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„ Przyjdą wybory prezydenckie albo prezydent będzie gdzieś leciał i to się wszystko zmieni ”

Bronisław Komorowski, wywiad dla RMF, 29.04.2009

http://www.youtube.com/watch?v=w9SwkurfAY8
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W niniejszym opracowaniu zestawiam materiały z mediów związane z  Katastrofą Smoleńską.

Jego celem jest ukazanie informacji i dezinformacji od pierwszych godzin towarzyszących temu wydarzeniu oraz 
skonfrontowanie ze sobą różnych, ogólnie dostępnych, sprzecznych źródeł w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem 

i analizą krytyczną.

Do kwerendy źródeł wymienionych w tekście korzystałem ze źródeł wymienionych w nagłówkach oraz m.in. z materiałów i blogów 
blogerów S24: 35stan, Almanzor, czepiec, Gini,  intheclouds, Janosik , KaNo, kdview,  manek, Marie, Marian-Prawdziwy, ndb2010, 

Pluszaczek,pmaddwd,  rekontra, rexturbo, Rolex,  RomanK, Stary Wiarus oraz wielu innych.

Marek Dąbrowski, 15.11.2010
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OSOBY PUBLICZNE, ŚWIADKOWIE, PILOCI I EKSPERCI O PRZYCZYNACH 
KATASTROFY I ZAŁODZE

Wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej o wydarzeniach z 10.04.2010
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100714&typ=po&id=po71.txt
 Po kwadransie był następny telefon. Miałem cień nadziei, że może jednak ktoś przeżył. Znów dzwonił  Sikorski i 
kategorycznie stwierdził, że katastrofa była wynikiem błędu pilota. Pamiętam jego słowa: “to był błąd pilota”.

Wypowiedź zastępcy szefa sztabu rosyjskich sił powietrznych generała Aleksandra Aloszyna.
http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/polska/gen--aloszyn--zaloga-kilkakrotnie-zignorowala-polecenia,56511,1
PAP, 10-04-2010, 18:19
- Samolot Tu-154M z prezydentem Polski na pokładzie w odległości 50 km wszedł do strefy i przez szefa lotów został  
poinformowany o złych warunkach atmosferycznych w rejonie planowanego lądowania. Zarekomendowano mu, by 
udał się na lotnisko zapasowe (1). Załoga podjęła decyzję, że wykona podejście do lądowania, a później zdecyduje, czy 
lądować, czy też lecieć na lotnisko zapasowe- relacjonował Aloszyn.

(1)  W „Transkrypcji  rozmów załogi  samolotu  Tu-154M nr 101,który  uległ  katastrofie  w dniu  
10.04.2010 roku w czasie podejscia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator  
dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1, nie ma rekomendacji kontroli lotów do udania się na lotnisko  
zapasowe, jest natomiast zgoda na próbne podejście.

Pożegnano załogę Tu-154M, lotniczapolska.pl 26.04.2010
http://lotniczapolska.pl/Pozegnano-zaloge-Tu-154M,12944

W sobotę i  niedzielę odbyły się  uroczystości  pogrzebowe członków załogi  samolotu Tu-154M, którzy 10 
kwietnia 2010 roku ponieśli śmierć w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Uroczystości odbyły się w Grodzisku 
Mazowieckim, Radomiu i Warszawie.

Przed  rozpoczęciem mszy św.  odczytane  zostały decyzja  marszałka  sejmu Bronisława  Komorowskiego  o 
nadaniu tragicznie zmarłym Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski oraz ministra obrony narodowej Bogdana 
Klicha o awansie na wyższe stopnie wojskowe.

Wywiad z ekspertem lotniczym dr Tomaszem Hypkim
Tomasz Hypki-Cała prawda o Smoleńsku-cz.1.ogv
http://www.youtube.com/watch?v=jEly79C9I3s&feature=player_embedded
Jeżeli  odejdziemy od tego że nie mamy jeszcze pełnej  jasności  co do szczegółów technicznych tej  katastrofy pod 
Smoleńskiem,  to  wszystko  było  bardzo  podobne  (1) :  źle  wyposażone  lotnisko,  źle  przygotowani  ludzie  którzy 
naprowadzali samolot, załoga która chyba nie zdawała sobie sprawy z tego w jak trudnej sytuacji się znalazła, pogoda 
fatalna, presja tych którzy są na pokładzie (wtedy byli to wysocy dowódcy Sił Powietrznych, teraz najwyżsi ludzie w 
polskim państwie)- to możnaby mnożyć. Przebieg wydarzeń, nawet te podejścia dwa do lądowania (2) też były, to samo 
nawet uderzenie z przechyleniem w lewo też chyba było.

(1) Chodzi o porównianie katastrofy w Smoleńsku z katastrofą CASY w Mirosławcu
(2) Wg „Transkrypcji rozmów załogi samolotu Tu-154M nr 101,który uległ  katastrofie w dniu  
10.04.2010 roku w czasie podejścia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator  
dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1, było jedno podejście do lądowania

Wywiad z Wojciechem Łuczakiem, ekspertem, redaktorem naczelnym „Raport-WTO” , 02.06.2010
http://www.se.pl/wydarzenia/opinie/zpiloci-poruszali-sie-po-omacku_141424.html
-Piloci popełnili wszelkie możliwe błędy. Dlaczego ustawicznie, w samobójczy sposób schodzili w dół?! Przecież w 
tamtych warunkach podchodzenie do lądowania było jak poruszanie się po omacku, z zawiązanymi oczami.
- Dlaczego piloci zlekceważyli sygnały ostrzegawcze? 
- Nie mam pojęcia! Ale ze stenogramów wynika, że w kabinie panował chaos. Obecny tam dowódca sił powietrznych 
czytał  instrukcję mechanizacji  skrzydeł    (1)  .  Konsultowano się  z  kabiną pasażerską.  Pada zdanie,  że prezydent  nie   
podjął   jeszcze decyzji.   Co więcej, sprawdziła się opinia międzynarodowej komisji, że brakowało instrukcji współpracy 
załogi. Ta była niezdecydowana i niezgrana. Piloci najpierw mówili, że zejdą, by zobaczyć, jak jest na dole, a w razie  
czego  odejdą,  a  potem zmienią  kierunek.  Trudno  ze  stenogramów wywnioskować,  jaka  była  decyzja  dowódcy -  
schodzimy w dół czy odchodzimy. A jednak operację podchodzenia do lądowania kontynuowano.
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(1)  W „Transkrypcji  rozmów załogi  samolotu  Tu-154M nr  101,który  uległ  katastrofie  w dniu  
10.04.2010 roku w czasie podejscia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator  
dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1, nie ma informacji że Gen.Błasik czyta instrukcję. Jest natomiast  
opisany głos Gen.Błasika W TLE CZYTANIA KARTY.

O katastrofie samolotu pod Smoleńskiem mówi prof. Jerzy Maryniak, ekspert ds. lotnictwa,20.04.2010
http://kuriermlawski.pl/3422,O-katastrofie-samolotu-pod-Smolenskiem-mowi-prof-Jerzy-Maryniak-ekspert-ds-
lotnictwa.html
Adam Ejnik: Panie Profesorze, jak tragedię polskiego samolotu pod Smoleńskiem widzi ekspert, który brał udział w 
badaniach katastrof lotniczych?
Profesor  Jerzy  Maryniak:  Niestety dostrzegam winnych  tej  tragedii.  Przede  wszystkim za  jej  wymiar  odpowiada 
Prezydent. Prezydent zawinił, gdyż jako Naczelny Zwierzchnik Sił Zbrojnych zaprosił do jednego samolotu cały sztab 
Wojska  Polskiego:  dowódców,  generałów  wszystkich  rodzajów  broni.  Dlatego,  że  zaprosił  na  pokład  tylu 
parlamentarzystów: posłów, senatorów. Dlatego, że do jednego samolotu zaprosił zwierzchników różnych religii.
AE.: Czy według Pana błąd popełnił pilot?
JM.:  Obserwując informacje mediów, wydaje się, że tak. Otrzymał on ostrzeżenie od kontrolera lotów. Co prawda  
ciążyła na nim presja, zdawał sobie sprawę, że jeżeli nie wyląduje, to nie odbędą się bardzo ważne uroczystości. Ale  
doświadczony pilot takiej presji nie powinien się poddawać. Mam nadzieję, że nie był on ubezwłasnowolniony.
Jednoznacznie winę jednak powinna wskazać powołana specjalna Komisja. My mamy za mało informacji. Znaleziono  
nieuszkodzone czarne skrzynki, więc prawdopodobnie dowiemy się, kto zawinił.

Waldemar Kuczyński w programie „Tomasz Lis na żywo”
http://www.youtube.com/watch?v=gAdEtehE6w8
Załamał się formalny system dowodzenia statkiem powietrznym.(...) Dowódcą statku został prezydent Lech Kaczyński, 
a dowódcą operacyjnym gen. Błasik.

Wywiad z dr inż. Juliuszem Wereniczem, byłym szefem zespołu wojskowych pilotów doświadczalnych i byłym szefem 
komisji badania wypadków lotniczych. Latał na ponad 30 typach samolotów, m.in. na Tu-154. Spędził za sterami ponad  
6 tys. godzin.
Polityka, 07.09.2010
http://www.polityka.pl/kraj/1508576,1,katastrofa-tu-154-kaczynski-plecie-bzdury.read
-Prezes PiS twierdzi też, że piloci Tupolewa zostali wprowadzeni w błąd przez kontrolerów. Chodzi m.in. o to, że gdy 
znaleźli się na wysokości krytycznej, czyli 100 metrów, to nie otrzymali z ziemi polecenia, by przerwali lądowanie. 
-Kolejna bzdura i zrzucanie winy za katastrofę na kontrolerów. Tymczasem ponosi ją polska załoga. Na tym lotnisku 
pilot nie miał prawa zejść niżej niż 100 metrów, jeśli nie widział pasa. To kanon, podstawowa zasada lądowania na  
lotnisku wyposażonego w system USL (1), czyli taki, jaki pracował w Smoleńsku. Kontroler mógł wprowadzić w błąd 
tylko w jednym przypadku – gdyby powiedział, że pogoda jest lepsza lub gorsza niż w rzeczywistości niż była (2). Ale 
i tak ostateczną decyzję podejmuje kapitan – jeśli nie widzi pasa, mówi dziękuję, nie ląduję i do widzenia. Taka jest 
procedura.

(1) por. rozdział WYPOSAŻENIE I OŚWIETLENIE LOTNISKA, MINIMA
(2) Michał Majewski, Paweł Reszka, Ludzie z lotniska Siewiernyj, Rzeczpospolita 18. 06. 2010 ,  
http://www.rp.pl/artykul/61991,495926_Ludzie_z_lotniska_Siewiernyj.html
Z zeznań kontrolera Pawła Plusnina przed rosyjską prokuraturą:  „Chcę dodać ponadto, że po 
nawiązaniu łączności z Tu-154 zaniżyłem widoczność do 400 m, bo myślałem, że załoga podejmie  
samodzielnie decyzję o przekierowaniu się na zapasowe lotnisko, i  że taka widoczność obudzi  
czujność pilotów, choć w rzeczy samej widoczność mieściła się w granicach 800 metrów”.(2)

(2)  Rosja  unieważnia  zeznania,  Rzeczpospolita,  Autorzy:  Cezary  Gmyz  ,  Grażyna  Zawadka,  
10.11.2010
http://www.rp.pl/artykul/561898-Rosja-uniewaznia-zeznania.html
Rosyjscy śledczy przysłali nowe zeznania Pawła Plusnina i Wiktora Ryżenki – kontrolerów ze  
smoleńskiego lotniska, którzy 10 kwietnia sprowadzali na ziemię prezydencki Tu-154.
Wśród materiałów jest decyzja unieważniająca zeznania kontrolerów złożone zaraz po 
katastrofie.
Rosjanie nie wezmą pod uwagę w swoim śledztwie zeznań z kwietnia i chcą, by nasi prokuratorzy  
też uwzględniali tylko te złożone w sierpniu. – Dla nas ważne są informacje zawarte w  
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protokołach obu przesłuchań – mówi nieoficjalnie jeden z polskich śledczych.
Prokuratorzy nie skorzystają z zeznań kontrolerów ze Smoleńska, RMF24, 12.11.2010, Autor:  
Mariusz Piekarski
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-prokuratorzy-nie-
skorzystaja-z-zeznan-kontrolerow-ze,nId,307140

Polskie  prawo  nie  przewiduje  możliwości  wycofania  zeznań,  które  już  są  w  aktach  
sprawy.  Potwierdził  to  w  rozmowie  z  naszym  dziennikarzem  były  minister  sprawiedliwości  
Zbigniew Ćwiąkalski. Polscy prokuratorzy mimo to przystają na wniosek Rosjan.

Skoro zatem dwie czynności procesowe zostały wykonane niezgodnie z prawem, wydaje  
się, że nie możemy ich wykorzystać w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej - mówi kpt.  
Marcin Maksjan z wojskowej prokuratury.

Inne zdanie ma były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski. Z punktu widzenia  
polskiego  prawa zeznania  uzyskaliśmy legalnie i  powinny być  wykorzystywane -  twierdzi.  Ja  
rozumiem,  że  gdyby  prokuratorzy  wykradli  te  dokumenty  stronie  rosyjskiej,  to  byłoby  z  
naruszeniem prawa. Ale one zostały normalnie, legalnie przekazane Polsce - podkreśla.

"Samobójstwo", "gra w totka". Piloci ganią załogę Tupolewa, TVN24, 26.05.2010
http://www.tvn24.pl/1,1658058,druk.html
-  Przekroczyli  wszelkie  dopuszczalne  możliwości  tego  samolotu  i  tego  lotniska.  To jest  wszystko  pisane  krwią  - 
grzmiał w "Faktach po Faktach" płk Stefan Gruszczyk, b. pilot specpułku. - To było złamanie wszystkich przepisów - 
wtórował mu kpt. Dariusz Sobczyński, pilot Boeinga.

Kropka nad i, wywiad z byłym szefem szkolenia Sił Powietrznych, płk rezerwy Piotrem Łukaszewiczem, 12.10.2010
http://www.tvn24.pl/11797,1,kropka_nad_i.html
- Nagle w tej kabinie zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Ta kabina zamienia się w salę konferencyjną. Przychodzi ktoś  
kto mówi że mamy problem, dowódca załogi mówi o tym że jak nie wyląduję to mnie zabiją, potem ktoś przychodzi i  
mówi że pan prezydent nie podjął decyzji- w domyśle jakiej decyzji- decyzji na pokładzie samolotu odnośnie lotu 
podejmuje pilot, dowódca załogi.

Smoleńskie domino, Gazeta Wyborcza, autor: Wacław Radziwinowicz, współpraca Bogdan Wróblewski, 2010-10-10
http://wyborcza.pl/1,105770,8485740,Smolenskie_domino.html
Możemy sobie wyobrazić Protasiuka skupionego na wypatrywaniu ziemi. Nie kwitującego w ostatnich sekundach - co 
wynika ze stenogramu - komend kontrolerów. Czującego za plecami oddech gen. Błasika. Nie słyszącego pokładowych 
systemów ostrzegających przed niebezpieczną bliskością ziemi.

Znamy wstępny raport z katastrofy, Życie, 20.05.2010
http://www.zycie.ca/2010/05/znamy-wstepny-raport-z-katastrofy/
Wojskowych lotników nie satysfakcjonuje rosyjski raport

“Wynika z niego, jakbyśmy byli wariatami, którzy latają wbrew wszelkim regułom bezpieczeństwa” - mówią.
“Z raportu MAK wynika, że wojskowy pilot leciał na łeb na szyję, wbrew wszelkim zasadom bezpieczeństwa,  

narażając życie pasażerów i swoje” - podkreśla oburzony pilot z 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. “A 
naszej  jednostce  przypnie  się  łatkę  wariatów.  Arek  (kpt.  Arkadiusz  Protasiuk,  dowódca  załogi  Tu-154)  był 
najspokojniejszym człowiekiem na świecie, wyważonym. Nigdy nie zrobił niczego przeciwko procedurom”.

“Mieli prawo podjąć próbę podejścia do lądowania” - dodaje jeden z oficerów 36. Pułku. “Zejść na wysokość 
decyzyjną, a wtedy, kiedy pilot przekonuje się, że nie wyląduje, odchodzi znów do góry. Byli poniżej tej wysokości, ale 
rosyjski raport wciąż nie odpowiada na pytanie: dlaczego”.

"Piloci na pewno nie popełnili błędu w Smoleńsku"
Wypowiedź mjr Aleksandra Koronczyka dla Przemysława Marca z RMF FM, 10.05.2010
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-piloci-na-pewno-nie-popelnili-bledu-w-
smolensku,nId,276933
Wykluczam winę pilotów w smoleńskiej tragedii - mówi były pilot wojskowy Aleksander Koronczyk, który od samego 
początku zajmuje się katastrofą 10 kwietnia. 
Major Aleksander Koronczyk, który doskonale zna lotnisko Siewiernyj, nie wierzy w błąd pilota Tu-154 M. Mówić o  
błędzie pilota to obelga. Widziałem, jak 7 kwietnia podchodził i  lądował tym samolotem dowódca załogi. To była  
koronkowa robota. Nawet należy powiedzieć teraz rodzinom, kiedy oskarżają pilotów, że to po prostu nieprawda. Ci  
piloci  byli  doskonale  wyszkoleni.  Należy znaleźć  przyczynę  tego,  dlaczego  ten  samolot  tam się  znalazł  -  mówi.  
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Zaznacza, że winy należy szukać wśród załogi lotniska.
Były lotnik twierdzi, że najważniejsze pytanie, na które wciąż nie ma odpowiedzi, brzmi: "Dlaczego samolot znalazł się 
tak nisko?"

E. Klich wylicza przyczyny katastrofy smoleńskiej W CZASIE PROMOCJI SWOJEJ NOWEJ KSIĄŻKI, 27.09.2010
http://dlapilota.pl/wiadomosci/pap/e-klich-wylicza-przyczyny-katastrofy-smolenskiej

Błędy decyzji  i  naruszenia procedur,  warunki atmosferyczne,  czynniki  psychologiczne, współpraca załogi, 
system szkolenia, organizacja lotu - to według akredytowanego przy MAK Edmunda Klicha część przyczyn katastrofy 
smoleńskiej. 

Jak mówił Klich, błędnymi decyzjami załogi 10 kwietnia było zejście do lądowania przy ponad dwukrotnie 
niższej  od  dopuszczalnej  minimalnej  podstawie  chmur  oraz  widzialności,  a  także  posługiwanie  się  przez  załogę 
radiowysokościomierzem, który nie powinien być używany na tym lotnisku (1). Przyznał też, że "jaka by nie była, ale 
jakaś była" presja na załogę związana z obecnością w kokpicie Dowódcy Sił Powietrznych gen. Andrzeja Błasika.  
"Badali to dla MAK psychologowie" - dodał.

(1) Por. rozdział „Czy załoga posługiwała się radiowysokościomierzem ?”

„Kropka nad i”, TVN24, 25.10.2010, z Jerzym Millerem rozmawia Monika Olejnik
http://www.tvn24.pl/11940,1,kropka_nad_i.html
M.O.: Edmund Klich uważa, że winę, że większą część winy za katastrofę ponosi strona polska, że w takich warunkach 
pilot nie miał prawa lądować.
J.M.: Pan Edmund Klich jest związany tą samą tajemnicą którą jestem związany ja. Ani Pan Edmund Klich, ani ja nie 
mamy  prawa  takich  zdań  wypowiadać,  ponieważ  takie  jest  prawo  międzynarodowe.   Tylko  za  zgodą  krajów-  
uczestników postępowania wolno tego typu opinie wypowiadać publicznie. Nie znam żadnego dokumentu rosyjskiego,  
który by pozwalał na tego typu enucjacje.

Wypowiedź gen. bryg. rez. Jana Baranieckiego, byłego zastępcy Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej,  
Nasz Dziennik, 21.10.2010
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101021&typ=po&id=po31.txt
Chciałem  jeszcze  tylko  zachęcić  rodziny  ofiar  katastrofy  do  rejestrowania  wybitnie  złośliwych,  służalczo  
jednostronnych  wypowiedzi  pseudoekspertów.  Przykładem  mogą  być  niektórzy  piloci  występujący  w  programie 
Moniki Olejnik. Moim zdaniem, jeżeli nie będzie w raporcie dowodów potwierdzających formułowane obecnie ich 
tezy,  to  zapewne  będzie  można  pozwać  tych  "ekspertów"  i  niektórych  redaktorów  za  uporczywe  mataczenie  i  
znieważanie ofiar tej tragedii.

Wypowiedź Stefana Melaka
http://www.youtube.com/watch?v=8OHYbIieej0&feature=player_embedded#!

Komitet Katyński 27 kwietnia wystosował list otwarty do premiera Tuska z prośbą o udział Polaków w tym 
śledztwie, o zwrot wraku polskiego samolotu, o zwrot „czarnych skrzynek”, i wystąpiliśmy pierwszy raz w obronie 
załogi samolotu, którą bezpośrednio jako sprawców wymieniano od pierwszego dnia po katastrofie. 

Jak można oskarżać osoby, które się kilka dni wcześniej awansowało na wyższy stopień, dokonało dekoracji 
najwyższymi odznaczeniami państwowymi, a w kilka dni później ich oskarżano. To była lekcja obłudy i bezduszności  
w wykonaniu rządu pana Tuska. Oczywiście to, pomimo upływu prawie 7 miesięcy, do tej pory nie otrzymaliśmy 
żadnej odpowiedzi, zarówno od pana Tuska, jak i pana marszałka Schetyny i pełniącego obowiązki prezydenta pana  
Komorowskiego, do którego żeśmy składali  różnego rodzaju pisma w obronie osób oskarżanych o spowodowanie 
katastrofy. 

„Nie było pilota, który znałby lepiej Smoleńsk”, TVN24, 16.04.2010, wypowiedź płk. Ryszarda Raczyńskiego, dowódcy 
36SPLT o Arkadiuszu Protasiuku
http://www.tvn24.pl/0,1652398,0,1,8222nie-bylo-pilota--ktory-znalby-lepiej-smolensk8221,wiadomosc.html

Kiedy w sobotę o 7 rano wsiadał do TU-154 był spokojny. – O takich uczniach mówi się: konsekwentni. On 
zawsze był przygotowany, wszystko rozpisane w najdrobniejszym szczególe – wspomina płk Pietrzak, który latał z  
Protasiukiem na JAKu-40. – Ciężko mi się słucha informacji o tym, że mógł nie znać lotniska w Smoleńsku – dodaje  
płk Raczyński. Mógł popełnić błąd? – To zbada komisja i prokuratura - ucina.

Drugiego podwładnego, który tak często jak Protasiuk latałby do Smoleńska, nie miał. – Był tam co roku przy 
okazji rocznicy zbrodni katyńskiej. Czasami nawet leciał do Smoleńska dwa razy. Lotnisko znał świetnie – zaznacza 
Raczyński.  Szefem  załogi  TU-154,  na  którym  wylatał  blisko  trzy  tysiące  godzin,  został  w  2008  roku.  Ale  o 
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bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie dbał od 13 lat.

Rodziny ofiar w obronie mjr. Protasiuka, Gazeta Wyborcza, 14.05.2010
http://wyborcza.pl/1,75478,7880759,Rodziny_ofiar_w_obronie_mjr__Protasiuka.html

"Opłakując naszych Bliskich, jesteśmy jednocześnie przekonani, że piloci Sił Powietrznych są szkoleni do 
bezpiecznego wykonywania lotów. Dlatego nie możemy zgodzić się z tym, aby odpowiedzialność za skutki tragedii  
smoleńskiej została przerzucona na nieżyjącą załogę samolotu, w tym jej kapitana, pilota wojskowego pierwszej klasy -  
śp. majora WP Arkadiusza Protasiuka" - napisały w liście otwartym rodziny ofiar katastrofy Tu-154.

List  podpisali  członkowie  rodzin:  senator  Janiny  Fetlińskiej,  rzecznika  praw  obywatelskich  Janusza 
Kochanowskiego,  prezesa  IPN  Janusza  Kurtyki,  przewodniczącego  Komitetu  Katyńskiego  Stefana  Melaka  i 
wiceprzewodniczącego ROPWiM Stanisława Mikkego.

Błąd  pilota  raczej  wątpliwy,  Wypowiedź  Ryszarda  Drozdowicza z  Laboratorium  Aerodynamicznego  Politechniki  
Szczecińskiej (ZUT), Nasz Dziennik, 10.04.2010
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=ks&dat=20100410&id=ks19.txt

Jako  pilot  oceniam,  że  sugerowany  w  mediach  błąd  pilota  jest  mało  prawdopodobny.  Na  podejściu  do 
lądowania nie wykonuje się żadnych manewrów typu silne przechylenie lub nagłe zmiany prędkości. A takie silne  
przechylenie zauważyli świadkowie. Pilot wykonał dodatkowe kręgi nadlotniskowe, aby upewnić się co do warunków 
lądowania i na tej podstawie podjął uzasadnioną decyzję o lądowaniu. Nieprawdopodobne też jest, aby doświadczony 
pilot wraz z drugim pilotem pomylili się co do wzrokowej oceny wysokości, nawet w przypadku awarii przyrządów, 
która jest również nieprawdopodobna. Należy tutaj zauważyć, że mgła jest na ogół z prześwitami i przy dziennym  
świetle nie stanowi istotnej przeszkody do wzrokowej oceny warunków lądowania. Okoliczności wskazują jednak na 
poważną awarię lub celowe zablokowanie układu sterowania. 

Wieża zadała Arkowi kurs na śmierć
Wywiad z Państwem Lucyną i Władysławem Protasiukami, rodzicami mjr. pil. Arkadiusza Protasiuka, „Nasz  
Dziennik” ,14.10.2010
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101014&typ=po&id=po01.txt
- "Gazeta Wyborcza" zarzuca Państwa Synowi, że nie odbył  odpowiednich szkoleń,  nie miał  kwalifikacji,  dlatego  
popełnił błędy.
- W.P.: - Syn miał najwyższe uprawnienia i na samoloty cywilne, i na Tu-154M. Latał też nie na jednym samolocie, ale  
na wielu różnych. 
L.P.: - Nieraz zarzucano w mediach, że piloci cywilni nie postąpiliby tak, jak postąpiła załoga maszyny z prezydentem 
na pokładzie, która 10 kwietnia leciała do Smoleńska. Tylko nikt nie mówi o tym, że Arek - choć nie pracował w  
liniach cywilnych - to miał już wszystkie potrzebne do tego uprawnienia. Nie można więc mówić, że nie wiedział, jak  
ma się zachować. On te wszystkie dodatkowe uprawnienia robił sam dla siebie i za własne pieniądze, gdyż chciał się  
ciągle doszkalać.(...)
Arek dla siebie samego, dla poszerzania własnych umiejętności i dla satysfakcji robił kursy na cywilne loty. On sam  
podnosił swoje kwalifikacje i nikomu się tym nie chwalił. Jego dowódcy dowiadywali się o tych kolejnych kursach 
dopiero później, gdy Arek już je ukończył. I nierzadko byli zaskoczeni jego postawą, jego pociągiem do nauki i chęcią 
pogłębiania swoich umiejętności, kwalifikacji.

Zapis śmierci, Wprost 02.11.2010, , Autorzy: Michał Krzymowski i Marcin Dzierżanowski
Czy Arkadiusz Protasiuk był skłonny do brawury i ryzyka? 

Wszyscy przesłuchani żołnierze znający pilota prezydenckiego samolotu zgodnie stwierdzili, że nie. Lesław P., 
niegdyś pracujący w 36. pułku razem z Protasiukiem, a prywatnie jego przyjaciel i sąsiad, zeznawał, że pozytywnie 
oceniał  zachowanie kpt.  Pietruczuka,  który odmówił  Lechowi Kaczyńskiemu lądowania w Tbilisi.  „Stwierdził,  że 
odmówiłby w takiej sytuacji i nie uległ ewentualnej presji. Dla niego liczyło się bezpieczeństwo lotu i bezpieczne  
lądowanie. Nie był to człowiek o jakiejś brawurze, tylko odpowiedzialny. (...) 

Ja pracując z Arkadiuszem Protasiukiem, cały czas widziałem, jak on pracuje. To był wysokiej klasy pilot".

Instrukcja organizacji lotów statków powietrznych o statusie HEAD
Wszystkie  osoby  obecne  na  pokładzie  statku  powietrznego  są  obowiązane  wypełniać  polecenia  dowódcy  statku 
powietrznego niezależnie od ich stopnia wojskowego oraz statusu.

Kontroler lotu: piloci słabo znali liczby po rosyjsku  12.04.2010, 01:26 , TVN24
http://wiadomosci.onet.pl/raporty/katastrofa-smolenska/kontroler-lotu-piloci-slabo-znali-liczby-po-
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rosyjs,1,3570136,wiadomosc.html
Paweł Plusnin, kontroler lotów z lotniska "Siewiernyj" w Smoleńsku zrelacjonował, jak wyglądała jego rozmowa z 
pilotami Tu-154 tuż przed tragedią. Wynika z niej, że kontrolerzy ruchu mówili w języku rosyjskim, a polscy piloci nie 
do końca ich rozumieli.

"Zrobiłem wszystko, żeby do tego nie doszło",07.09.2010, TVN24, autor kcz/mtom
http://www.tvn24.pl/12690,1672456,0,1,zrobilem-wszystko--zeby-do-tego-nie-doszlo,wiadomosc.html
Jak udało się ustalić dziennikarzom "Superwizjera", w zeznaniach złożonych przed rosyjskimi śledczymi, przy udziale 
Wojskowego Prokuratora Wojskowego płk. Ireneusza Szeląga, dwa dni po katastrofie,  Plusnin   tłumaczył, że jedynie   
przypuszczał,   że załoga polskiego TU-154 mogła słabo znać język rosyjski  . Przypuszczenie to miało się zrodzić na 
skutek tego, że 7 kwietnia 2010, w dniu kiedy do Smoleńska przyleciała delegacja premiera Tuska, "niektóre załogi 
polskich samolotów słabo znały język rosyjski".

Диспетчер аэродрома «Северный»: Самолет президента Польши заходил на посадку один раз,  12.04.2010
http://kp.ru/daily/24471/630505/

Анатолий Муравьев, полковник в отставке, бывший начальник безопасности полетов ВА. В Смоленске 
работает с 3 ноября 2009 года. Сейчас авиационный диспетчер войсковой части. 10 апреля он был в группе 
диспетчеров, которые принимали на аэродроме «Северный» самолет с польской политической элитой.
-Руководитель  группы руководства  полетами  сказал  даже:  "Понимание  у  нас  с  экипажем  «фифти-фифти».  
Диспетчер говорил с пилотом по-русски, ему помогали остальные, подсказывали английские фразы. И было 
трудно разобраться, понял ли пилот, что ему говорят. 

Kontroler  lotniska  Siewiernyj:  Samolot  prezydenta  Polski  schodził  do  lądowania  jeden  raz,  Moskowskij  
Komsomolec,11.04.2010 
http://kp.ru/daily/24471/630505/

Anatolij  Murawiew jest  byłym pułkownikiem lotnictwa  wojskowego  Rosji.  W Smoleńsku  pracuje  od  3 
listopada  2009  r.  Były  naczelnik  bezpieczeństwa  lotów  WA.  Aktualnie  kontroler  jednostki  wojskowej.  Rano,  10 
kwietnia, pracował na lotnisku Siewiernyj w grupie kontrolerów przyjmujących samolot z polską elitą polityczną (1).
-  Kierownik  grupy kierowania  lotami  powiedział:  "Rozumiemy się  z  załogą  fifty-fifty”.  Dyspozytor  rozmawiał  z  
pilotem po rosyjsku, inni pomagali, podpowiadając zwroty angielskie. Trudno było się zorientować, czy pilot dokładnie 
zrozumiał, co mu mówią. 

(1)  Rosyjscy  kontrolerzy   cywilni  czy  wojskowi,  TVN24,  23.09.2010 
http://www.tvn24.pl/1,1674784,druk.html
Tuż  po  katastrofie,  11  kwietnia,  rosyjscy  oskarżyciele  przesłuchali  przełożonego  Plusnina  
pułkownika Anatolija Murawiowa, kierownika ruchu lotniczego w tej jednostce.
„Na lotnisku Siewiernyj w Smoleńsku bezpośrednie kierownictwo nad lotami sprawuje kierownik  
lotów. W dniu 10 kwietnia 2010 r. lotami kierował podpułkownik Plusnin (…) Zezwolenie załodze  
samolotu  na  lądowanie  wydaje  bezpośrednio  kierownik  lotów,  przy  czym,  obowiązkowym  
warunkiem wydania  zezwolenia  na  lądowanie  jest  wizualny  kontakt  z  samolotem,  to  znaczy,  
kierownik lotów musi wizualnie obserwować samolot (...)" - wynika z treści zeznań Murawiowa. 

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7764434,  Kpt__Protasiuk__doskonale_znal_jez__rosyjski_i_lotnisk  
o  .html  
Jeden z pilotów Tu 154, pułkownik Bartosz Stroiński, zaprzecza informacjom o niedostatecznej znajomości języków 
kapitana Protasiuka. On sam razem ze zmarłym pilotem leciał do Smoleńska trzy dni przed katastrofą, z premierem  
Donaldem Tuskiem.
– Arek doskonale mówił po rosyjsku  . Doskonale prowadził korespondencję zarówno po polsku, rosyjsku jak i 
angielsku. 7 kwietnia, gdy tam polecieliśmy, nikt nie zgłaszał żadnych uwag - dodał płk Stroiński.

Katastrofa w 36. pułku, Rzeczpospolita,14.05.2010, Autorzy: Michał Majewski , Paweł Reszka
http://www.rp.pl/artykul/2,479922_Katastrofa_w_36__pulku_.html
Żaden z lotników nie miał certyfikatu na prowadzenie rozmów z wieżą lotniska po rosyjsku.

Dlapilota.pl, wypowiedź gen.Anatola Czabana,  15.05.2010
http://dlapilota.pl/wiadomosci/pap/gen-czaban-nie-ma-certyfikatow-do-porozumiewania-sie-po-rosyjsku
Szef szkolenia Sił Powietrznych gen. Anatol Czaban powiedział w sobotę, że  nigdzie na świecie nie są wydawane 
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lotnikom certyfikaty do porozumiewania się po rosyjsku. Podkreślił, że językiem obowiązującym w komunikowaniu 
się w lotnictwie wszędzie na świecie jest język angielski. "Nie spotkałem w życiu, żeby był kiedykolwiek wydany  
certyfikat do porozumiewania się w języku rosyjskim. Nie ma instytucji, która by wydawała takie certyfikaty i nie jest 
to nigdzie praktykowane" - mówił gen. Czaban na konferencji prasowej w Warszawie. 

Komunikat Prokuratury Generalnej i Naczelnej Prokuratury Wojskowej z dnia 29.04.2010 roku
http://lotniczapolska.pl/Cztery-wersje-przyczyn-katastrofy-pod-Smolenskiem,13049
Obecnie w oparciu o treść uzyskanych dotychczas dokumentów stwierdzić można jedynie, że załoga miała uprawnienia 
do wykonania lotu w dniu 10 kwietnia 2010 r. oraz to, że jej członkowie przeszli niezbędnie szkolenia. Z dokumentów 
tych wynika także, że obaj piloci znali w wystarczającym stopniu język rosyjski.

„KTO OBRONI HONOR GENERAŁA BŁASIKA?„
Pośmiertne awanse i odznaczenia dla ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, Autor: płk Wiesław Grzegorzewski, Dyrektor  
DPI MON , 16.04.2010
http://www.wojsko-polskie.pl/articles/view/14871/59/posmiertne-awanse-i-odznaczenia-dla-ofiar-katastrofy-pod-
smolenskiem.html
Minister obrony narodowej Bogdan Klich wystąpił do Marszałka Sejmu, Bronisława Komorowskiego, wykonującego 
obowiązki  Prezydenta  RP,  o  pośmiertne  mianowanie  na  wyższe  stopnie  żołnierzy  oraz  odznaczenie  żołnierzy  i  
pracowników wojska, poległych w katastrofie prezydenckiego samolotu, który w sobotni ranek, 10 kwietnia br. rozbił  
się pod Smoleńskiem.
Minister Obrony Narodowej złożył wnioski o mianowanie: (...)
na stopień generała:
 generała broni Andrzeja Błasika
Jednocześnie,  w  dniu  13  kwietnia  2010  roku,  Minister  Obrony  Narodowej  wystąpił  do  Marszałka  Sejmu  RP, 
Bronisława Komorowskiego,  wykonującego obowiązki Prezydenta RP, o pośmiertne odznaczenie: (...)
gen. broni Andrzeja Błasika ─ Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Komunikat Nr 186/VI kad.
http://orka.sejm.gov.pl/webBPKS.nsf/pub/EPIA-86BCT8
10 czerwca minęły dwa miesiące od rozpoczęcia przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego wykonywania 
obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej.  W tym czasie (do 9.06.2010 r.  włącznie)  Marszałek Bronisław 
Komorowski wykonał następujące czynności: (...)
Awanse: 
– podpisał postanowienie o pośmiertnych awansach dla żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Biura Ochrony 
Rządu, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
Ordery i odznaczenia 
– nadał pośmiertnie Ordery Odrodzenia Polski osobom tragicznie zmarłym w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem

7 dzień tygodnia, Monika Olejnik rozmawia z prezydentem Bronisławem Komorowskim, 10.10.2010
http://www.radiozet.pl/Programy/7-Dzien-Tygodnia/Bronislaw-Komorowski
Bronisław  Komorowski:  No  katastrofa  była  spowodowana  lądowaniem  w  nieodpowiednich  warunkach,  bez 
wystarczającej wiedzy o sytuacji na ziemi.

Edmund Klich: Być może w niedzielę zostanie rozpoznany piąty głos z kabiny Tu-154, RMF24, 08.05.2010
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-edmund-klich-byc-moze-w-niedziele-
zostanie-rozpoznany,nId,276588
Jak zapewnił wcześniej Edmund Klich w TVN24 nie było związku między wizytą tej osoby w kokpicie a katastrofą. 
Głos piątej osoby pojawił się nawet kilkanaście minut przed katastrofą. Nie miał on wpływu na zdarzenia w kabinie -  
zaznaczył.

Edmund Klich: Kończymy zbieranie danych, gazeta.pl, 15.05.2010
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7886326,Edmund_Klich__Konczymy_zbieranie_danych.html
-  Słuchałem  całych  rozmów  w  kabinie  i  słyszałem  bardzo  dokładnie  rozmowy  załogi  między  sobą,  załogi  z 
kontrolerami na  ziemi.  Natomiast  jeśli  były jakieś  inne rozmowy,  to  takie rozmowy są w tle.  W związku z  tym, 
słuchając bez wyciszenia szumów, ja nie słyszałem innych głosów i tego nie mogę potwierdzić, bo mogę powiedzieć 
to, co słyszałem - zaznaczył Klich.
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Na minutę przed katastrofą w kabinie był ktoś spoza załogi, TVN24, 25.05.2010
http://www.tvn24.pl/12690,1657365,0,1,na-minute-przed-katastrofa-w-kabinie-byl-ktos-spoza-zalogi,wiadomosc.html
- Teraz wiem więcej, bo otrzymałem pełny zapis rozmów - mówił. Na pytanie Konrada Piaseckiego: - Była osoba na 
minutę przed? - Klich odparł: - Z tego tak wynika.
Głos był więc nagrany na minutę przed katastrofą, po minięciu drugiej radiolatarni (czyli na 6 km przed lotniskiem -  
tłumaczył Klich). - Jeżeli głos został nagrany, to znaczy, że była bardzo blisko (pilotów) - tłumaczył.

Gen. Błasik nie siedział za sterami Tu-154, Kazana w kokpicie, Newsweek, 08.06.2010, AM/PAP
http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/polska/gen--blasik-nie-siedzial-za-sterami-tu-154--kazana-w-kokpicie,59944,1
Dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ Mariusz Kazana był drugą z postronnych osób, których głos zarejestrowała 
czarna  skrzynka w kabinie pilotów Tu-154M.  Generał  Andrzej  Błasik  był  w kokpicie,  ale  nie siedział  za sterami 
samolotu, który rozbił się 10 kwietnia.

Prokuratura: Gen. Błasik mógł pilotować tupolewa. Bywało, że siadał w fotelu pilota, SE, 14.10.2010, autor: EMM
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/general-blasik-wbrew-przepisom-pilotowal-tupolewa-_156698.html
Polscy śledczy z wojskowej prokuratury sprawdzają, czy podczas tragicznego lądowania prezydenckiego Tu-154M na 
lotnisku w Smoleńsku, za sterami jako drugi pilot mógł siedzieć dowódca Sił Powietrznych, gen. broni Andrzej Błasik.  
Za  prawdopodobną uznano hipotezę,  iż  w chwili  katastrofy gen.  Błasik przebywał  w kabinie pilotów. Jednak    czy   
osobiście pilotował samolot   - tego wciąż nie wiadomo.  

W aktach nie czytałam o naciskach na pilotów, wywiad z Beatą Gosiewską, Nasz Dziennik, 30.10-01.11.2010
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101030&typ=po&id=po71.txt
- Ciągle nie ma kluczowych dowodów, a z mediów wybrzmiewają co jakiś czas "przecieki", które jednoznacznie za  
śmierć 96 osób na pokładzie Tu-154M obwiniają pilotów. Większość z nich nie znajduje potwierdzenia w materiale  
dowodowym.
- Bardzo współczuję pani generałowej Ewie Błasik, że jej mąż od tylu miesięcy jest bezpardonowo i bezpodstawnie  
atakowany. W mojej ocenie, jest to również celowe działanie rządu, który utajniając prawdę zapisaną w nagraniach z 
czarnych skrzynek, dopuszcza do obiegu medialnego tzw. przecieki kontrolowane, które bez oparcia na jakichkolwiek 
dowodach mają winę za katastrofę rządowego samolotu zrzucić na pilotów albo na domniemywane naciski ze strony 
generała  Błasika.  (...)  Czytając  akta  sprawy,  nie  zauważyłam  w ani  jednym  miejscu,  aby  przewinął  się  w  tych 
dokumentach jakiś wątek nacisku na pilotów. Te wszystkie medialne spekulacje są bardzo bolesne dla rodzin.

Zapis śmierci, Wprost 02.11.2010,  Autorzy: Michał Krzymowski i Marcin Dzierżanowski
Czy gen. Andrzej Błasik siedział za sterami? 

Ostatecznej  odpowiedzi  na  to  pytanie  prokuratorzy jeszcze  nie  znają.  Faktem jest  jednak,  że badaniu  tej 
hipotezy poświęcają bardzo dużo energii

Komunikat Naczelnej Prokuratury Wojskowej, 02.11.2010
http://www.npw.gov.pl/491-4a112b267c50b-23192-p_1.htm

Opublikowanie  niezweryfikowanych  jednoznacznie,  wybranych  ustaleń  śledztwa,  nie  tylko  w  sposób 
negatywny rzutuje  na  jego  bieg,  czy też  dezinformuje  opinię  publiczną,  ale  może  być  także  rozpatrywane  przez 
pryzmat naruszenia praw pokrzywdzonych – dóbr osobistych rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Zawarte w artykule 
niektóre stwierdzenia stanowią de facto wskazanie osób rzekomo winnych katastrofy,  jeszcze przed zakończeniem 
pracy organów Państwa, ustawowo powołanych do zbadania sprawy.

Płk Zbigniew Rzepa
Rzecznik prasowy NPW

Płk Pietrzak: W 36. pułku nigdy nie było programu szkoleń na symulatorach, RMF24, 03.11.2010
http://m.rmf24.pl/opinie/wywiady/kontrwywiad/news,nId,305562
Konrad Piasecki: Czyli odrzuca pan taką hipotezę, że będąc wyszkolony na innym samolocie postanowił też spróbować 
latania tupolewem, albo sytuacja była tak trudna, że uznał, że z jego doświadczeniem lepiej będzie, żeby to on siedział  
za sterami tupolewa.
Tomasz Pietrzak:  Wydaje mi się,  że pan generał  nie podjąłby się takiej  próby pokazania etatowym, wyszkolonym 
pilotom na  samolocie  Tu-154,  że  on,  latając  na  innych samolotach  bojowych,  pokaże  im,  jak  się  ląduje.  To  jest  
wyłącznie nasze domniemanie. Tutaj wyłącznie burza w szklance wody. Pan generał na pewno - jeżeli był w kokpicie -  
mógł zając tylko któreś miejsce z tyłu, które było wolne. A było tylko jedno, w którym było dozwolone, żeby usiadła w 
nim postronna osoba i siedziała w trakcie lotu.
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Kto obroni honor Generala Błasika, Nasz Dziennik, 18.10.2010
Z gen. dyw. rez.  Krzysztofem Zaleskim,  bylym szefem Sztabu, zastępcą Dowódcy Sił Powietrznych rozmawia Piotr  
Czartoryski-Sziler
http://www.naszdziennik.pl/bpl_index.php?dat=20101018&typ=po&id=po15.txt
-Może Pan sobie wyobrazić tak doświadczonego pilota, jakim był gen. Błasik, siedzącego za sterami Tu-154M 10 
kwietnia?
- Nie, i nie uwierzę w to, dopóki nie zostaną przedstawione twarde dowody. Według mnie - mówię z przekonaniem nie  
stu-, lecz pięciusetprocentowym - jest to niemożliwe, by gen. Błasik siedział za wolantem w czasie tego tragicznego  
lotu. Był zbyt doświadczonym pilotem, żeby usiąść za sterami Tu-154M, na którym nie latał. Po co więc miałby tam 
siadać, w czym miałby pomóc tej załodze, skoro nie znał tego samolotu?
- Nigdy wcześniej nie latał takim typem samolotu?
- Nie. (...) gen. Błasik nie miał uprawnień do jego pilotowania.

Wnętrze  kokpitu  samolotu Tu-154B,  fot.  Mitia  Aleszkowski,  via  Internet.  Ergonomia  kokpitu  Tu-154M jest  bardzo  
zbliżona do przedstawionej na zdjęciu.

W końcówce lotu miejsca w kokpicie zajmują: po lewej stronie z przodu- dowódca, po prawej z przodu-drugi  
pilot, z tyłu- technik pokładowy i nawigator (jednej osoby z tyłu aktualnie brak). Załączone zdjęcie dobrze obrazuje  
ciasnotę kokpitu i brak możliwości „przesiadki” osoby postronnej na fotel drugiego pilota w krytycznym momencie  
lotu, jakim jest podejście do lądowania.

Леха Качиньского «угробил» главком ВВС?, Komsomolskaja Prawda, 03.11.2010
http://kp.ru/daily/24585/754852/

Издание Wprost раскрыло новые подробности катастрофы президентского Ту-154 под Смоленском.
Оказывается,  летчики  были  в  напряженных  отношениях  с  командующим  ВВС  Польши  Анджеем 

Бласиком, который, по некотрым предположениям,  заставил экипаж вести самолет Качиньского на посадку в 
густом тумане.

Dowódca Sił Powietrznych winien śmierci Lecha Kaczyńskiego ?, Komsomolskaja Prawda, 03.11.2010
Czasopismo „Wprost” ujawniło nowe szczegóły katastrofy prezydenckiego Tu-154 w pobliżu Smoleńska. 
Jak się okazuje, piloci mieli napięte stosunki z dowódcą sił powietrznych Polski Andrzejem Błasikiem, który, 

według zdania niektórych, zmusił załogę samolotu Kaczyńskiego do lądowania w gęstej mgle.

Sponiewierany mundur Generała Błasika, wywiad z Ewą Błasik, Nasz Dziennik, 10.11.2010
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http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101110&typ=po&id=po01.txt
Rzecznik generała broni Lecha Majewskiego poinformował mnie wprost, że on z tą panią, czyli ze mną, nie 

chce  mieć  nic  wspólnego.  W  dzień  Wszystkich  Świętych  łaskawie  wpuszczono  mnie  na  teren  dowództwa  Sił 
Powietrznych w obecności  brata mojego zmarłego Męża i  jego  żony.  Chcieliśmy złożyć  wieniec pod pomnikiem 
upamiętniającym  Męża,  który  tam  stoi.  Notabene  budowany  był  nocą,  ze  strachu  przed  nowym  dowódcą  Sił  
Powietrznych, który z pewnością nie pozwoliłby na jakąkolwiek pamięć o moim Mężu, co zresztą było uwidocznione 
w dniu Święta Lotnictwa, gdy nie przywołał pamięci mojego Męża z imienia i nazwiska. 

NATO Air Commander Ramstein Unveils Memorial for Late Polish Air Chief
http://www.airn.nato.int/press/2010/news2010.htm

Ramstein,  8  September  2010.  Earlier  today,  General  Roger  A.  Brady,  Commander,  Allied  Air  Command 
Ramstein,  accompanied by his  wife Litha,  dedicated a memorial  to  the late Commander of  the Polish Air  Force,  
General Andrzej Błasik

“I truly appreciated the determination of General Błasik as he was a faithful friend and true ally in our efforts  
to advance Air Power for NATO,” said General Brady, “the relationships he forged throughout NATO, and especially  
the United States Air Force, continue to bear fruit for the Alliance and for our nations.”

Dowódca lotniczy NATO w Ramstein odslonił miejsce pamięci polskiego Dowódcy Wojsk Lotniczych
http://www.airn.nato.int/press/2010/news2010.htm

Ramstein,  8  września  2010.  W godzinach  porannych,  gen.  Roger  A.Brady,  Dowódca  Sojuszniczych  Sił 
Powietrznych w Ramstein, w obecności małżonki, odsłonił miejsce pamięci Dowódcy polskich Sił Powietrznych, Gen. 
Andrzeja Błasika

„Bardzo ceniłem determinację generała Błasika, który był wiernym przyjacielem i prawdziwym sojusznikiem 
w naszych wysiłkach dla rozwoju sił powietrznych NATO. Kontakty, które nawiązał w NATO, a szczególnie w siłach  
powietrznych USA nadal przynoszą owoce dla Sojuszu i naszych narodów”.

PRZYGOTOWANIE LOTU, PROCEDURY OCHRONY
"Wizyty Tuska i L. Kaczyńskiego do Rosji były identyczne", TOK FM, 14.09.2010
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Wizyty-Tuska-i-L-Kaczynskiego-do-Rosji-byly-
identyczne,wid,12663404,wiadomosc.html?ticaid=1b2a0
Status wizyty w Rosji, tak jak wizyty zagranicznych gości w Polsce, określa państwo przyjmujące. Nasz premier miał  
zaproszenie premiera Rosji. Natomiast prezydent nie miał zaproszenia swojego odpowiednika. Dlatego namawiałem 
wtedy prezydenta, żeby np. uhonorował żołnierzy zamordowanych w Miednoje. Wtedy problem protokolarny byłby 
rozwiązany.  Natomiast  status  protokolarny wizyty i  przygotowania  wizyty nie  mają  ze  sobą  nic  wspólnego.  Obie 
wizyty były przygotowywane identycznie - powiedział Sikorski w TOK FM.

Rosjanie: Nic nie wiemy o wizycie Lecha Kaczyńskiego w Katyniu, RMF24, 11.03.2010
http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-rosjanie-nic-nie-wiemy-o-wizycie-lecha-kaczynskiego-w,nId,241447

Oficjalnie nic nie wiemy o zamiarze przyjazdu prezydenta Kaczyńskiego do Katynia - oświadczył podczas 
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konferencji prasowej w Moskwie rzecznik resortu dyplomacji Andriej Niesterienko. Nie sprecyzował, czy chodzi mu o 
udział Lecha Kaczyńskiego w uroczystościach 7 kwietnia, gdy spotkają się premierzy Polski i Rosji, czy też o przyjazd 
prezydenta do Katynia 10 kwietnia.

Co jasne, wiemy o publikacjach w polskiej prasie o zamiarze przyjazdu do Katynia także prezydenta Polski,  
pana Kaczyńskiego,  ale  jak do tej  pory żadna oficjalna informacja na ten temat  z  polskiej  strony nie napłynęła -  
oświadczył Niesterienko.

Ciąg dalszy zamieszania wokół wizyty prezydenta w Katyniu, RMF24, 12.03.2010
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ciag-dalszy-zamieszania-wokol-wizyty-prezydenta-w-katyniu,nId,241527

Delegacja  Rady  Ochrony  Pamięci  Walk  i  Męczeństwa  rozmawiała  w  Rosji  o  cmentarzu  katyńskim  w 
kontekście wizyty prezydenta i premiera na uroczystościach - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. 
Rosyjskie  MSZ oświadczyło,  że  oficjalnie  nic  nie  wie  o  przyjeździe  Lecha  Kaczyńskiego.  Z  kolei  polskie  MSZ 
zapewnia, że o udziale w obchodach rocznicy zbrodni katyńskiej i prezydenta, i premiera rozmawiało w poniedziałek z  
rosyjskim ambasadorem.

Cały czas trwają rozmowy o obchodach z rosyjskim ambasadorem. Jeśli MSZ w Moskwie mówi, że nic o tym 
nie wie, to chyba znaczy, że wiedzieć nie chce.

Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10.04.2010, 03.08.2010
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/zesp?OpenAgent&78
Antoni  Macierewicz:  Były  4  próby wyjazdu  rekonesansowego  do  Smoleńska,  bo  to  lotnisko  było  zamknięte.  To 
lotnisko  było  nieużywane  i  zamknięte.  I  strona  polska  nie  otrzymała-  a  dokładnie  Prezydent  nie  otrzymał- 
potwierdzenia, że lotnisko zostało otwarte, aż do wyjazdu. Potwierdzenie że lotnisko zostało otwarte przyszło do Pana  
Prezydenta 12 kwietnia.
Elżbieta Kruk: Jakie rekonesanse? Czyje?
A.M.  :  Rekonesanse  organizowane  przez  MSZ  wespół  i  zapraszające  przedstawicieli  Kancelarii  Prezydenta.  4 
rekonesanse, wszystkie zostały przez Ministra Spraw Zagranicznych odwołane.
E.K.: Odwołane? Czyli one się nie odbyły?
A.M.: Odwołane. Nie odbyły się. Odbyło się ostatnie, ale nie wpuszczono ich do Smoleńska.

„Nie ma technicznej możliwości lądowania”, Autor: kaien, gsad; Źródło: „Wprost”, „Rzeczpospolita”,  09.10.2010
http://www.tvp.info/informacje/polska/nie-ma-technicznej-mozliwosci-ladowania/2956097

„W  związku  z  likwidacją  jednostki  wojskowej  Siewiernyj  obsługującej  lotnisko  w  Smoleńsku  nie  ma 
technicznej możliwości wylądowania samolotu specjalnego z grupą przygotowawczą wizyty Premiera RP (brak sprzętu 
zabezpieczenia  lotów w tym cystern  paliwowych,  mobilnych  agregatów prądotwórczych,  sprzętu  utrzymania  pasa 
startowego)” – pismo tej treści wystosował 9 marca ówczesny ambasador, Jerzy Bahr do dwóch urzędników MSZ:  
dyrektora  departamentu  wschodniego  Jarosława  Bratkiewicza  i  dyrektora  departamentu  konsularnego  Jarosława 
Czubińskiego.

10 kwietnia: średni stopień zagrożenia
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100927&typ=po&id=po01.txt

"Nasz Dziennik" ujawnia: Przed lotem rządowego Tu-154M do Smoleńska polski kontrwywiad odnotował 
wzmożoną  nadaktywność  służb  rosyjskich.  Z  tego  względu  wizycie  polskiej  delegacji  z  prezydentem  Lechem 
Kaczyńskim  na  czele  nadano  w  ramach  zabezpieczających  działań  operacyjnych  tzw.  średni  stopień  zagrożenia 
bezpieczeństwa. Dokumenty potwierdzające ten fakt spoczywają w kancelarii tajnej Wojskowej Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie.

Dokumenty znajdujące się w warszawskiej prokuraturze to dwie kartki dotyczące planowania obu wizyt: 7 i 10 
kwietnia.  Na  karcie  dotyczącej  lotu  premiera  widnieje  informacja  o  istnieniu  potencjalnego  zagrożenia  ze  strony 
terrorystów kaukaskich. Z kolei na drugiej, odnoszącej się do planowanej wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jest 
jeszcze dodatkowo mowa o rozpoznaniu zagrożenia inwigilacją rosyjskich służb specjalnych.

Inwigilacja kontrwywiadu rosyjskiego w stosunku do prezydenta RP może oznaczać: rozpoznanie środowiska,  
jakie otacza głowę państwa, rozpoznanie jego planów oraz próbę zbierania materiałów obciążających prezydenta, a  
także  infiltrację  środków  technicznych  -  czyli  dostęp  do  sprzętu,  którym  się  posługiwał,  w  tym  m.in.  telefonu 
satelitarnego.

Oświadczenie Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10.04.2010, 14.10.2010
http://niezalezna.pl/artykul/macierewicz_o_konferencji_prokuratorow/40181/1
W związku z konferencją prasową prokuratora Seremeta i Szeląga Zespół Parlamentarny Ds. Zbadania Przyczyn 
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Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r. stwierdza:(...)
5. Skandalicznym zaniechaniem polskiego rządu było zlekceważenie informacji o grożącym zamachu terrorystycznym, 
o czym służby lotnicze wiedziały już 9 kwietnia br. Mimo to nie podjęto żadnych działań chroniących Prezydenta,  
dowódców wojskowych i elitę państwową lecącą do Smoleńska.

Anna Pietraszek: “Ta lista pasażerów krążyła po prostu ot tak, już od kilku dni, z maili na maile”
http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3492&Itemid=56
- Jak to możliwie, że miała Pani listę pasażerów kilka dni przed tragicznym odlotem prezydenckiego Tupolewa?
- Dostałam tę listę od młodych dziennikarzy, którzy prosili mnie o radę z kim przeprowadzić ewentualnie wywiady. Ta  
lista pasażerów krążyła po prostu ot tak, już od kilku dni, z maili na maile. Potem siedziałam w domu, to było w 
poniedziałek, i zastanawiałam się jak to możliwe, że ja mam pełną listę generałów, kapelanów, polityków, którzy lecą z 
prezydentem i że ta lista jest w obiegu. Wierzyć mi się nie chciało, że oni wszyscy są na tej jednej liście. Pomyślałam,  
że może będą rozdzieleni, że może to tylko lista obecności w Katyniu. Nie mogłam tego pojąć i niestety wziąć na serio.  
Generał Skrzypczak mówił niedawno w telewizji, że po wypadku Casy podkreślano wymóg bezpieczeństwa, że kiedy 
leci  kilku dowódców to trzeba ich rozdzielać,  a  przecież  z  polskimi generałami leciał  prezydent,  nie  tylko głowa  
państwa,  ale zwierzchnik sił  zbrojnych, osoba odpowiedzialna za całe bezpieczeństwo kraju!  Trzeba teraz zwrócić 
uwagę na to jakim cudem znaleźli się w jednym samolocie generałowie, politycy i sam prezydent? Jakim cudem ta lista 
krążyła  od  tak  po  Internecie?  Jakim cudem!?  Czy nasz  prezydent  był  tak  kompletnie  pozbawiony ochrony?  Kto 
pracował nad tym, żeby on był tak nagi? Czy nikt nie myślał o ich ochronie?… Niemożliwe. To się samo nie stało.

Klich miał lecieć! - "NP" publikuje pierwotną listę pasażerów Tu-154M
http://www.naszapolska.pl/index.php/redakcja/975-klich-mia-lecie-qnpq-publikuje-pierwotn-list-pasaerow-tu-154m
Przeczytaj  listę pasażerów rządowego Tu-154M, która według naszych ustaleń krążyła po dziennikarskich mailach 
przynajmniej od 4 kwietnia 2010 r.
Warto podkreślić, że zdarzało się, iż listy delegacji dyplomatycznych czy VIP-ów były znane prasie, ale nigdy nie było  
takiego rejestru aż tylu arcyważnych osób z punktu widzenia funkcjonowania państwa na jednej liście, jawnej, krążącej  
po Internecie i zawierającej dodatkowo personalia wszystkich oficerów Biura Ochrony Rządu. 

SKŁAD DELEGACJI TOWARZYSZĄCEJ
PREZYDENTOWI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LECHOWI KACZYŃSKIEMU
w uroczystości  70. rocznicy zbrodni katyńskiej

na cmentarzu w Katyniu
10 KWIETNIA 2010 roku

1.    Pan Lech KACZYŃSKI        
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej    
2.    Pani Maria KACZYŃSKA        
Małżonka Prezydenta RP
DELEGACJA OFICJALNA
3.    Pan Ryszard KACZOROWSKI, były Prezydent RP na Uchodźctwie
4.    Pan Jerzy BAHR, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej 
5.    Pan Bogdan KLICH, Minister Obrony Narodowej
6.    Pan Władysław STASIAK, Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezydenta RP
7.    Pan Aleksander SZCZYGŁO, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
8.    Pan Jacek SASIN, Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
9.    Pani Małgorzata BOCHENEK, Sekretarz Stanu w KPRP
10.    Pan Paweł WYPYCH, Sekretarz Stanu w KPRP
11.    Pan Mariusz HANDZLIK,  Podsekretarz Stanu w KPRP
12.    Pan Andrzej KREMER, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
13.    Pan Tomasz MERTA, Podsekretarz Stanu w MKiDN
14.    Pani Krystyna BOCHENEK, Wicemarszałek Senatu RP
15.    Pan Krzysztof  PUTRA, Wicemarszałek Sejmu RP
16.    Pan Jerzy SZMAJDZIŃSKI, Wicemarszałek Sejmu RP
17.    Pan Gen. Franciszek GĄGOR, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
18.    Pan Andrzej PRZEWOŹNIK,  Sekretarz ROPWiM
19.    Pan Kazimierz KUBERSKI, Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych KPRP
20.    Pan Mariusz KAZANA, Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ
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PRZEDSTAWICIELE PARLAMENTU  RP
21.    Pan Leszek DEPTUŁA, Poseł na Sejm RP
22.    Pan Grzegorz DOLNIAK, Poseł na Sejm RP
23.    Pani Janina FETLIŃSKA, Senator RP
24.    Pani Grażyna GĘSICKA, Poseł na Sejm RP 
25.    Pan Przemysław GOSIEWSKI, Poseł na Sejm RP
26.    Pan Sebastian KARPINIUK, Poseł na Sejm RP
27.    Pani Izabela JARUGA – NOWACKA, Poseł na Sejm RP
28.    Pan Jarosław KACZYŃSKI, Poseł na Sejm RP
29.    Pani Aleksandra NATALLI – ŚWIAT, Poseł na Sejm RP
30.    Pan Arkadiusz RYBICKI, Poseł na Sejm RP
31.    Pani Jolanta SZYMANEK – DERESZ, Poseł na Sejm RP
32.    Pan Wiesław WODA, Poseł na Sejm RP
33.    Pan Edward WOJTAS, Poseł na Sejm RP
OSOBY TOWARZYSZĄCE
34.    Pan Janusz KURTYKA, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
35.    Pan Sławomir SKRZYPEK, Prezes Narodowego Banku Polskiego
36.    Pan Janusz KOCHANOWSKI,  Rzecznik Praw Obywatelskich 
37.    Pan Janusz KRUPSKI, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
38.    Ks. Prałat Roman Indrzejczyk, Kapelan Prezydenta RP
39.    Pani Barbara MAMIŃSKA, Dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń KPRP
40.   Pani Zofia KRUSZYŃSKA - GUST, Dyrektor Zespołu Sekretariatu Prezydenta RP  Zastępca Szefa Gabinetu  
Prezydenta RP
41.    Pani Izabela Tomaszewska, Dyrektor Zespołu Protokolarnego KPRP
42.    Pani Katarzyna DORACZYŃSKA, Zastępca Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii
43.    Pan Dariusz GWIZDAŁA, Zastępca Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii
44.    Pan Jakub OPARA, Zastępca Dyrektora Zespołu Obsługi Organizacyjnej Prezydenta RP
45.    Pan gen. bryg. Stanisław NAŁĘCZ – KOMORNICKI, Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari
46.    Pan ppłk Zbigniew DĘBSKI, Członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari
47.    Pan Jerzy WOŹNIAK, Członek Rady do Spraw Kombatantów przy Prezydencie RP
48.    Pan Czesław CYWIŃSKI, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
49.    ks. Ryszard RUMIANEK, Rektor UKSW
50.    Pan Piotr NUROWSKI, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
51.    Pan prof. Jerzy POMIANOWSKI
52.    Pani Anna WALENTYNOWICZ
53.    Pani Janina MATUSIEWICZ
54.    Pan Janusz ZAKRZEŃSKI, Aktor 
55.    Pan Adam KWIATKOWSKI, Gabinet Szefa Kancelarii Prezydenta RP
56.    Pan Marcin WIERZCHOWSKI, Gabinet Szefa Kancelarii Prezydenta RP
57.    Pan Maciej JAKUBIK, Biuro Spraw Zagranicznych KPRP
58.    Pan Tadeusz STACHELSKI, Protokół Dyplomatyczny MSZ
59.    Pan Dariusz Jankowski, Zespół Obsługi Organizacyjnej Prezydenta RP
60.    Pani Agnieszka KOŁACZ-SARNOWSKA, Biuro Prasowe w KPRP
61.    Pan Adam JUHANOWICZ, Biuro Prasowe w KPRP
62.    Pan Wojciech LUBIŃSKI, Lekarz Prezydenta RP
63.    Pani Marzenna PAWLAK, Biuro Kadr i Odznaczeń w KPRP
64.    Pan Jacek Strzegocki, TV Prezydenta
65.    Pan Kazimierz Resiak, TV Prezydenta
66.    Pan Maciej OSIECKI,    osobisty Fotograf Prezydenta RP
67.    Pan ....................................,Tłumacz jęz. rosyjskiego 
Przedstawiciele Kościołów i wyznań religijnych    
68.    Ks. Bp. Gen. dyw. Tadeusz PłOSKI, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego
69.    Abp Gen. bryg. Miron CHodakowski, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego
70.    Ks. płk Adam PILCH Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe
71.    ks. ppłk Jan OSIŃSKI, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
72.    Pan Tomasz MIŚKIEWICZ Mufti – Przewodniczący  Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego w RP
PRZEDSTAWICIELE RODZIN KATYNSKICH i INNYCH STOWARZYSZEŃ
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73.    Pan Edward DUCHNOWSKI, Sekretarz Generalny Związku Sybiraków
74.    ks. Prałat Bronisław GOSTOMSKI 
75.    ks. Józef JONIEC, Prezes Stowarzyszenia Parafiada, współinicjator akcji sadzenia Dębów
76.    ks. Zdzisław KRÓL, Kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007
77.    ks. Andrzej KWAŚNIK, Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
78.    Pan Tadeusz LUTOBORSKI
79.    Pani Bożena ŁOJEK, Prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej
80.    Pan Stefan MELAK, Prezes Komitetu Katyńskiego
81.    Pan Stanisław MIKKE, Wiceprzewodniczący ROPWiM
82.    Pani Bronisława ORAWIEC - LOFFLER
83.    Pani Katarzyna PISKORSKA
84.    Pan Andrzej SARIUSZ - SKĄPSKI
85.    Pan Wojciech SEWERYN
86.    Pan Leszek SOLSKI 
87.    Pani Teresa WALEWSKA - PRZYJAŁKOWSKA, Fundacja „Golgota-Wschodu”
88.    Pani Gabriela ZYCH
89.    Pani Ewa BĄKOWSKA- wnuczka Gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego
PRZEDSTAWICIELE SIŁ ZBROJNYCH RP
90.    Pan Gen. Bronisław KWIATKOWSKI, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych
91.    Pan Gen. broni pil. Andrzej BŁASIK, Dowódca Sił Powietrznych RP
92.    Pan Gen. dyw. Tadeusz BUK, Dowódca Wojsk Lądowych
93.    Pan Gen. dyw. Włodzimierz  POTASIŃSKI, Dowódca Wojsk Specjalnych
94.    Pan Wiceadmirał Andrzej KARWETA, Dowódca Marynarki Wojennej RP
95.    Pan Gen. bryg. Kazimierz GILARSKI, Dowódca Garnizonu Warszawa
96.    Pan Ppłk Leszek ELAS, Komendant Główny Straży Granicznej
FUNKCJONARIUSZE BOR 
97.    Pan Paweł JANECZEK, Funkcjonariusz BOR    
98.    Pan Dariusz MICHAŁOWSKI, Funkcjonariusz BOR
99.    .Pan Piotr NOSEK, Funkcjonariusz BOR        
100. Pan Jacek SURÓWKA, Funkcjonariusz BOR
101. Pan Paweł KRAJEWSKI, Funkcjonariusz BOR
102. Pan Bartłomiej HEBDA, Funkcjonariusz BOR
103. Pan Marek ULERYK, Funkcjonariusz BOR
DZIENNIKARZE
104. Pan Jerzy KUBRAK, Fakt                        
105. Pan Jacek TURCZYK, PAP                    
106. Pan Wojciech CEGIELSKI, Polskie Radio IAR    
107. Pan Jakub BERENT, Radio ESKA / VOX FM / WAWA                    
108. Pani Agnieszka LICHNEROWICZ, Radio TOK FM            
109. Pani Danuta WOŹNICKA, Radio ZET                    
110. Pan Paweł ŚWIĄDER, RMF FM                
111. Pan Paweł ŻUKOWICZ, TV TRWAM            
112. Pan Jan MRÓZ, TVN24                
113. Pan Piotr FERENC, Gazeta Polska            
114. Pan Marcin WOJCIECHOWSKI, Gazeta Wyborcza        
115. Pan Krzysztof STRZĘPKA, Polska Agencja Prasowa SA
116. Pan Paweł WUDARCZYK, Polsat News
117. Pani Joanna BICHNIEWICZ (LICHOCKA), TVP 
118. Pan Marek PYZA, Wiadomości TVP
NARODOWY BANK POLSKI – PROMOCJA MONETY OKOLICZNOŚCIOWEJ
119. Pani Katarzyna BASIAK – GAŁA                
120. Pan Tadeusz DESZKIEWICZ                    
121. Pani Magdalena GRUCHAŁA –WĘSIERSKA            
122. Pan Marek KLIŚ                        
123. Pan Piotr ZJAWNY                    
124. Pan Tomasz SUSKI                        
125. Pan Grzegorz SALA    
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126. Pan Piotr GŁOD, Kierowca w KPRP
127. Pan Tomasz MASIAK, Kierowca w KPRP
128. Pan Maciej SZASZKIEWICZ, Kierowca w KPRP
129. Pan Waldemar BUCZYŃSKI, Kierowca w KPRP

List Otwarty gen. Sławomira Petelickiego do premiera Donalda Tuska, bibula.com, 21.04.2010
http://www.bibula.com/?p=20740

Dlaczego Minister Obrony Narodowej nie zdecydował się na leasing nowoczesnego samolotu dla tak ważnej 
delegacji państwowej, do składu której zatwierdził podsekretarza stanu w MON, szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego i dowódców wszystkich rodzajów wojsk. Jak można było umieścić kluczowe dla bezpieczeństwa Państwa 
osoby  w  jednym  samolocie  z  poprzedniej  epoki  i  wysłać  ten  samolot  w  czasie  mgły  na  polowe  lotnisko,  bez  
wyznaczenia z góry zapasowego wariantu lądowania i scenariusza pozwalającego na przesuniecie terminu uroczystości.

Zaskakujące zeznania świadka katastrofy w Smoleńsku, 18.08.2010
http://wiadomosci.wp.pl/kat,119674,title,Zaskakujace-zeznania-swiadka-katastrofy-w-
Smolensku,wid,12579586,wiadomosc_prasa.html?ticaid=1b278

Z  treści  nieujawnionych  dotąd  zeznań  naocznego  świadka  katastrofy  w  Smoleńsku,  do  których  dotarł 
"Dziennik Gazeta Prawna", wynika iż nie było przygotowanego planu awaryjnego lądowania prezydenckiego samolotu. 
Wszystko  dlatego,  że  oficer  Federalnej  Służby  Ochrony  tuż  przed  katastrofą  Tu-154  przekonywał  polskich 
dyplomatów, że samolot... odleci na zapasowe lotnisko. 

Dariusz  Górczyński,  były  naczelnik  w  departamencie  spraw  wschodnich  polskiego  MSZ,  5  kwietnia 
przyjechał do Smoleńska i Katynia, by dopilnować przygotowań do oficjalnej wizyty premiera Donalda Tuska i wizyty 
delegacji Lecha Kaczyńskiego. Podczas przesłuchania przyznał prokuratorom, że podczas rekonesansu nie sprawdzał  
lotniska w Smoleńsku przed wizytą prezydenta.

„Widziałem  ludzi  we  wraku,  nikt  ich  nie  wydobywał”,  wywiad  z  Jackiem  Sasinem,  „Nasz  Dziennik”  Nr  3864,  
11.10.2010
Anna Ambroziak: Czy na Siewiernym spotkał Pan funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu?
Jacek Sasin: - Jeśli gen. Marian Janicki, szef BOR, twierdzi, że byli tam funkcjonariusze BOR, to mogli oni tam działać 
w sposób tajny.  Nie możemy wykluczyć, że to miało miejsce.  Ale o tym nie wiedzieli  ani  pracownicy Kancelarii 
Prezydenta, ani oficerowie BOR, którzy byli obecni na cmentarzu w Katyniu, a z którymi rozmawiałem. Oni twierdzili,  
że żadnej ekipy BOR na lotnisku nie było. Po katastrofie nie byli w stanie uzyskać żadnej informacji od kogokolwiek z 
lotniska  o  tym,  co  się  wydarzyło.  Pytałem  dowodzącego  grupą  BOR,  kto  miał  chronić  Prezydenta  na  lotnisku. 
Otrzymałem informację, że ta ekipa, która miała przylecieć z Panem Prezydentem.

BOR: wizyta prezydenta w Katyniu nie była oficjalna, Monika Olejnik rozmawia z szefem BOR Marianem Janickim,  
29.04.2010
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,BOR-wizyta-prezydenta-w-Katyniu-nie-byla-
oficjalna,wid,12220307,wiadomosc.html?ticaid=1b115
Monika Olejnik: : Ilu było oficerów BOR na lotnisku? 
Marian Janicki: :   Dwóch, dwóch.   
Monika Olejnik: : Tylko dwóch, tak, którzy mieli wieźć pana prezydenta? 
Marian Janicki: : To znaczy ochrona osobista standard, pani redaktor. Ochrona osobista   wysiada z samolotu  , siada do 
samochodów wcześniej ustalonych i udaje się na miejsce. Resztą się zajmują gospodarze.

Wizyta w Smoleńsku była planowana od grudnia, 11.06.2010, PAP, arb
http://www.wprost.pl/ar/198386/Wizyta-w-Smolensku-byla-planowana-od-grudnia/
Szef BOR gen. Marian Janicki podkreślał z kolei, że on nie ma żadnych możliwości ingerencji w listę pasażerów. Jak 
poinformował, listę z pasażerami lotu do Smoleńska z prezydentem Lechem Kaczyńskim otrzymał faksem 7 kwietnia.  
Dodał, że na miejscu 10 kwietnia na przylot prezydenckiego samolotu na lotnisko w Smoleńsku  oczekiwało sześciu 
funkcjonariuszy BOR.

Premier: żądam wyjaśnień, czy w Smoleńsku był BOR, 16.09.2010
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Premier-zadam-wyjasnien-czy-w-Smolensku-byl-
BOR,wid,12673019,wiadomosc.html?ticaid=1b06a

Premier Donald Tusk zapowiedział, że po powrocie z Brukseli poprosi szefa BOR gen. Mariana Janickiego o 
wyjaśnienie  sprzeczności,  dotyczących  tego,  czy  10  kwietnia  na  lotnisku  w  Smoleńsku  byli  oficerowie  polskiej 
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ochrony, czy też ich nie było. 
"Wiadomości" TVP1 dotarły do zeznań, jakie oficerowie BOR - odpowiedzialni za zabezpieczenie wizyty 

prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu - złożyli w prokuraturze. Wynika z nich, że na lotnisku w Smoleńsku nie  
było  oficerów  polskiej  ochrony.  Przebywali  w  położonym  kilkanaście  kilometrów  dalej  lesie  katyńskim.  Według 
"Wiadomości" na obecność BOR na lotnisku mieli się nie zgodzić Rosjanie. 

Wcześniej szef BOR gen. Marian Janicki zapewniał, że polska ochrona była na lotnisku w Smoleńsku.
- Nie rozmawiałem z generałem Janickim na ten temat, ale będzie okazja (na rozmowę) jak wrócę do kraju. 

Na pewno poproszę o wyjaśnienie, jeśli chodzi o sprzeczności, bo funkcjonariusze publiczni - czy to jest szef BOR, czy 
funkcjonariusze BOR - muszą mieć w sprawach, które ich dotyczą, mniej więcej podobne informacje i podobny pogląd 
- powiedział Tusk na briefingu prasowym w Brukseli.

Nie zamierzam podać się do dymisji, Rzeczpospolita 14.10.2010, z gen. Marianem Janickim rozmawia Piotr Nisztor
http://www.rp.pl/artykul/2,549455.html
- Rz: Z zeznań funkcjonariuszy BOR ujawnionych przez media wynika, że na lotnisku w Smoleńsku ani na premiera, 
ani prezydenta nie czekał żaden funkcjonariusz biura. Czy podtrzymuje pan swoją wersję, że jednak znajdowało się tam 
dwóch borowców?
- Gen. Marian Janicki: Zarówno podczas jednej, jak i drugiej wizyty na lotnisku na delegacje czekali funkcjonariusze 
BOR.
- Rz : A wyjaśnił pan premierowi Tuskowi rozbieżności między doniesieniami medialnymi a pana stwierdzeniami?
-  Gen. Marian Janicki: Rozmawiałem na ten temat z moim przełożonym, szefem MSWiA. Wyjaśniłem wszystkie 
rozbieżności, o których informowały media. Zresztą pan minister wie o wszystkich naszych działaniach po katastrofie.  
Zna wszystkie działania i wszystko jest wyjaśnione. U premiera jeszcze nie byłem. Jeśli jednak sobie tego zażyczy, 
jestem do dyspozycji.

BOR nie planował obecności na lotnisku Siewiernyj, RMF24, 15.10.2010, autorzy: Marek Balawajder, Roman Osica
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-bor-nie-planowal-obecnosci-na-lotnisku-
siewiernyj,nId,302598

Biuro Ochrony Rządu od początku nie planowało obecności swoich funkcjonariuszy na lotnisku w Smoleńsku 
10 kwietnia. Co więcej, szef tej służby gen. Marian Janicki otrzymał precyzyjny raport od swoich podwładnych, że w 
dniu katastrofy na lotnisku Siewiernyj nie było żadnego BOR-owca zabezpieczającego prezydencką wizytę.

To  ustalenia  reporterów  śledczych  RMF  FM,  którzy  dotarli  do  zeznań  dwóch  funkcjonariuszy  BOR-u, 
zabezpieczających wizytę Lecha Kaczyńskiego.

Zeznania te zadają kłam publicznym wypowiedziom gen. Janickiego. Od kilku miesięcy uparcie powtarza on,  
że jego ludzie oczekiwali na prezydencką delegację na lotnisku w Smoleńsku.

Nie zamierzam podać się do dymisji, Rzeczpospolita 14.10.2010, z gen. Marianem Janickim rozmawia Piotr Nisztor
http://www.rp.pl/artykul/2,549455.html
- Był pan już przesłuchiwany przez prokuraturę? 
- Nie. Nie dostałem też żadnej informacji, że takie przesłuchanie prokuratura ma w planach.

Rosjanie: BOR było na Siewiernym, Nasz Dziennik, 06-07.11.2010
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101106&typ=po&id=po01.txt

Przedstawiciele służb ochrony Rzeczypospolitej Polskiej  (BOR) byli obecni 7 i 10 kwietnia 2010 roku na 
lotnisku  Siewiernyj  w  Smoleńsku  w  czasie  zaplanowanych  przylotów  samolotów  specjalnych  z  premierem  i  
prezydentem Rzeczypospolitej  Polskiej  na pokładzie.  W ten sposób na pytanie "Naszego Dziennika" odpowiedział  
doradca dyrektora rosyjskiej Federalnej Służby Ochrony Siergiej Diewiatow.

W piśmie  przesłanym  "Naszemu Dziennikowi"  Federalna  Służba  Ochrony,  odpowiednik  polskiego  Biura 
Ochrony Rządu, zapewnia,  że polscy funkcjonariusze BOR "zostali dopuszczeniu do uprzednich uzgodnień miejsc  
przebywania wysokich polskich gości". Przeczy to wcześniejszym publicznym oświadczeniom śledczych z Wojskowej 
Prokuratury Okręgowej (m.in. płk. Ireneusza Szeląga), którzy twierdzili, że oficerów BOR na płycie lotniska nie było, 
bo takiej zgody nie wyraziły rosyjskie służby. 

W połowie września prokuratorzy potwierdzili wcześniejsze przecieki z zeznań polskich oficerów ochrony. 
"Federalna Służba Ochrony nie wyraziła zgody na obecność funkcjonariuszy BOR na terenie lotniska wojskowego w 
Smoleńsku. Dlatego też zaplanowano działania zabezpieczające ze strony BOR jedynie w odniesieniu do miejsc pobytu 
osób ochranianych poza lotniskiem" - miał brzmieć fragment zeznań oficera BOR złożonych w prokuraturze.
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CHARAKTER LOTU
Wyjaśnienia Edmunda Klicha ws katastrofy cz.2- TERAZ MY -24.05.2010
http://www.youtube.com/watch?v=xbibQLCot5I&feature=related
-Według naszych ocen ten samolot był traktowany jak samolot lotnictwa cywilnego, a w lotnictwie cywilnym kontroler 
nigdy nie  wydaje  takich  zdecydowanych  komend,  to  są  zasady wojskowe  że  kierownik  lotów  mówi  zabraniam,  
przejście na drugie zajście i tak dalej, prawda, więc no tu jest troszeczkę pomieszanie, bo lotnisko wojskowe, załoga 
wojskowa ale wioząca ważne osoby w państwie traktowana jako samolot cywilny, wedlug procedur cywilnych, i tutaj  
to są takie niuanse które będą musiały być szczegółowo wyjaśnione.

E.Klich: Kluczowa sprawa - kwalifikacja lotu "Polska The Times".PAP, 2010-09-23
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,8414129,_Polska_The_Times__E_Klich__Kluczowa_sprawa___kwal
ifikacja.html
- Rosjanie uznali, że lot z 10 kwietnia operował jako cywilny. Natomiast my uważamy, że ostatnia część lotu powinna 
być zakwalifikowana jako operacja wojskowa, i takie też procedury powinny obowiązywać tego dnia w Smoleńsku, 
oświadczył  Klich. -  Jeżeli  przyjmiemy,  że był  to  lot  cywilny -  jak chcą  Rosjanie -  to  w takim przypadku całość  
odpowiedzialności  spada na pilotów. To oni podejmują decyzję o lądowaniu, a wieża jest  zobowiązana dostarczyć 
komplet  informacji.  W  przypadku  lotów  wojskowych  -  w  zależności  od  obowiązujących  procedur  -  których,  
przypomnę, cały czas nie posiadamy, odpowiedzialność kontrolera ruchu zwiększa się. 

Wypowiedź min. Jerzego Millera
http://www.tvn24.pl/-1,1674990,0,1,miller-lot-do-smolenska-byl-lotem-cywilnym,wiadomosc.html
Pomiędzy Rosją a polską komisją wyjaśniającą okoliczności katastrofy smoleńskiej nie ma sprzeczności w kwestii, jaki  
charakter miał ten przelot - oświadczył szef MSWiA Jerzy Miller. I dodał: - To był lot cywilny.
Szef MSWiA nie ma wątpliwości, że o charakterze lotu nie decyduje właściciel samolotu, tylko cel przelotu. - A celem 
tego lotu było przewiezienie konkretnych osób, w związku z tym miał on charakter lotu pasażerskiego. Wobec tego nie  
ma między nami sprzeczności - powiedział Miller. 

Plan lotu Tu-154M, 10.04.2010, TVN24, materiał P.Świerczka
http://il.youtube.com/watch?v=7b0_L8pvZ2c
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Lot  o  symbolu  PLF-101-I-M  (Papa  Lima  Foxtrot-101-I-
Military)
wg Planu Lotu posiada status Military- wojskowy

Konferencja prasowa A.Macierewicza z dn.01.10.2010
http://polityczni.pl/macierewicz_o_katastrofie_smolenskiej,audio,50,5345.html
Dokument (wytworzony przez -przyp. M.D.) MSZ- wysłany do Moskwy claris mówiący o locie samolotu wojskowego 
wiozącego prezydenta Kaczyńskiego (identyczny jak przed wylotem premiera Tuska). Oba były uzgodnione z Moskwą 
i oba zostaly przez Moskwę zaaprobowane.

Smoleńsk 10/04. To naprawdę jest "śledztwo". Edmund Klich opowiada jak Rosjanie odmawiają, hamują, blokują i...  
straszą , wpolityce.pl, 22.10.2010
http://www.wpolityce.pl/view/3048/Smolensk_10_04__To_naprawde_jest__sledztwo___Edmund_Klich_opowiada_jak
_Rosjanie_odmawiaja__hamuja__blokuja_i____strasza_.html

Poza tym, jak był problem dyskutowany tego lotu wojskowego cywilnego bo to była taka dyskusja, Rosjanie 
nam przedstawili swoją opcję, no i z tego jasno wynikało i to chyba powiedział nawet Morozow, że tutaj to zdejmuje  
całkowitą odpowiedzialność ze strony rosyjskiej, jeśli chodzi o kierowanie lotami, natomiast pełnia decyzji należała do 
załogi TU. No i na tę dyskusję chciałem ściągnąć specjalistów z mojej komisji i także Millera, no to nie dostałem na to 
zgody.

Wyjaśnienia  Jerzego Millera na posiedzeniu sejmowej komisji obrony narodowej, 27.10.2010
http://tvp.info/wiadomosci/wideo/27102010-1930/2926747
pos.Ludwik Dorn:  Czy Pan podtrzymuje  swoje  stwierdzenie sprzed niejakiego  czasu,  że lot  miał  charakter  czysto 
cywilny?
Jerzy Miller: Nie dam się namówić na dyskusje o sprawach pobocznych po to żeby, żeby zejść z tematu podstawowego.

Edmund Klich przed Komisjami Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, 21.10.2010 r.
transkrypcja: obiboknawlasnykoszt@tlen.pl - blog
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-6
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-7
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich:

Bo dostałem informację od sekretariatu pana ministra Grabarczyka, że mam natychmiast jechać na Okęcie, o  
godzinie 15 jest start, i polecę z panem... 15.30 chyba... z panem premierem Tuskiem do Smoleńska. Ponieważ byłem  
trochę wcześniej i wcześniej był planowany jak-40 bez pana premiera, i ten organizator mówi, to niech pan leci od razu, 
bo są miejsca, potem może być kłopot. Zresztą potem, jak żeśmy zobaczyli embraera, mówimy na pewno nie poleci do 
Smoleńska, bo wiadomo embraer cywilny nie może na wojskowym lądować. (...)

Jeśli chodzi o ten spór o rodzaj lotu. Na spotkaniu już nie pamiętam, kiedy ale to gdzieś koło miesiąca temu 
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było z panem ministrem Arabskim i z panem ministrem Millerem, pan minister Miller... zresztą i jego doradcy, bo mam  
na piśmie jednego z jego doradców... raczej jego członków komisji, a moich doradców specjalistę od przelotu, który 
określa, że ten lot tam do pewnego momentu mógł być traktowany jako cywilny, a później powinien być wojskowym. I  
pan minister Miller tą opcję też forsował. I ja znając takie stanowisko, bardzo twardo stawiałem... byłem za tą opcją w  
rozmowach ze stroną... z MAK-iem. No, nagle potem z mediów się dowiedziałem, że pan minister ma inne zdanie 
na ten temat, że to jest lot cywilny, bo to medialnie było podane. Byłem trochę zaskoczony, no bo jakaś niespójność tu 
wyszła, więc... 

Ale ja utrzymuję dalej... Dlaczego ja uważam, że jednak w ostatniej fazie lotu, szczególnie bo ta ostatnia faza  
jest  interesująca,  jak  leciał  nad  Białorusią  to  nie  jest  interesujące  z  punktu  przyczyn,  prawda uważam,  że  to  był  
wojskowy.  Chociaż  MAK przekonywał  mnie,  podając  argumenty z  AIP-u,  że...  to  jest  tej  Informacji  Powietrznej 
Federacji Rosyjskiej, że to był lot cywilny, powinien być potraktowany. Ale dlaczego ja uważam, że wojskowy? Po  
pierwsze, żeby był cywilny, to powinny mieć załogi licencję cywilną, prawda a nie miały takiej licencji ani  nasze  
załogi. Dalej, żeby kontrolerzy mogli kierować lotem cywilnym, to muszą mieć też licencję kontrolerów cywilnych. 
Dalej, lotnisko było wojskowe, nie było w AIP-ie, więc no... Ja, jako badacz, i także ekspert... mój doradca i ekspert z  
komisji pana ministra Millera twierdzi tak. [głos z sali]
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich:
Nie wiem, bo potem na ten temat nie rozmawiałem już. Nie, jeszcze było spotkanie. Pan minister Miller powiedział, że  
ma takie argumenty, że on to udowodni, ale już nie wiedziałem, który będzie udowadniał, czy ten cywilny, czy ten 
wojskowy, bo tak nie wyszło tego jasno z tego. 

MINIMA, WYPOSAŻENIE  I OŚWIETLENIE LOTNISKA
PУКОВОДСТВО  ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУAТAЦИИ  Ту-154M
Instrukcja eksploatacji Tu-154M w locie
Dla lądowania w trybie OSP+RSP (PAR + 2xNDB) minima samolotu wynoszą 1200x100m.

Nie mógł lądować w takiej mgle, Rzeczpospolita, 10.05.2010, Autorzy: Izabela Kacprzak , Piotr Kubiak
http://www.rp.pl/artykul/473346_Nie_mogl_ladowac_w_takiej_mgle.html
Kpt. Grzegorz Pietruczuk z 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego zastrzega, że pilot miał prawo wykonać 
próbę podejścia do lądowania, by się przekonać, jakie są warunki.
Kapitan  Arkadiusz  Protasiuk od  prawie  dwóch  lat  miał  uprawnienia  do  wykonywania  lotów  dyspozycyjnych  i  
treningowych na samolocie Tu-154 M z lewego fotela (jako dowódca załogi) w dzień. Mógł lądować w pięciu ściśle  
określonych przypadkach: 
- z wykorzystaniem ILS (system naprowadzania): podstawa chmur – 60 m, widzialność – 800 m (ILS był w Tu-154, nie  
było go na lotnisku Siewiernyj)
- z systemem PAR (radar precyzyjnego podejścia) i  podwójnym NDB (system naprowadzania przez radiolatarnie):  
podstawa chmur 100 m i widzialność 1200 m 
- przy użyciu PAR: chmury 120 m, widzialność 1500 m
- podwójny NDB: chmury 120 m, widzialność 1800 m
- jeden NDB – chmury 250 m, widzialność 4000 m. 

Pilot prezydenckiego samolotu Tu-154 miał wymagane uprawnienia, IAR,10.05.2010
http://www.tvs.pl/informacje/24410/

Pilot  prezydenckiego samolotu Tu-154 miał  wymagane uprawnienia do lotu maszyną w dniu katastrofy -  
zapewnia  rzecznik  Sił  Powietrznych,  podpułkownik  Robert  Kupracz.  Jest  to  odpowiedź  na  doniesienia 
"Rzeczpospolitej",  która  sugeruje,  że  major  Arkadiusz  Protasiuk  nie  miał  uprawnień  do  lądowania  we  mgle  10  
kwietnia. 

"W dniu katastrofy informacje o pogodzie były takie, że major Protasiuk mógł pilotować samolot jako jego 
dowódca" - powiedział Robert Kupracz. Jak mówił, informacje dziennika to spekulacje. 

Podpułkownik Robert Kupracz wyjaśnił też, że przed zatwierdzeniem załogi do danego lotu, sprawdza się trzy 
zasadnicze czynniki -  tak zwane minimum dla samolotu, które określa w jakich warunkach i w jakiej  konfiguracji  
sprzętowej na lotnisku można wykonać manewr lądowania. Kolejne to minimum pilota oraz minimum lotniska. W 
przypadku lotniska pod Smoleńskiem, mógł on przyjmować samolot TU 154M - zaznaczył rzecznik, a major Protasiuk  
miał uprawnienia wykonywania lotów na tym samolocie. "Jego minimum pokrywało się z ograniczeniami maszyny" - 
zaznaczył.

Katastrofa według instrukcji, Rzeczpospolita 06-07.11.2010, Autorzy: Michał Majewski, Paweł Reszka
„Zgodnie z przepisami regulującymi wykonywanie lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych oraz przepisami obowiązującymi 
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w światowym lotnictwie cywilnym, a nie samą tylko „Instrukcją organizacji lotów powietrznych” o statusie HEAD 
dowódca statku powietrznego ma prawo wykonania  podejścia,  podkreślam: podejścia  do lądowania  w celu  oceny 
możliwości wylądowania, ale tylko do wysokości decyzji wynikającej z jego minimów, minimów statku powietrznego 
oraz minimów lotniska”, napisał nam rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych płk. Robert Kupracz.

Zapis śmierci, Wprost 02.11.2010, , Autorzy: Michał Krzymowski i Marcin Dzierżanowski
9. Czy załoga pułku lądowała już wcześniej w warunkach takich, jak w Smoleńsku? 

Tak. Według zeznań  Lesława P.  ,  byłego pilota Tu-154   (1),  niegdyś pracującego w 36. pułku razem z kpt. 
Arkadiuszem Protasiukiem, do podobnego zdarzenia doszło w 2007 roku. „Pamiętam sytuację, że gdy mieliśmy lecieć 
po prezydenta do Gdańska, to mogło być jakieś trzy lata temu, również zdarzyło się nam lądować we mgle. Prezydenta  
mieliśmy odebrać w poniedziałek rano, a zapowiadali duże mgły w rejonie lotniska w Gdańsku. Pierwszym pilotem był 
płk Pietrzak. Lądowanie odbyło się poniżej minimum, tzw. widzialność pionowa była niższa niż 60 metrów. W takich  
warunkach lądowanie jest zabronione.

Ten sam pilot zeznawał też, że znane są mu przypadki fałszowania dokumentacji po niebezpiecznych lotach.  
„Nie wykluczam, że Protasiuk mógł  schodzić samolotem poniżej  dozwolonej  wysokości.  Z mojej  pracy wiem, że 
wielokrotnie lądowano przy niższej widzialności, tj. poniżej 60 metrów. Wtedy wpisywano wartość minimalną, by nie  
narażać się na nieprzyjemności”.

(1)  Niestety,  lataliśmy na drzwiach od stodoły,  Z płk.  rez.  pil.  Tomaszem Pietrzakiem,  byłym 
dowódcą 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, rozmawia Piotr Czartoryski-Sziler,  
Nasz Dziennik, 12.11.2010
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101112&typ=po&id=po41.txt
P.C-S. : Według publikacji "Wprost" powołującego się na zeznania Lesława P., "byłego pilota Tu-
154", niegdyś pracującego w 36. Pułku razem z mjr. Arkadiuszem Protasiukiem, w 2007 roku  
doszło do lądowania we mgle. I to Pan siedział wtedy w fotelu pierwszego pilota i lądował poniżej  
dopuszczalnej widoczności, narażając życie załogi.
T.P. : Po pierwsze, Lesław P. nigdy nie był pilotem. To człowiek, który za wszelką cenę chce teraz,  
nie wiadomo dlaczego, wypłynąć, opowiadając bzdury. Nie lądowałem poniżej żadnego minimum,  
to tylko jemu wydawało się, że było poniżej 60 metrów. Jak on to ocenił, siedząc z tyłu? Czy pan  
prowadził  kiedyś  samochód,  siedząc  na  tylnym siedzeniu?  Czy  w autobusie,  stojąc  za  tylnym  
fotelem, ocenia pan sytuację, która jest przed samochodem? On nie był i nie jest pilotem, nawet  
nie ma pojęcia,  jak ocenia się wysokość. Musiałby wstać ze swojego fotela i  usiąść na moim  
miejscu, żeby zobaczyć ziemię.

Wywiad z T.Pietrzakiem, b. dowódcą 36SPLT, 11.05.2010
http://www.rmf24.pl/opinie/wywiady/kontrwywiad/news-tomasz-pietrzak-gdyby-piloci-wyladowali-w-
smolensku,nId,277289
Konrad Piasecki: A minima w Smoleńsku to jest? 
płk. pil.  Tomasz Pietrzak:  Przy tym wyposażeniu nawigacyjnym dla tego samolotu to jest  sto dwadzieścia metrów 
podstawa chmur i widzialność około tysiąc osiemset metrów (3).
Konrad Piasecki: A przy takiej podstawie chmur i przy takiej mgle, przy stu dwudziestu metrach, można było widzieć 
ziemię? 
Tomasz  Pietrzak:  Nie  sądzę.  Można  byłoby ewentualnie,  gdyby światła  były  sprawne,  bo  z  tego  co  wiem,  były 
niesprawne dwie albo trzy sekcje. Jeżeli byłoby cokolwiek widać z tych stu dwudziestu metrów, bo z tego co wiemy, to 
była  podstawa  chmur  niewidoczna  czyli  tak  jakby  nie  było  podstawy,  czyli  nie  wiadomo  jaka  była  pionowa 
widzialność. Więc gdyby były światła, to można by je wykorzystywać. Są światła, to jako kontakt z ziemią się uznaje. 
Konrad Piasecki: Próbowałby pan lądować w takich warunkach? 
Tomasz Pietrzak: Ale to jest warunek, jeżeli byłby kontakt z ziemią. To jest warunek. Jeżeli nie ma kontaktu z ziemią, to 
nie ma o czym dyskutować. Jest minimalna wysokość i odchodzimy na kolejne zajście.
Konrad Piasecki: 10 kwietnia o 8.40 ten kontakt z ziemią, przy tych warunkach mógłby być? 
Tomasz Pietrzak: Nie mam pojęcia.  Wie pan, nie da się określić panie redaktorze czy mógł być czy nie, ponieważ 
parametry podawane, podawane te same wartości, zupełnie odczucia z kabiny mogą być inne za każdym razem. To 
samo z ziemi może być inaczej.

„Transkrypcja rozmów załogi samolotu Tu-154M nr 101,który uległ  katastrofie  w dniu 10.04.2010 roku w czasie  
podejscia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1
korespondencja radiowa Jak-40 „044” i kontroli lotu (KRL) z Tu-154M '”101”
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08:29:17   044   A... Jeszcze jedno... AMP-y (2) są oddalone od progu pasa jakieś 200 metrów.
08:29:27   2P   AMP-y rozstawili.
08:29:29   2P   Od progu pasa 200 metrów.
08:35:04   KRL   Reflektory z lewej, z prawej, na początek pasa.

(2) CO TO JEST APM?
http://www.money.pl/forum/temat,29,2271584,2271584,15,0,co;to;jest;apm.html
Rosjanie na swoich lotniskach wojskowych wykorzystują do oświetlania pasa startowego przy  
lądowaniu samolotów w nocy specjalne reflektory lotniskowe APM-90 . Są to potężne lampy o  
średnicy ok.  2 m. z odpowiednim układem luster, zamontowane na samochodach ciężarowych.  
Źródłem światła w takiej lampie jest specjalna elektroda która podczas palenia się wytwarza łuk  
elektryczny. Trzy takie reflektory wystarczą aby oświetlić cały pas startowy do lądowania w nocy.  
Reflektory te wykorzystywane są także do utworzenia tzw. bramki, podczas lądowania samolotów  
w  dzień  przy  złej  widoczności.  Wtedy  są  ustawione  na  początku  pasa  startowego,  na  jego  
krawędziach i świecą do góry w kierunku podchodzących do lądowania samolotów. 

APM w Smoleńsku Siewiernym 10.04.2010, fot. http://clouds.web-album.org/photo/300001,lotnisko-i-okolice-10-04-
2010

Płk  Piotr  Łukaszewicz,  były  szef  oddziału szkolenia  lotniczego sił  powietrznych:  Dlaczego Rosjanie  nie  zamknęli  
lotniska? ,02.06.2010
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/dlaczego-rosjanie-nie-zamkneli-lotniska_141420.html
Istotne  znaczenie  ma  to,  że  lotnisko  było  zadeklarowane  jako  sprawne  technicznie.  Ale  było  zadeklarowane  z 
konkretnymi warunkami minimalnymi - 100 metrów wysokości decyzyjnej i 1 km widzialności - mówił.
I  zaraz  wyliczył  kolejny  szereg  niedociągnięć  ze  strony  rosyjskiej.  Przypomniał,  że  nasz  tupolew  lądował,  choć 
niesprawne było oświetlenie, nie działały światła podejścia, a być może nawet nie było dwóch radarów, w tym radaru  
precyzyjnego podejścia.
Powoływał  się  na  zdjęcia,  na  których  widać,  jak  rosyjscy  pracownicy  lotniska  wymieniali  żarówki  w  lampach  
oświetlających lotnisko. - Prawdą jest to, że po katastrofie wymieniono komplet świateł podejścia na system przenośny  
- tłumaczył.

Pas startowy nie był oświetlony, niezalezna.pl, 17.04.2010
http://niezalezna.pl/artykul/pas_startowy_nie_byl_oswietlony/33154/1
Zdjęcia rosyjskich wojskowych i  milicjantów, którzy kilka godzin po tragedii  na smoleńskim lotnisku wymieniają  
reflektory i żarówki w lampach wskazujących samolotom położenie pasa startowego, opublikowała białoruska gazeta 
internetowa "Wieści Witebska" - podaje tvn24.pl. Przypomnijmy, że pierwszy w Polsce fotografie te opublikował portal 
Niezależna.pl.
Autor zdjęć, białoruski dziennikarz Siergiej Serebro, twierdzi, że lampy znajdujące się przed progiem pasa startowego 
stały bez żarówek. Dostępu do nich bronili milicjanci.
Serebro nie wyklucza, że żarówki zostały wykręcone do analizy po katastrofie. Zdjęcia robił kilka godzin po wypadku.
- Nie wyobrażam sobie, by podczas lądowania polskiego samolotu, które odbyło się w tak trudnych, system oświetlania  
nie  działał  -  powiedział  portalowi  tvn24.pl  dowódca  eskadry  samolotowej  Pułku  Lotnictwa  Specjalnego  Bartosz 
Stroiński.

23/106



SMOLEŃSK: MEDIALNA DŻUNGLA LUSTER 

Fot. Serge Serebro, za niezalezna.pl
http://www.youtube.com/watch?v=4Q9ZarY9Z-Q&p=AB518DAFA67D6F36&playnext=1&index=57

Czwarta osoba na "Korsarzu", Nasz Dziennik, 05.11.2010
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101105&typ=po&id=po02.txt

Około godz.  9.10 z "Korsarzem" (taki  kryptonim miała wieża w Smoleńsku) nawiązał  łączność Ił-76.  W 
związku z tym, że mgła zaczęła gęstnieć, wydano polecenie włączenia dodatkowych reflektorów dziennych, o czym 
załoga rosyjskiej maszyny została poinformowana. 

 Na Siewiernym - według  Wosztyla -  nie było włączonego oświetlenia dróg kołowania przed lądowaniem 
polskiego Tu-154M. Tak samo było na pasach startu i lądowań. Na lotnisku były też inne małe samoloty i Iły. Wosztyl 
po katastrofie widział, jak wykonywano "jakieś czynności" przy oświetleniu drogi startowej.

Zmienili oświetlenie lotniska. "To minimum bezpieczeństwa", TVN24, 23.04.2010
http://www.tvn24.pl/-1,1653349,0,1,zmienili-oswietlenie-lotniska-to-minimum-bezpieczenstwa,wiadomosc.html

Kilkanaście dni po katastrofie polskiego samolotu Tu-154 na lotnisku Siewiernyj w Smoleńsku wojskowi wraz 
z pracownikami lotniska wymienili na nowy niemalże cały system oświetlenia. Według jednego z polskich pilotów Tu-
154 dopiero teraz można mówić o spełnieniu podstawowych norm bezpieczeństwa. Sprawę wadliwego oświetlenia  
bada polska prokuratura.

Tuż po ukazaniu się nowych zdjęć z wymienionymi już lampami poprosiliśmy o komentarz jednego z pilotów.  
Według niego "to oświetlenie stanowi minimum, które pozwala na bezpieczne lądowanie na lotnisku". Jego zdaniem 
dopiero teraz lotnisko spełnia minimalne wymogi bezpiecznego lądowania.

Smoleńsk 10/04. To naprawdę jest "śledztwo". Edmund Klich opowiada jak Rosjanie odmawiają, hamują, blokują i...  
straszą , wpolityce.pl, 22.10.2010
http://www.wpolityce.pl/view/3048/Smolensk_10_04__To_naprawde_jest__sledztwo___Edmund_Klich_opowiada_jak_
Rosjanie_odmawiaja__hamuja__blokuja_i____strasza_.html

Współpraca w Smoleńsku generalnie była dobra, mieliśmy możliwość wizyt m.in. na bliższej radiolatarni, na 
dalszej radiolatarni, wykonania zdjęć na tych obiektach, dalej wysłuchania pracowników dyżurujących tam. I ponieważ 
był  pierwszy  etap,  to  ci  ludzie  dość  szczerze  mówili  i  dużo  wniosków  okazało  się  bardzo  istotnych.  Z  tego 
stwierdziliśmy np, że taka latarnia radio-sygnało-świetlna była uszkodzona (...)

w czasie kontroli lotniska z 25 marca to jest też dokument bardzo istotny z punktu widzenia wiedzy o stanie 
tego lotniska, tam są uwagi co do  niektórych urządzeń rejestracyjnych, że powinny być wymienione, te uwagi nie 
zostały uwzględnione przed dopuszczeniem tego lotniska do kolejnych lądowań 7 i 10.

Wstępny raport   Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK)   ,19.05.2010  
25 marca 2010 roku zostało przeprowadzone lotnicze sprawdzenie wszystkich środków i systemów lotniska. 

Na podstawie wyników sprawdzenia sformułowano ogólny wniosek, iż parametry i dokładnościowe charakterystyki 
radiolokatora lądowania,  dalszej  i  bliższej  radiolatarni  naprowadzającej  z  markerami, wyposażenia sygnalizacyjno-
świetlnego i radiostacji odpowiadają wymaganiom lotnictwa państwowego Rosji i nadają się do zabezpieczenia lotów.

10 kwietnia 2010 r. zgodnie z raportem odpowiedniego specjalisty, w okresie od godziny 7.00 do godziny 
8.00,    przy przeprowadzeniu przedlotowej    kontroli wyposażenia świetlno-technicznego było ono sprawne i zdolne do   
pracy. 
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Smoleńska tragedia, J.Gruszczyński, M.Fiszer
„Lotnictwo” 5/2010
Widzialność to wartość względna. Obiekty na ziemi powoli wyłaniają się z mgły (deszczu, zamglenia), początkowo  
niewyraźnie, a później coraz lepiej. Obiekty kontrastowe widać dalej, a silne światła - najdalej, niekiedy dwa, trzy razy 
dalej,  niż  wynosi  „oficjalna”  widzialność.  Dlatego  w  trudnych  warunkach  włącza  się  też  światła  pasa  i  ścieżki 
podejścia.
System z RSL z USL pozwala na lądowanie w dzień na samolotach dodźwiękowych, w tym transportowych, przy 
minimalnej podstawie chmur 150 m i widzialności nie mniejszej niż 1500 m. (3)
Lotnisko Smoleńsk Siewiernyj to typowe lotnisko wojskowe. (...) Obie radiolatarnie są ustawione w osi pasa.  Dalsza 
radiolatarnia w odległości ok. 4000 m od jego początku (4), a bliższa w odleglości ok.1000 m.

Radiolatarnie przyczyną katastrofy pod Smoleńskiem?
MJ/PAP/Rzeczpospolita, 26.04.2010
http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/polska/radiolatarnie-przyczyna-katastrofy-pod-smolenskiem,57320,1
W standardzie bliższa radiolatarnia znajduje się 1 km od początku pasa startowego; dalsza - 4 km.  Tymczasem w 
Smoleńsku, z tej strony z której nadlatywał prezydencki tupolew, ten drugi punkt orientacyjny jest umieszczony w  
odległości 6 km. Jeśli pilot o tym nie wiedział (3) i orientował się na standardową odległość, a w konsekwencji wybrał 
standardową  trajektorię  podejścia  do  lądowania,  mógł  znaleźć  się  na  wysokości  kilku  metrów nad  ziemią  już  w 
odległości 1,5-2 km od lotniska, znacznie wcześniej, niż było to planowane - tłumaczy rozmówca "Rz", były pilot  
wojskowy ze Smoleńska.

(3) Wg karty lotniska w Smoleńsku minima lotniska (RSP+OSP) wynoszą 100x1000, a nie  
120x1800 m, ani 150x1500 m.
(4) Wg karty lotniska w Smoleńsku  odległość dalszej radiolatarni od pasa wynosi 6,1, a nie 4  
km .

(3)

(4)
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Jak-40 też miał problemy z radiolatarnią
http://www.tvp.info/informacje/swiat/jak40-tez-mial-problemy-z-radiolatarnia/1858800

Załoga  polskiego  jaka-40,  który  podchodził  do  lądowania  przed  tupolewem,  miała  problem  z  odbiorem 
sygnału  z  radiolatarni  położonej  kilometr  od  pasa.  Rejestratory  samolotu  potwierdzają,  że  urządzenia  namierzyły 
radiolatarnie, ale to nie znaczy, że sygnał działał potem prawidłowo.

Co więcej, kwadrans po polskim jaku na lotnisku próbował dwa razy lądować rosyjski ił-76. Nie trafiał w pas, 
zbaczał w lewo. To może świadczyć o tym, że odpowiedzialne za pomoc w wejściu na oś drogi startowej radiolatarnie  
nie działały prawidłowo.
Naczelna Prokuratura Wojskowa informacji nie potwierdza, ale jej też nie zaprzecza.

Pilot za sterami jest ważniejszy od prezydenta - wywiad z majorem Michałem Fiszerem
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7763291,Pilot_za_sterami_jest_wazniejszy_od_prezydenta___wywia
d.html
- A który system miało lotnisko w Smoleńsku?
- Wschodni wojskowy, czyli system PRMG który jest radzieckim odpowiednikiem ILS. Działa identycznie, tylko nie 
jest z nim kompatybilny. Jeżeli nasz samolot miał odbiornik ILS to nie mógł korzystać z PRMG. Ale tego nie wiem, 
zresztą to nie ma znaczenia bo i tak by nie był do wykorzystania. Czyli zostały te dwie radiolatarnie bezkierunkowe i 
został ten system radiolokacyjny wschodni. Same radiolokatory są podobne, bo to polega na tym, że jest to radar, który 
obserwuje tylko sektor w kierunku podejścia do lądowania i przedłużenia pasa, bardzo precyzyjnie określa położenie 
samolotu w tym korytarzu w którym powinien podchodzić do lądowania a wskaźnik obserwuje nawigator, który przez 
mikrofon, przez radio podaje pilotowi komendy, żeby ten ustawił się na tej ścieżce podejścia. Czyli patrzy na wskaźnik 
i mówi pilotowi czy ma lecieć lekko w lewo czy w prawo.

E.Klich: w tej sprawie nie będę milczał...,30.09.2010
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Kto-odpowiada-za-katastrofe-Tu-154-EKlich-chce-
prawdy,wid,12714353,wiadomosc.html
-  Przyczyn  katastrofy,  które  są  po  polskiej  stronie  jest  więcej.  Takie  są  fakty.  Nie  należy  jednak  zapominać,  że  
uchybienia  były  również  po  stronie  rosyjskiej,  np.  niektóre  urządzenia  rejestrujące  były  niesprawne,  środki 
radiolokacyjne były w złym stanie 

Z lotniska pod Smoleńskiem usunięto sprzęt, który służył Putinowi?  Felieton Rafała Ziemkiewicza, 15.04.2010
http://fakty.interia.pl/felietony/ziemkiewicz/news/z-lotniska-pod-smolenskiem-usunieto-sprzet-ktory-
sluzyl,1465168,2943     
O sprawie w "Moscow Times" napisała znana rosyjska komentatorka Julia Łatynina. Źródłem informacji mieli być 
piloci  znający  procedury  lotów  rosyjskiego  premiera.  W rozmowie  z  korespondentem  RMF  FM  Przemysławem 
Marcem Julia Łatynina powiedziała, że o ile wizyta Tuska była przygotowana, to wizytę prezydenta Kaczyńskiego 
rosyjskie władze traktowały jak zbędną.
Kiedy Putin i Tusk przylatywali, na miejsce przywieziono specjalne radiolokacyjne przyrządy. Ponieważ nie było śladu 
takich urządzeń, gdy przylatywał Kaczyński, to oznacza, że je zabrano - mówiła Łatynina. (...)
Jednak zdaniem polskich pilotów i ekspertów lotnictwa, nawet jeżeli jakiś dodatkowy sprzęt podczas przylotu Putina  
tam był, nasi piloci o nim nie wiedzieli.
.  Jak w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Zasadą powiedział  pułkownik Bartosz Stroiński,  dowódca  
Tupolewa, którym 7 kwietnia do Smoleńska poleciał premier Tusk, załoga podchodziła do lądowania, wykorzystując 
standardowe wyposażenie tamtejszego lotniska wojskowego. Stroiński przyznaje, że jest ono dość ubogie.
- Najtrudniejsze na tym lotnisku w złych warunkach może być brak precyzyjnego podejścia. Musi być odpowiednie 
oprzyrządowanie lotniska, aby można było wykonać precyzyjne podejście - tłumaczy. Jak dodaje, lotnisko wyposażone 
jest w dwie radiolatarnie - bliższą i dalszą prowadzącą. Według nich wykonuje się podejście do lądowania.
Eksperci, z którymi rozmawiał dziennikarz RMF FM twierdzą, że jeśli wtedy dostarczono jakiś lepszy sprzęt, był on  
przeznaczony jedynie dla samolotu Putina, a nasi piloci i tak nie mogliby z niego skorzystać. Zazwyczaj montowanie  
dodatkowego  sprzętu  radiolokacyjnego  wymaga  jego  "oblatania",  co  oznacza,  że  pilot  danego  samolotu,  musi 
sprawdzić, jak systemy działają w praktyce.

Edmund Klich przed Komisjami Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, 21.10.2010 r.
transkrypcja: obiboknawlasnykoszt@tlen.pl - blog
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-8
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich:

Jeśli chodzi o urządzenie nowoczesnych systemów, wiele razy składałem takie pytania, nawet chyba jedno na 
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piśmie, i zawsze otrzymywałem odpowiedź, że urządzenia były identyczne i stan lotniska był identyczny przy obydwu  
wizytach. 

Nie było żadnych różnic, i te same osoby, które zabezpieczały lot 7 kwietnia, te same osoby... bo one były  
wysłane wcześniej, z innej jednostki, bo tam jednostki nie było. To byli ludzie, którzy pracowali kiedyś w Smoleńsku,  
więc to lotnisko znali i zostali... nawet część z nich mieszka tam, i zostali skierowani. 

Więc mam oficjalne informacje, że żadnych różnic nie było, no oczywiście była różnica w pogodzie i czas 
lotu, inne rzeczy, to były, ale mówimy o... jeśli chodzi o wyposażenie lotniska, miałem zawsze potwierdzenie, że różnic  
nie było, i nic nie wskazuje na to, żeby były. Nawet przy tych rozmowach różnych tam na stanowiskach dowodzenia z  
tymi dyżurnymi to  no nigdzie nie  było jakiejkolwiek  wątpliwości  co do wyposażenia  innego siódmego,  a  innego  
dziesiątego.

E. Klich wylicza przyczyny katastrofy smoleńskiej W CZASIE PROMOCJI SWOJEJ NOWEJ KSIĄŻKI, 27.09.2010
http://dlapilota.pl/wiadomosci/pap/e-klich-wylicza-przyczyny-katastrofy-smolenskiej
Kluczowym - w opinii Klicha - jest pytanie: jak można było być gotowym do lotu, nie mając szczegółowych danych  
lotniska w Smoleńsku? "Na nagraniach słychać jak ktoś z załogi proponuje: "może zajdziemy od wschodu?".  A od 
wschodniej strony na tym lotnisku, odkąd je zamknięto, nie ma odpowiedniego sprzętu" - dodał.

TYP RADIOLOKATORA PAR: RSP-6 CZY RSP-10 ? JAKOŚĆ KONTROLI PODEJŚCIA
Na  dzień  publikacji  opracowania  nie  można  jednoznacznie  ustalić  którym  typem  radaru  
dysponuje lotnisko Smoleńsk Siewiernyj. Dlatego omówiono oba typy radarów.

Radar PAR na lotnisku Smoleńsk Siewiernyj, fot. z galerii Siergieja Amielina
http://picasaweb.google.com/Amlmtr/MWzNeJ#5499035261309583282

Ludzie  z  lotniska  Siewiernyj,  Autorzy  Michał  Majewski,  Paweł  Reszka,  Rzeczpospolita  18.  06.  2010  ,  
http://www.rp.pl/artykul/61991,495926_Ludzie_z_lotniska_Siewiernyj.html

Polska prokuratura prowadząca własne śledztwo wciąż nie ma podstawowych informacji- nie wie jaki radar 
był na Siewiernym. (...)

Rosjanie pracowali na radiolokacyjnym systemie lądowania RSP. Typu urządzenia do tej pory nie ujawnili.
Poprosiliśmy o pomoc Izydora Palkę, emerytowanego kontrolera lotów cywilnych i wojskowych z 37-letnim 

stażem,  któremu pokazaliśmy fotografię  sprzętu  zamieszczoną  na  blogu  Siergieja  Amielina.  Sądząc  po  fotografii,  
Rosjanie mieli RSP-10MN lub modyfikację tego urządzenia. RSP-10MN miałem okazję obsługiwać- powiedział nam 
Palka. (...)

Ryżenko (1) do odległości dwóch kilometrów od lotniska informował, że samolot jest na dobrej wysokości. 
Pytanie dlaczego, skoro prezydencki tupolew w kilku momentach miał inną wysokość niż wymagana. Na przykład 4 
kilometry od pasa samolot powinien być 200 metrów nad ziemią. Tymczasem z meldunków nawigatora wynika, że był 
na wysokości 300 metrów.

Izydor Palka twierdzi, że taką różnicę na radarze widać doskonale: - Nie ma wątpliwości, że 100 metrów 
różnicy jest widoczne na wskaźniku. 

Dlaczego nie było reakcji? Dlaczego Ryżenko nie korygował Protasiuka? Nie wiadomo. - Pytanie, czy sprzęt  
był dobrze skalibrowany - zastanawia się wojskowy kontroler.               .
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Podobne  wątpliwości  ma  Palka:  -Czy  system  był  oblatany,  czyli  dobrze  skonfigurowany,  czy  został 
sprawdzony, czy był na Siewiernym na stałe, czy też przywieziono go jedynie na przyloty samolotów VIP-ów?           .

Siergiej Amielin: - Powstaje pytanie o dokładność radaru. Ta się waha, według różnych ocen, od 50 do 60 
metrów. (...)

Dwa kilometry przed  progiem pasa,  nieco  ponad 20  sekund przed  katastrofą  wszystko  wygląda  dobrze  . 
Samolot jest trochę wyżej niż 100 metrów nad ziemią, tuż nad ścieżką schodzenia. Od tego momentu zaczęło się dziać 
coś złego. 

Ryżenko w zeznaniach (2) podaje, że 2 kilometry przed lądowiskiem kreska oznaczająca Tu-154 mrugnęła na 
monitorze i „ślad tego mrugnięcia znajdował się na linii zejścia". Dalej kontroler mówi tak - „W odległości 1,5 - 1,7 km 
od pasa wydałem załodze komendę »horyzont«, ale przy tym na monitorze czujnika nie było już Tu-154. Kiedy Tu-
154M zniknął z ekranu monitora wydałem załodze komendę »horyzont,  horyzont«.  Komenda .»horyzont« oznacza  
zakończenie zniżania lotu".
Czy zeznania Ryżenki są spójne z zapisem rozmów z kokpitu Tu-154?  Nie do końca. Ze słów Ryżenki wynika, że  
zareagował  szybko,  zaraz po tym, gdy kreska oznaczająca samolot zaczęła migać na ekranie.  Z zapisów rozmów 
wyłania się inny obraz.  Najpierw Ryżenko pedaje załodze, że są 2 kilometry od pasa,  dopiero 13 sekund później 
wypowiada następną komendę: „Horyzont".
To już nie może pomóc. Katastrofa jest nieunikniona.

Wieża miała obowiązek zamknięcia Siewiernego, Nasz Dziennik, 3-4.07.2010, Autor: Zenon Baranowski
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20100703&id=po02.txt
Na  zdjęciach  ze  smoleńskiego  lotniska  widać  antenę  radaru  RSP-10  MN.  Do  tej  pory  opinia  publiczna  była 
informowana, że Tu-154M realizował tzw. podejście nieprecyzyjne, a więc bez użycia radaru precyzyjnego zbliżania  
PAR. Tymczasem RSP-10MN to stosunkowo dobrej jakości radar klasy PAR dający kontrolerowi zbliżania wszelkie 
potrzebne dane o kursie i wysokości samolotu i umożliwiający bezpieczne sprowadzenie samolotu przynajmniej do 
wysokości 60 metrów, w niektórych warunkach nawet do 30 metrów. 
Producentem radaru jest ukraińska Aerotechnika. Urządzenie jest  zmodernizowaną wersją sowieckich egzemplarzy.  
Jego  przydatność  w  dużej  mierze  zależy  od  sposobu  przetwarzania  danych  -  większe  są  możliwości  radaru  ze 
skomputeryzowanym  stanowiskiem dowodzenia.  O  obecności  takiego  stanowiska  świadczą  elementy  klimatyzacji 
widoczne na zdjęciach smoleńskiej wieży. 
Moskiewski  Międzypaństwowy  Komitet  Lotniczy  nie  podał  w  swoim  komunikacie  żadnych  danych  na  temat 
wyposażenia  lotniska,  poza  niedokładną  pozycją  dwóch  radiolatarni  niekierunkowych.  Brakuje  też  podstawowych 
danych na temat radaru. 

Konsole operatorskie radaru RSP-10MN-1, fot. http://www.aerotechnica.ua/English/rsp10.html
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Zestaw radarowy RSP-10MN-1, fot. http://www.aerotechnica.ua/English/rsp10.html

Specification of RSP-10MN-1 approach and landing system:
 http://www.aerotechnica.ua/English/rsp10.html
Approach and landing system RSP-10MN-1 consists of two radars:
- dispatcher (aerodrome) radar consisting of PSR and SSR channels; 
- precision approach radar PAR.

Dane techniczne systemu kontroli zbliżania i lądowania RSP-10MN-1:
System kontroli zbliżania i lądowania składa się z 2 radarów:
- lotniskowego radaru dyspozytorskiego z kanałami PSR (Primary Surveillance Radar) i SSR (Secondary  Surveillance 
Radar),
- radaru precyzyjnego podejścia PAR.

Dane w trybie PAR:
Range (min), Zasięg (min.)  25 km

Ceiling height Pułap 2000m

Range accuracy Dokładność po odległości 20m

Range resolution Rozdzielczość po odległości 80m

Azimuth accuracy Dokładność w azymucie 0.03°

Zeznania kontrolerów ze Smoleńska. "Lotnisko było wojskowe", "Zaniżałem widoczność", gazeta.pl, 24.09.2010
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,8419890,Zeznania_kontrolerow_ze_Smolenska___Lotnisko_bylo.htm
l
Jak  powiedział  podczas  przesłuchania  Plusnin  (2),  lotnisko  Siewiernyj  wyposażone  jest  w  radiolokacyjny  system 
lądowania  RSP-6/M2. W kursie lądowania prezydenckiego tupolewa -  259,  znajduje się  oprzyrządowanie techniki 
świetlnej SS-1.

Czy śledczy wiedzą, co wyciekło z tupolewa?, Nasz Dziennik, 29.07.2010, wywiad z Siergiejem Amielinem
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20100729&id=po01.txt
 Na lotnisku Siewiernyj znajdował się radar  RSP-6. Radiolokacyjny system lądowania RSP-6 jest przeznaczony do 
regulowania ruchu na dalekich i bliskich podejściach do lotniska, a także do późniejszego naprowadzenia samolotów 
(już poza widocznością ziemi) na pas startowy lotniska i kontroli ich zniżania się do wysokości 150-200 m w trudnych 
warunkach  meteorologicznych  za  pomocą  głosowego  przekazywania  przez  kierownika  lotów  komend  dla  załóg 
samolotów przez stacje radiowe łączności.
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Konsole operatorskie radaru RSP-6/M2
fot. http://vzrto.ru/services/19.html

Zestaw radiolokacyjny RSP-6, fot. http://en.valka.cz/viewtopic.php/title/SOV-RSP-6-radiolokacni-pristavaci-
system/p/227250

Технические данные изделия РСП-6М2
http://vzrto.ru/services/19.html
Радиолокационная  система  посадки  РСП-6М2  предназначена  для  регулирования  движения  на  дальних  и 
ближних подходах к аэродрому посадки а так же для последовательного вывода самолётов (вне видимости 
земли) на взлётно-посадочную полосу аэродрома и контроля за их снижением до высоты 150-200 м. в сложных 
метеорологических условиях путём подачи команд экипажам самолётов через радиостанции связи.

Dane techniczne zestawu RSP-6M2
http://vzrto.ru/services/19.html
Radiolokacyjny system lądowania RSP-M2 jest  przeznaczony do kontroli  ruchu lotniczego -  dalekiego i  bliskiego 
podejścia do lądowania a także do kontroli lotu bez widoczności ziemi przy lądowaniu, do wysokości 150-200 m w 
trudnych warunkach pogodowych, z wydawaniem załodze poleceń drogą radiową.

Rosja oporna ws. Smoleńska, Gazeta.pl, Autor: Wacław Radziwinowicz, Bogdan Wróblewski, 02.08.2010
http://wyborcza.pl/1,75477,8202991,Rosja_oporna_ws__Smolenska.html

Zgodnie z konwencją chicagowską Klich powinien mieć dostęp do wszystkich prac MAK. Rosjanie nie chcieli 
mu jednak  pokazać  np.  wyników oblotu  lotniska  Siewiernyj  w  Smoleńsku  przez  samolot-laboratorium.  Dostał  je  
dopiero po naleganiach. Oblot wykazał, że lotniskowy radar jest bardzo niedokładny - podaje wysokość z dokładnością 
do 300 m. Kontrolerzy w ostatniej fazie lotu nie mogli więc znać dokładnej pozycji tupolewa.

„Transkrypcja rozmów załogi  samolotu Tu-154M nr 101,który uległ  katastrofie  w dniu 10.04.2010 roku w czasie  
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podejscia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1
„kontroler ruchu lotniczego
10:39:30,1 8 na kursie i ścieżce
10:40:13,5 4 na kursie i ścieżce
10:40:26,6 3 na kursie i ścieżce
10:40:38,7 2 na kursie i ścieżce”

Dziwne przesłuchanie kontrolera z lotniska Siewiernyj (2), gazeta.pl, 26.06.2010
http://wyborcza.pl/1,75478,8066388,Dziwne_przesluchanie_kontrolera_z_lotniska_Siewiernyj.html

Z  protokołów  śledztwa  w  sprawie  katastrofy  smoleńskiej  wynika,  że  kontrolera  lotu,  który  naprowadzał 
prezydenckiego Tu-154, przesłuchiwało w tym samym czasie dwóch prokuratorów. A zeznania w obu protokołach się 
różnią.

Sprawę ujawniła wczorajsza "Rzeczpospolita". Wiktora Ryżenkę, pomocnika szefa kontroli lotów na lotnisku 
Siewiernyj pod Smoleńskiem, przesłuchiwano w dniu tragedii (10 kwietnia, gdy samolot rozbił się z polską delegacją  
na pokładzie) między godz. 14 a 16. 

Z akt wynika, że przesłuchanie prowadziło dwóch prokuratorów. Każdy na własną rękę. Zeznania kontrolera z 
obu przesłuchań nie pokrywają się. W pierwszym twierdzi on, że wydał polecenie przerwania lądowania (komenda: 
"Horyzont!"),  gdy samolot  był  kilometr  od lotniska.  W drugim podaje  odległość  1,7 km. W pierwszym Ryżenko  
twierdzi, że w chwili wydawania komendy widział samolot na monitorze radaru. W drugim, że obraz zniknął.

Płk Zbigniew Rzepa z Naczelnej Prokuratury Wojskowej (która bada sprawę wypadku) nie chciał wczoraj 
powiedzieć,  czy sprzeczne  zeznania  kontrolera  są  dla  polskich  śledczych istotne,  ani  skomentować,  co mogą one 
oznaczać. 

Według jednego z pilotów 36. pułku lotniczego (do którego należał samolot) może to być dowód obciążający 
rosyjskich kontrolerów - że błędnie naprowadzali samolot.

Wieża "w ciemno" naprowadzała Tupolewa? Naprowadzała na śmierć?! , 28.09.2010 Wypowiedź Edmunda Klicha
http://www.wpolityce.pl/view/2244/Wieza__w_ciemno__naprowadzala_Tupolewa__Naprowadzala_na_smierc___.html
- Uważam, że kontroler, który prowadził samolot w ostatniej fazie lotu - tzn. informował pilota o wysokości maszyny 
na ścieżce - ostatnie komendy mógł podawać załodze na pamięć. Mógł nie widzieć samolotu na ekranie radaru. I po  
prostu podawał dane nie o rzeczywistym położeniu samolotu, lecz o tym, gdzie - jak wynikałoby z jego doświadczenia 
- maszyna powinna się znajdować w konkretnym momencie.
- Zgadywał w ciemno?
- Tak to wygląda, ale, powiem panu, to jest normalne...

Smoleńsk 10/04. To naprawdę jest "śledztwo". Edmund Klich opowiada jak Rosjanie odmawiają, hamują, blokują i...  
straszą , wpolityce.pl, 22.10.2010
http://www.wpolityce.pl/view/3048/Smolensk_10_04__To_naprawde_jest__sledztwo___Edmund_Klich_opowiada_jak_
Rosjanie_odmawiaja__hamuja__blokuja_i____strasza_.html
(...) w Polsce i w Federacji Rosyjskiej są przepisy określone, że jeśli ląduje u nas HEAD, a u nich to się nazywa  
liternyj, czyli znaczy "osoba ważna", jeśli to jest tego typu lot, to muszą być wykonywane zdjęcia z ekranów podejścia  
– radiolokatorów. W czasie zeznania oficer, który kierował tym stanowiskiem, mówił, że sprawdził urządzenie robiące 
zdjęcie i urządzenie pracowało. No jak prosiliśmy o to, to powiedziano nam, że niestety żadnej pracy tych urządzeń nie  
stwierdzono, że nie ma żadnych zapisów.
(...) ja nie jestem w stanie potwierdzić, ja dostałem na piśmie, że tych zdjęć nie ma, my jako przedstawiciele Polski  
podejrzewamy, że mogą te zdjęcia być, bo na podstawie zeznań osoby, która włączała i sprawdzała te urządzenie, ona 
nie potwierdziła, że zdjęcie były, tylko że urządzenie było sprawne.

(1) Wiktor Anatolewicz Ryżenko (ur.1973), oddelegowany do pracy na Siewiernym 15.10.2009
(2)  Rosja  unieważnia  zeznania,  Rzeczpospolita,  Autorzy:  Cezary  Gmyz  ,  Grażyna  Zawadka,  
10.11.2010
http://www.rp.pl/artykul/561898-Rosja-uniewaznia-zeznania.html
Rosyjscy śledczy przysłali nowe zeznania Pawła Plusnina i Wiktora Ryżenki – kontrolerów ze  
smoleńskiego lotniska, którzy 10 kwietnia sprowadzali na ziemię prezydencki Tu-154.
Wśród  materiałów  jest  decyzja  unieważniająca  zeznania  kontrolerów złożone  zaraz  po  
katastrofie.
Rosjanie nie wezmą pod uwagę w swoim śledztwie zeznań z kwietnia i chcą, by nasi prokuratorzy  
też  uwzględniali  tylko  te  złożone  w  sierpniu.  –  Dla  nas  ważne  są  informacje  zawarte  w  
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protokołach obu przesłuchań – mówi nieoficjalnie jeden z polskich śledczych.
Prokuratorzy nie skorzystają z zeznań kontrolerów ze Smoleńska, RMF24, 12.11.2010, Autor:  
Mariusz Piekarski
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-prokuratorzy-nie-
skorzystaja-z-zeznan-kontrolerow-ze,nId,307140

Polskie  prawo  nie  przewiduje  możliwości  wycofania  zeznań,  które  już  są  w  aktach  
sprawy.  Potwierdził  to  w  rozmowie  z  naszym  dziennikarzem  były  minister  sprawiedliwości  
Zbigniew Ćwiąkalski. Polscy prokuratorzy mimo to przystają na wniosek Rosjan.

Skoro zatem dwie czynności procesowe zostały wykonane niezgodnie z prawem, wydaje  
się, że nie możemy ich wykorzystać w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej - mówi kpt.  
Marcin Maksjan z wojskowej prokuratury.

Inne zdanie ma były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski. Z punktu widzenia  
polskiego  prawa zeznania  uzyskaliśmy legalnie i  powinny być  wykorzystywane -  twierdzi.  Ja  
rozumiem,  że  gdyby  prokuratorzy  wykradli  te  dokumenty  stronie  rosyjskiej,  to  byłoby  z  
naruszeniem prawa. Ale one zostały normalnie, legalnie przekazane Polsce - podkreśla.

GODZINA ODLOTU
Prezydencki samolot rozbił się w Smoleńsku. Rosjanie apelowali by lądował w Mińsku lub w Moskwie, wprost24,  
10.04.2010
http://www.wprost.pl/ar/191846/Prezydencki-samolot-rozbil-sie-w-Smolensku-Rosjanie-informuja-zginelo-87-osob/
Samolot  Tu-154  z  prezydentem  na  pokładzie,  który  wyleciał  o  6:50  z  Warszawy,  rozbił  się  niedaleko  lotniska  
wojskowego w Smoleńsku - informuje rzecznik MSZ Piotr Paszkowski.

Komunikat MON, 10.04.2010, 10:13:00
http://www.wojsko-polskie.pl/articles/view/14838
W Smoleńsku, o godz. 8.56, rozbił się samolot TU-154M. Maszyna z lotniska Okęcie wystartowała o godz. 7.29. Na 
liście pasażerów znajdowało się 89 osób i załoga, w tym Prezydent RP.

Komunikat MON, 10.04.2010
http://www.wp.mil.pl/pl/artykul/9066
W Smoleńsku o godz. 8.56 rozbił się samolot TU-154M. Maszyna wystartowała o godz. 7.15 z lotniska Okęcie.
Na liście pasażerów znajdowało się 89 osób, w tym Prezydent RP z Małżonką. Ponadto na pokladzie samolotu była 7-
osobowa załoga.

Plan lotu Tu-154M, 10.04.2010, TVN24, materiał P.Świerczka
http://il.youtube.com/watch?v=7b0_L8pvZ2c
Wg  powyższego  źródła  w  planie  lotu  jako  godzina  odlotu  jest  wpisana  godz.5:00  UTC  (tj.  godz.  7:00  czasu 
warszawskiego)

Rządowy tupolew wyleciał z 27-minutowym opóźnieniem, TV24, 18.10.2010
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Rzadowy-tupolew-wylecial-z-27-minutowym-
opoznieniem,wid,12769948,wiadomosc.html?ticaid=1b2c3

Feralny lot tupolewa do Smoleńska wyleciał z 27-minutowym opóźnieniem - powiedział w TVN24 szef Biura 
Ochrony Rządu gen.  Marian Janicki. Dodał, że kolumna BOR z prezydentem przyjechała na lotnisko w Warszawie 
zgodnie z planem.

Zapis śmierci, Wprost 02.11.2010, , Autorzy: Michał Krzymowski i Marcin Dzierżanowski
Dlaczego Tu-154 wystartował z opóźnieniem? 

Dlatego, że spóźnił się prezydent Kaczyński. Początkowo wylot był planowany na godzinę 6.30, ale przed 10 
kwietnia Kancelaria  Prezydenta poprosiła  o opóźnienie startu  o pół  godziny.  Paweł  Janeczek,  szef  ochrony Lecha 
Kaczyńskiego,  zarezerwował  na  dojazd  na  Okęcie  piętnaście  minut.  Limuzyna  z  głową  państwa  miała  ruszyć  z 
Krakowskiego Przedmieścia o 6.45. 

Lech  Kaczyński  nie  wyszedł  jednak  na  czas.  Z  zeznań  głównego  kierowcy  Macieja  K.  wynika,  że 
prezydenckie bmw wyjechało z Pałacu dopiero kilka minut po siódmej. „Pod samolot podjechaliśmy między godz. 7.15 
a 7.20" – zeznał K. Silniki tupolewa już pracowały. Przed maszyną na prezydencką parę czekał szef Sił Powietrznych 
gen. Andrzej Błasik, który zgłosił Kaczyńskiemu gotowość do startu. Prezydent odebrał meldunek i wszedł na pokład. 
Samolot odleciał o 7.27.

32/106



SMOLEŃSK: MEDIALNA DŻUNGLA LUSTER 

GODZINA KATASTROFY
Komunikat MON, 10.04.2010, 10:13:00
http://www.wojsko-polskie.pl/articles/view/14838
W Smoleńsku, o godz. 8.56, rozbił się samolot TU-154M.

Wiktor Bater   - Polsat News  
http://www.youtube.com/watch?v=_96X6s2eRvI
Pierwszą informację o tym, że doszło do nieszczęścia otrzymałem telefonicznie od jednego z uczestników oficjalnej  
polskiej delegacji o 10:40 czasu lokalnego czyli o 8:40 czasu polskiego, czyli praktycznie 4 minuty po katastrofie.

Posiedzenie sztabu operacyjnego w sprawie katastrofy Tu-154, przewodniczy W.Putin, 10.04.2010
http://www.premier.gov.ru/events/news/10179/
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-samolot-tu-154-mogl-rozbic-sie-
wczesniej,nId,274067
С.К.Шойгу:  Уважаемый  Владимир  Владимирович,  в  10:50  сегодняшнего  дня  в  аэропорту  «Северный» 
Смоленска при заходе на посадку пропал с радаров самолет ТУ-154 М, совершавший перелет по маршруту 
Варшава-Смоленск.

O godzinie  10:50 (czasu rosyjskiego) na lotnisku "Siewiernyj"  w Smoleńsku podczas podchodzenia do lądowania 
zniknął z radarów samolot Tu-154M wypełniający lot  na trasie  Warszawa -  Smoleńsk  - raport  takiej  treści  złożył  
premierowi  Władimirowi  Putinowi  minister  ds.  nadzwyczajnych  Siergiej  Szojgu.  Raport  znajduje się  na oficjalnej  
stronie rosyjskiego premiera.

Wstępny raport   Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK)   ,19.05.2010  
Czas, który minął od początku niszczenia konstrukcji samolotu do pełnego zniszczenia konstrukcji kadłuba samolotu  
wskutek zderzenia z ziemią w odwróconym położeniu, wyniósł około 5-6 sekund. Ostateczne zniszczenie konstrukcji  
samolotu nastąpiło o godzinie 10:41:06. (tj.8:41:06 czasu polskiego)

Wywiad z Ewą Błasik
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20100724&id=po01.txt
Ufam, że w trumnie, która przyleciała do Polski jako ostatnia, jest mój mąż; nie wyobrażam sobie, by było inaczej.  
Myślę tak dlatego, bo otrzymałam jego rzeczy osobiste, które przy nim znaleziono. Wśród nich obrączkę i zegarek, na 
którym czas zatrzymał się na godzinie 8.38 (tj.10:41:06 czasu lokalnego) . Rozumiem, że wtedy zginął. 

Raport urzędu energetycznego SmoleńskEnergo dotyczący zerwania kabla elektrycznego, o który zahaczył Tu-154 o  
godz.10:39:35„Dziwny układ radiolatarni”, E.Ż. , Justyna Prus , Piotr Nisztor , Rzeczpospolita 26-04-2010
http://www.rp.pl/galeria/459542,10,466823.html
Zerwanie nastąpiło mniej więcej sekundę po tym, jak maszyna zaczepiła skrzydłem o brzozę, w efekcie czego odłamało 
się 30 proc. skrzydła. Z raportu wynika, że zerwanie linii nastąpiło o 10:39:35 (1). Około 500 m dalej, czyli po kilku 
sekundach, samolot się rozbił. 

(1) Wg„Transkrypcji  rozmów załogi samolotu Tu-154M nr 101,który uległ  katastrofie  w dniu  
10.04.2010 roku w czasie podejscia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator  
dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1, o godz. 10:39:35 był na pułapie ponad 400 m (odczyt „400”  
pada o godz. 10:39:57,1-10:39:59,3).  Przedstawiony dokument stanowi zaprzeczenie podawanej  
oficjalnie przez MAK godziny katastrofy. 

33/106



SMOLEŃSK: MEDIALNA DŻUNGLA LUSTER 

„Międzynarodowej komisji nie będzie”
Wywiad z Andrzejem Seremetem, „Gazeta Polska”, 07.10.2010
- Czy może Pan powiedzieć ze stuprocentową pewnością, o której godzinie wydarzyła sie katastrofa, bo- jak wiadomo-  
od początku były duże rozbieżności w jej ustaleniu?
-Proszę  wybaczyć,  ale  w  moim przekonaniu  i  w przekonaniu  prokuratorów postępowanie  nie  jest  to  okoliczność 
decydująca.
- Ale wie Pan, która to była godzina ?
- Będzie to ustalane dopiero po dokonaniu wszystkich badań o charakterze technicznym.

POGODA
Katastrofa według instrukcji, Rzeczpospolita 06-07.11.2010, Autorzy: Michał Majewski, Paweł Reszka
W maju 2010 ówczesny dowódca 36SPLT, płk.Ryszard Raczyński  w autoryzowanej  pisemnie wypowiedzi dla nas 
mówił:  „Otrzymana  przez  załogę  przed  wylotem prognoza  pogody mówiła  o  trudnych  warunkach  na  lotnisku  w 
Smoleńsku, jednak nie gorszych niż minimalne dla tego lotniska i samolotu.”

Posiedzenie sztabu operacyjnego w sprawie katastrofy Tu-154, przewodniczy W.Putin, 10.04.2010
http://www.premier.gov.ru/events/news/10179/
И.Е.Левитин: Метеоусловия были тяжелые: был практически сплошной туман, видимость, предварительно, 400 
метров при нормативе в 1000. 
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В.В.Путин: Норматив 1000? 
И.Е.Левитин: 1000 метров. 
В.В.Путин: А видимость была 400? 
И.Е.Левитин: Да, и пилот был предупрежден о том, что здесь такая сложная ситуация. Разговор был на русском 
языке. Мы теперь это все хотим подтвердить по самописцам - как это все происходило. Но он был оповещен по  
сложным метеоусловиям.

tłumaczenie za: http://pluszaczek.salon24.pl/237383,katastrofa-tu-154m-pol-roku-po
I.E. Lewitin: Warunki meteorologiczne były trudne: praktycznie biorąc była kompletna mgła, widoczność wynosiła 400 
m, podczas gdy norma widoczności wynosi 1000 m.
W.W. Putin: Norma wynosi 1000?
I.E. Lewitin: 1000 m.
W.W. Putin:A widoczność była 400?
I.E. Lewitin: Tak, i pilot był uprzedzony, że tutaj jest taka trudna sytuacja. 

(...)
Г.С.Полтавченко:  Действительно,  Владимир  Владимирович,  мы  вместе  с  губернатором  Сергеем 
Владимировичем Антуфьевым и членами делегации ожидали посадки самолета. К нам подошел руководитель 
полетов, доложил, что метеорологическая обстановка сложная. Это было действительно так. Я думаю даже, 
видимость там была менее 400 метров, может быть. Это было где-то в районе 10.30. Видимость была порядка 
100-150 метров. Очень сильный, плотный туман, а вверх - еще влажнее.

tłumaczenie za: http://pluszaczek.salon24.pl/237383,katastrofa-tu-154m-pol-roku-po
G.S.Połtawczenko: Rzeczywiście, Władimirze Władimirowiczu, razem z gubernatorem Siergiejem Władimirowiczem 
Antufiewem  i  członkami  delegacji  oczekiwaliśmy  na  lądowanie  samolotu.  Podszedł  do  nas  kierownik  lotów, 
przedstawił,  że warunki meteorologiczne sa trudne. To tak rzeczywiście było.  Myślę też,  że widoczność była tam 
poniżej 400 m, mniej więcej  . Było to około 10:30. Widoczność była   rzędu 100-150 m,   bardzo silna, wilgotna mgła, a 
wyżej, jeszcze gorzej.

Smoleńska droga podejścia  , Polska Zbrojna, Autorzy T.Białoszewski, M.Sarjusz-Wolski  
Pilot  Tu-154M Lux  skontaktował  się  także  z  załogą  polskiego  Jak-40,  który wcześniej  wylądował  na  lotnisku  w 
Smoleńsku.  Łączność  taka  odbywa  się  na  radiowym  kanale  zwanym  przez  pilotów „jeden–pięć”.  Można na  nim 
przeprowadzać rozmowy bez zakłócania sieci korespondencyjnej z wieżą czy kontrolą obszaru.
Rozmowa była krótka: Dowódca Jak-40: „Widać 100 i mleko…(1)”
Tu-154M Lux: „Dobra…(1)”.

(1) W „Transkrypcji rozmów załogi samolotu Tu-154M nr 101, który uległ katastrofie w dniu  
10.04.2010 roku w czasie podejscia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator  
dźwięku MARS-BM)” nie ma podanych wypowiedzi.

Spieszmy się powoli, z gen. Anatolem Czabanem rozmawia Janusz B.Grochowski, Polska Zbrojna 20/2010, 16.05.2010
P.Z.: Czy pilot, kiedy zobaczył niezbyt zdecydowaną postawę kontrolera ruchu, nie mógł „bojem” próbować przekonać 
się jakie naprawdę są wrunki pogodowe?
A.Cz.: Pilot mógł taką próbę podjąć. Lotnisko nie było zamknięte, czyli mógł przypuszczać, że jest podstawa chmur 
100 metrów przy widoczności kilometra. To minimum dla portu Siewiernyj, poniżej którego powinien być zamknięty. 
Nie wiem, dlaczego tak się nie stało. Pilot mógł tak przypuszczać, tym bardziej że wcześniej wylądował Jak-40, a  
ponadto, jeśli  nie  ma automatycznych systemów pomiaru,  mogą występować spore różnice w ocenie widoczności 
między tym, co podaje się z ziemi, a tym, co widać z powietrza. Bywa, że na ziemi jest mleko, a z powietrza można  
dostrzec  charakterystyczne  obiekty.  A znając  je  na  podejściu  do  drogi  startowej,  nawet  nie  widząc  pasa,  można 
bezpiecznie wykonać lądowanie.

Wstępny raport Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego   (MAK)   ,19.05.2010  
Załoga w porę otrzymywała dane o warunkach meteorologicznych i lotniskach zapasowych od stanowisk kontrolnych 
w Mińsku,  na lotnisku Smoleńsk  Siewiernyj,  a  także od załogi  samolotu Jak-40 Ministerstwa Obrony Narodowej 
Polski, który wylądował na lotnisku około 1,5 godziny przed katastrofą. (...)
Po nawiązaniu łączności z lotniskiem Smoleńsk Siewiernyj załoga dwukrotnie otrzymała informacje, iż na lotnisku jest 
mgła, widoczność 400 metrów, nie ma warunków dla przyjmowania.
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„Transkrypcja rozmów załogi  samolotu Tu-154M nr 101,który uległ  katastrofie  w dniu 10.04.2010 roku w czasie  
podejscia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1
korespondencja radiowa kontroli lotów z Tu-154M '”101”
10:14:06   KRL   Polish 1-0... Polish Air Force 1-0-1, for information at 06:11 Smolensk visibility 400 meters fog.
10:24:40   KRL   Na Korsarzu mgła, widzialność 400 metrów, 4-0-0 meters.
10:24:51   KRL   Temperatura plus 2, ciśnienie 7-45, 7-4-5, warunków do lądowania nie ma.

„Transkrypcja rozmów załogi  samolotu Tu-154M nr 101,który uległ  katastrofie  w dniu 10.04.2010 roku w czasie  
podejscia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1
korespondencja radiowa Jak-40 „044” z Tu-154M '”101”
08:24:49   044   No witamy Ciebie serdecznie. Wiesz co, ogólnie rzecz biorąc, to pizda tutaj jest. Widać jakieś 400  
metrów około i na nasz gust podstawy są poniżej 50 metrów, grubo.
08:29:03   2P   Ale grubość tych chmur 400-500 metrów?
08:29:08   044   Z tego co pamiętamy, na 500 metrach jeszcze byliśmy nad chmurami.
08:29:13   2P   A... Na 500 metrach nad chmurami... Dobra, dobra, dzięki.
08:37:01   044   Arek, teraz widać 200.

Michał Majewski, Paweł Reszka, „Ludzie z lotniska Siewiernyj”, Rzeczpospolita 18. 06. 2010 ,  
http://www.rp.pl/artykul/61991,495926_Ludzie_z_lotniska_Siewiernyj.html
Z zeznań kontrolera Pawła Plusnina przed rosyjską prokuraturą: „Chcę dodać ponadto, że po nawiązaniu łączności z 
Tu-154 zaniżyłem widoczność do 400 m, bo myślałem, że załoga podejmie samodzielnie decyzję o przekierowaniu się 
na zapasowe lotnisko, i że taka widoczność obudzi czujność pilotów, choć w rzeczy samej widoczność mieściła się w 
granicach 800 metrów”.

Raport Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) ,19.07.2010
http://www.mak.ru/russian/info/news/2010/news_2010.html

Заход на посадку проходил в сложных метеоусловиях, о которых экипаж самолета был своевременно 
проинформирован в процессе снижения с эшелона. Оцениваемая фактическая погода на аэродроме Смоленск 
"Северный" на момент авиационного происшествия в 10:41 составляла: ветер у земли 110-130 0, скорость 2 м/с,  
видимость 300-500 м, туман, облачность 10 баллов слоистая, нижняя граница 40-50 м, температура +1+20С.

Podejście do lądowania nastąpiło w złożonych warunkach meteorologicznych, o których załoga samolotu była 
poinformowana  w  czasie  zniżania  i  na  kręgu.  Pogoda  w  chwili  katastrofy  na  lotnisku  Smoleńsk  „Siewiernyj”  
kształtowała się następująco: o godzinie 10.41: wiatr przy gruncie: 110-130 stopni; prędkość wiatru 2 m/s; widoczność 
300-500 m; mgła; zachmurzenie sięgające 10 stopni, warstwowe, dolna granica 40-50 m; temperatura powietrza +1, +2 
stopni

Rosyjscy kontrolerzy  cywilni czy wojskowi,TVN24,23.09.2010
http://www.tvn24.pl/1,1674784,druk.html

Zapytany o pogodę 10 kwietnia odpowiedział, że korzystał z danych przekazanych ze stacji metereologicznej 
należącej do Jednostki Wojskowej Nr 06755. „Około 2 – 3 minut przed podejściem do lądowania była falowa mgła,  
widoczność  według  mnie  wynosiła  przypuszczalnie  około  800  –  1000  metrów  w  dal,  wysokość  według  raportu 
synoptyka – około 80 metrów” - zeznał Plusnin.

A jaka była faktycznie warunki przed lądowanie polskiej „tutki”? – „O godzinie 10:28 (czas moskiewski) tego 
dnia pogoda na lotnisku Siewiernyj  przedstawiała się następująco: 10 stopni warstwowego zachmurzenia nieba na 
wysokość 60 metrów, widoczność 600 metrów”(…) - tak zeznał 11 kwietnia cytowany już pułkownik  Murawiow, 
który w dniu katastrofy przekazywał Plusninowi dane meteo.

Smoleńsk 10/04. To naprawdę jest "śledztwo". Edmund Klich opowiada jak Rosjanie odmawiają, hamują, blokują i...  
straszą , wpolityce.pl, 22.10.2010
http://www.wpolityce.pl/view/3048/Smolensk_10_04__To_naprawde_jest__sledztwo___Edmund_Klich_opowiada_jak_
Rosjanie_odmawiaja__hamuja__blokuja_i____strasza_.html
"Strona polska nie otrzymała do wglądu raportu o warunkach na lotnisku Smoleńsk przed opublikowaniem." Bo w tym  
czasie na stronie MAK ukazały się te warunki, znowu nie było to z nami dyskutowane, nie było to rozpatrywane, 
specjalista nasz meteorologii jak zapoznał się z  internetu z tym, mówi, że on ma trochę inne zdanie, no ale to zrobiono 
bez nas.
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Wstrząsająca relacja rosyjskiego strażaka z miejsca katastrofy Tu-154
Wywiad z kapitanem Aleksandrem Muramszczikowem, 04.10.2010
http://wiadomosci.onet.pl/raporty/katastrofa-smolenska/wstrzasajaca-relacja-rosyjskiego-strazaka-z-
miejsc,1,3710937,wiadomosc.html
Gdy  wylądował  Jak-40  polskiego  Ministerstwa  Obrony  warunki  pogodowe  nie  były  jeszcze  krytyczne.
(...) Po 20 minutach od katastrofy mgła się rozproszyła; widzialność była idealna. U nas na bagnach tak bywa: pojawia 
się mgła i po chwili znika.

Wypowiedź świadka
„Misja Specjalna” z 05.10.2010
http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/misja-specjalna/wideo/05102010-2250/2728345
(nietłumaczone z rosyjskiego)
Pogoda charosza, da, (...) 
(tłumaczone)
Nagle zeszła mgła i nic nie było widać. I dosłownie po 15-20 minutach jak on się rozbił zrobiła się pogoda, jasno.

Forum smoleńskie
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=2&t=48375&sid=3a5c9826b8010e445000774194e929aa
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=2&t=48375&start=40
 Belikov » 10 апр 2010, 11:32 
Странно, что в такой туман (я из окна 9-го этажа землю с трудом вижу) вообще кто-то решился на полёт.
Dziwne że w takiej mgle (ja z okna na 9 piętrze ledwo widzę ziemię) w ogóle ktoś zdecydował się na lot
 Naiz » 10 апр 2010, 11:55
ранним утром вообще тумана не было, как специально...
Rano w ogóle nie było mgły, jak specjalnie...
winzard » 10 апр 2010, 11:56
Ребята, утром жена на машине ездила - тумана не было никакого.
Chłopaki, rano żona jechała samochodem- nie było żadnej mgły.
lsd дача » 10 апр 2010, 11:57
А я топал в 8 утра, не было тумана, топал обратно в 10 - уже образовывался. А сейчас всё в тумане.
A ja szedłem o 8 rano, nie było mgły, wracałem o 10- już się formowała. A teraz wszystko we mgle.
Red Angel » 10 апр 2010, 11:58
как раз ближе к 11 туман густой стал...
Tak koło godz.11 była gęsta mgła...

Katastrofa smoleńska: niewygodne fakty, Gazeta Polska 10.11.2010, Autorzy: Anita Gargas, Katarzyna Gójska-Hejke,  
Leszek Misiak, Grzegorz Wierzchołowski

Na temat mgły, według naszych informatorów, mówił również podczas zeznań szeregowy  Igor Pustowiar, 
który pełni służbę na lotnisku Siewiernyj. Miał powiedzieć: „W ciągu 30 minut od momentu wylądowania Jaka-40 do 
podejścia do lądowania Iła-76 warunki pogodowe na lotnisku w sposób znaczący uległy pogorszeniu, mgła stała się 
bardziej szczelna, uległa zagęszczeniu, widoczność przy ziemi zmniejszyła się do ok. 60-70m. (...) Po ok. 30 minutach  
warunki pogodowe pogorszyły się jeszcze bardziej,  zwiększyła się znacząco gęstość mgły, a widoczność na ziemi  
obniżyła się do nie więcej aniżeli 50m”.

Anatolij Żujew, dozorca w pawilonie wystawowym obok lotniska, opisał prokuratorom, że o godz.10 ulicę  
zalegała gęsta ściana mgły.

Z kolei Dmitrij Paszczakow z obsługi lotniska, który patrolował okolice pasa startowego, stwierdził, że przed 
lądowaniem polskiego Tu-154M mgła była tak gęsta, że ograniczała widoczność maksymalnie do dwóch metrów.

Zakaz fotografowania, Nasz Dziennik, 08.11.2010, Autor: Anna Ambroziak
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101108&typ=po&id=po15.txt

Z relacji grupy patrolowej odpowiedzialnej za zabezpieczenie prawego skraju lotniska Siewiernyj wynika, że o 
godzinie 10.20 czasu moskiewskiego wszystkie drużyny patrolowe były w pełnej gotowości. Jak mówi nasz informator, 
przesłuchanie inspektor Iriny Winogradowej z Komendy Milicji nr 2 w Smoleńsku rozpoczęło się 10 kwietnia br. o  
godz. 16.40 czasu moskiewskiego. (...) Irina Winogradowa potwierdziła, że 10 kwietnia na lotnisku była gęsta mgła, 
widoczność była praktycznie zerowa. Trudno było cokolwiek zobaczyć z odległości 1,5 metra, mimo że na lotnisku 
miały być włączone wszystkie reflektory.
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Czy Rosjanie mogli sztucznie wygenerować mgłę? Fakt.pl, 08.07.2010
http://www.fakt.pl/Czy-Rosjanie-mogli-sztucznie-wygenerowac-mgle-,artykuly,76603,1.html

Wniosek o pomoc w śledztwie został w poniedziałek wysłany do Departamentu Sprawiedliwości USA. Polscy 
prokuratorzy proszą m.in. o sprawdzenie, czy istnieją naukowe i techniczne możliwości wygenerowania sztucznej mgły 
- donosi dziennik.pl. 

Naczelna  Prokuratura  Wojskowa  jednak  na  razie  nie  chce  mówić  o  treści  wniosku.  Wstrzymuje  się  z 
informacjami na ten temat do czasu, aż pismo dotrze on do Stanów Zjednoczonych.

Mgła nad Smoleńskiem była naturalna, Fakt.pl, 23.07.2010
http://www.fakt.pl/Mgla-nad-Smolenskiem-byla-naturalna,artykuly,77950,1.html
Wojskowa  Prokuratura  Okręgowa  w  Warszawie  poprosiła  o  opinię  naukowców.  Biegli  z  Instytutu  Geografii  i  
Przestrzennego  Zagospodarowania  Polskiej  Akademii  Nauk  w  Warszawie  stwierdzili,  że  mgła  była  zjawiskiem 
naturalnym i  nie ma mowy o żadnej  teorii  spiskowej.  – Na podstawie wyników obserwacji  meteorologicznych w 
Smoleńsku z ostatnich 30 lat stwierdzili, że, "warunki mgielne" w rejonie katastrofy 10 kwietnia były typowe dla tego  
obszaru – powiedział w rozmowie z gazetą płk Zbigniew Rzepa, rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

STATUS KONTROLERA LOTU (ROZKAZY CZY REKOMENDACJE), BRAK 
ZGODY / ZAKAZU LĄDOWANIA

Forum smoleńskie
 Ferganec » 10 апр 2010, 12:11
http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=60

Как  сообщили  "Интерфаксу"  в  УВД  Смоленской  области,  аэропорт  "Северный"  был  закрыт  из–за 
тумана, пилоту предлагалось посадить лайнер в Минске или Москве на выбор, но он принял решение сажать 
машину в Смоленске. По некоторым данным, при четвертой попытке захода на аэродром самолет разбился.

Jak podał agencji „Interfaks” Wydział Spraw Wewnętrznych obwodu smoleńskiego, lotnisko Siwiernyj  było 
zamknięte z  powodu mgły,  pilotowi  dano wybór żeby lądował  w Mińsku lub w Moskwie,  ale  on zdecydował że 
wyląduje w Smoleńsku. Według niektórych danych, przy czwartej próbie lądowania samolot rozbił się.

Wypowiedź zastępcy szefa sztabu rosyjskich sił powietrznych generała Aleksandra Aloszyna.
http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/polska/gen--aloszyn--zaloga-kilkakrotnie-zignorowala-polecenia,56511,1
PAP, 10-04-2010, 18:19
Załoga  samolotu,  którym  leciała  polska  delegacja  z  prezydentem Lechem Kaczyńskim na  czele,  kilkakrotnie  nie 
wykonała  poleceń kontrolera lotów na lotnisku w Smoleńsku (...)-  powiedział  zastępca szefa sztabu rosyjskich sił  
powietrznych generał Aleksandr Aloszyn.

Wywiad z kontrolerem lotu- P.Plusninem
TVN24, 11.04.2010
http://www.tvn24.pl/-1,1651830,0,1,wieza-nie-mowila-po-angielsku-i-odradzala-ladowanie,wiadomosc.html
Pyt: Mieliśmy informację, że proponowano mu lądowanie w innych miastach.
Kont: To też mu proponowałem (1).
Pyt: A dlaczego odmówił?
Kont: To jego trzeba by spytać.

(1)  W „Transkrypcji  rozmów załogi  samolotu  Tu-154M nr 101,który  uległ  katastrofie  w dniu  
10.04.2010 roku w czasie podejścia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator  
dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1, nie ma rekomendacji  kontroli lotów do udania się na lotnisko  
zapasowe ani odmowy mjr Protasiuka

Wywiad z kontrolerem lotu- P.Plusninem
TVN24, 11.04.2010
http://www.tvn24.pl/-1,1651830,0,1,wieza-nie-mowila-po-angielsku-i-odradzala-ladowanie,wiadomosc.html
Pyt: Zaczął podejście do lądowania, którego mu Pan zabraniał?
Kont: Nie mogłem mu   zabronić  . Ja mu rekomendowałem, że nie należy go wykonywać.

Pilot za sterami jest ważniejszy od prezydenta - wywiad z majorem Michałem Fiszerem
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http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7763291,Pilot_za_sterami_jest_wazniejszy_od_prezydenta___wywia
d.html
-A jakie są relacje pilot - kontroler wieżowy?
-Na Wschodzie jest przyjęte, że sugestie kontrolera wieżowego są dla pilota wiążące. Taka jest mentalność. Wiedzą, że 
jeżeli  przylatuje  samolot  zachodni,  cywilny  to  komendy  kierownika  lotów  z  wyjątkiem  jakichś  wyjątkowo 
stanowczych, takich jak np. zamknięcie lotniska są informacją, z których pilot może skorzystać lub nie. Chyba, że są to  
komendy typu "zabraniam". Wtedy pilot musi się im podporządkować.

Smoleńska droga podejścia  , Polska Zbrojna, Autorzy T.Białoszewski, M.Sarjusz-Wolski  
Procedury decyzyjne  na  Wschodzie  i  Zachodzie (w tym w Polsce)  są  odmienne.  W Rosji  to  kontroler  z 

lotniskowej wieży wyrokuje, czy pilot może rozpocząć procedurę lądowania, podczas gdy na Zachodzie taką decyzję  
podejmuje dowódca załogi. Kontroler z wieży jedynie sugeruje rozwiązanie.  Może oczywiście zabronić lądowania, 
zamykając lotnisko, ale dzieje się tak jedynie wtedy,  gdy jest  zablokowany lub nieczynny pas  albo nastąpiły inne 
uszkodzenia infrastruktury lotniskowej.

Wyjaśnienia Edmunda Klicha ws katastrofy cz.2- TERAZ MY -24.05.2010
http://www.youtube.com/watch?v=xbibQLCot5I&feature=related
A.Morozowski:Ale czy na przykład lotnisko nie powinno być po prostu zamknięte?
E.Klich: Nie ma takich procedur zamykania ani cywilnych lotnisk ani wojskowych.
A.Morozowski:A to dlaczego jak jest mgła na przykład w Warszawie...
E.Klich: To lotnisko nie przyjmuje. Nie jest zamknięte.
A.Morozowski:To czy w takim razie nie mógł powiedzieć że nie przyjmuje?
E.Klich: Piloci dostali tak zwane lądowanie warunkowe, to znaczy że wysokość decyzji ich obowiązuje, a kierownik 
lotów może im dać lądowanie według tej zasady, która panowała na lotnisku Smoleńsk, jak zobaczy samolot. I takiej  
decyzji nie dostali. Bo on ich nie miał prawa widzieć przy tej pogodzie.

Z por. Arturem Wosztylem rozmawiają A.Kublik i W. Czuchnowski
„Tupolew wcale nie lądował”, Gazeta Wyborcza 21.05.2010
http://wyborcza.pl/1,75478,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html?as=2&startsz=x
-Tupolew wcale nie lądował. Robił podejście do lądowania i w jego trakcie doszło do katastrofy.
Podejście wygląda tak, że samolot zniża się do swojej minimalnej wysokości i wykonuje lot w kierunku lotniska. Jeżeli 
na tej wysokości w odpowiedniej odległości od drogi startowej ma kontakt wzrokowy z ziemią, może się zniżyć i  
kontynuować, nawet gdyby wieża podała mu gorsze -warunki.
Jeżeliby wieża powiedziała: "kategorycznie zabraniam", wtedy pilot nie robiłby nawet podejścia do lądowania.
-Wieża może zabronić lądowania?
 -Kontroler zawsze może zabronić, w każdym momencie. Kieruje ruchem na lotnisku. Jest panem i władcą.
-10 kwietnia wieża powinna była zabronić Tu-154 lądowania?
- Nie chcę spekulować.
-Ale skoro warunki pogodowe były poniżej minimum dla tupolewa, to znaczy, że on nie mógł lądować, czyli wieża 
powinna była mu tego zabronić. 
- Kontroler powinien dać jednoznaczną informację. 
-Jednoznaczną?
- Podać: "zabraniam podejścia".

Znamy wstępny raport z katastrofy, Życie, 20.05.2010
http://www.zycie.ca/2010/05/znamy-wstepny-raport-z-katastrofy/
 Komisja nie odpowiedziała na pytanie jednego z dziennikarzy, czy lotnisko w Smoleńsku powinno zostać zamknięte  
10 kwietnia z uwagi na trudne warunki atmosferyczne.

Smoleńsk 10/04. To naprawdę jest "śledztwo". Edmund Klich opowiada jak Rosjanie odmawiają, hamują, blokują i...  
straszą , wpolityce.pl, 22.10.2010
http://www.wpolityce.pl/view/3048/Smolensk_10_04__To_naprawde_jest__sledztwo___Edmund_Klich_opowiada_jak_
Rosjanie_odmawiaja__hamuja__blokuja_i____strasza_.html

Kolejne  pismo  17  kwietnia,  pytanie  o  system  ratownictwa,  m.  in  pytanie,  czy  jeśli  są  warunki  poniżej 
minimalnych istnieje procedura zamknięcia lotniska, czy taki obowiązek jest przez kierownika lotów, czy przez kogoś 
innego, bo miedzy innymi na wysłuchaniach tych osób chyba kierownik lotów proszę... Jeślibym się pomylił...

A jedna z tych osób powiedziała, że taka procedura jest z tym, że decyduje o tym dowódca jednostki, no tutaj 
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specyficzna sytuacja, bo  tutaj jednostki nie było. Ale ktoś tam był odpowiedzialny za całość tego zespołu, więc ktoś 
mógł ewentualnie podjąć (...)

Konferencja prasowa A.Macierewicza z dn.01.10.2010
http://polityczni.pl/macierewicz_o_katastrofie_smolenskiej,audio,50,5345.html
Załącznik  do  Rozkazu  Ministra  Obrony Federacji  Rosyjskiej  Siergieja  Iwanowa  nr  275  z  24.09.2004  w sprawie  
wykonywania  lotów  lotnictwa  państwowego:  kierownik  kontroli  lotów  ma  obowiązek  zezwalać  lub  zabraniać 
lądowania statków powietrznych w zależności od meldunków załóg i obserwatorów (...)
W przypadku wątpliwości co do bezpiecznego wyniku lądowania - wydać załodze rozkaz do odejścia na drugi krąg a 
osobom z grupy kierownictwa lotów- udzielić wskazówek co do dalszych działań.

Niewiele brakowało do szczęśliwego lądowania TU-154
Rozmowa Grzegorza Ślubowskiego z mjr Aleksandrem Koronczykiem, 06.10.2010
http://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/266391,Niewiele-brakowalo-do-szczesliwego-ladowania-TU154
G.S.: Główne pytanie jest takie: dlaczego ten samolot w tym miejscu znalazł się tak nisko? Dlaczego on znalazł się tak  
nisko? Tutaj przed nami jest gwałtowny spadek, parów.
A.K.: My zadajemy ciągle to pytanie: jak to się stało, że ten samolot znalazł się właśnie tutaj? Dlaczego znalazł się tak  
nisko kilometr od pasa startowego? Dlaczego tak zboczył z kursu? Ja jestem sam pilotem i mogę to wyjaśnić. Uważam,  
że dowódca załogi,  już będąc w tym miejscu, myślał, że jest  nad pasem startowym, bo meldunek nawigatora „10 
metrów” to początek wyrównywania lotu. Problem polega na tym, dlaczego pilotowi nikt wcześniej nie powiedział, że 
znajduje się  tak daleko od pasa startowego? Dlaczego nie było prowadzonej  najprostszej  czynności,  czyli  kontroli 
wysokości? Tutaj, gdzie się znajdujemy, wysokość powinna wynosić 50, 60 metrów, dokładnie tyle albo wyżej.
G.S.: Przepraszam, a kto miał mu to powiedzieć? Wieża?
A.K.: Oczywiście pilota o wysokości lotu powinien poinformować nawigator, drugi pilot i wieża kontroli lotów. Przede 
wszystkim obsługa naziemna. Wszystkie regulacje i rosyjskie, i międzynarodowe zakładają, że jeśli lotnisko przyjmuje 
samolot, to obsługa naziemna bierze na siebie odpowiedzialność. To oczywiście nie znosi odpowiedzialności załogi.  
Ważne jest to, że w tym locie widać wyraźnie, że dowódcy naprawdę niewiele było trzeba. Jemu brakowało jednej  
podpowiedzi – że odległość do pasa startowego wynosi kilometr. Jeśliby mu to ktoś powiedział, to do tragedii by nie  
doszło.  On się  zniżał  po mistrzowsku,  ale  widzicie,  tam,  gdzie widać  reflektory,  to  droga  na pas  startowy,  a  my 
jesteśmy od  tego  miejsca  100-110 metrów na  lewo.  I  jeszcze  jest  kilometr  do  pasa  startowego.  Gdyby ktoś  mu 
podpowiedział, to do tej tragedii by nie doszło.
G.S.: Taki duży spór jest w tej chwili, czy to jest lotnisko wojskowe, czy to jest lotnisko cywilne.
A.K.: Bez różnicy. W lotnictwie nie ma takich pojęć, a jeżeli nawet są, to nie mają znaczenia. Jeśli wydano zgodę na  
przyjęcie samolotu, to niezależnie od tego, jakie to było lotnisko, nawet jeśli to prywatne lotnisko, wszyscy ponoszą 
odpowiedzialność.  Niezależnie  od  właściciela  za  bezpieczeństwo  lotu  i  dostarczanie  informacji  odpowiedzialność 
ponosi służba lotniska. Ja nie wiem, jak się wtedy zachowywali kontrolerzy lotów, co robili. Do opinii publicznej nie  
dotarła  nawet  jedna  potwierdzona informacja  o  tym,  co  się  działo na  wieży kontrolnej.  Jestem jednak pewny,  że 
dowódca tego lotu był pozostawiony całkowicie sam sobie, tak jakby mu mówili: chcesz, ląduj, nie chcesz, nie ląduj.

„Kropka nad i”, TVN24, 25.10.2010, z Jerzym Millerem rozmawia Monika Olejnik
http://www.tvn24.pl/11940,1,kropka_nad_i.html
M.O.: A Pan wie jakie procedury obowiązywały?
J.M: Nigdy nie zadawaliśmy takiego pytania stronie rosyjskiej, dlatego bo to nie jest kwestia terminologii tylko to jest  
kwestia obowiązków kraju-gospodarza wobec samolotu wiozącego 96 oficjalnych gości przyjeżdżających na oficjalne 
uroczystości rocznicowe, a wzwiązku z tym przyznam, że nigdy stronie rosyjskiej polska komisja nie zadawała takiego  
pytania, bo ono jest- moim zdaniem- drugorzędne.
M.O.: Ważne było to pytanie, dlatego że jeśli obowiązywały procedury wojskowe to kontrolerzy powinni nie pozwolić 
na lądowanie naszego samolotu.
J.M.: Ja myślę że powinniśmy podejść do tego trochę inaczej. Pani na pewno jako gospodyni dowolnego spotkania nie  
pozwoliłaby  swoim gosciom na  podejmowanie  Pani  zdaniem  nadzwyczajnego  ryzyka,  gdyby się  z  Panią  chcieli  
spotkać- a w związku z tym, abstrahując od wszelkiego rodzaju paragrafów i przepisów prawnych jest jeszcze coś 
takiego jak dbałość o bezpieczeństwo swoich gości. I przyznam szczerze, że mnie troszkę zaskoczyła ta dyskusja, która 
uzależnia obowiązki gospodarza lotniska od jakiejkolwiek procedury. Przecież lądujemy na lotnisku, a nie w szczerym 
polu...
M.O.: Czy według Pana Minstra pracownicy wieży kontroli powinni zabronić ladowania naszemu samolotowi, naszym 
pilotom ?
J.M: To jest przedmiotem prac naszej komisji i niestety na razie nie mogę odpowiedzieć wprost na to pytanie, ale nasza 
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komisja dużo czasu poświęciła temu wątkowi i swoje zdanie mamy.

Katastrofa w Smoleńsku. "Niech lądują, może im się uda", Wiadomości24.pl,24.09.2010, Autor: Katarzyna Olczak
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/katastrofa_w_smolensku_niech_laduja_moze_im_sie_uda_160965.html

Płk gwardii Nikołaj Krasnokutski dzwonił do dowództwa wojsk lotniczych w Moskwie, by dostać zgodę na 
zamknięcie lotniska. Usiłował skontaktować się z "głównodowodzącym", ale informowano go, że jest nieosiągalny. 
Rozmówcy z Moskwy uważali, że pomimo fatalnych warunków Polakom należy pozwolić lądować. "Może im się uda"  
- twierdzili.

CZY ZAŁOGA POSŁUGIWAŁA SIĘ RADIOWYSOKOŚCIOMIERZEM?
Spieszmy się powoli, z gen. Anatolem Czabanem rozmawia Janusz B.Grochowski, Polska Zbrojna 20/2010, 16.05.2010
P.Z.: Tuż przed lotniskiem jest głęboka szeroka dolina. Czy to mogło wprowadzić pilota w błąd?
A.Cz.: To jedna z hipotez. Chociaż nie wierzę, by zlekceważyli wskazania innych przyrządów, skupiając się wyłącznie 
na radiowysokościomierzu, bo tylko on wskazuje rzeczywistą wysokość nad ukształtowaniem terenu czy znajdujących  
się na nim obiektów. Samolot ma kilka systemów pomiaru wysokości oraz TAWS, który ostrzega o zbliżaniu się do 
ziemi. Dowódca załogi miał przed sobą cztery wysokościomierze, w tym radiowysokościomierz, prawy pilot- trzy .

Edmund Klich: piloci Tu-154M byli źle przeszkoleni, Wprost24, 26.05.2010
http://www.wprost.pl/ar/196533/Edmund-Klich-piloci-Tu-154M-byli-zle-przeszkoleni/
Klich  poinformował,  że  odliczanie  wysokości  doszło  do  20  metrów.  Według  Klicha  załoga    posługiwała  się   
radiowysokościomierzem,  mierzącym  faktyczną  odległość  od  ziemi,  a  nie  wysokościomierzem  barometrycznym. 
Klich zastrzegł, że nie wie, na ile załoga zdawała sobie sprawę z pofałdowania terenu przed lotniskiem.

Smoleńskie domino, Gazeta Wyborcza, autor: Wacław Radziwinowicz, współpraca Bogdan Wróblewski, 2010-10-10
http://wyborcza.pl/1,105770,8485740,Smolenskie_domino.html

Gdy 10 kwietnia - z prezydencką delegacją na pokładzie - podczas lądowania we gęstej mgle posługiwali się  
radiowysokościomierzem, który pokazywał im, jak wysoko nad powierzchnią ziemi znajduje się maszyna, mogli nie 
mieć świadomości, że to wysokość od dna jaru.

Nie zdając sobie sprawy z tego, że lecą ponad ukrytym we mgle wąwozem, uważali, że są zbyt wysoko, by 
trafić na pas. Zaczęli zbyt ostro schodzić w dół.

Edmund Klich przed Komisjami Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, 21.10.2010 r.
transkrypcja: obiboknawlasnykoszt@tlen.pl - blog
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-6
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-8
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-9
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich:

I drugi problem, który tam... myślę, że to wystarczy czytać stenogram i można odczytać, nie trzeba tutaj, to nie  
jest  zdrada żadnych tajemnic badania,  że załoga w tych warunkach lotniskowych nie miała prawa posługiwać się  
radiowysokościomierzem. Radiowysokościomierzem można się posługiwać w ostatnim etapie lotu, jeśli jest lotnisko 
kategorii 2, a w Polsce kategorię drugą to ma tylko Warszawa Okęcie i nie wiem, chyba Gdańsk jeden kierunek, bo to  
musi być zniwelowane podejście. 

Bo radiowysokościomierz pokazuje odległość rzeczywistą od ziemi albo od przeszkód terenowych, jak las jest 
to też od czubków drzew, prawda. I teraz jeśli teren nie jest płaski, a tam akurat był ten wąwóz sześćdziesięciometrowy,  
to wtedy załoga bardzo łatwo może po prostu stracić poczucie świadomości sytuacyjnej, tzn. może nie znać położenia 
samolotu w stosunku do przeszkód terenowych. 

Może to jest zbyt naukowo. O co chodzi? Że tam jest przecież zapis w rejestracji: oni lecieli, tam 2 albo 3 razy 
jest komenda: 100 metrów. To tak jakby się nie zniżali, a w rzeczywistości samolot się zniżał, tylko leciał równolegle  
do zbocza. A nagle potem jak się czasy policzy tych kolejnych komend, to jest bardzo szybko: 80, 60, bo zbocze szło w  
górę, a samolot się zniżał, w związku z tym nastąpiło jak gdyby sumowanie tych dwóch spraw, prawda. Więc ja sobie  
zrobiłem taką wewnętrzną kalkulację,  to wyszło tam, że się zniżał z prędkością ponad 20 m/s,  co było faktycznie 
niemożliwe, ale ten teren... i ten teren po prostu doprowadził do tego, że załoga straciła tą świadomość sytuacyjną o  
pozycji samolotu. 
[poseł Antoni Macierewicz (PiS), poza mikrofonem] Rejestrator szybkiego dostępu w istocie mówi o wszystkim.
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski  akredytowany przy MAK płk  Edmund Klich:  Rejestrator szybkiego 
dostępu... Tam są pewne... ja bym nie chciał tu mówić o szczegółach. Tam w końcówce wystąpiły pewne problemy 
techniczne, ale taką mam tutaj ocenę ale myślę, że strona polska może się wypowiedzieć. Komisja pana Millera ma 
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dostęp  do  tego  od  początku,  on  nie  był  badany przez  Rosjan,  więc  nie  mógł  być  sfałszowany,  bo  ja  byłem  w 
Smoleńsku, kiedy przyniesiono go, i natychmiast został przekazany do Polski. (...)
Poseł  Elżbieta Kruk (PiS):  Panie pułkowniku, pan albo wybiórczo traktuje ograniczenia na podstawie konwencji... 
Załącznika 13, albo częstuje nas tutaj jakimiś opowieściami i własnymi dywagacjami, nie wiem, na jakiej podstawie.  
Pan zdaje się ma dużą szerszą wiedzę niż my. Po ja chciałabym się dowiedzieć, na jakiej podstawie pan mówi, że  
samolot leciał i że załoga wykorzystywała radiowysokościomierz? (...) Czy to są dane, które pan czerpie z np. z zapisu 
parametrów lotu, które pan prawdopodobnie zna, a my nie? (...)
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich:   Ja moją wiedzę czerpię z   
mojego prawie 50-letniego działania w lotnictwie cywilnym i wojskowym i to, że lot był w ostatniej fazie wykonywany 
według radiowysokościomierza, to myślę, że nie musi być aż taki specjalista jak ja, żeby to stwierdzić.

Stefan Gruszczyk (1) : Lot Tu-154M był nonszalancki, załoga nie była zgrana, RMF24, 19.06.2010
http://www.rmf24.pl/opinie/wywiady/przesluchanie/news-stefan-gruszczyk-lot-tu-154m-byl-nonszalancki-zaloga-
nie,nId,284218
Agnieszka  Burzyńska:  Stenogramy  sugerują  całkowity  spokój,  prawie  do  końca  włączony  jest  autopilot,  załoga 
spokojnie odlicza wysokość do 20 metrów. Rozumie to pan? 
Stefan Gruszczyk: Rozumiem. To już robili to, czego nie powinni, jak mówiłem wcześniej. Pierwsza dla mnie rzecz, że 
wysokość odczytywali według radiowysokościomierza, czego im nie wolno było robić . W końcówce do lądowania nie 
posługuje  się  radiowysokościomierzem,  tylko  wysokościomierzem  barometrycznym  (2),  który  jest  ustawiony  na 
ciśnienie  lotniska,  które  mieli  podane.  Z  korespondencji  wynika,  że  ustawili  je  również.  Według  tego 
wysokościomierza powinni podchodzić do lądowania.

(1) pułkownik, były pilot 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego
(2) płk.Gruszczyk mówi nieprawdę w kwestii obowiązujących przy lądowaniu procedur. W części  
„Lądowanie”  ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  РАБОТЫ 
ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА САМОЛЕТА ТУ-154М, Новосибирск 2001 г. jest zapis:

INSTRUKCJA  WSPÓŁPRACY  I  TECHNOLOGIA  PRACY  CZŁONKÓW  ZAŁOGI  
SAMOLOTU Tu-154M  , Nowosybirsk, 2001:   
Nawigator: poniżej 60m odczytywać bieżącą wysokość wg radiowysokościomierza, wyróżniając:  
wysokość 30, „próg”, 10,5,3,2,1 m, prędkość przyziemienia (...)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА САМОЛЕТА 
ТУ-154М  ,   Новосибирск 2001 г.  
ЗАХОД НА ПОСАДКУ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ, ПОДГОТОВКА К ЗАХОДУ
Перед началом снижения с эшелона:
КВС На УВ-5 (А-034-4 с с-та 85655) № 1 установите ВПР или высоту 60 м при значении ВПР 60 м и более.

INSTRUKCJA  WSPÓŁPRACY  I  TECHNOLOGIA  PRACY  CZŁONKÓW  ZAŁOGI  SAMOLOTU  Tu-154M  ,   
Nowosybirsk, 2001
Zejście do lądowania w trybie automatycznym, przygotowanie do zejścia.
Przed rozpoczęciem zniżania z kręgu:
Dowódca statku powietrznego: Na (radiowysokościomierzu) УВ-5 (А-034-4) № 1 wprowadzić wysokość decyzji lub 
wysokość 60m przy ustaleniu wysokości decyzji na 60m i więcej.

„Transkrypcja rozmów załogi  samolotu Tu-154M nr 101,który uległ  katastrofie  w dniu 10.04.2010 roku w czasie  
podejscia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1
10:10:07,2-10:10:10,3   Nawigator   RW, nastawniki, RW.
10:10:10,6-10:10:11,9   Dowódca   100 metrów (3).
10:40:51,5-10:40:58,0   Sygnał dźwiękowy, F = 400 Hz. (Wysokość niebezpieczna)
10:40:51,8-10:40:52,4   Nawigator  60 (4).

(3)  Alarm  „wysokość  niebezpieczna”  na  radiowysokościomierzu  został  ustawiony  tak,  aby  
włączył się na wysokości 100 m nad terenem
(4)  Alarm  „wysokość  niebezpieczna”  włączył  się  0,3  sekundy  przed  odczytaniem  przez  
nawigatora  wysokości  „60”.  Zatem  z  „Tanskrypcji  rozmów załogi  samolotu  Tu-154M  nr  
101,który uległ katastrofie w dniu 10.04.2010 roku w czasie podejscia do lądowania na lotnisku  
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Smoleńsk  „Północny”  (Rejestrator  dźwięku  MARS-BM)”,  Wersja  1”  wynika,  że  załoga 
przynajmniej ponad wysokością 60m posługiwała się wysokościomierzem barometrycznym, a nie 
radiowysokościomierzem.
Zarówno Edmund Klich, jak i Stefan Gruszczyk zaprzeczają niniejszym prawdziwości zapisów  
„Transkrypcji...” autorstwa MAK.

Jak czytać czarne skrzynki, kpt. Grzegorz Pietruczuk wyjaśnia o czym rozmawiali piloci, TVN24, 03.06.2010
http://www.tvn24.pl/-1,1659083,0,1,jak-czytac-czarne-skrzynki,wiadomosc.html, 
RW to radiowysokościomierz, na którym ustawiona zostaje wysokość 100 metrów jako ta, przy której ma pojawić się  
sygnał o zbliżeniu się do wysokości decyzyjnej (5). Na wysokościomierzu barometrycznym się tego nie ustawia – nie 
ma takiej możliwości.

(5) Pilot/Controller Glossary, FAA
http://www.faa.gov/air_traffic/publications/atpubs/pcg/D.HTM
DECISION HEIGHT- With respect  to the operation of  aircraft,  means the height at  which a  
decision must be made during an ILS, MLS, or PAR instrument approach to either continue the  
approach or to execute a missed approach. 
(See ICAO term DECISION ALTITUDE/DECISION HEIGHT.)
DECISION ALTITUDE/DECISION HEIGHT [ICAO]- A specified altitude or height (A/H) in the  
precision approach at which a missed approach must be initiated if the required visual reference  
to continue the approach has not been established. 
Note 1:Decision altitude [DA] is referenced to mean sea level [MSL] and decision height [DH]  
is referenced to the threshold elevation. 

Słownik Pilota i Kontrolera, Federal Aviation Administration
WYSOKOŚĆ  DECYZJI-  wysokość  na  której  musi  być  podjęta  decyzja  o  kontynuacji  lub  
przerwaniu lądowania w podejściach ILS, MLS, PAR (zob.termin Pułap decyzji/Wysokość decyzji  
ICAO)
PUŁAP DECYZJI/WYSOKOŚĆ DECYZJI [ICAO] - Ustalony pułap/wysokość (A/H) w podejściu  
precyzyjnym na którym należy przerwać lądowanie jeśli  nie nawiązano koniecznego kontaktu  
wzrokowego.
Uwaga 1: Pułap decyzji (DA) odnosi się do poziomu morza, wysokość decyzji (DH) odnosi się do 
wysokości progu (pasa).

Cztery miesiące przed katastrofą zepsuł się wysokościomierz, TVN24, Autor: Mariusz Hulaj, 02.11.2010
http://www.tvn24.pl/-1,1680457,0,1,cztery-miesiace-przed-katastrofa-zepsul-sie-wysokosciomierz,wiadomosc.html
Dlaczego piloci nie korzystali z wysokościomierza barycznego? To jedna z największych zagadek jaką muszą zbadać 
prokuratorzy. Czy jeden z tropów wskazuje na to, że systemy nawigacyjne samolotu, w tym także wysokościomierz 
baryczny, psuły się tak często, że piloci woleli im nie ufać.

W OKOLICACH WYSOKOŚCI DECYZJI
Zgodnie z Kartą lotniska w Smoleńsku wysokość decyzji przy podejściu na kierunek 259 wynosi 70 m (por. rozdział  
WYPOSAŻENIE  I OŚWIETLENIE LOTNISKA, MINIMA , schemat 2)

Stenogramy  uprawdopodobniły  zamach,  Gazeta  Polska,  09.06.2010,  Autorzy:  Leszek  Misiak,  Grzegorz  
Wierzchołowski
http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/191946,stenogramy-uprawdopodobnily-zamach
Wysokość decyzyjna – czyli poziom, na którym załoga musi ostatecznie zdecydować o lądowaniu – wynosi dla lotniska 
Smoleńsk-Siewiernyj 70 m.

„Co zeznał porucznik Wosztyl”
Wojciech Czuchnowski, Roman Imielski, Gazeta Wyborcza, 2010-06-30
http://wyborcza.pl/1,75478,8080281,Co_zeznal_porucznik_Wosztyl.html
„"Jak na wysokości 50 m nie zobaczycie pasa, odlatujcie" - taką komendę miała wydać wieża lotniska w Smoleńsku 
załodze prezydenckiego Tu-154, który rozbił się 10 kwietnia. Śladu po komendzie nie ma w stenogramach z czarnych 
skrzynek.
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Według portalu Niezalezna.pl zeznania Wosztyla znajdują się na karcie 1165 w aktach śledztwa prowadzonego 
w sprawie katastrofy przez polską prokuraturę wojskową. Porucznik mówił, że polecenie z wieży miało paść tuż po  
godz. 8.40 (czas lokalny 10.40), gdy tupolew znajdował się na wysokości około 80 m, a system ostrzegawczy (TAWS) 
od ponad 40 s alarmował o niebezpiecznym zbliżaniu się do ziemi.

Osoba znająca materiały śledztwa potwierdza nam, że Wosztyl rzeczywiście złożył takie zeznania. On sam 
odmówił  wczoraj  skomentowania  informacji  o  tym,  co  mówił  w  trakcie  przesłuchania,  zasłaniając  się  tajemnicą  
śledztwa. Komentarza nie uzyskaliśmy także od płk. Zbigniewa Rzepy z Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

Przeciek ws. katastrofy w Smoleńsku - śledczy pytają, kto miał dostęp do akt, Gazeta Prawna, 26.07.2010
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/438598,przeciek_ws_katastrofy_w_smolensku_sledczy_pytaja_kto_m
ial_dostep_do_akt.html

W  początkach  lipca  Naczelna  Prokuratura  Wojskowa  przekazała  Prokuraturze  Okręgowej  w  Warszawie 
materiały  w  sprawie  rozpowszechniania  zeznań  Wiktora  Ryżenki,  kontrolera  lotów  smoleńskiego  lotniska  (w 
"Rzeczpospolitej") i Artura Wosztyla, pilota samolotu Jak-40, który wylądował w Smoleńsku krótko przed katastrofą 
(w  portalu  Gazeta.pl)-  oraz  treści  wniosku  prokuratury  wojskowej  o  pomoc  prawną  do  USA z  30  czerwca  (w 
"Dzienniku Gazecie Prawnej").

06.07.2010
http://www.tvn24.pl/10883,1,rozmowa.html
Remigiusz Muś,  technik pokładowy z załogi Jaka-40, który 10 kwietnia wylądował w Smoleńsku przed katastrofą 
polskiego tupolewa, powiedział w wywiadzie udzielonym tvn24.pl, że kontroler z wieży w Smoleńsku zezwolił załodze 
prezydenckiego samolotu na zejście do wysokości  50 m -  podczas gdy z opublikowanego stenogramu wynika,  że 
kontroler miał zezwolić na zejście do stu metrów.

Remigiusz Muś w wywiadzie twierdzi, że już po wylądowaniu Jaka-40, pozostając w kabinie, słyszał przez 
radio rozmowę między załogą  Tu-154 i  kontrolerem i  słyszał  wyraźnie,  że kontroler  miał  zezwolić na  zejście  do  
"wysokości decyzji" 50 m, na której załoga miała zdecydować, czy wyląduje. Według Musia, również załoga Jaka  
dostała zgodę na zejście do 50 m, podobnie jak załoga rosyjskiego Iła z funkcjonariuszami ochrony, który po nieudanej  
próbie lądowania odleciał na inne lotnisko.

"Dostaliśmy zgodę na 50 metrów. Tu-154 i Ił też", TVN24, 06.07.2010
http://www.tvn24.pl/12690,1663248,0,1,dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu_154-i-il-tez,wiadomosc.html
W ekskluzywnym wywiadzie z tvn24.pl Muś twierdzi, że słyszał rozmowę (komunikację) między Tu-154 i kontrolerem 
siedząc w kabinie Jaka, już na lotnisku. 
W wywiadzie  Muś  potwierdza,  że polskie  załogi  wiedziały,  iż  na  lotnisku  w Smoleńsku obowiązuje  100 m jako 
minimalna wysokość do podjęcia decyzji o lądowaniu (tzw. wysokość decyzji).

Afera z nawigacją TU-154. "Bez komentarza", Dziennik, 06.07.2010
http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/284958,afera-z-nawigacja-tu-154-34-bez-komentarza-34.html

Płk Jerzy Artymiak z Naczelnej Prokuratury Wojskowej powiedział we wtorek PAP, iż już w pierwszej fazie 
postępowania  przygotowawczego polscy prokuratorzy wojskowi przesłuchali  całą załogę samolotu Jak-40.  "Mamy 
bardzo szerokie zeznania załogi" - powiedział Artymiak i dodał, że kwestie poruszone w wywiadzie "to nie jest sprawa 
nieznana prokuraturze".

Artymiak  poinformował  także,  iż  nagrania  z  Jaka-40 zabezpieczono niezwłocznie po wszczęciu śledztwa. 
"Prokuratura dysponuje całością tego nagranego materiału do chwili wyłączenia magnetofonu na pokładzie samolotu z  
uwagi  na  brak  awaryjnego  zasilania,  brak  akumulatorów"  -  dodał.  Muś  mówił  m.in.:  "na  naszym  (JAK-a) 
magnetofonie, który miałem okazję raz później przesłuchać w obecności żandarmów, nagrana jest cała korespondencja 
Iła  z  wieżą.  Po  tym,  jak  Rosjanie  odeszli  na  inne  lotnisko,  magnetofon,  tak  jak  wiele  innych  odbiorników,  
wyłączyliśmy. Byliśmy tam bez akumulatorów a nie wiedzieliśmy, czy dojedzie zasilanie lotniskowe".

„Transkrypcja rozmów załogi  samolotu Tu-154M nr 101,który uległ  katastrofie  w dniu 10.04.2010 roku w czasie  
podejscia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1
10:40:50   Nawigator 80
10:40:51  2 pilot Odchodzimy

Piloci zdecydowali: Lądujemy! Gazeta Wyborcza, 12.04.2010, autor Marcin Wojciechowski
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,7760745,Piloci_zdecydowali__Ladujemy.html
Wszystko wskazuje na to, że kapitan prezydenckiego Tu-154 sam podjął decyzję o lądowaniu (1).
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Piloci wiedzieli, że się rozbiją, Gazeta Prawna, 15.04.2010
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/413702,piloci_wiedzieli_ze_sie_rozbija.html

Rosyjscy eksperci tłumaczą, w jaki sposób doszło do katastrofy. Ich zdaniem kapitan Arkadiusz Protasiuk nie 
zważał na ostrzeżenia o złej pogodzie i podjął decyzję o lądowaniu. Dopiero przy podchodzeniu do lądowania piloci  
dostrzegli,  że samolot nie zdoła trafić  w punkt lądowania.  Ten moment  doprowadził  do śmiertelnego błędu.  Pilot  
zwiększył ciąg i nie wiadomo z jakiej przyczyny przychylił samolot   w prawo     (2). Jednocześnie próbował wzbić się do 
góry. – W rezultacie samolot zaczepił się o wierzchołki drzew, po czym pilot stracił kontrolę nad maszyną – opowiadał  
rosyjskiej agencji RIA Nowosti jeden z ekspertów badających przyczyny katastrofy. Czy pilot mógł uniknąć rozbicia  
się o ziemię? Ekspert twierdzi, że gdyby zaczął po prostu nabierać wysokości po prostej, istniałaby szansa.

(1) Por.rozdział „Obowiązujące procedury. Czy są dowody ich złamania ?”
(2)   Wstępny raport   Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK)   ,19.05.2010  
9. d.  Trzecie zderzenie   lewym skrzydłem  , które doprowadziło do początku niszczenia konstrukcji  
samolotu,  z  brzozą  o  średnicy  pnia  30-40  cm nastąpiło  w  odległości  260  metrów od  punktu  
pierwszego zetknięcia, 80 metrów na lewo od przedłużonej osi pasa.

Gen. Czaban: Nikt nie szkoli pilotów, żeby ryzykowali, Gazeta.pl, 21.04.2010
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7796230,Gen__Czaban__Nikt_nie_szkoli_pilotow__zeby_ryzykowali
.html

Zdaniem  szefa  szkolenia  Sił  Powietrznych  gen.  Anatola  Czabana,  pilot  samolotu,  który  rozbił  się  w 
Smoleńsku, mógł chcieć sprawdzić, czy warunki na lotnisku są rzeczywiście tak złe, jak podawała kontrola lotów.

Jego zdaniem inny jest ogląd warunków pogodowych z ziemi, inny z samolotu, a pierwszy pilot Tupolewa 
Arkadiusz Protasiuk wiedział, że godzinę wcześniej na smoleńskim lotnisku wylądował Jak-40 pilotowany przez mniej 
doświadczonego lotnika, dlatego mógł sprawdzać czy warunki pogodowe były faktycznie takie złe.

"Piloci w szoku, utracili sterowność", 01.06.2010
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/piloci-w-szoku-utracili-sterownosc,1,3551018,wiadomosc.html
-  Ostatnie 30 sekund lotu i  milczenie dowódcy świadczy o tym, że załoga była w szoku, bo utraciła  sterowność. 
Maszyna przestała reagować - uważa Janusz Więckowski, emerytowany pilot, który wylatał na Tupolewie 154 prawie 
20 tysięcy godzin. 
- Kiedy na wysokości 150 metrów maszyna nie reaguje, to wtedy się nie rozmawia z wieżą, tylko się myśli, dlaczego  
się tak dzieje. Dlaczego prędkość schodzenia się nagle powiększa, z 4-5 m/s do 14 m/s. Przecież pilot to nie samobójca 
- tłumaczył Więckowski.
- Zacząłem czytanie od ostatnich stron. Drugi pilot mówi "odchodzimy", a nawigator dalej odlicza wysokość.  Mogę 
wnioskować, że samolot ma prędkość opadania ok. 14 m/s. To jest prędkość niespotykana przy podejściu. Normalnie 
jest trzy razy mniejsza. Samolot zbliża się do ziemi bardzo szybko - komentował Krzysztof Krawcewicz z "Przeglądu 
Lotniczego".
- Załoga była zaskoczona tym, co się stało. Nie mam co do tego wątpliwości. Byłbym ostrożny w ferowaniu dalekich  
wniosków - podkreślał Tomasz Tuchołka z firmy ATM, która produkuje czarne skrzynki.

Ekipa z Samary pracowała w Warszawie przy bloku sterowania Tu-154M , Nasz Dziennik, 19.08.2010, autor: Anna  
Ambroziak
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100819&typ=po&id=po01.txt
Przed lotem do Smoleńska Tu-154M był sprawdzany przez ekipę ściągniętą z zakładu w rosyjskiej Samarze - ustalił 
"Nasz  Dziennik".  Naprawa miała  miejsce  w Warszawie.  Mechanicy usuwali  awarię  bloku sterowania  w  układzie  
autopilota. Chodzi o  kanał poprzeczny, odpowiedzialny za regulację przechyłu skrzydeł. Wszelkie usterki tupolewa 
powinny być odnotowane w tzw. książce pokładowej. Sęk w tym, że książka była 10 kwietnia na pokładzie tupolewa i  
jeśli przetrwała, jest w rękach Rosjan.

Z por. Arturem Wosztylem rozmawiają A.Kublik i W. Czuchnowski
„Tupolew wcale nie lądował”, Gazeta Wyborcza 21.05.2010
http://wyborcza.pl/1,75478,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html?as=2&startsz=x
A oni przecież nie lądowali, tylko robili podejście.
Powiem tak: musiało coś pójść bardzo nie tak, że tak się skończyło.

Jedna z pierwszych wypowiedzi publicznych   Edmunda Klicha  
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"doszło do zakłócenia lotu samolotu co będzie badane"

Największym  błędem  polskiego  rządu  było  oddanie  śledztwa  MAK,  Z  Iwanem  Chochłowem,  wieloletnim 
pracownikiem  rosyjskich  państwowych  linii  lotniczych  Aerofłot,  byłym  członkiem  komisji  badania  wypadków  
lotniczych, pilotem-instruktorem (18 tys. godzin nalotu, z czego 10 tys. na Tu-154), rozmawia Marta Ziarnik, Nasz  
Dziennik, 04.08.2010
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100804&typ=po&id=po18.txt
- Co w takim razie, Pana zdaniem, zdarzyło się 10 kwietnia przed lotniskiem Smoleńsk Siewiernyj?
-  Moim zdaniem,  była  to  awaria.  Klapy były podniesione  na  28  stopni  w samolocie,  a  więc  podnieśli  je  piloci, 
odchodząc w trybie automatycznym na drugi krąg, na wysokości 100 lub 80 metrów. Samolot z nieznanych przyczyn 
poszedł  w dół.  Piloci  nie  zrezygnowaliby z  konfiguracji  do lądowania  na rzecz  konfiguracji  do odejścia (o  czym 
bezsprzecznie  świadczy podniesienie  klap),  gdyby chcieli  lądować.  Podniesienie  klap  trwa,  to  nie  jest  tak,  że  je  
ustawiam i one już się podnoszą. W końcowej fazie lotu, kiedy piloci ciągną za stery, już nie było czasu na myślenie o  
klapach, więc podniesiono je wcześniej.

Aleksander Koronczyk, pilot ze Smoleńska
http://www.rp.pl/galeria/459542,10,466823.html
Pilot leciał tak, jakby właśnie tu spodziewał się pasa startowego.

Pięć sekund i mogliby dziś żyć, Dziennik Gazeta Prawna, 13.05.2010
http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/118146,piec-sekund-i-mogliby-dzis-zyc.html

Nie było awarii.  Samolot  nie  wybuchł,  bo gdy uderzył  o  ziemię,  paliwo miało temperaturę poniżej  zera.  
Poznaliśmy zapis czarnej  skrzynki  Tu-154M i znamy przebieg katastrofy.Polska czarna skrzynka Tu-154M została 
odczytana. 

Świadkowie  przesłuchani  przez  rosyjską  prokuraturę  twierdzili,  że  słyszeli  wycie  silników samolotu,  gdy 
przelatywał  on nad drogą.  Wtedy silniki  miały około 60 proc.  swojej  mocy. Ale Tu-154M na rozpędzenie ich do 
maksymalnej mocy potrzebuje około 10 sekund. Gdy samolot przelatywał nad drogą, potrzebował jeszcze niespełna 5  
sekund, czyli 400 metrów, by wzbić się z fazy lądowania z powrotem w powietrze.

Prezydencki tupolew mógł wyjść z tego cało, Polska The Times 03.06.2010, Autor:Łukasz Słapek
http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/264372,prezydencki-tupolew-m-lg-wyj-z-tego-ca-o,id,t.html
jak ustalił  rosyjski  Międzykrajowy Komitet  Lotnictwa -  wszystkie trzy silniki  tupolewa w momencie uderzenia w 
ziemię pracowały na 80 proc. ciągu.

Co Edmund Klich powiedział na podkomisji do spraw transportu lotniczego?, strona internetowa pos. Zbigniewa 
Kozaka, 18.05.2010
http://zbigniewkozak.pl/
Więc tutaj ten problem jakości  badań, te zarzuty,  ja uważam, że one nie mają  wpływu, bo tutaj  nie ma żadnych  
podejrzeń  i  od  początku  nie  było,  ale  potem zostało  to  udowodnione,  silniki  pracowały  pełną   mocą,  elementy 
sterowania, nie ma żadnych podejrzeń, bo to wszystko jest rejestrowane

Prędkości  pionowe  (Vh)  „101”  poniżej  pułapu  100  m  obliczone  przy  założeniu  że  załoga  posługiwała  się  
wysokościomierzem barometrycznym (por. rozdział „Czy załoga korzystała z radiowysokościomierzy ?”). Na podstawie  
„Transkrypcji rozmów załogi samolotu Tu-154M nr 101, który uległ  katastrofie w dniu 10.04.2010 roku w czasie  
podejścia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1-opracowanie:  
Autor (3)
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odczyt [m] godzina dH [m] dt [s] Vh [m/s]
100 10:40:48,70
90 10:40:49,60 10 0,9 11,11
80 10:40:50 10 0,4 25
60 10:40:51,80 20 1,8 11,11
50 10:40:52,30 10 0,5 20
40 10:40:53 10 0,7 14,29
30 10:40:54,50 10 1,5 6,67
20 10:40:55,20 10 0,7 14,29

10:40:56 odłączenie 1-go kanału ABSU
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А. И. ПЯТИН,   ДИНАМИКА ПОЛЕТА И ПИЛОТИРОВАНИЕ САМОЛЕТА Ту-154  , МОСКВА, «ВОЗДУШНЫЙ   
ТРАНСПОРТ»
Таб л и ц а 1 0
Вертикальные скорости снижения при некоторых путевых скоростях
Угол наклона глиссады θ =2°40'
Путевая скорость Путевая скорость Вертикальная скорость 

Vy,км/ч Vy, м/с   Vy, м/с

180 50 2,3

198 55 2,5

216 60 2,8

234 65 3

252 70 3,3

270 75 3,5

288 80 3,8

306 85 4

324 90 4,3

A.I. Piatin- Dynamika lotu i pilotaż samolotu Tu-154, Moskwa, „Wozdusznyj transport”
Tablica 10 (3)
Pionowe prędkości zniżania przy niektórych prędkościach lotu
Kąt ścieżki podejścia = θ =2°40'
Prędkość lotu Prędkość lotu Prędkość pionowa 

Vy,km/h Vy, m/sek.   Vy, m/sek.

180 50 2,3

198 55 2,5

216 60 2,8

234 65 3

252 70 3,3

270 75 3,5

288 80 3,8

306 85 4

324 90 4,3

(3) Z przedstawionych prędkości opadania wynika że przedstawione w „Transkrypcji...” MAK  
prędkości  są  ok.3-5  razy  większe  niż  przewidziana  instrukcjami  prędkość  pionowa  przy  
schodzeniu  po  ścieżce  (glisadzie).  Pomijając  niedokładności  wyników  obliczeń,  wynikające  z  
braku  możliwości  weryfikacji  uzyskanych  wartości  z  odczytami  z  FDR,  dodatkowo  
niewiarygodnie  wyglądają  skoki  prędkości  pomiędzy  kolejnymi  dziesiątkami  metrów  w  
„Transkrypcji...”  Przedstawione  przez  MAK  parametry  prędkości  pionowej  nie  mają  nic  
wspólnego z regulaminowym schodzeniem do lądowania, ich osiągnięcie daje się wytłumaczyć  
wyłącznie niesprawnością samolotu. Do wyciągnięcia wiążących, ostatecznych wniosków co do  
prędkości opadania „101” niezbędne jest złożenie oryginalnych odczytów z CVR i z FDR.

Wstępny raport   Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK)   ,19.05.2010  
8.c. Pierwsze zderzenie samolotu z przeszkodą nastąpiło w odległości około 1100 metrów od pasa startowego, około 40 
metrów na lewo od kursu lądowania. Jeśli uwzględni się rzeźbę terenu (parów) i wysokość drzewa, wysokość lotu 
samolotu była niższa od poziomu początku pasa o 15 metrów. 
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Smoleńsk 10/04. To naprawdę jest "śledztwo". Edmund Klich opowiada jak Rosjanie odmawiają, hamują, blokują i...  
straszą , wpolityce.pl, 22.10.2010
http://www.wpolityce.pl/view/3048/Smolensk_10_04__To_naprawde_jest__sledztwo___Edmund_Klich_opowiada_jak_
Rosjanie_odmawiaja__hamuja__blokuja_i____strasza_.html

Jeśli  ja  powiedziałem  „na  ścieżce"  to  rzeczywiście  to  rzeczywiście  to  było,  bo  w tym  miejscu  samolot 
powinien się znaleźć minimum 70 metrów , gdyby był na ścieżce i gdyby był 70 metrów nad bliższą radiolatarnia we 
właściwym  profilu,  więc  on  był  poniżej,  bo  tam  był  już  na  10  metrach,  więc  pod  ścieżką  był  już  nad  bliższą  
radiolatarnią. Ja tu nie chcę zdradzać całego przebiegu badania, ale myślę, że to już jest prawie ogólnie znane, bo ta 
brzoza,  która  jest  ścięta,  tylko  tak  czubeczek,  to  jest  to  pierwsze  zderzenie,  to  jest  to  właśnie  w rejonie  bliższej  
radiolatarni.

A jeśli chodzi o kurs, to tak jak powiedziałem, ponieważ obserwator na bliższej radiolatarni zobaczył iskrę,  
która przeszła od masztu, który jest dokładnie w kursie, on jest w osi pasa, mówimy o osi pasa, więc że przeszła iskra  
między prawym skrzydłem a odciągiem, więc licząc rozpiętość samolotu, to mógłby odchylony od osi pasa o jakieś 20 
metrów , to nie jest na tej odległości dużo.

CHARAKTERYSTYKI LOTNE SAMOLOTU NIE SĄ Z GUMY, CZYLI MAK SAM 
SOBIE ZAPRZECZA

Wstępny raport   Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK)   ,19.05.2010  
Lot ścieżką schodzenia przebiegał przy włączonym pilocie automatycznym w płaszczyznach wzdłużnej i bocznej, a  
także przy włączonym automatycznym regulatorze ciągu. Wyłączenie pilota automatycznego w płaszczyźnie wzdłużnej 
i automatycznego regulatora ciągu nastąpiło przy próbie odejścia na drugi krąg odpowiednio na 5 i 4 sekundy przed 
zderzeniem  z  przeszkodą  (drzewem),  które  zapoczątkowało  niszczenie  konstrukcji  samolotu.  Wyłączenie  pilota 
automatycznego  w  płaszczyźnie  bocznej  nastąpiło  w  momencie  trzeciego  zderzenia  z  przeszkodą,  które 
zapoczątkowało niszczenie konstrukcji.

Jerzy Miller: Zapisy pracy silników dowodzą, że piloci próbowali poderwać samolot, Kontrwywiad RMF ,08.06.2010
http://www.rmf24.pl/opinie/wywiady/kontrwywiad/news-jerzy-miller-zapisy-pracy-silnikow-dowodza-ze-
piloci,nId,282152
Konrad Piasecki:  Czy wie pan już albo czy Polska wie, czy piloci próbowali poderwać maszynę w tych ostatnich  
sekundach lotu? 
Jerzy Miller: Zapisy pracy silnika wskazują, że rzeczywiście ta ostatnia faza była fazą chęci wznoszenia samolotu.  
Konrad  Piasecki: Od  jakiej  wysokości  nad  poziomem  ziemi  nastąpiło  to  wznoszenie?  
Jerzy Miller: Żadnych szczegółów nie mogę podać, bo są jeszcze przedmiotem badania.

Symulacja: na wysokości 20 metrów nie da się już poderwać Tu-154, Gazeta.pl, 06.09.2010, autor Tomasz Nowak,  
TOK FM, PAP
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,8340067,Symulacja__na_wysokosci_20_metrow_nie_da_sie_juz_pod
erwac.html
Międzypaństwowy Komitet Lotniczy (MAK) przekazał dziś stronie polskiej kolejne dokumenty dotyczące katastrofy 
prezydenckiego Tupolewa. Wśród nich są m.in. protokoły z eksperymentów na symulatorze lotu, w trakcie których  
piloci próbowali lądować w warunkach panujących 10 kwietnia w Smoleńsku.
W  ramach  eksperymentu  przeprowadzono  cztery  próby  podejścia  do  lądowania.  -  Jedna  z  nich  zakończyła  się 
katastrofą. W jej trakcie założono, że odejście, czyli poderwanie samolotu nastąpi z wysokości 20 metrów. Okazało się  
to niemożliwe. Było już za nisko, żeby wyprowadzić samolot,    ze zniżania   (1) - powiedział w rozmowie z TOK FM 
przedstawiciel  Polski  akredytowany przy rosyjskim komitecie  płk  Edmund Klich.  Według  stenogramów nagrań  z 
czarnych skrzynek załoga Tupolewa schodząc coraz niżej odliczała wysokość w dół właśnie do 20 metrów.

Smoleńskie domino, Gazeta Wyborcza, autor: Wacław Radziwinowicz, współpraca Bogdan Wróblewski
2010-10-10
http://wyborcza.pl/1,105770,8485740,Smolenskie_domino.html

W lipcu na podmoskiewskim lotnisku Szeremietiewo lotnicy polscy i rosyjscy eksperci z MAK przerabiali w 
symulatorze  TU-154M,  takiego  samego,  jakim 10 kwietnia  rano  leciał  do  Smoleńska  prezydent  Lech  Kaczyński,  
ostatnią fazę fatalnego rejsu.  W gęstej,  snującej  się  nisko nad ziemią mgle,  kierując się  wskazaniami przyrządów  
pokładowych, "schodzili" na coraz niższe pułapy, szukając "kontaktu wzrokowego" z urządzeniami sygnalizacyjnymi 
lotniska. A potem "uciekali" od ziemi, "przechodząc" na "drugi krąg" nad "portem lotniczym".

Kiedy "zeszli"  do  20  m,  tak samo jak  piloci  odrzutowca prezydenta  10  kwietnia,  od "ziemi"  już  się  nie 
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oderwali.  "Samolot",  kiedy  "dodali  gazu",  przysiadł  i  uderzył  o  powierzchnię.(1) -  Zabiliśmy  się  -  skwitował 
doświadczenie Klich uczestniczący w "locie" jako drugi pilot.

„Transkrypcja rozmów załogi  samolotu Tu-154M nr 101,który uległ  katastrofie  w dniu 10.04.2010 roku w czasie  
podejscia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1
10:40:55   Nawigator:   20.
10:40:56        Sygnał dźwiękowy, F=400 Hz. ABSU.
10:40:56        Sygnał dźwiękowy, F=400 Hz. ABSU.
10:40:57        Sygnał dźwiękowy, F=400 Hz. ABSU (1).
10:40:59        Odgłos zderzenia z drzewami.

(1) Zgodnie z podanym zapisem odłączono kanały autopilota i ręcznie przejście na wznoszenie  
powinno mieć miejsce 1-2 sek. po znalezieniu się samolotu na wys. 20 m nad terenem.  Zgodnie z  
książką "Praktyczna aerodynamika samolotu Tu-154M" wydaną w 1997 przepadanie samolotu  
dla  skrajnych  wyważeń  samolotu  przy  odejściu  na  drugi  krąg  wynosi  przy  prędkościach  
pionowych 3,5m/s  -  10m, 5m/s -  20m, 8m/s  -  50m.  Przy wynikającej  z  odczytów nawigatora  
(wg„Transkrypcji...”),  10:40:54,5-10:40:55,2-”30”,  10:40:55,2-10:40:58,2-”20”  prędkości  
pionowej ok. 14,29 m/sek zderzenie z ziemią nastąpiłoby natychmiast, a nie o 10:41:02,7.
Z powyższego wynika że  „Transkrypcja rozmów załogi samolotu Tu-154M nr 101, który uległ  
katastrofie  w  dniu  10.04.2010  roku  w  czasie  podejścia  do  lądowania  na  lotnisku  Smoleńsk  
„Północny” (Rejestrator dźwięku MARS-BM)”opracowana przez MAK  i wyniki eksperymentu  
MAK wzajemnie sobie przeczą.

Prezydencki tupolew mógł wyjść z tego cało, Polska The Times 03.06.2010, Autor:Łukasz Słapek
http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/264372,prezydencki-tupolew-m-lg-wyj-z-tego-ca-o,id,t.html

Jak podaje instrukcja użytkowania w locie Tu-154M, czyli książka, która szczegółowo opisuje charakterystykę 
samolotu i jego np. dozwolonych prędkości, przepadanie samolotu przy prędkości opadania 5 m/s wynosi około 50 m 
(2).  To  znaczy,  że  samolot  potrzebuje  właśnie  takiej  minimalnej  wysokości  to  tego,  aby  bezpiecznie  zacząć 
wyrównywać lot.

Decyzja o odejściu na drugi  krąg na wysokości  zaledwie 70 m była więc niewystarczająca,  aby w ogóle 
wykonać ten manewr (3). 

(2) Łukasz Słapek pisze nieprawdę. Poniżej (na następnej stronie) schemat wartości przepadania  
Tu-154M przy odejściu na drugi krąg dla różnych Vh. Widać że przepadanie 50m występuje dla  
Vh=8 m/sek. Dla Vh=5 m/sek. przepadanie wynosi 20m.
(3)  А.  И.  ПЯТИН,    ДИНАМИКА ПОЛЕТА И ПИЛОТИРОВАНИЕ САМОЛЕТА Ту-154  ,   
МОСКВА, «ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ»
ВНИМАНИЕ! Включение  автоматического  ухода  на  2-й  круг  может  производиться  
только после захвата глиссады на высотах не менее 30 м как из режима автоматического  
захода на посадку, так и из режима директорного управления
A.I. Piatin- Dynamika lotu i pilotaż samolotu Tu-154, Moskwa, „Wozdusznyj transport”
UWAGA!  Włączenie automatycznego odejścia na drugi krąg może zostać dokonane jedynie po  
osiągnięciu  ścieżki  zniżania  na  wysokości  co  najmniej  30  m zarówno  od  podejścia  trybie  
automatycznego zejścia do lądowania, jak i trybu pod kontrolą dyspozytora.
Powyższy  zapis  jednoznacznie  wskazuje  że  w  normalnych  warunkach  (sprawny  samolot,  
regulaminowa prędkość opadania) odejście na drugi krąg może nastąpić na wys. minimalnej 30  
m nad ziemią, a nie na 70m, jak twierdzi Ł.Słapek.
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OBOWIĄZUJĄCE ZAŁOGĘ PROCEDURY. CZY SĄ DOWODY ICH ZŁAMANIA ?
Rosyjscy eksperci wskazują winnych katastrofy Tu-154, TVN24, 20.05.2010
http://www.tvn24.pl/-1,1657106,0,1,rosyjscy-eksperci-wskazuja-winnych-katastrofy-tu_154,wiadomosc.html

Jak  pisze  gazeta,  "rosyjscy  eksperci  są  przekonani,  że  do  katastrofy  Tu-154M  doszło  z  powodu 
niedoświadczenia  prezydenckiego  pilota,  który  chcąc  spełnić  życzenie  urzędników,  zgodził  się  na  śmiertelnie 
niebezpieczne lądowanie, a potem, posłuchawszy się nawigatora, popełnił fatalne błędy w pilotażu".

Gazeta  te  błędy wylicza.  "Pierwszy polegał  na  tym,  że  dowódca,  wykonując  nieprecyzyjne  podejście  do 
lądowania, włączył reżim autopilota , czego kategorycznie nie powinien był robić (1). Ustawiwszy samolot na początku 
glisady,  po której  -  według jego obliczeń - powinna była zniżać się maszyna, dowódca wprowadził  do autopilota  
prędkość zniżania 4 metry na sekundę i rozpoczął lądowanie (1), sądząc, iż przy tych parametrach podwozie dotknie 
ziemi na początku pasa startowego" - relacjonuje gazeta.

"Tymczasem  nawigator  kontrolował  wysokość  lotu  za  pomocą  radiowysokościomierza  (2) -  przyrządu 
określającego  odległość  od  ziemi  na  podstawie  odbicia  od  jej  powierzchni  sygnału  radiowego.  Fatalną  rolę  w 
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katastrofie - według ekspertów - odegrał łagodnie pochyły, długi parów o głębokości około 40 metrów znajdujący się  
przed lotniskiem i niedoświadczenie nawigatora" - pisze rosyjski dziennik.

"Gdy samolot leciał nad dnem parowu i ziemia zaczęła uciekać w dół, nawigator wpadł w panikę i zaczął 
informować  dowódcę,  iż  idą  powyżej  kursu  oraz  że  w  ten  sposób  nie  trafią  na  pas  (3). Dowódca  uwierzył 
podwładnemu i zwiększył  prędkość zniżania dwukrotnie - do 8 m/sek. Tymczasem parów na trasie się skończył i 
zaczęło długie zbocze wzgórza. A o zwiększonej prędkości zniżania lotnicy zapomnieli" - wskazuje dziennik.

Katastrofa  TU-154:  Ekspert  o  wynikach  pracy  komisji,  Polityka,  20.05.2010,  z  Antonim  Milkiewiczem,  
emerytowanym pilotem i specjalistą od badania katastrof lotniczych rozmawia Grzegorz Rzeczkowski
http://www.polityka.pl/kraj/rozmowy/1505974,1,katastrofa-tu-154-ekspert-o-wynikach-pracy-komisji.read
-  Szef  komisji  technicznej  stwierdził,  że  to  kapitan  rozmawiał  z  wieżą  w  Smoleńsku  i  że  jest  to  absolutnie 
niedopuszczalne. Dlaczego?
- Kapitan ponosi pełną odpowiedzialność za samolot i załogę. Jego zadaniem jest precyzyjne i bezpieczne pilotowanie.  
Wszystko, co może zakłócić jego uwagę i koncentrację,  niesie potencjalne niebezpieczeństwo. Dowódca od reszty 
załogi  ma  otrzymywać  krótkie  i  precyzyjne  informacje.  Korespondencję  z  ziemią  powinien  prowadzić  w  tym 
przypadku nawigator, który jest najmniej obciążony. On powinien informować o wysokości, prędkości etc. Dowódca 
nigdy  nie  prowadzi  korespondencji,  on  oczekuje  tylko  informacji  od  załogi.  Ale  może  nawigator  nie  znał 
rosyjskiego?

Antoni Milkiewicz mówi nieprawdę:
PУКОВОДСТВО  ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУAТAЦИИ  Ту-154M, КНИГА 2

Instrukcja eksploatacji Tu-154M w locie, tom 2, 8.8.16.1/2, 8.8.17
Zejście  do lądowania  i  lądowanie,  podział  zadań  pomiędzy członkami załogi  przy zejściu do lądowania  w trybie 
automatycznym lub dyspozytorskim
Dowódca statku powietrznego:
- prowadzi łączność radiową  ,  
- kontroluje parametry schodzenia do lądowania,
- ustanawia kontakt wizualny z punktami orientacyjnymi na ziemi i podejmuje decyzję o kontynuacji lądowania (daje 
załodze komendę „lądujemy”) i przeprowadza lądowanie,
- wykonuje odejście na drugi krąg (daje załodze rozkaz „odchodzimy”), jeśli do wysokości decyzji położenie samolotu  
zostanie ocenione jako niedające możliwości wylądowania lub padnie komenda kontrolera o odejściu na drugi krąg,
- zarządza prędkością lotu za pomocą automatu ciągu lub ręcznie, lub daje drugiemu pilotowi komendę wykonywania 
wymienionych czynności.
Drugi pilot:
- kontroluje pracę ABSU (w trybie automatycznym), (...)
- na wysokości decyzji   (...)   realizuje odejście na drugi krąg, jeśli do tego czasu dowódca statku powietrznego nie podjął   
decyzji  o  lądowaniu  (nie  dał  rozkazu  „lądujemy”).  Po  wydaniu  komendy  „lądujemy”  drugi  pilot  nie  ma  prawa 
rozpocząć odejścia na drugi krąg bez dodatkowego rozkazu dowódcy  statku powietrznego, 
- kontroluje wysokość i prędkość lotu,
- po rozkazie  dowódcy statku powietrznego przejmuje kontrolę nad prędkością lotu poprzez automat ciągu lub ręcznie, 
a także nad mechanizacją skrzydła.

Odmowa nie zawsze oznacza to samo, Polska, 14.10.2010, Autor: Łukasz Słapek
http://www.gazetakrakowska.pl/opinie/319739,odmowa-nie-zawsze-oznacza-to-samo,id,t.html?cookie=1
W końcu rzecz być może najważniejsza, a mianowicie to, że w pewnej chwili lotu, kluczowej chwili, kokpit tupolewa 
zamienił się w salkę wykładową, w której ktoś niczym kustosz tłumaczy postronnym, do czego służy mechanizacja  
skrzydła. Pytanie też, dlaczego to nawigator, a nie drugi pilot czyta tak zwaną czeklistę przed lądowaniem.  Jest to 
bowiem obowiązek drugiego pilota.

Łukasz Słapek pisze nieprawdę:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА САМОЛЕТА 
Ту-154, МОСКВА "ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ" 1986 
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http://www.dream-air.ucoz.ru/new/pilotam/INSTRUCT.doc
Ш (Б/И) Зачитайте карту контрольной проверки (...), с контролем ответов по каждому пункту. 
„Instrukcja współpracy i technologia pracy członków załogi samolotu Tu-154”, Moskwa, Transport Powietrzny, 1986
http://www.dream-air.ucoz.ru/new/pilotam/INSTRUCT.doc
Nawigator: Przeczytać checklistę (...), z kontrolą odpowiedzi na każdy punkt.
Wg przywołanej instrukcji   wszystkie checklisty   ma czytać nawigator, nie drugi pilot.  

Identyczne zalecenia zawiera także ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ТЕХНОЛОГИЯ 
РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА САМОЛЕТА ТУ-154М, Новосибирск 2001 г. (INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY I 
TECHNOLOGIA PRACY CZŁONKÓW ZAŁOGI SAMOLOTU Tu-154M, Nowosybirsk, 2001)

Jak szkolić pilotów przewożących VIP-ów? Rozmowa Wyborczej z Krzysztofem Krawcewiczem, redaktorem naczelnym 
"Przeglądu Lotniczego Aviation Revue" i pilotem samolotowym, 08.05.2010
http://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/jak-szkolic-pilotow-przewozacych-vip-ow-rozmowa-wyborczej-z-krzysztofem-
krawcewicz
Bo na dzisiaj wiele wskazuje na to, że pilot - wiedząc, że pogoda jest poniżej dopuszczalnych minimów - postanowił  
sprawdzić, czy jednak lądować się uda. Przechylenie w lewo może wskazywać np. na to, że pilotując na przyrządy,  
jednocześnie wypatrywał ziemi przez okno po swojej stronie. To naturalny odruch bezwarunkowy (4).  Linie lotnicze 
wydają dużo pieniędzy na szkolenie swoich pilotów w powstrzymywaniu go.

„Transkrypcja rozmów załogi  samolotu Tu-154M nr 101,który uległ  katastrofie  w dniu 10.04.2010 roku w czasie  
podejscia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1
10:32:55   Dowódca   Podchodzimy do lądowania. W przypadku nieudanego podejścia, odchodzimy w automacie .
10:40:51  2 pilot Odchodzimy (5)

Płk Łukasiewicz o tupolewie: Komendy "Odchodzimy!" nie da się jednoznacznie interpretować, SE,Autor: Mirosław 
Skowron, 28.05.2010
http://www.se.pl/wydarzenia/opinie/mamy-zbyt-mao-danych_140751.html

Płk Piotr Łukasiewicz  (ekspert ds. lotnictwa, były szef oddziału szkolenia Dowództwa Sił Powietrznych):  - 
Komendy "odchodzimy" padającej w takiej chwili nie można interpretować tak jednoznacznie. Po pierwsze, w dalszym 
ciągu  nie  znamy zapisu  głosu  z  czarnych  skrzynek.  Nie  wiemy zatem,  czy  to  słowo  pada  jako  pytanie,  czy  z  
wykrzyknikiem.  Skoro wypowiedział je drugi pilot, zgodnie z przepisami i zasadami nie musi oznaczać przerwania 
lądowania. (5)

Ta  decyzja  należy  bowiem  do  dowódcy  załogi  (5).  Mogło  to  zatem  oznaczać  zapytanie  skierowane  do 
pierwszego pilota. Gdyby to było stwierdzenie "odchodzimy", także nie musiałoby oznaczać odejścia od manewru  
lądowania.  "Odchodzimy"  bowiem od  czego?  Może  od  osi  lądowania?  Drugi  pilot  mógł  być  odpowiedzialny za 
utrzymanie samolotu w kursie, na ścieżce zniżania. I mogło oznaczać odejście w lewo lub w prawo.

Komendę o rezygnacji z lądowania - to podstawowa sprawa - wydaje dowódca załogi. (5)

(1) Z cytowanej powyżej instrukcji obsługi samolotu wynika jednoznacznie, że zejście na wysokość 
decyzji na autopilocie nie jest zakazane . Poniżej wysokości decyzji procedury są następujące:
ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  РАБОТЫ  ЧЛЕНОВ  
ЭКИПАЖА САМОЛЕТА ТУ-154М  ,   Новосибирск 2001 г.  
КВС На ВПР отключите автоматический режим захода на посадку нажатием кнопки на  
штурвале «ОТКЛ. АВТОПИЛОТА».
INSTRUKCJA  WSPÓŁPRACY  I  TECHNOLOGIA  PRACY  CZŁONKÓW  ZAŁOGI  
SAMOLOTU Tu-154M  , Nowosybirsk, 2001  
Dowódca statku powietrznego:  na wysokości decyzji wyłączyć automatyczny tryb podchodzenia  
do lądowania poprzez wciśnięcie przycisku „ODŁĄCZENIE AUTOPILOTA” na wolancie.

Zgodnie  z  „Transkrypcją  rozmów  załogi  samolotu Tu-154M  nr  101,który  uległ  
katastrofie  w  dniu  10.04.2010  roku  w  czasie  podejścia  do  lądowania  na  lotnisku  Smoleńsk  
„Północny” (Rejestrator  dźwięku MARS-BM)” w której nie ma komendy dowódcy „lądujemy”  
przypisywanie mu lądowania (tj. świadomej kontynuacji manewru poniżej wysokości decyzji) jest  
nadużyciem.Do ostatecznego potwierdzenia/ zaprzeczenia powyższemu jest niezbędne nałożenie  
odczytów z CVR na odczyty z FDR.
(2) Por. rozdział „Czy załoga posługiwała się radiowysokościomierzem ?”
(3) W „Transkrypcji rozmów załogi samolotu Tu-154M nr 101, który uległ katastrofie w dniu  
10.04.2010 roku w czasie podejścia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator  
dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1, nie ma potwierdzenia powyższych informacji.
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(4)  Krzysztof  Krawcewicz  mówi  nieprawdę.  Wg  cytowanej  wyżej  Instrukcji  eksploatacji  Tu-
154M  w  locie,  tom  2,  8.8.16.1/2,  8.8.17  zarówno  obserwacja  przyrządów,  jak  i  otoczenia  
samolotu  przez  dowódcę  załogi  jest  z  nią  zgodna.  Dla  ułatwienia  tego  zadania  wariometr,  
wysokościomierze  baryczne  i  radiowysokościomierze  z  których  korzysta  dowódca  załogi  są  
umieszczone blisko siebie (por. zdjęcie poniżej).

Lokalizacja wskaźników wysokościomierzy i wariometrów na tablicy przyrządów pierwszego  
pilota Tu-154M „101”, fot.Airliners.net
1- wysokościomierz barometryczny WBE-2A
2- wariometr (VSI/TRA)
3- wysokościomierz barometryczny UWO-15M1B
4- wysokościomierz radarowy RW-5MD1 (A-034-4)
5- wysokościomierz radarowy / wariometr Honeywell KAV-485T
wg. PУКОВОДСТВО  ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУAТAЦИИ  Ту-154M, Lotnictwo.net opr. Autor

(5)  Płk  Piotr  Łukasiewicz, ekspert  ds.  lotnictwa,  były  szef  oddziału  szkolenia  Dowództwa Sił  
Powietrznych, mówi nieprawdę:
ИНСТРУКЦИЯ  ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  РАБОТЫ  ЧЛЕНОВ 
ЭКИПАЖА САМОЛЕТА Ту-154, МОСКВА "ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ" 1986 
http://www.dream-air.ucoz.ru/new/pilotam/INSTRUCT.doc
КВС  При подходе  к  ВПР  примите  решение  о  выполнении  посадки  и  дайте  команду  
экипажу: "Садимся".
2П  Если  на  ВПР  не  поступила  команда  от  командира  ВС,  дайте  команду:  "Уходим",  
нажмите кнопку "УХОД".
„  Instrukcja współpracy i technologia pracy członków załogi samolotu Tu-154  ”, Moskwa,  
Transport Powietrzny, 1986
Dowódca: W czasie lotu na wysokości decyzji podjąć decyzję o lądowaniu i wydać załodze  
komendę „Lądujemy”
2 pilot: Jeśli na wysokości decyzji nie padła komenda dowódcy, wydać komendę „Odchodzimy”  
i wcisnąć przycisk „Uchod”
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А. И. ПЯТИН, ДИНАМИКА ПОЛЕТА И ПИЛОТИРОВАНИЕ САМОЛЕТА Ту-154, МОСКВА, «ВОЗДУШНЫЙ  
ТРАНСПОРТ»

Включение  режима  в  продольном  канале  сигнализируется  загоранием  зеленых  табло  «Уход», 
расположенных на приборных досках пилотов,  в боковом канале  —  загоранием зеленых табло  «Стаб.  бок». 
Автомат  тяги  при  нажатии кнопки  «Уход» (если он  был включен)  переводит  РУД в  положение  «Взлетный 
режим» и отключается. 

A.I. Piatin- Dynamika lotu i pilotaż samolotu Tu-154, Moskwa, „Wozdusznyj transport”
Włączenie trybu „Uchod” w kanale podłużnym jest sygnalizowane zapaleniem się zielonych lampek „Uchod” 

na tablicach przyrządów pilotów, w kanale bocznym- zaświeceniem się zielonych lampek „Stab.bocz.” Automat ciągu 
przy  naciśnięciu  przycisku  „Uchod”  (jeśli  był  włączony)  przesuwa  manetki  ciągu  w  położenie  „ciąg  startowy”  i  
wyłącza się (6).

(6) Z powyższego zapisu wynika że włączenie „Uchod” nie generuje sygnału dźwiękowego, zatem  
na  podstawie  samej  „Transkrypcji  rozmów załogi  samolotu  Tu-154M  nr  101,  który  uległ  
katastrofie  w  dniu  10.04.2010  roku  w  czasie  podejścia  do  lądowania  na  lotnisku  Smoleńsk  
„Północny”  (Rejestrator  dźwięku  MARS-BM)”,  Wersja  1  i  zapisu  CVR,  ale  bez  znajomości  
zapisów rejetratorów FDR nie można jednoznacznie stwierdzić że załoga NIE UŻYŁA „Uchod”  
na wysokości 80 m (o czym mówi  2P „Odchodzimy”). 

STAN TECHNICZNY, SILNIKI Tu-154M „101” PRZED KATASTROFĄ
http://dlapilota.pl/wiadomosci/internet/katastrofa-samolotu-prezydenta
12/4/10@2128HRS Alan61 pisze: 

Tak się złożyło, że byłem świadkiem startu a może raczej wzbijania sie prezydenckiego samolotu. Owego 
sobotniego  poranka stałem od godz.7.05 na przystanku autobusowym na Okęciu,  oczekując  na  przyjazd autobusu 
linii703  i  o  godz.  7.23  zobaczyłem  wznoszący  się  samolot  rządowy.  Przeleciał  on  przede  mną  (prostopadle  do 
Al.Krakowskiej i w pewnym momencie zaczął skręcać w lewo. W tym momencie widziałem go z tyłu.

Uwagę moją zwrócił nierównomierny kolor wydobywajacych się spalin z silników. Z prawego wypływały 
spaliny mniej kontrastujace z otoczeniem, natomiast z lewego kolor spalin był brunatny. pomyslałem sobie, czy to aby  
nie awaria silnika i zacząłem odprowadzać samolot wzrokiem, aż zniknąłz pola widzenia. 

Później dowiedziałem się, że samolot uległ katastrofie w okolicy Smoleńska. Od tamtej pory zastanawiam się  
czy to co widziałem, nie było oznaką poważnej awarii lewego silnika i co mogło w konsekwencji doprowadzić do  
przechyłu  samolotu  na  lewą  stronę.  Nie  jestem  ekspertem,  ale  ta  różnica  w  kolorze  spalin  wydaje  się  być 
prawdopodobną oznaką, że silnik nie pracował właściwie.

Polish president dies in plane crash after pilot ignored warning not to land, The Sunday Times, 11.04.2010
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article7094338.ece

Russia Today and other television stations reported that even before the first attempt to land, the pilot had been  
dumping fuel — indicating some form of mechanical problem — so by the fourth attempt there was no alternative but 
to put the aircraft down.

Polski prezydent zginął w katastrofie lotniczej gdy pilot zignorował ostrzeżenia aby nie lądować, The Sunday Times,  
11.04.2010
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article7094338.ece

Russia Today i inne stacje telewizyjne podały, że już przed pierwszą próbą lądowania pilot zrzucał paliwo (1) - 
co wskazuje na jakieś problemy techniczne- tak więc przy czwartej  próbie nie było alternatywy dla sprowadzenia 
samolotu na ziemię.

(1) Tu-154 nie ma instalacji do zrzutu paliwa w locie.

Posiedzenie sztabu operacyjnego w sprawie katastrofy Tu-154, przewodniczy W.Putin, 10.04.2010
http://www.premier.gov.ru/events/news/10179/
(1)Tłumaczenie wg http://ohv.salon24.pl/190912,zapraszam-na-projekcje#comment_3351635
Г.С.Полтавченко: После этого нам сообщили, что они собираются садиться. Практически мы не слышали даже, 
как самолет приближался, не слышали шума двигателя.  Потом -  удар, странные звуки, не характерные для 
крушения. И после этого нам сообщили, что самолет столкнулся с землей. Буквально через три минуты мы 
были уже на месте.
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G.S.Połtawczenko:  Potem powiadomili  nas,  że  decydują  się  lądować.  Praktycznie  my nie  słyszeliśmy nawet,  jak 
samolot zbliżał się, nie słyszeliśmy szumu silników. Potem uderzenie, dziwne odgłosy, które nie są charakterystyczne 
dla rozbijania się samolotu. I potem poinformowano nas, że samolot uderzył w ziemię. Dosłownie w ciągu trzech minut 
byliśmy już na miejscu.

Smoleńsk Swiadek Katastrofy Pilot Jaka 40 Por Wosztyl
http://www.youtube.com/watch?v=Z7J4uhTr9_k&feature=related
- Słyszałem pracujące silniki samolotu który podchodził, zbliżał się do lotniska. Nagle usłyszeliśmy jak - bo nie tylko ja  
tam byłem, była cała załoga razem ze mną - usłyszeliśmy jak dodają obrotów maksymalnych, to znaczy inaczej: obroty 
zaczęły narastać do maksymalnych, następnie po kilku sekundach trzask i huk, i następne kilka sekund... dźwięk... 

Z por. Arturem Wosztylem rozmawiają A.Kublik i W. Czuchnowski
„Tupolew wcale nie lądował”, Gazeta Wyborcza 21.05.2010
http://wyborcza.pl/1,75478,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html?as=2&startsz=x
- Siedziałem w jaku jakieś 700-800 m od miejsca katastrofy. Samolot podchodził do lądowania na ustalonym zakresie 
pracy silnika. I nagle usłyszałem, że dodał obrotów, potem dźwięk jednego milknącego silnika, potem jakieś trzaski, 
huki. Pomyślałem: "no, chyba chłopaki się rozbili".

Wstępny raport   Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK)   ,19.05.2010  
Komisja Techniczna jednoznacznie stwierdziła - w czasie lotu nie doszło do aktu terrorystycznego, wybuchu, pożaru na 
pokładzie, niesprawności urządzeń technicznych samolotu. Silniki pracowały do samego zderzenia z ziemią.

Znamy wstępny raport z katastrofy, Życie, 20.05.2010
http://www.zycie.ca/2010/05/znamy-wstepny-raport-z-katastrofy/

Tak jednoznaczne wykluczenie przez Międzypaństwowy Komitet Lotniczy awarii prezydenckiego samolotu 
niepokoi polskich pilotów, którzy latali na Tu-154M. Na podstawie zdjęć silników uznają za zasadne zbadanie tezy, czy 
awaria nie nastąpiła przed zetknięciem się z ziemią, na wysokości 400-500 metrów - w tym wypadku dyski turbiny  
silnika były oderwane, co wskazuje na awarię systemu hydraulicznego samolotu. - Usłyszeliśmy, że silniki były na  
mocy startowej. Pytanie tylko, na jakiej podstawie ta moc została zapisana - czy na podstawie położenia trzech dźwigni 
w kabinie? Jeżeli odczyt jest właśnie z tego, to trzeba podkreślić, że położenie tych dźwigni nie musi się pokrywać z 
tym, jak te silniki w danym momencie pracowały - wskazują piloci.

Konferencja prasowa Parlamentarnego Zespołu ds Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10.04.2010, 08.10.2010
pos. Anna Sikora
Przed wylotem Tu-154M nr 101 dnia 10 kwietnia wykryto wyciek ze środkowego silnika, o którym nie powiadomiono 
pilotów.

„Wyciek” Macierewicza to... kałuża wody, 2010-10-08 13:46, autor: Michał Krzymowski
http://www.wprost.pl/ar/212632/Wyciek-Macierewicza-to-kaluza-wody/
„Przed startem samolotu Tu-154 M nr boczny 101, stwierdzono pod tym samolotem kałużę cieczy, którą jak ustalono 
okazała się woda, pozostała po myciu samolotu" - czytamy w odpowiedziach nadesłanych „Wprost” przez rzecznika 
prokuratury wojskowej płk. Zbigniewa Rzepę.

„Salon polityczny Trójki”, z Antonim Macierewiczem rozmawia Michał Karnowski, 12.10.2010
http://www.polskieradio.pl/9/299/Artykul/267536,Zamach-wykluczony-od-razu
- Pan podobno ma dowody że to był wyciek?
- No, wyciek był z pewnością. Ja nie wiem czy to był wyciek paliwa, czy to był wyciek wody, tego nie dyskutuję, tutaj  
się  próbuje  tym  grać,  nawet  robić  różnorodne  w  tej  sprawie  dowcipy.  Sam  wyciek  był,  tu  nie  ma,  nie  ulega 
wątpliwości... Ale czy on był po myciu to jest interesujące, bo myto czub samolotu, myto nosek samolotu w związku z  
uderzeniem w ptaka i tam zamalowywaniem tej części, w którą uderzył ptak przy poprzedniej podróży 24 godziny 
wcześniej, i ten dziób samolotu rzeczywiście myto. Tych części nie myto, a wyciek był z pewnością...
- Ale gdzie był? Z tyłu?
- To nie ulega wątpliwości. Spod silnika. Z silnika. I to było z tyłu.
- Ale nie ulega wątpliwości? Dlaczego nie ulega wątpliwości, to znaczy na jakiej podstawie?
- Bo jest wiele świadectw potwierdzających ten fakt, że to nie ulega wątpliwości...
- A jakie to są świadectwa?
- ...i to świadectw które zostały uzyskane w sposób- że tak powiem- z pewną trudnością. Osoby które to relacjonowały 
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próbowały ukryć ten fakt początkowo, ostatecznie go przyznały,  co więcej-  to się zdarzyło przed hangarem, nie w 
hangarze,  gdzie myto  samolot,  bo samolot,  ten  dziób samolotu myto w hangarze,  tylko  po wytoczeniu go,  przed 
hangarem, w czasie próbnego rozruchu silnika. (...) O tej sprawie nie poinformowano pilotów i próbowano to ukryć.

Zapis śmierci, Wprost 02.11.2010, , Autorzy: Michał Krzymowski i Marcin Dzierżanowski
Mechanicy zaczęli przygotowywać tupolewa o czwartej rano. Po godzinie maszyna została wyprowadzona z 

hangaru, zjawił się wtedy technik pokładowy, chor. Andrzej Michalak, członek załogi lecącej do Smoleńska. Dokonano 
próbnego uruchomienia silników. „Ok. 5.10 Przemysław L. (…) stwierdził, że na środkowym silniku nr 2 jest drobny 
wyciek. Polecił przerwanie czynności (…). Podszedłem do niego i razem sprawdziliśmy, co jest przedmiotem wycieku. 
Pod  silnikiem  widać  było  plamę  wielkości  ok.  40  cm,  jak  później  się  okazało,  plamę  wody.  Woda  ta  była  
prawdopodobnie pozostałością po myciu samolotu. Fakt ten stwierdziłem poprzez sprawdzenie lepkości tej cieszy, jej 
zapachu i jej smaku" – zeznał mechanik Krzysztof F.

Dwa dni  przed  wylotem do Smoleńska  tupolew był  z  premierem w Pradze.  Podczas  drogi  powrotnej  w 
samolot uderzył ptak, który uszkodził osłonę radaru i zadrapał lakier.  Usterkę naprawiono i nałożono nowy lakier.  
Potem samolot został umyty. Stąd woda pod silnikiem. 

Chor. Michalak wiedział o kałuży. Był spokojny.

TELEFONY NA POKŁADZIE
Telefony komórkowe zakłócały lądowanie Tu-154 M? Nowa hipoteza o przyczynach katastrofy pod Smoleńskiem,  
SE, 12.05.2010
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/telefony-komorkowe-zaklocaly-ladowanie-tu-154-m-no_139053.html
Śledczy nie wykluczają już żadnej wersji przyczyn tragicznego lotu prezydenckiego tupolewa. Prokurator generalny 
Andrzej  Seremet  ujawnił,  że  w  tuż  przed  lądowaniem  na  pokładzie  maszyny  było  włączonych  100  telefonów 
komórkowych.

19 telefonów aktywnych w tupolewie, Polskieradio.pl, 14.10.2010
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/268118,19-telefonow-aktywnych-w-tupolewie
Co  najmniej  19  aparatów  telefonicznych  było  aktywnych  w  czasie  katastrofy  -  powiedział  prokurator  wojskowy 
Ireneusz Szeląg. Będą one badane przez ekspertów z ABW.

Macierewicz: Więcej niż 5-6 telefonów komórkowych było włączonych, Fronda.pl, 14.10.2010
http://lubczasopismo.salon24.pl/wiaromania/post/238783,macierewicz-wiecej-niz-5-6-telefonow-komorkowych-bylo-
wlaczonyc

Według ustaleń duża część, więcej niż 5-6 telefonów komórkowych, było włączonych tuż przed katastrofą. 
Były to telefony także osób, które słynęły z tego, że bardzo rygorystycznie przestrzegały zasad bezpieczeństwa w 
samolocie, jak np. ministra Wassermanna. Można zastanawiać się, dlaczego w zapewne ostatnich sekundach ci ludzie 
włączyli  komórki.  Cała procedura włączenia telefonu trwa ok. 15-20 sekund i  jeśli  założyć,  że to włączenie było  
związane z poczuciem zagrożenia, o którym chcieli poinformować kogoś, na przykład kogoś z rodziny, to znaczy, że od 
momentu pojawienia się zagrożenia do momentu, w którym nie mogli już nic zrobić, musiało minąć co najmniej 15-20  
sekund.  To  nam  wyznacza  okres,  w  ramach  którego  możemy  się  domyślać,  co  się  wydarzyło.  To  są  jednak  
domniemania – faktem jest na pewno, że komórki były włączone i że od chwili, która wywołała poczucie potrzeby ich 
włączenia, do momentu uruchomienia aparatu, musiało minąć 15-20 sekund.

Zapis śmierci, Wprost 02.11.2010, , Autorzy: Michał Krzymowski i Marcin Dzierżanowski
W  aktach  śledztwa  znajdują  się  poruszające  zeznania  wdowy  po  pośle  PSL  Leszku  Deptule,  Joanny 

Krasowskiej-Deptuły. Kobieta twierdzi, że mąż dzwonił do niej w chwili katastrofy, z czego zostało nagranie na jej  
poczcie głosowej. „Między godziną 9 a 9.30 na mój telefon przyszła poczta głosowa, na której było zarejestrowane  
nagranie głosu mojego męża, który krzyczał: „Asia, Asia”. W tle słychać było trzaski,  a właściwie to głos mojego 
męża był w tle. Słychać było też głosy ludzi, jakby głos tłumu (…). Nie rozpoznałam słów, był to krzyk ludzi. Nagranie  
trwało  2-3  sekundy.  Trzaski  były  krótkie,  ostre  dźwięki.  Tak  jakby  łamał  się  wafel  lub  plastik  plus  dźwięk 
przypominający  hałas  wiatru  w  słuchawce  telefonu"  –  zeznała  Krasowska-Deptuła,  która  odsłuchała  to  nagranie  
dopiero, gdy usłyszała o katastrofie w telewizji. Potem nagranie się skasowało. Dzień później kobieta poinformowała o 
wszystkim ABW, która miała odnaleźć nagranie. 

Rozmawialiśmy z wdową po pośle Deptule. – Jestem na sto procent pewna, że to był głos męża i że nagranie 
pochodziło z chwili katastrofy. Niestety, nie znam wyniku ekspertyzy ABW – mówi. 
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Prokuratura: Poseł Deptuła nie dzwonił do żony z TU-154, TVN24, 03.11.2010
http://www.tvn24.pl/0,1680739,0,1,prokuratura-posel-deptula-nie-dzwonil-do-zony,wiadomosc.html
Wojskowi oskarżyciele dementują.  Leszek Deptuła,  tragicznie zmarły poseł  PSL nie dzwonił z pokładu Tu-154 do 
swojej  żony.  Na jej  telefonie nagrał  się ktoś zupełnie inny,  godzinę po katastrofie.  Połączenie wykonano z terenu  
Polski.

ŚWIADKOWIE ZE SMOLEŃSKA I „FAKTY PRASOWE” O PRZEBIEGU 
KATASTROFY

Forum smoleńskie, 10.04.2010, 10:25 (1)
http://www.smolensk-auto.ru/forum/index.php?showtopic=16192&st=0
RR_Bars: Что то случилось с польским самалётом на нашем аэродроме.. стаит без шасси все пожарные города  
там.(не подтверждённые данные, близкие к оффициальным.)

RR_Bars: co się stało z polskim samolotem na naszym lotnisku, stoi bez kół, wszystkie jednostki straży pożarnej z  
miasta tam są (dane niepotwierdzone, zbliżone do oficjalnych).

(1)  godzina  zamieszczenia  postu:  16  minut  przed  godziną  katastrofy  podaną  we  wstępnym  
Raporcie MAK

Prezydencki samolot rozbił się w Smoleńsku. Rosjanie apelowali by lądował w Mińsku lub w Moskwie, wprost24,  
10.04.2010
http://www.wprost.pl/ar/191846/Prezydencki-samolot-rozbil-sie-w-Smolensku-Rosjanie-informuja-zginelo-87-osob/
Świadek, który widział  wypadek prezydenckiego samolotu - a z którym rozmawiali reporterzy TVN24 - mówi, że 
samolot roztrzaskał się na wiele części, które mocno płonęły. Z tego, co widział świadek wynika, że maszynie, która 
usiłowała lądować w bardzo gęstej mgle, nie udało się przyziemić. Zwiększyła więc moc silników i  kiedy ponownie 
usiłowała podejść do lądowania, zawadziła lewym skrzydłem o drzewa. Samolot spadł 1,5 kilometra od lotniska.

Posiedzenie sztabu operacyjnego w sprawie katastrofy Tu-154, przewodniczy W.Putin, 10.04.2010
http://www.premier.gov.ru/events/news/10179/
Tłumaczenie wg http://ohv.salon24.pl/190912,zapraszam-na-projekcje#comment_3351635
А.В.Нерадько: Самолет столкнулся первый раз на удалении примерно 1200 метров с отдельно стоящим деревом 
высотой около 8 метров. На этом удалении самолет должен находиться на высоте около 60 метров.(...)
Дальше  самолет  продолжил  сталкиваться  с  отдельно  стоящими  деревьями,  разрушаться  в  воздухе,  затем 
столкнулся с землей и загорелся.

A.W.  Nierad’ko:Samolot  po  raz  pierwszy uderzył  w  pojedyncze  drzewa,  lecąc  na  wysokości  ok.  8  m.,  będąc  w  
odległości w około 1200 m. od lotniska. Przy tej odległości samolot powinien znajdować się na wysokości ok. 60 m.
(...)
Później samolot kontynuował zderzanie się z kolejnymi drzewami, zaczął rozpadać się w powietrzu, po czym uderzył 
w ziemię i zapalił się.

KATASTROFA SMOLENSK 10.04.2010. MARCIN WOJCIECHOWSKI przez telefon: " z samolotem cos sie ,  
10.04.2010 (1)
http://www.youtube.com/watch?v=qHnMHHN23Y4
Świadkowie mówią że samolot krążył wokół lotniska przez dłuższą chwilę, nie wiadomo czy nie mógł wylądować, 
niektórzy też twierdzą że gubił paliwo, że mógł mieć jakieś problemy techniczne, i w momencie podchodzenia do 
lądowania zahaczył lewym skrzydłem o drzewa i runął ,rozpadając się na kawałki.(...) Tu są salony samochodowe, więc 
udało mi się porozmawiać z pracownikami tych salonów, którzy to widzieli, i z klientami. Wszyscy potwierdzają że  
właśnie coś dziwnego się z tym samolotem działo, że on kilka razy krążył nad lotniskiem, że miał jakieś wyraźne 
problemy. Jest mgła w Smoleńsku dzisiaj, i to prawdopodobnie utrudniło lądowanie.

(1) Materiał filmowy początkowo zamieszczony tutaj:  
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/10,88722,7753013,Wojciechowski__Z_samolotem_cos_s
ie_dzialo_przed_katas.
W dniu 02.11.2010 przy próbie połączenia pojawia się komunikat: „Przepraszamy. Strona, której  
szukasz nie została odnaleziona. Prawdopodobnie została skasowana, zmieniono jej nazwę albo  
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została czasowo usunięta.”

Smolensk Swiadek Warsztat Samochodowy
http://www.youtube.com/watch?v=O2p2KqFotlU&NR=1
-Co Pan widział?
-Co widziałem? Samolot leciał, nisko bardzo leciał,  miał przechył w lewą stronę (1), zaczepił skrzydłem o drzewo, 
tam drzewo było ścięte powyżej niż inne, i kawałek skrzydła leżał, były porozrzucane szczątki samolotu na długości  
dwustu metrów, (..),  płomień,  był  taki  długi  stuk,  nie było  wybuchu ale długi  stuk i  płomień.  Wybuchu nie  było 
żadnego, po prostu głuchy stuk i płomień strzelił.
-Czy było widać ludzi? Gdzie kabina samolotu? Jakieś ofiary? Gdzie byli pasażerowie?
-Nie widziałem gdzie byli pasażerowie, nie widziałem. Samolot rozpadł się na kawałki i najdalej odleciało podwozie. 
Kwestia nieprzetłumaczona z rosyjskiego 1:11-1:12:
-Sałon? (...)
-Nu, on leżał (...) 
Wszystkie kawałki samolotu, tutaj przecież było widać, leżały kawalki samolotu wzdłuż jednej linii na odległości... Nie 
podszedłem tak blisko żeby widzieć dokładnie czy było widać jakichś  ludzi, być może one zostali w kabinie... Stad nie  
było widać .
-Jak on leciał, ten samolot ?
-Leciał dość nisko. Jeśli nie schodziłby w dół i nie miałby przechyłu na lewą stronę to przeszedłby nad drzewami.

Jarosław Olechowski, TVP
http://www.youtube.com/watch?v=_2HKdNP6-1U&feature=player_embedded
Ostatnie chwile tego lotu wyglądały w ten sposób: samolot leciał  bardzo nisko nad ziemią,  przechylony na lewe 
skrzydło. Tym skrzydłem zawadził o drzewa, a później o ziemię.

Barbara Włodarczyk
http://www.youtube.com/watch?v=DCeVDW4C-Og
Rozmawiałam też z pracownicami salonu który mieści się dosłownie kilkadziesiąt metrów od miejsca tragedii, i tam 
dziewczyny, które pracują w tym salonie widziały jak samolot dwie godziny krąży, i wszystkich oczywiście to bardzo 
interesowało, wszyscy wyglądali, natomiast oczywiście dopiero po tragedii dowiedzieli się, kto leciał tym samolotem.

Wypowiedź świadka Wołodii Pacholskiego
Smolensk, katastrofa - o wawozie przed lotniskiem oraz swiadkowie, TVN
http://www.youtube.com/watch?v=W1gqkU8rhdA
Z tego bloku również można zobaczyć drogę podchodzenia do lądowania. Wowka przyznaje, że tego dnia trudno było 
zobaczyć cokolwiek.
- Mgła. Tam światła muszą się palić, tam, filmuj. Musi się palić czerwone światełko. Ale nie było widoczne. Rozpoczął  
lądowanie ale nie dali mu pozwolenia więc znowu podleciał do góry, a potem , tak mi się wydaje, podleciał drugi raz i 
było słychać takie „wffff” (1).

(1)  Prawdopodobne  miejsce  obserwacji  przez  świadka  to  okno  bloku  mieszkalnego,  ~  
54º49'19.66''N, 32º04'02.72''E, ok.400 m od najbliższego punktu na ścieżce podejścia.

Wypowiedź Sławomira Wiśniewskiego dla TVP1
http://www.youtube.com/watch?v=qK3w4I3WpJo
Nagle widzę, przede wszystkim głównie słyszę, bo we mgle jako gęste środowisko lepiej dźwięk roznosi, słyszę, to ma  
byc dźwiek lądującego samolotu. Ale jak na mój gust to jest coś nie tak. On jakoś dziwnie leci. Dla mnie to był dziwny  
dźwięk. Ja pracuję słuchem jako montażysta. I widzę że ten samolot idzie pod bardzo dużym kątem, i z tego co później  
widziałem musiał zahaczyć tutaj o glebę albo o drzewa.(niezr.) Po prostu za nisko. Zarył skrzydłem o grunt, tak jak 
później widziałem.

Катастрофа в Смоленске: польский пилот попытался повернуть?, Владимир Демченко, 15.04.2010
http://www.izvestia.ru/world/article3140869/
Шестиклассник Артур Шкирманцев, наблюдавший за борьбой самолета за жизнь с расстояния метров в 100, 
утверждает, что лайнер пытался набрать высоту как раз по прямой.
- Он шел ровно, хотя хвост был намного ниже, чем кабина, - рассказал "Известиям" Артур, - стоял страшный 
гул, летчик хотел поднять самолет, но зацепился за дерево.
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Katastrofa w Smoleńsku: polski pilot próbował skręcić?, Władimir Demczenko, 15.04.2010
http://www.izvestia.ru/world/article3140869/
Szóstoklasista  Artur  Szkirmancew,  obserwujący z  odległości  100  metrów walkę  samolotu  o  życie,  potwierdza  że  
samolot próbował się po prostu wznieść.
- On szedł równo, chociaż ogon był dużo niżej, niż kabina- powiedział „Izwiestiam” Artur- był straszny huk, pilot  
chciał podnieść samolot, ale zahaczył o drzewo.

Wypowiedź świadka
„Misja Specjalna” z 05.10.2010
http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/misja-specjalna/wideo/05102010-2250/2728345
Pilot nie mógł sie tak pomylić. Idźcie tam, zobaczcie za garażami. On tam ostro zszedl w dół. To niezrozumiałe.

Świadek Igor Fomin, zatrudniony w warsztacie samochodowym ok.200m od miejsca katastrofy.
http://wiadomosci.onet.pl/wideo/autor-filmu-nikt-nikogo-nie-zabijal,7107127,1,klip.html#m=7107127,c=1
-Wyszliśmy z kolegą żeby zapalić papierosa.  I  nagle słyszę dźwięki,  takie dziwne, no i  stąd go zobaczyłem. Tam 
zahaczył skrzydłem o tamto drzewo, i zaraz potem uderzenie i dym, wysoki słup dymu. 

Роковым стал удар о березу, IZVESTIA.RU, 12.04.2010
http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3140696/
- Туман был жуткий, и поначалу самолета не было видно, - говорит Артур, - только огни и гул. Он минут сорок  
кружил над городом, пытался сесть. Но почему-то не мог. Несколько раз подлетал ближе, и было видно, что он 
красно-белый. Не наш - наши все бело-синие.
- В последний раз он появился во-о-н там, - Артур показывает на небо прямо над 12-этажным домом, - как-то  
сразу было понятно, что с ним что-то не так. Слишком резко снижался. Когда он подлетел к гаражам и скрылся  
за ними, я подумал: все, сейчас упадет. Но он вдруг вынырнул снова.
Пилот предпринимал отчаянные попытки набрать высоту. Первые верхушки тополей срезаны на высоте всего 
около трех метров. Дальше оставленные лайнером шрамы на деревьях идут выше - 5-10 метров. По словам  
мальчишек-очевидцев, борт шел с опущенным хвостом, и гул турбин заставлял закрывать уши.

Najważniejsze było uderzenie w brzozę, IZVESTIA.RU, 12.04.2010
http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3140696/
- Mgła była straszna, z początku nie było widać samolotu- mówi Artur - tylko światła i ryk.  On czterdzieści minut 
krążył nad miastem, starając się wylądować. Ale z jakiegoś powodu nie mógł. Wiele razy podlatywał bliżej, i było 
widać, że jest biało-czerwony. Nie nasz- nasze są biało- granatowe.
-  Ostatni raz pojawił się tam - Artur pokazuje na niebo nad 12-piętrowym budynkiem - i od razu było jasne, że coś z 
nim jest nie tak. Za szybko się zniżał. Kiedy podleciał do garaży i zniknął za nimi, pomyślałem: już, zaraz spadnie. Ale  
nagle znów się pojawił. 

Pilot podejmował rozpaczliwe próby nabrania wysokości. Pierwsze wierzchołki topoli są ścięte na wysokości  
około trzech metrów. Dalej ślady cięcia na drzewach są wyżej - 5 - 10 metrów. Według świadków, chłopców, samolot 
leciał z opuszczonym ogonem  i ryk silników zmusił ich do zatkania uszu.

Czy śledczy wiedzą, co wyciekło z tupolewa?, Nasz Dziennik, 29.07.2010, wywiad z Siergiejem Amielinem
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20100729&id=po01.txt
Co o katastrofie mówili sami mieszkańcy Smoleńska?
- Świadków tej katastrofy jest bardzo mało. Do tragedii doszło rano, była zła pogoda, większość mieszkańców miasta  
przebywała jeszcze w domach. Także ci, którzy mieszkają obok lotniska, nic nie wiedzieli o żadnej katastrofie lotniczej  
i dowiedzieli się o niej dopiero z wiadomości. Samolot widzieli w zasadzie tylko jadący w tym czasie szosą, którą 
przeciął. Ale oni widzieli go zaledwie kilka sekund. Z ich relacji wynika, że leciał bardzo mocno przechylony na jedno 
skrzydło i że spadł praktycznie od razu po tym, jak przeleciał nad szosą. Wszystko to rozegrało się niesamowicie  
szybko.

Świadek Oleg Starostienkow,
„Misja Specjalna” 21.09.2010
-  Ja  zwyczajnie  wyszedłem  żeby poodychać  świeżym  powietrzem.  Reperowałem  samochód,  po  prostu  chciałem 
odpocząć.
- I co pan wtedy zrobił?
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- Nic, wróciłem do warsztatu i powiedziałem chłopakom że rozbił sie samolot. Nie wiedzieliśmy rzecz jasna co to za  
samolot, że jest polski.
- Poszedł pan zobaczyć co się stało?
- Nie, nie poszedłem. Miałem dużo pracy.
- Dlaczego pan nie poszedł? To przecież niezwykłe wydarzenie zobaczyć spadający samolot.
-(śmiech) Ja już widziałem nie takie rzeczy (śmiech)

Spotkanie z  Antonim Macierewiczem w Klubie Hybrydy, 17.10.2010
http://www.youtube.com/watch?v=q89JeE6fpVY&feature=player_embedded
– W ostatnich sekundach próbowali się uratować. I wiecie co się stało? W tym momencie-przynajmniej takie jest 
świadectwo, tak wynika z relacji- w tym momencie silniki siadły. Dlaczego? Jak mówi jeden ze świadków, relacjonuje  
jeden ze świadków- nastąpił  po dodaniu gazu,  po ryku samolotu który dodał  gazu- jeden  z nich nawet  mówi że  
uderzenie pędu powietrza, a stał niedaleko, było tak wielkie że przewrócilo go na plecy. Drugi z nich mówi: nastąpił 
oślepiający błysk, a następnie silniki zgasły.

Edmund Klich przed Komisjami Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, 21.10.2010 r.
transkrypcja: obiboknawlasnykoszt@tlen.pl - blog
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-8
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich:
Następne pytanie: wybuchy i błyski. Był ten... już nie wiem ktoś z przesłuchiwanych mówił o tym. No i tutaj taka... 
myśmy taką koncepcję przyjęli, że to te wybuchy, bo to były nie były jakieś olbrzymie wybuchy, tak jak świadek, który  
był tam szybko na miejscu, to mogły być wybuchy amunicji, którą miał BOR.
[głos z sali] w trakcie lotu
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel  Polski  akredytowany przy MAK płk Edmund Klich:  W trakcie lotu,  to nie 
słyszałem w ogóle o takim czymś,. Nie, nie słyszałem o takim czymś, nie mam żadnych danych, więc nie mogę się  
odnieść. Nie mogę się odnieść i nic takiego nie mam.

Rosyjscy świadkowie o ostatnich minutach lotu  Tu-154, Anita Gargas, niezalezna.pl, 02.11.2010
http://niezalezna.pl/artykul/rosyjscy_swiadkowie_o_ostatnich_sekundach_lotu_tu_154/40826/1
Nikołaj Bodin, lekarz pogotowia ratunkowego, ma działkę obok garaży przylegających do lotniska Siewiernyj.
– Panowała gęsta mgła, a widoczność wynosiła w linii prostej około 30 m, zauważyłem, że korony drzew znajdowały  
się we mgle – zeznał Bodin. Miał właśnie usiąść w samochodzie, gdy usłyszał w górze szum lecącego samolotu. Jak 
można przeczytać w zeznaniach, Bodin zobaczył nisko lecący samolot, w linii równoległej do ziemi, na wysokości  
mniejszej niż 10 m. Maszyna podążała ze wschodu na zachód w kierunku lotniska. – Po raz pierwszy zobaczyłem tak  
bardzo nisko lecący samolot. Ponieważ, przelatując nade mną, samolot włączył forsowanie silnika, strumień powietrza 
wychodzący z turbiny powalił mnie na ziemię obok mego samochodu, a dokładnie na plecy, twarzą do góry. Rękami  
trzymałem się za przednie koło mojego samochodu, bo fala powietrza mnie unosiła. Następnie zobaczyłem, jak ten  
samolot, według mnie, lewym skrzydłem zahaczył o pień drzewa, brzozy. Ta brzoza rośnie na niewielkim wzniesieniu i  
miała wysokość ok. 15 m. Skrzydło zahaczyło na wysokości około 7–8 m, na skutek uderzenia ułamana część drzewa 
spadła w kierunku północnym – zeznał Bodin.
W momencie zderzenia z drzewem  nie zauważyłem, aby na skutek tego zahaczenia o drzewo odpadły jakiekolwiek 
części samolotu. Po uderzeniu w drzewo samolot kontynuował lot w kierunku zachodnim, przy czym w linii prostej i 
idąc na obniżenie lotu.
Anatolij Żujew jest z zawodu dozorcą. Około 10.35–10.40 przyszedł do swojego garażu przy lotnisku Siewiernyj. 
Ponieważ zalegała gęsta mgła, nie widział maszyny. 
Nagle – jak zeznał – ryknęły silniki i w odległości 150 m Żujew zobaczył sylwetkę samolotu. Leciał na wysokości 10  
m, ale próbował wzbijać się, bo był nachylony do góry pod kątem 40 stopni do horyzontu. – Po tym, jak samolot  
wyłonił się na chwilę z mgły, to był to moment, kiedy zaryczały silniki, powstał silny oślepiający błysk. Po tym błysku 
obserwowałem samolot przez 1–2 sekundy, próbował nabrać wysokości – zeznał Żujew.

Świadkowie:  Zrobili wszystko, by uchronić samolot przed rozbiciem, RMF FM, 24.10.2010, Autorzy Roman Osica i  
Marek Balawajder
http://m.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-swiadkowie-katastrofy-silniki-zaryczaly-
piloci,nId,304061

Najciekawsze zeznania złożył lekarz pogotowia, który 10 kwietnia wcześnie rano przyjechał na swoją działkę 
położoną niedaleko lotniska Siewiernyj.  Kiedy skończył pracę tuż po godzinie 10 rosyjskiego czasu, zaczął  iść w 
kierunku swojego samochodu. Zeznał, że mgła była tak gęsta, że widoczność w linii prostej wynosiła 30 metrów i 10 

60/106



SMOLEŃSK: MEDIALNA DŻUNGLA LUSTER 

metrów w górę. 
Podkreślił, że korony drzew były we mgle. Kiedy miał już wsiadać do samochodu, usłyszał lecący samolot - 

co  ważne  samolot  leciał  w  linii  równoległej  do  ziemi.  Przelatując  nad  nim tupolew włączył,  jak  on  sam mówi,  
"forsowanie silnika", czyli  przełączył go na maksymalne obroty.  To wskazywałoby na to, że samolot próbował się  
wznosić. Mężczyzna potwierdza ponadto przyjętą już wersję wydarzeń, że samolot po zderzeniu z drzewem zaczął 
się obracać w prawo (1). Rano ze wschodu samolot leciał bardzo nisko. Na wysokości około 6 metrów nad ziemią. Ja  
byłem bardzo blisko, na początku wyglądało, że leci normalnie,  a potem uderzył w brzozę i przekręcił się- mówił 
świadek. Byłem tuż przy tej brzozie. On włączył dopalacze wszystkich silników. Wyglądało jakby chciał ominąć tę  
brzozę. Przez to uderzenie było jeszcze silniejsze - dodał.

Prawdopodobnie pilot zauważył tę brzozę jak wyszedł z mgły. Rzecz w tym, że on zszedł poniżej mgły, która  
była na wysokości  10 metrów. Po uderzeniu go obróciło. Podwozie było już wysunięte.  Na początku leciał cicho,  
spokojnie.  A kiedy zaczął  zbliżać się  do brzozy włączył silniki  tak,  że mnie prawie nie zdmuchnęło -  powiedział  
świadek. Upadłem i złapałem się za koło samochodu. A kiedy przeleciał za brzozę, to już go nie widziałem.

Pytany, co stało się ze skrzydłem, powiedział, że było złamane. Jak to zauważyłem, to jeszcze wisiało na  
drzewie -  dodał.  Świadek relacjonuje,  że podbiegł do skrzydła,  a potem na miejsce uderzenia maszyny w ziemię.  
Samolot leżał już w błocie. Spojrzałem, nie widziałem nikogo żywego, a na miejscu pracowała już straż pożarna.

Inni  świadkowie  również  zgodnie  twierdzą  że  nad  lotniskiem i  jego  najbliższą  okolicą  była  gęsta  mgła. 
Opowiadają że słyszeli jak samolot się zbliżał, że silniki pracowały równo i miarowo do pewnego momentu. Choć nie  
wdzieli  samolotu,  usłyszeli że w ułamku sekundy zwiększyła się moc silników tupolewa - świadkowie mówią, że  
silniki zaryczały. To bezsprzecznie wskazuje na fakt, że załoga zorientowała się że jest za nisko nad ziemią i chciała  
podnieść samolot. Wniosek z tego jest taki, że piloci przez szybę w kokpicie zobaczyli ziemię i wtedy włączyli pełny 
ciąg. Niestety, było już za późno.

(1)  Zgodnie  z  materiałami  opublikowanymi  przez  MAK  (poniżej)  po  utracie  części  lewego  
skrzydła samolot wykonał część beczki autorotacyjnej  obracając się  w lewo i uderzył w  ziemię  
pod kątem ok.200-210 st.
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Edmund Klich przed Komisjami Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, 21.10.2010 r.
transkrypcja: obiboknawlasnykoszt@tlen.pl - blog
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-5
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-6
Poseł Andrzej Ćwierz (PiS):  (...) byłem w Smoleńsku i w Katyniu dnia 10 kwietnia. Rozmawiałem z osobami, które 
były na lotnisku wtedy,  kiedy zdarzyła się katastrofa,  i  znam relacje tych osób. Jedną z relacji  przytoczę. Jeden z 
dziennikarzy powiedział, że widział samolot ten, który się rozbił, w locie jeszcze i był przechylony na jedno skrzydło. 
To dla mnie była, jako fizyka, informacja bardzo istotna z kilku względów, bo wiedząc o tym, ze pas lotniczy ma 
długość... pas do lądowania na tym lotnisku 2,5 km, przypuszczalnie w połowie tego pasa znajduje się terminal tam,  
gdzie oczekują goście, samolot się robił ok. 400 chyba metrów przed lotniskiem, to z prostych wyliczeń wychodzi, że  
widoczność, jaką mógł stwierdzić ten dziennikarz, była 1600 m, a nam tłumaczono, że widoczność była bardzo mała.  
Powiem więcej  jeszcze. Będąc w odległości  4,5 km od tego lotniska, bo myśmy byli  w takiej  odległości,  nic  nie 
wskazywało, że widoczność jest tak niska, jak było nam przekazywane. 

Czyli  pytanie  w  takim razie:  czy państwo  zweryfikowali  warunki  pogodowe,  konkretnie  widoczność,  na 
terenie tego lotniska w oparciu o jakieś inne fakty przytoczyłem jeden z tych faktów, jak zeznanie świadków czy np.  
zweryfikowaliście tę odległość, czyli widoczność, np. o zdjęcia wykonywane przez dziennikarzy? (...) 

Następna kwestia, jeżeli samolot był widziany przez dziennikarza w locie, był przechylony na jedno skrzydło,  
tzn. że on był raczej na wysokości, no, przynajmniej kilkunastu metrów, tak sądzę. Mnie interesuje, jaka jest opinia 
dotycząca zderzenia. Tam bodajże był jar jakiś, czyli teren szedł w górę. Jeżeli on przy lotnisku był na wysokości  
kilkunastu metrów, to wcześniej powinien być co najmniej kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Czy przypadkowo ten 
przechył związany z uszkodzeniem skrzydła nie był związany z jakąś jeszcze inną rzeczą, no np. uszkodzeń sterów 
albo... w taki czy inny sposób i czy państwo nie sądzicie, że dostęp do wraku powinien, a przynajmniej mógłby nam 
umożliwić weryfikację tej hipotezy?
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich: (..) Panie pośle, ja myślę, 
że to, co widział ten dziennikarz, to on widział iła-76. Bo ten samolot... bo tego samolotu nie mógł zobaczyć, nie miał  
szans zobaczenia. 

Zaraz potwierdzę dlaczego. Bo tuż przed lądowaniem, już nie wiem, na ile sekund, czy ile minut i sekund, ale  
to jest rzędu nie więcej jak 5 minut, bardzo blisko już był samolot, nasza załoga z jaka-40 podaje: widzialność 200. I to  
jest przecież, no nikt nie wiedział, że będzie to tak ważne w tych relacjach. Więc jeśli była ta 200, z ziemi widać 200,  
tam nawet jest: Arek, teraz widać 200, no to trudno wiedzieć, żeby... tamta mgła była falami, więc mogła się poprawiać, 
ale rzędu do 400, nie więcej, więc z 1600 nie mógł nikt zobaczyć tego samolotu.

Natomiast, rzeczywiście, dwa razy przechodził ił-76. Myśmy trajektorii lotu nie mogli odtworzyć, bo nie dano 
nam danych, ale on był widziany, bo w czasie wysłuchań ludzi, którzy byli, bo kilka osób, które czekały na Prezydenta  
były wysłuchiwane przez nas, one też widziały i zresztą załoga samolotu jak-40, której część była na zewnątrz, widziała 
tego przelatującego iła-76...
Poseł Andrzej Ćwierz (PiS): Dziennikarz też widział.
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich: Właśnie w przechyleniu, 
właśnie w przechyleniu był ten samolot. Więc jestem pewien, że ta osoba widziała tego iła, ale jako niespecjalista mógł  
to... Musiałby podać dokładnie czas. (...)
Poseł Andrzej Ćwierz (PiS): Panie pułkowniku, dwie rzeczy. Jedna rzecz, że ten dziennikarz, który relacjonował to  
zdarzenie, widział samolot, który się potem rozbił, czyli to nie był ił-76. Dwa, widział również iła-76, który zbliżał się,  
oczywiście, bardzo nisko leciał, ale widział przez cały czas, no bo coraz bliżej był. 

Widział dwa samoloty. Trzy jeżeli mówimy o czasie, kiedy to mogło nastąpić, to widział to dziennikarz, który 
przyleciał jakiem-40, 40 minut wcześniej lądowali, zdaje się, czyli nie mógł widzieć dwie godziny wcześniej, czy 50  
minut wcześniej, tylko w czasie 40 minut do zera, że tak powiem, wcześniej, no bo już był na płycie lotniska. Tak że  
czas mamy określony. Dziękuję, tylko tyle.
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich: Panie pośle, pan może 
mieć takie teorie, ale ja tego nie potwierdzam.
[głos z sali:] To są informacje od świadka. Przesłuchany był ten świadek?
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski  akredytowany przy MAK płk Edmund Klich:  Ale ja nie wiem, tego 
świadka ja osobiście nie przesłuchiwałem, myślę, że prokuratura przesłuchiwała. 

WYWIADY SŁAWOMIRA WIŚNIEWSKIEGO - ŻARTY Z MAKAROWEM 
PRZYSTAWIONYM DO GŁOWY

Slawomir Wiśniewski - czas poczatku filmu 8:28 polski czas
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http://www.youtube.com/watch?v=yTJ79jzlCAA&p=DF8D8F9523D36110&playnext=1&index=59
-Słyszę dźwięk silnika, tylko ten silnik był jakiś taki ten dźwięk trochę inny, patrzę w mgle, idzie samolot bardzo nisko, 
lewym skrzydłem prawie że w dół, i normalnie słychać taki huk, miałem otwarte okno,coś coś tak jakby w moją 
stronę tratowali, za chwilę było wiesz, huk, dwa właściwie błyski ognia, wywalił się samolot. No to wiesz, na kamerę 
jako  typowy pies  ogrodnika,  znaczy ten,  człowiek  który to  tam ma  do  czynienia  z  mediami  i  wiesz,  i  biegiem, 
przeleciałem przez te błoto, patrzę, polski samolot.
-Kula ognia była ?
-Nie, to były dwa takie wybuchy, to nie była wiela kula ognia po prostu jak w takim potężnym wybuchu samolotu z  
pełnymi zbiornikami paliwa,  to  był  taki  zwykły tak jak wybuch.  Myślałem że to  jakiś  mały samolot.  No ale  jak  
pobiegłem już na miejsce, patrzę, a to jest nasz. No tam zaraz oczywiście znalazłem czarną skrzynkę, rozwalony ogon,  
zniszczony silnik i kadłub, jakieś szczątki, sporo tych szczątków i tam wszystko, wbrew pozorom, nic wielkiego nie 
było, nie palił się, nie było wielkiego ognia, takie małe ognisko, powiedzmy sobie.
Zaraz chwila przyjechała jedna straż ale bardzo miernie im to szło, no i idąc tam kawałek dalej już widziałem że były  
różne szczątki ale na przykład żeby było widać że ktoś zginął to nie, myślałem że to taki pusty samolot, typu wiesz,  
piloci, obsługa, itd. No bo (...) to niby prezydencki samolot, ale chyba raczej nie było tam 70 czy ileś osób.
-Odgłosów wołania o pomoc...
-Nie! Żadne takie, normalne potworna cisza jak po katastrofie.
(...)

Slawomir Wiśniewski - czas poczatku filmu 8:28 polski czas
http://www.youtube.com/watch?v=yTJ79jzlCAA&p=DF8D8F9523D36110&playnext=1&index=59
-Zaraz mnie chłopaki OMON-owcy chwycili i mówią: do tiurmy pójdziesz. A ja pytam się : za co? Ja jestem tu z 
polskiej telewizji, to jest moja robota, to jest mój obowiązek. Coś musiałem im powiedzieć żeby mnie nie zastrzelili, 
zaraz miałem Makarowa przy łbie.

Wywiad dla RP, 13.04.2010
http://www.rp.pl/artykul/460798_Widzialem__spadajacy_samolot.html
-Dopóki byli strażacy, wszystko było OK. Zapytali, kim jestem; gdy powiedziałem, że z telewizji, nie robili żadnych  
kłopotów. Potem jednak pojawili się ludzie z Federalnej Służby Ochrony. Na filmie słychać, jak krzyczą: „Federalna  
Służba Ochrony.  Oddawaj  kamerę!”.  Doszło do szarpaniny.  Dwa byczki  wzięły mnie pod pachy.  W międzyczasie 
widziałem, że przez las od strony lotniska przybiegło kilku naszych dyplomatów w garniturach.(...)
-Dlaczego Rosjanie chcieli zabrać kasetę?
-Bo ja wiem? Na początku była jedna wielka panika i przerażenie. Oni byli całkowicie zdezorientowani.
Chcieli usunąć wszystkich ludzi z miejsca katastrofy. Nie doszukiwałbym się tu jakichś podtekstów. Choć na początku 
było bardzo nieprzyjemnie.
Mówili:  „Szybko  domu  nie  zobaczysz”.  Bardzo  się  przestraszyłem,  że  będę  miał  kłopoty,  że  znalazłem  się  w  
niewłaściwym miejscu. Z tymi służbami nie ma żartów, obawiałem się konsekwencji. Przez cały czas nie wiedziałem, 
że prezydent i reszta naszych oficjeli nie żyje.

Wywiad dla TVP Info, 14.04.2010
http://www.tvp.info/opinie/wywiady/gdybym-wiedzial-co-sie-stalo-usiadlbym-i-plakal/1658974
-Jak funkcjonariusze pana traktowali? 
-Katastrofa musiała nimi bardzo wstrząsnąć. byli dla mnie uprzejmi i grzeczni. Nawet żartowali, mówiąc, że pójdę do 
więzienia i szybko z niego wyjdę. W końcu jednak przyszedł jakiś pułkownik i zaczął mnie wypytywać, skąd jestem, 
jakim sposobem się tutaj dostałem.

JEDEN FILM Z ODGŁOSAMI WYSTRZAŁÓW, WIELU AUTORÓW
http://www.onet.tv/amatorskie-wideo-z-miejsca-tragedii,6596633,1,klip.html#m=6596633,c=1
Kto nakręcił słynny film z katastrofy w Smoleńsku?
http://wiadomosci.wp.pl/kat,119674,title,Kto-nakrecil-slynny-film-z-katastrofy-w-
Smolensku,wid,12577507,wiadomosc.html?ticaid=1b093

Kto jest  autorem słynnego filmu,  nakręconego telefonem komórkowym po katastrofie  pod Smoleńskiem? 
Polscy prokuratorzy mają swoje teorie w tej sprawie - podaje RMF FM.

Jak informuje RMF FM, w oficjalnych mediach oraz w internecie pojawiła się po 10 kwietnia cała litania  
nazwisk rzekomych autorów nagrania. Wymieniany był Andrej    Mienderej   - ukraiński dziennikarz, który miał zostać 
zamordowany.  Inne  wersje  mówiły,  że  film  nakręcił  tajemniczy  Rosjanin  spod  Smoleńska,  a  jeszcze  inne  -  że 
pracownik  smoleńskiego  salonu  samochodowego  Władymir  Iwanow.  Pojawiło  się  także  nazwisko  Władimira 
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Safonienki. 
Swój typ w tej sprawie mają też polscy śledczy. We wniosku o pomoc prawną do Rosjan sugerują, by szukali  

internauty o pseudonimie Rastych. Jak ustalili, na jednym z portali społecznościowych w taki sposób podpisuje się  
niejaki Jura Budnyk.

Andriej Jewsiejenkow, rzecznik smoleńskiego gubernatora
http://wiadomosci.onet.pl/wideo/autor-filmu-nikt-nikogo-nie-zabijal,7107127,1,klip.html#m=7107127,c=1

Czytałem o tym jakoby na miejscu tragedii pojawił się ukraiński dziennikarz Andriej Mienderej, który został  
potem zamordowany w Kijowie. Miałem listę dziennikarzy którzy wtedy pracowali w Smoleńsku. Nie było wśród nich 
żadnych z Ukrainy. Nie było też nikogo o takim nazwisku.

KATYN 2. Had Kaczynski to die because of Polish gas?, 21.04.2010
Kavkaz Center (1)
http://www.kavkazcenter.com/eng/content/2010/04/21/11883.shtml

Russian bloggers reported that the FSB posted on the YouTube a fabricated clip with the execution of Poles by  
the KGB after the plane crash. 

Earlier, a clip from a FSB-censored version of this video could be watched and compared with the original  
one. Because bloggers around the world, especially in the US, made a scandal, the KGB removed its fake video (link to  
a removed clip). 

Whatever it  was,  the  KGB (FSB) deleted  from the now removed version gunshots,  course language and 
inserted (!) images of a cockpit device.

In the meantime, half a million people around the world have already watched this video with gunshots. The 
official media keep silence.

KATYŃ 2. Czy Kaczyński zginął z powodu polskiego gazu? , 21.04.2010
Kavkaz Center (1)
http://www.kavkazcenter.com/eng/content/2010/04/21/11883.shtml

Rosyjscy  blogerzy  podawali  że  FSB umieściło  na  YouTube  sfałszowaną  wersję  filmu  przedstawiającego 
egzekucję Polaków przez KGB po katastrofie samolotu.

Wcześniej,  film w ocenzurowanej wersji  FSB mógł być oglądany i  porównywany z oryginalnym filmem. 
Ponieważ blogerzy na całym świecie, szczególnie w USA, wywołali skandal, KGB usunęło kłamliwe video (link do 
usuniętego filmu- pusty).

Jakkolwiek było, KGB(FSB) skasowało z teraz usuniętej wersji strzały z broni palnej, wypowiedzi, i wstawiło 
(!) obrazy kokpitu.

W międzyczasie, pół miliona ludzi na świecie widziało film ze strzałami. Oficjalne media zachowują ciszę.

(1)  Kavkaz  Center  (www.kavkazcenter.com)  jest  niezależną  islamską  czeczeńską  agencją  
internetową.

Prof. Andriej Iłłarionow, były doradca W.Putina
wypowiedź w programie „Bronisław Wildstein przedstawia”

Z powodu tego  filmu toczyło  się  mnóstwo dyskusji.  2  miesiące  po jego  pojawieniu się  polskim mediom 
udziela wywiadu jakiś mechanik, Iwanow, który informuje że to on nagrywał ten film swoim telefonem komórkowym. 
Dalsza analiza i zestawienie głosu tego człowieka z głosem na nagraniu pokazują, że to różne osoby. Jego komentarze  
nie odpowiadają temu co jest na nagraniu. Żaden rosyjski dziennikarz nie mógł znaleźć owego mechanika Iwanowa w 
Smoleńsku przez 2 miesiące które minęły od katastrofy do momentu jego ujawnienia się, ani nawet potem, chociaż on  
jakoby pracuje w Smoleńsku niedaleko lotniska. 

Za jakiś czas ujawnił się nowy mechanik o innym nazwisku, który dał drugi wywiad, także polskim mediom.  
Teraz  on  mówił  że  to  on  nagrał  ten  film.  Jego  oświadczenie,  jego  głos  także  nie  pasują.  Znów  żaden  rosyjski  
dziennikarz nie mógł go znaleźć w Smoleńsku. I jeden, i drugi mechanik opowiadając jak nagrywali ten film ciągle  
podkreślali  że  cel  ich  wywiadu  polega  tylko  na   tym,  żeby zaprzeczyć  plotkom,  i  aby  przekonać  opinię  że  nic  
strasznego na tym nagraniu nie było. Takie rzeczy nie zdarzają się przypadkiem, tacy mechanicy nie biorą sie z lasu i 
wywołuje to   poważne wątpliwości co do  tego, co dzieje się wokół śledztwa.   

Tupolew płonął na moich oczach
http://www.fakt.pl/Tupolew-plonal-na-moich-oczach,artykuly,72526,1.html
Do  Władimira  Iwanowa,  autora  filmu,  który jako  jeden  z  pierwszych  pojawił  się  na  miejscu  katastrofy,  dotarli 
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rosyjscy dziennikarze. Filmu, na podstawie którego polscy śledczy starali dowiedzieć się, co działo się chwilę po tym,  
gdy maszyna  z  96  osobami  na  pokładzie,  w  tym  z  polską  Parą  Prezydencką  spadła  na  ziemię.  Wokół  nagrania  
Rosjanina narosło wiele spekulacji. Skąd słychać huk wystrzeliwanej amunicji?  Czy na nagraniu słychać, jak ktoś  
krzyczy po polsku? Czy choć przez ułamek sekundy było widać na filmie człowieka? Władimir Iwanow teraz wszystko 
wyjaśnia. 
Widziałem tę tragedię z bliska
Była sobota 10 kwietnia. Akurat pracowałem w swoim warsztacie samochodowym. Jest on oddalony nie więcej jak 200 
metrów od wojskowego lotniska „Siewiernyj”. Byłem pochłonięty pracą, gdy moją uwagę zwrócił huk
podchodzącego do lądowania samolotu.  Podniosłem głowę.  Nagle,  nie  dalej  jak 65 metrów od mojego warsztatu,  
zobaczyłem błysk i drzewa łamiące się jak zapałki. Od razu pobiegłem w tamtym kierunku. 
Nikt nie wzywał pomocy
Na miejsce katastrofy mógł się dostać każdy, ja byłem jedną z pierwszych osób. Chwyciłem za telefon komórkowy i  
postanowiłem nagrać to, co miałem przed oczami...
Próbowałem  podejść  jak  najbliżej  wraku,  prawie  mi  się  udało.  Jednak  poczułem  w  powietrzu  smród  paliwa  i  
uświadomiłem sobie, że za chwilę to wszystko może wybuchnąć. 
Zdziwiło mnie, że w palącym się wraku, wśród porozrzucanych rzeczy, połamanych drzew nie widać w ogóle ludzi. 
Pomyślałem nawet, że to rozbiła się maszyna transportowa lub wojskowa, a nie pasażerska.  Żadnych ciał, żadnych 
rannych i nie słychać, by ktokolwiek wzywał pomocy. Byłem wystarczająco blisko i proszę mi wierzyć, że gdybym 
usłyszał wołanie o pomoc, nie wahałbym się ani sekundy. 
Słyszałem wybuchy amunicji
Od strony lotniska razu zaczęli podbiegać milicjanci. Nie mogli nad tym wszystkim zapanować. Słyszałem tylko ich  
krzyki po rosyjsku. Nikt nie powiedział ani słowa po polsku, przecież bym rozpoznał. Na pewno nikt nie mówił, ani nie 
krzyczał po polsku. 
Na miejscu katastrofy panował straszny chaos, nagle ciszę przeszył huk. To było głośniejsze od wystrzału z pistoletu, 
jestem tego pewien. Kiedyś mieszkałem blisko poligonu i znam odgłos wystrzałów, więc nie może być tu mowy o  
żadnej pomyłce. Teraz, gdy o tym myślę, to jestem pewien, że to musiała być amunicja z broni, która należała do 
prezydenckiej ochrony. Wybuchała w ogniu i stąd ten huk. 
Milicjanci biegali i przeganiali gapiów
Kiedy  na  miejscu  katastrofy  pojawili  się  milicjanci,  próbowali  przepędzić  gromadzących  się  gapiów  i  zabronili  
dotykania jakichkolwiek rzeczy pochodzących z rozbitego samolotu. Widać było jednak, że funkcjonariusze nie panują  
nad sytuacją. Byli zdenerwowani i nie wiedzieli co mają robić. Widziałem starszego mężczyznę, który szedł leśną 
ścieżką. Możecie go zobaczyć go na filmie, który nakręciłem komórką. Nagle podbiegł do niego milicjant i krzyknął: – 
Odejdź stąd starcze! 
Skierowałem wtedy obiektyw kamery w telefonie w stronę ziemi, nie chciałem nagrywać twarzy milicjanta. Dlatego  
słychać tylko jego głos.  Nie zorientował się,  że nagrywam film. Wyglądał na spanikowanego i  przerażonego. Nie 
odezwał się do mnie ani słowem, pobiegł tylko w stronę samolotu. 
Relacja była zmanipulowana
Władimir Iwanow może być jednym z najważniejszych świadków, tego co działo się tuż po katastrofie. Film, który  
trafił  do  internetu  wzbudził  wielką  sensację.  Czy huk  to  strzały Rosjan  dobijających  Polaków?  Czy na  nagraniu  
słychać,  jak  ktoś  krzyczy  po  polsku?  Dopytywali  się  internauci.  –  Jestem zaszokowany,  jak  to  wszystko  zostało  
zmanipulowane. Byłem tam i nie słyszałem niczego w rodzaju: „Nie zabijajcie nas”. Mam nadzieje, że teraz, mówiąc 
prawdę ukrócę rozpowiadanie tych wszystkich plotek – kończy Władimir Iwanow.

Na zdjęciach: z lewej- Władimir Iwanow, wg fakt.pl, w środku- Władimir Safonienko, wg Superwizjera,
z prawej- Władimir Safonienko, wg Misji Specjalnej
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Władimir Safonienko, lakiernik samochodowy, wypowiedź dla Superwizjera
http://wiadomosci.onet.pl/wideo/autor-filmu-nikt-nikogo-nie-zabijal,7107127,1,klip.html#m=7107127,c=1
Na miejscu tragedii był ok. minuty, dwóch po upadku samolotu.
- Pracowałem na swoim stanowisku przy jednym z samochodów.Nagle usłyszałem dźwięk samolotu, szum silnika jak  
przy lądowaniu. Zaciekawiło mnie to bo tu rzadko samoloty lądują,  a ja lubię to obserwować , więc poszedłem go 
zobaczyć.  Ten  szum  silników  zaczął  się  mieszać  z  dźwiękiem  łamanych  gałęzi.  Od  razu  zrozumiałem  że  to 
nieprawidłowy odgłos przy lądowaniu samolotu. 

Gdy tylko wyszedłem na zewnątrz zobaczyłem jedynie błysk wybuchającego paliwa. Tu nikogo jeszcze nie 
było. Zobaczyłem tylko dziadka (1)  którego widać na filmiku. Stał tu zszokowany. Nigdy wcześniej tego dziadka nie  
widziałem, nie znam go. Pewnie szedł tędy na daczę.

Tu, zaraz za tymi drzewami, jak się wychodzi, leżało skrzydło i koła, a tam dalej pojawił się cały widok. Tu 
wszędzie leżały części, paliły się. Skrzydło, kadłub samolotu. Zapach paliwa był przerażający. Po prostu wydawało się  
że wszystko się zaraz zapali. Nie podchodziłem bliżej, ten zapach był straszny. W kilku miejscach się paliło.

Nic  więcej  nie  widziałem.  Ciał  żadnych  nie  widziałem.  W  ogóle  nie  przypuszczałem  że  to  samolot 
pasażerski, przecież to jest wojskowe lotnisko.
- A na tym filmie widać też że za samolotem chodzą jacyś ludzie.
- To byli już wojskowi którzy przyszli od strony lotniska. Pojawili się szybko bo to lotnisko nie jest ogrodzone, zwykłe 
pole i pas. (2)
- Tam słychać w tym filmiku jakieś takie strzały. Co to było ?
- Wie pani, ja myślałem że to wojskowy samolot. Mnie się wydawało że to strzela jakiś dodatek do amunicji albo jakiś  
sprzęt pękał, coś takiego właśnie, ale ja nie wiem co.

(1) "Zrobiłem wszystko, żeby do tego nie doszło",07.09.2010, TVN24, autor kcz/mtom
http://www.tvn24.pl/12690,1672456,0,1,zrobilem-wszystko--zeby-do-tego-nie-
doszlo,wiadomosc.html
- Usłyszałem jakby trzy, cztery klaśnięcia. Coś jak wybuchające petardy - relacjonował 74-letni  
Aleksiej Kaczałow, mężczyzna widoczny na filmie "na pierwszym planie". - Żadnych ludzi tam nie  
widziałem. Jak milicja kazała odejść, to odszedłem - dodał.
(2)  Michaił  Osipienko,  Ministerstwo  ds.  Nadzwyczajnych  w  Smoleńsku,  wypowiedź  dla  
Superwizjera
http://wiadomosci.onet.pl/wideo/autor-filmu-nikt-nikogo-nie-
zabijal,7107127,1,klip.html#m=7107127,c=1
Widzieliście na miejscu katastrofy, że nasze lotnisko jest ogrodzone   betonowym płotem  . Kiedy tam 
się  pojawiliśmy,  wydałem rozkaz  żeby  ten  płot  zburzyć,  tak  żeby  tam można  było  normalnie  
chodzić. Z drugiej strony była woda i błoto,  nie dało się rady przejść. Być może gdy upadała  
któraś z płyt ktoś uznał że to strzał

Władimir Safonienko, lakiernik samochodowy, wypowiedź dla „Misji Specjalnej”, 21.09.2010
- A słyszał pan wybuchy albo wystrzały?
- No, tam na nagraniu są jakieś klaśnięcia, ale nie wiem czy to wystrzały, czy co to było.
- A gdy pan słyszał te wystrzały, czy co tam było, nie wystraszył się pan ?
- Nieee, nie przestraszyłem się. Dziś już nie pamiętam. Dużo czasu minęło. W tamtą sobotę się nie bałem. To były po  
prostu klaśnięcia. Nie szedłem dalej, może to były jakieś naboje, a może ochroniarze byli z bronią, co tam mogło  
wybuchać? To był samolot wojskowy, może tam magazynek jaki? No, co tam mogło być?

Самолет Качиньского разбился на множество версий, („Moskowskij Komsomolec”,  04.10.2010)
http://www.mk.ru/incident/accident/article/2010/10/03/533783-samolet-kachinskogo-razbilsya-na-mnozhestvo-
versiy.html
Пожарные  Дима  Никонов  и  Роман  Крюков  получили  потом  польскую  награду  —  офицерский  крест. 
Мурамщикову вручили медаль за отличие в ликвидации ЧС и… приглашение явиться в следственный комитет.
— Там я и увидел ролик, где мы якобы “расстреливаем” польских граждан. Вам смешно, а мне пришлось давать  
подробные  показания.  Две  темные  фигуры,  выходящие  из  леса,  —  это  действительно  мы  с  сотрудником 
Федеральной службы охраны. Он был в черном плаще, а я — в темно–зеленой “боевке”. Стрелочками были  
указаны тела,  которые  якобы поднимались.  На  самом деле  в  этом месте  было  самое  большое  количество  
останков, один труп был навален на другой. Наверху с вывернутыми руками лежал пожилой человек, рядом — 
костыль. Когда прозвучали хлопки, рядом крикнули: “Давай отсюда…”, потом: “Все назад, уходим отсюда”.  
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Взрываться ведь могли и патроны, нужно было уйти из зоны поражения. Кто-то мог запнуться об обломки 
самолета, тела могли сдвинуться.

Samolot Kaczyńskiego rozbił się na wiele sposobów, („Moskowskij Komsomolec”,  04.10.2010)
tłumaczenie za:
 http://www.wpolityce.pl/view/2565/Czy_ktos_przezyl_w_Smolensku__Macierewicz___Sa_okolicznosci__ktore_moga_s
wiadczyc_o_takim_przebiegu_wydarzen_.html
Strażacy Dima Nikonow i Roman Krjukow otrzymali polskie odznaczenie- Krzyż Oficerski. Muramszczikow medal za 
osiągnięcia w akcji ratunkowej i.... wezwanie do komitetu śledczego.
-Tam zobaczyłem filmik , jakoby „rozstrzeliwaliśmy” polskich obywateli. Wy się śmiejecie, a ja musiałem szczegółowo 
zeznawać.  Dwie  ciemne postacie,  wychodzące  z  lasu – to  na pewno ja  z  funkcjonariuszem FSB. On w czarnym 
płaszczu, a ja- w ciemno-zielonym mundurze. Strzałkami były zaznaczone ciała, które rzekomo podnoszą się. Na 
samym dole w tym miejscu, było najwięcej, jeden trup był na drugim.  Na wierzchu z rozłożonymi rękami leżał 
starszy  mężczyzna,  obok  -  kule.  Kiedy  zadźwięczała  syrena,  ktoś  krzyknął  „wychodzimy”,  potem  „Wszyscy  z 
powrotem,  wychodzimy”.  Mogły eksplodować  naboje,  trzeba  było  zbiec  z  pola  rażenia.  Ktoś  mógł  nadepnąć  na 
fragmenty samolotu i ciała mogły się poruszyć.
Śledczy  odbezpieczyli  wszystkie  siedem  pistoletów.  Naboje  były  całe  (1).  Strzelały  powietrzne  baloniki,  które 
napełniają powietrzem kamizelki ratunkowe.

(1) Gdzie jest broń borowców?, Rzeczpospolita, 06.11.2010, Autor: Piotr Nisztor 
http://www.rp.pl/artykul/560262-Gdzie-jest-bron-borowcow---.html
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie do dziś nie otrzymała broni (pistolety typu Glock)  
dziewięciu funkcjonariuszy BOR, którzy zginęli 10 kwietnia w katastrofie Tu-154M. 
Według  pułkownika  Zbigniewa  Rzepy  z  wojskowej  prokuratury,  Rosjanie  cały  czas  prowadzą  
badania  balistyczne  pistoletów.  Podkreśla,  że  zostały  one  zabezpieczone  zaraz  po  katastrofie.  
Dlaczego więc badania trwają już siedem miesięcy? Nie wiadomo. Wojskowa prokuratura nie wie,  
kiedy Rosjanie przekażą pistolety stronie polskiej.

Andriej Jewsiejenkow, rzecznik smoleńskiego gubernatora , wypowiedź dla Superwizjera
http://wiadomosci.onet.pl/wideo/autor-filmu-nikt-nikogo-nie-zabijal,7107127,1,klip.html#m=7107127,c=1
Moim zdaniem to mógł być dźwięk wybuchu butli z tlenem, które znajdują się pod siedzeniami pasażerów. To nie jest 
dźwięk strzałów, tylko takie klaśnięcia. Mogly wybuchać te butle, albo aerozole, jeśli mieli je pasażerowie. Ale to nie  
były strzały.

Władimir Markin, Komitet Śledczy przy Prokuraturze Generalnej Rosji, wypowiedź dla Superwizjera
http://wiadomosci.onet.pl/wideo/autor-filmu-nikt-nikogo-nie-zabijal,7107127,1,klip.html#m=7107127,c=1
Markin: Prowadzimy działania zmierzające do odnalezienia osób które dokonały nagrania tych filmów, oraz konfiskaty 
oryginału tych nagrań w celu przeprowadzenia ich analizy. Na obecną chwilę prowadzone są intensywne dzialania 
śledcze aby odnaleźć autora filmu. 
Dziennikarka: Czy państwo przeprowadzaliście jego analizę, dowiadywaliście się kto jest jego autorem i co to są za  
głosy które tam słychać? 
Markin do asystenta: Robiliśmy już jakąś analizę ?
Asystent:  No przecież  pan powiedział,  że szukamy osoby która zrobiła  ten film i  umieściła  go w Internecie.  Tam 
słychać taki trzask, jakby ktoś strzelał. A przecież wiemy, że tam kule wybuchały. No i stąd ten trzask, jak z pistoletu...
Markin do asystenta: Co ty mówisz, tam nic nie wybuchało, no co ty!
Asystent: No tak mówiono...
Markin do asystenta: My w ogóle mamy ekspertyzę i w ogóle ten filmik? Sprawdzamy go?
Asystent: Ja wczoraj rozmawiałem ze śledczym. Mówił, że to widział.
Markin do asystenta: I oni teraz...
Asystent: Oni teraz sprawdzają kto go nagrał i umieścił w Internecie.

„Międzynarodowej komisji nie będzie”
Wywiad z Andrzejem Seremetem, „Gazeta Polska”, 07.10.2010
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- ABW już w kwietniu potwierdziła autentyczność trwającego 1 minutę 24 sekundy filmu, umieszczonego w internecie 
krótko po katastrofie. Agencja przyznała, że słychać na nim strzały oraz głosy w języku rosyjskim i polskim. Minęło 
kilka miesięcy i polskie społeczeństwo wciąż nie wie, czy były to strzały na wiwat, czy może dobijano rannych.
- Film został nagrany telefonem komórkowym. Analiza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie rozstrzygała, jaki 
charakter  miały  zarejestrowane  tam  odgłosy,  bo  uniemożliwiły  to  jakość  nagrania  i  wiele  innych  czynników  o 
charakterze technicznym.
- Czy zatem sprawa tego filmu jest już zamknięta, czy też nad nagraniem wciąż prowadzone są badania, które pozwolą  
np. wychwycić jakieś pojedyncze słowa albo zdania na ścieżce dźwiękowej?
- Niestety, z powodu niskiej jakości filmu nie jest to możliwe.

Komunikat Prokuratury Generalnej i Naczelnej Prokuratury Wojskowej, 27.04.2010
http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100427/KRAJ/784306724

Do  Wojskowej  Prokuratury  Okręgowej  w  Warszawie  wpłynęła  również  opinia  Biura  Badań 
Kryminalistycznych  ABW  dotycząca  nagrania  filmowego  miejsca  katastrofy  z  dnia  10  kwietnia  2010  roku 
opublikowanego w Internecie. Z opinii wynika, że w nagraniach znajdują się krótkie wypowiedzi mężczyzn i kobiety w 
języku rosyjskim oraz wypowiedzi mężczyzn w języku polskim.

Niektórych słów nie zdołano odtworzyć ze względu na dużą ilość zakłóceń oraz mały odstęp sygnału od 
szumu. W trakcie badań nie znaleziono dowodów na dokonywanie ingerencji w ciągłość zapisu, stwierdzono jednak 
fakt  modyfikacji  formatu nagrania i  powtórny zapis do pliku.  Należy zauważyć,  iż  materiał  przekazany do badań  
stanowiły nagrania niskiej jakości.

Zdaniem biegłych nie można wykluczyć, że nadesłane zapisy były wielokrotnie poddawane kompresji, co 
mogłoby spowodować zatarcie nawet bardzo widocznych śladów ingerencji w ich ciągłość. Odnośnie ewentualnych 
odgłosów  wystrzałów,  biegli  stwierdzili,  że  z  uwagi  na  występowanie  silnych  zakłóceń,  w  tym  pochodzących 
prawdopodobnie od podmuchów powietrza, małym stosunkiem sygnału do szumu, podejrzeniem modyfikacji formatu 
nagrania, nie była możliwa jakakolwiek pomiarowa analiza odgłosów przypominających wystrzał.  Kwestia ta będzie 
przedmiotem dalszych czynności procesowych.

KOKPIT

Na  następnej  stronie:  wyposażenie  kabiny  Tu-154M  „101”,  fot.i  opis  Polska  Zbrojna.  Por.  zdjęcie  w  rozdziale  
„Obowiązujące  procedury.  Czy  są  dowody  ich  złamania  ?”.  Na  niniejszej  ilustracji  niektóre  ze  wskaźników  
wysokościomierzy występujące na tablicy przyrządów dowódcy są niewłaściwie opisane.
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Wypowiedź świadka- Nikołaja Łosiewa
W kabinie pilotów zginęła jeszcze jedna osoba, 08.05.2010
Zapis dźwiękowy wypowiedzi Łosiewa dla PR: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/197345,W-kabinie-oprocz-
pilotow-byla-piata-osoba-
http://www.fakt.pl/W-kabinie-pilotow-zginela-jeszcze-jedna-osoba,artykuly,71351,1.html
Oprócz członków załogi przypiętych pasami do foteli, Łosiew spostrzegł, że w kokpicie znajduje się jeszcze jedno 
ciało. Niestety rosyjski pilot w rozmowie z Polskim Radiem nie wyznał, kim mogła być ta osoba i jak wyglądało jej  
ciało.

Zdjęcie kadłuba w okolicach kokpitu Tu-154M „101” 
za: „Misja Specjalna” 05.10.2010

Badania genetyczne w kokpicie, 19.08.2010
http://www.tvn24.pl/-1,1669940,0,1,protokolow-z-sekcji-nie-ma--bo-trwaja-badania-dna-z-kokpitu,wiadomosc.html
W przekazanych dokumentach nie ma protokołów z sekcji zwłok. Prokuratorzy wyjaśnili, że to dlatego, iż Rosjanie nie 
zakończyli jeszcze specjalistycznych ekspertyz genetycznych w kokpicie samolotu. Mają one pomóc ustalić, kto był w 
środku i w którym miejscu.

Wstrząsająca relacja rosyjskiego strażaka z miejsca katastrofy Tu-154
Wywiad z kapitanem Aleksandrem Muramszczikowem, 04.10.2010
http://wiadomosci.onet.pl/raporty/katastrofa-smolenska/wstrzasajaca-relacja-rosyjskiego-strazaka-z-
miejsc,1,3710937,wiadomosc.html
Nie było wiadomo, gdzie był kokpit i salon samolotu - wszystko rozpadło się na drobne fragmenty. 

Identyfikacja ciał ofiar może się przedłużyć, WP 19.04.2010
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Identyfikacja-cial-ofiar-moze-sie-przedluzyc,wid,12186315,wiadomosc.html?
ticaid=1b0fd&_ticrsn=5
Obecnie  rozpoznawanie  ciał  ofiar  katastrofy  opiera  się  głównie  na  żmudnych  i  czasochłonnych  testach 
genetycznych. Mimo wytężonej pracy rosyjskich i polskich specjalistów, proces ten może się wydłużyć. 
Prawdopodobnie w poniedziałek po południu dowiemy się, kiedy można się spodziewać przewiezienia do Warszawy 
kolejnych rozpoznanych ciał.
Dotąd nie wróciły do kraju ciała 21 uczestników lotu nr 101: generała Andrzeja Błasika - dowódcy Sił Powietrznych, 
generała  Bronisława  Kwiatkowskiego  -  dowódcy  operacyjnego  sił  zbrojnych,  generała  Kazimierza  Gilarskiego  - 
dowódcy  garnizonu  warszawskiego  Wojska  Polskiego,  generała  Włodzimierza  Potasińskiego  -  dowódcy  wojsk 
specjalnych,  admirała  Andrzeja  Karwety  -  dowódcy  Marynarki  Wojennej,  Edwarda  Duchnowskiego  - 
przewodniczącego Związku Sybiraków, Andrzeja Przewoźnika - sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i  
Męczeństwa i Mariusza Handzlika - podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. 
Na powrót do kraju czeka też załoga samolotu: podpułkownik Robert Grzywna - dowódca załogi samolotu, major 
Arkadiusz Protasiuk    -  kapitan samolotu,  podporucznik Andrzej  Michalak -  członek załogi samolotu,  kapitan Artur   
Ziętek - członek załogi samolotu i Natalia Januszko - stewardessa.
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Zdjęcie kokpitu Tu-154M „101” zaznaczony kółkiem, zidentyfikowany wg:
http://niezalezna.pl/photos/81a1bb27e88fd32b6d5479222b2b5aa8.jpg

To nie kokpit, to miazga, wp.pl, 14.09.2010
http://wiadomosci.wp.pl/kat,38200,title,To-nie-kokpit-to-miazga,wid,12663491,wiadomosc_prasa.html

Gdy patrzę  na  kokpit,  który reporterom „Gazety Polskiej”  udało  się  sfotografować z  bliska,  a  właściwie  
miazgę, jaka po nim pozostała, nie odważyłbym się powiedzieć: w tym samolocie na pewno nie było eksplozji – tak  
mówi „Gazecie Polskiej” Ignacy Goliński, były członek Komisji Badania Wypadków Lotniczych (od 2002 do 2007 r.), 
pilot z 42-letnim stażem, sekretarz powołanej przez prokuraturę wojskową komisji odwoławczej rodzin ofiar katastrofy 
samolotu Casa, który rozbił się pod Mirosławcem.

To,  jak  postąpiono z  wrakiem polskiego  samolotu,  co  widać  na  zdjęciach,  to  skandal,  świństwo –  mówi  
ekspert. Jak podkreśla, od samego początku nie wierzy, że to śledztwo wyjaśni przyczyny katastrofy. 

Ignacy Goliński jest ekspertem prawa lotniczego. Będąc członkiem komisji badania wypadków, zbadał 25 
proc. katastrof, jakie wydarzyły się w czasie jego pracy. Ma duże doświadczenie. Trudno mu – jak mówi – mimo 
ogromu zniszczeń, jaki widać na zdjęciach wykonanych przez redakcję,  wypowiadać się na temat okoliczności tej 
katastrofy, ponieważ części wraku zostały przemieszczone.
– Jednak gdy patrzę na kokpit,  który reporterom „Gazety Polskiej” udało się  sfotografować z bliska,  a  właściwie 
miazgę, jaka po nim pozostała, nie odważyłbym się powiedzieć: w tym samolocie na pewno nie było eksplozji.

Rosjanie przedstawili dokumenty z Tu-154, 25.08.2010
http://www.wnp.pl/informacje/rosjanie-przedstawili-dokumenty-z-tu-154,118023_1_0_0.html
Międzypaństwowy Komitet Lotniczy (MAK) przedstawił w środę w Moskwie dokumenty z prezydenckiego Tu-154M, 
który rozbił się pod Smoleńskiem.
Znajdują się wśród nich oryginały materiałów, które znaleziono na miejscu katastrofy, m.in.: różne instrukcje, w tym 
instrukcja  użytkowania  w  locie,  dokumentacja  konstrukcyjna,  dokumenty  nawigacyjne,  dokumentacja  techniczna 
urządzeń pokładowych, informatory, tablice, schematy, wykazy.

Autorowi nie udało się ustalić czy w czasie lotu wymienione powyżej dokumenty nawigacyjne,  
informatory, schematy itp. znajdowały się w kokpicie, którego stan widać na zdjęciu.
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Edmund Klich przed Komisjami Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, 21.10.2010 r.
transkrypcja: obiboknawlasnykoszt@tlen.pl - blog
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-10
Poseł Antoni Macierewicz (PiS):
Pierwsze pytanie polega na tym, panie pułkowniku, gdzie jest kokpit? Gdzie jest kokpit?
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich:
Kokpit jest tam, gdzie wrak samolotu.
[Głos z sali] Gdzie?
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich:
Jest kokpit, jest zniszczony mocno...
Poseł Antoni Macierewicz (PiS):
No to panie pułkowniku, to wspaniała informacja, tylko nie widać.
Przewodniczący poseł Stanisław Żmijan (PO):
A, to jest inna sprawa. To że go nie widać, to nie znaczy, że go tam nie ma.

Kontrwywiad RMF24  - Edmund Klich , 25.05.2010
http://www.youtube.com/watch?v=fl-WowEfSA0
K.Piasecki:To była osoba która nie wyszła podczas lądowania z kokpitu, prawda ?
E.Klich:Została do końca.
K.Piasecki:Bo tam jest piąty fotel, w kokpicie Tupolewa ?
E.Klich:Ja w tej chwili nie pamiętam, czy fotel jest piąty, dlatego wybieram się właśnie teraz na Szeremietiewo żeby 
zrobić lot taki na symulatorze i wtedy zapoznam się z kokpitem ,bo nie miałem okazji po prostu.
K.Piasecki:A czy obecność tej osoby wyjaśnia albo zbliża nas do odpowiedzi na pytanie dlaczego, mimo fatalnych 
warunków, załoga postanowiła lądować?
E.Klich:To mógł być jakiś czynnik że załoga chciała wylądować, znając zadanie no i pewien rodzaj presji, no jakiejś  
nawet delikatnej, który mógł spowodować że załoga jednak, mówi się popularnie, prawda- chciała za wszelką cenę  
wykonać to zadanie.
K.Piasecki:Ale to była presja wprost, słowna presja?
E.Klich:Nie, nie było takiej. Ja już mówiłem wcześniej , w tych zapisach które są rozszyfrowane takiej presji nie było,  
ja nie wiem jeszcze co jest za tym co jest słowo „niezrozumiałe” albo „osoba anonimowa, nierozpoznana”.
K.Piasecki:Co działo się w tym samolocie na wysokości decyzji, czyli 100 metrów nad poziomem lotniska, czy załoga  
miała świadomość że to jest ten moment, w którym powinna zdecydować, czy ląduje czy odchodzi na drugi krąg?
E.Klich:Miała świadomość.
K.Piasecki:I co tam się wtedy działo ?
E.Klich:No, dalej wykonywano zniżanie. 
K.Piasecki:Przy pełnej świadomości że nie widzą ziemi ?
E.Klich:Świadomość, ja teraz nie mogę mówić o świadomości poszczególnych członków załogi.

Mikrofony z kokpitu Tupolewa mogły nagrać rozmowy VIP-ów, RMF24, 14.04.2010, autor Krzysztof Zasada
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-mikrofony-z-kokpitu-tu-154-mogly-nagrac-
rozmowy-vip-ow,nId,272639

W Tu-154 mikrofony w kabinie pilota rejestrujące rozmowy załogi są tak czułe, że są w stanie nagrać nawet  
VIP-ów siedzących w pomieszczeniu znajdującym się tuż za kokpitem - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzyszof 
Zasada.

Mikrofony są bardzo czułe, nagrywają wszystkie szmery w kokpicie, a także odgłosy z saloniku dla VIP-ów 
nawet przy zamkniętych drzwiach - tak twierdzi w rozmowie z Krzysztofem Zasadą nasze żródło w otoczeniu komisji  
badania wypadków lotnicznych.

Wstępny raport   Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK)   ,19.05.2010  
Wspólnie  zakończono  prace  nad  rozszyfrowywaniem  rozmów  członków  załogi,  identyfikacja  ich  głosów  została 
przeprowadzona przez polskich lotników. Prace utrudniał  wysoki poziom szumów, w tym  zza otwartych drzwi od 
kabiny załogi.

Czarne skrzynki Tu-154. Ekspert: Do końca katastrofy w kabinie byli jeszcze pasażerowie, Gazeta.pl, 01.06.2010
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7963894,Czarne_skrzynki_Tu_154__Ekspert__Do_konca_katastrofy.
html
- Oprócz generała Błasika w kokpicie tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem, do końca lotu był jeszcze jeden z  

72/106



SMOLEŃSK: MEDIALNA DŻUNGLA LUSTER 

pasażerów - tak interpretuje zapis czarnej skrzynki pułkownik Piotr Łukaszewicz, b. szef szkolenia Sił Powietrznych. 
Jego zdaniem wskazuje na to objaśniana przez Błasika procedura lądowania.
-  Generał  Błasik objaśnia procedury.  Myślę,  że dowódca nie  musiał  wyjaśniać tego załodze.  Najprawdopodobniej 
wyjaśniał to któremuś z pasażerów - mówi płk Piotr Łukaszewicz, b. szef oddziału szkolenia Sił Powietrznych. - Nie  
ma nakazu  zamykania  drzwi  do  kokpitu  w samolocie  rządowym.  To są  osoby sprawdzone,  zagrożenia  ze  strony 
pasażerów nie ma - stwierdza pułkownik.

http://www.polskieradio.pl/9/299/Artykul/265097,FedyszakRadziejowska-Los-demokracji-w-rekach-opozycji
„Rzeczpospolita” w pewnym momencie doniosła że pierwsze spotkanie rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej z 

prokuratorami, że na tym spotkaniu ktoś z przedstawicieli rodzin zadał pytanie prokuratorom, zadał je poważnie: czy to 
prawda że Prezydent Lech Kaczyński siedział  za sterami samolotu ? Ja muszę powiedzieć że to mną wstrząsnęło, 
dlatego że nie było to medialne show, prawda, ten ktoś nie występował w mediach, tylko na serio zadał takie pytanie.

DONIESIENIA MEDIALNE, RAPORTY I TRANSKRYPCJE MAK
Крушение Ту-154 под Смоленском: хроника трагедии, 11.04.2010
http://www.izvestia.ru/incident/article3140694/
Ту-154 четыре раза пытался зайти на посадку, чтобы сесть на взлетно-посадочную полосу аэропорта 
Смоленска. Четвертая попытка приземления завершилась трагедией.

Katastrofa Tu-154 pod Smoleńskiem: kronika tragedii, 11.04.2010
http://www.izvestia.ru/incident/article3140694/
Tu-154  cztery  razy usiłował  zejść  do  lądowania  na  pasie  startowym  lotniska  w Smoleńsku  (1) .  Czwarta  próba 
lądowania zakończyła się tragedią. 

Raport po katastrofie Tu-154 (aktual.), Wypowiedź członka MAK Aleksego Morozowa
http://www.24kurier.pl/FotoKurier/MAK--drzwi-do-kabiny-pilotow-przed-ladowaniem-byly
Morozow dodał,  że  załoga  polskiego  samolotu  Jak-40,  który wylądował  w Smoleńsku  wcześniej,  poinformowała  
załogę Tu-154, że widoczność ocenia na 200 m, ale załoga Tu-154 podjęła próbę lądowania. "Po wykonaniu 3 zwrotów 
wieża powiedziała, że należy podjąć kolejną próbę" - dodał  (1). Było to na 18 sekund przed zderzeniem z pierwszą 
przeszkodą, która uszkodziła skrzydło.

(1)  W „Transkrypcji rozmów załogi  samolotu Tu-154M nr 101,który uległ  katastrofie  w dniu  
10.04.2010 roku w czasie podejścia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator  
dźwięku MARS-BM)”,  Wersja 1,  10:37:21,1 jest  informacja kapitana „I wykonujemy czwarty,  
polski 101”, a o 10:37:26,2 wypowiedź kontrolera „101, wykonujcie czwarty”.
Czwarty  zakręt  na  ścieżce  lądowania  nie  jest  kolejną  próbą,  ale  jednym  z  manewrów  
wykonywanych zgodnie  z  kartą lotniska przed  zejściem na wysokość decyzji  i  lądowaniem na  
kierunek 259.

Czwarta osoba na "Korsarzu", Nasz Dziennik, 05.11.2010
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101105&typ=po&id=po02.txt
 Polski 1-0-1 (Tu-154M) nawiązał z wieżą kontakt ok. godz. 10.15. Wówczas Plusnin poinformował polską załogę o 
niekorzystnych  warunkach  pogodowych  w  Smoleńsku  -  mgła,  widoczność  400  metrów.  Według  relacji  Ryżenki, 
Plusnin podał temperaturę otaczającego powietrza, ciśnienie atmosferyczne i kierunek lądowania (1).

(1)  „Transkrypcja rozmów  załogi  samolotu  Tu-154M  nr  101,który  uległ  katastrofie  w  dniu  
10.04.2010 roku w czasie podejścia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator  
dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1
08:14:06   KRL   Polish 1-0... Polish Air Force 1-0-1, for information at 06:11 Smolensk visibility  
400 meters fog.
08:14:22   A   (niezr.)
08:14:25   N   Roger, Polish Air Force 1-0-1.

Катастрофа в Смоленске: польский пилот попытался повернуть?, Владимир Демченко, 15.04.2010
http://www.izvestia.ru/world/article3140869/
Данные анонимного высокопоставленного источника, близкого к расследованию, приводит РИА Новости. По 
данным этого источника, когда командир воздушного судна осознал, что не попадает на взлетно-посадочную 
полосу, он допустил роковую ошибку - включил форсаж, по неустановленной пока причине качнул самолет  
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вправо и одновременно попытался набрать высоту с разворотом. В результате лайнер крылом зацепил макушки 
деревьев, после чего самолет потерял управление.

Katastrofa w Smoleńsku: polski pilot próbował skręcić?, Władimir Demczenko, 15.04.2010
http://www.izvestia.ru/world/article3140869/
Informacje  z wiarygodnego, wysoko postawionego źródła,  zbliżonego do śledztwa dla RIA Novosti. Według tego 
źródła, gdy dowódca statku powietrznego zdał sobie sprawę, że nie trafił na pas startowy, zrobił fatalny błąd - włączył 
pełny ciąg, z nieznanych powodów przechylił samolot w prawo i w tym samym czasie starał się nabrać wysokości. W 
wyniku samolot skrzydłem zaczepił o wierzchołki drzew, po czym stracił nad nim kontrolę.

Пассажиры не оказывали давления на пилотов?, Владимир Демченко, 16.04.2010
http://www.izvestia.ru/world/article3140922/
"Черный ящик" Ту-154, на котором разбился президент Польши Лех Качиньский, расшифрован. Что говорили 
пилоты перед катастрофой, пока не раскрывается. Однако, по сообщениям источников, из записи нельзя сделать 
вывод, что пилота кто-то принуждал садиться именно в Смоленске.

Czy pasażerowie nie wywierali nacisków na pilotów?, Władimir Demczenko, 16.04.2010
http://www.izvestia.ru/world/article3140922/
"Czarna skrzynka" Tu-154, w którym rozbił się polski prezydent Lech Kaczyński, odczytana. Nie ujawniono, co mówili  
piloci  przed  katastrofą.  Również,  według  źródeł,  z  zapisu  nie  można  stwierdzić,  czy  pilota  ktoś  przymuszał  do 
lądowania właśnie w Smoleńsku.

"Kommiersant": Kapitan Tu-154 przed katastrofą: Nie zdołamy, Gazeta Wyborcza, 27.05.2010, autor jagor, PAP
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80625,7942108,_Kommiersant___Kapitan_Tu_154_przed_katastrofa__Nie.
html
Podczas podchodzenia do lądowania w obecności gen. Błasika , kapitan Tu-154 Arkadiusz Protasiuk miał powiedzieć: 
"Nie  zdołamy"  (1) -  ujawnia  dziennik  "Kommiersant".  Według gazety,  kapitan  ewidentnie  mówił  o  perspektywie 
lądowania.

(1)  „Transkrypcja  rozmów załogi  samolotu  Tu-154M  nr  101,który  uległ  katastrofie  w  dniu  
10.04.2010 roku w czasie podejscia do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator  
dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1:
08:26:19   KBC   W tej chwili, w tych warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść.
08:26:26   KBC   Spróbujemy podejść, zrobimy jedno zajście, ale prawdopodobnie nic z tego nie  
będzie.

Poland losing patience over Smolensk crash data
The Irish Times - Tuesday, August 3, 2010, DANIEL McLAUGHLIN
http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2010/0803/1224276088312.html
Polish media claim that cockpit voice recordings – whose bad sound quality made the exact words unclear – revealed 
the pilot had said “if I don’t land, he’ll kill me”.

Polska traci cierpliwość w sprawie danych z katastrofy w Smoleńsku
The Irish Times - 03.08. 2010, DANIEL McLAUGHLIN
http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2010/0803/1224276088312.html
Polskie media przyznają że zapis rozmów z kokpitu, którego słaba jakość powoduje że pewne słowa są niezrozumiałe - 
ujawnił że pilot powiedział „Jeśli nie wyląduję, on mnie zabije” 

Czy pilot powiedział: "Patrzcie, jak lądują debeściaki"?, Polska The Times, autor Łukasz Słapek
http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/282768,czy-pilot-powiedzial-patrzcie-jak-laduja-debesciaki,id,t.html?
cookie=1#material_1
Jak  udało  się  ustalić  "Polsce",  na  nagraniach  czarnych  skrzynek,  które  obecnie  są  analizowane  przez  polskich 
ekspertów w Warszawie i w Krakowie, jest  więcej  tego typu wypowiadanych zdań. Jedno z nich - według osoby 
zbliżonej do śledztwa - nie zostało jednak zawarte w stenogramie upublicznionym 1 czerwca. Miało ono brzmieć: "To 
patrzcie, jak lądują debeściaki". 

TVN24:  pilot  Arkadiusz  Protasiuk minutę  przed  lądowaniem:  "Jak  nie  wyląduję(my),  to  mnie  zabije(ą)",  PAP,  
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14.07.2010
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?
AID=/20100714/KATASTROFA_SAMOLOTU_PREZYDENTA/237729319
Według nieoficjalnych informacji TVN24, w odczytanych na nowo stenogramach znajdują się słowa pilota Arkadiusza 
Protasiuka z godz. 8.38, który mówi: "Jak nie wyląduję(my), to mnie zabije(ą)" .

Kolejne fragmenty zapisu czarnej skrzynki. "Będę miał przechlapane", Gazeta.pl. 15.07.2010, autor psm
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,8139956,Kolejne_fragmenty_zapisu_czarnej_skrzynki___Bede_mial.
html
 "Jeśli nie wyląduję, będę miał przechlapane" - miał powiedzieć mjr Arkadiusz Protasiuk na 25 min przed katastrofą 
prezydenckiego Tu-154 - informuje "Gazeta Wyborcza".
Dopiero teraz "Gazeta Wyborcza" zdecydowała się na publikację swoich informacji, zaznaczyła jednak, że nie jest  
pewne, czy słowa: "Jeśli nie wyląduję, będę miał przechlapane (przewalone)"  rzeczywiście wypowiedział Arkadiusz 
Protasiuk.  Przytaczana wypowiedź miały paść mniej więcej w czasie, gdy do kokpitu wszedł po raz pierwszy gen.  
Andrzej Błasik, dowódca Sił Powietrznych.

Wstępny raport   Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK)   ,19.05.2010  
Badania  medyczno-traseologiczne  wykazały,  że  w  momencie  zniszczenia  konstrukcji  samolotu,  w  położeniu 
odwróconym, na pasażerów oddziaływało przeciążenie wielkości około 100 g. Przeżycie było w takich okolicznościach 
niemożliwe.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, prof. Mirosław Dakowski, 03.10.2010
http://www.dakowski.pl/
(...)
jako profesor zwyczajny fizyki, zajmujący się zawodowo oraz jako dydaktyk dynamiką ruchu i prawami zachowania  
(pędu,  momentu pędu itp.),  a  także wytrzymałością materiałów, wykonałem i  posiadam obliczenia wykazujące,  że 
przyspieszenia przy zetknięciu się z ziemią czy drzewami kadłuba samolotu wynosiły od 0.4 - 4 g (g - przyspieszenie 
ziemskie),  co  czyni  skrajnie  nieprawdopodobnym,  przy ujawnionym sposobie  zetknięcia  kadłuba  z  przeszkodami, 
zejście śmiertelne wszystkich osób na pokładzie w trakcie i na skutek hamowania. (...)

Edmund Klich przed Komisjami Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, 21.10.2010 r.
transkrypcja: obiboknawlasnykoszt@tlen.pl - blog
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-8
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich:

 Jeśli chodzi o przeciążenia, no ja nie wiem, jeśli ktoś policzył przeciążenie 4 i uważa, że przy przeciążeniu 4  
samolot może tak się rozbić, no to jest nieporozumienie, bo ja jak latałem na odrzutowych, to ja sam miałem nieraz  
przeciążenie 7. I żyję, prawda, więc 4 to jest, no.. to w ogóle jest dla mnie wielkość szokująca. Jeśli to robił inżynier...  
no nie wiem... w każdym razie mam tu wątpliwości bardzo duże. 100 ja uważam, że to jest... może być bliskie prawdy.

Самолет Качиньского разбился на множество версий, („Moskowskij Komsomolec”,  04.10.2010)
http://www.mk.ru/incident/accident/article/2010/10/03/533783-samolet-kachinskogo-razbilsya-na-mnozhestvo-
versiy.html
Согласно свидетельствам о смерти, время гибели некоторых членов польской делегации запаздывало на 10—15 
минут.  Глава  польской  комиссии  по  расследованию  крушения  “Ту-154”  Эдмунд  Клих  дал  объяснения: 
“Некоторые пассажиры действительно скончались спустя какое-то время после катастрофы, однако это связано 
с тем, что при падении они получили травмы, не совместимые с жизнью”.

Samolot Kaczyńskiego rozbił się na wiele sposobów, („Moskowskij Komsomolec”,  04.10.2010)
Z  zaświadczeń  o  śmierci  niektórych  członków  polskiej  delegacji,  wynika  opóźnienie  zgonów  o  10-15  min. 
Przewodniczący polskiej  komisji  ds.  wypadku lotniczego Tu-154  Edmund Klich  wyjaśnił:  „niektórzy pasażerowie 
prawdopodobnie skonali jakiś czas po katastrofie, jednak w czasie upadku ulegli obrażeniom, nie dającym szans na  
przeżycie”.

Edmund Klich przed Komisjami Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, 21.10.2010 r.
transkrypcja: obiboknawlasnykoszt@tlen.pl - blog
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-8
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich:
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Według mnie tam nikt nie miał szans przeżycia i kto się powołał na mnie, że ponoć Młody Komsomolec,  
pisma takiego nie ma, ja poprosiłem ambasadę, żeby sprawdzili  że ja udzielałem wywiadu.  Żadnego wywiadu nie 
udzielałem i sam od początku jestem przekonany, że tam nikt nie miał szans przeżyć tej katastrofy.

10.04.2010 W POLSCE
Крушение Ту-154 под Смоленском: хроника трагедии, 11.04.2010
http://www.izvestia.ru/incident/article3140694/

Узнав  о  катастрофе  под  Смоленском  самолета  Ту-154  с  президентом  Польши  на  борту,  премьер-
министр  Польши  Дональд  Туск  не  смог  сдержать  слез.  Об  этом  сообщил  глава  МИД  Польши  Радослав 
Сикорский.

"Моей страшной, грустной обязанностью было проинформировать о происшедшем премьера, маршала 
Сейма и Ярослава Качиньского. Премьер заплакал, когда узнал", - сказал Радослав Сикорский, передает ИТАР-
ТАСС.

Katastrofa Tu-154 pod Smoleńskiem: kronika tragedii, 11.04.2010
http://www.izvestia.ru/incident/article3140694/

Dowiedziawszy się  o  katastrofie  pod Smoleńskiem samolotu  Tu-154 z  prezydentem Polski  na  pokładzie, 
premier Polski Donald Tusk nie mógł powstrzymać łez. Zakomunikował o tym Minister SZ Polski Radosław Sikorski.

„Moim strasznym, smutnym obowiązkiem było poinformowanie o zdarzeniu premiera,  marszałka Sejmu i 
Jarosława Kaczyńskiego. Premier zapłakał, kiedy się dowiedział”- powiedział ITAR-TASS Radosław Sikorski.

Wypowiedź Andrzeja Melaka o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem 10.11.2010
http://www.radiomaryja.pl/dzwieki/2010/11/2010.11.12.akt01.mp3
pyt.:  W jaki sposób premier otrzymał informację o katastrofie, w której śmierć poniósł pan prezydent wraz z całą  
delegacją?
A.M.: Powiedział że otrzymał  telefonicznie informację od służb, polskich tajnych służb. Oficerowie dyżurni chyba z 
kontrwywiadu wojskowego itd.

Marszałek Sejmu jedzie do Warszawy. Będzie pełnił obowiązki prezydenta, 10.04.2010
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7752599,Marszalek_Sejmu_jedzie_do_Warszawy__Bedzie_pelnil.htm
l
10.25  –  Marszałek  Sejmu  Bronisław Komorowski  wraca  z  Trójmiasta  do  Warszawy –  poinformowała  kancelaria 
marszałka.

Le Monde, 14.04.2010
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?
offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1120703
Samedi 10 avril, Bronislaw Komorowski se trouvait en vacances dans sa maison de campagne de la région de Mazury 
quand le ministre des affaires étrangères, Radek Sikorski, l'a prévenu.
W niedzielę 10.04, Bronisław Komorowski przerwał urlop w swoim domu rekreacyjnym na Mazurach po otrzymaniu 
informacji od Minstra SZ Radka Sikorskiego.

Czy Marszałek daje radę?, Jacek Żakowski, 20.04.2010
http://www.polityka.pl/kraj/opinie/1505258,1,bronislaw-komorowski-jako-glowa-panstwa.read
Kiedy prezydencki samolot rozbił się pod Smoleńskiem, marszałek był w swoim letnim domu w Budach Ruskich na 
Pojezierzu Suwalskim. Dobre cztery godziny jazdy od Warszawy.

Żałoba po katastrofie. Imprezy odwołane, 10.04.2010, 11:25 / PAP, tvnwarszawa.pl
http://www.tvnwarszawa.pl/28415,1651588,0,1,zaloba_po_katastrofie_imprezy_odwolane,wiadomosc.html
Po  katastrofie  prezydenckiego  samolotu  marszałek  Sejmu  Bronisław  Komorowski  ogłosił  tygodniową  żałobę 
narodową. Rząd na specjalnym posiedzeniu Rady Ministrów zarządził w niedzielę o 12.00 dwie minuty ciszy. Imprezy 
rozrywkowe i sportowe w Warszawie i całym kraju zostają odwołane.

Kalendarium tragedii i żałoby
http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=13803
12:30  Nadzwyczajne  posiedzenie  Rady Ministrów,  związane  z  katastrofą  prezydenckiego  samolotu  w Smoleńsku, 
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zostało zwołane w sobotę na godz. 13.
13:10 Rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie rządu z udziałem premiera Donalda Tuska.

Komorowski apeluje: Bądźmy razem! , 10.04.2010
http://www.fakt.pl/Komorowski-apeluje-Badzmy-razem-,artykuly,68970,1.html
- W obliczu tej tragedii jesteśmy jednym narodem. Nie ma podziału na lewicę i prawicę - powiedział marszałek. Złożył 
też  hołd  wszystkim,  którzy  zginęli  w  katastrofie.  -  Swoje  serdeczne  myśli  i  modlitwy  oraz  wyrazy  osobistego 
współczucia kieruję przede wszystkim do bliskich ofiar, w tym do rodziny pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, do 
jego matki, córki, brata - powiedział.
- W tych trudnych dniach bądźmy wszyscy razem - zaapelował do Polaków marszałek.

Wypowiedź M. Wikińskiego, Wprost24, 13.05.2010
http://www.wprost.pl/ar/195098/Komorowski-jest-cyniczny-i-bezwzgledny/

Marek Wikiński, szef sztabu wyborczego Grzegorza Napieralskiego przekonuje, że jeśli w II turze nie znajdzie 
się  Grzegorz  Napieralski,  wówczas  nie  odda głosu na  żadnego z  kandydatów.  Dlaczego,  w odróżnieniu  od kilku  
polityków SLD, nie chce głosować na Komorowskiego? - Widziałem jego drugą twarz - na Konwencie Seniorów 10 
kwietnia. Była to twarz człowieka cynicznego i bezwzględnego - przekonuje Wikiński. 

Gdyby startował Donald Tusk poparłbym go bez wahania.  Ale poznałem drugą twarz Komorowskiego i po 
tym co zobaczyłem i usłyszałem nie chcę żeby był prezydentem - przekonuje. 

Wywiad z b. podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta, Andrzejem Dudą, o wydarzeniach z 10.04.2010
„Gazeta Polska”, 06.10.2010
-Czy kontaktowała się z Panem Kancelaria Sejmu?
-Tak. około 11 minister Lech Czapla,  p.o. szefa Kancelarii Sejmu, poinformował mnie,  że marszałek Komorowski 
przejmuje  obowiązki  głowy  państwa  i  za  chwilę  wygłosi  oświadczenie.  Dla  niego  było  oczywiste,  że  podstawą 
przejęcia jest śmierć prezydenta. Spytałem, skąd wie, że prezydent nie żyje, czy ktos widział jego ciało albo czy dostali  
w tej sprawie oficjalną informację drogą dyplomatyczną od władz rosyjskich.

Odpowiedział że nie, ale że przecież to, że śmierć pana prezydenta, jest oczywiste !
Sprzeciwiłem się  i  wyjaśniłem,  że  jeżeli  w  ogóle,  to  przejęcie  obowiązków może nastąpić  wyłącznie  na 

podstawie przepisu konstytucji,  który określa,  co się  dzieje,  gdy prezydent czasowo nie może ich wykonywać.  W 
tamtym momencie stan był  taki,  że nie wiedzieliśmy,  co się  stało z  prezydentem Kaczyńskim. Uznałem więc,  że  
właśnie ten przepis jest najbardziej adekwatny. Dodałem, że jeżeli zrobią to inaczej, to będzie to naruszenie konstytucji,  
bo nie ma żadnego dowodu, że prezydent zginął, a problem jest zbyt poważny, by opierać się na informacji z paska 
TVN... To była nieprzyjemna rozmowa.

Potem w tej samej sprawie zadzwonił do mnie jeszcze szef Biura Analiz sejmowych. Powtórzyłem to, co  
mówiłem poprzednio. Byłem już w pociągu jadącym do Warszawy, gdy przed   godz.14     (1)   zadzwonił minister Czapla i   
stwierdził, że mają   oficjalny telegram   od Dmitrija Miedwiediewa informujący o śmierci prezydenta Kaczyńskiego  , i 
że marszałek Komorowski rozmawiał też telefonicznie z rosyjskim prezydentem.
- Czy tego dnia doszło do spotkania z p.o. prezydenta marszałkiem Komorowskim?
- Tak. 4 ministrów z kancelarii Lecha Kaczyńskiego zostało zaproszonych na spotkanie z marszałkiem Komorowskim o 
godz.16 w Sejmie. Marszałek powiedział, że    prezydent nie żyje   i  dodał, że sytuacja jest szczególna i prosi nas o 
pozostanie na stanowiskach. Wszyscy rozumieliśmy, że odmowa byłaby nieodpowiedzialna. 

Potem  stwierdził,  że  skoro  dotychczasowy  szef  kancelarii  nie  żyje,  powołuje  na  jego  miejsce  Jacka 
Michałowskiego. Sprzeciwiliśmy się. Wyjaśniliśmy, że nie ma takiego powodu, bo minister Jacek Sasin, czyli zastępca  
szefa Kancelarii Prezydenta, żyje, wraca właśnie ze Smoleńska i zgodnie z przepisami przejmuje wszystkie zadania.  
Przecież w tamtym momencie nie było żadnego potwierdzenia, że minister Władysław Stasiak nie żyje. 

Komorowski  zignorował  to  i  powtórzył,  że  powołuje  Michałowskiego.  Byłem  zdumiony,  kiedy  potem 
przeczytałem  w  jednym  z  tygodników  wywiad  z  marszałkiem  Komorowskim,  w  którym  stwierdził,  że  powołał  
Michałowskiego na p.o. szefa  kancelarii, bo był przekonany, że minister Jacek Sasin zginął w katastrofie. Jako naoczny 
świadek  tych  wydarzeń  mogę  zapewnić,  że  marszałek  wiedział  doskonale,  że  minister  Sasin  żyje,  a  co  więcej,  
nominację wręczał ministrowi Michałowskiemu już w jego obecności.

(1) Tj. godz.16 czasu moskiewskiego

Ciało prezydenta zidentyfikowano po 8 godzinach, RMF FM, Roman Osica i Marek Balawajder
http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/cialo-prezydenta-zidentyfikowano-po-8-godzinach,1545248
Oficer BOR-u zeznał, że około   17:30   (1) czasu polskiego jeden z funkcjonariuszy oraz polski konsul poinformowali 

77/106



SMOLEŃSK: MEDIALNA DŻUNGLA LUSTER 

go, że odnaleziono ciało prezydenta. Przesłuchiwany oficer powiedział prokuratorom, że był w tym czasie na miejscu i 
jako pierwszy zidentyfikował ciało. 

(1) Tj. godz.19:30 czasu moskiewskiego

Zapis śmierci, Wprost 02.11.2010, , Autorzy: Michał Krzymowski i Marcin Dzierżanowski
Kto i kiedy znalazł ciało Lecha Kaczyńskiego? 

Znaleźli je Rosjanie o 9.30 czasu polskiego. Wstępnej identyfikacji dokonali funkcjonariusz BOR Andrzej R. i 
konsul ambasady w Moskwie Stanisław Ł. „Rosjanom powiedzieliśmy, że jest to prawdopodobnie ciało prezydenta, ale 
nie potwierdziliśmy tego (…). Chcieliśmy mieć kontrolę, żeby nie zabrali go jako zidentyfikowane. Ciało było bez  
ubrania, na moją prośbę przykryto je prześcieradłem" – zeznał R.

PODSTAWY PRAWNE DOCHODZENIA
Co Edmund Klich powiedział na podkomisji do spraw transportu lotniczego?, strona internetowa pos. Zbigniewa 
Kozaka, 18.05.2010
http://zbigniewkozak.pl/
E.Klich:  Rozpocznę  od pierwszej  informacji,  o  której  –  jak większość  pewnie  z  państwa – dowiedziałem się  o 
katastrofie z mediów. Nawet dzwonił jeszcze syn. Mówi: tato czy wiesz, co się dzieje? Włączyłem TVN 24, widzę, co  
się dzieje, w związku z tym natychmiast zacząłem się pakować i jadę do Warszawy, bo wiedziałem, że już może być  
problem prawny. Dlaczego? Dlatego, że samolot jest samolotem – był – samolotem lotnictwa państwowego. Załoga 
była wojskowa. W związku z tym dotyczy to lotnictwa państwowego, którego nie obejmuje załącznik 13 do konwencji 
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. (...)

W połowie drogi  dostałem telefon od pana Aleksieja Morozowa,  to  jest  obecnie przewodniczący Komisji 
Federacji Rosyjskiej, zastępca pani Anodiny – szefowej Mieżnonarodnej Awiacionnej Komisji… Komitetu, to znaczy 
Międzynarodowego Komitetu Lotniczego. (...)

On  zadzwonił   i  powiadomił  mnie,  że  jest  katastrofa  w  Smoleńsku  i  traktuje  to  jako  telefoniczne  
powiadomienie,  natomiast  formalne będzie później.  I  było od razu pytanie o procedury,  według jakich będzie ten  
wypadek badany.  On zaproponował załącznik 13 do konwencji, bo myślę, że i według jego wiedzy, i ówczesnej 
mojej  wiedzy,  to  jest  jedyny  dokument,  który  podpisała  i  strona  polska,  i  Federacja  Rosyjska  jako  konwencję 
chicagowską tak zwaną z ’44 roku. 

Ja wtedy nie wypowiedziałem się jednoznacznie, ale też sądziłem, że to będzie jedyne rozwiązanie, to znaczy 
rozwiązanie, które ma jasne zasady prawne. 

Po przyjeździe do ministerstwa – już pan minister Grabarczyk na mnie czekał  – zgłosiłem się do gabinetu 
pana ministra i też ten pogląd wyraziłem, że tu chyba aneks 13 jest takim dokumentem, gdzie obydwie strony mają  
określone procedury, jest to już jasne, to są zasady międzynarodowe.(...)

I  wchodzę  do tego pomieszczenia,  jest  pan minister  Paruluski i  od razu no, powiedziałbym dosyć ostro,  
powiedział mi, że ja w ogóle nie potrafię działać, ja utrudniam pracę prokuraturze, a w ogóle ja ustawiłem…, przyjąłem 
jako załącznik 13 do procedowania i   działam na szkodę Polski  . To były bardzo mocne słowa i ja sobie je zapisałem 
zaraz wieczorem. Więc w tej sytuacji nie wiem, o co chodzi. Ja mówię, ja muszę procedować według załącznika 13 i  
wymaga tego ode mnie pan Morozow. On mówi: nie przyjmuję tego do wiadomości. (...)

Niestety, ja nie wiem, kto podjął decyzję po stronie rządowej, bo przecież ja nie byłem, nie brałem udziału w  
żadnych obradach rządu.

Edmund Klich przed Komisjami Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, 21.10.2010 r.
transkrypcja: obiboknawlasnykoszt@tlen.pl - blog
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-6
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich:
 Często  pojawiają  się  pytania,  dlaczego  do  mnie  dzwonił  Morozow.  Po  prostu  ja  jestem  jednym  z  prawie  200 
przewodniczących komisji na świecie, którzy mamy o sobie... kontakty do siebie. Ja mam i w domu, i tutaj teczkę, 
gdzie,  jeśli  załóżmy  w  Ekwadorze  nasz  samolot  się  rozbije  czy  ekwadorski  w  Polsce,  to  ja  powiadamiam 
przewodniczącego komisji Ekwadoru o tym i ustalamy współpracę.

KONWENCJA O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944  
r. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1959 r.)
http://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_miedzynarodowe/konwencje/konwencja_1010.pdf
Artykuł 3
Cywilne i państwowe statki powietrzne

78/106



SMOLEŃSK: MEDIALNA DŻUNGLA LUSTER 

a)  Niniejsza Konwencja stosuje się  wyłącznie do cywilnych statków powietrznych,  nie stosuje si  ę    za  ś    do statków   
powietrznych pa  ń  stwowych  .
b) Statki powietrzne używane w s  ł  u  ż  bie wojskowej  , celnej i policyjnej uwa  ż  a si  ę   za statki powietrzne   pa  ń  stwowe  .

Zapomniana umowa z Rosją?, Rzeczpospolita, 06.05.2010, Autorzy eż , Marek Domagalski , Tomasz Pietryga
http://www.rp.pl/artykul/472006_Zapomniana_umowa_z_Rosja_.html

"Rz" dotarła do podpisanego 7 lipca 1993 r. polsko-rosyjskiego porozumienia w sprawie ruchu samolotów 
wojskowych i wspólnego wyjaśniania katastrof. Dokument przewiduje współpracę obu krajów w takich przypadkach.  
Rząd milczy o umowie. Tymczasem niemal miesiąc po katastrofie rządowego samolotu wciąż nie wiemy, na jakiej 
podstawie prawnej prowadzone jest  dochodzenie ani  dlaczego polskie władze nie wystąpiły do Rosjan o wspólne  
śledztwo.

Jak  zapewnił  w  czwartek  "Rz"  Janusz  Sejmej,  rzecznik  prasowy  Ministerstwa  Obrony  Narodowej,  
porozumienie z 1993 r. nie zostało nigdy wypowiedziane. Najważniejszy jest jego art. 11: "wyjaśnienie incydentów 
lotniczych, awarii i katastrof spowodowanych przez polskie wojskowe statki powietrzne w przestrzeni powietrznej FR 
lub rosyjskie wojskowe statki powietrzne w przestrzeni powietrznej RP prowadzone będzie wspólnie przez właściwe  
organy polskie i rosyjskie".

Tusk o kłótni Klicha z Millerem: Nie muszą się lubić, dziennik.pl, 22.10.2010
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/306384,tusk-o-klotni-klicha-z-millerem-nie-musza-sie-lubic.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Dziennik-PL+(RSS+-+Dziennik)
Premier tłumaczył też dlaczego polska strona zgodziła się na wyjaśnianie przyczyn katastrofy na podstawie konwencji  
chicagowskiej. "Nie tylko dlatego, że   nie ma innego ustawodawstwa  , które umożliwiałoby prace  . Ale też, dlatego że 
akredytowany przedstawiciel państwa polskiego ma wgląd w całą procedurę i będzie później oceniał i ewentualnie 
kwestionował niektóre zachowania czy sposoby działania strony rosyjskiej" - powiedział Tusk.

Macierewicz chce ścigania Tuska za konwencję chicagowską, Newsweek, 21.10.2010
http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/polska/macierewicz-chce-scigania-tuska-za-konwencje-chicagowska,66686,1
Prokuratura  powinna  wszcząć  śledztwo  przeciw  czołowym  osobom  w  państwie  w  sprawie  przyjęcia  konwencji 
chicagowskiej  jako  porozumienia,  na  podstawie  którego oparte  zostało wyjaśnianie katastrofy smoleńskiej  -  uznał 
Antoni Macierewicz.

MAK- SĘDZIA WE WŁASNEJ SPRAWIE
Znamy wstępny raport z katastrofy, Życie, 20.05.2010
http://www.zycie.ca/2010/05/znamy-wstepny-raport-z-katastrofy/
Rosjanie  deklarowali  wczoraj,  że  lotnisko  Siewiernyj  nie  było  certyfikowane  przez  MAK,  gdyż  jest  to  lotnisko 
wojskowe. Polskie Dowództwo Sił  Powietrznych potwierdziło natomiast,  że MAK certyfikuje Samarę -  zakład,  w 
którym remontowany był prezydencki Tu-154M.
Pytanie o to stawiali dziennikarze na wczorajszej konferencji prasowej - jeżeli MAK udzieliła takiego certyfikatu, to  
czy nie powstaje konflikt interesów, gdy orzeka o braku awarii samolotu tuż przed katastrofą?

Wypracowane metody MAK, bibuła, 23.06.2010, Autor: Wiktor Potocki, Anna M. Sekretarska
http://www.bibula.com/?p=23276

Po przyjęciu władzy przez Władimira Putina Lebied’ niejednokrotnie ostro krytykował kremlowskie zaplecze. 
Dla Putina był  także niebezpieczny z tego powodu,  że od połowy lat  90.  blisko związał  się z  oligarchą Borisem  
Bierezowskim.

W  kwietniu  2002  r.  Lebied’ leciał  helikopterem  na  otwarcie  wyciągu  narciarskiego,  jego  helikopter  z 
nieznanych przyczyn uderzył w przewody linii elektrycznej i spadł.

Wersja MAK o przyczynach katastrofy była podobna do dzisiejszych wersji o katastrofie smoleńskiej. Błąd 
pilota, presja Lebiedia na załogę, kiepska orientacja w przestrzeni, obecność na pokładzie wysokich „szych”, które 
zmusiły załogę, by lecieć w warunkach mgły. Co ciekawe, pilot helikoptera przeżył i został oskarżony o błędy. Nie  
przyznał się. Skazano go jednak – przesiedział tylko cztery lata w więzieniu, chociaż w wypadku zginęło 8 osób, a  
wiele straciło zdrowie. Kiedy wyszedł na wolność w 2006 r., w jednym z wywiadów stwierdził, że awarię helikoptera  
wywołano celowo – to był zamach na życie gubernatora. Jako dowód przytoczył argumenty obrony – wideo, na którym 
było widać opalone resztki helikoptera. W raporcie MAK nic o tym nie wspomniano.

MAK: Skorumpowani władcy nieba? Newsweek, 19.07.2010, Autor: Igor Miecik
http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/polska/mak--skorumpowani-wladcy-nieba,62110,2
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Największe kontrowersje w Rosji  budzi fakt,  że orzekając o przyczynach katastrof  lotniczych,  MAK jest 
sędzią we własnej sprawie – to Komitet bowiem dopuszcza do użytku sprzęt, którego ewentualne awarie czy wady  
musi później stwierdzić.

Kontrowersje te pojawiły się po raz pierwszy w grudniu 1997 r., po katastrofie transportowca An-124 Rusłan, 
który spadł na mieszkalny kwartał Irkucka. Zginęły 72 osoby. W samolocie przestały pracować silniki. MAK, który 
wydał na nie certyfikat, mimo licznych głosów krytyki uparł się, że przyczyną katastrofy był błąd pilota.

Kilka lat później, w 2006 r. po katastrofie ormiańskiego A320 (samolot runął do morza podczas podejścia do  
lądowania,  zginęło  113 osób)  o  spowodowanie  wypadku MAK znów oskarżył  załogę.  Ormiańska  prasa  ujawniła 
jednak, że zataił zeznania świadków, którzy mówili o błędach obsługi lotniska i ekspertyzy wskazujące na fatalny stan 
techniczny portu lotniczego (który Komitet wcześniej sam certyfikował). Sprawa wywołała tak duże kontrowersje, że  
ormiańskie media zażądały, by Armenia wystąpiła z MAK. 
 W  2007  r.  głośna  była  sprawa  pilota  linii  Azor-Awia  Aleksandra  Kazancewa,  którego  MAK  obarczył 
odpowiedzialnością  za rozbicie  wcześniej  na  lotnisku w Baku Iła-76.  Kazancew wytoczył  proces  o  zniesławienie 
liniom  lotniczym,  do  których  należał  samolot.  Tylko  tak  mógł  się  bronić  i  pośrednio  oskarżyć  objętych 
dyplomatycznym immunitetem specjalistów MAK. Pilot przedstawił dokumenty, z których wynikało, że silniki feralnej 
maszyny siedem lat przed katastrofą zostały przez właściciela skreślone ze stanu i zakwalifikowane jako złom. Tuż  
przed katastrofą zużyte silniki znów zamontowano do samolotu. MAK wydał na nie certyfikat, a przewoźnik, jakby  
spodziewając się katastrofy, ubezpieczył samolot na 10 milionów dolarów.
Kazancew w swych zeznaniach oskarżył MAK nie tylko o niechlujnie czy błędnie wydany certyfikat, ale zafałszowanie 
ekspertyzy  dotyczącej  katastrofy.  Według  pilota  komitet  orzekł  bowiem  jego  winę,  będąc  w  posiadaniu  pełnej  
dokumentacji silników z całą ich historią, a fakt ten w orzeczeniu zataił, jakby dokumentów nigdy nie było.

Przeciw  praktyce  permanentnego  zrzucania  przez  MAK  winy za  wypadki  lotnicze  na  załogi  samolotów 
kilkakrotnie  protestowali  rosyjscy  piloci.  Zarzucili  Komitetowi,  że  będąc  sędzią  we  własnej  sprawie,  wciąż  
tendencyjnie pomija wpływ usterek urządzeń lotniskowych i samolotów, które certyfikuje.

W 2003 r.  w specjalnej  uchwale MAK ostro skrytykowała rosyjska  Duma:  „MAK nie  przyczynia  się  do 
zwiększenia  bezpieczeństwa  ruchu  lotniczego.  Jako  organizacja  międzynarodowa  zwolniony  jest  z  podatków,  a 
jednocześnie czerpie ogromne zyski z certyfikacji lotnictwa.  Jednoczesne przyznawanie certyfikatów i orzekanie o 
przyczynach katastrof doprowadziło do tego, że główną przyczyną wypadków lotniczych, którą orzeka MAK, stał się  
czynnik ludzki. Tym samym Komitet unika odpowiedzialności za katastrofy lotnicze,  przenosząc ją na załogi 
samolotów. Działalność MAK na terytorium Federacji Rosyjskiej nie służy interesom kraju. Z powyższych powodów 
Komitet powinien zaprzestać swojej działalności i zostać zastąpiony przez organa państwowe”.

MAK i sprawa polska, Newsweek Opinie, S24, Autor: Igor Miecik
http://newsweek.salon24.pl/210275,mak-i-sprawa-polska
Edmund Klich nie chce o MAK rozmawiać. Czy słyszał o skandalach wokół MAK? Milczy. Jeden z jego kolegów z 
Komisji Badania Wypadków Lotniczych mówi: – To, że MAK jest uwikłany w biznes i stronniczy w orzekaniu o  
przyczynach katastrof w Rosji, nas nie dotyczy.

Zawsze orzekają winę pilotów, Nasz Dziennik, 22.07.2010, Autor: Marta Ziarnik
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100722&typ=sw&id=sw21.txt

W interesie  strony rosyjskiej  wyraźnie  leży  udowodnienie,  że  polski  Tu-154M  był  sprawny  technicznie. 
Zwalnia  to  bowiem producentów tupolewa oraz  jedne  z  największych  rosyjskich  zakładów lotniczych  Aviakor  w 
Samarze od obowiązku wypłaty odszkodowań rodzinom ofiar katastrofy. 

Remontujący  polski  samolot  zakład  w  Samarze  uzyskał  aż  trzy  różne  certyfikaty  MAK  (głównie  na 
produkowane przez  siebie  samoloty),  za których  wydanie  organizacja  ta  otrzymała  za  pośrednictwem spółki  Avia 
Register po 3 miliony dolarów (zgodnie z taryfikatorem MAK). Wykluczenie awarii maszyny będzie więc priorytetem 
MAK.

WSPÓŁPRACA Z ROSJĄ
Rozmowa premiera Tuska z prezydentem Miedwiediewem i premierem Putinem, 10.04.2010
http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:4471/
Odbyła  się  rozmowa  telefoniczna  premiera  Tuska  z  premierem  Władimirem  Putinem  i  prezydentem  Dimitrijem 
Miedwiediewem.
Władimir Putin poinformował premiera Tuska, że dziś udaje się na miejsce katastrofy samolotu TU-154. Szefowie 
rządów Polski i Rosji spotkają się na miejscu tragedii.  Prezydent Miedwiediew zapewnił, że śledztwo w sprawie 
przyczyn katastrofy w Smoleńsku będzie prowadzone wspólnie przez prokuratorów polskich i rosyjskich.
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Działania władz rosyjskich po katastrofie pod Smoleńskiem, Ośrodek Studiów Wschodnich, Autorzy: P. Żochowski,  
W.Konończyk, 14.04.2010
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2010-04-14/dzialania-wladz-rosyjskich-po-katastrofie-pod-
smolenskiem

Już godzinę po katastrofie prezydent Miedwiediew stworzył specjalną rządową komisję na czele z premierem 
Putinem ds. zbadania przyczyn tragedii.

Komitet Śledczy Prokuratury Generalnej (1)  wszczął śledztwo w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa 
ruchu w transporcie powietrznym. Działania rosyjskich prokuratorów należy uznać za standardowe i nie można ich 
traktować  jako  przedwczesnej  próby  wskazywania  przyczyn  tragedii.  Wstrzemięźliwości  i  braku  profesjonalizmu 
zabrakło  jednak  niektórym wysokim urzędnikom i  wojskowym (m.in.  wicepremier  Siergiej  Iwanow,  dowódca Sił 
Powietrznych Aleksandr Zielin), którzy nie czekając na zakończenie śledztwa i prac komisji rządowej, wskazywali na 
błąd pilota jako najbardziej prawdopodobną przyczynę katastrofy. Ich reakcje można uznać za przejaw nadwrażliwości 
i  obaw władz  Rosji  zaniepokojonych  możliwością  pojawienia  się  prób  obciążenia  obsługi  lotniska  w  Smoleńsku 
współodpowiedzialnością za katastrofę.

(1) Włamanie do siedziby rosyjskiej prokuratury federalnej, Wprost24, 31.08.2010
http://www.wprost.pl/ar/207646/Wlamanie-do-siedziby-rosyjskiej-prokuratury-federalnej/
Nieznani sprawcy włamali się w nocy z poniedziałku na wtorek do wydziału prokuratury Federacji  
Rosyjskiej zajmującego się szczególnie ważnymi śledztwami. Według prokuratury zginął jedynie  
telewizor i kamera; milicja twierdzi, że zginęły znaczące akta śledztwa.

Eksperci: FSB ma na oku smoleńskie śledztwo, Dziennik.pl, 15.10.2010
http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/305498,eksperci-fsb-ma-na-oku-smolenskie-sledztwo.html

Rosyjska  Federalna  Służba  Bezpieczeństwa  (FSB)  utworzona  w  miejsce  KGB,  miała  być  trybikiem  w 
machinie praworządnego państwa, ale praworządność jest w Rosji odległym celem, a FSB sądzi, że jej interes i interesy 
państwa,  których  strzeże  -  są ponad prawem. Taka jest  jedna z  konkluzji  książki  "Nowa arystokracja"  (The New  
Nobility)  opublikowanej  ostatnio  w  USA,  którą  w  Londynie  promują  jej  autorzy,  dwoje  rosyjskich  dziennikarzy 
śledczych Andrej Sołdatow i Irina Borogan, związani z portalem agentura.ru.

W ocenie Borogan, FSB jest reprezentowana w komisji dochodzeniowej, badającej okoliczności katastrofy 
smoleńskiej,  w  której  zginął  prezydent  RP  Lech  Kaczyński  i  towarzyszące  mu  osoby.  "Komisja  składa  się  z  
przedstawicieli  różnych departamentów rządowych i  agencji.  Udział  FSB jest  możliwy.  Wątpliwe jednak,  by FSB 
mogła wpłynąć na ustalenia komisji. Jest to teoretycznie możliwe, ale mało prawdopodobne" - zaznaczyła.

Afera z komisją ds. katastrofy smoleńskiej, SE.pl, 17.07.2010
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/afera-z-komisja_146580.html

Według Biura Analiz Sejmowych rozporządzenie, na podstawie którego została powołana rządowa komisja 
wyjaśniająca przyczyny katastrofy smoleńskiej, zostało wydane z naruszeniem prawa.

Na jej czele stoi  szef  MSWiA Jerzy Miller (58 l.),-  Chodzi o to,  że rozporządzenie nie może zmieniać 
przepisów  ustawy,  a  jedynie  precyzować  jej  zapisy  -  informuje  "Dziennik  Gazeta  Prawna".  Sprawa  trafi  
prawdopodobnie do Trybunału Konstytucyjnego.

Pytania o śledztwo, Rzeczpospolita,24.04.2010
http://www.rp.pl/artykul/466264_Pytania_o_sledztwo.html
Rzecznik rządu  Paweł Graś oświadczył, że nie ma powodu, aby polskie władze mieszały się w śledztwo. – Każda  
ingerencja rządu w proces badania przyczyn katastrofy byłaby bardzo źle odebrana – argumentował rzecznik.

"Nie mieliśmy żadnego wsparcia rządu", dziennik.pl, 23.04.2010, wypowiedź Edmunda Klicha
http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/116653,nie-mielismy-zadnego-wsparcia-rzadu.html

"Nie mieliśmy żadnego wsparcia. Na moją prośbę do ministra Bogdana Klicha, że nie mam jeszcze tłumacza,  
dostałem odpowiedź: <to co pan robi tam od trzech dni. To pan powinien go sobie załatwić>. Dalej pan minister Klich  
powołując się na swoje rozporządzenie zmuszał mnie wprost do współpracy z polską prokuraturą. Kiedy mówiłem: 
panie ministrze, ja nie mogę współpracować z prokuraturą bo strona rosyjska ma do mnie pretensje, odpowiadał: <ja 
tego nie przyjmuję do wiadomości> - opowiada Edmund Klich.

Grzmi on na polski  rząd za to,  jaką strategię wobec strony rosyjskiej  przyjęła nasza administracja.  Klich 
uważa,  że  jesteśmy  wobec  nich  w  roli  petenta."Zasady  są  jasne.  Projekt  raportu  (o  przyczynach  katastrofy) 
przygotowuje strona rosyjska, a my mamy 60 dni na odpowiedź i to wszystko. Oni mogą te nasze uwagi uznać, albo 
nie" - mówi Edmund Klich.
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"Ja wiem jaki jest tego wszystkiego cel i kto robi larum. Ludzie, którzy są odpowiedzialni za tę katastrofę chcą  
zwalić wszystko na pilotów. A oni są tymi, którzy na końcu łańcucha zbierają błędy wszystkich. Błąd tkwi bowiem w 
systemie. Lotnictwo państwowe jest w permanentnym kryzysie" - ocenił szef PKBWL.

Wyjaśnienia Edmunda Klicha ws katastrofy cz.2- TERAZ MY -24.05.2010
http://www.youtube.com/watch?v=xbibQLCot5I&feature=related
A.Sekielski: Wierzy Pan że ta sprawa będzie dobrze wyjaśniona przez stronę rosyjską ?
E.Klich: Jestem przekonany. Nawet nie tylko wierzę, ale jestem w stu procentach przekonany że zostanie wyjaśniona, 
nie tylko przez stronę rosyjską, bo my ciagle jesteśmy tam grupą 8-10 specjalistów i ja osobiście mam dostęp do 
wszystkich informacji i otrzymuję te informacje w miarę szybko.

Klich: Miller dwa razy poniżył mnie przy Rosjanach, Dziennik, 21.10.2010
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/306251,klich-miller-dwa-razy-ponizyl-mnie-przy-rosjanach.html
W lipcu Klich napisał do szefowej MAK Tatiany Anodiny, skarżąc się na wiele nieudzielonych odpowiedzi na pytania  
strony polskiej.  Złożył  też  wtedy "oficjalny protest"  przeciw niedopuszczeniu Polaków do obserwacji  rosyjskiego 
oblotu lotniska w Smoleńsku. "Powiadomiono nas, że udzielenie odpowiedzi na to pismo jest niemożliwe" - powiedział 
Klich.
Klich podkreślił,  że pod koniec września na 6 stronach pisma do MAK wypunktował  całość braków współpracy.  
Kolejne pismo wysłał już z Polski w październiku. Na oba nie dostał odpowiedzi. Do czasu ujawnienia przez Polskę 
rozmów w kokpicie Tu-154M współpraca z Rosjanami była dobra - ocenia Klich.

Z prof. Kazimierzem Kik rozmawia Tomasz Żukowski, TVN24, transkrypcja:
http://rekontra.salon24.pl/211245,kik-zamknalbym-hermetycznie-przed-polakami-wyniki-sledztwa
Kaźmierz Kik: Na miejscu, na miejscu Rosjan gdybym posłuchał tego co była mowa i o czym jest mowa, w trakcie prac  
zespołu Macierewicza, to zamknąłbym w ogóle hermetycznie przed Polakami wszelkie wyniki śledztwa, dlatego,  że 
gdyby nawet w tej atmosferze nieufności do Rosji a nawet podsycania niechęci do Rosji. Rosjanie gdyby nam przesłali  
skrzynki, to mogą domniemywać że one, te skrzynki byłyby tak przerobione, że tam byłaby, wyszłaby wina Rosjan, my 
nieufnością do Rosji budujemy nieufność Rosjan do nas

Siergiej Iwanow: Rosja przekazała już wszystko ws. Smoleńska, 07.07.2010
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/240639,Iwanow-Rosja-przekazala-juz-wszystko-ws-Smolenska
Rosja przekazała Polsce wszystkie materiały dotyczące okoliczności katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której 
zginął m.in. prezydent Lech Kaczyński - poinformował w środę rosyjski wicepremier Siergiej Iwanow.

Nowe materiały dotyczące katastrofy smoleńskiej trafiły do Polski, 19.08.2010
http://www.newstelegraf.pl/content/nowe-materialy-dotyczace-katastrofy-smolenskiej-trafily-do-polski
11 tomów akt - tyle materiału w sprawie katastrofy smoleńskiej otrzymała dziś polska strona od rosyjskiej prokuratury. 
Akta mają jeszcze dziś trafić do kraju, gdzie czekają na nie tłumacze przysięgli. 
Przekazanie materiałów z śledztwa odbyło się w siedzibie prokuratury generalnej Federacji Rosyjskiej w Moskwie.

Akta z Rosji gotowe do wysyłki, Rzeczpospolita, 14.10.2010
http://www.rp.pl/artykul/549283-Akta-z-Rosji-gotowe-do-wysylki.html
Siedem kolejnych tomów akt śledztwa rosyjskiego w sprawie katastrofy smoleńskiej  gotowych jest do  wysłania do 
Polski - podał prokurator generalny Andrzej Seremet.

E.Klich: w tej sprawie nie będę milczał...,30.09.2010
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Kto-odpowiada-za-katastrofe-Tu-154-EKlich-chce-
prawdy,wid,12714353,wiadomosc.html
-  Co szczególnie irytowało pana w zakończonej niedawno współpracy z MAK-iem? 
- Głównie braki w przesyłanych dokumentach. Wielokrotnie, gdy zwracaliśmy się o nie, Rosjanie najpierw tłumaczyli  
nam, że to dokumenty wojskowe, potem dostawaliśmy tylko część z nich lub jakieś niepotwierdzone kserokopie, które 
według procedur obowiązujących w Polsce są wątpliwym dokumentem. Nie podejrzewam nikogo o kombinacje, ale 
mówię o zasadach działania Rosjan. Jeśli dostaję kserokopię to oznacza, że komisja nie działa profesjonalnie. W czasie 
współpracy przekazywałem MAK uwagi na ten temat.
-Czy jeśli strona polska nie zgodzi się podpisać pod końcowym raportem Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa 
Cywilnego, która jest instytucją odwoławczą, będzie w stanie rozstrzygnąć ten spór? Czy ma pan wiedzę, jak do tej  
pory rozstrzygano podobne przypadki? 
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-  Nie  jestem prawnikiem, więc nie wiem czy w tym przypadku obowiązywała  cała  Konwencja Chicagowska czy 
jedynie załącznik nr 13. Nie mogę tego powiedzieć dokładnie. Nie pamiętam podobnych przypadków i nie wiem jak 
były rozpatrywane. Po drugie nie wiem, czy strona polska będzie chciała się odwoływać. 
-Dlaczego? 
- Trzeba ocenić korzyści i straty, to bardzo poważna decyzja. Jesteśmy sąsiadem wielkiego kraju, to oni badają 
ten wypadek. 
-Jakie konsekwencje mogą nas spotkać? 
- Jeśli sprzeciwimy się konkluzjom rosyjskim zawartym w raporcie, pojawią się opinie, że nie ufamy MAK, a to może  
się przełożyć na inne problemy o randze państwowej. 
-A konkretnie? 
- Przecież premier Tusk mówił, że nie pozwoli na wojnę polityczną z Rosją z powodu innej interpretacji lotu. Z tych 
słów wiele można odczytać.

Wypowiedź Andrzeja Melaka o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem 10.11.2010
http://www.radiomaryja.pl/dzwieki/2010/11/2010.11.12.akt01.mp3

Czy w świetle oświadczenia prezydenta Rosji Miedwiediewa, ktory zapraszał Polaków do  współudziału w 
tym śledztwie smoleńskim, czy pan premier kiedykolwiek wystąpił o udział Polski w tym śledztwie wraz z Rosjanami?  
Odpowiedź była krótka, zdecydowana i jednoznaczna: nie, nigdy nie występowałem z taka propozycją, i z takim, po  
prostu, postulatem. 

Na drugie pytanie, które dotyczyło umiędzynarodowienia  śledztwa, spytałem pana premiera, czy w świetle 
otrzymanego przez nas pisma, w którym prosiliśmy o umiędzynarodowienie śledztwa smoleńskiego, bo patrząc na to, 
co robią Rosjanie, to można po prostu dostać zawału- i widzimy straszliwe zaniedbania i celową robotę niszczenia  
dowodów, na to pismo które poparliśmy ponad 300 tys.podpisów, jak pan premier się na to zapatruje- odpowiedział  
zdecydowanie: nie wystąpię i nie zgadzam się na żadne umiędzynarodowienie śledztwa.

Gdy  zapytaliśmy:  panie  premierze,  czemu  konwencja  chicagowska,  która  dotyczy  przecież  tylko  lotów 
cywilnych, a jak wiemy to był lot wojskowy, miał oznaczenie literki l, miał szachownicę na ogonie, w tym samolocie  
był  pan  prezydent,  całe  naczelne  dowództwo Wojska  Polskiego  -  i  na  to  pan  premier  odpowiedział:  Rosjanie  są 
twardymi przeciwnikami.

Prof. Andriej Iłłarionow, były doradca W.Putina
Materiał "Rzeczypospolitej", Autor: Jacek Przybylski / Echo Dnia,31.05.2010
http://www.to.com.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100531/KRAJ_SWIAT/533512925
- Premier Donald Tusk wielokrotnie zapewniał, że ma zaufanie do rosyjskich śledczych. 
- Jeżeli premier Tusk rzeczywiście tak mówił, to popełnił ogromny błąd. Niezależnie od osobistych relacji ostatnia 
rzecz, jaką może zrobić szef rządu, to zaufać komukolwiek spoza swojego kraju. To podstawy dyplomacji, które mają  
zastosowanie  nawet  do  najbliższych  sojuszników.  Sam  spędziłem  trochę  lat  w  rządzie  i  wiem,  że  w  polityce  
zagranicznej nie można postępować w ten sposób. 

Jako  osoba  prywatna  może  pan  wierzyć,  komu  chce,  bo  jeśli  się  pan  pomyli,  to  tylko  pan  poniesie 
odpowiedzialność  za  swój  błąd.  Ale  urzędnik  państwowy,  premier,  prezydent,  nie  mają  do  tego  prawa.  Stosunki  
międzynarodowe to branża, w której nie można poprzestać na zaufaniu. W Rosji mamy takie powiedzenie: "ufaj, ale  
sprawdzaj".

Jarosław Kaczyński, wywiad dla „Rzeczypospolitej”, 25-26.09.2010
Śledztwo jest prowadzone skandalicznie, postawę polskich władz można nazwać już nie serwilizmem, tylko najbardziej 
żałosnym lokajstwem. Mogę odwołać się do Rafała Ziemkiewicza, który napisał, że ma poczucie, że dostał w pysk. Też 
mam poczucie, że dostałem w pysk. Nie dlatego, że jestem bratem i szwagrem dwojga poległych. Mam to poczucie po 
prostu jako Polak.

Prezydent Bronisław Komorowski w programie Radia Zet "7. Dzień Tygodnia", 10.10.2010
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/kaczynski-bardzo-mocno-pracuje-by-mnie-sprowokowac,1,3729184,wiadomosc.html
-Widać, że strona rosyjska nie robi trudności i współpracuje. Jest śledztwo rosyjskie, polskie i międzynarodowe
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Smoleńsk 10/04. To naprawdę jest "śledztwo". Edmund Klich opowiada jak Rosjanie odmawiają, hamują, blokują i...  
straszą , wpolityce.pl, 22.10.2010
http://www.wpolityce.pl/view/3048/Smolensk_10_04__To_naprawde_jest__sledztwo___Edmund_Klich_opowiada_jak_
Rosjanie_odmawiaja__hamuja__blokuja_i____strasza_.html
Wg wypowiedzi Edmunda Klicha w czasie spotkania z  z  połączonymi sejmowymi komisjami: infrastruktury oraz  
sprawiedliwości i praw człowieka, przed przekazaniem Polsce projektu końcowego Raportu MAK 20.10.2010 polski  
akedytowany oficjalnie zwracał MAK uwagę na naruszenia konwencji chicagowskiej przez stronę rosyjską (tj. MAK) w  
pismach z dnia:
17.04; 19.04; 14.05; 25.05; 20.07; 20.08; 15.09; 20.09 (2); 22.09, 07.10 (pismo uzupełniające)

(2)  Edmund Klich: na szereg tych pism otrzymałem 20.września pismo od pana Morozowa, w  
którym powołują się na załącznik 13. Wskazywał mi, że wszystko jest w porządku niby, no ja nie  
bardzo się z tym zgodziłem, no na końcu jest kuriozalne zdanie, które bardzo mnie zdenerwowało,  
bo  jest  takie  stwierdzenie:  "A  zatem  pańskie  działania  doprowadzą  do  opóźnienia  terminu  
zakończenia badania katastrofy, która nie tylko wstrząsnęła naszymi państwami, ale także całym  
światem,  co  może  negatywnie  wpłynie  na  profilaktykę  podobnych  zdarzeń  w  tym  również  
lotnictwie RP."
Myślę, że było to mało grzeczne , bo moje dociekania stały się trudne chyba dla strony MAK. 

Edmund Klich przed Komisjami Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, 21.10.2010 r.
transkrypcja: obiboknawlasnykoszt@tlen.pl - blog
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-9
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich:
... żeby wystąpić o przedłużenie z 60 dni  (3) do minimum 120, bo takie możliwości są za porozumieniem stron, i 
motywowałem, że jest to tak wielki obszar badań, plus tłumaczenia, plus dyskusje, że możemy po prostu nie zdążyć. 

Uważam, że zainteresowanie światowe tą katastrofą... no takiej nie było rzeczywiście w lotnictwie światowym. 
W związku z tym... ja mam to pismo, jest tam chyba 5 punktów, którymi motywowałem ten mój wniosek. A poza tym 
już moja rola się skończyła,  bo...  Nie było.  O ile  wiem, takiego wniosku nie było.  W rozmowie zresztą z panem 
ministrem Millerem powiedział, że tutaj nie ma potrzeby wysyłania takiego wniosku...(...)

Ja takiego wniosku nie znam, mówię tylko, że w rozmowie pan minister Miller, był przy tym pan minister  
Arabski, uznał, że takiej potrzeby nie ma.

(3) 60 dni na odniesienie się strony polskiej do projektu końcowego Raportu MAK

MAK przekaże Polsce książkę serwisową Tu-154M, RMF24, 21.09.2010
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-mak-przekaze-polsce-ksiazke-serwisowa-tu-
154m,nId,298523

Międzypaństwowy Komitet Lotniczy przekaże dziś w Moskwie stronie polskiej kolejne dokumenty dotyczące 
katastrofy  10  kwietnia.  Przedstawiciel  Polski  akredytowany  przy  MAK  płk  Edmund  Klich  w  rozmowie  z 
korespondentem RMF FM Przemysławem Marcem poinformował, że wśród dokumentów będzie książka serwisowa 
tupolewa, o którą strona polska upomina się od kilku tygodni.

Co ważne, to nie będzie oryginał. Będzie książka eksploatacji, której wcześniej nie dano i chciano zostawić do 
końca badania. Wczoraj się dowiedziałem, że ją skserowano - powiedział   Klic  h  . 

DZIURAWE ZAPISY Z CVR I QAR

Zapisy nagrań z czarnych skrzynek są w Polsce, RMF FM, 31.05.2010
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-zapisy-nagran-z-czarnych-skrzynek-sa-w-
polsce,nId,281027

Rosja  przekazała  w poniedziałek  polskiej  stronie  na  trzech  płytach  CD kopie  nagrania  każdego z  trzech 
rejestratorów samolotu Tu-154. Oprócz tego dostaliśmy oryginał stenogramu rozmów w kabinie pilotów. Dokument 
sporządzono w dwóch egzemplarzach - oba mają status oryginału. Jeden z nich został przekazany Polsce.
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Nagły  wyjazd  Millera do  Moskwy  -  co  przywiózł  nowego  w  sprawie  katastrofy  smoleńskiej,  gazetaprawna.pl,  
10.06.2010
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/427665,nagly_wyjazd_millera_do_moskwy_co_przywiozl_nowego_
w_sprawie_katastrofy_smolenskiej.html

Polscy analitycy mieli drobny problem techniczny z odczytem zapisu czarnej skrzynki rejestrującej głos w 
kokpicie  tupolewa,  który  rozbił  się  pod  Smoleńskiem -  powiedział  w  czwartek  szef  MSWiA Jerzy Miller,  który 
przywiózł z Moskwy nową kopię nagrania.

Jak wyjaśnił,  czarna skrzynka rejestrująca dźwięk w rozbitym 10 kwietnia pod Smoleńskiem Tu-154M to 
bardzo stara technologia - magnetofon szpulowy. "A w związku z tym przy tzw. rewersie, czyli gdy szpula dochodzi do 
końca  i  cofa,  mieliśmy  kłopot  z  odczytaniem  tej  końcóweczki,  więc  jeszcze  raz  otwieraliśmy  sejf,  jeszcze  raz  
kopiowaliśmy,  żeby tę  końcóweczkę jeszcze raz  dokładnie sobie  przekopiować.  W czasie  tego  rewersu doszło do 
zmiany prędkości zapisu. To jest mechanizm, który ma swoje wady" - mówił.

Jak zaznaczył,  nie chodzi o ostatnie sekundy lotu, lecz o ten moment, gdy pracująca w czarnej skrzynce bez 
przerwy w obie strony taśma kończy się na szpuli i cofa - nastąpiło to mniej więcej w połowie liczącego około 30 minut 
zapisu. "Ponieważ  przywiązujemy  do  tego  bardzo  dużą  wagę,  nie  mogliśmy  sobie  pozwolić  na  jakiekolwiek 
wątpliwości" - dodał.

Podkreślił zarazem, że wykryta usterka nie wpływa na dokonaną dotąd transkrypcję rozmów zarejestrowanych 
w kokpicie samolotu. "Wczoraj ponownie przesłuchaliśmy oryginał i ponownie stwierdziliśmy, że jest dokładnie tak 
samo jak w transkrypcji" - ocenił Miller.

Wyjaśnił,  że na usterkę natrafiono w trakcie "odszumiania" nagrania.  "Ze względu na to,  że ta  kopia ma 
charakter dowodu rzeczowego, musieliśmy zadbać, żeby wszystkie elementy były bez zarzutu" - podkreślił.

Rosjanie  przekazali  Polsce  niekompletne  nagrania  czarnych  skrzynek?  Interwencja  ministra  Millera,  Wprost,  
15.06.2010
http://www.wprost.pl/ar/198897/Rosjanie-przekazali-Polsce-niekompletne-nagrania-czarnych-skrzynek-Interwencja-
ministra-Millera/

Na pierwszym przekazanym przez Rosjan nagraniu zapisu rozmów w Tu-154 brakowało 16 sekund - podaje 
RMF FM. Właśnie po ten brakujący fragment poleciał w trybie pilnym w połowie ubiegłego tygodnia do Moskwy szef  
MSWiA Jerzy Miller.

Według RMF FM polscy śledczy zaczęli podejrzewać, że przekazane taśmy były montowane, a przekazane 
nagranie nie była wierną kopią. Wówczas o całej sprawie poinformowano Jerzego Millera. Obawiano się olbrzymiego 
skandalu.  Miller  błyskawicznie skontaktował  się  z  szefową rosyjskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego 
(MAK) Tatianą Anodiną.

Minister Miller pojechał do Moskwy i jeszcze raz skopiował taśmy na CD. Tym razem już cały zapis łącznie z  
brakującymi 16 sekundami.

Smoleńsk 10/04. To naprawdę jest "śledztwo". Edmund Klich opowiada jak Rosjanie odmawiają, hamują, blokują i...  
straszą , wpolityce.pl, 22.10.2010
http://www.wpolityce.pl/view/3048/Smolensk_10_04__To_naprawde_jest__sledztwo___Edmund_Klich_opowiada_jak_
Rosjanie_odmawiaja__hamuja__blokuja_i____strasza_.html

"Wnioskujemy o sprawdzenie przeprowadzenia taśmy z rejestratora w miejscu zniekształcenia zapisu." To 
chodziło o to,  że tam było zniekształcenie takie,  wynikało to  ze zgięcia technicznego,  to żeśmy uzyskali  później,  
jeszcze raz było to przegrywane.

Katastrofy nie powinien badać MAK, Nasz Dziennik, 22.10.2010, Z dr Tadeuszem Augustynowiczem rozmawia Marcin  
Austyn
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101022&typ=po&id=po51.txt
-W Polsce wciąż trwają badania rejestratora głosu. Na czym zatem bazował MAK w swoim raporcie? Opublikowany  
rosyjski odczyt wystarczał do formułowania końcowych tez?
-Niechybnie  bazowano  na  stenogramie  rosyjskim,  którego  rzetelność  należy  kwestionować,  ponieważ  zawiera  on 
szereg błędów, które udowadniają, że nie odzwierciedla on realnej sytuacji panującej w kokpicie.

Wahania prędkości i przeciążenia odnotowane przez MAK pokazują, że oficjalna wersja zachowania samolotu 
jest sprzeczna z prawem zachowania pędu i prawem o nierozrywalności strug powietrza. 

85/106



SMOLEŃSK: MEDIALNA DŻUNGLA LUSTER 

Wiemy ponadto,  że  nie  ma  możliwości,  by  mówić  dwie  rzeczy  jednocześnie,  a  to  robi  w  stenogramie  
nawigator, śp. kpt. Artur Ziętek, aż pięciokrotnie. 

Ponadto nie da się oznaczyć z dokładnością do jednej dziesiątej sekundy momentu początku i końca każdego z 
czterech identycznych dźwięków, które pojawiają się w tym samym czasie. To nierealne przy obecnej technologii (były 
to sygnały przeciągłe na częstotliwości, o ile pamiętam, 400 Hz - 3 sygnały autopilota i jeden sygnał wysokościomierza 
barycznego o wysokości 100 m (1)). 

Wreszcie w stenogramie to samolot z opadania 20 m/s zostaje wyprowadzony w lot poziomy w 4-5 sekund. To 
nie jest  możliwe na tym typie,  zważywszy,  że obracając się  na grzbiet,  maszyna miała lot  poziomy przez chwilę  
utrzymać. 

Widać,  że  stenogram  został  zmodyfikowany  w  ostatnich  16  s  (2),  aby  ukryć  awarię,  jaka  nastąpiła  w 
samolocie, i stworzyć wersję przeciągnięcia, którego miał dokonać pilot już na wysokości 100 m, który jakoby później  
nie umiał wyjść z tego przeciągnięcia i w ten sposób rozbił maszynę.
- Czy sposób, w jaki obchodzono się z czarnymi skrzynkami - od momentu ich znalezienia, poprzez zabezpieczenie, 
kopiowanie, aż do badania - gwarantował, że dane do analiz były wiarygodne?
-  Nie,  ponieważ  łamiąc  postanowienia  załącznika  13  konwencji  chicagowskiej,  Rosjanie  10  kwietnia  podjęli  bez 
udziału Polaków i przetrzymywali przez 6-10 godzin czarne skrzynki. Następne ich badanie odbywało się z udziałem  
jednego specjalisty polskiego,  Sławomira Michalaka,  i  jednego pilota Waldemara Targalskiego.  Ponieważ było ich 
dwóch, nie mogliby zapewnić całodobowego nadzoru trzech badanych skrzynek przez wiele tygodni. Przypominam, że 
w kopiach przekazanych Polsce,  sporządzonych komisyjnie,  zabrakło 16 sekund nagrania,  po które potem minister  
Jerzy Miller jechał do Moskwy.

(1) Chodzi o sygnał radiowysokościomierza, nie wysokościomierza barycznego. Por. rozdział „Czy  
załoga posługiwała się radiowysokościomierzem?”

(2)  Ostatnie  16  sekund  „Transkrypcji  rozmów załogi  samolotu  Tu-154M nr  101,który  uległ  
katastrofie  w  dniu  10.04.2010  roku  w  czasie  podejscia  do  lądowania  na  lotnisku  Smoleńsk  
„Północny” (Rejestrator dźwięku MARS-BM)”, Wersja 1 (pominięto sygnały generowane przez  
TAWS i komendy kontroli lotów), oprac. Autor. 
Por. tabele z rozdziału „W okolicach wysokości decyzji”

Poniżej:  zestawienie  rozmów  załogi  „101”  wg.  „Transkrypcji...”  z  rozmowami  załóg  na  pokładzie  lądujących  
samolotów  Tu-154  poniżej  100m  (pominięto  dźwięki  generowane  przez  urządzenia  pokładowe)  oraz  prędkości  
pionowych dla lotu „101” i poszczególnych lądowań. Zestawienie z filmów:
1- http://www.youtube.com/watch?v=aA-O2B6yp0E
2- http://www.youtube.com/watch?v=Qe50R7Iufls
3- http://www.youtube.com/watch?v=BqzIV48iZ08
Opracowanie: Autor
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Prokuratura na tropie moskiewskiej częstotliwości, TVN24, 03.10.2010,
http://www.wpolityce.pl/view/3475/Czy_nagranie_ze_skrzynki_tupolewa_jest_wiarygodne__Coraz_wiecej_watpliwosci
___.html
- Rejestrator głosu, który był zainstalowany na pokładzie TU 154, technologicznie jest  klasycznym magnetofonem 
taśmowym. Trzeba pamiętać, że zniekształcenia i zakłócenia dźwięku, pojawiają się nie tylko podczas zapisu, ale także  
podczas  procesu  odczytu.  Jednym  z  często  spotykanych  zakłóceń  bywa  tak  zwane  tętnienie  pochodzące  z  sieci 
energetycznej – tłumaczy Tomasz Tuchołka, wiceprezes firmy ATM Avionika, która skonstruowała i badała polską 
czarną skrzynkę.
Teraz Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie stara się usunąć to buczenie. Ale by to zrobić, musi precyzyjnie poznać 
częstotliwość prądu w Moskwie w dniu,  w którym kopiowano nagranie z  czarnej  Minister  odsłuchał,  prokuratura  
sprawdza czy nie złamał prawa
Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła postępowanie sprawdzające ws.... czytaj więcej »
skrzynki. - Znając dokładną częstotliwość prądu można usunąć zakłócenia, które wywołuje – mówi Tuchołka.
Eksperci zwracają uwagę, że może być jeszcze inny powód, dla którego polscy biegli chcą poznać częstotliwość prądu.  
Dzięki temu można sprawdzić czy nagranie rzeczywiście skopiowano w Moskwie i czy w nie ingerowano

Największym  błędem  polskiego  rządu  było  oddanie  śledztwa  MAK,  Z  Iwanem  Chochłowem,  wieloletnim 
pracownikiem  rosyjskich  państwowych  linii  lotniczych  Aerofłot,  byłym  członkiem  komisji  badania  wypadków  
lotniczych, pilotem-instruktorem (18 tys. godzin nalotu, z czego 10 tys. na Tu-154), rozmawia Marta Ziarnik, Nasz  
Dziennik, 04.08.2010
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100804&typ=po&id=po18.txt
- Jakie błędy popełniła strona polska w pierwszych godzinach po katastrofie?
- Trzeba było od razu te czarne skrzynki odnaleźć. Przecież na lotnisku była polska ochrona i polscy dyplomaci. Polacy 
nie powinni spuszczać czarnych skrzynek z oczu, a dodatkowo zrobić po przyjeździe ekspertów wiarygodne kopie i 
dopiero oddać je MAK. Oczywiście otwarcie czarnych skrzynek powinno zostać dokonane komisyjnie, wspólnie przez 
Rosjan i Polaków, ale tutaj wcale nie był potrzebny nikomu żaden MAK.

To  samo odnosi  się  do  tzw.  trzeciej  czarnej  skrzynki  ATM QAR,  która  zapisuje  oryginalne  parametry z 
rejestratora  rosyjskiego  MŁP-14-6  i  dodatkowe  parametry  wibracji  silników.  To  jest  pierwsza  na  świecie  czarna 
skrzynka z pamięcią skomputeryzowaną. Wystarczyło więc tylko wyjąć z niej kartę pamięci i podłączyć do laptopa. 
Takie same skrzynki są w samolotach Boeing, również w samolotach Aeroflotu. One są nawet lepsze od normalnej  
czarnej skrzynki z parametrami lotu, ponieważ jeśli taka skrzynka ocaleje, to wystarczy podłączyć tę kartę do laptopa i  
po półgodzinie już wiadomo w 90 proc., co spowodowało katastrofę. Tymczasem bez nadzoru Polaków MAK miał ją 
trzy dni w swoich rękach. Przez ten czas w MAK wszystko, co tylko chcieli, mogli skasować, wgrać i zgrać. MAK już  
nieraz miał taką skrzynkę i  nie jest  mi wiadome, by kiedykolwiek przesyłali  ją na badania techniczne do Polski.  

Dowodzi więc to, że nie mają problemów z ich rozkodowaniem.
- A przecież Rosjanie twierdzili, że sami nie mogą odczytać skrzynki naszej produkcji i dlatego prześlą ją nam do 
rozkodowania.
- Polskie skrzynki są od tylu lat w powszechnym użyciu, że nie wierzę, by MAK nie miał możliwości rozkodowania  
zapisanych na niej danych. Na pewno zrobił to natychmiast. Być może moje sformułowania są dosadne, ale zaznaczam, 
że  to  jest  tylko  i  wyłącznie  moja  osobista  opinia.  Jestem  daleki  od  oskarżania  kogokolwiek,  proszę  więc  nie  
interpretować moich słów jako zarzutu, to jest tylko moja opinia.

Edmund Klich przed Komisjami Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, 21.10.2010 r.
transkrypcja: obiboknawlasnykoszt@tlen.pl - blog
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-9
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski  akredytowany przy MAK płk  Edmund Klich:  Rejestrator szybkiego 
dostępu... Tam są pewne... ja bym nie chciał tu mówić o szczegółach. Tam w końcówce wystąpiły pewne problemy 
techniczne

WRAK
SPROSTOWANIE,   Mateusz Martyniuk, Rzecznik Prasowy  Prokuratury, 29.06.2010
http://www.pk.gov.pl/index.php?1,809,163
Prowadząca  śledztwo  w  sprawie  katastrofy  smoleńskiej  Wojskowa  Prokuratura  Okręgowa  w  Warszawie  już  w 
pierwszym wniosku o udzielenie pomocy prawnej skierowanym w dniu 11 kwietnia br. do strony rosyjskiej, zwróciła  
się  o przekazanie dowodów rzeczowych zabezpieczonych na miejscu zdarzenia. Wrak samolotu Tu 154 M jest również 
dowodem rzeczowym w omawianym postępowaniu. 
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Wypowiedź prok. Szeląga w sprawie niszczenia przez Rosjan dowodów rzeczowych po katastrofie
http://www.youtube.com/watch?v=YPx0VIniom0&feature=player_embedded
Transkrypcja wg opracowania na blogu http://czepiec.salon24.pl/232301,podroz-w-glab-pulkownika-szelaga
Redaktor Piechal: Tomasz Piechal, Program Pierwszy, Telewizja Polska. Ja mam pytanie, czy rozbijanie szczątków 
samolotu  na  miejscu  katastrofy jest  niszczeniem dowodów,  czy też  nie?  Czy rozcinanie  tychże  szczątków piłami 
tarczowymi jest niszczeniem dowodów, czy też nie? Oraz czy wycinanie drzew, o które również zahaczył samolot  jest  
niszczeniem dowodów,  czy też  nie?   Jeżeli  tak,  to  jakie  kroki  ma  zamiar  podjąć  prokuratura  w  tym  względzie? 
Dziękuję.
Prok.Szeląg: Proszę państwa, zadał pan pytania wprost.
Dla mnie jasne, że odnoszą się do materiału który został wyem... wyemitowany przez pańską telewizję, przez TVP1 ...  
we wtorek
zadał pan pytanie które! które...
eee... trudno odpowiedzieć, jak je traktować czy zadał pan pytanie konkretne czy też zadał pan pytanie abstrakcyjne  
związane z prowadzeniem jakiegokolwiek śledztwa, postępowania karnego, zarówno brak wiedzy nawet jeżeli pan by 
skon... skon... skonkretyzował czyli że chodzi panu konkretnie o to zdarzenie to - wbrew pozorom! 
... wbrew pozorom...odpowiedź wcale nie musi być prosta i jednoznaczna, bo oczywiście najbardziej logiczna i prosta 
odpowiedź  jest...jakakolwiek  ingerencja  w  fizyczną  substancję  takiego  materiału  dowodowego  jak  wrak,  szczątki 
samolotu co najmniej utrudniającą albo negatywnie wpływającą na dalszy proces badań nad tym dowodem rzeczowym.
Tyle tylko że... yyy... odpowiedź tylko w tym zakresie... uhm... byłaby o tyle...niepełna... że trzeba pod uwagę brać 
szereg innych okoliczności, i stąd zawahanie w moim głosie, bowiem ja wypowiadam się o kwestii którą...
ja obejrzałem ten materiał, natomiast mam w głowie zakodowane szereg okoliczności, które mogły wpływać na taki, a 
nie  inny  sposób  postępowania,  ale  nie  posiadam  wiedzy  na  temat  tego,  czy  osoby,  które  decydowały  o  takich  
zdarzeniach, kierowały się tymi przesłankami być może to zawiłe, ale ja mam nadzieję, że... że... wwwffff... że w miarę  
czytelne.
Proszę państwa, każdy z nas jest w stanie sobie szereg okoliczności faktycznych, praktycznych i pragmatycznych które  
być  może  -  ale  ja  tego  nie  wiem!  -  kierowały  albo   kierują  w  przypadku...  innych  zdarzeń...  eee...  osobami 
decydującymi o takim ... postępowaniu z dowodami rzeczowymi...może to być sytuacja taka że trzeba było pociąć ok...  
określony element  na  fragmenty  mniejsze  po  to  żeby je  przetransportować  na...  płytę  lotniska   gdzie...  ma  być 
odtworzony w obrysie samolotu,  jak powiem, nie chcę się  wypowiadać na ten temat,  bo nie wiem, co kierowało  
osobami, które o tym decydowały...logiczna odpowiedź jest, że oczywiście powinno postępować w ten sposób, że  
jakby... w jak najmniejszym stopniu ingerować w tę strukturę fizyczną ...no niemniej trzeba mieć też na uwadze to, że... 
jeżeli czyniły to odpowiednie organy - odpowiednie organy! -przygotowane do tego, to kwestia ustalenia że...  to z 
takiej, a nie innej przyczyny... że robiły dokładnie to przy tym fragmencie, a to przy tym fragmencie... albo też pewne 
cechy fizyczne materiału wskazują, że jest to działanie celowe dokonane po katastrofie... mogą... yyyyy.... spowodować 
to, że opinia wydana na tej podstawie będzie jasna i pełna.
TVN24 przerywa transmisję.

Zabezpieczenie wraku i miejsca wypadku
za: „Misja Specjalna” 

Самолет Качиньского разбился на множество версий, („Moskowskij Komsomolec”,  04.10.2010)
http://www.mk.ru/incident/accident/article/2010/10/03/533783-samolet-kachinskogo-razbilsya-na-mnozhestvo-
versiy.html

По телевидению прошел  провокационный сюжет:  на  обломках  самолета  бегают  подростки  и  бьют 
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стекла. Но  все  детали  разбившегося  лайнера  находятся  на  территории  охраняемого  аэродрома.  И  какие 
уцелевшие стекла могут быть в развалившемся на части фюзеляже?

Samolot Kaczyńskiego rozbił się na wiele sposobów, („Moskowskij Komsomolec”,  04.10.2010)
tłumaczenie za:
http://www.wpolityce.pl/view/2565/Czy_ktos_przezyl_w_Smolensku__Macierewicz___Sa_okolicznosci__ktore_moga_s
wiadczyc_o_takim_przebiegu_wydarzen_.html

W telewizji pokazano prowokacyjnie fragmenty samolotu i  biegających wyrostków, tłukących szkło (1). Ale 
przecież wszystkie detale rozbitego samolotu znajdują się na terytorium chronionego lotniska. I jakie całe szkło może 
być w rozbitym na części kadłubie?

                                                                          (1)

Konferencja  prasowa  w  sprawie  prezentacji  raportu  MAK,  Moskwa,  20.10.2010.  Na  pytania  dziennikarki  TVP  
odpowiada wiceszef MAK Oleg Jermołow
http://www.wpolityce.pl/view/2975/Wiceszef_MAK_bezczelnie___Nie__nie_bylo_takiej_sytuacji__zeby_ktos_niszczyl_f
ragmenty_tupolewa_.html
- Dlaczego przez pół roku te szczątki były niezabezpieczone?
- W pani pytaniu zawarta jest pewna teza.  Ja jej nie podtrzymuję.  Lotnisko jest terenem zamkniętym, nikt nie był  
dopuszczany do tego obiektu. A te zdjęcia były jakie były. Nie mogę o nich mówić.

Później,  kiedy nastąpiło załamanie pogody,  wszystkie te fragmenty zostały ogrodzone i  okryte brezentem. 
Liczba tych szczątek uniemożliwiła umieszczenie ich w hangarze.
- Nasza stacja pokazywała jak żołnierze niszczyli niektóre fragmenty samolotu...
-  Nie,  nie  było  takiej  sytuacji,  żeby ktoś  niszczył  te  fragmenty.  Po  to,  żeby zestawić  te  szczątki,  przewieźć  je  i 
zmontować jakiś kontur tego samolotu, trzeba je było po prostu połączyć.

Wypowiedź Jerzego Millera dla dziennikarzy, Sejm RP, 27.10.2010
http://tvp.info/wiadomosci/wideo/27102010-1930/2926747
Jerzy Miller: Jeżeli byłby cięty to możliwe że dla jakichś analiz laboratoryjnych. Jeżeli chcę sprawdzić wytrzymałość 
płatowca ,no to możliwe że muszę jakieś próbki materiałowe pobrać po to,  żeby w laboratorium tę wytrzymałość  
zbadać. Natomiast intencją pytania było chyba- jeżeli dobrze odczytałem- że ktoś niszczy naszą...pamiątkę tragicznych 
zdarzeń 
Dziennikarze: Dowód...dowód! To nie chodzi o pamiątkę tylko dowód.
Dziennikarka: Czy naprawdę nie widział Pan zdjęć choćby z programu Anity Gargas gdzie jest dokładnie pokazane 
cięcie przewodów, cięcie kadłuba samolotu i wybijanie szyb przez Rosjan przed przeniesieniem wraku? Naprawdę nie 
widział Pan tych zdjęć?
Jerzy Miller: Proszę Pani, proszę Pani, pozwoli Pani że ja, jako przewodniczący komisji będę się opierał na innych 
dowodach niż  nagrania,  które juz  kilkakrotnie,  po kilku tygodniach czy miesiącach okazywały się  nagraniami no,  
nieco...odbiegającymi od zdarzeń które naprawdę miały miejsce.  

Antoni Macierewicz o zabezpieczeniu wraku i ostatecznym Raporcie MAK, Wiadomości TVP1, 20.10.2010
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Jakie zabezpieczenie, taki raport.

Smoleńsk 10/04. To naprawdę jest "śledztwo". Edmund Klich opowiada jak Rosjanie odmawiają, hamują, blokują i...  
straszą , wpolityce.pl, 22.10.2010
http://www.wpolityce.pl/view/3048/Smolensk_10_04__To_naprawde_jest__sledztwo___Edmund_Klich_opowiada_jak_
Rosjanie_odmawiaja__hamuja__blokuja_i____strasza_.html

Wielokrotnie monitowałem u strony rosyjskiej o odpowiednie zabezpieczenie wraku. Konkretnie w dniach 22 
lipca i 18 sierpnia, kiedy to był pan minister Parluski, również było uzgadniane szczegółowo w jaki sposób wrak będzie 
zabezpieczony i przedstawiciele MAK obiecali, że będzie to wykonane bardzo szybko.

Wrak prezydenckiego samolotu zabezpieczony, Polskie Radio Białystok, IAR, 06.10.2010
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/polskaiswiat/id/46661

Na  lotnisku  Siewiernyj  w  Smoleńsku  zakończono  wszystkie  prace  związane  z  zadaszeniem  wraku 
prezydenckiego Tu-154M. Obecnie jego szczątki są całkowicie przykryte i chronione przed deszczem i śniegiem.

Obecnie  wrak  jest  otoczony płotem o wysokości  3  metrów. Całość  jest  przykryta  specjalnym brezentem. 
Materiały zostały przygotowane przez zakłady lotnicze w Smoleńsku. Koszt pokryła w całości strona rosyjska.

Władze  Obwodu  Smoleńskiego  wykonały  ogrodzenie  na  prośbę  władz  w  Moskwie  -  między  innymi 
Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego. Jest to realizacja wniosku o pomoc prawną, wysłanego przez stronę polską 
z 5 sierpnia.

ZABEZPIECZENIE ŚLADÓW, ŚLEDZTWO
Rosjanie badają przyczyny katastrofy, money.pl, 10.04.2010
http://news.money.pl/artykul/rosjanie;badaja;przyczyny;katastrofy,219,0,607963.html

Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powołał specjalną komisję do zbadania przyczyn katastrofy polskiego 
samolotu.  Będzie jej  przewodniczył  premier  Rosji  Władimir Putin.  Prokurator  generalny Rosji  Jurij  Czajka będzie  
osobiście nadzorował śledztwo w sprawie katastrofy.

Dochodzenie prowadzi smoleńska prokuratura obwodowa. Śledztwo zostało wszczęte w sprawie naruszenia 
przepisów lotów, w wyniku czego śmierć poniosły więcej niż dwie osoby. 

Według  zarządu  śledczego  prokuratury  obwodu  smoleńskiego  rozpatrywane  są  trzy  powody  katastrofy 
samolotu: złe warunki atmosferyczne, tzw. czynnik ludzki i awaria samolotu.

Śledztwo dotyczy "nieumyślnego spowodowania" katastrofy, interia.pl,12.04.2010
http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/sledztwo-dotyczy-nieumyslnego-spowodowania-katastrofy,1463731

Rzecznik Naczelnego Prokuratora Wojskowego poinformował w poniedziałek, że jeszcze w sobotę Wojskowa 
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie "nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu 
powietrznym, w wyniku której śmierć ponieśli wszyscy pasażerowie samolotu TU-154 Sił Powietrznych RP, numer 
boczny 101, w tym prezydent RP, pan Lech Kaczyński oraz członkowie załogi".

Kodeks karny stanowi, że jeżeli następstwem takiego nieumyślnego czynu jest śmierć człowieka lub ciężki  
uszczerbek na zdrowiu wielu osób, "sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8". Czynności 
śledztwa prowadzone są w Polsce i w Federacji Rosyjskiej.

Wypowiedź  Andrzeja  Melaka  o  wydarzeniach  w  czasie  pobytu  w  Rosji  w  pierwszych  dniach  po  katastrofie na 
posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10.04.2010, 23.07.2010
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/zesp?OpenAgent&78

Na  naszych  takich  zebraniach,  które  odbywaliśmy  kilka  razy  w  ciągu  dnia  zadawałem  pytania  panu 
Arabskiemu.  Powiedziałem  tak:  panie  ministrze,  czy  to  prawda  że  nie  wszystkie  zwłoki  są  wydobyte  z  wraku 
samolotu ? 

On powiedział: to jest kłamstwo. Mam informację, Rosjanie prowadzą doskonale śledztwo, wszystkie zwłoki 
są wydobyte.  

Wtedy wstał mąż jednej z pań, pan Mamiński i powiedział tak: panie ministrze, pan mówi nieprawdę. Mam tu 
na  telefonie  informację  o  konferencji  prasowej  prokuratora  generalnego,  która  odbyła  się  15  minut  wcześniej  w 
Warszawie,  gdzie pan Seremet powiedział,  że faktycznie nie jest wydobyty jeszcze kokpit  i  zwłoki pilotów nie są 
zidentyfikowane. Minister wtedy cichutko wycofał się jakby z tego twierdzenia.

Wypowiedź francuskiego eksperta ds katastrof lotniczych, Gerarda Feldzera
RMF24, 13.05.2010
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-rosyjscy-sledczy-dokonali-ponownych-
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ogledzin-miejsca,nId,277919
Znany francuski ekspert ds. katastrof samolotowych Gerard Feldzer w rozmowie z korespondentem RMF FM 

Markiem Gładyszem zasugerował,  że warunki,  w jakich prowadzone jest  śledztwo po katastrofie 10 kwietnia,  nie  
odpowiadają zachodnim standardom. Szef Muzeum Lotnictwa w Le Bourget koło Paryża twierdzi, że fakt, iż miejsce 
katastrofy nie zostało odpowiednio zabezpieczone, może przekreślić szanse na odkrycie przyczyn tragedii.

Według niego najbardziej zaskakujące jest to, że na teren, na którym doszło do katastrofy, mogli wchodzić  
przypadkowi ludzie - m.in. okoliczni mieszkańcy - i wynosić znalezione tam rzeczy, np. dokumenty i drobne części 
maszyny. Jest oczywiste, że w każdym śledztwie po katastrofie lotniczej najważniejsze jest zabezpieczenie miejsca,  
gdzie do niej doszło. Nie można pozwolić sobie na to, by cokolwiek stamtąd zginęło. Najdrobniejsza rzecz może mieć 
ogromne znaczenie w śledztwie - wyjaśnia Feldzer.

Wypowiedź eksperta ds katastrof lotniczych, prof. Jerzego Maryniaka
„Misja Specjalna” z 05.10.2010
http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/misja-specjalna/wideo/05102010-2250/2728345
To są sposoby przy pomocy koparki, to jednak można dużo rzeczy, te, które są niezbadane, a mogłyby być potrzebne,  
mogłyby być uszkodzone, czy w ogóle- zniszczone koparką. Tak, że trochę to jest - dla mnie na przykład - trochę 
dziwny sposób usuwania szczątków przy pomocy koparki.

Fot. Misja Specjalna

Wypowiedź eksperta ds zamachów terrorystycznych, Harveya Kushnera
„Misja Specjalna” z 05.10.2010
http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/misja-specjalna/wideo/05102010-2250/2728345
Gdybym to ja decydował, oczywiście zabezpieczyłbym strefę przed elementami mogącymi przeszkadzać w zbieraniu 
dowodów.

„Międzynarodowej komisji nie będzie”
Wywiad z Andrzejem Seremetem, „Gazeta Polska”, 07.10.2010
- W wywiadach prasowych mówił Pan, że  hipoteza zamachu, choć w dalszym ciągu aktualna, jest mniej realna niż 
pozostałe. Na jakiej podstawie Pan tak twierdzi ? Czy prokuratura ma ekspertyzy dotyczące ubrań ofiar, wraku, zwłok ?
- Ma takie ekspertyzy. Gdyby panowie uważnie śledzili wypowiedzi prokuratury, to by panowie wiedzieli, że badania  
ubrań nie wykazały śladów użycia broni konwencjonalnej.
- A niekonwencjonalnej ?
- Co panowie mają na myśli ?
- Np. bombę termobaryczną, czyli ciśnieniową.
- Żaden z dotychczas zgromadzonych w sprawie dowodów nie potwierdził użycia tego typu broni, jak również innych 
rodzajów broni niekonwencjonalnej.

Natomiast mówiąc o tym, że hipoteza zamachu jest mniej realna niż pozostałe, miałem na myśli fakt, że jak 
dotąd prokuratorzy nie znależli dowodów o charakterze pozytywnym, czyli  wskazującym na to, że takie zdarzenie 
mogłoby mieć miejsce.
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„Kropka nad i”, TVN24, 14.10.2010, wypowiedź Andrzeja Seremeta
http://www.tvn24.pl/11811,1,kropka_nad_i.html
- Nie można wykluczyć zamachu ponieważ prokuratorzy zakładając m.in. tę wersję mieli na uwadze nie tylko użycie 
czy zastosowanie zamachu w sensie takim klasycznym, potocznym, czyli przy użyciu przemocy, ale i także przy użyciu  
takich metod które nie przekładają się na takie spektakularne działania, lecz są wynikiem pewnych zabiegów, pewnych  
machinacji.

„Salon polityczny Trójki”, z Antonim Macierewiczem rozmawia Michał Karnowski, 12.10.2010
http://www.polskieradio.pl/9/299/Artykul/267536,Zamach-wykluczony-od-razu
-Polscy prokuratorzy- i to jest następny element ważny- w nocy (1), razem z rosyjskimi - wykluczyli zamach, to tylko 
nam w kraju mówi się, że oni nadal badają sprawę zamachu. Po cichu, ukrywając to przed polską opinią publiczną, 
wraz z Rosjanami podpisali protokół który wyeliminował zamach z obszaru badania.

(1) noc z 10 na 11 kwietnia 2010

Wypowiedź prok. Parulskiego na 57 posiedzeniu Senatu,
http://www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/057/13.HTM
Prokuratorzy polscy zgodnie z naszym wnioskiem, a także zgodnie z porozumieniem, które zawarłem z pierwszym 
zastępcą prokuratora generalnego Federacji Rosyjskiej w Smoleńsku... Otóż po spotkaniu premierów Polski i  Rosji  
miałem przyjemność  spotkania  w godzinach  wieczorno-nocnych  z  panem prokuratorem,  generałem pułkownikiem 
Aleksandrem Bastrykinem i wówczas uzgodniliśmy podstawowe zasady współpracy.

Seremet odpowiada Macierewiczowi: "Ciężkie i zniesławiające zarzuty", 14.10.2010
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,8510280,Seremet_odpowiada_Macierewiczowi___Ciezkie_i_zniesla
wiajace.html
- Nie mogę pominąć oskarżeń,  jakoby polscy prokuratorzy podpisywali  w Smoleńsku jeszcze w nocy z 10 na 11 
kwietnia porozumienia, w którym faktycznie mieli oddać kontrolę nad śledztwem w ręce prokuratorów rosyjskich oraz  
MAK-u,  oraz  że  zgodzili  się  na  badanie  ograniczonych  wersji  śledczych.  Są  to  ciężkie  zarzuty,  bo  jeśli  takie 
zachowanie rzeczywiście miałoby miejsce, godziłoby ono w polską rację stanu. Są to jednak zarzuty nieprawdziwe, a 
nawet muszę powiedzieć zniesławiające polskich prokuratorów - mówił Seremet.
Prokurator wyjaśnił, że żaden z polskich prokuratorów nie podpisał tamtej nocy w Smoleńsku "żadnego porozumienia z 
przedstawicielami prokuratury Federacji Rosyjskiej". - Polskim prokuratorom tej nocy umożliwiono udział w roboczym 
posiedzeniu  prokuratorów  rosyjskich  dotyczącym  organizacji  podstawowych  przedsięwzięć  śledczych  w  toku 
rosyjskiego   śledztwa    (3) -  tłumaczył.  Jak  mówił  Seremet  z  tego  spotkania  sporządzono  protokół,  który  został 
zatwierdzony przez rosyjskich prokuratorów, ale nie był on podpisany przez żadnego polskiego prokuratora.

Protokół o którym wspominał A. Macierewicz:
http://niezalezna.pl/artykul/nocny_protokol/40177/1
ujawnione 14.10.2010 ,godz.17:46
Fragmenty protokołu:
Data: 10 kwietnia 2010 roku, godz.23:26 ; 11 kwietnia 2010 roku, godz.01:10
Miejsce: w miejscu zdarzenia na terytorium lotniska „Siewiernyj” m.Smoleńsk
Temat  posiedzenia:  organizacja podstawowych przedsięwzięć śledczych na pierwszym etapie czynności  w sprawie 
karnej  o  sygnaturze  akt  nr:  201/355951-10,  dotyczących  prowadzenia  śledztwa  w związku z  katastrofą  samolotu  
pasażerskiego tu-154 w rejonie lotniska „Siewiernyj” (...), zaistniałego dnia 10-go kwietnia 2010 roku o godzinie 10:40.
(...)
Naradę  prowadził:  Pierwszy  Zastępca  Generalnego  Prokuratora  FR-  Przewodniczący  Państwowego  Komitetu 
Śledczego przy Prokuraturze FR- Bastrykin A.I. (...)
Przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej:
- Naczelny Prokurator Wojskowy Rzeczypospolitej Polskiej Parulski Krzysztof,
- Prokurator Wojskowy Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ireneusz Szeląg, (..)
Na naradzie wystąpili: Bastrykin A.I., Parulski K. (1), Markełow S.I., Szeląg I. (1), Sułek D. (1), Szczukin A.W.
Bastrykin A.I. wskazał, iż podstawowymi wersjami zaistniałego zdarzenia są:
1. Możliwy niewłaściwy stan techniczny statku powietrznego,
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2. Skomplikowane warunki pogodowe utrudniające sterowanie statkiem powietrznym,
3. Możliwe, niewłaściwe działania załogi samolotu i pracowników naziemnych służb dyspozytorskich lotniska (2).
(...) 

1. W protokole nie odnotowano wypowiedzi przedstawicieli strony polskiej.
2. Pod protokołem nie ma podpisów uczestników narady, tylko „Protokół sporządził: Zastępca  
etc.etc. A.W. Szczukin” . Na stronie 1 podpisano: „Zatwierdzam, Pierwszy Zastępca etc.etc. A.I.  
Bastrykin” oraz obok: „I.Szeląg” (podpis nieczytelny+pieczęć podłużna). Ponadto na str.1 obok  
podpisu prok.Szeląga jest odręczny zapisek „Zał.4”. 

„Kropka nad i”, TVN24, 14.10.2010, godz.20:00, wypowiedź Andrzeja Seremeta
http://www.tvn24.pl/11811,1,kropka_nad_i.html
Na tym protokole jest tylko u góry pieczątka z podpisem prokuratora Szeląga, ale proszę zwrócić uwagę na adnotację u  
góry,  że  jest  to  Załącznik  nr  4.  Natomiast  rozumiem  skąd  się  mogą  brać  takie  wnioski  jak  wysuwa  pan  poseł  
Macierewicz.  Mianowicie w tłumaczeniu z języka rosyjskiego jakiemu ten  dokument  został  poddany stwierdzono 
jakoby po zatwierdzeniu tego protokołu przez Prokuratora Generalnego Bastrykina znajdowała się pieczęć podłużna z 
podpisem  prokuratora  Szeląga. Otóż  ta  pieczęć  nie  znajduje  się  pod  protokołem,  jak  tutaj  widzimy nad,  u  góry 
protokołu, i nie chodzi o stwierdzenie treści, lecz jedynie o... adnotację że jest to po prostu załącznik, i tyle. To jest cała 
historia tych nocnych rzekomych rozmów i rzekomej tak naprawdę zdrady interesów przez prokuratorów polskich.

Oświadczenie Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10.04.2010, 14.10.2010
http://niezalezna.pl/artykul/macierewicz_o_konferencji_prokuratorow/40181/1

W związku  z  konferencją  prasową  prokuratora  Seremeta  i  Szeląga  Zespół  Parlamentarny  Ds.  Zbadania 
Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010r. stwierdza:

1.    z zadowoleniem przyjmujemy fakt podania do wiadomości publicznej protokołu wspólnego posiedzenia 
roboczego polskich i rosyjskich prokuratorów z nocy z 10/11 kwietnia zawierającego wspólnie przyjęte postanowienia.  
Równocześnie  przypominamy,  iż  postulat  nasz  obejmował  upublicznienie  całości  akt  nie  objętych  tajemnicą 
państwową i udostępnienie akt tajnych parlamentarzystom,

2.    niepokojąca jest jednak taka próba interpretacji zapisanych w dokumencie postanowień, która ma zdjąć 
odpowiedzialność za te decyzje z przedstawicieli polskiej prokuratury. Tymczasem udział prokuratorów K.Parulskiego i  
I.Szeląga i zabieranie przez nich głosu w naradzie nie ulega wątpliwości podobnie jak to, że są tam przedstawieni jako  
„przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej”. W toku całej narady nie zgłosili oni ani jakiejkolwiek wątpliwości co do  
wspólnych  ustaleń  ani  zdania  odrębnego.  Tłumaczenie  zachowania  prokuratorów  rozstrzygnięciami  konwencji  z 
Chicago trzeba uznać za niedopuszczalne i wprowadzające w błąd opinię publiczną.

3.    Zgodnie z naszymi informacjami z dnia 8 października protokół zawiera m.in. następujące postanowienia: 
przekazanie MAK wszystkich posiadanych samopisów pokładowych oraz dokumentacji lotu; przyjęcie zamkniętego 
katalogu przyczyn katastrofy nie dopuszczającego tezy o wpływie osób trzecich; zatajenie przed opinią faktu ustalenia  
czasu katastrofy na 8.40 czasu polskiego.

O czym mówi protokół z nocnej narady. Gazeta Polska, 20.10.2010, autor: Anita Gargas
O opinię, jaki charakter miało nocne spotkanie prokuratorów, zapytaliśmy prawników.
-  Z dokumentów wynika,  że pomiędzy prokuratorami rosyjskimi  i  polskimi nastąpiło jakieś  zinstytucjonalizowane 
współdziałanie-  uważa prof.Piotr Kruszyński.  -Jeśli  nawet  uznamy,  że nazwa porozumienie jest  nieadekwatna do 
treści, to dokument ten zawiera podstawy do współdziałania prokuratury polskiej i rosyjskiej. Nawet jeśli pieczątka 
została przystawiona później, to jest wskazane, że polscy prokuratorzy są odpowiedzialni za realizację konkretnych  
postanowień narady, można więc mówić o zinstytucjonalizowanym współdziałaniu.

Rzecznik  Naczelnej  Prokuratury  Wojskowej  płk  Zbigniew  Rzepa wyjaśnił  „GP”,  że  protokół  został 
sporządzony  przez  prokuraturę  rosyjską,  a  jego  treść  nie  była  uzgadniana  z  przedstawicielami  polskimi.  -  
Nieuwierzytelnioną  kserokopię  już  gotowego  i  podpisanego  przez  prok.  Szczukina  protokołu  przekazano  płk. 
Szelągowi przed jego wyjazdem ze Smoleńska. (...)

Oczywiste  jest,  że  żaden  rosyjski  prokurator  nie  mógł  wydawać  poleceń  polskim  prokuratorom  czy  też 
funkcjonariuszom, zatem użycie słowa „odpowiedzialni”   (3)   w odniesieniu do polskich prokuratorów jest niewłaściwe-   
dodaje Rzepa.
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(3) Fragment protokołu z zaznaczeniem zakresu odpowiedzialności prok. Szeląga, za  
http://niezalezna.pl/artykul/nocny_protokol/40177/1

Gdzie są dowody z Rosji, Gazeta Polska, 20.10.2010, Autor: Dorota Kania, Anita Gargas
- W Rosji zapytałam o służbowy telefon mojego męża, który miał przy sobie w momencie katastrofy. Usłyszałam, że 
nic z niego nie zostało, bo się spalił. Z kolei w Polsce od Żandarmerii Wojskowej dowiedziałam się, że telefon jest  
nieuszkodzony i znajduje się w ABW. Do tej pory go nie otrzymałam, nie ma także billingów- relacjonuje nam Ewa 
Kochanowska.

Minister odsłuchał nagrania z czarnych skrzynek, TVN24, 15.10.2010
http://www.tvn24.pl/12690,1677964,0,1,minister-odsluchal-nagrania-z-czarnych-skrzynek,wiadomosc.html
Minister  sprawiedliwości  Krzysztof  Kwiatkowski  odsłuchał  w  piątek  odszumione  nagrania  z  czarnych  skrzynek 
prezydenckiego  tupolewa,  który  rozbił  się  10  kwietnia  pod  Smoleńskiem.  Jak  dowiedzieliśmy  się  w  wojskowej 
prokuraturze, minister nie miał zgody na odsłuchanie nagrań.

Minister Kwiatkowski odsłuchuje zapis z czarnej skrzynki (TVN24), 15.10.2010
http://www.tvn24.pl/2382494,12690,0,0,1,wideo.html
Nagrania, które usłyszał dziś szef resortu sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, a dzięki niemu dziennikarze i opinia 
publiczna,  są  zgodne  z  zapisami  stenogramu  czarnej  skrzynki  TU  154.  Minister  zaprzecza:  słuchałem  materiału 
poglądowego, który dotyczył innego samolotu (1)(2).

(1)  Minister  odsłuchał  publicznie fragment  10:04:34,3-10:04:43,0  wg  „Transkrypcji  rozmów 
załogi  samolotu  Tu-154M  nr  101,który  uległ  katastrofie  w  dniu  10.04.2010  roku  w  czasie  
podejscia  do lądowania na lotnisku Smoleńsk „Północny” (Rejestrator  dźwięku MARS-BM)”,  
Wersja 1.
 W czasie  odsłuchu  przez  słuchawki odsłuchał  m.in.wypowiedź  2  pilota  „101”  z  10:04:57-
10:04:58,9,  co  dodatkowo potwierdził  mówiąc:  „Ja miałem teraz  wszystkie  głosy:  i  wieżę,  i  
kabinę pilotów, i kokpit”. Zatem zaprzecznie Ministra jest niezgodne z prawdą.
(2) zgodnie z informacją ze źródła
http://www.tvn24.pl/12690,1677964,0,1,minister-odsluchal-nagrania-z-czarnych-
skrzynek,wiadomosc.html
Rejestrator dźwieku MARS-BM ma 4 kanały: 1 i  2 - korespondencji  radiowej,  3- rozmowy w  
kabinie, 4- znaczniki czasu
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Śledztwo ws. odsłuchów Kwiatkowskiego, niezalezna.pl, 21.10.2010
http://niezalezna.pl/artykul/sledztwo_ws_odsluchow_kwiatkowskiego/40429/1

Wojskowa Prokuratura Okręgowa podjęła decyzję o przekazaniu do krakowskiej prokuratury cywilnej sprawy 
związanej z upublicznieniem nagrań „czarnych skrzynek” TU-154M przez Instytut Ekspertyz Sądowych.

Prokuratura  sprawdzi  teraz,  czy  Instytut  prezentując  ministrowi  sprawiedliwości  metody  swojej  pracy 
odtworzył  mu  fragmenty  nagrań  z  „czarnych  skrzynek”  lotu  z  10  kwietnia  złamał  prawo,  ponieważ  Wojskowa 
Prokuratura  Okręgowa  nie  dawała  nikomu  zgody  na  dostęp  do  materiałów  ze  śledztwa  dotyczącego  katastrofy 
smoleńskiej.

Archeolodzy w Smoleńsku odnaleźli ludzkie szczątki i TYSIĄCE fragmentów samolotu, Wpolityce.pl, 26.10.2010
http://www.wpolityce.pl/view/3208/Archeolodzy_w_Smolensku_odnalezli_ludzkie_szczatki_i_TYSIACE_fragmentow_sa
molotu.html

Polscy archeolodzy kończą właśnie  dwutygodniowe prace w Smoleńsku. Pracowali dwa tygodnie, także w 
deszczu i śniegu, nieraz od świtu do zmierzchu. Dziś eksperci przyznają, że wyniki badań przeszły ich oczekiwania.

Na miejscu katastrofy rządowego Tu-154 w Smoleńsku znaleziono fragmenty kości. Odnaleziono też kilka 
tysięcy fragmentów samolotu, jego wyposażenia i rzeczy osobistych ofiar. Niektóre z nich miały nawet kilkadziesiąt  
centymetrów.

Rosjanie oddadzą czarne skrzynki. Ale potem, Darek Zalewski, TOK FM
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8577112,Rosjanie_oddadza_czarne_skrzynki__Ale_potem.html

Rosjanie  oddadzą  nam  czarne  skrzynki  dopiero  po  swoim  prokuratorskim  śledztwie  -  przyznał  tuż  po 
posiedzeniu  komisji  obrony  minister  Jerzy  Miller,  który  stoi  na  czele  polskiego  zespołu  badającego  przyczyny 
katastrofy smoleńskiej.  Dziś  na  na  posiedzeniu komisji  obrony narodowej  Miller  wyjaśniał  nieścisłości  i  prasowe  
rewelacje nt. katastrofy smoleńskiej.

 Jerzy Miller zapewnił, że po zakończeniu rosyjskiego śledztwa oryginalne czarne skrzynki prezydenckiego Tu 
154M wrócą do Polski. Nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi.

Mam dużo pytań, z Małgorzatą Wassermann rozmawia Dorota Kania, Gazeta Polska, 04.05.2010
http://niezalezna.pl/artykul/mam_duzo_pytan/33779/1
-Jak zakończyło się przesłuchanie?
-Powiedzieli mi, żebym podpisała oświadczenie, że mogą spalić rzeczy ojca. Zadzwoniłam do mamy, ona chciała je  
odzyskać.  Wtedy rosyjska  psycholog  stwierdziła,  że  są  to  strzępy ubrania  pobrudzone  krwią,  benzyną  i  błotem i  
właściwie nic z nich nie zostało. Ostatecznie zgodziłam się więc na ich spalenie i podpisałam dokumenty. Teraz tego  
żałuję.
-Dlaczego?
-Bo  czas  na  analizę  i  przemyślenia  przyszedł  w  Polsce.  Rozpoznałam  rzeczy  ojca,  które  mi  oddano:  prawie 
niezniszczone blankiety biletów LOT,  z  których  korzystał  w Polsce  na  trasie  Kraków–Warszawa,  różaniec  i  etui,  
harmonogram  pobytu  w  Katyniu,  telefon  komórkowy,  który  nie  był  uszkodzony  i  działał.  Jeżeli  ubranie  było  
kompletnie zniszczone, to gdzie był telefon i dlaczego ocalał? Skąd Rosjanie wiedzieli, że to jest właśnie jego telefon?  
Dlaczego w tak dobrym stanie zachowały się papierowe bilety i harmonogram, które ojciec miał przy sobie, a ubranie  
w katastrofie zostało całkowicie zniszczone?

Wypowiedź Stefana Melaka
http://www.youtube.com/watch?v=8OHYbIieej0&feature=player_embedded#!

Ja  widziałem  mundur  jednego  z  generałów.  Szanowni  Państwo,  bezlitośnie,  w  sposób  straszliwy  został 
wyrwany orzełek z czapki. Wszystkie guziki od munduru, z polskimi znakami, z orłem, zostały wyrwane z materiałem.

Chcę  powiedzieć,  że  w  taki  sam sposób  hańbiono  oficerów mordowanych  w Katyniu.  Im  też  odrywano 
pagony,  wyrywano  orzełki.  To  jest  taki  typowy znak  rosyjskich  służb:  NKWD,  teraz  ich  następców.  To  nie  jest 
przypadek.

ROSJANIE NISZCZYLI ZAWARTOŚĆ APARATÓW OFIAR, niezależna.pl, 04.11.2010
http://niezalezna.pl/artykul/rosjanie_niszczyli_zawartosc_aparatow_ofiar/40912/1

Aparaty fotograficzne i kamery wideo należące do ofiar katastrofy pod Smoleńskiem noszą ślady ingerencji.
Wynika  tak  z  ekspertyzy przeprowadzonej  na  zlecenie  ABW. Portal  Niezależna.pl  dotarł  do osoby,  która 

widziała ten dokument w aktach śledztwa smoleńskiego.
Opinia wykonana na zlecenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pochodzi z 13 lipca 2010 r. Badaniu 
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poddano aparaty fotograficzne i kamery wideo zabezpieczone na miejscu katastrofy Tu-154.
Wyniki są szokujące: na przekazanych do badań nośnikach ujawniono pochodzące z czasu po katastrofie ślady 

ingerencji, w tym celowego niszczenia danych. 
Aparaty fotograficzne i kamery wideo należące do ofiar katastrofy pod Smoleńskiem noszą ślady ingerencji.
Wyniki są szokujące: na przekazanych do badań nośnikach ujawniono pochodzące z czasu po katastrofie ślady 

ingerencji, w tym celowego niszczenia danych. Według naszych informacji, specjalista ten napisał w ekspertyzie także,  
iż na jednej z kart pamięci są „widoczne ślady kasowania zdjęć, które prawdopodobnie były zrobione na pokładzie  
samolotu TU-154”.

„KŁÓTNIE W RODZINIE”: JERZY MILLER vs. EDMUND KLICH
Smoleńsk 10/04. To naprawdę jest "śledztwo". Edmund Klich opowiada jak Rosjanie odmawiają, hamują, blokują i...  
straszą , wpolityce.pl, 22.10.2010
http://www.wpolityce.pl/view/3048/Smolensk_10_04__To_naprawde_jest__sledztwo___Edmund_Klich_opowiada_jak
_Rosjanie_odmawiaja__hamuja__blokuja_i____strasza_.html

Minister Miller dwukrotnie poniżył mnie w obecności Rosjan, ja to tak odczułem, bo poniżenie, to jest kwestia  
kto jak odczuwa,  bo kiedy przyjechał pierwszy raz  przegrać rozmowy w kabinie i  na to ja miałem zaproszenie i  
przedstawiciele  wojskowi,  eksperci  wojskowi,  i  miał  być  Morozow  jako  przewodniczący  komisji,  ja  miałem 
zaproszenie od pani, ustne to nie było pisemne, to zadzwonił jakąś godzinę przed, że on sobie nie życzy, żebym ja był  
na tym spotkaniu. Zaskoczyło mnie to, zadzwoniłem natychmiast do pana ministra Arabskiego, sądziłem, że to jakieś 
nieporozumienie nie wiem, ale nie dostałem żadnej decyzji. W związku z tym powiedziałem Morozowowi, że ja na to 
nie idę i że Rosjanie wycofali też Morozowa, że jak gdyby równowagę utrzymać.
(...) Może jeszcze wspomnę, tak jak ja sądzę dlaczego ta reakcja pani ministra Millera taka była. Bo kilka dni wcześniej  
kiedy  ja  przyjechałem  do  Polski  i  miałem  już  odpisy  rozmów  w  kabinie,  pan  minister  Miller  poprosił  mnie  o  
udostępnienie, ja powiedziałem, że nie, bo jest to naruszenie załącznika 13, a ja jeśli chcę być w Moskwie to sam 
muszę dbać o to żebym nie naruszał, bo będzie to zarzut poważny co do mojej osoby no i wtedy widziałem, że się pan 
minister bardzo mocno zdenerwował. I chyba te efekty były tego no, zresztą krytykował mnie i w mediach i na swojej  
komisji bardzo mocno moją działalność, co uznałem, że nie było najlepszym sposobem działania.

Miller: Rosjanie nigdy nie pytali o Klicha, TVN24, 24.10.2010
http://www.tvn24.pl/12690,1679281,0,1,miller-rosjanie-nigdy-nie-pytali-o-klicha,wiadomosc.html

Jerzy Miller jest "zdziwiony" słowami Edmunda Klicha, który zarzucił mu, że ten poniżył go przed Rosjanami. 
- (Rosjanie) nigdy nie pytali o Edmunda Klicha. Nie wiem skąd takie skojarzenie, że ktoś chciałby ze strony rosyjskiej 
go zapraszać na ten dzień, kiedy przekazywali Polsce kopię nagrań rejestratorów - mówił dziś minister. - Ja byłem 
gościem, a nie gospodarzem. To gospodarz zaprasza uczestników spotkania - dodał.

Dziurawy raport MAK, z pos. Jerzym Polaczkiem rozmawia Marcin Austyn, Nasz Dziennik, 25.10.2010
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101025&typ=po&id=po01.txt
Jeśli w przekazaniu kopii czarnych skrzynek nie uczestniczy przedstawiciel państwa, które go oddelegowało, to jest to 
rzecz, która powinna być analizowana w kontekście prawno-karnym, a nie w formule zwyczaju. Przecież uczestnictwo 
w tych czynnościach akredytowanego przedstawiciela państwa polskiego było jego prawnym obowiązkiem, a do jego 
wypełniania  nie  dopuścił  pan  Miller.  To  niesłychana  i  zadziwiająca  postawa  urzędnika  państwa  polskiego  wobec 
akredytowanego przedstawiciela. Relacja Klicha w tym zakresie była bardzo lakoniczna i skończyło się na stwierdzeniu 
o poniżeniu, ale sądzę, że można tu znaleźć mocniejsze słowa określające to, co się stało.

Tusk o kłótni Klicha z Millerem: Nie muszą się lubić, dziennik.pl, 22.10.2010
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/306384,tusk-o-klotni-klicha-z-millerem-nie-musza-sie-lubic.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Dziennik-PL+(RSS+-+Dziennik)

"Nie jest ważny komfort ministra Millera czy Edmunda Klicha. Ważne jest to, żeby doprowadzili sprawę do 
rzetelnego końca, bo dzisiaj jesteśmy w jednym z kluczowych momentów" - podkreślił.

"Jeżeli Rosjanie coś zniekształcą, czegoś zapomną, czegoś odmówią, to akredytowany to wskaże i my wtedy 
nie przyjmiemy takiego raportu, który będzie zbudowany na podstawie wadliwej procedury" - zapowiedział Tusk.

FRAGMENTY CIAŁ NA MIEJSCU KATASTROFY
Wypowiedź Ewy Kopacz w Sejmie 29.04.2010, transkrypcja za „Misją Specjalną”
http://www.youtube.com/watch?v=JdB6H9kgItU
Najmniejszy skrawek, który został przebadany, najmniejszy szczątek który został  znaleziony na miejscu katastrofy,  

97/106



SMOLEŃSK: MEDIALNA DŻUNGLA LUSTER 

wtedy kiedy przekopywano z całą starannością ziemię na miejscu tego wypadku   na głębokości ponad 1 metra i   
przesiewano ją w sposób szczególnie staranny, każdy znaleziony skrawek został przebadany genetycznie (1).
Z  pełną  starannością  zabezpieczyliśmy  wszystkie  szczątki  które  znaleziono  na  miejscu  wypadku.

Sprawozdanie Stenograficzne z 65 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 kwietnia 2010 r.(drugi  
dzień obrad) 
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/D43880E41EBF5310C125771500009FFD/$file/65_b_ksiazka.pdf
Gdy znaleziono najmniejszy szczątek   na miejscu katastrofy,    wtedy przekopywano z całą starannością ziemię   na   
głębokości ponad 1 m i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny. Każdy znaleziony skrawek został przebadany  
genetycznie (1). Dlatego jest ta dzisiejsza informacja i to, co się dzieje na tej sali – szczera rozmowa z państwem. 
Szczególnie wam, bo wy prosiliście o tę informację, chcielibyśmy przekazać, że z pełną rzetelnością zabezpieczyliśmy 
wszystkie szczątki, które znaleziono na miejscu wypadku.

(1)  Wypowiedź  w  Sprawozdaniu  Stenograficznym  jest  niezgodna  z  prawdą-  różni  się  
merytorycznie od wypowiedzi zarejestrowanej w materiale filmowym.

Wypowiedź Andrzeja Melaka o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem i Ewą Kopacz 10.11.2010
http://www.radiomaryja.pl/dzwieki/2010/11/2010.11.12.akt01.mp3

Padło  także  pytanie  do  pani  Kopacz:  jak  pani  w  świetle  wyników  pracy  polskich  archeologów,  którzy 
wydobyli szczątki naszych bliskich, którzy wydobyli przedmioty oraz kilka tysięcy części samolotu- jak brzmiała pani 
deklaracja że tam ziemia została przekopana na głębokość 1 metra i że wszystkie szczątki zostały odnalezione ? Pani  
Kopacz powiedziała: ja byłam przekonana że tak było, tak mi powiedzieli Rosjanie.

Wypowiedź świadka z 03.05.2010
za „Misją Specjalną”
http://www.youtube.com/watch?v=JdB6H9kgItU
Znaleziono kawałek czaszki ludzkiej, widać że była to świeża kość, właściwie każdy mógł to rozpoznać, jak i część 
ciała ludzkiego ociekającą krwią, taki może większy kawałek ważący do kilograma, któryśmy pochowali.

Wywiad z płk. Andriejem Miedwiediewem- dowódcą operacji na miejscu katastrofy, 29.05.2010
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/rosyjski-dowodca-polacy-patrzyli-nam-na-rece_141005.html
- Kiedy MCzS zakończyło prace na miejscu katastrofy?
- Siódmego dnia.
- Później polscy turyści znaleźli tam przedmioty należące do ofiar: paszport, kolczyk...
- Ostatnie cztery dni to było tylko przeczesywanie terenu. Używaliśmy specjalnych pługów, korzystaliśmy z pomocy 
kynologów ze szkolonymi psami.  Fragmenty ciał znajdowaliśmy w błocie wbite nawet na głębokość jednego metra. 
Opuszczając ten teren, byłem pewien, że przeszukaliśmy go bardzo dokładnie.

Prokuratura: Na miejscu katastrofy mogą znajdować się szczątki ofiar, 23.09.2010, wypowiedź prok. Parulskiego
http://wyborcza.pl/1,75248,8415827,Prokuratura__Na_miejscu_katastrofy_moga_znajdowac.html
Stan  tego  miejsca  jest  przedmiotem  naszego  ciągłego  niepokoju,  mamy  pewien  niedosyt  i  pewne  głębokie 
przeświadczenie, że na tym terenie w dalszym ciągu mogą się znajdować szczątki ofiar.
- To nas boli, że wciąż tam są znajdowane szczątki ludzkie - powiedział naczelny prokurator wojskowy gen. Krzysztof  
Parulski, zapytany o szczątki znalezione ostatnio na miejscu katastrofy w Smoleńsku przez pielgrzymkę motocyklistów.

Самолет Качиньского разбился на множество версий, („ Moskowskij Komsomolec”,  04.10.2010)
http://www.mk.ru/incident/accident/article/2010/10/03/533783-samolet-kachinskogo-razbilsya-na-mnozhestvo-
versiy.html
 В начале сентября место трагедии посетили польские байкеры. В основном это были уже немолодые 
люди, которые из года в год участвуют в мотопробеге “Катынский рейд”. Гости пошли в лес, якобы помолиться, 
и откопали часть челюсти. Потом все это месяц муссировалось в польских СМИ. 

Samolot Kaczyńskiego rozbił się na wiele sposobów, („Moskowskij Komsomolec”,  04.10.2010)
tłumaczenie za:
http://www.wpolityce.pl/view/2565/Czy_ktos_przezyl_w_Smolensku__Macierewicz___Sa_okolicznosci__ktore_moga_s
wiadczyc_o_takim_przebiegu_wydarzen_.html

Na  początku  września  miejsce  tragedii  odwiedzili  polscy motocykliści.  Była  to  grupa  niemłodych  ludzi, 
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uczestniczących co roku w w „Katyńskim rajdzie”. Goście poszli w las  rzekomo pomodlić się i  wykopali kawałek 
szczęki. Potem w polskich mediach wałkowano temat. 

Wypowiedź O. Marka Kiedrowicza, uczestnika Rajdu Katyńskiego
„Misja Specjalna” z 05.10.2010
http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/misja-specjalna/wideo/05102010-2250/2728345
Rajd  Katyński  2  września  zatrzymał  się  w  Smoleńsku,  w  miejscu  katastrofy  samolotu  prezydenckiego.  Potem 
uczestnicy rajdu na chwilę rozeszli się po tym polu gdzie dokonała się ta katastrofa. Po krótkim pobycie przychodzili ze 
znalezionymi szczątkami, szczątkami samolotu, ale jeden z rajdowców przyszedł i przyniósł ludzkie szczątki. 
Na początku nie chcieliśmy w to wierzyć, ale stwierdził że nie ma wątpliwości co do tego że sa to ludzkie szczątki.  
Proszę zwrócić uwagę, to jest fragment żuchwy z kilkoma zębami, pięcioma bodajże, i fragment kości żebra.

ZABÓJSTWO DR INŻ. EUGENIUSZA WRÓBLA
Prokuratura powoła zespół biegłych, Nasz Dziennik, 15.10.2010
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101015&typ=po&id=po31.txt

Specjalny  zespół  biegłych  zbada  wszystkie  okoliczności  katastrofy  smoleńskiej.  W  swojej  pracy  ma 
wykorzystać  wszystkie  dotychczasowe  ustalenia  i  ekspertyzy.  Powołanie  takiego  zespołu  zapowiedziała  wczoraj  
prokuratura wojskowa.

-  Znajdą  się  w  jego  składzie  specjaliści  z  szeregu  dziedzin  związanych  z  lotnictwem  -  stwierdził  szef  
Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie płk Ireneusz Szeląg.

Zespół ten ma przeanalizować także inne ekspertyzy i zgromadzone dokumenty, jak np. procedury lotnicze 
obowiązujące na rosyjskim lotnisku, co pozwoli ocenić wszystkie okoliczności przebiegu lotu i samej katastrofy.

Tajemnicze zaginięcie byłego wiceministra transportu, wpolityce.pl , 16.10.2010
http://www.wpolityce.pl/view/2840/Tajemnicze_zaginiecie_bylego_wiceministra_transportu.html

W piątek w południe zaginął Eugeniusz Wróbel, wiceminister transportu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. 
Zaginięcie jest bardzo tajemnicze, a policja nie wyklucza nawet porwania.

Eugeniusz Wróbel w rządzie Jerzego Buzka pracował w gabinecie politycznym ministra transportu. W rządzie 
Jarosława Kaczyńskiego pełnił urząd wiceministra resortu transportu, a przez ostatnie dwa lata pracował jako adiunkt w 
Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej.

Eugeniusz Wróbel nie żyje. Sprawcą zabójstwa jego syn, Wprost24, 17.10.2010
http://www.wprost.pl/ar/213938/Eugeniusz-Wrobel-nie-zyje-Sprawca-zabojstwa-jego-syn/

Poszukiwany od  piątku  były wiceminister  transportu Eugeniusz  Wróbel  został  zamordowany,  sprawcą tej  
zbrodni jest jego syn - potwierdziła w niedzielę oficjalnie prokuratura, która przedstawiła zatrzymanemu mężczyźnie  
zarzut zabójstwa.

Informację,  że  syn  zaginionego,  Grzegorz,  jest  podejrzewany  o  zabójstwo  ojca  przekazał  wcześniej  w 
niedzielę dziennikarzom wynajęty przez rodzinę prywatny detektyw Arkadiusz Andała, emerytowany oficer policji. -  
Miałem wrażenie, że nie do końca mówił prawdę co do tych okoliczności, w których miał ostatni kontakt z ojcem -  
powiedział. Według niego, już podczas wstępnego przesłuchania Grzegorz miał przyznać się do zabójstwa ojca. Do 
zbrodni doszło najprawdopodobniej w domu, a później zwłoki zostały wywiezione samochodem - mówił detektyw. - 
Był  pewnego  rodzaju  spór  światopoglądowy  pomiędzy  ojcem  a  synem.  Nie  chciałbym  tego  wątku  rozwijać  -  

99/106



SMOLEŃSK: MEDIALNA DŻUNGLA LUSTER 

powiedział Andała.

Eugeniusz Wróbel zginął, bo nie dał synowi pieniędzy na samochód? Dziennik Zachodni, 18.10.2010
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/eugeniusz_wrobel_zginal_bo_nie_dal_synowi_pieniedzy_na_164685.html

Śledczy  szukają  motywu  zabójstwa  Eugeniusza  Wróbla.  Jak  udało  nam  się  ustalić,  30-letni  syn 
zamordowanego  sprzedał  niedawno  samochód,  toyotę  corollę  osobom  kojarzonym  w  świecie  przestępczym  -  
dowiedział się Dziennik Zachodni. Być może chciał od ojca zdobyć gotówkę na nowy wóz - doszło do sprzeczki, która 
zakończyła się tragedią. To jedna z hipotez, którą sprawdzają policjanci.

Zabójstwo Eugeniusza Wróbla. Syn odwołał zeznania , Wiadomości24.pl, 19.10.2010
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/grzegorz_w_nie_przyznaje_sie_do_zabojstwa_ojca_164834.html

Jak powiedział sędzia Tomasz Pawlik, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gliwicach, Grzegorz W. zmienił 
zdanie przed sądem. - Nie przyznał się do zabójstwa ojca i odwołał wszystkie swoje wcześniejsze zeznania złożone 
przed prokuratorem - wyjaśnił sędzia Pawlik. Mężczyzna będzie przebadany przez biegłych psychiatrów.

Inżynier Wróbel miał pomóc analizować raport MAK, Nasz Dziennik, 20.10.2010
Z  posłem  Jerzym  Polaczkiem (PiS),  b.  ministrem  transportu,  przełożonym  i  przyjacielem  tragicznie  zmarłego  
Eugeniusza Wróbla, rozmawia Marcin Austyn
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101020&typ=po&id=po16.txt
- Wiceminister  Eugeniusz  Wróbel  specjalizował  się  w  tematyce  lotniczej.  Czy  byłby  dziś  pomocny  w 
analizowaniu raportu Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego na temat przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M?
- Z pewnością wsparcie Eugeniusza w takim kluczowym momencie byłoby nieocenione. Myślę, że nie zdradzę 
tu  nic  nadzwyczajnego,  jeśli  powiem,  że  uzgadnialiśmy  nawet  scenariusz  jego  pomocy  i  zakres  współpracy  w 
kwestiach trudnych, zwłaszcza jeśli chodzi o tematykę samego lotniska Siewiernyj. Eugeniusz specjalizował się m.in. 
w zagadnieniach z zakresu utrzymania i rozwoju lotnisk oraz kompetencji służb zarządzających ruchem lotniczym. Pod  
tym względem w Polsce takich osób z tak dużym doświadczeniem zawodowym, ale i państwowym jest niewiele.
- Był na bieżąco z tematami związanymi z tragedią smoleńską? Z czego wynikało to zainteresowanie?
- Przede wszystkim z wieloletniej znajomości zagadnień lotniczych, a także z doświadczenia państwowego - 
jako  wiceminister  transportu  nadzorował  porty  lotnicze,  Urząd  Lotnictwa  Cywilnego  i  Polską  Agencję  Żeglugi  
Powietrznej.

INNE
Стенограма от разговорите между делегациите, водени от Георги Първанов и Владимир Путин, състояли 
се на 18 януари 2008 г.
http://www.president.bg/news.php?id=4088&st=0
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН: 

Това е истинска война. Знаете каква обструкция ни организираха нашите полски братя. Само заради 
това защото отказахме втората тръба да мине по тяхна територия, те вече имат един тръбопровод, те искат да 
имат втори, и когато поради диверсификацията решихме втората тръба да мине по дъното на Балтийско море, те 
ни организираха световен скандал. Стигна се до разрушаване на двустранните отношения.

Stenogram z rozmowy pomiędzy delegacjami na czele których stali prezydenci Georgij Pyrwanow i  Władimir Putin,  
12.01.2008 (w sprawie Nord Stream)
http://www.president.bg/news.php?id=4088&st=0
Władimir  Władimirowicz  Putin:  To jest  prawdziwa wojna.  Wiecie,  jaką  obstrukcję  zorganizowali  nam nasi  polscy 
bracia. Tylko dlatego, że zrezygnowaliśmy z drugiej rury przez ich terytorium, oni już mają jeden rurociąg, chcieli mieć 
drugi, a kiedy my, dążąc do dywersyfikacji, postanowiliśmy, że druga rura przejdzie pod dnem Morza Bałtyckiego, oni 
zorganizowali nam światowy skandal. Doszło do destrukcji dwustronnych stosunków.

"Państwo polskie zdało egzamin, możemy być dumni"- Bronisław Komorowski, 03.05.2010
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Panstwo-polskie-zdalo-egzamin-mozemy-byc-
dumni,wid,12229184,wiadomosc.html?ticaid=1b212
W obliczu smoleńskiej  tragedii  współczesne państwo polskie zdało egzamin, zarówno konstytucja,  jak i  instytucje  
państwowe.

7 dzień tygodnia, Monika Olejnik rozmawia z prezydentem Bronisławem Komorowskim, 10.10.2010
http://www.radiozet.pl/Programy/7-Dzien-Tygodnia/Bronislaw-Komorowski
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(o ewentualnej dymisji ministra Klicha w związku z Katastrofą Smoleńską)
Monika Olejnik: No tak, ale premier Donald Tusk z dymisjonował ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego 
za to, że więzień powiesił się, popełnił samobójstwo, a tutaj, no minister nie był za to odpowiedzialny.
Bronisław Komorowski: Ale tu się nikt nie powiesił.

Świat nie kończy się na Jarosławie Kaczyńskim i na PiS, wywiad prezydenta Komorowskiego dla onet.pl, 07.11.2010
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/komorowski-swiat-nie-konczy-sie-na-jaroslawie-
kacz,2,3774919,wiadomosc.html
Wielu w Europie z ulgą przyjęło, że zakończył się etap walki o samolot, krzesło, o to, kto jedzie na jaki szczyt, itp.

Poseł Jerzy Polaczek (PiS)  w „Salonie politycznym Trójki”, 08.11.2010
http://www.polskieradio.pl/9/299/Artykul/273614,Niebezpieczne-koleje

Myślę że wielu ludzi w Polsce dostrzega fakt że po prostu nie ma państwa. W Salonie Politycznym Trojki 
mogę dać najświeższy tego dowód. Elementarne pytanie do Ministra Sprawiedliwości o to, by odpowiedział publicznie  
na zapytanie ile wniosków zostało złożonych partnerom rosyjskim przez Naczelną Prokuraturę Wojskową, jaki jest  
stopień realizacji,  skończyło się  tym że Prokurator  Generalny uznał iż  nie jest  władny do odpowiadania nie tylko  
posłowi na Sejm, ale szefowi tego resortu.  Prokurator Generalny który odmawia udzielenia odpowiedzi Ministrowi 
Sprawiedliwości  jaki  jest  stan  wniosków  i  ich  realizacji,  tych,  które  zostały  złożone  do  Prokuratury  Federacji 
Rosyjskiej- to jest wyjęcie przede wszystkim prokuratury spod reguł państwa demokratycznego, i tak to należy po  
prostu definiować.

WYRAŹNIE ŚMIERDZĄCA SPRAWA, Autor: Antoni Zambrowski, "Gazeta Polska", 31-08-2010 19:38
O  tajemniczej  śmierci  generała  Jurija  Iwanowa,  wiceszefa  GRU  z  Wiktorem  Suworowem rozmawia  Antoni  
Zambrowski
http://gazetapolska.pl/artykuly/kategoria/57/3531/wyraznie-smierdzaca-sprawa
A.Z.: -  Gen. Iwanow odpowiadał m.in. za operacje wywiadowcze na terenie Polski. Czy mógł wiedzieć zbyt wiele o 
okolicznościach katastrofy smoleńskiej, a może i maczać w niej palce?
W.S.: - Stosunek Rosji do śledztwa w sprawie smoleńskiej katastrofy nasuwa obawy, że nie wszystko tu jest, jak należy. 
Gdyby  Rosja  była  zainteresowana  ujawnieniem  prawdziwych  przyczyn  tragedii,  to  zachowywałaby  się  zupełnie 
inaczej. Sprawa jest wyraźnie śmierdząca i GRU mogło maczać w tym palce. 

Wypowiedź Antoniego Macierewicza  na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-
154M z 10.04.2010, 03.08.2010
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/zesp?OpenAgent&78
Chcieliśmy pojutrze także spotkać się z Panią  Gosiewską, która chciała przekazać ten swój apel dotyczący komisji 
międzynarodowej, co nam się wydawało być- w perspektywie tej blokady- być pożyteczne. Ale zdaje się że  została 
przestraszona, o czym Państwa informuję, że rodziny zaczęły być straszone. Straszone po prostu. Nie, rozmawiać- tak, 
współpracować- tak, ale publicznie- to już po prostu... są w trudnej sytuacji, i to też trzeba zrozumieć.

Среди жертв катастрофы под Смоленском опознаны двое вне списка, Lenta.ru, 14.04.2010
http://lenta.ru/news/2010/04/14/identity/
Среди опознанных жертв авиакатастрофы самолета президента Польши под Смоленском есть два человека, 
которые не входили в списки пассажиров. Об этом во вторник агентству "Интерфакс" сообщил источник в 
московском штабе по оказанию помощи родственникам погибших.

Wśród ofiar katastrofy  pod Smoleńskiem są dwie osoby, których nie było w spisie pasażerów. Lenta.ru, 14.04.2010
http://lenta.ru/news/2010/04/14/identity/
Wśród rozpoznanych ofiar katastrofy lotniczej samolotu prezydenta Polski pod Smoleńskiem są dwie osoby,których nie  
było w spisie pasażerów. O tym we wtorek poinformował agencję "Interfax" informator ze sztabu pomocy rodzinom  
poległych w katastrofie

Czwarta osoba na "Korsarzu", Nasz Dziennik, 05.11.2010
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101105&typ=po&id=po02.txt
 W dniu katastrofy w dyspozytorni był Plusnin, jego zastępca - major Wiktor Ryżenko, oraz płk Nikołaj Krasnokutskij, 
były szef  smoleńskiego  pułku  lotniczego,  który -  jak  podkreśla  Ryżenko  -  "specjalnych  obowiązków w zakresie  
kierowania  lotami  i  lądowaniem samolotu  Tu-154  nie  wykonywał".  Na  wieżę  ok.  godz.  7.00  przyjechał  też  mjr 
Łubancew, pomocnik kierownika lotów. Pojechał  on do strefy dalekiego startu,  miał  skontrolować pas  (w drugim 
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zeznaniu osoba ta występuje jako Łobancew).

Prezydencki samolot: technologia z lat 60., Gazeta Wyborcza 10.04.2010, wypowiedź Tomasza Pietrzaka, b. dowódcy 
36SPLT
http://wyborcza.pl/1,75478,7753132,Prezydencki_samolot__technologia_z_lat_60_.html
Jak powiedział PAP doświadczony pilot, były dowódca pułku specjalnego Tomasz Pietrzak, "Tu-154M to wdzięczny i 
dobry samolot,  ale  ma swoje  prawidłowości".  "To technologia  z  lat  60.,  tym samolotem niemożliwy jest  manewr 
+touch and go (1) + (dotknięcia kołami pasa i ponownego startu - PAP), załoga musi mieć informację, że warunki na 
lotnisku są dobre" - powiedział Pietrzak, którego zdaniem pogoda miała znaczenie w tej katastrofie.

(1) płk. pil. Tomasz Pietrzak mówi nieprawdę. Manewr touch and go w wykonaniu Tu-154M:
http://www.youtube.com/watch?v=8w7pbHrLP60

Edmund Klich przed Komisjami Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, 21.10.2010 r.
transkrypcja: obiboknawlasnykoszt@tlen.pl - blog
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-8
Przewodniczący PKBWL, przedstawiciel Polski akredytowany przy MAK płk Edmund Klich:

Jeśli chodzi o ten samolot ił-76. Znaczy, jak żeśmy przesłuchiwali pilota, tego dowódcę załogi, to on nie chciał  
nam powiedzieć, jaki cel tego lotu był. Natomiast jak, no z różnych tam źródeł dowiedzieliśmy się ale nie jest to  
potwierdzone nigdzie  na  piśmie,  i  ja  nie  mogę  powiedzieć,  że  tak  było  ale  informacje  otrzymałem,  że  tam były 
przewożone samochody. 

Gdzieś to wyszło, ale nie wiem, czy ktoś powiedział, czy to wyszło w jakichś rozmowach, bo przecież te  
kontakty takie były też różne, no nawet na papierosie gdzieś się rozmawiało z kimś. I ktoś z komisji, z moich doradców 
powiedział, że tam były samochody, ale nie pamiętam, czy na to jakikolwiek dokument był.

Tusk: W PiS narastają wyrzuty sumienia ws. katastrofy smoleńskiej, 08.10.2010
http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/tusk-w-pis-narastaja-wyrzuty-sumienia-ws-
katastrofy,1542277,6912
- Wrzask, bo inaczej tego nie nazwę, i próba kształtowania atmosfery podejrzliwości i najcięższych zarzutów, mają  
przykryć wyrzuty sumienia w tym środowisku, które powinno czuć się odpowiedzialne za to, co się stało wówczas -  
ocenił szef rządu.

Oświadczenie premiera Donalda Tuska, 10.04.2010
http://www.abw.gov.pl/portal/pl/8/527/Warszawa_dnia_10_kwietnia_2010_r.html
(...)Ta tragedia dotyka także mnie osobiście, ale jako szef rządu muszę podjąć także działania dotyczące i śledztwa i 
opieki nad rodzinami zmarłych.  Chcę wszystkich zapewnić,  że podległe mi urzędy i  urzędnicy będą pracowali  24 
godziny na dobę, aby konsekwencje tej tragedii dla rodzin, dla najbliższych były najmniejsze z możliwych. Wiem, że 
tym nie ugasimy niczyjego bólu – sam czuję go wyjątkowo mocno – ale nikt nas nie zwalnia z obowiązku – państwo  
polskie musi i będzie funkcjonować.(...)
Będę  opinię  publiczną  informował  o  wszystkich  zdarzeniach,  także  o  postępach  w  śledztwie  i  o  pracach 
zabezpieczających sytuację rodzin dzisiaj tragicznie zmarłych.

List  rodzin  do  premiera.  Bez  ŻADNEJ  sugestii  dotyczącej  pieniędzy.  Czy  premier  przeprosi?  ,  Wpolityce.pl,  
30.10.2010
http://www.wpolityce.pl/view/3345/List_rodzin_do_premiera__Bez_ZADNEJ_sugestii_dotyczacej_pieniedzy__Czy_pre
mier_przeprosi__.html

102/106



SMOLEŃSK: MEDIALNA DŻUNGLA LUSTER 

Pełna treść listu:

Szanowny Panie Premierze,

Prosimy o spowodowanie zorganizowania spotkania z Panem Premierem przedstawicieli i  pełnomocników 
rodzin osób, które zginęły w dniu 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Uważamy  spotkanie  za  konieczne  w  związku  z  nadal  istniejącymi  wątpliwościami  dotyczącymi  działań 
podejmowanych w tej sprawie przez polskie instytucje oraz sposobu i efektu ich współpracy z odpowiednimi organami 
Federacji Rosyjskiej.

Najważniejsze wątpliwości – co istotne – nie jedyne, dotyczą problemu identyfikacji i sekcji zwłok, jak też  
czynności  podjętych  przez  polski  rząd  działający  pod  Pańskim  kierownictwem,  celem  m.  in.  niezwłocznego 
sprowadzenia do kraju kompletnego wraku samolotu TU-154M, ze szczególnym uwzględnieniem rejestratorów lotu 
wraz z oryginalnymi danymi. 

Zwracamy się przy tym z prośbą, aby Pan premier zaprosił na to spotkanie podległych sobie ministrów: Panią 
Ewę Kopacz, Pana Tomasza Arabskiego oraz Pana Jerzego Millera. Prosimy też, aby w tym spotkaniu wzięli udział 
zaproszeni przez Pana Premiera Prokurator Generalny RP Pan Andrzej Seretem oraz Naczelny Prokurator Wojskowy 
Pan gen. Bryg. Krzysztof Parulski.

Wierzymy,  iż  mimo  bardzo  wielu  obowiązków  znajdzie  Pan  Premier  czas  na  spotkanie  z  nami,  celem 
wyjaśnienia wątpliwości, w sprawie tak istotnej dla spokoju naszego dalszego życia.

Prosimy  jednocześnie,  w  trosce  o  Pański  czas,  aby  Pan  Premier  spowodował  udział  wszystkich  osób 
wymienionych wyżej,  bowiem chcielibyśmy uniknąć  sytuacji,  w której  część  pytań pozostałaby bez  odpowiedzi  i  
konieczne byłoby ponowienie spotkania.

Panie Premierze, uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu i miejsca spotkania.

Licząc na przychylność Pana Premiera przy rozpatrywaniu naszej prośby wierzymy, że sprawa tzw. katastrofy 
smoleńskiej jest nie tylko dla nas problemem najwyższej wagi, ale iż również rząd RP traktuje ją priorytetowo.

Z wyrazami szacunku rodziny ofiar katastrofy:

Andrzeja Błasika, Katarzyny Doraczyńskiej, Aleksandra Fedorowicza, Janiny Fetlińskiej, Franciszka Gągora, Grażyny 
Gęsickiej,  Kazimierza  Gilarskiego,  Przemysława  Gosiewskiego,  Roberta  Grzywny,  Mariusza  Handzlika,  Pawła 
Janeczka, Dariusza Jankowskiego, Natalii Januszko, Janusza Kochanowskiego, Janusza Krupskiego, Janusza Kurtyki,  
Andrzeja  Kwaśnika,  Bronisława  Kwiatkowskiego,  Wojciecha  Lubińskiego,  Zenony  Mamontowicz-Łojek,  Stefana 
Melaka,  Tomasza  Merty,  Stanisława  Mikke,  Aleksandry  Natalii-Świat,  Jana  Osińskiego,  Tadeusza  Płoskiego, 
Arkadiusza  Protasiuka,  Krzysztofa  Putry,  Sławomira  Skrzypka,  Jacka  Surówki,  Aleksandra  Szczygły,  Izabeli  
Tomaszewskiej,  Anny Walentynowicz,  Zbigniewa  Wassermana,  Stanisława  Zająca,  Janusza  Zakrzeńskiego,  Artura 
Ziętka

Donad Tusk sugeruje, że rodziny ofiar 10/04 chcą... pieniędzy! Czy można bardziej urazić? ,Wpolityce.pl, 29.10.2010
http://wpolityce.pl/view/3339/Donad_Tusk_sugeruje__ze_rodziny_ofiar_10_04_chca____pieniedzy__Czy_mozna_bard
ziej_urazic_.html
Wypowiedź Donalda Tuska:  Jest oczywiście problem - bo być może tego ma dotyczyć spotkanie - roszczeń. I pracuje 
zespół, bo nie chcemy, w najmniejszym stopniu nie chcielibyśmy, aby roszczenia rodzin, te roszczenia finansowe, były 
realizowane, czy jakoś tam dogadywane, w atmosferze konfliktu.

Znicze, które nie chcą się palić, Zuzanna Kurtyka, sob., 30/10/2010 - 17:26
http://www.blogpress.pl/node/6355

Z niedowierzaniem, w piątkowy wieczór odebrałam telefon od znajomych informujący o tym jak pan Tusk 
wypowiedział się na temat listu rodzin ofiar katastrofy samolotu rządowego Tu-154 dotyczącego prośby o spotkanie w  
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sprawie smoleńskiego śledztwa. Włączyłam telewizor, sprawdziłam w internecie. Prawda. Szok. 
Premier rządu polskiego nie rozumie tego co czyta. Rozumiem, że 30% szóstoklasistów nie rozumie czytanego 

tekstu na egzaminie kompetencyjnym po klasie szóstej, ale Prezes Rady Ministrów? Bo przecież niemożliwe żeby był  
aż tak obłudny i zły. Nie prosimy Pana Tuska o odszkodowania.

Tusk powiadamia sms-em, blog ks. Tadeusza Isakowicza- Zaleskiego, 08.11.2010
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3527

Żona jednego z moich przyjaciół, który zginął w Tragedii Smoleńskiej poinformowała mnie, że zaproszenie na 
środowe spotkanie z premierem Tuskiem dostała - uwaga! - sms-em. No dodatek wysłano go w niedzielę popołudniu,  
co jej ze względu na odległość do Warszawy, jak i obowiązki zawodowe i rodzinne, praktycznie uniemożliwia udział w 
tym spotkaniu.

Powiadamiając  w  ten  sposób  cynik  Tusk  nie  tylko  lekceważy  rodziny,  ale  i  świadomie  uniemożliwia 
niektórym osobom udział w tym spotkaniu. W środę ma bowiem odbyć się spektakl jednego tylko aktora, potrzebny  
jego partii do kampanii wyborczej, więc obecność osób, które zadawałyby trudne pytania nie jest pożądana

Małgorzata Wasserman: "Premier nie mógł nas bardziej obrazić i urazić w tej sytuacji", Wpolityce.pl, 02.11.2010
http://www.wpolityce.pl/view/3443/Malgorzata_Wasserman___Premier_nie_mogl_nas_bardziej_obrazic_i_urazic_w_t
ej_sytuacji_.html

My liczymy na to, że to spotkanie wniesie bardzo dużo. Proszę pamiętać o tym, że poza tym, co jest w aktach,  
i poza kwestią wątku śledztwa, pozostaje bardzo wiele pytań związanych z tym, jak wyglądały uzgodnienia odnośnie 
tego, kto będzie prowadził śledztwo, jaka będzie podstawa prawna tego śledztwa. (...)

Będziemy chcieli zapytać na przykład o kwestię wraku samolotu, będziemy chcieli zapytać o kwestię czarnych 
skrzynek, będziemy chcieli zapytać o to, co robili polscy prokuratorzy będący na terytorium państwa rosyjskiego, a 
dokładnie w Moskwie, przez kilka tygodni. (...)

Panie redaktorze, otóż w piątek pan premier, będąc w Brukseli, powiedział, że spodziewa się, że chcemy z nim 
rozmawiać o pieniądzach. Myślę, że nie mógł nas bardziej obrazić i urazić w tej sytuacji. Nigdy nie prosiliśmy go o  
pieniądze i o te pieniądze go prosić nie będziemy. Jeżeli dojdziemy do przekonania, że będziemy chcieli walczyć o  
odszkodowania , to będziemy walczyć o nie w sądzie. Na pewno nie będziemy prosić o to polskiego premiera.

Wypowiedź Andrzeja Melaka o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem 10.11.2010
http://www.radiomaryja.pl/dzwieki/2010/11/2010.11.12.akt01.mp3
Powiedział tak: jeśli kogokolwiek uraziłem, grzecznie przepraszam.

Georgian TV foretold murder of Polish President by Russian KGB terrorists (1)
Publication time: 11 April 2010, 14:22 
http://kavkazcenter.com/eng/content/2010/04/11/11838.shtml 
The killing of the Polish President Lech Kaczynski in a plane crash organized by the KGB (FSB), was reported on  
March 13, 2010 by the Georgian TV channel Imedi. 
http://is.park.ru/doc.jsp?urn=27375571
A half-an-hour-long film about an alleged Russian aggression against Georgia foretold the killing of Lech Kaczynski in 
an explosion of his presidential plane.

Gruzińska  telewizja  przepowiedziała  morderstwo  polskiego  Prezydenta  przez  rosyjskich  terrrorystów  z  KGB , 
11.04.2010. 14:22
http://kavkazcenter.com/eng/content/2010/04/11/11838.shtml (1)
O zabójstwie polskiego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w katastrofie lotnicznej zorganizowanym przez KGB(FSB) 
doniósł 13.03.2010 gruziński kanał telewizyjny Imedi.
http://is.park.ru/doc.jsp?urn=27375571
Półgodzinny film  o  rzekomej  rosyjskiej  agresji  na  Gruzję  zapowiedział  śmierć  Lecha  Kaczyńskiego  w  eksplozji  
prezydenckiego samolotu.

(1)  Kavkaz  Center  (www.kavkazcenter.com)  jest  niezależną  islamską  czeczeńską  agencją  
internetową.

International terrorists from FSB Russia murdered Polish President with EMP, 14.04.2010, 12:54
Kavkaz Center (1)(2)
http://kavkazcenter.com/eng/content/2010/04/14/11842.shtml
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The Romanian Global News (http://www.rgnpress.ro/content/view/42671/1/#Scene_1) was the only outlet of 
the Rumanian media which reported about the attack of international terrorists from the FSB Russia against the plane of 
the Polish President in Smolensk, in which the whole Polish elite had been exterminated. The Rumanian agency cites its 
sources  in  the  security structures  of  the  NATO.  The report  has  not  been  officially  confirmed  yet,  but  increasing  
evidence testifies that the Russians really eliminated the leadership of Poland in the most brutal crime of this century.
The Russian claim of a "human error" and other Russian disinformation campaigns can not conceal the fact of a sudden  
and total failure of all the equipment on board the plane and free the Russians of suspicions that they destroyed the  
plane in a terrorist attack.

Sources in the Polish Ministry of Defense in Warsaw reported exclusively to the Romanian Global News that 
Russian military carried out experiments in the past with electromagnetic weapons on its military base in the area of the 
military airfield where the plane of the Polish president tried to land. 

In 2008, Moscow said it had created the most powerful electromagnetic weapon of all time, known as the EMP 
(electromagnetic pulse), the Russian paper Pravda reported. 

"The immense power of billions of watts is being generated, and the weapon is of extremely small size. The 
innovation is that electromagnetic pulses emitted by the new weapon is much shorter, but extremely powerful, "said  
Gennady Mesyats, the Vice President of the Russian Academy of Science and director of the Lebedev Physics Institute. 

"Such small weapon has never been created in the past and yet it is extremely powerful. . There were similar 
devices, made during the Cold War, but their size was huge. Our device is at least 10 times more powerful than any 
weapon created abroad," said Mikhail Yaladin, a scientist credited with the development of the electromagnetic super 
weapon. 
Any electronic equipment fails to operate in the near of the electromagnetic device, when the generator is running. The  
device was shown in Yekaterinburg. According to Russian military scientists, it produces results similar to a lightning  
stroke or a nuclear explosion. The weapon was called Nika, after the Greek goddess of victory.

A weapon of this type can interfere with electronic equipment and engines of any aircraft, Polish military 
sources said to the Romanian Global News. It is very difficult to detect it because of a short period of the use of the 
electromagnetic beam.

Kaczynski brothers were among the strongest defenders Polish national interests, both from Moscow and from 
Germany and Brussels. 

Under their leadership, one of the largest Russian spy networks has been destroyed by the Polish military 
counterintelligence. This is one of the hardest blows that Moscow has ever got in the NATO area. 

The Rumanian news agency is not the only one who distrusts the Russians. 
Israeli media outlets do not trust the official Russian version about the causes of the plane crash near Smolensk as well,  
the Rumanian Global News says. Some of them are inclined to see a Kremlin-style murder in this incident, reports the 
izrus.co.il. 

 Many analyst believe that the tragedy was staged by the Kremlin, which hated Kaczynski, because of his anti-
Russian stance. 

On April 10, the first "Israeli" TV channel as well as the second one mentioned a possible involvement of Putin 
in the death of the Polish president. 

Next day, on April 11, doubts were expressed in the print media.

(1) Kavkaz Center (www.kavkazcenter.com) is a Chechen internet agency which is independent,  
international and Islamic.
(2) Przedmiotowy cytat przytoczono wyłącznie w celach informacyjnych. Przytoczone w nim 
stwierdzenia o zamachu bronią EMP nie znalazły potwierdzenia.

Międzynarodowi terroryści z FSB zamordowali polskiego prezydenta impulsem elektromagnetycznym , 14.04.2010,  
12:54, Kavkaz Center (1)(2)
http://kavkazcenter.com/eng/content/2010/04/14/11842.shtml

„Romanian Global News” (http://www.rgnpress.ro/content/view/42671/1/#Scene_1) było jedynym rumuńskim 
źródłem które  poinformowało  o  ataku  międzynarodowych  terrorystów z  FSB na  samolot  polskiego  Prezydenta  w 
Smoleńsku, w którym zginęła cała polska elita . Rumuńska agencja powołuje się na struktury bezpieczeństwa w NATO. 
Raport  nie  został  jeszcze  potwierdzony,  ale  rosnąca  liczba  dowodów  świadczy  o  tym  że  Rosjanie  rzeczywiście 
wyeliminowali przywództwo Polski w najbrutalniejszej zbrodni tego stulecia.

Rosyjskie stwierdzenia o „błędzie ludzkim” i inne rosyjskie kampanie dezinformacji nie mogą przysłonić faktu 
całkowitej  awarii  całego  wyposażenia  na  pokładzie  samolotu i  uwolnić  Rosjan  od  podejrzeń  że  to  oni  zniszczyli  
samolot w ataku terrorystycznym.

Źródła w MON poinformowały „Romanian Global News” że rosyjskie wojsko w przeszłości przeprowadzało 
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doświadczenia  z  bronią  elektromagnetyczną w bazie  wojskowej  na  terenie  lotniska  na  którym próbował  lądować 
samolot Prezydenta.

W  2008  roku  Moskwa  ogłosiła  o  skonstruowaniu  najpotężniejszej  w  historii  broni  elektromagnetycznej 
(EMP)- doniosła gazeta „Prawda”.
http://english.pravda.ru/science/tech/04-09-2008/106296-electromagnetic_super_weapon-0/

„Krótkotrwały impuls o mocy miliardów Watów generowany jest przez broń o małych rozmiarach. Przełom 
polega na wygenerowaniu impulsu elektromagnetycznego trwającego krócej, ale silniejszego niż dotychczas”- mówi 
Gennady Mesyats, wiceprzewodniczący Rosyjskiej Akademii Nauk i dyrektor Instytutu Fizycznego Lebiediewa.

„Nigdy dotąd nie stworzono tak małej, a jednocześnie potężnej broni. W okresie Zimnej Wojny były podobne 
urządzenia , ale miały duże rozmiary. Nasza broń jest co najmniej 10 razy silniejsza niż jakikolwiek jej odpowiednik  
skonstruowany za granicą”- powiedział Michaił Jaladin, naukowiec zaangażowany w badania nad nową bronią.

Każde  urządzenie  elektroniczne  odmawia  pracy  w pobliżu  włączonego  generatora  elektromagnetycznego. 
Generator  zaprezentowano w Jekaterinburgu.  Jak twierdzą  rosyjscy naukowcy,  moc impulsu jest  porównywalna  z 
błyskawicą  lub  impulsem  pochodzącym  od  eksplozji  nuklearnej.  Broń  nazwano  Nike,  na  cześć  greckiej  bogini 
zwycięstwa.
Broń  tego  typu  zakłóca  wyposażenie  elektroniczne  i  silniki  samolotu-  stwierdziło  polskie  źródło  wojskowe  w 
wypowiedzi  dla  „Romanian  Global  News” .  Jest  bardzo trudne do  wykrycia  z  powodu krótkiego  czasu  działania 
impulsu.

Bracia Kaczyńscy należeli do najbardziej konsekwentnych obrońców narodowych interesów Polski, od Rosji i 
Niemiec po Brukselę.

W czasie  ich  rządów polski  kontrwywiad  wojskowy zlikwidował  jedną  z  największych  rosyjskich  siatek 
szpiegowskich. To jedna z największych klęsk Moskwy na terenie państw NATO.

Rumuńska agencja nie jest jedyną która nie ufa Rosjanom.
Izraelskie źródła również   nie wierzą w oficjalną rosyjską wersję  przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem- 

stwierdza „Romanian Global News”. Niektóre z nich wskazują na morderstwo w stylu Kremla - donosi izrus.co.il.
Niektórzy analitycy twierdzą że tragedię spowodował Kreml, który nienawidził Kaczyńskich z powodu ich 

antyrosyjskości.
10 kwietnia pierwszy  kanał telewizji izraelskiej , podobnie jak drugi, wspomniał o możliwym zaangażowaniu 

Putina w śmierć polskiego prezydenta.
Następnego dnia podobne zdanie wyraziły gazety.

(1)  Kavkaz  Center  (www.kavkazcenter.com)  jest  niezależną  islamską  czeczeńską  agencją  
internetową.
(2) Przedmiotowy cytat przytoczono wyłącznie w celach informacyjnych  . Przytoczone w nim 
stwierdzenia o zamachu bronią EMP nie znalazły potwierdzenia.

Niniejsze cykliczne opracowanie nie powstało w celach zarobkowych.
Cytowane materiały przywołano wyłącznie za podaniem źródła, zgodnie z art. 25 i art.29 Ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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