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Instrukcja numer jeden w sprawie zdobycia całej władzy została wykonana. 

W.W. Putin do generałów FSB po wygraniu pierwszych wyborów prezydenckich 

 

Słabi są bici 

W.W.Putin  

 

Premier nigdy nie kłamie. 

Paweł Graś 

 

Dramatis personnae: „siłowicy”1 rozdają karty 

Po stronie rosyjskiej najważniejsze osoby odpowiedzialne za śledztwo smoleńskie to: 

Władimir Putin- premier, w czasach ZSSR pracował w  KGB, b.szef FSB, 

Raszid Nurgalijew- minister spraw wewnętrznych, związany z KGB, FSK (Federalną  Służbą Kontrwywiadowczą) i 

FSB, 

 

Igor Iwanow- wicepremier, ex-pracownik wywiadu KGB, generał-pułkownik FSB i zastępca byłego szefa FSB- 

Władimira Putina. 

 

Tatiana Anodina- szefowa MAK, żona Jewgienija Primakowa, wiceszefa KGB i byłego szefa rosyjskiego wywiadu, 

Aleksander Bastrykin- Pierwszy Zastępca Generalnego Prokuratora FR, b. naczelnik głównego zarządu MWD 

(Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) w Centralnym Okręgu Federalnym, b. pomocnik ds. prawnych dowódcy 

Północno-Zachodniego Okręgu Wojsk MWD, b. członek KPZR. Bastrykin był starostą grupy Leningradzkiego 

Uniwersytetu Państwowego, w której studiował prawo W. Putin.2 Jeden z głównych „siłowików”3. Związany z 

Igorem Sieczinem4  

 

Od polsko-rosyjskiej umowy z 1993 roku do komisji W. Putina 

Premier RP Donald Tusk osobiście, słownie, bez podpisywania żadnej umowy zgodził się z premierem FR 

Władimirem Putinem na to, że Rosja przejmie wszystkie najważniejsze dowody - czarne skrzynki, wrak 

samolotu, protokoły oględzin miejsca zdarzenia, oraz wiele innych istotnych w sprawie. Zrobił to godząc się na 

wykorzystywanie załącznika 13 Konwencji Chicagowskiej o lotnictwie cywilnym- konwencji, która nie mogła 

mieć zastosowania do badania tej katastrofy, gdyż rządowy Tu-154m był samolotem państwowym. 

Zastosowana powinna być umowa polsko-rosyjska z 1993 roku, która umożliwiałaby Polsce równoprawny 

dostęp do materiału dowodowego. Rząd Donalda Tuska przez wiele miesięcy okłamywał rodziny ofiar i 

społeczeństwo w tej sprawie. Decyzja premiera  Tuska pozbawiła Polskę dostępu do głównych dowodów w 

sprawie badania tragedii smoleńskiej, gdyż Rosjanie przy milczeniu tegoż rządu łamali nawet wszelkie 

możliwe ustalenia załącznika 13 Konwencji Chicagowskiej, nie przekazując Polsce nawet dokumentów 

dotyczących ich badań.  

Jeszcze 10 kwietnia w cytowanej przez Biuro Prasowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów telefonicznej rozmowie 

z premierem Tuskiem prezydent Federacji Rosyjskiej, Dmitrij Miedwiediew, zapewnił, że „śledztwo w sprawie 

                                                           
1 Siłowicy- ludzie związani z rosyjskimi strukturami siłowymi (służby specjalne, armia, policja), stanowiący polityczne zaplecze W.Putina. Trzej najbardziej 
wpływowi to doradcyi Putina: b.szef FSB, Nikołaj Patruszew, Igor Sieczin i generał FSB, Wiktor Iwanow. Zob. 
http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/siloviki.htm 
http://www.journalofdemocracy.org/articles/gratis/Illarionov-20-2.pdf 
2 http://lenta.ru/lib/14181282/ 
3 A.Rybczyński, Kłamstwa i kłamstewka Władimira Władimirowicza, Nowe Państwo 3/2012 
4
 Por.Rozdział I 

http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/siloviki.htm
http://www.journalofdemocracy.org/articles/gratis/Illarionov-20-2.pdf
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przyczyn katastrofy w Smoleńsku będzie prowadzone wspólnie przez prokuratorów polskich i rosyjskich”5. Było 

to zgodne z kluczową dla sprawy i - wydawałoby się - oczywistą umową polsko-rosyjską, którą 14 grudnia 1993 

roku Polska zawarła z Rosją w sprawie zasad wzajemnego ruchu lotniczego wojskowych statków powietrznych 

obu państw. Jej Art.11 stanowi, że „wyjaśnianie incydentów lotniczych, awarii i katastrof, spowodowanych przez 

polskie wojskowe statki powietrzne w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej (…) prowadzone będzie 

wspólnie przez właściwe organy polskie i rosyjskie. Jednocześnie Strony zapewnią dostęp do niezbędnych 

dokumentów z zachowaniem obowiązujących je zasad ochrony tajemnicy państwowej”6. Część dowodów, o 

które Polska występowała do Rosji (np. zapisy rozmów dyspozytorów z wieży kontroli lotów na Siewiernym) 

pochodzi właśnie z pierwszych dni prowadzonego na podstawie porozumienia z 1993 roku postępowania. 

Występowanie tej podstawy prawnej na początku śledztwa potwierdził w sierpniu 2011 już po zdymisjonowaniu 

były minister obrony, Bogdan Klich.7 Przyznał on, że na podstawie tej umowy działała komisja J.Millera. Fakty te 

powodują, że wszelkie informacje podawane na ten temat przez premiera Tuska były nieprawdziwe. „ Kiedy w 

maju 2010 r. "Rz" napisała, że istnieje taki dokument przedstawiciele rządu na czele z premierem Donaldem 

Tuskiem przekonywali, że nie znajduje on zastosowania w tym przypadku, ponieważ umowa odnosi się do lotów 

wojskowych, a tego do Smoleńska nie można do takich zaliczyć. Ostatecznie komisja Millera w swoim 

raporcie uznała wojskowy status lotu”. W artykule 11 dokumentu, na który powołuje się Klich jest mowa o 

wspólnej komisji. Tymczasem katastrofa smoleńska była badana oddzielnie przez Polaków i Rosjan. Dlaczego? 

Odpowiedź na to pytanie jest prosta, ale była ukrywana przez rząd polski przez wiele miesięcy – gra toczyła się o 

dostęp do dowodów, m.in. czarnych skrzynek, wraku samolotu, urządzeń samolotu, zeznań, zdjęć, 

dokumentów kluczowych dla sprawy.  

Umowa z 1993 roku, o której wspomniał Klich dawałaby Polsce i Rosji równy dostęp do głównych dowodów w 

sprawie. Oznacza to, że strona rosyjska musiałaby udostępnić Polsce czarne skrzynki samolotu, wrak maszyny 

oraz wszystkie dowody, o które wnioskowaliby Polacy. Jednak już od pierwszych godzin strona rosyjska podjęła 

zakulisowe działania, których celem była zmiana podstawy prawnej prowadzenia dochodzenia, a w efekcie 

przejęcie postępowania technicznego i zapewnienie sobie w nim dominującej roli. Nie dziwi to w świetle 

wniosków specjalistycznego portalu internetowego Agentura.ru, zgodnie z którymi możliwy jest udział FSB w 

rosyjskiej komisji dochodzeniowej8. 

 

Donald Tusk ukrywa swoją odpowiedzialność 

Przed południem 10 kwietnia prezydent Federacji Rosyjskiej, Dmitrij Miedwiediew powołał komisję rządową, na 

której czele stanął premier Putin, oraz tzw. komisję techniczną, której przewodniczącą została Tatiana Anodina z 

Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK). Nadzór nad śledztwem objął prokurator generalny, Jurij 

Czajka9, ten sam, który wcześniej nadzorował śledztwo w sprawie zabójstwa „sumienia dziennikarskiego Rosji” 

Anny Politkowskiej. Została ona zamordowana w dniu urodzin W. Putina10, którego była największym krytykiem. 

Prokurator sugerował, że za zabójstwem A. Politkowskiej stał ktoś z Czeczenii, kraju, którego obywateli 

dziennikarka była największą obrończynią. Prokurator Czajka uczestniczył także w śledztwie w sprawie otrucia w 

Londynie Aleksandra Litwinienki, odwracając uwagę opinii publicznej od prawdziwych zabójców i kierując ją na 

byłego wiceszefa Jukosu, Leonida Niewzlina. Litwinienko był ex-agentem KGB (tak jak rosyjski premier W. Putin) i 

publicznie twierdził, że to Putin wysadzał w Moskwie bloki z własnymi mieszkańcami, aby mieć pretekst do 

                                                           
5 http://niezalezna.pl/22391-premier-lekcewazy-smolensk 
6 http://www.grocjusz.edu.pl/Materials/js_02.12.2011_B.pdf 
7 http://www.rp.pl/artykul/602274,695824.html 
8 http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/305498,eksperci-fsb-ma-na-oku-smolenskie-sledztwo.html 
9 http://www.rp.pl/artykul/9157,481242_Hambura__Prokurator__Putina.html 
10 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3670333.html 

http://www.rp.pl/artykul/459542,472006-Zapomniana-umowa-z-Rosja-.html
http://www.rp.pl/artykul/459542,472006-Zapomniana-umowa-z-Rosja-.html
http://www.rp.pl/artykul/694846.html
http://niezalezna.pl/22391-premier-lekcewazy-smolensk
http://www.grocjusz.edu.pl/Materials/js_02.12.2011_B.pdf
http://www.rp.pl/artykul/602274,695824.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/305498,eksperci-fsb-ma-na-oku-smolenskie-sledztwo.html
http://www.rp.pl/artykul/9157,481242_Hambura__Prokurator__Putina.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3670333.html
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wojny w Czeczenii. Ostatecznie  brytyjscy eksperci ustalili, że truciznę – promieniotwórczy polon- przywiózł do 

Londynu i podał w czasie wspólnej kolacji z A. Litwinienką związany z byłym KGB Dmitrij Kowtun 11.  

Nazwisko Putina jako szefa komisji świadczy o wysokiej randze, jaką zarówno samej katastrofie, jak i możliwości 

wpłynięcia na badanie jej okoliczności nadały rosyjskie władze, natomiast Czajki- pełną dyspozycyjność wobec 

Kremla. W skład komisji rządowej weszli m.in.: minister spraw wewnętrznych Raszid Nurgalijew, ex-

funkcjonariusz KGB, FSK (Federalnej Służby Kontrwywiadowczej) i FSB, oraz minister ds. sytuacji 

nadzwyczajnych, Siergiej Szojgu (od 1988 członek KPZR, gen. armii, w latach 2000-2004 wicepremier w rządzie 

Michaiła Kasjanowa, od 2001 roku członek władz proputinowskiej partii Jedna Rosja). 

Polski rząd nie odpowiedział oficjalnym powołaniem komisji rządowej na analogicznym szczeblu, co w języku 

dyplomacji oznacza, że zarówno sama tragedia, jak i jej wyjaśnienie miały dla niego mniejsze znaczenie. Premier  

Tusk 11 kwietnia stworzył natomiast dodatkowy byt- „Międzyresortowy Zespół ds. koordynacji działań 

podejmowanych w związku z tragicznym wypadkiem lotniczym pod Smoleńskiem”12. W jego skład, oprócz 

samego premiera, weszli m.in.: wicepremier Waldemar Pawlak, minister obrony narodowej Bogdan Klich, 

minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, szef KPRM Tomasz Arabski, minister sprawiedliwości 

Krzysztof Kwiatkowski, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister Michał Boni13. Sam skład 

osobowy zespołu świadczy o fakcie, że premier zapewnił sobie pełną kontrolę nad ustaleniami swoich 

bezpośrednich podwładnych -  ministrów, co zostało podkreślone w dniu 28 kwietnia 2010 roku mocą 

zmienionej specjalnie dla wyjaśniania tragedii smoleńskiej ustawy.  

Podjęta w dniu katastrofy przez ambasadę polską w Moskwie próba objęcia wrakowiska eksterytorialnością, co 

oznaczałoby zakaz prowadzenia prac bez zgody strony polskiej (przygotowano nawet odpowiednią notę do 

Rosjan) została utrącona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Notę, w której powołano się na fakt, że miała 

miejsce katastrofa samolotu wojskowego, która powinna być traktowana zgodnie z polsko-rosyjskim 

porozumieniem z 1993 roku, ostatecznie wycofano na życzenie Warszawy. Później MSZ nie odpowiedziało w 

ogóle na pytanie szefa Zespołu Parlamentarnego, Antoniego Macierewicza, o przyczynę tego działania 14. 

Przewodniczący komisji badającej przyczyny katastrofy został wyznaczony przez ministra Bogdana Klicha. Jednak 

według specjalnie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej15, szef komisji podlegał 

bezpośrednio premierowi Donaldowi Tuskowi, który wbrew temu, co przekazywały media, osobiście 

podejmował decyzje o utajnianiu lub upublicznianiu informacji będących w posiadaniu komisji . Widać więc, że 

to Donald Tusk jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie negatywne aspekty związane z polskim śledztwem, 

m.in. zgodę na załącznik 13, pozbawienie dowodów oraz ponad tygodniowe milczenie komisji w sprawie 

kłamstw MAK. Rosyjskie kłamstwa przedostały się do zachodniej opinii publicznej, która uwierzyła, że skoro rząd 

Polski nie protestuje, to muszą one być  prawdą. Tusk, jak pokazał czas, fakt swojej odpowiedzialności ukrywał 

przed opinią publiczną. Premier bardzo długo okłamywał obywateli, zachwalając zalety załącznika 13, a 

jednocześnie ukrywał kłopoty,  jakie mieli we współpracy z Rosją według tego załącznika polscy specjaliści. Gdy 

problemy te były ujawniane, premier Tusk odsuwał od siebie odpowiedzialność  mówiąc, że on o niczym nie 

decydował i nie decyduje. 

Rosjanie wyznaczają sobie polskiego akredytowanego  

W przypadku badania katastrofy według załącznika 13 jedynym polskim przedstawicielem, który teoretycznie 

powinien mieć dostęp do informacji związanych z przebiegiem śledztwa jest osoba zwana „akredytowanym przy 

komisji MAK”. W założeniu pełni on funkcję kontrolną wobec działań Rosjan, którzy na podstawie załącznika 13 

mieli przetrzymywać główne dowody. Sprawą oczywistą jest, że zgodnie z prawem akredytowanego przy komisji 

                                                           
11 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/474331,Brytyjczycy-chca-by-Rosja-wydala-im-zabojce-Litwinienki 
12 http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/13/278/Miedzyresortowy_Zespol_do_spraw_koordynacji_dzialan_podejmowanych_w_zwiazku_z_tr.html 
13 http://www.panstwo.net/node/337?page=1 
14 B.Wildstein, Smoleńska tajemnica, Uważam Rze 15(62)/2012 
15 http://www.bip.mon.gov.pl/pliki/file/ROZPORZADZENIA/2010/Dz_U_2010_69_442.pdf 

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/474331,Brytyjczycy-chca-by-Rosja-wydala-im-zabojce-Litwinienki
http://bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/13/278/Miedzyresortowy_Zespol_do_spraw_koordynacji_dzialan_podejmowanych_w_zwiazku_z_tr.html
http://www.panstwo.net/node/337?page=1
http://www.bip.mon.gov.pl/pliki/file/ROZPORZADZENIA/2010/Dz_U_2010_69_442.pdf
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MAK wyznacza Polska. Niestety rzeczywistość była inna i można powiedzieć, że polskiego akredytowanego 

Rosjanie wyznaczyli sobie sami.  Oczywiście przy biernej zgodzie Donalda Tuska. 

Rosjanie najwidoczniej stwierdzili, że najlepszym partnerem ze strony polskiej, którego mogliby wykorzystać do 

swoich celów jest Przewodniczący PKBWL16płk. Edmund Klich. Sam pułkownik tłumaczył, iż wiceszef MAK, 

Aleksiej Morozow skontaktował się z nim telefonicznie w dniu katastrofy ze względu na pełnioną przez Klicha 

funkcję w PKBWL.  Jak zeznał akredytowany przed Komisjami Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka Sejmu 21 października 2010 roku17:  

„(…)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. Dlatego, że ten Komitet ma większe zadanie niźli badanie, a badanie 

prowadzi w dwunastu krajach byłego Związku Radzieckiego, to znaczy wszystkich oprócz Państw Bałtyckich. On 

zadzwonił  i powiadomił mnie, że jest katastrofa w Smoleńsku i traktuje to jako telefoniczne powiadomienie, 

natomiast formalne będzie później. I było od razu pytanie o procedury, według jakich będzie ten wypadek 

badany. On zaproponował załącznik 13 do konwencji, bo myślę, że i według jego wiedzy, i ówczesnej mojej 

wiedzy, to jest jedyny dokument, który podpisała i strona polska, i Federacja Rosyjska jako konwencję 

chicagowską tak zwaną z ’44 roku. Ja wtedy nie wypowiedziałem się jednoznacznie, ale też sądziłem, że to będzie 

jedyne rozwiązanie, to znaczy rozwiązanie, które ma jasne zasady prawne. Po przyjeździe do ministerstwa – już 

pan minister Grabarczyk na mnie czekał – zgłosiłem się do gabinetu pana ministra i też ten pogląd wyraziłem, że 

tu chyba aneks 13 jest takim dokumentem, gdzie obydwie strony mają określone procedury, jest to już jasne, to 

są zasady międzynarodowe”. 

Rosyjska sugestia przyjęcia nieprawidłowej i niekorzystnej dla Polski, jak się potem okazało, podstawy prawnej 

postępowania technicznego została przez Klicha bezrefleksyjnie przekazana jego przełożonemu- Ministrowi 

Infrastruktury, Cezaremu Grabarczykowi. Pokerowe zagranie Rosjan, którzy zwrócili się bezpośrednio do 

Edmunda Klicha staje się w pełni zrozumiałe, jeśli przypomnieć sobie późniejszą kampanię dezinformacji w 

sprawie charakteru lotu w dniu 10 kwietnia i konsekwentnie realizowaną przez stronę rosyjską obronę 

kontrolerów lotu (którzy w lotnictwie cywilnym pełnią funkcję doradczą, natomiast w lotnictwie wojskowym ich 

rola jest decydująca, z wydawaniem rozkazów załodze statku powietrznego włącznie)18.  

Decyzja w sprawie przyjęcia  jako podstawy badań przyczyn katastrofy Załącznika 13 do konwencji chicagowskiej 

(dotyczącej tylko lotnictwa cywilnego), została de facto podjęta przez stronę rosyjską już 10 kwietnia przy 

bierności rządu Tuska, który po prostu zlekceważył polsko-rosyjską konwencję z 1993 roku19. Czy odbyło się to w 

wyniku braku kompetencji jego urzędników, czy w wyniku celowego działania, trudno jednoznacznie ocenić.  

Tymczasem już 10 kwietnia MSZ dysponowało tekstem polsko- rosyjskiej umowy z 1993 roku20, zaś Edmund 

Klich od samego początku wiedział, że załącznika 13-go nie powinno się stosować do wyjaśniania przyczyn 

                                                           
16 PKBWL- Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przy Ministrze Infrastruktury. Przedmiotem jej działalności jest „badanie wszystkich 
wypadków lotniczych i poważnych incydentów oraz nadzorowanie badania incydentów zaistniałych na terytorium RP.” Nie mylić z KBWL LP- Komisją 
Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (tzw. Komisja Millera), która jest tworzona tylko w specjalnych sytuacjach. 
17 http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/ 
18

 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,8414129,_Polska_The_Times__E___Kluczowa_sprawa___kwalifikacja.html 
19 Zapis o prowadzeniu postępowania wg Załącznika 13 do Konwencji Chicagowskiej znalazł się na stronie internetowej MAK pod datą 10 kwietnia, czyli 
jeszcze przed wydaniem przez premiera Putina rozporządzenia z 13 kwietnia. http://www.mak.ru/russian/investigations/2010/tu-154m_101.html 
Ekspert ds prawa lotniczego, prof. Marek Żylicz, w czasie wysłuchania przed Zespołem Parlamentarnym A.Macierewicza twierdził natomiast, iż w 
pierwszych dniach po tragedii postępowanie było prowadzone właśnie wg polsko-rosyjskiego porozumienia z 1993 roku. To stanowisko nie ma jednak 
potwierdzenia w dostępnych dokumentach, ale przemawia za nim powołanie przez Rosjan tuż po katastrofie komisji wojskowej gen. Bajnietowa. 
20 http://www.gazetapolska.pl/12009-„gazeta-polska”-i-„codzienna”-ujawniaja-tajne-tasmy-edmunda-klicha 
 

http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,8414129,_Polska_The_Times__E_Klich__Kluczowa_sprawa___kwalifikacja.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,8414129,_Polska_The_Times__E_Klich__Kluczowa_sprawa___kwalifikacja.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,8414129,_Polska_The_Times__E_Klich__Kluczowa_sprawa___kwalifikacja.html
http://www.mak.ru/russian/investigations/2010/tu-154m_101.html
http://www.gazetapolska.pl/12009-„gazeta-polska”-i-„codzienna”-ujawniaja-tajne-tasmy-edmunda-klicha
http://www.gazetapolska.pl/12009-„gazeta-polska”-i-„codzienna”-ujawniaja-tajne-tasmy-edmunda-klicha
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katastrofy samolotu państwowego. Możemy jedynie stwierdzić, że telefon szefa rosyjskiej komisji do polskiego 

pułkownika wykonany z pominięciem drogi służbowej spowodował, iż niezorientowani polscy urzędnicy zgodzili 

się na sugestie w sprawie sposobu prowadzenia postępowania, wysuwane przez E. Klicha. Jednak nie udałoby się 

to bez wsparcia, jakie Klich otrzymał  od premiera. Tusk odrzucił w rozmowie w cztery oczy sugestię Ministra 

Obrony Narodowej, Bogdana Klicha, aby poprosić o pomoc w postępowaniu wyjaśniającym sojusznicze kraje 

NATO. Nie zwrócił się o nią także do Stanów Zjednoczonych,21 ani do czekającej w gotowości Europejskiej 

Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, która według późniejszych słów Edmunda Klicha cały czas oferowała pomoc, 

szczególnie w razie wystąpienia jakiś problemów w realizacji polskich wniosków prawnych22. Premier nawet nie 

wiedział, kto zaproponował mu, jako szefowi rządu, prowadzenie postępowania wg konwencji chicagowskiej. 

Przyznał to w rozmowie z Moniką Olejnik („Kropka nad i” TVN24) w dniu 03.01.2011 23. Należy stwierdzić, że 

jego tłumaczenie było bardzo chaotyczne, i jak wykazała przyszłość, mające widocznie na celu ukrycie faktu, że 

to on, Premier Donald Tusk, zgodził się osobiście na załącznik 13, co spowodowało tragiczne dla strony polskiej 

konsekwencje w wyjaśnianiu tragedii smoleńskiej.  

Rosjanie rozpoczynają grę o czarne skrzynki 

Minister Infrastruktury, Cezary Grabarczyk 10 kwietnia wydelegował Edmunda Klicha do Smoleńska. Polscy 

prokuratorzy przylecieli na miejsce około godziny 18-tej, natomiast przewodniczący KBWL wraz ze swoim 

współpracownikiem, podpułkownikiem Waldemarem Targalskim, pojawili się na miejscu katastrofy około 

godziny dwudziestej. Przywitali ich przedstawiciele MAK: szefowa, Tatiana Anodina, i jej zastępca, Aleksiej 

Morozow. Polakom pokazano na miejscu katastrofy rejestratory parametrów lotu (czarne skrzynki), które 

następnie za zgodą Edmunda Klicha zostały zabrane do Moskwy. Ze strony polskiej pojechało wraz z nimi dwóch 

specjalistów: Waldemar Targalski, podpułkownik Sławomir Michalak, oraz prokurator, pułkownik Zbigniew 

Rzepa24. Należy zwrócić uwagę, że w wywiadzie udzielanym na miejscu katastrofy o godzinie 15:30 czasu 

moskiewskiego minister ds. nadzwyczajnych rządu Federacji Rosyjskiej, Siergiej Szojgu ogłosił: „Na miejscu 

katastrofy znaleziono pokładowe czarne skrzynki. Rozpoczęła się ich ekspertyza, która rzuci światło na przyczyny 

wypadku”25. Podobne stwierdzenie padło na spotkaniu sztabu kryzysowego z udziałem premiera Putina w dniu 

katastrofy. Pierwszy Zastępca Generalnego Prokuratora FR- Przewodniczący Państwowego Komitetu Śledczego 

przy Prokuraturze Federacji Rosyjskiej, generał pułkownik Aleksander I. Bastrykin oświadczył na tej naradzie: 

„Zabezpieczyliśmy czarne skrzynki i ten zapis, który potwierdza charakter rozmów pomiędzy ziemią i załogą.” 26. 

Jak widać z powyższych wypowiedzi dygnitarzy rosyjskich, na użytek dziennikarzy i strony polskiej zrobiono 

teatrzyk, przywożąc rejestratory z powrotem na wrakowisko przed godziną dwudziestą w celu komisyjnego 

przewiezienia do Moskwy. Tak więc Rosjanie przez prawie 11 godzin mieli możliwość techniczną ingerencji w 

dane z rejestratorów poprzez wykonanie i modyfikację ich kopii, które później pokazano do odczytania Polakom. 

Nie wydaje się natomiast prawdopodobne, aby w jakikolwiek sposób w tamtym czasie zmieniano oryginały 

zapisów. Rejestratory eskortowane przez Polaków zostały oficjalnie przewiezione późnym wieczorem 10 

kwietnia do Moskwy. Zdeponowano je w sejfach MAK. Jak wspominał Targalski, 11 kwietnia rano komisyjnie 

sprawdzono stan czarnych skrzynek, zaś Rosjanie filmowali te prace. Specjaliści polscy nie mieli nawet aparatów 

fotograficznych, aby niezależnie dokumentować te działania27. Należy tu jeszcze raz przypomnieć, że oryginalna 

taśma z rejestratora rozmów CVR była przez pierwsze kilkanaście godzin po katastrofie poza jakąkolwiek 

kontrolą strony polskiej, jako że nikt z Polaków na miejscu tragedii w dniu 10 kwietnia nie otwierał czarnej 

skrzynki MARS-BM aby stwierdzić, czy w ogóle znajduje się w niej taśma. 
                                                           
21 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/348841,General-Slawomir-Petelicki-Donald-Tusk-i-Bogdan-Klich-przed-Trybunal-Stanu 
22 http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/ 
Edmund Klich: „ Gdyby były problemy to wiem, że EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego) jest gotowa do wsparcia.” 
23 http://wpolityce.pl/wydarzenia/5080-tusk-nie-wiem-kto-podpisal-polskie-uwagi-do-raportu-mak-nie-wiem-kto-zaproponowal-konwencje-chicagowska 
24 http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/ 
25 http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-odnaleziono-obie-czarne-skrzynki-tu-154,nId,271754 
Szojgu powiedział dziennikarzom, że odnaleziono już wszystkie ciała, które aktualnie są przewożone do Moskwy. Określił godzinę zdarzenia na 10:50 i 

oświadczył, iż służby ratunkowe pojawiły się na miejscu już minutę po tragedii. Stwierdził: „На месте катастрофы обнаружены бортовые 

самописцы. Уже началась их экспертиза, которая прольет свет на причины катастрофы.” („Na miejscu katastrofy znaleziono pokładowe 

rejestratory parametrów lotu. Już zaczęła się ich ekspertyza, która rzuci światło na przyczyny katastrofy”.) http://www.smolnk.ru/2010/04/page/3/ 
26 http://www.premier.gov.ru/events/news/10179/ 
27 wywiad z Waldemarem Targalskim, http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110827&typ=po&id=po03.txt 

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/348841,General-Slawomir-Petelicki-Donald-Tusk-i-Bogdan-Klich-przed-Trybunal-Stanu
http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/
http://wpolityce.pl/wydarzenia/5080-tusk-nie-wiem-kto-podpisal-polskie-uwagi-do-raportu-mak-nie-wiem-kto-zaproponowal-konwencje-chicagowska
http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-odnaleziono-obie-czarne-skrzynki-tu-154,nId,271754
http://www.smolnk.ru/2010/04/page/3/
http://www.premier.gov.ru/events/news/10179/
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110827&typ=po&id=po03.txt
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Cięty wrak i przewody, wybijane szyby, niechroniony teren – „zabezpieczanie dowodów” przez MAK 

Wieczorem 10 kwietnia na miejscu pojawili się także prokuratorzy wojskowi z Naczelnym Prokuratorem 

Wojskowym, pułkownikiem (późniejszym generałem) Krzysztofem Parulskim na czele. Kiedy prokuratorzy 

przybyli na miejsce tragedii28, część ciał ofiar katastrofy znajdowała się już w trumnach. Edmund Klich zapamiętał 

„rząd trumien, porozrzucane mundury, niektóre w dobrym stanie (…) jeden porucznikowski, prawdopodobnie 

nawigatora Artura Ziętka”29. 

Specjaliści z Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów kierowanych przez jego szefa- pułkownika Mirosława 

Grochowskiego (Bogdan Fydrych i Antoni Milkiewicz z zespołem) przylecieli do Smoleńska dzień później, 

przywożąc ze sobą aparaty fotograficzne i specjalistyczny sprzęt.30 To właśnie Grochowski decydował o składzie 

osobowym komisji i przez pierwsze dni po katastrofie był jej szefem. Edmund Klich był natomiast jego zastępcą 

(w związku z przyjęciem jako podstawy prawnej dalszych działań załącznika 13 do konwencji chicagowskiej i 

znajomością tejże konwencji przez Klicha).31 Jeszcze 10 kwietnia minister Szojgu zapewniał na roboczym 

spotkaniu z premierem Putinem, że na pokładzie maszyny znajdowało się 97, a nie 96 osób, i że wszystkie ciała 

zostały już odnalezione. Później dementowali to zarówno pułkownik Parulski, jak i polski Prokurator Generalny, 

Andrzej Seremet. W dniach 11 i 12 kwietnia trwały prace dokumentacyjne na miejscu tragedii, przeprowadzane 

w obecności członków polskiej komisji, chociaż w niektórych sektorach wrakowiska polscy prokuratorzy w ogóle 

nie pracowali. Jak wspominał później pułkownik Grochowski, „obeszliśmy całe miejsce katastrofy, udaliśmy się 

także jak najdalej po trajektorii ostatniej fazy lotu, szukając śladów, które mogłyby świadczyć, że coś działo się z 

samolotem w powietrzu. Od razu zwróciliśmy uwagę na brzozę, niedaleko której leżała końcówka skrzydła. 

Doszliśmy do drzewa przy bliższej radiolatarni, gdzie było widać, że jest ścięcie, i do wąwozu”.32   

Polscy eksperci mieli jednak od początku problemy z samodzielnym przeprowadzeniem oględzin miejsca 

katastrofy. Wspomina Edmund Klich: „Prosiłem Rosjan o przepustki, żebyśmy mogli swobodnie poruszać się po 

lotnisku, w końcu to wojskowy teren. Morozow od razu odpowiedział, że nie będzie chodzenia samopas. Jeśli 

gdzieś chcemy iść, mamy to zgłaszać i będziemy chodzić z miejscowymi oficerami”33. 

W pierwszych godzinach po katastrofie teren został otoczony policyjnym kordonem. Co interesujące, 

przepuszczano przezeń dziennikarzy. Pierwszego dnia około godz.12 czasu miejscowego całkowicie zamknięto 

część ulicy Kutuzowa, stanowiącej główny wjazd do Smoleńska z federalnej autostrady Moskwa-Mińsk. 

Wyznaczono objazdy ulicami: Gubienki-Możajskaja-Awtozawodskaja, zamykając ruch samochodowy pomiędzy 

salonem samochodowym KIA a miejscem katastrofy. Na tych prowizorycznych błokpostach sprawdzano 

wyrywkowo bagażniki przejeżdżających samochodów w związku z podejrzeniami o możliwości ataku 

terrorystycznego34. Dopiero 11 kwietnia rano zmniejszono wydzielony perymetr, wznawiając ruch ulicą 

Kutuzowa. Jak się później miało okazać, mimo otoczenia przez funkcjonariuszy, teren katastrofy nie został 

właściwie zabezpieczony przed obecnością osób postronnych.  

Służby ratownicze i techniczne stacjonowały w hotelach „Rossija” i „Nowyj”. Sztab operacyjny akcji pracował w 

nadmuchiwanych namiotach na terenie lotniska35. Od pierwszych godzin po katastrofie trwały prace: 

buldożerem wyburzono część muru oddzielającego lotnisko od miejsca katastrofy i szybko zaczęto wysypywać 

drogę z piasku. Na folii zaczęto układać szczątki ofiar36. Jak wspomina naoczny świadek, mieszkaniec Smoleńska: 

                                                           
28

 Zastępca szefa Prokuratury Wojskowej, płk Ireneusz Szeląg oraz pozostali prokuratorzy przybyli na Siewiernyj 10 kwietnia wieczorem, wraz z Edmundem 

Klichem, Waldemarem Targalskim oraz komendantem ITWL- Ryszardem Szczepanikiem, a także żołnierzami Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po 2 
godzinach po wylądowaniu pozwolono im opuścić samolot. 
29

Edmund Klich, Moja czarna skrzynka, Warszawa 2012 
30 wywiad z płk Mirosławem Grochowskim, http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt 
31 http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/ 
32

 wywiad z płk Mirosławem Grochowskim, http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt 
33

 Edmund Klich, Moja czarna skrzynka, Warszawa 2012 
34 http://www.gorodnews.ru/mk/item.php?id=187 
35 "Эхо Москвы", Своими глазами ,12.04.2010 
36 http://www.gorodnews.ru/mk/item.php?id=186 

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt
http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110809&typ=po&id=po15.txt


8 
 
„Z początku ratownicy ręcznie zbierali małe części samolotu, rzeczy osobiste (do odcisków palców) i fragmenty 

ciał. Potem ręcznie przenosili większe części samolotu, a później maszynami pracowano z cięższymi 

fragmentami- jak silniki, duże części itp. Równolegle pracowali śledczy- nasi i wasi. Tam było m.in. FSB, FSO, 

prokuratorzy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych. I oczywiście konieczne 

było użycie specjalnego wyposażenia.” 

 

10 lub 11 kwietnia. Sprzątanie części. Fot. http://mreporter.ru/reports/5352  

Drogę na wrakowisku zbudowano, nie dokumentując wcześniej znajdujących się pod nią szczątków. Jeszcze raz 

podkreślamy: wszystko to działo się w dzień, jeszcze przed przybyciem polskich prokuratorów, którzy dotarli 

do Smoleńska dopiero wieczorem, po uprzednim kilkugodzinnym przetrzymaniu przez Rosjan w samolocie. 

Tymczasem elementy wraku były dewastowane- cięte, przetaczane przy pomocy koparek, uszkadzane podczas 

transportu na miejsce składowania (tzw. „obrys”) na lotnisku Siewiernyj. Jedna z części samolotu została rzucona 

w „obrysie” z jeszcze przyklejonymi szczątkami ludzkimi (fragmentem czaszki z włosami)37. Sposób działań 

Rosjan, ocierający się o świadome niszczenie dowodów, wzbudził zdumienie niektórych ekspertów ds katastrof 

lotniczych- wystarczy wspomnieć opinie prof. Jerzego Maryniaka, Ignacego Golińskiego czy też Gerarda 

Feldzera38. Zwracali oni uwagę na niespotykaną szybkość, z jaką Rosjanie porządkowali wrakowisko, a także 

niezachowanie standardów jakie powinny obowiązywać w śledztwie. Ponownie oddajemy głos świadkowi: 

„Byłem na miejscu wypadku mniej więcej dwa tygodnie później. Można powiedzieć, że jeśli nie wie się o 

katastrofie, w ogóle nie przyjdzie do głowy taka myśl, że tam spadł samolot. „ 

 

Rosjanie w ciągu tygodnia uporali się z uprzątaniem zniszczonej roślinności. Roboty trwały 24 godziny na dobę, 

ustawiono nawet specjalne maszty oświetleniowe. 

Sami członkowie KBWL LP po prezentacji swojego Raportu, w czasie spotkania z rodzinami ofiar katastrofy 

przyznali, że Rosjanie nie dopuścili ich do wraku gdy był dewastowany i niszczony, zaś dokonania pierwszych 

oględzin miejsca tragedii umożliwiono im dopiero po zabraniu ciał z miejsca tragedii przez ekipy ratownicze. 

Tłumaczyli także, iż brak oględzin wraku nie jest problemem, w sytuacji, gdy zachowały się zapisy „czarnych 

                                                           
37

 http://www.youtube.com/watch?v=IwaQ7jcZAWw 
38 Prof. Jerzy Maryniak: „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.”Wypowiedź dla „Misji specjalnej” z 05.10.2010, http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/misja-specjalna/wideo/05102010-
2250/2728345  
Dr Ignacy Goliński: „ Nie podobało mi się to, że tak szybko zrównano miejsce wypadku, nawieziono piasku, zbudowano drogę, a drzewa, w które uderzył 
samolot, powycinano. W ten sposób zostały zniszczone dowody pierwotne”. 

http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/misja-specjalna/wideo/05102010-2250/2728345
http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/misja-specjalna/wideo/05102010-2250/2728345
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skrzynek”. Nie otrzymali też zdjęć, filmów ani innych materiałów dokumentujących położenie wraku i ciał tuż po 

katastrofie, nie pobrali również próbek wraku i gleby na miejscu zdarzenia.  

Znany francuski ekspert ds. katastrof samolotowych i szef Muzeum Lotnictwa w Le Bourget koło Paryża Gerard 

Feldzer w rozmowie z korespondentem RMF FM, Markiem Gładyszem zasugerował, że warunki, w jakich 

prowadzone było śledztwo po katastrofie 10 kwietnia, nie odpowiadały zachodnim standardom. Stwierdził, że 

fakt, iż miejsce katastrofy nie zostało odpowiednio zabezpieczone, może przekreślić szanse na odkrycie przyczyn 

tragedii. Według niego najbardziej zaskakujące było 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” - wyjaśniał Feldzer.39 Strona polska wcale nie 

zachowywała się bardziej profesjonalnie: rząd nie zdecydował się na wysłanie do Rosji ochotników- lekarzy 

sądowych pod kierownictwem krajowego konsultanta medycyny sądowej, prof. Barbary Świątek. Zamiast 

najwyższej klasy zawodowców, do identyfikacji ciał i badań skierowano patologów, którzy nie zdążyli na sekcje 

zwłok40. Ponadto 10 kwietnia do wyjazdu do Smoleńska oprócz lekarzy były gotowe także służby ratownicze. Nie 

pozwolono im jednak udać się na miejsce tragedii. 41 

Edmund Klich zostaje „mianowany” przez Rosjan na polskiego akredytowanego. 

12 kwietnia rano wojskowa komisja pułkownika Grochowskiego spotkała się z kierownictwem swojego 

rosyjskiego odpowiednika: generałem Siergiejem Bajnietowem- naczelnikiem służby bezpieczeństwa lotów 

Lotnictwa Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej, oraz Aleksiejem Morozowem z MAK, pełniącym funkcję zastępcy 

generała w komisji rosyjskiej. Pomimo że na naradzie padło hasło prowadzenia postępowania zgodnie z 

Załącznikiem 13, Grochowski, jak później wspominał, podstawy prawnej nie uważał za rzecz istotną. Pułkownik 

zgłosił zapotrzebowanie na akredytację dla siedmiu przedstawicieli strony polskiej, w tym siebie jako 

przewodniczącego, a jednocześnie jako zastępcę generała Bajnietowa, a Edmunda Klicha jako swojego zastępcę. 

W skład komisji miało wejść dwóch polskich specjalistów z podkomisji lotniczej oraz dwóch- z technicznej. 

Rosjanie po konsultacji z centralą w Moskwie odmówili, uzasadniając to zapisami Załącznika 13, stanowiącymi, 

że może być tylko jeden akredytowany, natomiast może on posiadać doradców.  

Edmund Klich, korzystając z sytuacji, zasugerował że on sam, jako szef cywilnej KBWL, mógłby zostać 

akredytowanym. Jak mówił sam zainteresowany na spotkaniu z sejmową Podkomisją ds. Transportu Lotniczego: 

„ ja wtedy podniosłem sprawę, że – właściwie oni też już nie procedują zgodnie z załącznikiem 13, bo jeśli chodzi 

o załącznik 13, to raczej wskazanie jest, że powinien być ktoś ze strony cywilnej, z komisji cywilnej. No i na tym 

się zakończyło to spotkanie.” Dzień później Morozow zaprosił Klicha na godzinę piętnastą na konferencję 

rosyjskiej komisji rządowej z udziałem premiera Putina. Szef KBWL skonsultował się z ministrem Grabarczykiem: 

„No i w rozmowie, ja nie wiem czy była taka jasna akceptacja, ale wyczułem, że mogę się na to spotkanie udać”.  

Telekonferencja z Putinem odbyła się w obecności Tatiany Anodiny i Aleksieja Morozowa z MAK oraz 

wicepremiera Siergieja Iwanowa, Pierwszego Zastępcy Generalnego Prokuratora FR Aleksandra Bastrykina i 

ministra ochrony zdrowia FR, T. Golikowej.  Ze strony polskiej w konferencji uczestniczyli: minister zdrowia Ewa 

Kopacz, Tomasz Arabski, Krzysztof Parulski oraz Jerzy Bahr i Edmund Klich. Jak wspomina ten ostatni: „Udałem 

się na tę konferencję. Pierwszy głos zabrał pan premier Putin, później jego zastępca pan Iwanow i jako trzecia 

pani Anodina – szefowa MAK-u, która jasno powiedziała, że będzie procedowanie według załącznika 13. W 

związku z tym zorientowałem się… Aha i Morozow (V-ce szef rosyjskiej komisji MAK – przyp.aut.) mi mówi- od 

teraz ja jestem szefem. Więc już został wycofany ten przedstawiciel wojskowy.” Klich zapewnił Putina: „Panie 

                                                           
39 http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-rosyjscy-sledczy-dokonali-ponownych-ogledzin-miejsca,nId,277919 
40 „Ujawniamy: rząd odrzucił pomoc specjalistów”, Nowe Państwo 3/2011. Zgodnie z wypowiedziami Ewy Kopacz, sekcje miały zakończyć się w nocy z 10 
na 11 kwietnia, przed przyjazdem polskich lekarzy. 
41

 http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=1476 

http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-rosyjscy-sledczy-dokonali-ponownych-ogledzin-miejsca,nId,277919
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-rosyjscy-sledczy-dokonali-ponownych-ogledzin-miejsca,nId,277919
http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=1476
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Premierze, mam nadzieję, że przyjęcie w tej chwili rozwiązania jednoznacznego, jeśli chodzi o badanie katastrofy 

Tu-154 według załącznika 13, poprawi współpracę i przyspieszy proces badania”. 42 

Później Edmund Klich odradzał ministrowi obrony zwiększenie liczby akredytowanych, pomimo iż doradcy 

techniczni mogli prowadzić niektóre czynności wyłącznie w obecności akredytowanego 43. Zatem ograniczenie 

liczby akredytowanych działało na niekorzyść strony polskiej, ale wzmacniało pozycję samego Klicha oraz Rosjan. 

Kto kłamie - Rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej czy W. Putin? 

Co ciekawe i w pewnym sensie szokujące, Rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej, płk. Zbigniew Rzepa, 

zapytany przez portal internetowy Stefczyk. info o udział gen. Parulskiego w konferencji z 13 kwietnia napisał: 

„Nie jest prawdą, że w dniu 13 kwietnia 2010 roku, gen. Krzysztof Parulski brał udział w spotkaniu w Moskwie. W 

dniach 10-16 kwietnia 2010 roku, gen. Parulski przebywał w Smoleńsku i nie wypowiadał się na temat tego, jak 

traktowany będzie lot samolotu Tu-154M 101, ani też w kwestii odrzucenia pomocy zachodnich ekspertów w 

wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej”44. 

Tymi słowami płk. Rzepa zaprzeczył stenogramowi z konferencji znajdującemu się na oficjalnej stronie 

internetowej premiera Rosji, wg którego prokurator Parulski zabierał głos w czasie konferencji. Być może taką 

reakcję rzecznika NPW wywołał wstydliwy dla prokuratora fakt uczestnictwa w rozmowach, w których Putin 

praktycznie bez oporu narzucił stronie polskiej niekorzystne dla niej rozwiązania.  

 

Tusk oddaje śledztwo za poklepanie po plecach – nowy sposób zawierania umów międzynarodowych przez 

Donalda Tuska 

Pisemną podstawą procedowania według Załącznika 13 do konwencji chicagowskiej stało się Zarządzenie 

Przewodniczącego Komisji Państwowej, Władimira Putina, z 13 kwietnia. Rosjanie nie musieli go nawet 

forsować. Jak przyznał na początku 2011 roku sam premier Tusk, zostało ono przez stronę polską biernie 

zaakceptowane:45  

Andrzej Stankiewicz: Panie Premierze, druga kwestia: w tych uwagach, które Polska zgłosiła do Rosjan, od razu 

na początku, kiedy mowa jest o wyborze procedury konwencji chicagowskiej, pada też takie zdanie: Federacja 

Rosyjska nie skorzystała z prawa zawartego w punkcie 5.1 zdanie drugie (tu chodzi o załącznik 13 konwencji 

chicagowskiej) do przekazania badania wypadku w całości lub części Rzeczpospolitej Polskiej. Panie Premierze, 

chciałbym zapytać, czy jest spisane porozumienie, na bazie którego Polska i Rosja decydują się na wybór 

konwencji chicagowskiej i rezygnację z tego częściowego lub całościowego przejęcia śledztwa przez Polskę, jeśli 

ono jest, bo ja go szukam od jakiegoś czasu i znaleźć nie mogę, to kto je podpisał. 

Donald Tusk: Nie, nie ma takiego. 

A.S.: To na jakiej zasadzie to było robione? 

D.T.: Ponieważ konwencja chicagowska obejmuje swoimi rygorami państwo wypadku, a więc państwo 
prowadzące postępowanie. To nie jest wybór Polski. 
A.S.: Dokumentem trzeba zdecydować, w jakiej formule ma być prowadzone postępowanie. 
D.T.: Ale to nie polska strona o tym decyduje w takiej sytuacji. Nie decyduje o tego typu zachowaniach. Decyduje 
państwo, na którego terenie katastrofa miała miejsce. 
A.S.: Czyli nam to oznajmiono? 
D.T.: Mieliśmy świadomość, że tego typu konsekwencje konwencji chicagowskiej są. 
 
Stało się to właśnie na konferencji z 13 kwietnia, na której Edmund Klich został „mianowany” przez Rosjan 

polskim akredytowanym, co dla czytelnika zachodniego może być szokujące. 

                                                           
42 http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/ 
43 http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc 
44 http://www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/spotkanie-w-moskwie-ktos-tu-klamie 
45 Konferencja prasowa premiera Tuska w sprawie Raportu MAK, 14 stycznia 2011 roku: Transkrypcja: 
http://news.fronda.pl/blogowisko/blog/miesiac/01/rok/2011/autor/glos_wolajacego_na_pustyni 
Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=NkSGcFJbDhg 

http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/
http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc
http://www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/spotkanie-w-moskwie-ktos-tu-klamie
http://news.fronda.pl/blogowisko/blog/miesiac/01/rok/2011/autor/glos_wolajacego_na_pustyni
http://www.youtube.com/watch?v=NkSGcFJbDhg
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Przewodnicząca polskiej delegacji, minister zdrowia Ewa Kopacz, nie wyraziła zainteresowania złożoną przez 

organy śledcze Unii Europejskiej ofertą pomocy w badaniu przyczyn katastrofy i biernie zgodziła się na 

narzuconą przez Tatianę Anodinę kwalifikację tragicznego lotu jako cywilny. Edmund Klich, zgodnie ze 

wcześniejszymi dyspozycjami od Morozowa z 10 kwietnia, także nie zgłosił sprzeciwu do podstawy prawnej, 

według której miało być prowadzone postępowanie, choć wiedział, że konwencję chicagowską stosuje się tylko 

dla samolotów cywilnych, które, jak sam przyznał, nie mogły lądować w Smoleńsku. 

 Edmund Klich na przesłuchaniu komisji Infrastuktury Sejmu RP w maju 2010 roku "I poproszono mnie – byłem 

na liście pana premiera Tuska tego samolotu, który potem okazał się embraerem linii cywilnych i leciał do 

Witebska, bo nie mógł lądować w Smoleńsku jako cywilny"46. 

Oczywiście MAK nie widział potrzeby korzystania z doświadczenia zachodnich ekspertów i ofertę Unii 

Europejskiej odrzucił47. Podobnie zachował się rząd Tuska, który do tej pory odrzuca propozycję Europejskiej 

Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, od samego początku oferującej Polsce pomoc, w tym szczególnie w razie 

problemów ze śledztwem. Edmund Klich:„ Gdyby były problemy to wiem, że EASA (Europejska Agencja 

Bezpieczeństwa Lotniczego) jest gotowa do wsparcia.”48. Akredytowany wypowiedział te słowa w maju 2010 

roku, gdy jeszcze opinia publiczna jeszcze nie była świadoma ogromnych problemów z realizacją polskich 

wniosków o pomoc prawną. Brak realizacji tych wniosków był złamaniem przepisów międzynarodowych i 

praktycznie pozbawiał całkowicie stronę polską możliwości ustalenia, co się naprawdę stało w Smoleńsku. 

W marcu 2011 roku, odpowiadając na zapytanie (nr 8583) posłanki Jolanty Szczypińskiej, minister Miller 

zaznaczył, że wprawdzie rząd Tuska zaakceptował rosyjską decyzję w sprawie zastosowania Załącznika 13, ale 

zrobił to „po uzyskaniu opinii kierowanych na miejsce zdarzenia polskich specjalistów, którzy potwierdzali 

zasadność stosowania tej procedury przy badaniu tej katastrofy oraz na podstawie dokonanej analizy”. 49 

Premier Tusk nigdy nie wycofał się z twierdzenia, że podjęta przez niego decyzja była słuszna, choć dokument 

„Uwagi RP do projektu raportu MAK”50 pokazuje jednoznacznie, że wybór załącznika 13 był najgorszym 

rozwiązaniem, bo Rosja nie respektowała nawet ustaleń tegoż załącznika, i pozbawiła Polskę dostępu do 

praktycznie wszystkich dowodów. Szczególnie szokujące wrażenie robią strony 5-25, gdzie pokazano, jak 

tragicznie nieskuteczna była rzekoma „współpraca” polsko-rosyjska, gdy na liście wniosków o pomoc prawną i 

dostęp do informacji oraz dokumentów najczęściej widniała adnotacja: nie otrzymano, nie udzielono odpowiedzi. 

Wkrótce po katastrofie Edmund Klich, jako przewodniczący KBWL, zamówił ekspertyzę prawną, noszącą tytuł 

"Ocena prawna dotycząca wybranych aspektów badania wypadku lotniczego statku powietrznego lotnictwa 

państwowego poza granicami Polski". Jej autorem jest specjalista prawa lotniczego, dr Piotr Kasprzyk. Zwrócił on 

uwagę (było to zresztą od początku jasne dla decydentów, którzy później z pełną świadomością dezinformowali 

w tej sprawie opinię publiczną), iż lot do Smoleńska był państwowy, a nie cywilny.  W dokumencie autor poddał 

w wątpliwość sam fakt zastosowania do badania przyczyn tragedii polsko-rosyjskiego porozumienia z 1993 roku 

w pierwszych dniach po katastrofie, wyrażając opinię że przeczy temu samodzielne scedowanie przez Rosjan 

badań technicznych na MAK, bez równoprawnego udziału strony polskiej. Jest to jednak opis status quo, które 

strona rosyjska narzuciła Polakom, bez ich sprzeciwu. Jednocześnie ekspert zauważył, że sytuacja, w której 

Morozow sam wybrał Edmunda Klicha na akredytowanego przy MAK, stoi w sprzeczności z Załącznikiem 13, 

stanowiącym iż to państwo rejestracji/operatora statku powietrznego (czyli Polska) miała samodzielnie 

wyznaczyć akredytowanego, i poinformować o tym fakcie państwo zdarzenia (Rosję) 51. Jak wiemy, pamiętając o 

telekonferencji z premierem Putinem 13 kwietnia, stało się odwrotnie. Jest oczywiste, że Edmund Klich ze 

względu na swój partykularny interes przeszedł nad tą ostatnią kwestią do porządku dziennego. 

                                                           
46  http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/ 
47 http://niezalezna.pl/18524-kopacz-odrzucila-pomoc-zachodnich-ekspertow 
48 http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/ 
36 Pismo ministra J. Millera z dnia 15 marca 2011r. znak BMP-0714-2-9/11/JD stanowiące odpowiedź na zapytanie nr 8583 pos. Jolanty Szczypińskiej. Miller 
prawdopodobnie powołał się  na ekspertyzę dra Piotra Kasprzyka, wykonaną na zlecenie Edmunda Klicha, o której wspominamy poniżej. 
50 http://www.naszdziennik.pl/zasoby/raport-mak/comment_polsk2_opt.pdf 
51 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120225&typ=po&id=po03.txt 

http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/
http://niezalezna.pl/18524-kopacz-odrzucila-pomoc-zachodnich-ekspertow
http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/
http://www.naszdziennik.pl/zasoby/raport-mak/comment_polsk2_opt.pdf
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Geneza trybu procedowania według Załącznika 13 była skrzętnie ukrywana przed polską opinią publiczną, zaś 

samo istnienie porozumienia wojskowego, na podstawie którego rozpoczęto badania w Smoleńsku- 

przemilczane w mediach. Na zadane na zamkniętym spotkaniu u ministra obrony Bogdana Klicha pytanie, 

dlaczego  katastrofa nie jest badana zgodnie z porozumieniem z 1993 roku, akredytowany stwierdził krótko: 

"Decyzja została podjęta. Jest już po zawodach"52.  

Dopiero 6 maja 2010 roku dziennikarzom „Rzeczypospolitej”, Markowi Domagalskiemu i Tomaszowi Pietrydze, 

udało się opublikować informacje na  temat zlekceważonego przez premiera Tuska porozumienia wojskowego. 
53 Strona rządowa później wielokrotnie podnosiła, że wprawdzie ono istniało, ale było bezużyteczne w związku z 

brakiem aktów wykonawczych. Jeszcze w październiku 2010 roku premier Tusk kłamał publicznie, mówiąc o 

konwencji chicagowskiej: "nie ma innego ustawodawstwa, które umożliwiałoby prace".54  

Z czasem okazało się jeszcze, iż rząd Tuska nie wykorzystywał jako podstawy działania żadnego istniejącego 

ustawodawstwa, lecz zawarł ze stroną rosyjską półformalną, niemającą formy pisemnej i niezarejestrowaną 

według wymogów art.102 Karty Narodów Zjednoczonych umowę międzypaństwową. Po raz pierwszy premier 

przyznał to publicznie na konferencji prasowej w dniu 13 stycznia 2011 roku, po publikacji ostatecznego Raportu 

MAK, zapytany przez dziennikarza „Newsweeka”, Andrzeja Stankiewicza.  

W wyniku tej nieformalnej umowy zgodnie z Załącznikiem 13 część techniczną badania Władimir Putin zlecił 

Międzynarodowemu Komitetowi Lotniczemu (MAK), który miał stać się sędzią we własnej sprawie. Tak więc, 

najważniejsze polskie śledztwo zostało przejęte przez Rosjan bez żadnej formalnej podstawy prawnej, bez 

wykorzystania istniejących przepisów międzynarodowych, wreszcie- za bierną zgodą Donalda Tuska na polecenia 

i decyzję W. Putina. Premier Tusk zgodził się na tę nieformalną, niespisaną nigdzie umowę w czasie 

poklepywania przez W. Putina po plecach w pobliżu szczątków polskiego rządowego samolotu55  w którym 

zginęła nasza narodowa polska elita. Bez żenady przyznał się do tego w wywiadzie. Nawet przy sprzedaży roweru 

często sporządza się jakąś umowę, w której pilnuje się, aby interesy obu stron były respektowane - a tutaj mamy 

chyba coś więcej niż sprzedaż roweru.  

Premier Tusk w rozmowie z Moniką Olejnik: 

MO: - W ogóle państwo tego nie omawiali? A kto panu zaproponował Konwencję Chicagowską? 
DT: - Ona była wynikiem... yyy... 
 
MO: - Ale ktoś musiał panu powiedzieć fizycznie, że będzie śledztwo prowadzone tak a nie inaczej. (…) 
DT: - Rozmawiałem z Miedwiediewem i z Putinem. Z Miedwiediewem telefonicznie, z Putinem i telefonicznie i 
później osobiście tam już po przylocie do Smoleńska i myśmy nie rozmawiali o szczegółach. Padła tylko w tej 
rozmowie taka... 
 
MO: - Deklaracja... 
DT: - Deklaracja, że istnieje Konwencja Chicagowska. No, obustronnie wiedzieliśmy że póki co nie mamy 
innych przepisów prawa międzynarodowego, które mogłyby nam pomóc. 
 
MO: - Prezydent Miedwiediew powiedział, że powinniśmy pracować wedle Konwencji Chicagowskiej? 
DT: - Nie, w czasie spotkania w Smoleńsku i tych pierwszych dni ta decyzja nie miała charakteru ostatecznego i 
nie była wynikiem jakiejś oferty czy propozycji ze strony rosyjskiej. Edmund Klich, który jest szefem Komisji do 
Badania Wypadków Lotniczych nie miał też wątpliwości, że to jest optymalny wybór, jedyny możliwy. 
MO: - Tak, ale czy któryś z liderów rosyjskich powiedział: dobrze – ta konwencja? 
DT: - Yyy... była rozmowa, ale nie w charakterze ustalenia czy zobowiązania na gruncie jakiego prawa będziemy 
się poruszali. Ale trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy w samym Smoleńsku, wtedy przy szczątkach samolotu 
czy ta rozmowa miała jakiś taki precyzyjny, konkretny charakter. Szczerze powiedziawszy, akurat w tych 
pierwszych czterech godzinach miałem co innego na głowie. 

                                                           
52 Tajne taśmy Edmunda Klicha, Gazeta Polska, 14.12.2011 - http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc 
53 http://www.rp.pl/artykul/459542,472006-Zapomniana-umowa-z-Rosja-.html 
54 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/270175,Tusk-nie-jest-wazny-ich-komfort 
55 http://wpolityce.pl/wydarzenia/5080-tusk-nie-wiem-kto-podpisal-polskie-uwagi-do-raportu-mak-nie-wiem-kto-zaproponowal-konwencje-chicagowska 

http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc
http://www.rp.pl/artykul/459542,472006-Zapomniana-umowa-z-Rosja-.html
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/270175,Tusk-nie-jest-wazny-ich-komfort
http://wpolityce.pl/wydarzenia/5080-tusk-nie-wiem-kto-podpisal-polskie-uwagi-do-raportu-mak-nie-wiem-kto-zaproponowal-konwencje-chicagowska
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Tragiczne i szokujące jest to, że Donald Tusk stojąc nad szczątkami samolotu i ofiar, godząc się na zgubne dla 

Polski porozumienie za poklepanie po plecach56, nawet nie podszedł do ciała Prezydenta RP, prof. Lecha 

Kaczyńskiego, które leżało na folii rozłożonej w błocie.57 

 

Komu Putin powierzył śledztwo? 

MAK (Międzypaństwowy Komitet Lotniczy) jest organem badającym katastrofy lotnicze w krajach byłego ZSSR: w 

Azerbejdżanie, Armenii, na Białorusi, w Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdowie, Federacji Rosyjskiej, Tadżykistanie, 

Turkmenistanie, Uzbekistanie i na Ukrainie, a zatem badanie katastrofy statku powietrznego spoza Wspólnoty 

jest niezgodne z jego statutem.  Co charakterystyczne, MAK nie zajmuje się wyłącznie zdarzeniami lotniczymi, 

ale także certyfikuje zarówno zakłady lotnicze, jak i lotniska. Należące do związanego z Władimirem Putinem 

oligarchy Olega Deripaski58 zakłady JSC "Aviakor -Aviation Plant" w Samarze, w których przeprowadzano ostatni 

przed katastrofą remont Tu-154M „101”, posiadały certyfikat MAK № СПР-27 07.02.2000, dotyczący m.in. 

remontów samolotów Tu-154M. Podobnie rzecz miała się z producentem silników do tupolewa- "NPO Saturn" z 

Rybińska (certyfikat № СПР-29 z 30.09.2002).  

Właśnie lukratywna działalność certyfikacyjna MAK jest głównym powodem, dla którego we wszystkich 

prowadzonych postępowaniach obwinia on o spowodowanie katastrof lotniczych pilotów. Mamy tu zatem do 

czynienia z konfliktem interesów, który bezpośrednio przekłada się na wnioski do jakich dochodzi Komitet przy 

badaniu incydentów lotniczych. W przypadku katastrofy „101” dodatkowym motywem takich a nie innych 

rozstrzygnięć MAK jest dodatkowo chęć uniknięcia przez Federację Rosyjską konieczności wypłaty odszkodowań 

rodzinom ofiar tragedii, gdyby okazało się że jej przyczyny nie leżały po stronie polskiej. Nawet rosyjska Duma w 

uchwale z 2003 roku zwróciła uwagę: „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.” 59  

Komitet ma status jednostki dyplomatycznej, zaś jego przedstawicieli chronią immunitety: dyplomatyczny- 

pracowników Komitetu niebędących Rosjanami, natomiast Rosjan- dożywotni immunitet jurysdykcyjny. Od 

rozstrzygnięć  ferowanych przez MAK nie przewiduje się procedury odwoławczej. 60 Przewodnicząca Komitetu, 

generał Tatiana Anodina, prywatnie od 1992 roku małżonka twórcy MAK- Jewgienija Primakowa (dyrektora 

Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji w latach 1991-1995, byłego pierwszego zastępcy szefa KGB) - piastuje to 

stanowisko dzięki mężowi61. W Rosji jest uważana za zaufaną Władimira Putina. 

MAK przejmuje śledztwo – konsekwencje bierności Tuska i jego rządu. 

Efektem zawarcia przez premiera Tuska nieformalnej  umowy było osłabienie pozycji strony polskiej w stosunku 

do Rosjan przy badaniu katastrofy i oddanie postępowania w ręce instytucji bezpośrednio zainteresowanej 

ukryciem ewentualnych powodów zdarzenia innych niż błąd pilotów. Niezarejestrowanie umowy w Sekretariacie 

                                                           
56 http://bi.gazeta.pl/im/7/7757/z7757297X,Donald-Tusk-i-Wladimir-Putin.jpg 
57 http://media.wp.pl/kat,1022941,title,Dlaczego-Donald-Tusk-nie-podszedl-do-ciala-prezydenta,wid,12491857,wiadomosc.html?ticaid=1e0eb&_ticrsn=3 
58 Deripaska, wg Forbesa najbogatszy z Rosjan, był w maju 2010 roku przesłuchiwany przez hiszpańskich prokuratorów w charakterze świadka w sprawie 
prania brudnych pieniędzy przez rosyjską mafię za granicami Federacji Rosyjskiej. Interesował się nim także wymiar sprawiedliwości Wielkiej Brytanii i 
Szwajcarii. Deripaska ma zakaz wjazdu do USA. W 2009 roku jego były biznesowy partner, ścigany przez Interpol m.in. za pranie brudnych pieniędzy 
uzbecki Żyd, Michael Cherney, oskarżył go o pracę dla KGB.  http://www.panstwo.net/node/330 http://niezalezna.pl/30823-oligarcha-od-remontu-tu-154-
przed-sadem http://www.panstwo.net/node/330 
59 http://polska.newsweek.pl/mak--skorumpowani-wladcy-nieba,62110,2,1.html 
60 Pamiętajcie o honorze. Rozmowa z A. Bondariowem. „Uważam Rze”, 28.10.2011. 
61 http://polska.newsweek.pl/tatiana-anodina--marionetka-czy-caryca,70560,1,1.html 

http://bi.gazeta.pl/im/7/7757/z7757297X,Donald-Tusk-i-Wladimir-Putin.jpg
http://media.wp.pl/kat,1022941,title,Dlaczego-Donald-Tusk-nie-podszedl-do-ciala-prezydenta,wid,12491857,wiadomosc.html?ticaid=1e0eb&_ticrsn=3
http://www.panstwo.net/node/330
http://niezalezna.pl/30823-oligarcha-od-remontu-tu-154-przed-sadem
http://niezalezna.pl/30823-oligarcha-od-remontu-tu-154-przed-sadem
http://www.panstwo.net/node/330
http://polska.newsweek.pl/mak--skorumpowani-wladcy-nieba,62110,2,1.html
http://polska.newsweek.pl/tatiana-anodina--marionetka-czy-caryca,70560,1,1.html
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ONZ oznacza natomiast, że poczynionych na podstawie jej treści działań ustaleń rosyjskich nie można zaskarżyć 

do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze62.  

Jak wspomniano wcześniej, 13 kwietnia pułkownik Mirosław Grochowski został odwołany z funkcji szefa polskiej 

komisji, a jego miejsce zajął Edmund Klich. Akredytowany poinformował pułkownika, że postępowanie 

prowadzone będzie zgodnie z Załącznikiem 13. Klich powiedział Grochowskiemu: „słuchaj Mirek, to nie moja 

decyzja, jeśli tak, to ja ciebie wspierałem wczoraj i bym wspierał do końca, bo to nie jest sprawa moja, ambicji 

moich tylko sprawa kraju, reprezentowania kraju i dbania o to, żeby to badanie było robione profesjonalnie, żeby 

wszystkie sprawy związane z tym badaniem były jasne, klarowne dla obydwu stron”. Jak później oświadczył 

akredytowany, dzięki niemu Grochowski objął stanowisko jego zastępcy. Po przejęciu inicjatywy Klich zebrał 

grupę wojskowych ekspertów, polecając im zapoznanie się z Załącznikiem 13.63 

Błąd założycielski Komisji Millera  

15 kwietnia, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej powstała Komisja Badania Wypadków Lotniczych 

Lotnictwa Państwowego (później popularnie nazywana Komisją Millera od nazwiska drugiego szefa). Jej 

pierwszym przewodniczącym został Edmund Klich64. Dodatkowo odrębnym pełnomocnictwem 27/MON minister 

potwierdził jego akredytację w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przy Komisji Badania Wypadków Federacji 

Rosyjskiej65. Oznaczało to udzielenie pełnomocnictwa do działania w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej, a 

więc automatycznie powstała konieczność udzielania mu koniecznego wsparcia ze strony organów państwa, w 

tym premiera, MSZ i ambasady w Moskwie. Jego współpracownikom nadano status ekspertów przy 

akredytowanym. Klich nigdy nie miał natomiast dostępu do rosyjskiej komisji państwowej, kierowanej przez 

premiera Putina.  

W związku z faktem, iż strona rządowa zrezygnowała z prowadzenia postępowania zgodnie z dwustronnym 

porozumieniem z 1993 roku, już samo powołanie KBWL LP było obciążone poważną wadą prawną. W momencie 

ukonstytuowania się nie spełniała ona bowiem warunków rozporządzenia dotyczącego możliwości jej 

powołania: katastrofa już była  badana przez Rosjan, zaś MAK nie przekazał polskiej komisji części swoich 

uprawnień (o co zresztą strona rządowa nie prosiła)66 

Kto pociąga za sznurki? - Komisja Millera ukrytą „komisją Tuska” 

W trakcie całego przebiegu działalności komisji J. Millera, premier Donald Tusk starał się unikać 

odpowiedzialności za jej decyzję podkreślając jej niezależność. Jednak wspomniany w rozdziale 1 dokument67 

umożliwiający powstanie tego specyficznego tworu, zwanego komisją J. Millera wskazuje wyraźnie, że szef 

komisji, Jerzy Miller, podlegał bezpośrednio w ramach swojej działalności w komisji premierowi. To Donald Tusk 

decydował także o tym, kiedy i co ma być upubliczniane, jak również kiedy i co ma być utajniane.  

Tak więc w czasie gdy rosyjska komisja MAK cyklicznie upubliczniała swoje kłamstwa, Donald Tusk aż do samego 

końca działalności komisji MAK nie korzystał z prawa upubliczniania faktów podważających działania Rosjan. 

Prawo to było zawarte w punkcie 4 cytowanego rozporządzenia. „4) Prezes Rady ministrów podejmuje decyzje 

w przedmiocie udzielania informacji o przebiegu i rezultatach badań prowadzonych przez komisję”. Tak więc 

to personalnie Donald Tusk jest odpowiedzialny za to, że wszystkie rosyjskie kłamstwa znajdują się wciąż w 

świadomości opinii publicznej. 

 „Jak walnęło to się urwało”: kompetencje pułkownika Klicha 

                                                           
62 http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-w-dokumentach-nie-ma-sladu-po-porozumieniu-putin-tusk-ws,nId,335904 
63 http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/ 
64 Klich zrezygnował z przewodniczenia KBWL LP 28 kwietnia 2010 roku, uzasadniając swoją decyzję niemożnością pogodzenia pełnienia tej funkcji z 
pracami przy komisji rosyjskiej jako akredytowany. Jego następcą został szef MSWiA, Jerzy Miller. 
65 http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/35B8A843 
66 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120130&typ=po&id=po21.txt 
67 http://www.bip.mon.gov.pl/pliki/file/ROZPORZADZENIA/2010/Dz_U_2010_69_442.pdf 

http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-w-dokumentach-nie-ma-sladu-po-porozumieniu-putin-tusk-ws,nId,335904
http://zbigniewkozak.pl/2010/05/18/co-edmund-klich-powiedzial-na-podkomisji-do-spraw-transportu-lotniczego/
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/35B8A843
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120130&typ=po&id=po21.txt
http://www.bip.mon.gov.pl/pliki/file/ROZPORZADZENIA/2010/Dz_U_2010_69_442.pdf
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Od początku następowały tarcia pomiędzy „mianowanym” przez Rosjan Edmundem Klichem a Ministrem 

Obrony Narodowej oraz specjalistami wojskowymi, a także prokuratorami wydelegowanymi do Smoleńska. 

Przyszły akredytowany, pomimo że nie znał języka rosyjskiego, nie dostał wsparcia od rządu w postaci tłumaczy. 

W pierwszych dniach otrzymał dzięki ambasadzie w Moskwie nieformalną pomoc osoby znającej język rosyjski, 

natomiast zawodowy tłumacz dojechał z opóźnieniem. Klich nie miał także do dyspozycji prawników.  

Jak później wspominał, odczuwał pragnienie zarówno Ministra Obrony Narodowej, jak i niektórych wojskowych 

członków komisji, aby koncentrować się na niezamknięciu przez Rosjan lotniska, a także na „wsadzeniu wypadku 

w ich ramiona”, jednakże nie poddawał się żadnym naciskom i próbował zachować niezależność. To podejście, w 

jego opinii, spowodowało, że w pierwszych dniach współpraca ze stroną rosyjską układała się dobrze68.  

Zgodnie z notatką Edmunda Klicha, polscy eksperci po raz pierwszy obejrzeli zniszczone drzewa na ścieżce 

podejścia tupolewa oraz oderwaną końcówkę skrzydła  dopiero 13 kwietnia. 69 Kłóci się to informacjami, jakich 

publicznie udzielił Maciej Lasek, jakoby zdjęcia dokumentujące brzozę na której maszyna miała stracić końcówkę 

skrzydła wykonali oni już w dniach 11 i 12 kwietnia. 70 Klich, wspominając swoje czynności z 11 kwietnia, mówi, 

że przeszedł w tym dniu trasę końcówki lotu tupolewa, oglądając także brzozę na której maszyna miała stracić 

skrzydło. Spotkał tam Grigorija Jaczmieniewa, zastępcę Aleksieja Morozowa z MAK.  Akredytowany nie 

wspomina jednak nic o wykonywaniu w tym dniu dokumentacji fotograficznej przez polskich ekspertów. 

15 kwietnia 2010 roku Klich wysłał do ministra obrony narodowej meldunek, w którym, na podstawie zebranych 

od personelu rosyjskiego informacji, stwierdzał, iż winę za katastrofę ponosi strona rosyjska, ponieważ nie 

zamknęła lotniska. Na tajnej naradzie u ministra obrony w tydzień później akredytowany zasugerował, iż 

współwinny jest szef szkolenia Sił Powietrznych, generał Anatol Czaban. Spotkało się to z ostrą reakcją Bogdana 

Klicha, który stwierdził: "ta determinacja załogi wynikała z ogólnej sytuacji, kiedy oni wiedzieli, że muszą 

wylądować, dlatego że inaczej się spóźnią". Późniejsze wypowiedzi akredytowanego, który wprawdzie często 

zwracał uwagę, iż to nie załoga jest winna, ale system szkolenia, świadczą o tym, że dobrze zrozumiał tę sugestię 

ministra obrony, i nie podnosił już w przestrzeni publicznej tezy o winie Rosjan ani generała Czabana, skupiając 

się na domniemanych naciskach na załogę i rzekomej niekompetencji pilotów jako wyniku niewłaściwego 

wyszkolenia71. 

Misji akredytowanego nie ułatwiał fakt, że Klich nigdy nie badał katastrofy o takich rozmiarach, a jedynie znał 

zapisy konwencji chicagowskiej. Nie brał nigdy udziału w postępowaniach dotyczących wypadków z udziałem 

samolotów pasażerskich ani transportowych, a jedynie tzw. „incydentów”72. Członkowie komisji wielokrotnie 

skarżyli się na niego do przełożonych.  

Jak wynika z listu, który skierowali 2 lutego 2011 roku do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka i Szefa 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego członkowie Komisji Badania Wypadków Lotniczych73, już 

15 kwietnia w związku z bierną postawą i brakiem asertywności Klicha polscy specjaliści nie zostali przez stronę 

rosyjską dopuszczeni do badania sprawności technicznej radiotechnicznych urządzeń lotniska (tzw. „oblotu”), co 

stanowiło złamanie Załącznika 13. Jak napisano w liście, „nagły i nieuzgodniony zarówno z zespołem doradców, 

jak również ze stroną rosyjską, wyjazd Edmunda Klicha ze Smoleńska w trakcie prac polskich specjalistów na 

miejscu zdarzenia uniemożliwił stronie polskiej dokończenie tych prac, w tym badanie wraku TU 154M.”74. 21 

                                                           
68 Por. wypowiedzi Edmunda Klicha na podkomisji ds transportu lotniczego i gospodarki morskiej Komisji Infrastruktury Sejmu RP, 6 maja 2010 roku, oraz 
przed Komisjami Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, 21.10.2010 r. 
69

 Edmund Klich, Moja czarna skrzynka, Warszawa 2012 
70 http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,11840291,W_katastrofie_smolenskiej_nie_ma_nic_zagadkowego.html 
71  http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc 
Zgodnie ze słowami samego Edmunda Klicha, zarejestrowana przez niego tajna rozmowa z ministrem obrony została upubliczniona bez jego wiedzy i zgody 
przez jednego z członków KBWL, gdyż... Klich trzymał nagranie na serwerze komisji. Zob. http://wiadomosci.wp.pl/page,3,title,Edmund-Klich-ujawnia-
nowe-fakty-o-Smolensku,wid,14417332,wiadomosc.html 
72 Ignacy Goliński, członek KBWL w latach 2002-2007: „Klich obronił doktorat w Wyższej Szkole Lotniczej w Dęblinie na podstawie wypadków samolotów 
odrzutowych, myśliwskich i kilku śmigłowców. Nie ma wiedzy na temat badania statków powietrznych pasażerskich”. Zdaniem dra Golińskiego badać 
katastrofę powinna państwowa komisja ds badania wypadków lotniczych płk. Zbigniewa Drozdowskiego. Zob. Specjalista od katastrof: nie mieści mi się to 
w głowie, Nowe Państwo 3/2011, oraz http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20101230&id=po01.txt 
73 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/304626,Nie-chca-Edmunda-Klicha-na-czele-Komisji-Badania-Wypadkow-Lotniczych 
74 Wszystkie błędy Klicha, z gen. Anatolem Czabanem rozmawia Cezary Gmyz, Uważam Rze 9(56)/2012 

http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,11840291,W_katastrofie_smolenskiej_nie_ma_nic_zagadkowego.html
http://niezalezna.pl/21303-rozmowa-dwoch-klichow-%E2%80%93-calosc
http://wiadomosci.wp.pl/page,3,title,Edmund-Klich-ujawnia-nowe-fakty-o-Smolensku,wid,14417332,wiadomosc.html
http://wiadomosci.wp.pl/page,3,title,Edmund-Klich-ujawnia-nowe-fakty-o-Smolensku,wid,14417332,wiadomosc.html
http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20101230&id=po01.txt
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/304626,Nie-chca-Edmunda-Klicha-na-czele-Komisji-Badania-Wypadkow-Lotniczych
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kwietnia 2010 roku Klich niespodziewanie w jednym z najważniejszych momentów badań wyjechał do Moskwy 

(nota bene samochodem gubernatora Smoleńska), zaś stamtąd poleciał do Polski. W związku z nieobecnością 

akredytowanego polscy eksperci musieli zdemontować aparaturę do badania wraku, zanim zdążyli go zbadać.  

Cały następny dzień musieli spędzić w hotelu, zaś 23 kwietnia, po tym jak Aleksiej Morozow nakazał im 

opuszczenie Rosji, wrócili do Polski.75 

Akredytowany później wielokrotnie w mediach zapewniał, że wrak jednak został przez Polaków zbadany, zaś na 

posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu w dniu 21 października 2010 

roku najpierw twierdził: „Mieliśmy dostęp pełny do wraku, nasi inżynierowie robili całą swoją dokumentację tego 

wraku”, aby w końcu na pytanie kto badał skrzydło, które rzekomo zostało urwane przez brzozę przyznać, że nikt 

z Polski nie badał skrzydła samolotu: „Kto badał skrzydło? Skrzydło... myśmy nie brali udziału w badaniu 

skrzydła. I eksperci polscy nie brali. Mamy dokumentację tego miejsca, natomiast to skrzydło...(...) komisją 

badającą nie jest akredytowany, tylko jest komisja MAK”.76. W podobnym stylu wypowiedział się gdy były już 

znane badania prof. Biniendy77 udowadniające, że skrzydło nie mogło się urwać po uderzeniu w brzozę.  

Jak beztrosko stwierdził akredytowany w wywiadzie dla Gazety Polskiej: 

GP: A miał Pan jakieś wątpliwości co do skrzydła? 

E. Klich: Ale jakie wątpliwości do skrzydła można mieć? Żadnych wątpliwości. Jak coś się urwie, to jakie mogą 

być wątpliwości? 

GP: Trzeba zbadać skrzydło by wiedzieć dlaczego się urwało? 

E.Klich: No, proszę pani, jak walnęło o drzewo, to się urwało. Bo stoi drzewo o średnicy u podstawy 60 cm, 

które zostało ścięte przez skrzydło, pod tym drzewem bezpośrednio są kawałki, elementy skrzydła. Sama 

oderwana część skrzydła poleciała ponad 50 m dalej, po prostu miała swoją energię i dlatego nie było jej pod 

drzewem.  

 

Rzekomo oderwana na wysokości ok. 6 metrów część skrzydła została znaleziona nie 50 metrów, jak mówi E. 

Klich, tylko 111 metrów od brzozy. Badania prof. W. Biniendy również uczyniły bardzo mało prawdopodobnym, 

aby skrzydło urwane na wysokości 6 metrów przeleciało ponad 100 metrów. Musiałoby ono odpaść  na 

wysokości około 26 metrów, a to oznacza, że samolot nie mógł stracić skrzydła po zderzeniu z brzozą, tylko w 

wyniku innych niewyjaśnionych okoliczności.78 Komisja Millera do dziś nie zna nawet dokładnych wymiarów 

brzozy,  nie mówiąc już o jakichkolwiek  badaniach skrzydła. 

 „Strona polska bezradnie patrzy, a Rosjanie robią swoje” 

Klich na początku postępowania brał udział w przesłuchaniach świadków, w czym mocno ograniczał go brak 

znajomości języka rosyjskiego. Ani jemu, ani innym przedstawicielom strony polskiej nie pozwalano nagrywać 

tych zeznań. Tragifarsą jest wypowiedź akredytowanego do ministra obrony, w której wspomina on, iż 

przesłuchania ze strony rosyjskiej prowadził "były pilot lotnictwa cywilnego, trochę głuchy". Akredytowany mógł 

jedynie notować wypowiedzi przesłuchiwanych. Otrzymywał także protokoły zeznań sporządzane po ich 

zakończeniu.79  

Po przeprowadzonym 15 kwietnia oblocie (czyli komisyjnym sprawdzeniu prawidłowości działania) środków 

radiolokacyjnych, do którego nie dopuszczono polskich specjalistów, Rosjanie  próbowali ich oszukać, 

wmawiając, że prawidłowa ścieżka schodzenia przebiegała pod kątem 3 stopni i 10 minut. Jednak Polacy nie dali 

                                                           
75 Biała Księga Smoleńskiej Tragedii, Warszawa, czerwiec 2011, str.142: http://www.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf 
76 Edmund Klich (3/3) - 21.10.2010 - posiedzenie połączonych komisji sejmowych 
http://www.youtube.com/watch?v=a0a4ltob9dc&feature=related, cz.1 
http://www.youtube.com/watch?v=e31iEbzbPRg&feature=related, cz.2 
http://www.youtube.com/watch?v=trohutGJmxg&feature=related cz.3 
77 Badania prof. Biniendy zostaną szerzej omówione pod koniec tej książki. 
78 http://niezalezna.pl/19151-tu-154-stracil-skrzydlo-26-m-nad-ziemia 
79 zob. przypis 55, 60 

http://www.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=a0a4ltob9dc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=e31iEbzbPRg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=trohutGJmxg&feature=related
http://niezalezna.pl/19151-tu-154-stracil-skrzydlo-26-m-nad-ziemia
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się zmylić, ponieważ Bogdan Fydrych, który dzień wcześniej był na stanowisku kierowania lotami i oglądał ekrany 

radaru, wiedział już, że kąt nachylenia ścieżki to w rzeczywistości 2 stopnie i 40 sekund. 80 

W obecności polskich prokuratorów przesłuchiwano kontrolerów lotu. 16 kwietnia jako pierwszy był 

przesłuchiwany kierownik lotów, Paweł Plusnin. Przepytywało go pięciu polskich specjalistów, a rozmowę 

nadzorował Grigorij Jaczmieniew (którego Edmund Klich w potajemnie nagranej rozmowie z ministrem obrony 

nazwał „trochę głuchym”). W czasie pierwszego przesłuchania Polacy wzięli Plusnina w „krzyżowy ogień pytań”, 

w związku z czym Rosjanie interweniowali, zabraniając bezpośrednich przesłuchań. Później polegały one na 

odczytywaniu pytań z kartki. Nie były nagrywane, a Polacy musieli notować.  

Jak oceniał później Edmund Klich, Plusnin zrobił wszystko, aby odesłać „101” na lotnisko zapasowe, ale 

przeszkodził mu w tym pułkownik Nikołaj Krasnokucki (przejął inicjatywę, egzekwując sprowadzenie tupolewa 

na wysokość stu metrów). Najciekawsze zeznanie złożył kierownik strefy lądowania, Wiktor Ryżenko. To on 

wyjawił polskim ekspertom, że w Rosji istnieje procedura zamknięcia lotniska ze względu na złe warunki 

atmosferyczne. Zgodę wydaje dowódca na wniosek kierownika lotów, który uprzednio konsultuje się z 

meteorologiem.81 Istnieniu takiego przepisu zaprzeczał Krasnokucki, okłamując naszych specjalistów.82 Zatem 

jest faktem, że informację o możliwości zamknięcia lotniska akredytowany i jego doradcy mieli już w drugiej 

połowie kwietnia 2010 roku. Była jednak trzymana w tajemnicy przed opinią publiczną. 

 

Złożone przez kontrolerów zeznania okazały się niewygodne dla strony rosyjskiej, w związku z czym na jesieni 

2010 roku Rosjanie oświadczyli, że je po prostu anulują (zostały zastąpione takimi, do których nie mieli już 

żadnych uwag, ponieważ kontrolerzy podpisali przygotowane wcześniej przez śledczych „gotowce”, co zresztą 

jest zgodne z rosyjską procedurą śledczą)83  

Między 15 a 18 kwietnia na laptopy członków polskiej komisji skopiowano zapis dźwiękowy z rozmów 

kontrolerów z Siewiernego z lądującymi samolotami oraz oficerem operacyjnym84. Zapisy te w końcu kwietnia 

zostały przekazane do kierowanej przez Jerzego Millera KBWL LP i były utrzymywane w tajemnicy przed opinią 

publiczną aż do ujawnienia ich po prezentacji końcowego raportu przez MAK. Polakom nie udostępniono 

natomiast rozmów dyspozytorów z ośrodkiem „Logika” w Moskwie. Uczestniczyli za to w wizjach lokalnych 

radiolatarni, latarni KNS i oświetlenia podejścia oraz pasa. Mówi Edmund Klich: „mieliśmy możliwość wykonania 

szkiców, obserwacji tego całego rejonu, łącznie z podejściem, wszystkie przeszkody terenowe, które były tutaj nie 

było problemu, łącznie z całą dokumentacją fotograficzną”. 

Rosjanie przekazali im także polski rejestrator szybkiego dostępu ATM QAR, jak zapewniał akredytowany, „bez 

otwierania i bez kopiowania”.85 Był on badany przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, gdzie sporządzono z 

niego kopię danych, a oryginał odesłano do Rosji. Wykresy parametrów lotu z polskiego rejestratora zostały 

upublicznione dopiero w Raporcie Millera, w jakości częściowo uniemożliwiającej ich odczytanie i analizę. 

 Zapisy z ATM QAR, zgodnie z wolą Donalda Tuska, nie zostały zatem upublicznione przez ponad rok od 

momentu ich odczytania. Dysponent urządzenia nie udzielał też żadnych informacji na temat stanu prac 

związanych analizą pochodzących z niego danych aż do 26 lipca 2011, gdy na specjalnej konferencji prasowej 

Naczelna Prokuratura Wojskowa poinformowała, że zapis z rejestratora został odczytany, zaś biegli sporządzili 
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 Edmund Klich, Moja czarna skrzynka, Warszawa 2012 
81

 Problem z interpretacją przepisu o możliwości zamknięcia lotniska 10 kwietnia polega na tym, że stacjonujący wcześniej w Smoleńsku pułk lotniczy 

został rozformowany, a zatem na Siewiernym nie było osoby która mogłaby zgodnie z procedurami wydać taki rozkaz. Ani kierownik lotów, ani kierownik 
strefy lądowania nie podjęli samodzielnie tej decyzji, tym bardziej, że przebywający bezprawnie na stanowisku kierowania lotami pułkownik Krasnokucki, 
będący w ciągłym kontakcie z moskiewską „Logiką” czuwał, aby sprowadzić polski samolot w mgłę. 
82 Edmund Klich, Moja czarna skrzynka, Warszawa 2012 
83 http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-prokuratorzy-nie-skorzystaja-z-zeznan-kontrolerow-ze,nId,307140 
http://www.rp.pl/artykul/561898-Rosja-uniewaznia-zeznania.html 
http://niezalezna.pl/artykul/chce_uchylic_uniewaznienie_zeznan/42506/1 
Stenogramy z zeznań kontrolerów- zob. http://rebelya.pl/discussion/11402/stenogramy-z-przesluchan-kontrolerow-lotu-w-smolensku/#Item_0 
84 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110119&typ=kk&id=kk02.txt 
85 zob. wypowiedzi Edmunda Klicha przed Komisjami Infrastruktury oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, 21.10.2010 r. 

http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-prokuratorzy-nie-skorzystaja-z-zeznan-kontrolerow-ze,nId,307140
http://www.rp.pl/artykul/561898-Rosja-uniewaznia-zeznania.html
http://niezalezna.pl/artykul/chce_uchylic_uniewaznienie_zeznan/42506/1
http://rebelya.pl/discussion/11402/stenogramy-z-przesluchan-kontrolerow-lotu-w-smolensku/#Item_0
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110119&typ=kk&id=kk02.txt


18 
 
jego ekspercką analizę.86 Prokuratorzy przyznali jednocześnie, że Komisja Millera, pomimo że opracowała raport 

końcowy, nie posiada tej ekspertyzy, a jedynie odczyty danych z rejestratora.  

Pozostałych rejestratorów parametrów lotu ani rejestratora rozmów w kabinie Polska w ogóle nie otrzymała, 

mimo że jest ich właścicielem. Edmund Klich: „Również powiadomiono, że nie dostanę zapisu z rejestratora 

samolotu, bo według strony rosyjskiej analiza lotu nie ma żadnego wpływu na badanie katastrofy samolotu 

Tu-154” 87. Na domiar złego 31 maja 2010 roku minister Miller podpisał w Moskwie dwustronne memorandum, 

na mocy którego zarówno rejestratory, jak i ich zapisy pozostaną w Rosji do czasu zakończenia postępowania 

sądowego. Tym samym nie można wykluczyć, że oddał Rosjanom kluczowe dowody w sprawie na co najmniej 

kilka lub nawet kilkanaście lat.88.  

19 kwietnia 2010 roku akredytowany pisemnie prosił stronę rosyjską o udostępnienie danych lotniska, 

uprawnień dyspozytora oraz materiałów z obiektywnej kontroli na stanowisku kontroli lotów, czyli zdjęć 

ekranów radarowych, które zgodnie z przepisami musiały być automatycznie wykonywane w czasie 

naprowadzania samolotu wiozącego VIP. Rosjanie jednakże ich nie udostępnili, tłumacząc, że wprawdzie 

urządzenia były sprawne, ale „niestety żadnej pracy tych urządzeń nie stwierdzono, nie ma żadnych zapisów”.  

Jak wspominał Edmund Klich, pierwszy etap prac w Smoleńsku został zakończony w końcu kwietnia89. Polscy 

specjaliści wyjechali do kraju, rosyjscy- do Moskwy. Kolejne badania toczyły się w siedzibie MAK. Polacy nie brali 

natomiast udziału w badaniu przez Instytut Lotnictwa Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w Lubiercach 

wyposażenia awionicznego tupolewa. Rosjanie sami wykonali badania i sporządzili protokoły, nie konsultując ich 

ze stroną polską. Polscy specjaliści byli obecni w Lubiercach przez cztery dni bardziej w charakterze 

obserwatorów, chociaż mieli możliwość zgłaszania wniosków do czynności wykonywanych przez Rosjan. Jeden z 

ekspertów, podpułkownik Michalak twierdził później, że nie budzi jego wątpliwości treść ustaleń Rosjan, lecz 

sam fakt samodzielnego zredagowania przez nich wyników badań.90 Później miało wyjść na jaw, że Rosjanie 

uniemożliwili stronie polskiej prowadzenie badań w Moskwie. Akredytowany zwracał na to uwagę w piśmie do 

Tatiany Anodiny (dokument nosi datę 22 września): 

„Pan Aleksiej Morozow na spotkaniu 20 września kategorycznie stwierdził, że na temat proponowanych przez 

stronę polską zagadnień dalszej dyskusji nie będzie. W związku z tym stwierdził, że do czasu napisania przez 

stronę rosyjską projektu raportu końcowego nie jest celowym przebywanie delegacji polskiej w Moskwie.” 

Po powrocie do Polski Edmund Klich stwierdził, że polscy specjaliści byli podsłuchiwani przez Rosjan. 91 

 

Rosjanie ignorują E. Klicha 

W związku z faktem, że współpraca ze stroną rosyjską była cały czas zła i dramatycznie się pogarszała, Edmund 

Klich wysyłał do Aleksieja Morozowa kolejne pisma, w których prosił o udostępnienie potrzebnych polskim 

ekspertom danych. Zwracał także uwagę na naruszenia Załącznika 13 do konwencji chicagowskiej przez stronę 

rosyjską. Oprócz pism z 17 i 19 kwietnia oraz 14 i 25 maja, związanych z brakiem udostępnienia przez MAK 

wszystkich niezbędnych materiałów, kolejny monit, tym razem skonsultowany z ministrem Arabskim, skierował 

20 lipca bezpośrednio do Tatiany Anodiny. Akredytowany wnioskował o pisemne uzasadnienia w przypadku 

odmowy udostępnienia stronie polskiej żądanych materiałów, a także protestował przeciwko niedopuszczeniu 

specjalistów komisji do „oblotu” środków radiotechnicznych lotniska w dniu 15 kwietnia. Zwracał także uwagę, 

że nie jest zapraszany na narady przez stronę rosyjską. Kolejne pisma akredytowany wysyłał w dniach 20 

                                                           
86 http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,10008284,Prokuratura_o_czarnej_skrzynce_tupolewa.html 
87 http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20101025&id=po51.txt 
88 http://www.bibula.com/?p=27887 
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 Por. wypowiedzi Edmunda Klicha przed podkomisją ds transportu lotniczego i gospodarki morskiej Komisji Infrastruktury Sejmu RP, 6 maja 2010 roku, 
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sierpnia, 15, 20 i 22 września (ostatnie z nich to sześciostronicowy dokument zawierający wszystkie uwagi Klicha 

w sprawie niedostatecznej współpracy ze strony Rosjan), oraz 7 października. Na oba ostatnie MAK w ogóle nie 

odpowiedział.  

Jak oświadczył Edmund Klich w czasie spotkania z połączonymi sejmowymi komisjami infrastruktury oraz 

sprawiedliwości i praw człowieka: „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”.  

Klich łączył fakt dalszego pogorszenia współpracy z Rosjanami z upublicznieniem przez stronę polską 1 czerwca 

2010 roku stenogramów rozmów z kabiny pilotów, który to fakt okazał się później brzemienny w skutki, jako że 

analizy tego materiału prowadzone w Polsce jednoznacznie wskazały, że strona rosyjska zamieściła w nim 

zmyślone wypowiedzi, które miały pasować do forsowanej przez MAK tezy o winie pilotów. 

O standardach współpracy z polskim akredytowanym, jakie stosowali Rosjanie, Edmund Klich informował 

premiera Tuska w piśmie przekazanym 11 grudnia 2010 roku: 

„1. Akredytowany brał jedynie udział w codziennych odprawach Komisji na miejscu zdarzenia lotniczego na 

lotnisku Smoleńsk Północny. 

2. Odprawy i narady prowadzone w Moskwie odbywały się bez udziału akredytowanego pomimo wielu jego 

wystąpień w tej sprawie. 

3. Spotkania organizowane przez Komisję MAK były prezentacją wyników prac Komisji MAK, o których jedynie 

informowano akredytowanego i jego doradców. Często termin spotkań był podawany bardzo krótko przed ich 

planowanym rozpoczęciem. 

4. Nigdy również, pomimo wyraźnych wniosków akredytowanego w tym zakresie, nie otrzymywał on żadnych 

materiałów dotyczących danego spotkania przed jego rozpoczęciem ani po jego zakończeniu. Uniemożliwiało to 

odpowiednie przygotowanie się do dyskusji lub przybycie z Polski dodatkowych specjalistów będących doradcami 

Akredytowanego wyznaczonymi przez nasz rząd”. 

 

Nie tylko Rosjanie ignorowali akredytowanego. Klich w piśmie z 18 lipca 2010 roku prosił ministra spraw 

zagranicznych, Radosława Sikorskiego, o „wyjaśnienie szeregu problemów związanych z organizacją lotów do 

Smoleńska”.  Nie otrzymał na nie odpowiedzi. Wystąpił także do ambasadora Bahra o informacje dotyczące 

realizacji przez ambasadę clarisu na lot 10 kwietnia, polegającej na dostarczeniu do 36.SPLT kart podejścia do 

lądowania. Ambasador nie udzielił konkretnej odpowiedzi, radząc Klichowi, aby z tymi pytaniami do strony 

polskiej wystąpił nie akredytowany, lecz bezpośrednio… MAK. 92 

 

Od MAK do Millera: Edmund Klich między młotem a kowadłem” 

Jak wspominał sam Edmund Klich, odmówił on ministrowi Millerowi przekazania tych stenogramów, co później 

miało stało się powodem niechęci do niego ze strony szefa KBWL LP. Mimo to Morozow miał w swoisty sposób 

„ukarać” akredytowanego, nie przekazując mu stenogramów z rozmów na wieży kontroli lotów na Siewiernym, a 

jedynie umożliwiając pracę z tymi dokumentami na miejscu.  

Edmund Klich: „I na drugi dzień przychodzę i (Morozow) mówi: Nie dostaniesz, dlatego że strona polska ujawniła 

rozmowy. W związku z tym ty jesteś obywatelem polskim, możesz zostać przymuszony do przekazania tych 
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rozmów, jeśli otrzymasz, jakimś instytucjom w Polsce, i będzie to kolejne naruszenie Załącznika 13”93 Dodatkowy 

problem w kwestii zapisów rozmów sprzed katastrofy stworzyła stronie rosyjsko-rządowej wypowiedź pilota 

36.SPLT, podpułkownika Bartosza Stroińskiego94, który ujawnił mediom że nie wie, dlaczego opublikowana przez 

rząd Tuska 1 czerwca 2010 kopia stenogramów z kabiny tupolewa  nie zawiera jego podpisu, pomimo że był on 

jednym z trzech Polaków, których nazwiska widniały pod oryginalnym dokumentem (oprócz Stroińskiego byli to 

jeszcze: Sławomir Michalak i Waldemar Targalski). Odmówił jednak podania szczegółów, zasłaniając się 

podjętym wobec MAK zobowiązaniem do zachowania tajemnicy nawet wobec polskiej prokuratury. 

Edmund Klich w wypowiedziach publicznych wielokrotnie negatywnie oceniał współpracę z KBWL LP i jej szefem, 

Jerzym Millerem. Wprawdzie uczestniczył w naradach z częścią doradców wojskowych, aby koordynować 

działania strony polskiej wobec MAK, zaś po pisemnych interwencjach u szefa KPRM, Tomasza Arabskiego, 

kilkakrotnie roboczo spotykał się z ministrem Millerem, ale, jak wspominał, wszystkie materiały które 

otrzymywał od Rosjan przekazywał swoim ekspertom, którzy byli jednocześnie członkami Komisji Millera, 

natomiast z ich strony nie otrzymywał żadnych informacji i wsparcia. Tłumaczono to faktem, że prace KBWL LP 

są tajne. Z drugiej strony trudno dziwić się stanowisku komisji, jeśli przypomnieć sobie gadatliwość Klicha i 

snucie przezeń nieuzasadnionych i nieznajdujących później potwierdzenia pseudo sensacyjnych dywagacji w 

mediach. Tak więc akredytowany i Komisja Millera pracowali oddzielnie- nawet projekty uwag do Raportu 

końcowego MAK opracowywali niezależnie od siebie, zaś Klich nie otrzymał w czasie tych prac roboczej wersji 

dokumentu opracowywanego przez KBWL LP do wglądu. Jak mówił akredytowany: „To złe procedowanie, 

prawdopodobnie pracujemy podwójnie – ocenił. Dostał jednak taką dyspozycję z kancelarii premiera. – Ma to też 

dobre strony, takie że nie sugerujemy się nawzajem”. Ostatecznie jednak, po upublicznieniu polskiego 

dokumentu, stwierdził, że w Uwagach RP do Raportu MAK Komisja Millera zawarła jego uwagi „w bardzo dużym 

stopniu”.95 

Kiedy Jerzy Miller omawiał z ministrem Tomaszem Arabskim oraz Edmundem Klichem sprawę statusu lotu 

(cywilny czy wojskowy), stwierdził on, że przekonywanie MAK o zaklasyfikowaniu lotu jako wojskowego go „nie 

interesuje”. Miał także zalecić akredytowanemu, żeby „nie poruszał tematu statusu i nie denerwował Rosjan”.   

Klich prosił o wsparcie merytoryczne ze strony polskich ekspertów zanim Rosjanie przeforsują niekorzystną dla 

Polski interpretację statusu lotu, co obiecał załatwić minister Arabski pisemnie interweniując u ministra 

Grabarczyka. Ostatecznie nie polecieli oni do Rosji, natomiast zalecenia Millera zemściły się na stronie polskiej 7 

września 2010 roku, gdy na spotkaniu w siedzibie MAK Aleksiej Morozow oświadczył, że według Komitetu lot 

tupolewa w rosyjskiej przestrzeni powietrznej był wykonywany według AIP FR, był międzynarodowy, państwowy 

i nieregularny, ale nie był lotem wojskowym- w związku z czym jedynym odpowiedzialnym za decyzję o podjęciu 

próby podejścia do lądowania jest dowódca załogi.  

Pozbawiony wsparcia rządu Edmund Klich, jak poinformował pisemnie 28 stycznia 2011 roku premiera Tuska, 

nie mógł „przeprowadzić merytorycznej dyskusji na ten temat bez specjalistów z Polski, którzy znają 

szczegółowo zasady wykonywania lotów w przestrzeni międzynarodowej”. Zatem interpretacja MAK stała się 

obowiązująca i znalazła się w Raporcie końcowym. Akredytowany w cytowanym dokumencie zwracał uwagę na 

dodatkowy, systemowy problem: „od kiedy członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 

rozpoczęli pracę w Komisji kierowanej przez Pana Jerzego Millera, nie ma możliwości ściągnięcia ich do 

Moskwy.” 96 

Jest oczywiste, że wyznaczenie tych samych osób do dwóch wzajemnie sprzecznych funkcji osłabiało naszą 

pozycję wobec MAK, a więc w najlepszym razie było przejawem bezmyślności i niekompetencji- jeśli nie 

świadomego działania na szkodę Polski. 

                                                           
93 zobacz przypis 70. 
94 Pułkownik Bartosz Stroiński po zwolnieniu z 36.SPLT stał się jedną z dwóch osób z jego personelu, którym Prokuratura Wojskowa zdecydowała się 
postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w przygotowaniu do lotu w dniu 10 kwietnia 2010 roku. 
95 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101126&typ=po&id=po01.txt 
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uja_i____strasza_.html 
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Niewykluczone że sam Jerzy Miller nie miał wysokiego mniemania o akredytowanym, sugerując mu aby nie 

uczestniczył w ceremonii przekazania przez Rosjan kopii zapisu rozmów w kabinie pilotów, na które Klich 

otrzymał ustne zaproszenie od Tatiany Anodiny. Ten ostatni bezskutecznie próbował interweniować u ministra 

Arabskiego. W efekcie Klich nie pojawił się na uroczystości, wskutek czego, dla zachowania równowagi, Rosjanie 

wycofali ze składu swojej delegacji Aleksieja Morozowa. Należy zauważyć, że Jerzy Miller uniemożliwił tym 

samym akredytowanemu wykonywanie czynności wynikających z jego mandatu, co powinno również mieć 

swoje konsekwencje prawne. Poseł Jerzy Polaczek ocenił tę sytuację następująco97: „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.” 

Natomiast sam minister Miller zaprzeczył wersji Klicha: „(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. Ja byłem gościem, a nie gospodarzem. To gospodarz zaprasza uczestników 

spotkania” - dodał98. Premier Tusk nie reagował na konflikt personalny między akredytowanym i szefem KBWL 

LP i wynikający z niego negatywny wpływ na dostęp tego pierwszego do informacji, bagatelizując: „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.” 99 

Dwa oblicza E. Klicha  

 Akredytowany skarżył się na KBWL LP, ale jednocześnie robił dobrą minę do złej gry, w mediach chwaląc 

współpracę z MAK. 24 maja 2010 roku zarzekał się, że sprawa katastrofy zostanie wyjaśniona przez stronę 

rosyjską, dodając: „ja osobiście mam dostęp do wszystkich informacji i otrzymuję te informacje w miarę szybko.” 

Dwa dni później przekonywał, że strona polska pracuje na równych prawach jak Rosjanie, i dziwił się „że te fobie 

anty rosyjskie ciągle takie duże są w społeczeństwie”. Jednocześnie publicznie przekonywał, że w sprawie 

katastrofy główne fakty są bezsporne, zaś jego rolą nie jest badanie. Jak stwierdził w wywiadzie dla Gazety 

Polskiej: „Ja chcę przypomnieć: akredytowany nie bada wypadku, akredytowany nie jest do badania. 

Akredytowany, zgodnie z załącznikiem 13, jest od współpracy.” 100 

Klich, który w wypowiedziach publicznych ani razu nie wspomniał o konieczności zamknięcia przez Rosjan 

lotniska, miał pełną świadomość, że tak właśnie należało postąpić.  W piśmie przekazanym do kancelarii 

premiera Tuska 11 grudnia 2010 roku zwracał uwagę, że nie udało mu się, jako akredytowanemu, „szczegółowo 

wyjaśnić”: 

„dlaczego osoby odpowiedzialne w Moskwie nakazały służbom kierowania lotami lotniska Smoleńsk „Północny” 

sprowadzenie samolotu Tu-154M do lądowania pomimo wielokrotnych monitów w tym zakresie kierownika 

lotów i wiedzy, że warunki na lotnisku lądowania są wielokrotnie niższe niż minimalne dopuszczalne do 

lądowania tego typu samolotu i bezpieczne lądowanie jest praktycznie niemożliwe.”101 

 

Edmund Klich, pomimo że w mediach mówił coś zupełnie innego, wielokrotnie informował premiera o 

problemach we współpracy z MAK. Z każdego wyjazdu sporządzał pisemne sprawozdanie które wysyłał do 

Donalda Tuska. Wnioski o przysłanie specjalistów adresował natomiast do ministra Arabskiego, a także 
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dwukrotnie pisemnie prosił szefa KBWL LP o zacieśnienie współpracy z komisją. Wsparcia rządu w kwestii 

przymuszenia MAK do współpracy jednak nie otrzymał.102 Nie miał zresztą złudzeń co do stosunku samego 

Donalda Tuska do badania katastrofy. 

W swojej książce napisał o premierze: „„On chyba wolał, żeby kwestie związane ze Smoleńskiem zatrzymywały 

się na niższym poziomie. Niech decyzje podejmują ministrowie, on się w to nie będzie mieszał”.103 

 

Osaczanie i ośmieszanie niezłomnych 

Oddania śledztwa Rosjanom nie wystarczyło rządowi Tuska. Starano się też na wszelkie sposoby ukryć 

wszelkie oferty pomocy - rząd Donalda Tuska i przyjazne mu media bardzo długo ukrywały fakt, że ofertę 

pomocy już na samym początku zaoferowały USA, NATO i Unia Europejska-, i pokazać Polakom, że w sprawie 

tragedii smoleńskiej są sami i są skazani na komisję W. Putina, a z drugiej strony starano się ośmieszać, 

blokować i podważać wszelkie próby szukania wsparcia u sojuszników z USA, NATO i Unii Europejskiej.  

7 czerwca 2010 roku jedyny cywilny prokurator nadzorujący smoleńskie śledztwo, Marek Pasionek, w 

towarzystwie byłego szefa ABW, Bogdana Święczkowskiego oraz b. wiceszefa Agencji, Grzegorza Ocieczka, 

rozmawiał z rezydentami CIA i FBI w Polsce. Święczkowski wspominał, że celem spotkania było pożegnanie 

oficera łącznikowego FBI kończącego misję w Polsce i poznanie jego zastępcy. Nieformalne spotkanie 

przeniesiono z warszawskiej kawiarni Green Coffee do Ambasady USA. Pasionek, korzystając z okazji, pytał 

Amerykanów o możliwość otrzymania od Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych pomocy 

prawnej.  

Po rozmowie Pasionka i Święczkowskiego z Amerykanami, 30 czerwca 2010 roku, Wojskowy Prokurator 

Okręgowy w Warszawie zwrócił się do Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych z oficjalnym 

wnioskiem o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej w zakresie udostępnienia stronie polskiej 

materiałów posiadanych przez USA w kwestii okoliczności katastrofy. Sam urzędowy tryb wystąpienia, zamiast 

propozycji współpracy służb specjalnych Polski i USA, postawił Amerykanów w niezręcznej sytuacji, pomimo że 

wcześniej oni sami mieli sugerować drogę służbową. Jak twierdzi Marek Pyza, za decyzję dotyczącą trybu 

wystąpienia bezpośrednią odpowiedzialność ponosił ówczesny Naczelny Prokurator Wojskowy, Krzysztof 

Parulski.  

Wydział Spraw Karnych Biura Spraw Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych 

Ameryki w dniu 11 stycznia 2011 roku odpowiedział na polskie wystąpienie w sposób uznany przez stronę polską 

za „niewystarczający”, zatem prokuratura zwróciła się z kolejnym pismem w dniu 3 lutego.  

Amerykanie ponownie odpowiedzieli, jednoznacznie stwierdzając że już na początku śledztwa przekazali stronie 

polskiej wszystkie materiały, którymi dysponują. Prokuratura Wojskowa zaczęła zatem poszukiwania 

przekazanych z USA danych w polskich instytucjach, m.in. ABW i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Niewymieniona z nazwy agencja rządowa przekazała jej materiał niejawny, który dołączono do akt wydzielonych 

śledztwa.  

Jak się okazało, rząd Tuska mataczył w sprawie amerykańskich zdjęć satelitarnych z dnia katastrofy: 29 kwietnia 

2010 roku premier przekonywał, że wystąpi do USA o ich przekazanie, czemu w tym samym dniu zaprzeczył 

sekretarz Kolegium ds Służb Specjalnych, Jacek Cichocki, stwierdzając, że strona polska już nimi dysponuje. 

Według ABW i MSWiA zostały one przekazane prokuraturze, która zdecydowanie temu zaprzeczyła. Można 

jedynie stwierdzić z całą pewnością, że wpłynęły one do Wojskowej Prokuratury Okręgowej przed dniem 13 
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czerwca 2011 roku, kiedy to rzecznik NPW, pułkownik Zbigniew Rzepa, oświadczył iż „Wojskowa Prokuratura 

Okręgowa w Warszawie uznała sprawę pomocy prawnej Stanów Zjednoczonych Ameryki za zakończoną”104 

Jedynymi oficjalnymi efektami spotkania Pasionka z rezydentami amerykańskich służb były: wystąpienie 

prokuratury do Amerykanów z dnia 30 czerwca 2010 roku o pomoc prawną oraz – rok po tych wydarzeniach - 

zawieszenie w pełnieniu obowiązków i wszczęcie przeciwko Pasionkowi postępowania dyscyplinarnego. 

Pretekstem stały się zeznania złożone w prokuraturze przez jednego z amerykańskich agentów, który miał 

stwierdzić jakoby prokurator wspominał w czasie spotkania w dniu 7 czerwca o szczegółach śledztwa. Pikanterii 

całej tej sprawie dodaje fakt, iż postępowanie dyscyplinarne wobec Pasionka prowadził przyjaciel prokuratora 

Parulskiego, skompromitowany prowokacją z samopostrzeleniem na konferencji prasowej pułkownik Mikołaj 

Przybył 105. 

Wprawdzie uczestniczący w rozmowach Święczkowski zaprzeczył, jakoby Pasionek udzielił jakichkolwiek 

informacji stanowiących tajemnicę śledztwa osobom trzecim lub przekazywał jakieś dokumenty, ale szef 

Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Krzysztof Parulski skwapliwie skorzystał z okazji aby pod pretekstem 

podejrzenia o dokonywanie przecieków ze śledztwa („oczywistego i rażącego naruszenia przepisów prawa") 

pozbyć się jedynego cywila z grona śledczych badających sprawę tragedii smoleńskiej. Wśród domniemanych 

przewinień prokuratora, oprócz rozmowy z Amerykanami, miało być, zdaniem Gazety Wyborczej, także 

przekazywanie informacji ze śledztwa Rzeczypospolitej i Naszemu Dziennikowi. Obie te sprawy oddzielnie bada 

prokuratura cywilna. 

Generał Parulski chciał dodatkowo zdyskredytować Pasionka, zeznając iż widział go na klatce schodowej 

budynku w którym obaj mieszkają, w stanie nietrzeźwym, dodatkowo chwalącego się iż ma w teczce wyniesione 

z prokuratury akta smoleńskie. Sąsiedzi zaprzeczyli jednak wątpliwym rewelacjom Parulskiego. 

Pasionek publicznie nie komentował sprawy swojego zawieszenia, złożył jedynie zażalenie do Prokuratora 

Generalnego. Andrzej Seremet odrzucił je, argumentując iż "nie jest on wiarygodny w swoich czynnościach 

zawodowych". W październiku 2011 roku rzecznik dyscyplinarny prokuratury postawił mu zarzuty dyscyplinarne. 

Pasionek nie przyznał się do winy. 

 

USA – „Obce mocarstwo” 

Prokurator Marek Pasionek nie był jedyną osobą, która poszukiwała pomocy u Amerykanów. Jak pamiętamy, 

Tusk odrzucił propozycję pomocy złożoną przez NATO, a minister Kopacz nie zgłosiła sprzeciwu do takiego 

samego działania MAK wobec ekspertów Unii Europejskiej. Spolegliwość rządu wobec Moskwy kontrastowała 

jednak z prezentowaną przez polityków partii rządzącej oceną wyjazdu do posła Antoniego Macierewicza i byłej 

minister spraw zagranicznych, Anny Fotygi, do USA. Wizyta miała miejsce w listopadzie 2010 roku, zaś znane 

publicznie  informacje o jej wynikach są niepełne. Jest to związane z faktem, iż prowadzone rozmowy były 

nieoficjalne, i jak można się domyślać, miały na celu zainteresowanie strony amerykańskiej nieprawidłowościami 

w śledztwie prowadzonym przez MAK, a także pokazanie, iż polska opozycja nie podziela braku zainteresowania 

rządu katastrofą.  

Oficjalnie głównym powodem podróży do USA było wręczenie kongresmanowi Peterowi Kingowi 300 tysięcy 

podpisów obywateli polskich pod apelem prof. Jacka Trznadla na rzecz powołania komisji międzynarodowej w 

sprawie zbadania przyczyn tragedii. Ostatecznie jednak do spotkania z Kingiem, który wcześniej zgłosił w Izbie 

Reprezentantów projekt rezolucji wzywającej do przeprowadzenia śledztwa międzynarodowego, nie doszło106. 

                                                           
104 http://www.rp.pl/artykul/600898,673325-Swieczkowski--Pasionek-nie-przekazywal-Amerykanom-tajemnic.html 
„O Pasionku cicho sza!”, Marek Pyza, Uważam Rze 33/2011 
http://www.orange.pl/kid,4000000150,id,4001074180,title,Sprawa-pomocy-prawnej-z-USA-ws-katastrofy-zakonczona,article.html 
105

 Katastrofa. Bilans dwóch lat. Instytut Sobieskiego, Warszawa 2012 
106 http://www.tvs.pl/30889,usa_nie_bedzie_spotkania_fotygi_i_macierewicza_z_kongresmenem_peterem_kingiem.html 

http://www.rp.pl/artykul/600898,673325-Swieczkowski--Pasionek-nie-przekazywal-Amerykanom-tajemnic.html
http://www.orange.pl/kid,4000000150,id,4001074180,title,Sprawa-pomocy-prawnej-z-USA-ws-katastrofy-zakonczona,article.html
http://www.tvs.pl/30889,usa_nie_bedzie_spotkania_fotygi_i_macierewicza_z_kongresmenem_peterem_kingiem.html
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Fotyga i Macierewicz spotkali się natomiast m.in. z szefami NTSB (Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu), 

byłym asystentem prezydenta Reagana, członkiem Podkomisji Organizacji Międzynarodowych, Praw Człowieka i 

Nadzoru Komisji Spraw Zagranicznych Kongresu, Dana Rohrabacherem oraz kongresmanką Ileanie Ross- 

Lehtinen, której ostatecznie wręczyli apel prof. Trznadla z podpisami. Rozmawiali także z członkiem Komitetu 

Wywiadu Senatu USA, Richardem Burrem, oraz rosyjskim emigrantem, byłym doradcą Władimira Putina, 

Andriejem Iłłarionowem. Odbyli także cykl spotkań z polonią. 

Jak napisał w specjalnym oświadczeniu po spotkaniu o A. Fotydze i A. Macierewiczu Rohrabacher107,: 

"Reprezentują oni uzasadniony niepokój narodu polskiego, że wypadek, który pochłonął życie ich przywódców, 

powinien być dokładnie zbadany i wyjaśniony. Jeżeli katastrofa prezydenckiego samolotu miała związek z 

premedytacją lub niekompetencją, należy to przyznać i wyciągnąć z tego wnioski. Zważywszy na historię 

stosunków między Rosją (w tym ZSRR) a Polską, jest wiele powodów do podejrzeń. Poza tym, jeśli błędy zostały 

popełnione, Rosja musi to przyznać i dopilnować, żeby je skorygowano. (…) W tym momencie założyłbym, że był 

to albo wypadek spowodowany przez jakąś burzę, albo zwykły przypadek niekompetencji, ale na pewno gotów 

jestem zbadać bez uprzedzeń wszystkie fakty związane z tą sprawą".  

Wizyta wzbudziła paroksyzmy wściekłości po stronie rządowej i próby ośmieszenia w mediach. Wicemarszałek 

Sejmu, Stefan Niesiołowski: "To w pewnym sensie zdrada i donos na Polskę. To jest podważenie wiarygodności 

wybranych demokratycznie władz. W ten sposób PiS udowadnia, że nie uznaje wybranego prezydenta i rządu 

polskiego. Intencją PiS jest zdyskredytowanie polskiego rządu. Macierewicz ma propagować słowa Jarosława 

Kaczyńskiego, że rząd jest pieskiem Rosji.108" 

Rzecznik rządu, Paweł Graś: "To jest absolutny i totalny skandal, to jest po prostu skandal ocierający się o 

zdradę. Bo gdyby w każdych innych warunkach doszło do sytuacji, że mamy legalne państwo, legalny rząd, 

legalne władze, legalne instytucje i ktoś zwraca się do obcego mocarstwa mówiąc że te instytucje są 

niewiarygodne, że to państwo jest nieważne, że to czym to państwo się zajmuje budzi wątpliwości i zwraca się po 

pomoc do obcego mocarstwa, to jest po prostu sytuacja absolutnie skandaliczna i niedopuszczalna.109" Premier 

Donald Tusk: "To, co grupa polityków PiS wyprawia wokół katastrofy smoleńskiej, jest rzeczą z gruntu 

nieprzyzwoitą. To tak niesmaczne, że aż się odechciewa komentować." 110 

Nikt z nich publicznie nie powiedział, że zanim posłowie PiS wybrali się do USA, wielokrotnie próbowali od rządu 

Tuska uzyskać podstawowe informacje dotyczące śledztwa i interweniować wobec bierności rządu względem 

rosyjskich nadużyć wobec rodzin ofiar tragedii i wobec państwa polskiego. Bez skutku. Nie wspomniano także, iż 

sam Antoni Macierewicz jeszcze w końcu kwietnia 2010 roku apelował o większe zaangażowanie strony polskiej 

w badaniu przyczyn tragedii: „Byłbym wstrzemięźliwy co do kwestii formowania międzynarodowych komisji. To 

władze Rzeczypospolitej, jej prokuratorzy i służby są za to postępowanie odpowiedzialne i nikt z nich tej 

odpowiedzialności nie zdejmie. Jeśli ktokolwiek sobie wyobraża, że Polacy o tym zapomną, że da się przez 

odkładanie w czasie zamazać sprawę, to myślę, że zarówno ja, jak i wszyscy, którzy byli tam, w Katyniu, i czekali 

na Pana Prezydenta, a potem dowiadywali się o tej tragedii, nigdy do tego nie dopuścimy.”111 

Dla rządu Tuska USA stały się obcym mocarstwem, co uwidocznione zostało w postępowaniu rządu Tuska 

wobec faktu okradzenie zwłok jednej z ofiar tragedii smoleńskiej. Przeprosiny P. Grasia112 stały się bardzo 

słynne ze względu na fakt uwidocznienia wyjątkowego poniżenia państwa polskiego. W pierwszych godzinach 

po katastrofie dokonano wypłaty z karty płatniczej jednej z ofiar- Andrzeja Przewoźnika. Karta została 

ukradziona przez rosyjskich żołnierzy służby czynnej (poborowych). Na początku czerwca podejrzani przyznali się 

                                                                                                                                                                                                         
http://www.wpolityce.pl/view/3892/Antoni_Macierewicz_rusza_do_USA__A_premier_Tusk_mowi___Nie_bylo_w_historii_postepowania_tak_transparen
tnego.html 
107http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8679272,Fotydze_i_Macierewiczowi_udalo_sie_w_USA_wreczyc_apel.html 
108http://www.money.pl/archiwum/mikrofon/artykul/niesiolowski;wizyta;macierewicza;i;fotygi;jak;zdrada,212,0,710612.html 
109 http://www.tvn24.pl/12690,1682292,0,1,to-skandal-ocierajacy-sie-o-zdrade,wiadomosc.html 
110 http://wyborcza.pl/1,75478,8665808,Tusk_o_wyjezdzie_Fotygi_i_Macierewicza_do_USA__Bedziemy.html#ixzz15QcBIFif 
111

 http://www.naszdziennik.pl/print.php?dat=20100422&id=po71.txt&typ=po 
112 http://www.wprost.pl/ar/197752/Oskarzenia-OMON-owcow-o-kradziez-kart-kredytowych-bluzniercze-i-cyniczne/ 
http://youtu.be/8_jDHJon_0Y 
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do winy. Rzecznik rządu Tuska, Paweł Graś, poinformował iż kartę ukradli funkcjonariusze OMON, co 

spowodowało gniewną reakcję Moskwy. Rosyjskie MWD określiło wypowiedź Grasia jako cyniczne i bluźniercze 

oskarżenia, a ten, jak niepyszny, musiał przed kamerami po rosyjsku przepraszać "przyjaciół" z OMON i życzyć im 

"wszystkiego dobrego". Sprawa kradzieży kart do dziś nie została w pełni wyjaśniona. 

Nadzwyczajne zaufanie D. Tuska do rosyjskiego śledztwa 

Ponieważ Donald Tusk zawarł z premierem Putinem wyłącznie ustne porozumienie w sprawie badania 

katastrofy, strona polska nie miała możliwości odwołania od kłamliwego raportu MAK do Międzynarodowego 

Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Premier Tusk wyjaśniał rodzinom ofiar, że zgodził się na przyjęcie procedur 

postępowania według Załącznika 13 do konwencji chicagowskiej, ponieważ „Rosjanie są twardymi 

przeciwnikami”, a także oświadczył, iż nie zgadza się na umiędzynarodowienie śledztwa.113 Nie przeszkodziło mu 

to na jesieni 2010 roku publicznie zachwycać się współpracą ze stroną rosyjską: „Nie było w historii dużych 

katastrof lotniczych postępowania tak transparentnego”, jednocześnie diagnozując „wyrzuty sumienia”114 u… 

opozycji. 

Premier nie mógł zachowywać się inaczej, ponieważ  31 maja 2010 roku szef KBWL LP, Jerzy Miller, minister 

transportu Federacji Rosyjskiej, Igor Lewitin, i Tatiana Anodina podpisali deklarację z której wynika że wstępne 

informacje MAK, w tym jego wstępny Raport, nie budzą „niejednoznacznych interpretacji i konkluzji". 115 Znając 

ostateczny Raport KBWL LP, trudno oprzeć się wrażeniu, że zupełnie niepotrzebna i niemająca żadnej podstawy 

prawnej deklaracja strony polskiej w tej sprawie oznaczała de facto podżyrowanie rosyjskiej wersji wydarzeń, 

utrudniając publikację niezgodnych z nią wniosków przez polską komisję. Można zaryzykować twierdzenie, iż 

pozorna niefrasobliwość Millera, która objawiła się w podpisaniu dokumentu jednoznacznie wiążącego stronie 

polskiej ręce, miała swoje źródło na najwyższych szczeblach władzy w Polsce. Jeszcze w kwietniu 2010 roku 

minister Arabski zapewniał, że Rosjanie prowadzą śledztwo „doskonale”. Rzecznik Graś tłumaczył: „każda 

ingerencja rządu w proces badania byłaby bardzo źle odebrana”. 116 

Premier Tusk zaczął publicznie sugerować że nie wszystko we współpracy ze stroną rosyjską jest w porządku 

dopiero po otrzymaniu projektu ostatecznego Raportu MAK. 17 grudnia 2010 roku zauważył: „Znam życie i 

domyślam się ile tam ludzi jest zainteresowanych tym, żeby cała prawda nie wyszła na jaw”. Po przekazaniu 

Rosjanom Uwag do Raportu, opracowanych przez KBWL LP, stwierdził że Raport MAK jest „nie do przyjęcia”117. 

Trudno ocenić, jaką rolę w jego postawie grały względy wizerunkowe, a jaką rzeczywiste rozczarowanie faktem, 

że jego wschodni partnerzy de facto umyli ręce w sprawie swojej części odpowiedzialności za katastrofę, i 

zostawili go samego z niewątpliwym problemem, jakim już wkrótce miały okazać się ostateczne wnioski 

zaprezentowane przez MAK. Najbardziej dla Tuska korzystnym wytłumaczeniem jest to, iż, uwikłany przez 

Władimira Putina w nieczystą grę, niedoświadczony w porównaniu z premierem Rosji118 Tusk w ten nieudolny 

sposób próbował wpłynąć na wnioski rosyjskiej komisji technicznej.  Natomiast profesor Andrzej Zybertowicz 

interpretował tę zmianę stanowiska premiera jako próbę zneutralizowania ciągłych ataków PiS związanych z 

nieudolnym postępowaniem z Rosjanami poprzez przejęcie „na swoje sztandary najbardziej niebezpieczne hasła 

politycznego konkurenta. By tą drogą samemu zogniskować, a następnie zneutralizować niepokój społeczeństwa 

co do sposobu prowadzenia śledztwa w sprawie katastrofy.”119  

                                                           
113 Wypowiedź Andrzeja Melaka o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem 10.11.2010 
http://www.radiomaryja.pl/dzwieki/2010/11/2010.11.12.akt01.mp3 
114http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/465200,tusk_dzialania_pis_wokol_katastrofy_smolenskiej_sa_po_prostu_niesmaczne.html 
115 http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20101013&id=po01.txt 
116 http://www.rp.pl/artykul/466064.html 
117 http://www.tvn24.pl/1,1686514,druk.html 
118 Na ignorancję Tuska i kierowanie się względami wizerunkowymi w polityce międzynarodowej zwracał uwagę już w 2008 roku przy okazji negocjacji nad 

tarczą antyrakietową wiceminister spraw zagranicznych, Witold Waszczykowski: „Premierowi brakuje doświadczenia w polityce zagranicznej, dlatego nie 

ma zrozumienia dla sprawy tarczy. Rozmawiałem z Tuskiem długo w cztery oczy i tłumaczyłem koncepcję obrony natowskiej. Słowem się nie odezwał. 

Potem wchodzili do niego Arabski czy Nowak i oznajmiali, że 53 proc. społeczeństwa nie chce tarczy więc nic nie stracimy, jak jej nie będzie.” 

http://www.rp.pl/artykul/2,175501.html 
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Co interesujące, polskie uwagi do Raportu MAK przekazano Rosjanom w języku polskim i rosyjskim, ale z 

zastrzeżeniem, że w razie pojawienia się różnic pomiędzy oryginałem a tłumaczeniem decydująca jest wersja 

polska. Rząd Tuska zaniedbał ich przetłumaczenia na najpopularniejszy z oficjalnych języków ICAO- angielski, co 

spowodowało, że Raport MAK opublikowany także po angielsku stał się na ponad pół roku (kiedy Uwagi RP 

zostały przetłumaczone przez profesjonalnych tłumaczy za honorarium pochodzące ze składek blogerów i innych 

osób fizycznych) jedyną obowiązującą narracją dotyczącą przyczyn katastrofy. 

Po prezentacji Raportu MAK Tusk ponownie zmienił taktykę, nie kwestionując nawet najbardziej kłamliwych 

wniosków strony rosyjskiej, ale zwracając uwagę że Raport będzie należało „uzupełnić”, co się oczywiście nie 

stało, jako że po jego opublikowaniu Rosjanie oświadczyli, że sprawę badań technicznych przyczyn katastrofy 

uważają za zakończoną.  

Należy jednak zauważyć, iż sam Władimir Putin, nie podpisując ostatecznie Raportu MAK jako szef państwowej 

komisji, nie wziął w imieniu Federacji Rosyjskiej odpowiedzialności za wnioski do jakich doszedł Komitet 

kierowany przez generał Anodinę. Jednak na konferencji prasowej w dniu 16.03.2011 rzecznik Komitetu 

Śledczego Federacji Rosyjskiej Władimir Markin pozbawił złudzeń tych, którzy mogliby mieć ewentualnie 

nadzieję na modyfikację stanowiska organów FR, oświadczając: „Nie stwierdzono rozbieżności między wnioskami 

Komisji (Technicznej MAK) i dotychczasowymi rezultatami śledztwa.” 120 

Z perspektywy czasu uprawnione wydaje się stwierdzenie, że teatrzyk zaufania do Władimira Putina był 

zagrywką Tuska wyłącznie na użytek wewnętrzny. W wywiadzie dla BBC 2 Newsnight premier stwierdził bowiem 

bez ogródek: „Zabrakło tego, co jest jakby oczywiste w świetle faktów, tzn. tej rosyjskiej części 

odpowiedzialności. I mówię tu, oczywiście, o zaniedbaniach organizacyjnych, o stanie lotniska, a nie o złej woli. 

Ale o tym, co Rosjanie starają się ukryć nie ze względu na jakąś czarną tajemnicę, tylko na tradycyjną w Rosji 

niechęć do przyznania się do jakiegokolwiek błędu, czy jakiejkolwiek słabości ”. 121 

Należy pamiętać, że jeszcze 10 kwietnia 2010 roku premier zapewniał, że będzie „opinię publiczną informował o 

wszystkich zdarzeniach, także o postępach w śledztwie”.122 Miał ku temu okazję, gdyż sam przyznał sobie prawo 

do określania, które informacje związane z polskim badaniem zostaną upublicznione, a które nie. Słowa nie 

dotrzymał, dopuszczając do wielomiesięcznej medialnej kampanii oszczerstw wobec prezydenta Kaczyńskiego, 

generała Błasika i załogi samolotu. Wiceszef KBWL LP, pułkownik Grochowski, w czerwcu 2010 roku 

przekonywał, że jego komisja będzie publikowała częściowe raporty w miarę postępu prac123. Nie ukazał się ani 

jeden. Ani Komisja Millera, ani polska prokuratura nie miały wpływu na zabezpieczenie przez stronę rosyjską 

miejsca tragedii a także dowodów w sprawie. Wszelkie informacje świadczące o nieprawidłowościach w tym 

względzie były skrzętnie ukrywane, jednak niektóre z nich udało się upublicznić.  

Andrzej Melak, brat poległego Stefana Melaka, mówił:  

„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.” 
124  

Portal Niezależna.pl ogłosił, że dotarł do ekspertyzy wykonanej 13 lipca 2010 roku dla ABW, z której wynika, że 

Rosjanie ingerowali w zawartość aparatów fotograficznych i kamer filmowych ofiar, m.in. kasując wykonane 

zdjęcia.125 Nie oddali oni stronie polskiej telefonu satelitarnego prezydenta, podobno nie odnaleźli rejestratora 

                                                           
120 http://www.rp.pl/artykul/601902,627480-Komitet-Sledczy--mamy-wiele-pytan-do-strony-polskiej.html 
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122 http://www.premier.gov.pl/premier/przemowienia/oswiadczenie_premiera_donalda_,4477/ 
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124 Wypowiedź Andrzeja Melaka: http://www.youtube.com/watch?v=8OHYbIieej0&feature=player_embedded#! 
125 http://niezalezna.pl/18213-smolenska-wpadka-abw oraz  http://niezalezna.pl/artykul/rosjanie_niszczyli_zawartosc_aparatow_ofiar/40912/1 

http://www.rp.pl/artykul/601902,627480-Komitet-Sledczy--mamy-wiele-pytan-do-strony-polskiej.html
http://www.tvn24.pl/12691,1698477,0,1,zabraklo-rosyjskiej-czesci-odpowiedzialnosci,wiadomosc.html
http://www.premier.gov.pl/premier/przemowienia/oswiadczenie_premiera_donalda_,4477/
http://wyborcza.pl/1,76842,8066385,Zagadki_na_zoltych_karteczkach.html?as=2&startsz=x
http://www.youtube.com/watch?v=8OHYbIieej0&feature=player_embedded%23!
http://niezalezna.pl/18213-smolenska-wpadka-abw
http://niezalezna.pl/artykul/rosjanie_niszczyli_zawartosc_aparatow_ofiar/40912/1
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parametrów lotu, którego zapisy trudno sfałszować- K3-63, zapisującego czas, prędkość, wysokość 

barometryczną i przyspieszenia pionowe samolotu na taśmie foliowej126. Nie zwrócili także kamizelek 

kuloodpornych i broni funkcjonariuszy BOR. W marcu 2012 roku pojawiła się informacja o zagłuszaniu telefonów 

komórkowych tuż po katastrofie, co uniemożliwiło nawiązanie łączności pomiędzy kierowcą ambasadora Bahra, 

znajdującym się na lotnisku Siewiernyj, a będącymi w Katyniu BOR-owcami 127. Oczywiście Rosjanie nie wyjaśnili 

tego fenomenu w ramach pomocy prawnej dla polskiej prokuratury. 

Donald Tusk obiecywał także rodzinom ofiar, iż przed publikacją raportu MAK spotka się z nimi, aby 

zaprezentować główne tezy komisji Anodiny. Do tego spotkania nie doszło. Część rodzin ofiar wysłała do 

premiera kilka kolejnych pism, zawierających apele o wystąpienie do Rosjan o zwrot wraku oraz o obronę 

dobrego imienia pilotów i dowódcy Sił Powietrznych. Nie uzyskały żadnej odpowiedzi. Wobec bezczynności 

Tuska rodziny przejęły inicjatywę, w piśmie z dnia 29 października 2010 roku prosząc premiera o spotkanie „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”. Premier, nie 

przeczytawszy listu, natychmiast zareagował, insynuując, że celem spotkania ma być omówienie roszczeń 

odszkodowawczych zainteresowanych rodzin. Później musiał przepraszać za swoje słowa128. 

Pierwsze spotkanie, o którym rodziny zawiadomiono sms-em, odbyło się 10 listopada, kolejne – 11 grudnia. W 

czasie pierwszego padło pytanie, skąd wziął się chaos który sparaliżował działania strony polskiej tuż po 

katastrofie, prowadząc do rażących błędów i zaniechań. Premier odpowiedział bezradnie, że z powodu szoku 

nikt z jego otoczenia nie wiedział, jak się zachować, ale gdyby taka katastrofa jeszcze raz nastąpiła, wiedziałoby, 

co robić. Gdy rodziny ofiar zwróciły uwagę, że brak wspólnego z Rosjanami śledztwa godzi w naszą rację stanu, 

Tusk odzyskał rezon i stwierdził krótko 129: „To ja decyduję, co jest polską racją stanu”. 

 Drugie spotkanie zakończyło się spektakularną klapą: atmosfera od początku była nerwowa, ostatecznie 

wyprowadzony z równowagi pytaniem wdowy po rzeczniku praw obywatelskich, Januszu Kochanowskim, Tusk 

zaczął na nią krzyczeć.  

Zadane przez Ewę Kochanowską pytanie brzmiało: „po wystąpieniu mojej mojej córki w Parlamencie 

Europejskim, europoseł Landsbergis, były prezydent Litwy, odnosząc się do jej zdecydowanej, skomponowanej 

bardzo prawniczo wypowiedzi, powiedział wprost: "Jest pani w niebezpieczeństwie. I dlatego proszę uważać. Na 

przykład podczas jazdy samochodem". Chciałam zapytać, czy zadawanie pytań jest zagrażające życiu?” Tusk 

odparował z wściekłością, waląc pięścią w stół: „Więcej nie będę odpowiadał na tak obraźliwe insynuacje. Mam 

dosyć wysłuchiwania uwag na temat domniemanego zabójstwa”. W efekcie urażona wdowa opuściła spotkanie, 

o całym zajściu informując media.  

W sukurs swojemu pryncypałowi pospieszył rzecznik rządu, Paweł Graś, tłumacząc w mediach, że sens pytania 

Ewy Kochanowskiej można w zasadzie sprowadzić do wątpliwości, czy premier wydał rozkaz aby zamordowano 

ją i inne osoby zainteresowane Smoleńskiem. Graś powtórzył, że pytanie było bezczelne. Żądania pełnomocnika 

niektórych rodzin ofiar, mecenasa Rafała Rogalskiego, aby upublicznić zapisy dźwiękowe z obu spotkań, 

pozostały bez pozytywnej odpowiedzi rządu. Prawda wyszła na jaw 23 lutego 2011 roku, gdy Superexpress 

upublicznił całe nagranie z grudniowego spotkania. W pełni potwierdziło ono wersję Ewy Kochanowskiej, a Graś, 

jak niepyszny, musiał ją przeprosić, tłumacząc się że odebrał jej słowa jako zarzuty pod adresem rządu.130 

                                                           
126 Raport MAK, str.80: „1.11.6.Trójelementowy rejestrator K3-63 „ Trójelementowy rejestrator K3-63 nie został odnaleziony w miejscu zdarzenia 
lotniczego. Jest on rejestratorem eksploatacyjnym (nie chronionym) typu elektromechanicznego z taśmowym nośnikiem informacji i może rejestrować 
wartości prędkości, wysokości i przeciążenia. W związku z tym, że analogiczne parametry rejestrowane są przez system MSRP-64, brak rejestratora K3-63 
nie miał wpływu na jakość badań.” 
127

 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120322&typ=po&id=je02.txt 
128 http://wpolityce.pl/artykuly/3074-zuzanna-kurtyka-premier-rzadu-polskiego-nie-rozumie-tego-co-czyta 
129 http://wpolityce.pl/wydarzenia/5121-ujawniamy-premier-donald-tusk-do-rodzin-smolenskich-to-ja-decyduje-co-jest-polska-racja-stanu 
130 http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/313081,wdowa-ujawnia-slowa-tuska-po-ktorych-wyszla.html 
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,8804531,_Pani_Kochanowska_zapytala__czy_premier_wydal_rozkaz.html 
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/tak-wscieka-sie-donald-tusk_172672.html 
http://www.rp.pl/artykul/616974_Gras--przepraszam-pania-Kochanowska.html   

http://wpolityce.pl/artykuly/3074-zuzanna-kurtyka-premier-rzadu-polskiego-nie-rozumie-tego-co-czyta
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/313081,wdowa-ujawnia-slowa-tuska-po-ktorych-wyszla.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,8804531,_Pani_Kochanowska_zapytala__czy_premier_wydal_rozkaz.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,8804531,_Pani_Kochanowska_zapytala__czy_premier_wydal_rozkaz.html
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/tak-wscieka-sie-donald-tusk_172672.html
http://www.rp.pl/artykul/616974_Gras--przepraszam-pania-Kochanowska.html
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Można przyjąć, że współpraca premiera Tuska z rodzinami ofiar definitywnie zakończyła się po odrzuceniu ich 

prośby o umożliwienie zapoznania się z Raportem Millera przed jego upublicznieniem. Zainteresowanych kilka 

dni przed konferencją prasową na której miano omawiać raport zaproszono poprzez sms-y (sic!) do 

obserwowania  prezentacji dokumentu w wydzielonym pomieszczeniu, bez dostępu dziennikarzy. Z rodzinami 

nie spotkał się jednak w tym dniu premier, lecz członkowie Komisji. Większość rodzin nie skorzystała z 

przesłanego w ostatniej chwili zaproszenia. 

Sam premier w końcu września 2011 roku powtórzył, że w sprawie Smoleńska ma „naprawdę czyste sumienie”. 
131 

Rząd Tuska głosuje przeciwko dostępowi Polski do dowodów i przejęciu śledztwa. 

Tym, co najbardziej bulwersuje i szokuje, jest postępowanie rządu Tuska i sprzyjających mu partii w Sejmie i 

Senacie. Nie ukrywam, że głosowania sejmowe stały się jednym z elementów, które spowodowały, że 

przestałem być sympatykiem Platformy Obywatelskiej. Dla mnie osobiście i dla wielu osób, które znam, nie do 

przyjęcia jest zachowanie posłów i senatorów PO, SLD i PSL głosujących przeciwko dobru własnego kraju. Jako 

osobie mieszkającej na stałe w UK nie do przyjęcia jest fakt, że rząd Polski i duża część jego posłów głosuje 

przeciwko zwiększeniu szans na wyjaśnienie tragedii dotyczących ich własnych obywateli (przyp.-K.M.). 

Już 6 maja 2010 roku klub parlamentarny PiS przygotował projekt rezolucji (druk 3032) wzywającej premiera 

Tuska do wystąpienia do władz rosyjskich o przekazanie stronie polskiej prowadzenia postępowania w sprawie 

Katastrofy Smoleńskiej. Jak napisano w dokumencie, „z informacji Prezesa Rady Ministrów wynika, że rządy 

Polski i Federacji Rosyjskiej ustaliły, iż postępowanie w tej sprawie będzie prowadzone w oparciu o przepisy 

Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym podpisanej w Chicago 7 grudnia 1994 roku. Oznacza to, że 

według pkt. 5.1 Rozdziału 5 załącznika nr 13 do wyżej wskazanej Konwencji, okoliczności wypadku lotniczego 

może badać państwo miejsca zdarzenia lub na podstawie umowy dwustronnej może przekazać prowadzenie 

badania innemu państwu. Z treści tego punktu wynika więc jasno, że rząd polski ma pełne prawo zwrócenia się o 

przekazanie postępowania polskim organom powołanym do wyjaśnienia okoliczności katastrofy”.  

Powstanie projektu było spowodowane "mnożącymi się wątpliwościami, co do sposobu prowadzenia 

postępowania."132 Rezolucja nie tylko nie została przegłosowana, ale nawet nie udało się uzupełnić porządku 

dziennego obrad Sejmu o jej pierwsze czytanie, co oznaczało jednoznaczne wyrażenie braku zainteresowania ze 

strony większości parlamentarnej losami śledztwa. Jeszcze w sierpniu 2011 roku jeden z parlamentarzystów 

glosujących wtedy de facto przeciwko przekazaniu Polsce śledztwa, Andrzej Celiński, z poczuciem dobrze 

spełnionego obowiązku przekonywał na swoim blogu że "268 posłów zachowało się godnie, zgodnie z polskim 

interesem" 
133

. 

W głosowaniu134 przeciwko zajęciu się rezolucją były kluby: 

GŁOSOWANIE Nr 1 - POSIEDZENIE 66. 
Dnia 06-05-2010 Godz. 20:07 

  

66. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 maja 2010 roku 

  

Głosowanie nad uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie projektu rezolucji w 
sprawie wezwania prezesa Rady Ministrów do wystąpienia do władz Federacji Rosyjskiej o przekazanie stronie 
polskiej prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy samolotu TU-154, mającej miejsce 10 kwietnia 2010 r. 

(druk nr 3032) 

  

                                                           
131 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Tusk-drwi-z-Kaczynskiego-wiedzialem-ze-nie-wytrzyma,wid,13809644,wiadomosc.html?ticaid=1df7c 
132 http://dokumenty.e-prawnik.pl/akty-prawne/projekty-uchwal/poselski-projekt-rezolucji-w-sprawie-wezwania-prezesa-rady-ministrow-do-wystapienia-
do-wladz-fe.html 
133 http://andrzejcelinski.salon24.pl/330437,raport-millera 
134

 http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&66&1 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Tusk-drwi-z-Kaczynskiego-wiedzialem-ze-nie-wytrzyma,wid,13809644,wiadomosc.html?ticaid=1df7c
http://dokumenty.e-prawnik.pl/akty-prawne/projekty-uchwal/poselski-projekt-rezolucji-w-sprawie-wezwania-prezesa-rady-ministrow-do-wystapienia-do-wladz-fe.html
http://dokumenty.e-prawnik.pl/akty-prawne/projekty-uchwal/poselski-projekt-rezolucji-w-sprawie-wezwania-prezesa-rady-ministrow-do-wystapienia-do-wladz-fe.html
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&66&1
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Głosowało - 428  Za - 158  Przeciw - 268  Wstrzymało się - 2  Nie głosowało - 28  

Klub/Koło Liczebność Głosowało Za Przeciw 
Wstrzymało 

się 
Nie 

głosowało 

PO 205 194 - 194 - 11 

PiS 156 149 149 - - 7 

Lewica 41 39 - 39 - 2 

PSL 30 27 - 25 2  3 

niez. 9 7 1 6 - 2 

Polska_Plus 8 7 7 - - 1 

SDPL 4 2 1 1 - 2 

DKP_SD 3 3 - 3 - - 

 

Lista posłów PO, SLD (Lewicy), PSL I innych, którzy głosowali przeciwko polskim interesom I przeciwko własnym 

obywatelom zwana jest “listą hańby”. Jest ona kopiowana w celu zapamiętania i przekazania potomnym tego 

głosowania i nazwisk posłów głosujących przeciwko temu co w krajach demokratycznch jest podstawą 

egzystencji państwa. 

Lista Hańby polskiego parlamentaryzmu – głosujący przeciwko polskim interesom i polskim obywatelom (pr.-

co to znaczy?-MD) 

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPID?OpenAgent&34028&PO
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&PO&Przeciw
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&PO&Nieobecny
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPID?OpenAgent&34028&PiS
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&PiS&Za
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&PiS&Nieobecny
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPID?OpenAgent&34028&Lewica
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&Lewica&Przeciw
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&Lewica&Nieobecny
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPID?OpenAgent&34028&PSL
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&PSL&Przeciw
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&PSL&Wstrzym
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&PSL&Nieobecny
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPID?OpenAgent&34028&niez.
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&niez.&Za
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&niez.&Przeciw
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&niez.&Nieobecny
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPID?OpenAgent&34028&Polska_Plus
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&Polska_Plus&Za
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&Polska_Plus&Nieobecny
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPID?OpenAgent&34028&SDPL
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&SDPL&Za
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&SDPL&Przeciw
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&SDPL&Nieobecny
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPID?OpenAgent&34028&DKP_SD
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/InfoForPPIDec?OpenAgent&34028&DKP_SD&Przeciw
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Za rezolucją, która miała na celu respektowanie podstawowych zasad państwowości były kluby: Prawa i 

Sprawiedliwości (PiS) i Polska Plus oraz posłowie: Zdzisława Janowska (SDPL) i Cezary Atamczyk 

(niezrzeszony). Lewica, PSL i większość posłów niezrzeszonych była przeciwko. 
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Jeszcze wtedy być może można było zastopować niekorzystne konsekwencje decyzji Premiera Donalda Tuska. 

Niestety, jego partia PO, jak i SLD i PSL głosowały przeciwko rezolucji. Skończyło się to tragicznie dla polskiego 

śledztwa. 

Kolejne głosowanie było jeszcze bardziej szokujące w swojej wymowie i przebiegu, gdyż posłowie PO i SLD 

jawnie łamali przepisy sejmowe. Głosowano wtedy wniosek L. Dorna, dotyczący udostępnienia przez rząd 
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wszystkich dokumentów i informacji dotyczących działań, decyzji, umów, jakie zawierał i podejmował rząd w 

sprawie Smoleńska. 

"Biała Księga decyzji rządu" powinna być obligatoryjnie stworzona zgodnie z przepisami! Niestety wbrew 

zasadom i przepisom kluby PO, SLD, PSL odrzuciły wniosek L. Dorna o jawność postępowania rządu w sprawie 

Smoleńska! 

Warto obejrzeć materiał źródłowy. Myślę, że trzeba. Plik wideo z posiedzenia jest dostępny na 

www.youtube.com po wpisaniu w wyszukiwarce „Biała księga katastrofy smoleńskiej- Posiedzenie sejmowej 

Komisji Obrony Narodowej 16 marca 2011” 135 

Podobna sytuacja, gdy większość sejmowa wyraziła brak zainteresowania sprawą umiędzynarodowienia sprawy 

Smoleńska, wydarzyła się w końcu marca 2012 roku, gdy kierowana przez posłankę PO, Agnieszkę Pomaskę 

sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej odrzuciła dezyderat posła PiS, Krzysztofa Szczerskiego. Dokument 

wzywał rząd do wykorzystania wszystkich dostępnych środków na rzecz „wspólnego działania całej Unii 

Europejskiej” w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Dezyderat został odrzucony głosami posłów: PO, SLD, 

Ruchu Palikota i jednego z parlamentarzystów PSL. Po głosowaniu poseł Szczerski powiedział portalowi 

Wpolityce.pl: 

„Uznałem, że to dobry moment do podjęcia dezyderatu. Ale Platforma zrobiła wszystko, żeby go odrzucić. 

Specjalnie wzywano swoich posłów z całego Sejmu aby zapewnić sobie większość w głosowaniu. Posłowie 

wpadali na salę w ostatniej chwili z podniesionymi rękami, żeby być tylko policzonym w głosowaniu.136” 

Kolejna wymiana ciosów w parlamencie miała miejsce 13 kwietnia 2012 roku, gdy PiS złożyła projekt uchwały, w 

której Sejm apelował bezpośrednio do rosyjskich władz o zwrot wraku tupolewa: 

Projekt 

UCHWAŁA 

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia…… 2012 r. 

w sprawie zobligowania przedstawicieli władz Federacji Rosyjskiej do oddania Polsce dowodów katastrofy z dnia 

10 kwietnia 2010 roku, pozostających na terenie Federacji Rosyjskiej, a będących własnością Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do władz Federacji Rosyjskiej o natychmiastowy zwrot 

dowodów katastrofy z dnia 10 kwietnia 2010 roku pozostających na terenie Rosji, będących własnością 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności wraku samolotu TU – 154M. 

UZASADNIENIE 

Wrak samolotu TU – 154M, mimo upływu dwóch lat od katastrofy, nadal nie został oddany w ręce 

polskich śledczych, by mogli oni gruntownie przebadać jeden z najważniejszych dowodów rzeczowych w sprawie.  

                                                           
135 http://www.youtube.com/watch?v=FzPEBM2_fKE 
136 http://wpolityce.pl/wydarzenia/25591-nasz-news-po-sciagala-na-gwalt-poslow-tylko-po-to-aby-nie-przyjac-waznego-oswiadczenia-w-sprawie-
katastrofy-smolenskiej 

http://www.youtube.com/watch?v=FzPEBM2_fKE
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Przedstawiciele polskich władz nie podejmują zdecydowanych kroków prawnych, zarówno 

administracyjnych, jak i tych wynikających z możliwości, jakie daje prawo międzynarodowe, skutkujących 

poprawą sytuacji.  

Polscy specjaliści nie przebadali jeszcze miejsca tragedii, na którym do dziś można znaleźć części 

samolotu, a nawet szczątki ludzkie. Polska nadal nie ma dostępu do oryginalnych materiałów dowodowych, w 

tym zapisów z rejestratorów lotu, wszystkich dokumentów z sekcji zwłok, czy też danych dotyczących stanu 

lotniska Siewiernyj w dniu 10 kwietnia 2010 roku. W konsekwencji polskie władze śledcze nie są w stanie 

podejmować ważnych działań ze względu na brak dowodów pozostających w Rosji. 

W dniu 10 kwietnia br. dotarła do nas wiadomość, że władze Federacji Rosyjskiej „wymyły” szczątki 

samolotu, niszcząc ślady katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Wszystkie te działania wskazują na świadomy plan 

niszczenia dowodów, któremu należy jak najszybciej zapobiec.  

Dlatego w dniach przypadających w drugą rocznicę największej tragedii Narodu Polskiego po II Wojnie 

Światowej zwracamy się do Władz Federacji Rosyjskiej o oddanie wszelkich dowodów, w tym przede wszystkim 

wraku samolotu TU -154M.  

Przed głosowaniem w sprawie wprowadzenia projektu uchwały pod obrady wystąpił próbujący eskalować 

sytuację premier Tusk, który zarzucił opozycji „polityczne kłamstwo” 137: 

„Tak, rzeczywiście, mamy dziś w Polsce do czynienia z wielkim kłamstwem smoleńskim. Tym kłamstwem 

smoleńskim jest codziennie formułowany zarzut pod adresem władz Rzeczpospolitej, państwa polskiego, 

obywateli, którzy mają dosyć tej agresji, zarzutu o zdradę i o kłamstwo. To jest to kłamstwo.” 

Co interesujące, premier skrytykował sam pomysł wystąpienia przez Sejm do władz Rosji, z którą, jak 

wielokrotnie zapewniali ministrowie jego rządu, łączą Polskę stosunki najlepsze od lat. Wykazał się też 

niespotykaną u siebie samego odwagą, określając prezydenta Władimira Putina, do którego sam tulił się 10 

kwietnia 2010 roku na lotnisku w Smoleńsku,  „tym na Kremlu”: 

„Ta uchwała ten język, ten język, ten pomysł to zwierciadlane odbicie tych naiwnych albo podłych działań, które 

kiedyś w dawnej historii Polski doprowadziły ją do upadku. (…) Być może jedynym który będzie miał z tego 

projektu satysfakcję to ten na Kremlu, ten w Moskwie który się cieszy wtedy kiedy widzi że Warszawa jest 

podzielona jak nigdy dotąd. Oni naprawdę,  ci którzy nam źle życzą tą uchwałę poparliby jednogłośnie”.  

To wystąpienie wywołało polityczną burzę, jednak sam projekt nie został wprowadzony do porządku obrad. 

Komentarze po wystąpieniu Tuska były różne: jedni zarzucali mu histerię, inni rozpaczliwą obronę, realizowaną 

                                                           
137 http://niezalezna.pl/26741-skandaliczne-przemowienie-tuska 
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przez atak na opozycję, pojawiły się także głosy że zmiana retoryki Tuska może oznaczać początek przygotowań 

do szerszej akcji spacyfikowania PiS 138: 

„swoim wystąpieniem w sejmie, premier Donald Tusk przystąpił do operacji, która władze PRL podjęły po objęciu 

stanowiska premiera przez Wojciecha Jaruzelskiego.  

To precyzyjnie zamierzone przemówienie, mające o 180 stopni odwrócić sens prawdy i patriotyzmu, oskarżające 

patriotów o bycie narzędziem Rosji, jest powtórzeniem operacji propagandowo-organizacyjnej, która rozpoczęła 

się w marcu 1981 r. od apelu o "90 spokojnych dni", a która była przygotowaniem do zamordowania ruchu 

Solidarności w grudniu 1981 r. 

Tak sam teraz zamierzeniem premiera Tuska jest uruchomienie procesu podziału i skonfliktowania 

społeczeństwa, aby w chwili załamania gospodarczego móc sięgnąć po przemoc wobec opozycji, jako jedynego 

ratunku przed utrata władzy”. 

 

 

                                                           
138

 Krzysztof Wyszkowski, Tusk zapowiada stan wojenny, 
http://www.wyszkowski.com.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1862:tusk-zapowiada-stan-wojenny 
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Narada u premiera Putina, Moskwa, 13 kwietnia 2010 roku. Pierwszy od prawej ambasador Jerzy Bahr, trzecia 

od prawej- minister zdrowia w rządzie Tuska Ewa Kopacz. Via Internet, za http://markowski.salon24.pl/ 

 


