i brak widocznych śladów? Jakżeż daleko mogą sięgać porządne rekonstrukcje.   
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...śladów kół po lekkim przyziemianiu samolotu, na co już zwracałem uwagę w Czerwonej stronie  

Księżyca w rozdziale poświęconym smoleńskiemu fotoamatorowi.

W jego (opublikowanej po polsku) książce tego materiału akurat z jakichś względów nie ma, jak 

sprawdziłem35,  lecz  w  zbiorze  zdjęć  jak  najbardziej  ta  fotografia  wykonana  (jeśli  wierzyć 

35 Amielin wyznaje nawet:  Nie znalazłem też śladów dotykania ziemi skrzydłem lub podwoziem [jakby zapomniał o 
swoim wpisie z 15-04-2010 ze zdjęciem śladów kół – przyp. F.Y.M.]. Te zdjęcia [zamieszczone w książce na s. 44-
45 – przyp. F.Y.M.] obalają jedną z wczesnych hipotez, która pojawiła się w mediach, że samolot zaczepił skrzydłem  



Amielinowi,  oczywiście)  kilka  dni  „po  katastrofie”,  a  zamieszczona  na  smoleńskim forum 15 

kwietnia 2010, funkcjonowała36. W tle (wyżej na zdjęciu) zaznaczona białym kwadratem „pierwsza 

brzoza”, którą tupolew miał li tylko drasnąć podczas „próbnego podchodzenia” do lądowania w 

„zwodniczym jarze”. 

o ziemię,  gdy  przechylił  się  na  prawą stronę  przy  próbie  powrotu  na  właściwy kurs  (szedł  nieco  na  lewo od  
idealnego toru podejścia do lądowania). Takie wyjaśnienie przyczyny upadku samolotu głosiły w połowie kwietnia  
[2010 – przyp. F.Y.M.]  również rosyjskie źródła oficjalne. Nie znalazłem żadnych bezpośrednich ani pośrednich  
oznak tego, że samolot miałby dotknąć ziemi prawym skrzydłem. Mało tego, nie znalazłem również uszkodzeń drzew  
poniżej 2,5 m – dlatego dotknięcie ziemi prawym skrzydłem uważam za bardzo mało prawdopodobne (OL, s. 46). 

36 Z czego wynikałoby,  iż  Amielin nie  czyści  jednak swego zbioru z  materiałów nieco kłócących się  z  oficjalną  
narracją. Jak pisze pod fotografią jej autor, odległość między koleinami po kołach wynosi 10 m, wg jego wyliczeń.  
Czy to jest ten „LANDING EVENT” odnotowany,  zdaniem K. Nowaczyka, przez TAWS-a? Kto wie,  kto wie. 
Pozostaje jednak otwartą kwestia tego, w jakim samolocie ów TAWS i ów blok FMS-a – którym tak wiele uwagi 
poświęcono w ramach prac grupy eksperckiej  „komisji  Macierewicza” – były zamontowane.  Wiemy wszak,  iż 
tamtego  dnia,  tj.  10-04,  bardzo  ryzykowne  dwa  podejścia  (z  przechyłem  bocznym  –  wedle  zeznań  polskich 
dziennikarzy obserwujących te incydenty na XUBS) wykonywał ruski transportowy ił-76. Gdyby tego było mało, to 
polski montażysta S. Wiśniewski miał ze swego hotelowego pokoju słyszeć (ale nie widzieć, zaznaczam) we mgle  
na długo, nim „przyleciał prezydencki PLF 101”, lądowanie jakiegoś samolotu, którego silniki musiały brzmieć 
podobnie  jak  silniki  tupolewa:  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 
(http://www.rp.pl/artykul/460798.html).  
Przypomnę jeszcze to,  co cytowałem w przypisie do rozdz.  Katastrofa smoleńska państwa polskiego. W stronę  
całkowitej  rewizji  dotychczasowego  śledztwa  –  Czerwonej  strony  Księżyca.  Chodzi  o  wypowiedź  J.  Sasina 
dotyczącą...  lądowania  tupolewa  (por.  http://freeyourmind.salon24.pl/381899,pozdrowienia-dla-
ies#comment_5581804) (por. też fr. wycięty przez lordaJima http://freeyourmind.salon24.pl/381899,pozdrowienia-
dla-ies#comment_5585186): 
(cz. II występu pod namiotem Solidarnych 2010, 1h13'25''):  (JS) ...ja rozmawiałem z takim emerytowanym pilotem  
z tego 36 specpułku, który zresztą tysiące godzin wylatał na tupolewie. On odsłuchiwał (...) to nagranie z czarnej  
skrzynki, które p. Anodina tam puszczała, prawda na tej konferencji prasowej (...) I tam jest takie uderzenie, które  
ZOSTAŁO ZINTERPRETOWANE JAKO UDERZENIE O DRZEWO  (podkr. F.Y.M.),  prawda. On mówi, że to w 
ogóle absolutnie nie jest  prawda,  że to  jest  uderzenie o drzewo,  że  to  jest  BARDZO CHARAKTERYSTYCZNY  
ODGŁOS KÓŁ, KTÓRE UDERZAJĄ O PODŁOŻE (podkr. F.Y.M.), że jak ktoś latał tym samolotem tysiące godzin,  
to dokładnie ten odgłos zna.  
To jest taki odgłos nie pojedynczego uderzenie, tylko takie podwójne bu-bum, czy takie właśnie coś takiego, że te  
koła najpierw dotykają jedne, a następnie siadają na ten wózek z kołami, prawda, chyba są, tych kół jest 6 na tym  
wózki, 4 albo 6 bodajże... i one siadają, najpierw uderzają, a potem reszta. A więc, mówi (ten emerytowany pilot - 
przyp. F.Y.M.), że to jest CHARAKTERYSTYCZNY ODGŁOS - nikt mu nie powie, że to jest uderzenie w drzewo -  
TO SĄ KOŁA UDERZAJĄCE O ZIEMIĘ W PEWNYM MOMENCIE (podkr. F.Y.M.).

Tyle Sasin, a teraz odzywają się osoby, które usłyszawszy to, protestują:

NN: Ale proszę pana, to nie ma sensu, to co pan mówi.
JS: Dlaczego?
NN: Jeśli wszystko przestało działać 15 metrów nad ziemią, o tym mówił min. Macierewicz.
JS: Lotem ślizgowym. Lotem ślizgowym.
NN: Chodzi o rejestrację.
JS: No ale jest ten odgłos, no, ale jest ten odgłos. No? Jest ten odgłos uderzenia.
Jak z kolei pamiętamy z odczytów IES – nie ma na nich „odgłosu uderzenia w drzewo/a” (ani odgłosów lądowania).
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Wybitny i niezwykle zdolny dziennikarz śledczy M. Pyza, wiernie trzymający się paranaukowej 

wykładni „komisji Macierewicza”, publikował kiedyś (w grudniu 2012) fragmenty zeznań ruskich 

milicjantów  będących  „katastrofalnego  dnia”  na  XUBS.  Zgodnie  potwierdzali  oni,  że  słyszeli 

przelot  jakiegoś  samolotu,  następnie  dźwięk  odlatującego  statku  powietrznego,  a  potem ujrzeli 

ślady po przyziemianiu (http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie)37. 

Rzecz jasna, w optyce Pyzy, który nie oddala się na krok od „hipotezy dwuwybuchowej” mówiącej 

o „potężnej eksplozji prezydenckiego tupolewa” nad lasem brzozowym, taka sekwencja zdarzeń 

zwyczajnie się „nie mieści w głowie”. Jeśliby jednak ktoś chciał dokonać symulowanego przelotu 

nad XUBS i  zarazem wgrania  danych do pokładowego komputera,  ilustrujących „katastrofalne 

podejście”, to – będąc np. pilotem klasy mistrzowskiej – mógłby dokonać manewru touch and go, 

przy czym fachowcy wojskowi pracujący potem nad obróbką (skrawaniem) danych, przykroiliby 

to, co by się działo po odejściu takiego statku powietrznego, urywając zapis w momencie np. 15 

metrów  nad  ziemią,  kiedy  to  „zamrożeniu”  ulec  mogą  dane  FMS-a.  Pozostawałoby  takiemu 

pilotowi jedynie wykonać manewr ostrego przechyłu samolotu, by „wyglądało to na katastrofę” - 

przynajmniej z grubsza, bo detalami zajmują się już eksperci.

37 Kiedy obejmowałem służbę przy ochronie obiektu, była jasna słoneczna pogoda, mgły nie było. (...) O godz. 10.30  
na lotnisku Siewiernyj próbował lądować samolot transportowy (z powodu mgły dokładnie nie widziałem modelu i  
koloru), niniejszy samolot po próbie lądowania zaczął unosić się i skrył się w nieznanym kierunku. Około godz.  
10.40 widzialność w okolicy terenu obiektu chronionego gwałtownie pogorszyła się z powodu gęstej mgły. Mniej  
więcej  w tym samym czasie słyszałem dźwięk silników samolotu w bezpośredniej  bliskości  od pasa startowego,  
następnie było słychać dźwięk silników samolotu oddalającego się od pasa startowego. Samolotu nie widziałem.  
Więcej nie słyszałem dźwięków samolotu zbliżającego się i oddalającego. (...) Po przybyciu do rejonu, w którym  
spadł  samolot,  skład  osobowy  został  rozmieszczony  na  obiektach  pełnienia  służby  (ochrony).”  Część  
funkcjonariuszy dodaje: „Na ziemi zobaczyłem dwa rowy równoległe w stosunku do siebie, które mogły powstać w  
wyniku kontaktu podwozia samolotu z powierzchnią ziemi”.

http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie


Płk.  Latkowski,  który znał  tupolewy jak  własną  kieszeń,  w pierwszym tomie  Ostatniego  lotu, 

przywołuje taki epizod z historii  polskiego Tu-154 M (s.  44-45):  Kiedy odbieraliśmy naszą sto  

jedynkę od producenta, na tutkach latałem już dwa lata. Wydawało mi się, że wiem wszystko o tych  

samolotach. I wtedy fabryczny oblatywacz pokazał mi, co ta maszyna może w powietrzu.

- Pewnie nigdy nie będziesz tak latał, ale zobacz, co ten samolot potrafi. - Uśmiechnął się i jak  

zrobił przechył, to on znalazł się gdzieś na górze kokpitu, a ja na prawym fotelu na dole. Wydawało  

mi się, że nasze fotele są w pionie, a samolot zwali się na skrzydło! Przechył osiągnął sześćdziesiąt  

stopni! W lotnictwie cywilnym maksymalne przechylenie wynosi trzydzieści stopni, ale zazwyczaj  

nie  robie się  większych niż  dwadzieścia  dwa czy,  maksymalnie,  dwadzieścia pięć  stopni.  Niech  

choćby to zaświadczy o niesamowitych możliwościach tych samolotów. Tu-154M to fantastyczna  

maszyna, może w powietrzu znacznie więcej niż boeing czy airbus!

Jeśli więc takie sztuczki techniczne znane były oblatywaczom już na przełomie lat 80. i 90., to tym 

bardziej  można  je  było  wykorzystać  przygotowując  „katastrofę”  z  10-04-2010.  Czy  takiego 

manewru dokonałby polski pilot38 czy ruski – polską maszyną czy ruską? To zagadka bardzo trudna 

do rozwiązania i na razie pozostają w tej materii wyłącznie domysły, czy wykorzystano by w roli  

„samolotu-widma” jakiegoś ruskiego Tu-154M, który by (raczej nie 10 Kwietnia39) dokonał wylotu 

z Okęcia (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/inne-znalezisko.html) 

 

38 Wprawdzie Stroiński w wywiadzie dla Wprost (8/2013, s. 25) mówi: Przecież samolotem pasażerskim nie robi się  
beczek, przewrotów, pętli, więc nie ma jak tego zaliczyć. Ćwiczy się zakręty, wznoszenie, zniżanie. I tyle  – ale wydaje 
się  mało prawdopodobne,  by piloci  wojskowi takich sztuczek jak ostre przechyły samolotów pasażerskich,  nie  
umieli robić, zwłaszcza że szkolenie przewiduje treningi we „wszystkich warunkach atmosferycznych, w dzień i w 
nocy, na różnych wysokościach do pułapu samolotu włącznie, w locie z jednym niepracującym silnikiem i według 
przyrządów zastępczych” (por.  Załącznik 1 do „raportu Millera”,  s.  2),  zaś loty specjalne (np. na tereny objęte  
wojną,  jak  choćby  Afganistan)  wymagają  od  pilotów  dodatkowych  umiejętności  związanych  z  koniecznością 
podchodzenia  do  lądowania  w  bardzo  trudnych  warunkach  (nie  tylko  pogodowych,  lecz  związanych  z 
prowizorycznymi lądowiskami).  

39 Zawsze ktoś mógłby taki samolot zauważyć. Co innego, gdyby lot odbył się innego dnia, a podczas prac fachowców 
wojskowych „zaktualizowano by” dane, by zapis dotyczył 10-04-2010.

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/inne-znalezisko.html


i przelotu na XUBS (takie dziwne manewry jakichś ruskich tupolewów na smoleńskim wojskowym 

lotnisku opisywane były w  Zbrodni smoleńskiej, o czym już wspominałem w moim krytycznym 

omówieniu tej  książki40),  czy też jacyś  polscy śmiałkowie wzięliby (niekoniecznie dobrowolny) 

udział w takim eksperymencie. 

Dość że, jak odkryła „komisja Latkowskiego” i opisała w drugim tomie Ostatniego lotu, manewry z 

przelotami (nisko nad lotniskiem) z wysuniętym podwoziem, ćwiczono także w 36 splt41,  więc 

40 8 kwietnia przybył samolot Tu-154M Rossiya Airlines, wpisany jako lot treningowy. Samolot wykonał podejście  
do lądowania na kursie 259, a następnie odejście na drugi krąg (skąd przybył? - przyp. F.Y.M.). Po kilkakrotnym 
powtórzeniu tej procedury  (!!! - przyp. F.Y.M.)  wykonał lądowanie i po kilkunastu minutach wrócił do Moskwy.  
Żołnierzom nie polecono podstawienia trapu do maszyny. Poza lakonicznymi wpisami nie wiadomo nic o tym locie.  
Zastanawiające jest to, że  nie potrzebował zabezpieczania kontroli lotów, nie miał na pokładzie ani cargo, ani  
pasażerów, nie tankował paliwa.  Kierownik lotow w Smoleńsku (nie był to Paweł Plusnin –  brak jest podpisu  
kierownika w dokumentacji, nieznane jest jego nazwisko) nie odnotował, jaki był numer ogonowy tej maszyny,  
ani kto był jej dowódcą, a jedynie zapisał fakt wykonania jej lotu – tym razem „technicznego”. Nie wpisał nawet  
godziny  startu  i  lądowania  enigmatycznego  tupolewa.  Najbardziej  zastanawiające  są  jednak  loty  wykonane  9 
kwietnia, w przeddzień katastrofy. Te rownież  odbyły tupolewy, ich właścicielem także była Rossiya.  Dwa z nich  
miały status „Litiernyj  K”, zaś trzeci  „Litiernyj  A”.  Kto więc był  tego dnia w Smoleńsku? Premier  Putin czy  
prezydent Miedwiediew? Ktory z nich zdecydował się na potajemną wizytę na Siewiernym?” 
A może żaden z nich?  Trzy tupolewy na Siewiernym 9-04-2010,  to dopiero miał  co filmować Wiśniewski ze 
swego hotelowego pokoju, prawda? Zwłaszcza gdyby któryś z tupolewów wyglądał podobnie jak polska 101-ka. 
Brak jest danych na ten temat. Być może po prostu samolot ten leciał bez pasażerów i bez ważnych osobistości, zaś  
status „A” (w ZSRR, Rosji  i  Białorusi  odpowiednik polskiego HEAD) wynikał  jedynie z planu lotu i  nie  miał  
przełożenia na stan rzeczywisty? Nie można tego w żaden sposób potwierdzić, ponieważ kierownik lotów nie wpisał  
w dzienniku, ani swojego nazwiska, ani tym bardziej nazwisk pilotów trójki maszyn. Paweł Plusnin uzupełnił jego  
zapiski wpisując w puste miejsca frazę „brak danych”. Biorąc pod uwagę fakt, że w ciągu tygodnia w Smoleńsku  
wylądowało aż 9 samolotów tupolewa, w tym jeden wykonywał dwa dni wcześniej tajemniczy lot na wzór polskiego,  
który  nie  uległ  jeszcze  katastrofie,  należy  postawić  pytanie,  jaki  sens  miały  te  loty?  Szczególnie  lot  fikcyjnie 
oznaczony  jako  VIP (Zbrodnia  smoleńska...,  s.  659-660)  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf,  s.  57-58).  Pozostaje  tylko  zagadką  to,  skąd  autorzy  Zbrodni 
smoleńskiej wytrzasnęli te dane dotyczące tajemniczych lotów tupolewów na XUBS w dniach „przed katastrofą”.

41 OL-2, s. 39: Jak wspominają nasi rozmówcy, loty treningowe [na tupolewach – przyp. F.Y.M.] przeprowadzane były  
wyjątkowo, hm... ekonomicznie. Mimo że lot szkolny trwał – na przykład – dwie lub trzy godziny, wykonywano w tym  
czasie  maksymalnie  jedno,  czasem  dwa  lądowania.  Żeby  było  taniej,  nad  lotniskiem  kręcono  tzw.  ósemki  z  
lowpassem, czyli podchodzono do lądowania i z wysuniętym podwoziem przelatywano nisko nad lotniskiem. Nie 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf


tamtejsi piloci nie mieliby chyba problemów z dokonaniem takiego „próbnego podejścia”. W ten 

sposób  „pancerny  FMS”  mógłby  zostać  z  powodzeniem  zapisany  jako  „dokument  przelotu 

prezydenckiego  tupolewa”  (a  więc  jako  „lot  Protasiuka”),  zaś  przetrwanie  przez  komputer 

pokładowy przeciążeń  100g  i  totalnego  zniszczenia  statku  powietrznego,  a  zwłaszcza  kokpitu, 

byłoby w takiej sytuacji zupełnie zrozumiałe. No i zrozumiałe byłoby również to, że część osób 

będących na XUBS ani nie widziała, ani nie słyszała takiej katastrofy42. Ich świadectwa i tak byłyby 

nieistotne,  gdyż  materiału  dowodowego,  że  do  niej  doszło,  dostarczałyby  okoliczne  drzewa  i 

pancerne dane pochodzące z pancernej pamięci pancernego FMS-a43.       

dotykano  go  jednak  kołami,  bo  wtedy  procedura  wymagała  pełnego  lądowania,  z  zatrzymaniem  samolotu  i  
pokołowaniem na drugi koniec pasa. I dopiero wtedy można było znowu wystartować. A to oznaczało dużo większe  
zużycie paliwa...  
Nawiasem mówiąc, w artykule Tylko prawda jest ciekawa (w: Lotnictwo, 2/2012, s. 2) M. Fiszer i J. Gruszczyński 
piszą: Ze stenogramu IES wynika całkiem odmienny obraz załogi [niż ten, który sporządziła „komisja Millera” oraz 
„MAK” -  przyp.  F.Y.M.].  Jak widzimy odczytów nie  dokonuje  gen.  Andrzej  Błasik,  ale  ppłk  Robert  Grzywna.  
Okazuje  się,  że  załoga  była  dobrze  przygotowana  i  właściwie  analizowała  sytuację,  ponieważ  konfiguracja  
samolotu nie była „do lądowania” (na klapach wysuniętych na 36 stopni na tak krótkim pasie jak w Smoleńsku  
się nie ląduje). Już na tej podstawie oraz zapisów rozmów osoba dobrze znająca ten samolot stwierdziłaby, że było  
to  podejście  do  wysokości  decyzji  (kolejnym  elementem  to  potwierdzającym  jest  utrzymywanie  przez  pilota  
zwiększonej prędkości, w stosunku do tej, jaką musiałby on utrzymywać, aby bezpiecznie wylądować w Smoleńsku).  
I załoga to właśnie wykonywała. Na wysokości 100 m słychać stosowne reakcje załogi. 

42 Jak  choćby  Połtawczenko  relacjonujący  Putinowi  na  wieczornej  „powypadkowej”  konferencji  w  niebieskim 
namiocie:  Практически  мы не  слышали  даже,  как  самолет приближался,  не  слышали шума  двигателя.  
Потом - удар, странные звуки, не характерные для крушения. (Praktycznie nie słyszeliśmy nawet zbliżania się  
samolotu  ani  szumu  silników.  Potem  uderzenie,  dziwne  dźwięki,  nietypowe  dla  rozbicia  się  (samolotu)) 
(http://freeyourmind.salon24.pl/369431,krotka-historia-pewnegowypadku).

43 Ale nawet interpretując te dane „komisja płk. Latkowskiego” napotyka osobliwości: Autopilot został włączony tuż  
po starcie z Okęcia, gdy samolot osiągnął wysokość około 500 metrów nad lotniskiem, i pozostawał włączony aż do  
bliższej radiolatarni [przy XUBS – przyp. F.Y.M.].  Od samego początku lotem samolotu w płaszczyźnie poziomej  
(x-y) sterował komputer nawigacyjny, w którym załoga zdefiniowała łańcuch kolejnych punktów nawigacyjnych na  
trasie lotu. Natomiast lotem w pionie, wznoszeniem i zniżaniem, sterowali piloci za pomocą przycisków na panelu  
PN-5,  ewentualnie  pokrętła  na  panelu  PU-46.  Większość  punktów,  nad  którymi  samolot  miał  przelatywać,  
pochodziła z bazy danych komputera UNS-1D. Tylko kilka ostatnich zostało wpisanych ręcznie z karty podejścia do  
lądowania. Do punktu ASKIL na granicy Białorusi i Rosji samolot leciał według punktów z bazy. Od punktu ASKIL  
skierował się na pierwszy dopisany – pozycję nieczynnej dalszej radiolatarni prowadzącej po zachodniej stronie  
pasa.  Jakiś  czas  po  minięciu  punktu  ASKIL kontroler  z  Siewiernego  polecił  załodze,  by  dalej  leciała  kursem  
magnetycznym 40 stopni.  Załoga wykonała  polecenie  i  wpisała  ten  kurs  w komputer  nawigacyjny.  Nie  wiemy  
jednak, czy przełączyła urządzenie w tryb pracy: „Leć zadanym kursem”, czy też zdecydowała się ustawić taki kurs  
ręcznie, korzystając z pokrętła „lewo-prawo” na panelu autopilota PU-46. Nie można wykluczyć, że samolotem w  
tej fazie lotu nie kierował komputer nawigacyjny sprzężony z autopilotem, lecz sam autopilot w trybie stabilizacji,  
utrzymując zadany mu kierunek. Jeśli tak było, to piloci weszli później w krąg nadlotniskowy, wykonując tzw. drugi  
zakręt, ponownie za pomocą pokrętła „lewo-prawo” na pulpicie PU-46. Po wykonaniu drugiego zakrętu samolot  
powinien  ustawić  się  na  kursie  79  stopni  (tak  zarekomendował  kontroler).  Taką  wartość  nawigator  wpisał  w  
komputer nawigacyjny UNS-1D. Z wykresu na rys. 16 w Załączniku nr 2 do Raportu końcowego  oraz z wykresu  
toru lotu na rys. 43 w Raporcie MAK wiemy jednak, że między drugim a trzecim zakrętem, a więc na trawersie  
lotniska, tupolew leciał kursem magnetycznym 70 stopni. Dlaczego akurat takim, nie rozumiemy. Wiemy natomiast,  
że w momencie rozpoczęcia trzeciego zakrętu na pewno został ponownie włączony tryb nawigacji wzdłuż łańcucha  
punktów zdefiniowanych w pamięci komputera UNS-1D, gdyż samolot po wykonaniu zakrętu skierował się kursem  
magnetycznym 162 stopnie wprost na punkt 10XUB. Potem zaś, nie dolatując do niego (co stanowi kolejną zagadkę 
tego lotu), skierował się po kolei na punkty DRL i XUBS (OL-2, s. 201-202). Czy więc zagadkowy jest „lot”, czy 
raczej pancerny FMS? 



„Katastrofalne podejście” PLF 101 miało się, wedle oficjalnych danych, podkreślam, wiązać m.in. z 

tym,  że  na  smoleńskim  wojskowym  bieda-lotnisku,  gdzie  wrony  zawracają,  a  bojcy  po  pasie 

startowym w  te  i  we  wte  ganiają,  lotnisku  niewyposażonym  w  system ILS  (standardowy dla 

każdego  cywilizowanego  portu  lotniczego44),  wykonywali  oni  zniżanie  i  podejście  z  użyciem 

autopilota oraz automatu ciągu, czyli urządzenia regulującego obroty silnika i utrzymującego stałą 

prędkość (tzw. przyrządową) statku powietrznego. Jak pisze w swej książce Amielin (s. 206-207):

 

Jak wynika ze wstępnego raportu MAK [z 19 maja 2010 – przyp. F.Y.M.]45, zniżanie samolotu  

nr  101  po  ścieżce  schodzenie  odbywało  się  przy  włączonym  autopilocie,  w  kanałach:  

podłużnym  i  poprzecznym,  a  także  przy  włączonym  automacie  ciągu.  Oznacza  to,  że  

zautomatyzowany  system  sterowania  był  włączony,  działał  tryb  stabilizacji  pochylenia  i  

przechyłu  samolotu,  a  także  automatyczna  regulacja  obrotów silników,  utrzymująca  stałą  

prędkość przyrządową.

Fakt,  że  podczas  podejścia  do  lądowania  użyto  autopilota  i  automatu  ciągu,  wywołał  

zdumienie  wielu  czynnych  i  byłych  pilotów.  Dawali  temu  wyraz  na  forach  lotniczych.  

Zazwyczaj  autopilota  i  automatu  ciągu  używa  się  w  trakcie  lądowania  w  trybie  

automatycznym – z wykorzystaniem ILS. Ponieważ jednak na Siewiernym nie było ILS, użycie  

trybu stabilizacji pochylenia i przechyłu było dozwolone jedynie do wysokości decyzji (dla  

samolotu nr 101 wynosiła ona 100 m).  Jak jednak wynika z raportu wstępnego MAK, do  

wyłączenia autopilota w kanale podłużnym doszło „5 sekund przed zderzeniem z przeszkodą  

(drzewem),  które  zapoczątkowało  niszczenie  konstrukcji  samolotu”.  Innymi  słowy,  pilot  

44 Ponoć kiedyś ten system był na XUBS zainstalowany, twierdzi Amielin (OL, s. 269). Nie podaje jednak żadnych 
precyzyjnych danych, kiedy.

45 Por. też Aneks-4 do Czerwonej strony Księżyca.



pociągnął wolant do siebie dopiero 5 sekund przed zderzeniem z brzozą, na której stracił  

końcówkę skrzydła,  czyli  wtedy,  gdy leciał najwyżej kilka metrów nad ziemią.  Stabilizacja  

pochylenia powinna zostać wyłączona znacznie wcześniej! Stabilizacja przechyłu też!

Pamiętajmy  również,  że  instrukcja  eksploatacji  Tu-154M  w  ogóle  nie  przewiduje  użycia  

automatu ciągu podczas  lądowania bez ILS.  Można go używać jedynie w trakcie  lotu na  

wystarczająco dużej  wysokości  lub przy automatycznym i  półautomatycznym podejściu  do  

lądowania. Użycie automatu ciągu bez ILS może doprowadzić do katastrofy. Mówi się o tym  

nawet w podręcznikach dla pilotów. W „Dynamice lotu i pilotowania samolotu Tu-154” A. I.  

Piatina czytamy: 

„Zbyt  późne  wyłączenie  autopilota  i  automatu  ciągu prowadzi  do wypadków lotniczych i  

twardego lądowania, co negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa lotu, zwłaszcza przy  

nagłym  wejściu  we  mgłę  na  etapie  wyrównywania.  Z  tego  względu  działania  załogi  w  

warunkach niespodziewanego wejścia w mgłę w pobliżu ziemi powinny być bardzo precyzyjne  

i nastawione na natychmiastowe odejście na drugi krąg. Wypracowanie takiej precyzji działań  

odbywa się w trakcie treningów na symulatorze.” 

I  po  tym cytacie  Amielin  już,  prawda,  podążając  za  badaczami  z  „MAK”,  znajduje  klasyczne 

„wyjaśnienie”  katastrofalnej  sytuacji,  w  złym  wyszkoleniu  Protasiuka  i  jego  załogi.  Wracamy 

jednak teraz na XUBS, tylko że do dnia 7-04-2010, kiedy to Protasiuk jako drugi pilot towarzyszył 

Stroińskiemu,  wykonującemu lądowanie  na  tymże  lotnisku.  W lutowym (2013)  wywiadzie  dla 

Wprost były szef eskadry tupolewów wspomina, jak to było:  

Mieliśmy  ładną  pogodę  i  polegałem na  tym,  co  widzę.  GPS pełnił  funkcję  drugorzędną.  

Oprócz stanu technicznego lotniska wszystko było w porządku. Kontrolerów w zasadzie nie  

potrzebowaliśmy.  Z  tego,  co  wiem,  to  widzieli  nas  na  kręgu  i  pytali,  w  którym  miejscu  

jesteśmy. (...) Ten samolot przeszedł wiele modyfikacji i niektóre z nich doprowadziły do tego,  

że  ręczne  podejście  do  lądowania  przy  dwóch NDB (radiolatarniach  –  przyp.  red.)  było  

mocno  utrudnione.  [To  dlatego  pan  nie  lądował  przy  użyciu  autopilota?]  Miałem  ładną  

pogodę, a poza tym lubię sobie polatać w rękach. Możemy się zastanawiać, co jest lepsze.  

Stroiński, lądując 7-04-2010 z Protasiukiem na XUBS, nie używał więc autopilota, tylko wykonał 



ręczne podejście46. Jak zaś pisałem w Aneksie-4 do Czerwonej strony Księżyca47, oprócz Protasiuka, 

tamtego dnia (7-04) do Smoleńska wybrać się miał gościnnie także inny pilot tupolewa, kpt G. 

Pietruczuk, który wtedy (o czym donosiła Biała Księga „komisji Macierewicza”) miał się udać do  

Samary celem nadzorowania remontu Tu154M/102. Czy rzeczywiście w taką dodatkową podróż się 

Pietruczuk wybrał  po przybyciu do Smoleńska,  na razie  nie  wiemy,  Stroiński  zresztą  w owym 

wywiadzie dla Wprost w ogóle nie wspomina o swym koledze Pietruczuku, a więc też nie wyjaśnia, 

czy  siedział  on  może  w  kokpicie  pilotowanego  przez  Stroińskiego  tupolewa  jako  „dodatkowy 

pasażer”48,  czy  też  Pietruczuk  poleciał  jako  pierwszy  lub  drugi  pilot  jakiegoś  „dodatkowego 

tupolewa”. Takiego np., którego remont miał nadzorować w Samarze. 

Skoro zaś dotarliśmy nieco okrężną drogą do zakładów lotniczych w Samarze,  to, jak świetnie 

wiemy, po tamtejszych remontach Tu-154M 101 miewał najprzeróżniejsze usterki. Nie tylko np. 

urządzeń nawigacyjnych, ale też... autopilota49. Zepsuł się on zwłaszcza podczas powrotu z Haiti do 

Warszawy,  co  sprawiło,  iż  Protasiuk  musiał  ręcznie  pilotować  tupolewa  na  wyjątkowo długiej 

trasie50. Ostatnią zatem chyba rzeczą, na jakiej polegałaby załoga PLF 101 podczas zniżania się 10 

46 Odmienny scenariusz tego podejścia rekonstruuje „komisja płk. Latkowskiego”, powołując się na relację „jednego z 
członków tamtej załogi”:  - Kontroler, o ile pamiętam, powiedział nam tylko, że wchodzimy w drugi zakręt kręgu  
nadlotniskowego, czyli że wchodzimy w krąg nadlotniskowy. To była chyba jedyna informacja od niego – opowiada  
jeden z członków załogi lecącej 7 kwietnia. Kiedy samolot, poruszając się już po kręgu nadlotniskowym zmniejszył  
prędkość do 420 kilometrów na godzinę, a załogę zaczęła przygotowywać się do lądowania, pilot włączył automat  
ciągu, urządzenie odpowiedzialne za utrzymanie prędkości lotu.  Włączył je, bo tak mu było wygodniej.  Od tego 
momentu ani pilot, ani mechanik nie musieli już ustawiać prędkości, zmieniając położenie manetek gazów; zadanie 
to przejął automat.  Dowódca zgłosił wieży,  że widzi pas startowy, zanim jeszcze ustawił samolot na prostej do  
lądowania, czyli  w osi pasa. -  Posadku razrieszaju – opowiedział kontroler Paweł Plusnin.  Samolot wszedł na  
ścieżkę zniżania. Automat ciągu pracował nadal, mimo że instrukcja użytkowania tupolewa w locie nie przewiduje  
korzystania z niego przy podchodzeniu do lądowania w trybie innym niż automatyczny lub półautomatyczny  
(automat ciągu może być włączony tylko w trakcie podejścia wykorzystującego sygnał ILS). Zarówno podejście, jak  
i lądowanie przebiegały spokojnie. W kabinie panowała cisza przerywana tylko czytaniem checklisty i kolejnymi  
komendami. Alarm TAWS nie włączył się, mimo że lotniska Siewiernyj nie było w bazie danych tego komputera (OL-
2, s. 26).
Pytanie zatem, czy Stroiński mija się (w lutym 2013) z prawdą, mówiąc z ręcznym podejściu 7-04-2010, czy mija  
się  z  prawdą ów enigmatyczny „członek załogi”  opowiadający „komisji  płk.  Latkowskiego” o automatycznym 
podejściu wykonanym tamtego dnia.    

47 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-CzsK.pdf  , s. 48-50.
48 „Komisja  płk.  Latkowskiego” kompletuje  skład  ówczesny załogi  Tu-154M następująco:  Siódmego kwietnia do  

Smoleńska  poleciała  jedna  z  lepiej  wyszkolonych  załóg  tupolewa.  Samolotem  dowodził  Bartosz  Stroiński,  na  
prawym fotelu siedział Arkadiusz Protasiuk. Nawigatorem był Piotr Gawłowski, a technikiem pokładowym – Artur  
Kowalski (OL-2, s. 25). Nie ma więc wyszczególnionego Pietruczuka.  

49 Krzysztof Galimski i Piotr Nisztor w książce Kto naprawdę ich zabił? (Warszawa 2010, s. 30-31) wymieniali cały 
szereg usterek tupolewa w miesiącach poprzedzających „katastrofę”: 23.01.2010 „W trakcie sprawdzania systemów 
s-tu  po  uruchomieniu  s-ków  stwierdzono  niesprawność  zespołów  ABSU.  Stwierdzono  uszkodzenie  agregatu  
sterowania wychyleniem lotem RA-65-W-1”. Wspomniany już Stroiński w wywiadzie dla  Wprost  (8/2013, s. 28) 
stawia tezę,  że podczas podejścia do schodzenia PLF 101 mogło dojść do zablokowania sterów. Pytanie tylko,  
dlaczego o tym nie alarmowaliby nikogo piloci? 

50 Pisali o tym (w lustym 2012) np. L. Misiak i G. Wierzchołowski: W maszynie, która rozbiła się pod Smoleńskiem,  
wykryto wiele poważnych usterek – jedna z nich spowodowała groźną awarię układu sterowania na Haiti, gdzie  
polscy piloci (m.in. Arkadiusz Protasiuk i Robert Grzywna) wysłani zostali na początku 2010 r. z misją humanitarną.  
Wyeliminowanie  wszystkich  usterek  na  miejscu  okazało  się  niemożliwe,  więc  polska  załoga  musiała  odbyć  
kilkunastogodzinny transatlantycki lot nocą bez autopilota (za ten niezwykły wyczyn 4 lutego 2010 r. gen. Andrzej  
Błasik wręczył im zresztą wyróżnienia) (http://niezalezna.pl/24282-drugi-tupolew-trafi-w-rece-putina).

http://niezalezna.pl/24282-drugi-tupolew-trafi-w-rece-putina
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-CzsK.pdf


Kwietnia  w warunkach  gęstej  mgły i  niewidocznego  oświetlenia  lotniska  (niewyposażonego w 

ILS),  byłby  tenże  autopilot.  Jak  poza  tym  punktowała  „komisja  Millera”,  Protasiuk  rzadko 

wykonywał  podejścia  z  wykorzystaniem radiolatarni,  a  ogromną większość zajść do lądowania  

wykonał, wykorzystując system ILS (skan poniżej)

tym bardziej więc w warunkach niebezpiecznych postępowałby o wiele ostrożniej i na pewno nie 

dokonywałby  ryzykownego,  brawurowego,  lekceważącego  i  polecenia  wieży,  i  okoliczności, 

zniżania oraz przyziemiania. W Czerwonej stronie Księżyca cytowałem fragment wspomnień p. M. 

Protasiuk, z których wynikało, iż jej mąż delikatnie, miękko pilotował tupolewa:

Zawsze mi mówił, że Jego pech się nie ima... Wierzyłam Mu bardzo długo. Aż do chwili, gdy w  

36 Pułku zaczęły się awarie samolotów, a on zawsze był w tej awaryjnej załodze. Kojarzysz  

wylot  do  Chin? Chyba z  premierem Belką,  kiedy  im się  silnik  zapalił.  Był  wtedy  drugim  

pilotem.  Około  trzech  tygodni  tam  spędził  uwięziony  z  tym  nieszczęsnym  samolotem.  

{Denerwowałaś się, spytam naiwnie?] Pierwszy raz w życiu tak bardzo... Ale wiedziałam, że  

Arek jest w świetnym towarzystwie. Wtedy jeszcze latała starsza załoga. Ludzie, od których  

bardzo  dużo  się  nauczył,  mówił  o  nich  „moi  mentorzy”.  Mieli  charakterystyczne  style  

lądowania. Jeden z nich lądował z przytupem, po męsku. Drugi najpierw sadzał leciutko tył  

samolotu,  a  potem  całą  resztę.  Arkowi  bliższa  była  ta  druga  szkoła.  Sadzał  maszynę  

delikatnie, a nie tak „bęc-bęc”51.

51 Joanna Racewicz, 12 rozmów o miłości. Rok po katastrofie, Warszawa 2011, s. 146.



Takiego  subtelnego  pilotowania  nie  ma  w „zapisie  FMS-a”  -  w oficjalnej  narracji  przelot  jest 

wykonywany  topornie,  na  chama,  z  pogwałceniem  wielu  przepisów  i  przede  wszystkim  z 

ignorowaniem zagrożeń. Podobnie z „zapisów CVR” ma „wynikać”, że załoga to grupka amatorów 

niewiedząca jak lecieć, jak realizować procedury w kokpicie i co robić w TWA, czyli  trudnych 

warunkach atmosferycznych.  

Mogłaby  natomiast  załoga  PLF  101  (z  pewną  dozą  zrozumiałej  po  wcześniejszych  usterkach 

ostrożności) polegać na autopilocie i automacie ciągu, gdyby... podchodziła do lądowania na UMII, 

czyli  wschodnim witebskim lotnisku,  gdzie  ILS jak najbardziej  jest.  Wtedy jej  spokój  podczas 

zniżania i przyziemiania byłby zupełnie uzasadniony, tak jak i całkowicie uzasadniony byłby odgłos 

uderzania kół o  podłoże,  na  jaki  zwracał  kiedyś  uwagę  doświadczony,  emerytowany  pilot 

tupolewów,  który  słuchał  nagrań  z  kokpitu  upublicznionych  po  raz  pierwszy  dopiero  podczas 

prezentacji „MAK” (styczeń 2011), a z którym rozmawiał J. Sasin52: 

tam jest takie uderzenie, które zostało zinterpretowane jako uderzenie w drzewo, prawda. On  

mówi,  że to w ogóle absolutnie nie jest prawda, że to jest  uderzenie o drzewo, że  to jest  

bardzo  charakterystyczny  odgłos  kół,  które  uderzają  o  podłoże,  że  jak  ktoś  latał  tym 

samolotem tysiące godzin, to dokładnie ten odgłos zna. To jest taki odgłos nie pojedynczego 

uderzenie, tylko takie podwójne bu-bum, czy takie właśnie coś takiego, że te koła najpierw  

dotykają jedne, a następnie siadają na ten wózek z kołami, prawda, chyba są, tych kół jest 6  

na tym wózki, 4 albo 6 bodajże... i one siadają, najpierw uderzają, a potem reszta. A więc,  

mówi (ten emerytowany pilot - przyp. F.Y.M.), że to jest charakterystyczny odgłos - nikt mu  

nie  powie,  że  to  jest  uderzenie  w  drzewo  –  to  są  koła  uderzające  o  ziemię  w  pewnym  

momencie. 

Gdyby jeszcze tym emerytowanym pilotem, co zjadł zęby na lataniu tupolewami, a który podzielił 

się swoją niezwykłą uwagą z Sasinem, okazał się płk R. Latkowski, a więc były szef 36 splt  i 

współautor książek Ostatni lot, to dopiero byłaby pikantna historia. 

Lądowanie  PLF  101  10  Kwietnia  (np.  w  celu  przeczekania  smoleńskiej  niepogody)  na  UMII 

przebiegałoby  odmiennie  aniżeli  na  XUBS,  nie  tylko  ze  względu  na  odmienne  warunki 

atmosferyczne,  ale  zwłaszcza  na  standard  witebskiego  lotniska.  W  związku  z  tym,  gdyby 

zachowania  załogi  podczas  lądowania  na  UMII  podano  potem do  publicznej  wiadomości  jako 

52 Por. przypis 36 niniejszych Zagadnień „smoleńskich”.



(zarejestrowane na dziwnej szpuli CVR) zachowania podczas podejścia na XUBS 10-04, to byłby 

to  pierwszy  z  „koronnych  dowodów”  niekompetencji  i  złego  wyszkolenia  polskich  pilotów 

stosujących niewłaściwe procedury w określonych okolicznościach i  zarazem pierwszy „dowód 

katastrofy”.  Drugim  jej  „koronnym  dowodem”  byłby  (zapewne  przygotowany  już  „przed 

katastrofą”)  zapis  jednego  z  bloków  FMS-a,  sporządzony  przez  załogę,  która  dokonałaby 

symulowanego  przelotu  na  XUBS  z  zastosowaniem  właśnie  procedur  „prowadzących  do 

katastrofy” (autopilot i automat ciągu), przy czym podejście przerwano by po wykonaniu touch and 

go (a zapis urwano by potem w momencie najniższego położenia takiej maszyny). 

Trzecim „dowodem katastrofy” byłoby zamieszanie wywołane 10 Kwietnia na samym XUBS – po 

części  spowodowane  przedziwnymi  podejściami  „Frołowa”,  po  części  tym,  co  wyrabiały  tam 

jeszcze  inne  statki  powietrzne,  wprowadzające  dodatkowy chaos  w relacjach  „zanurzonych  we 

mgle”  świadków,  z  których  jeden  nieduży  (a  widziany  ponoć  przez  S.  Wiśniewskiego)  miał 

dokonać  brawurowego  przelotu  w ostrym przechyle  „przed  katastrofą”.  Czwartym „dowodem” 

byłyby oczywiście odgłosy w „brzozowym lesie” przy lotnisku – słyszalne na różne sposoby przez 

różne  osoby.  No a  piątym:  „wrak prezydenckiego  tupolewa”,  po  wyglądzie  którego  „wiadome 

było”, że nie ma po co wzywać pogotowia, bo nikt nie przeżył. Resztą zajęliby się specjaliści i  

„ludzie mediów”. 

Wystarczyłoby tylko  umiejętnie  połączyć  odpowiednie  wątki  całej  tej  dezinformacyjnej  historii 

osłaniającej/skrywającej  autentyczną  zbrodnię  i  wprowadzić  10  Kwietnia  alternatywne sposoby 



komunikowania się, tj. łączność, która wprowadzałaby w błąd i polskie załogi, i „wieżę” XUBS (o 

ile w niej samej 10 Kwietnia nie siedziałby już ktoś wtajemniczony w jakieś elementy „operacji 

Smoleńsk”).  Potem  zaś  należałoby  zmiksować  materiał,  twórczo  łącząc  fragmenty  różnych 

korespondencji w jedną całość i w ten sposób uzyskać „nową historię”, wokół szczegółów której 

łamać  głowy  mogą  sobie  zwykli  zjadacze  chleba  i  uczeni.  Wystarczy  właściwie  tylko  jeden 

drobiazg cudzy lot podstawić pod ten lot, a inny samolot pod ten samolot. 

„Katastrofa smoleńska” skonstruowana jest bowiem wedle „podręcznikowego przepisu na wypadek 

lotniczy” mający postać CFIT, czyli spowodowanego przez błędy załogi, kontrolowanego uderzenia 

w ziemię podczas lądowania. Ustalone są w konstrukcji „katastrofy” pewne wyjściowe warunki, 

które  muszą  być  spełnione,  by  (potem)  uznano,  że  doszło  do  takiego  zdarzenia,  a  następnie, 

pamiętając o tychże warunkach, przygotowuje się „materiał dowodowy” oraz „miejsce katastrofy”. 

Najprostszą  rzeczą,  znając  sowiecką  rzeczywistość,  jest  znalezienie  świadków  nieistniejącego 

zdarzenia. Najtrudniejszą – i nad tym biedzą się różne środowiska ekspertów od blisko trzech lat – 

utrwalenie fałszywego obrazu zdarzenia w świadomości społecznej wielu ludzi. Wszystko w 

„katastrofie smoleńskiej” sprowadza się bowiem do tejże społecznej świadomości.  Dlaczego? Z 

banalnego powodu. Jeśli  w niej,  w społecznej  świadomości,  ugruntuje się  obraz zdarzenia53,  to 

efekt tego procesu będzie taki, jakby zaszło to zdarzenie. Jest to rzecz, o której wiedzą wszyscy 

uczestnicy  procesu  konstruowania  oficjalnej  narracji,  czyli,  co  tu  dużo  kryć,  dezinformacji. 

Przeciętny odbiorca przekazu medialnego po prostu do tego stopnia się „zżyje” z zafałszowanym 

obrazem tego, co się miało stać 10 Kwietnia, że intelektualnie będzie zupełnie impregnowany na to, 

jaki naprawdę tragedia miała przebieg. Żył będzie tym, co sam będzie myślał o 10-tym Kwietnia i  

nie będzie przyjmował żadnych kontrargumentów, a pewnych pytań sobie nie postawi. Z biegiem 

czasu zaś będzie się tragedią interesował coraz mniej, wychodząc z założenia, że „jakoś tam to 

było” i że „media nie mogą aż tak kłamać w tej sprawie” (zwłaszcza te media, które darzy się  

bezgranicznym zaufaniem).    

53 http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-katastrofy-smolenskiej-i-jej-okolicznosci   

http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-katastrofy-smolenskiej-i-jej-okolicznosci


I z pozoru ta sytuacja społeczna wydaje się zupełnie beznadziejna – właściwie... „nieodwracalna”. 

To  jednak  tylko  pozór,  podkreślam.  Jeśli  bowiem  cała  siła  „historii  katastrofy  smoleńskiej” 

sprowadza się  do  medialnej  kreacji  obrazu zdarzenia,  to  ta  sama machina masowego przekazu 

może  się  obrócić  przeciwko  tym,  co  taki  przekaz  uporczywie  konstruują.  Innymi  słowy,  jeśli 

wszystko sprowadza się (jak to określiłem w Czerwonej stronie Księżyca) do teatru telewizji, to na 

tychże telewizyjnych ekranach może któregoś dnia pojawić się  obraz, który zwyczajnie „skasuje 

wszystko”. Skasuje całą paroletnią narrację związaną z „katastrofą smoleńską”. 

W polskich Uwagach do „raportu MAK”, które opublikowano w grudniu 2010, na miesiąc przed 

hucznym  zamknięciem  prac  „komisji  MAK”,  dochodzi  do  pewnej  ciekawej  polemiki.  Wedle 

bowiem  ruskiej  bumagi  wylot  PLF  101  został  pierwotnie  zgłoszony  Ruskom  na  godz.  6.30 

polskiego czasu (to zgadzałoby się z „planem lotu” tego „prezydenckiego tupolewa”, którym miał 

lecieć  Stroiński  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html)),  a 

tymczasem, kontynuowali swój wywód autorzy „raportu MAK”, 10 Kwietnia PLF 101 wystartował 

z blisko półgodzinnym opóźnieniem w stosunku do i tak przesuniętej godziny wylotu, czyli 7-mej 

rano (skan poniżej), bo o 7.27. 

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


Polska  strona  zaś  tu  (jak  widać  powyżej)  przyznawała,  iż  nie  wysłała  żadnego  clarisu,  który 

informowałby o  wprowadzonych  zmianach (składu  załogi  oraz  godziny startu  „prezydenckiego 

tupolewa”), a o zmianach związanych z wylotem zawiadamiała „rosyjskie organy kontroli ruchu 

powietrznego”; ponadto załoga PLF 101 na parę minut przed wygaśnięciem ważności zgłoszonego 

(nowego) planu lotu, zdążyła jeszcze zgłosić się wieży EPWA, by uzyskać zezwolenie na lot. 

Z tym niewysłanym clarisem rzecz jest o tyle zastanawiająca, że dyplomatyczna depesza polskiego 

MSZ-u mówiąca o „prezydenckim tupolewie Stroińskiego”, że się tak wyrażę skrótowo, wysłana 

została do Moskwy i Mińska w dniu  18-03-2010, czyli z blisko miesięcznym wyprzedzeniem w 

stosunku do „dnia wylotu”. Czy cokolwiek mogło stanąć na przeszkodzie, by (skoro przesunęła się 

godzina  startu)  jakiś  czas  później,  na  przestrzeni  kilku  tygodni,  wysłać  stosowny  claris w 

odpowiednie miejsca? Jeśli się wczytamy w „stenogramy z wieży” XUBS, to (przyjmując, że nie są 

one sfałszowane w całości) Ruscy zdają się być przekonani, że właśnie o 6.30 startuje PLF 10154 - 

nie mają pojęcia zatem (ewentualnie strugają wariatów), iż doszło do jakiegoś przesunięcia godziny 

54 06:39:10 РП Добрый день, подполковник Плюснин,Смоленск./Dzień dobry, podpułkownik Plusnin, Smoleńsk.
06:39:13 ОД Добрый./Dobry.
06:39:14 РП Подскажите, у вас насчет поляков никакой информации нет, да?/Powiedzcie, u was na temat  
Polaków nie ma jakiejś informacji, co?
06:39:17 ОД Ну, вот то, что вчера раскопали только и (нрзб). Nu, ot co, że dopiero wczoraj rozeznaliśmy się i  
(niezr.)...
06:39:19 РП Ага./Aha.
06-39:20 РП А вот такой телефончик запишите: 231-56-93, это главный центр УВД, там, наверное,  
должны знать, вылетел, не вылетел./ A o, taki telefonik zapiszcie 231-56-93, to główne centrum UWD [Min.  
Spraw Wewnętrznych], tam pewnie powinni wiedzieć, wyleciał, nie wyleciał.



wylotu „głównego Polaka”.

Można by tę niewiedzę zrzucić na karb generalnej tępoty panującej w „wieży XUBS”, ale przecież 

nawet  w  „raporcie  Millera”  znajdują  się  ślady  świadczące,  że  (wbrew  temu,  co  można  było 

wyczytać  z  Uwag powyżej)  nawet  „rosyjskie  organy  kontroli  ruchu  lotniczego”  mają  10 

Kwietnia problem z ustaleniem tego, co się dzieje na wojskowym Okęciu , skoro tego dnia (jeśli 

wierzyć poniżej publikowanym danym) o godz.  7:17 przychodzi z Moskwy telegram na EPWA 

proszący o informację, kiedy na XUBS wylatuje PLF 101. 

Czyżby  więc  na  bieżąco,  w  dniu  wylotu  prezydenckiej  delegacji,  nie  informowano  „strony 

rosyjskiej”  o  rozmaitych  działaniach  na  EPWA?  Czy  zmiany  dotyczące  planów  lotu  wysłano 

dopiero po „opóźnionym” o ca. 30 minut wylocie „prezydenckiego tupolewa”? Z „raportu MAK” 

nie  wiadomo,  kiedy  Ruscy dowiedzieli  się  o  przesunięciu  wylotu  PLF  101  na  godz.  7:00,  w 

przypisie czwartym na poniższym skanie jest natomiast mowa, że w zapotrzebowaniu na lot z 10-04 

zgłoszony był dowódca eskadry, czyli Stroiński (on zaś, jak już wspominałem, zgłaszał wylot Tu-

154M na 6:30).



Wracając na EPWA i do „raportu Millera”. Na ruską depeszę dopytującą rankiem 10 Kwietnia o 

wylot PLF 101 ma być wnet polska odpowiedź, wysłana jednak ona zostaje dopiero o godz. 7:36, a 

więc prawie 20 minut po telegramie z Moskwy (skan poniżej). 

PLF 101 miał więc (po przesunięciu niezgłaszanym dyplomatycznie) wystartować 10 Kwietnia nie 

o godz. 6:30, a o 7:00, ale właśnie nie  startuje on o 7-mej, Ruscy zaś przysyłają telegram o 7:17 



(czyli po czasie wygaśnięcia ważności planu lotu opracowanego na 7-mą, co wskazywałoby na to, 

że jednak jakąś  wiedzę  o zmianie  czasu  startu  PLF 101 pozyskali),  po czym EPWA zwleka z  

odpowiedzią ca. 20 minut, nim potwierdzi depeszą wylot „prezydenckiego tupolewa” z godziny 

7:27. Ta wiadomość wysłana o 7:36, po kilku minutach trafia do „wieży” XUBS, ale, zauważmy, w 

dość specyficznej formie:

07:41:00  ОД Я понял,  большая Тушка вылетела в 27 минут к вам./Zrozumiałem, duża 

Tutka wyleciała do was o 27.

07:41:04 Красн. Тушка вышла в 27?/Tutka wyszła o 27?

07:41:05 ОД Да, в 9.27./Tak, o 9.27    

Czy  zatem  wylatywała  tamtego  tragicznego  dnia  także  jakaś  mała  Tutka?  Ten  wątek  szerzej 

starałem  się  analizować  w  Aneksie-3  i  -4  do  Czerwonej  strony  Księżyca,  tu  więc  go  tylko 

sygnalizuję.  W  „raporcie  Millera”  napotykamy  wszak  kolejną  osobliwość  –  ponoć  zgody 

dyplomatyczne z  Moskwy dla „prezydenckiego tupolewa” nadeszły wprost  „za  pięć dwunasta” 

(skan poniżej). 

Nie  za  późno  więc,  jeśli  claris został  wysłany  już  18  marca  2010 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html)55?  Gdyby  zaś  tego  było 

55 O sprawie braku dyplomatycznych zgód na wlot w ruską przestrzeń powietrzną, a tym samym na lądowanie na  
XUBS pisali Galimski z Nisztorem w swej książce (poruszałem tę kwestię w Czerwonej stronie Księżyca). Z pewną 
rezerwą  więc  należy  podchodzić  do  informacji,  jakoby  takie  zgody  w  końcu  nadeszły,  zawartej  w  „raporcie 
Millera”. Jeśliby jednak z EPWA miały wylecieć dwa tupolewy 10 Kwietnia, to mogłoby być tak, że na pierwszy 

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


mało, załogę PLF 101 (pod dowództwem Protasiuka) skompletowano ostatecznie dosłownie na 

dzień przed wylotem. To nie za późno, jak na lot specjalny z udziałem głowy państwa i tak wielu 

innych  znamienitych  gości?  A propos  owych  gości  właśnie.  W „raporcie  Millera”  znajdujemy 

jeszcze taki fragment warty zaznaczenia – chodzi o kwestię „salonki 3”, którą przebudować miano 

(6 kwietnia 2010!) w tajemniczych okolicznościach, a po przebudowaniu której to salonki załoga 

nie powinna była wylatywać bez przeprowadzenia analizy wyważenia samolotu56. 

Zagadka więc goni zagadkę, jeśli się zagłębiamy w zagadnienia „smoleńskie”, lecz wiele zagadek, z 

tą salonki nr 3 włącznie, może zniknąć, jeśli się weźmie pod uwagę możliwość tego, że z EPWA 

najpierw  (np.  w  celach  bezpieczeństwa57)  wyleciał  jeden  tupolew,  a  potem  drugi.  I  tego 

pierwszego widziałby z okien kołującego „Wosztyla” P. Świąder (skan poniżej):

przyszła dyplomatyczna zgoda, a na wylot drugiego „kombinowano” zgodę w ostatniej chwili.
56 Pomijam  już  w  tym  momencie  sprawę  „cudownego  pojawienia  się”  owej  3  salonki  w  trakcie  postępujących 

„badań”, szeroko przedyskutowaną już w blogosferze (http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag). Nie 
wchodząc w szczegóły przypomnę jedynie, że „salonka 3” w mega-rozmiarze 18-osobowym „nie istniała” jeszcze,  
gdy pisano  Uwagi   do „raportu MAK”, zaś „odnalazła się” w wojskowych papierach podczas końcowych prac 
„komisji Millera”.
Swoje trzy grosze w materii wyważenia tupolewa dorzucił też, nomen omen, Amielin, pisząc: W raporcie MAK nie  
wspomina się o środku ciężkości samolotu; zrodziło to sugestię, że mógł on być przesunięty za bardzo do przodu, jak  
w tupolewie z Norylska  [chodzi o katastrofę lotniczą Tu-154B-2 z 16-11-1981 – przyp. F.Y.M.].  U podstaw tego 
przypuszczenia legła informacja mediów, że w tylnej części kabiny pasażerskiej samolotu nr 101 znajdowały się  
wieńce, które delegacja miała tego dnia złożyć na polskim cmentarzu wojskowym w Katyniu. Media spekulowały, że  
dziennikarze  polecieli  innym samolotem,  Jakiem-40,  gdyż  właśnie z  powodu wieńców nie  wystarczyło dla nich  
miejsca  w Tu-154M  (OL,  s.  212-213).  Przytaczam tę  uwagę,  gdyż  nigdzie się  nie  spotkałem ze „spekulacjami 
mediów”, że dziennikarze nie wsiedli do tupolewa, bo wieńcami zapchano część kabiny pasażerskiej. 

57 W związku z rozpoznanym zagrożeniem terrorystycznym.

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


Zagadką zaś poważną byłoby to, kto tymże wcześniejszym tupolewem poleciał. I dokąd. 
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