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Agentura w Polsce  

Początki kampanii dezinformacji 

Wybiórcze rewelacje "Towarzysza J." 

„Eksperci lotniczy” 

Kampanie dezinformacji 

                 - Godzina wylotu 

                 -  godzina katastrofy 

                 -  Przebieg zdarzenia 

                  - Umarli nie będą się bronić 

                  - Nawiązanie do nacisków w locie do Ganji 

                   – Ataki na 36.SPLT 

                    - Ataki na pilotów Jaka-40 

                    -  Generał Błasik: wróg publiczny numer jeden 

                       -  Brak prognozy pogody przed wylotem 

                       -  Kłótnia na migi 

                        – Uchod 

                        -  Film 1.24 

 - Nożyce dezinformacji 

 

Wciągajcie przedstawicieli warstw rządzących przeciwnika w przestępcze 
przedsięwzięcia. Podrywajcie ich dobre imię. I w odpowiednim momencie 
rzućcie ich na pastwę pogardy rodaków. Korzystajcie ze współpracy istot 
najpodlejszych i najbardziej odrażających. 
Sun Tzu, „Sztuka wojny” 

Gównojad to gównojad i nikt tego nie zmieni. 
Wiktor Suworow 
 

ROLA AGENTURY W POLSCE 

 

Przykład Tomasza Turowskiego, bardzo groźnego agenta PRL-owskich służb, który w lutym 2010 roku został 
przywrócony przez szefa MSZ, Radosława Sikorskiego do „służby dyplomatycznej” i wysłany do Moskwy w celu 
organizacji wizyty polskiej delegacji w Katyniu i Smoleńsku pokazuje tylko mały wycinek tego, co jest polską 
rzeczywistością . Choć oficjalnie „zimna wojna” się skończyła, to jednak co jakiś czas słychać o spektakularnych 
akcjach zatrzymania agentów obcych służb (najczęściej rosyjskich) na terenie jednego z krajów UE lub NATO. 
Można przypomnieć tylko kilka tytułów prasowych: 

USA - „11 rosyjskich szpiegów zatrzymali Amerykanie” - 2010-06-301 

Niemcy - „ Para rosyjskich szpiegów zatrzymana w Niemczech” – 2011 – 10 -222 

Polska – „ABW zatrzymała rosyjskiego szpiega” = 2010 – 01 - 053 

                                                 
1 http://wyborcza.pl/1,76842,8080543,11_rosyjskich_szpiegow_zatrzymali_Amerykanie.html 
2 http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-para-rosyjskich-szpiegow-zatrzymana-w-niemczech,nId,369326 

http://wyborcza.pl/1,76842,8080543,11_rosyjskich_szpiegow_zatrzymali_Amerykanie.html
http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-para-rosyjskich-szpiegow-zatrzymana-w-niemczech,nId,369326


Czy też najnowsze wieści z Estonii z 22 lutego 2012 roku. 

“Estonia: wpadka rosyjskich szpiegów”4 

(…)Wyższy funkcjonariusz estońskiej Policji Bezpieczeństwa, Aleksei Dressen i jego żona Viktoria, zostali 
aresztowani pod zarzutem działalności szpiegowskiej na rzecz Rosji – poinformowały estońskie władze. 

Jest to drugi skandal szpiegowski w Estonii na przestrzeni ostatnich kilku lat. Aresztowany w 2008 roku wyższy 
urzędnik estońskiego ministerstwa obrony, Herman Simm, został w roku następnym skazany na 12 lat więzienia 
za przekazanie rosyjskiej Służbie Wywiadu Zagranicznego ponad 2 tys. stron informacji, w tym tajnych 
dokumentów NATO(…) 

Widać, więc, że problem agentów, często ulokowanych w polityce, mediach, urzędach i biznesie nie jest tylko 
problemem polskim, ale dotyczy wszystkich krajów. 

Główne media rzadko podejmują temat roli agentury w III Rzeczypospolitej. Tymczasem, aby zobaczyć we 
właściwej perspektywie kolejne kampanie kłamstwa smoleńskiego, nie można ignorować odpowiedzi na pytanie, 
w czyim interesie kłamstwa te powstawały, kto był ich beneficjentem i kto i dlaczego je tworzył. 

Ekspert ds. komunistycznych służb specjalnych, autor kilkunastu książek poświęconych historii służb PRL i ZSSR, 
Henryk Piecuch w 2005 roku ocenił, że w latach 1981-1989 sowieckie cywilne służby specjalne (KGB) posiadały w 
Polsce ok. 5500 pracowników i agentów (rezydentury KGB znajdowały się w każdym z 49 województw). Z 
pewnym uproszczeniem można przyjąć, że każda rezydentura dysponowała kadrowym pracownikiem wywiadu, 
10 rezydentami i ok. 100 agentami.  

Powyższy szacunek ilościowy nie zawiera współpracowników służb wojskowych ZSSR (GRU).  

Współpracownicy sowieckich i enerdowskich służb specjalnych nie byli ujawniani spec służbom PRL, stąd też 
archiwa b. SB i WSW nie zawierają na ich temat żadnych informacji. Generałowie Jaruzelski i Kiszczak nie 
dopuścili do infiltracji agentury służb sowieckich i STASI przez kontrwywiad PRL, co umożliwiło tym wywiadom 
zbudowanie siatek szpiegowskich, które do dziś są problemem dla Polski. Jak ocenia Piecuch, największym 
zagrożeniem ze strony agentury byłej KGB (przemianowanej na FSB) i GRU nie jest szpiegostwo w klasycznym 
rozumieniu tego słowa, lecz agentura wpływu5, w tym działania inspiracyjno- dezinformacyjne6. 

Zgodnie z raportem ABW za rok 2010, przestawionym przez jej szefa, Krzysztofa Bondaryka, polskim służbom 
specjalnym znanych jest ok. 300 agentów obcych wywiadów, przy czym liczba ta nie zawiera tzw. „nielegałów” - z 
definicji najskuteczniejszej i najlepiej zakonspirowanej agentury. Prym wiodą służby rosyjskie (FSB, SWR i GRU). 
Współpracownicy służb rosyjskich są ulokowani w najważniejszych urzędach, szczególnie w kancelariach: 
prezydenta i premiera, Sejmie i w ministerstwach 7. 

W kontekście trwających na początku 2010 roku rozmów na temat instalacji w Polsce części amerykańskiej tarczy 
antyrakietowej 8 należy pamiętać, że zgodnie z doktryną wojenną Federacji Rosyjskiej, działaniem wrogim w 
stosunku do Rosji jest „przesunięcie infrastruktury wojskowej krajów- członków NATO bliżej do granic Federacji 
Rosyjskiej”. Obecną sytuację międzynarodową dokument ten definiuje następująco: „Istniejąca architektura 
(system) bezpieczeństwa międzynarodowego, zawierająca mechanizmy prawne, nie zapewnia równego 
bezpieczeństwa dla wszystkich państw. Przy czym, pomimo spadku prawdopodobieństwa wojny na dużą skalę, z 
zastosowaniem konwencjonalnych środków ataku i broni atomowej, prowadzonej przeciwko Federacji Rosyjskiej, 
w wielu dziedzinach wojskowe zagrożenia Federacji Rosyjskiej są coraz większe.” 9  

Zatem nie dziwią te działania strony rosyjskiej, których najważniejszym, długofalowym celem- oprócz doraźnej 
dezinformacji10 i prób ukrycia swojej roli pośród przyczyn tragedii- jest pogłębienie dezintegracji polskiej 

                                                                                                                                                                         
3 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7423296,ABW_zatrzymala_rosyjskiego_szpiega.html 
4 http://tvp.info/informacje/swiat/estonia-wpadka-rosyjskich-szpiegow/6586560 
5
 Agenta wpływu dr Rafał Brzeski, ekspert ds. służb specjalnych, definiuje jako „osobę, która subtelnie i zręcznie wykorzystuje swoje stanowisko, możliwości, 

władzę i wiarygodność do promowania interesów obcego mocarstwa w sposób uniemożliwiający zdemaskowanie tego mocarstwa. (…) Obecnie zarówno 
służby rosyjskie, jak i innych państw, obok profitów finansowych, skłaniają do współpracy obietnicą przyznania prestiżowych nagród i wprowadzenia do 
„międzynarodowych salonów”. Wysoki stopień utajnienia tożsamości agentów wpływu sprawia, że udowodnienie im przed sądem działania na rzecz obcego 
państwa jest praktycznie niemożliwe.” Zob. R. Brzeski, Agentura wpływu, Warszawa 2010 
6 Henryk Piecuch, płk WOP i SG w stanie spoczynku, pisarz, autor kilkunastu książek poświęconych historii służb PRL i ZSSR. Zob. Teczki, teczki, teczki, 
Henryk Piecuch, Burchardt Edition 2005 
7  http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/382471,ilu-szpiegow-jest-w-polsce-najmocniej-trzyma-sie-wywiad,id,t.html#material_3 
8 W sprawie szerszego kontekstu strategicznego- zob. notatki Wikileaks: http://www.tvn24.pl/12691,1684385,0,1,wiadomosc.html 
http://www.tvn24.pl/12691,1685258,wiadomosc.html  oraz http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/280498,Polska-Patrioty-nie-rosliny-doniczkowe 
9 http://news.kremlin.ru/ref_notes/461 , II/8, tłum. M.D. 

10 Dezinformacja- rozpowszechnianie zmanipulowanych lub sfabrykowanych informacji (albo kombinacji jednych i drugich) w celu wywarcia wpływu na 
odbiorców i skłonienia ich do określonych zachowań korzystnych dla dezinformującego. Wg. R. Brzeski, Wojna informacyjna, Warszawa 2006 
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http://tvp.info/informacje/swiat/estonia-wpadka-rosyjskich-szpiegow/6586560
http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/382471,ilu-szpiegow-jest-w-polsce-najmocniej-trzyma-sie-wywiad,id,t.html#material_3
http://www.tvn24.pl/12691,1685258,wiadomosc.html


wspólnoty narodowej dzięki inspiracji i wykorzystaniu skłonności niektórych działających w Polsce mediów do 
tworzenia i rozwijania idei opartych na obniżonej samoocenie Polaków jako społeczeństwa. Zarówno to, jak i 
obniżenie prestiżu armii państwa- członka NATO oraz skłócenie różnych odłamów narodu polskiego w oczywisty 
sposób działa na korzyść Rosji, gdyż, zgodnie z jej doktryną wojenną, zmniejsza „wojskowe zagrożenia FR” w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie. Jest też elementem wojny informacyjnej, jaką Rosja zintensyfikowała przeciwko 
Polsce po 10 kwietnia 2010 roku, także korzystając z polskich przekaźników opracowanych w Moskwie 
dezinformacji. 

Szczególną uwagę należy zwrócić właśnie na agenturę wpływu w Polsce, jako że niektóre działania 
dezinformacyjne w przestrzeni medialnej związane z Katastrofą Smoleńską, mające swój początek w Rosji, były 
przez nią powtarzane i rozwijane za pomocą głównych mediów oraz niektórych polityków - poczynając od 
prostych i łatwych do zweryfikowania jednorazowych „wrzutek”, do przemyślanych, wielowątkowych i 
wielomiesięcznych kampanii. 

Następowało też sprzężenie zwrotne:  tezy formułowane przez rosyjskich agentów wpływu i lobbystów w Polsce, 
narracyjnie pasujące do rosyjskiej wersji zdarzeń, były z lubością powtarzane przez media w FR. Niestety, o ile 
poszczególne, szczątkowe kampanie dezinformacji ponosiły z czasem klęski, to jednak główny cel strony 
rosyjskiej- poszerzenie dzielących polski naród barier w kwestii odpowiedzialności za jego największą tragedię po 
1945 roku- został niewątpliwie osiągnięty. 

Oprócz agentury wpływu w propagowanie rosyjskiej wersji wydarzeń zaangażowani byli także ludzie, których 
jeszcze w czasach ZSSR w KGB i GRU nazywano pogardliwie, ale adekwatnie do ich zachowania: „gawnojedy”11. 
Oni to z własnej, nieprzymuszonej woli przyjmowali punkt widzenia MAK za swój, po czym, ile sił, propagowali go 
zarówno w swoim bezpośrednim otoczeniu, jak i w mediach lub Internecie. 

Chaos w mediach i kampanie dezinformacji 

Część dezinformacyjnych wątków podnoszonych przez stronę rosyjską była rozwijana przez polskie media, część 
natomiast powstała w Polsce. Klasycznym tego przykładem była narracja o naciskach generała Błasika na załogę, 
a także cykl artykułów dotyczących prognozy pogody przed lotem lub też domniemanych kłótni, w których miał 
uczestniczyć dowódca samolotu.  

Wątki te są zgodne z definicją dezinformacji na użytek wewnętrzny opracowaną przez Michała Hellera, jako że 
charakteryzują się traktowaniem odbiorcy jako pozbawionego pamięci i żyjącego wyłącznie bieżącymi 
wiadomościami. To przyjęte przez animatorów kampanii kłamstwa założenie powodowało zmianę akcentów w 
czasie jej trwania i takie ich modyfikowanie, aby „przykryć” skompromitowane wątki innymi, natomiast odbiorcy 
nie doczekali się sprostowań po ostatecznym upadku dezinformacyjnych tez. Mainstreamowe media działały 
bowiem ze świadomością, że powtarzanie i utrwalanie nawet nieprawdziwych informacji prowadzi do osłabienia 
zdolności ich krytycznej oceny przez odbiorców i wprowadzenia dodatkowego poznawczego zamętu w 
przestrzeni publicznej. Działania te, mimo arogancji i pozornego braku logiki, okazały się skuteczne. Skuteczność 
dezinformacji w mediach tak tłumaczy ekspert ds. terroryzmu, wywiadu i kontrwywiadu, dr Rafał Brzeski 12: 

„Skuteczne utrzymywanie dezinformacji w zbiorowej świadomości odbiorców daje kontrola nad mediami 
(finansowa lub administracyjna), a przede wszystkim wykreowanie psychozy strachu przed konsekwencjami 
ujawnienia informacji prawdziwej. Strach przed odpowiedzialnością prawną, administracyjną, profesjonalną 
(ostracyzm) lub towarzyską (obciach) prowadzi do spontanicznej zmowy milczenia i ugruntowania dezinformacji, 
jako prawdy w świadomości zbiorowej całych środowisk i społeczeństw.” 

Jak aktualne są to słowa, wystarczy przypomnieć sobie stwierdzenia przeciwników „teorii spiskowej”: „przecież, 
jeśli był zamach, nie wypowiemy Rosji wojny!” 

Zgodnie z szacunkami dr. Brzeskiego, dla skutecznego przejęcia kontroli informacyjnej nad krajem wielkości Polski 
niezbędne jest posiadanie przez „agresora informacyjnego” ok. 1,5 miliona osób o poglądach zbliżonych do 
narzucanych przeciwnikowi przez stronę atakującą lub w ogóle bezideowych, tyle, że muszą to być osoby 
zajmujące kluczowe stanowiska w administracji, szkolnictwie, służbach specjalnych i gospodarce. Ten warunek, 
także w związku z powodzeniem rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej, można uważać za spełniony. 

Janusz Palikot 

Przez pierwsze miesiące po katastrofie jednym z podstawowych zarzutów wobec prezydenta Kaczyńskiego, który, 
zgodnie z oficjalną narracją, miał być współwinny tragedii, było jego spóźnienie na lotnisko, w wyniku, którego 

                                                 
11 Wiktor Suworow „GRU. Radziecki wywiad wojskowy” 
12

 http://niepoprawni.pl/blog/6078/dezinformacja-teoria-i-praktyka-cz1 



miał opóźnić się wylot do Smoleńska. W lipcu 2010 roku poseł Janusz Palikot, stwierdzając, że „prezydent jest 
winny”, zwracał uwagę na znaczenie spóźnienia się Lecha Kaczyńskiego, gdyż „faktem jest, że w 25 minut się 
bardzo pogorszyły warunki pogodowe”.13  

 
Zgodnie z „Programem Udziału Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego z Małżonką w 
Uroczystości 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej” (MSZ/Protokół Dyplomatyczny –fot. poniżej), przyjazd Prezydenta 
na lotnisko Okęcie miał mieć miejsce o godz.: 6:50, a wylot samolotu miał odbyć się o godz. 7:00. Według planu 
lot miał trwać 1 godzinę 30 minut.  Jako „HEAD” rejs ten nie podlegał procedurze ATFM (Air Traffic Flow 
Management), co oznacza, że warunkiem do startu było wyłącznie zachowanie odpowiedniej separacji oraz 
dotrzymanie 30- minutowego reżimu wynikającego z planu lotu. Oba wyżej wymienione warunki zostały 
spełnione. 

Jak wspominał pracownik Kancelarii Prezydenta, Tomasz Szczegielniak, prezydent z małżonką przybyli na lotnisko 
jako ostatni, ok. godziny 7.07-7.09, kiedy silniki tupolewa już pracowały.  

Doradca Lecha Kaczyńskiego, Andrzej Klarkowski był świadkiem meldunku generała Błasika przed wejściem 
prezydenta na pokład.14   

Zgodnie z danymi systemu TAWS maszyna oderwała się od pasa o godzinie 7:27:11 czasu warszawskiego 
(05:27:11 UTC). W Raporcie dotyczącym przyczyn katastrofy Komisja Millera odniosła się do panującej w 
Smoleńsku pogody, pisząc: „Po wylądowaniu samolotu Jak-40 widzialność pozioma na lotnisku pogorszyła się i w 
trakcie dwóch prób lądowania samolotu Ił-76 do godz. 05:40 wahała się w przedziale 500-300 m (przy mgle). Po 
godz. 06:20 i w trakcie wypadku widzialność pozioma przy ziemi (w pobliżu podejścia do lądowania – 
obserwowana z BSKL) zmieniała się w przedziale 500-150 m. Zmienność ta wynikała z falowych zmian 
intensywności mgły wywołanych jej radiacyjno-adwekcyjną przyczyną powstania oraz nierównomiernym 
ukształtowaniem terenu (liczne głębokie wąwozy i parowy na kierunku napływu); zjawiska pogody – w nocy i po 
wschodzie słońca do godz. 05:10 w rejonie lotniska SMOLEŃSK występowało zamglenie, a po 05:10 na lotnisku 
pojawiła się mgła. Zjawisko to utrzymywało się jeszcze do godz. 08:00. W wyniku wzrostu temperatury i zaniku 
mgły po godz. 08:15 w rejonie lotniska występowało zamglenie. Od wielu dni dodatkowym zjawiskiem były dymy 
z wypalanych po ustąpieniu śniegu nieużytków i łąk” (str.191)15. 

Jak zatem widać, komisja nie stwierdziła drastycznego pogorszenia się pogody między godziną 6:10 a 6:40 UTC 
(10:10-10:40 czasu lokalnego), co mogłoby mieć wpływ na ograniczenie widoczności i katastrofę. 

Oznacza to, że obecny szef partii Ruch Poparcia Palikota, poseł Janusz Palikot wprowadzał dezinformację, która 
najprawdopodobniej miała na celu odwrócenie uwagi od istotnych spraw związanych z śledztwem. Swoją drogą 
sam Janusz Palikot jest chyba rekordzistą z polityków, jeśli chodzi o wprowadzanie do przestrzeni publicznej 
dezinformacji w sprawie tragedii smoleńskiej. 

                                                 
13 http://polska.newsweek.pl/palikot--lech-kaczynski-jest-winny-i-nie-powinien-lezec-na-wawelu,61926,1,1.html 
14  http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/313640,lech-kaczynski-wystartowal-bez-opoznien.html 
15 W Raporcie KBWL LP posługuje się czasem UTC. Czas lokalny= UTC + 4 godziny. 
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Radosław Sikorski i sms-y polityków Platformy Obywatelskiej. 

Rosjanie od pierwszych chwil po katastrofie starali się filtrować źródła informacji na temat jej przyczyn i 
przebiegu w celu  uzyskania korzyści propagandowych. Kampania dezinformacji, podchwycona częściowo przez 
nieświadomych dziennikarzy, a częściowo przez polskie rezonatory rosyjskiej propagandy w Polsce, rozpoczęła się 
praktycznie tuż po katastrofie. Swoją drogą nie odbyłoby się to bez udziału polskich władz, a szczególnie Donalda 
Tuska, który blokował ujawnianie bieżących ustaleń prac komisji J. Millera, mogących na bieżąco podważać 
kłamstwa związane z katastrofą. 

Charakterystyczny jest także „szum informacyjny” i chaos po stronie polskiej, w tym sprzeczne wypowiedzi co do 
samego przebiegu katastrofy i liczby ofiar, a nawet typu samolotu który się rozbił (rzecznik MSZ, Piotr Paszkowski, 
o godzinie 9: 24 czasu polskiego, tzn. 45 minut po katastrofie, w TVN24 informował o rozbiciu się 
„prezydenckiego”16 Jaka-40. Dopiero później sprostował że chodziło o Tu-154M). Rosyjskie oficjalne relacje 
zawierały od początku dwa stałe elementy: gęstą mgłę i samowolne podejście pilotów do lądowania, wbrew 
sugestiom kontrolerów lotu. Później uzupełniono je domniemanymi naciskami na mało asertywnych i źle 
wyszkolonych pilotów. Co szokujące przekazywano to już zanim odczytano czarne skrzynki samolotu. 

Faktem jest, że rosyjskie tezy zostały praktycznie natychmiast przejęte przez polityków Platformy Obywatelskiej. 
Jarosław Kaczyński zeznał w prokuraturze, że około godziny 9:15 czasu polskiego, czyli 35 minut po tragedii, w 
rozmowie telefonicznej został poinformowany przez ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego, że 
katastrofa była wynikiem błędu pilota. Minister nie zdradził mu, skąd ma tę informację. 17 

 

Fragment ujawnionych przez TVN24 zeznań Jarosława Kaczyńskiego, w którym wspomina o rozmowie z 
ministrem Sikorskim. 

Podobna treść znalazła się w SMS-ie rozsyłanym wśród czołowych polityków PO tuż po tragedii. Sprawę tę 
ujawnił w wycofanym wskutek interwencji Tomasza Lisa ze strony internetowej „Wprost24” wywiadzie były 
dowódca GROM, generał Sławomir Petelicki. Zdaniem Petelickiego sms o treści „Katastrofę spowodowali piloci, 
którzy zeszli we mgle poniżej 100 metrów. Do ustalenia pozostaje, kto ich do tego skłonił" wyszedł spośród 
czołowych polityków PO: Donalda Tuska, Pawła Grasia i Tomasza Arabskiego18.  

Dopiero w końcu marca 2012 roku odtajniono rozmowy telefoniczne ministra Sikorskiego przeprowadzone tuż 
po katastrofie. Jak się okazało, dzwonił on do prezesa Kaczyńskiego o godzinie 9:28, po uzyskaniu od pracownika 
Centrum Operacyjnego MSZ informacji, iż „prawdopodobnie samolot zaczepił o drzewa przy lądowaniu i 
spadł”19. Wniosek o śmierci wszystkich osób na pokładzie miał wysnuć po rozmowie obecnego na lotnisku 
ambasadora Bahra  z CO MSZ, oraz po drugiej rozmowie telefonicznej, którą sam odbył z Bahrem (nie została 
ona ujawniona, ponieważ była prowadzona z innego telefonu). Bahr informował Centrum Operacyjne: 

  
„ No w tej chwili ja stoję, samolot jest całkowicie rozbity, stoimy w odległości 150 metrów, nie ma żadnego śladu 
życia, ugasili pożar, który był w przedniej części i to jest wszystko. Otoczone to jest już przez straż pożarną i..20” 
 

                                                 
16 Sprawa bezpodstawnego użycia zwrotu „prezydencki” została szerzej opisana w rozdziale 1. 
17 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100714&typ=po&id=po71.txt 
18http://wiadomosci.wp.pl/kat,48996,title,Gen-Petelicki-widzialem-SMS-z-10-kwietnia-2010-r-katastrofe-spowodowali-
piloci,wid,13313904,komentarz.html 
19 http://www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/20120330/2.pdf 
Zob. też http://www.msz.gov.pl/Informacja,MSZ,w,sprawie,rozmow,10,kwietnia,2010,roku,po,katastrofie,samolotu,w,Smolensku,50852.html 
20 http://www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/20120330/3.pdf 

http://www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/20120330/2.pdf


Sikorski później bronił się, iż jego teza o winie pilotów bazowała właśnie na informacji o zaczepieniu maszyny o 
drzewa, i była „prawidłowym domniemaniem”21. Nie wyjaśnił jednak, dlaczego w ogóle nie wziął pod uwagę 
awarii samolotu, a także na jakiej podstawie przyjął, że wszyscy nie żyją, skoro ambasador Bahr stał 150 metrów 
od wraku, w warunkach silnego zamglenia. Zresztą sam Bahr w rozmowie z Konradem Piaseckim twierdził, iż nie 
poinformował Sikorskiego, jakoby nikt nie przeżył22: 
 
Jerzy Bahr: Rozmowa była bardzo krótka i trudno mi jest powiedzieć, czy był w stanie uwierzyć. Nikt, kto słyszy 
taką wiadomość - myślę - jeżeli jest zdrowy, to nie jest w stanie uwierzyć. A ja myślę, że po prostu też nie 
uwierzył.  
 
Konrad Piasecki: Powiedział pan "samolot się rozbił, prezydent nie żyje"? 
 
Jerzy Bahr: Nie wiedziałem, czy żyje, czy nie żyje, przecież to nie można w takim momencie mówić na temat 
prezydenta. Tylko powiedziałem, że nastąpiła katastrofa i że widzę tutaj, przed sobą szczątki zupełne. 

 
Celowe dezinformacje 

Pierwsze relacje polskich dziennikarzy ze Smoleńska bazowały na wypowiedziach zarówno świadków 23, jak i osób 
pełniących funkcje w administracji smoleńskiej. Te pierwsze były pełne niedokładności, drugie- świadomej 
dezinformacji, która później była rozwijana, a główne jej tezy modyfikowane w zależności od potrzeb, i 
uszczegóławiane. Można jednak przyjąć, że o ile wśród wzajemnie sprzecznych opowiadań świadków katastrofy 
zdarzają się także nieinspirowane przez służby specjalne, a więc- pomijając subiektywność odczuć osób 
opowiadających o tym, co widziały, zawierające elementy prawdziwe- to w narracji oficjalnej od początku 
dominowały wątki stanowiące świadomą dezinformację i kierujące uwagę opinii publicznej w stronę założonej z 
góry tezy.  Za osobami urzędowymi pospieszyły media: o czterech podejściach do lądowania jeszcze 10 kwietnia 
wspominał kanał Rossija24, dzień później powtórzyły to „Izwiestia”. O godzinie 12:15 TVP INFO relacjonowała z 
Moskwy, że piloci nie odlecieli na lotnisko zapasowe, ale samodzielnie podjęli decyzję o lądowaniu. 

O tym, że rosyjska akcja dezinformacyjna była prowadzona profesjonalnie, świadczy relacja Darii Połygajewej, 
zamieszczona w programie „Echo Moskwy” 12 kwietnia 2010 roku 24. Dziennikarka znalazła się w Smoleńsku w 
nocy z 11 na 12 kwietnia: 

Na miejscu znajdowali się pracownicy służb prasowych lokalnej administracji, którzy wyjaśniali, że, ich zdaniem – 
a byli obecni na posiedzeniach komisji rządowej – ich zdaniem jest możliwe, że Lech Kaczyński naciskał na pilota. 
Mówiono o tym, że była bezpośrednia łączność między prezydentem Polski a pilotem, i jakoby on naciskał na 
niego- a już były takie incydenty, że zwalniał pilotów za brak posłuchu”. 

W tym samym programie padły bardzo interesujące słowa, świadczące o tym, że Rosjanie (a za nimi- Komisja 
Millera),  musieli z czasem zmodyfikować oficjalną narrację dotyczącą przyczyn katastrofy, kierując ją w stronę 
nieprofesjonalizmu pilota. Korespondentka „Nowoj Gaziety”, Elena Kostjuczenko 25: 

„Śledczy nieoficjalnie mówią, że przyjmują, iż na pilota naciskano, ponieważ mają dossier pilota, i, jak twierdzą, 
to bardzo dobre dossier, że pilot był bardzo doświadczony, zaś błąd, który spowodował tragedię, był szkolny”. 
 

Powtórzmy: 12 kwietnia rosyjskie czynniki oficjalne twierdzą, że pilot był wysoko wykwalifikowany, więc 
musiały mieć na niego miejsce naciski przełożonych. Kiedy okaże się, że nacisków nie było- poziom 
wyszkolenia pilota, o którym trąbią mainstreamowe media, dramatycznie się obniży… 

W pierwszych relacjach telewizyjnych 10 kwietnia rano mówiono, że samolot po lądowaniu ogarnęła „kula 
ognia”. O godzinie 9:55 kanał TVP INFO podał relację o odbiciu się samolotu od pasa i eksplozji. Jedenaście minut 
później pojawiła się informacja, iż piloci poderwali maszynę, która następnie spadła.  Andrzej Zaucha z TVN24 w 
dniu katastrofy opowiadał o relacji szefa sztabu rosyjskich Wojsk Lotniczych, generała Aleksandra Aloszyna, 
według którego „w bardzo gęstej mgle polski pilot postanowił wykonać ryzykowny manewr i rozpoczął 

                                                 
21 https://twitter.com/#!/sikorskiradek/status/185720201126490112 
22 http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-jerzy-bahr-kiedy-dotarlismy-na-miejsce-szczatki-samolotu,nId,272617 
23 Co interesujące, według prokuratora Zbigniewa Rzepy w trakcie polskiego śledztwa nie odnaleziono „żadnego naocznego świadka upadku samolotu”. Por. 
http://www.npw.gov.pl/491-4a112b267c50b-26392-p_1.htm 
24 "Эхо Москвы", Своими глазами ,12.04.2010 
25

 "Эхо Москвы", Своими глазами ,12.04.2010 



gwałtowne obniżanie pułapu lotu, rozpoczął gwałtowne podchodzenie do lądowania” i miał nie posłuchać wieży 
kontroli lotów, która nakazała mu przejście na wznoszenie, lecz „jakby nie słyszał, kontynuował obniżanie się i w 
końcu uderzył w wierzchołki drzew”. Szef służb prasowych gubernatora Smoleńska o godzinie 13 czasu 
miejscowego stwierdził, że polski pilot „samowolnie zdecydował się na lądowanie.” 26 Niemal natychmiast Itar-
TASS i RIA Novosti poinformowały, że pilotom „proponowano lądowanie w Moskwie lub Mińsku”, zaś przyczyną 
katastrofy może być „błąd załogi”. W materiale Novosti podano, że piloci „popełnili błąd”, zaś  „prawdopodobnie 
15 minut przed katastrofą pilot rekomendował prezydentowi, aby nie lądować”. 27 

Były prezydent, Lech Wałęsa28, już 10 kwietnia o godzinie 10:40 w TVP Info stwierdził że piloci dostali „polecenie 
lądowania”.  Ekspert lotniczy, Tomasz Hypki, już w dniu katastrofy o godzinie 15:35, także w TVP Info, mówił o 
„presji”, jakiej poddana była załoga. 12 kwietnia w Gazecie Wyborczej opublikowano artykuł Marcina 
Wojciechowskiego, zawierający wielokrotnie później powtarzaną tezę, jakoby piloci podjęli decyzję o 
lądowaniu.29  

Roman Imielski z Gazety Wyborczej jeszcze w dniu katastrofy, przed godziną 18 czasu warszawskiego, przekazał 
relację30, w której znalazły się prawie wszystkie kłamstwa, które później miała powtarzać rządowa propaganda:  

- tragedię spowodował błąd pilotów; 

- lotnisko w Smoleńsku było częściowo cywilne, częściowo wojskowe; 

- samolot trzykrotnie okrążył lotnisko i lądował w bardzo złych warunkach atmosferycznych; 

- lotnisko Smoleńsk Siewiernyj nie ma absolutnie żadnych urządzeń naprowadzających; 

-pilot wspólnie z prezydentem podejmuje decyzję o lądowaniu; 

-kontrolerzy nie mieli prawa zabronić prezydenckiemu samolotowi lądowania. Sugerowali tylko odejście na 
lotnisko zapasowe. 

Obecny 10 kwietnia w Katyniu dziennikarz radia ESKA, Jakub Berent, powiedział 12 kwietnia 31: „Myślę że pilot 
zdecydował się na lądowanie, aby nie uniemożliwić oficjalnych uroczystości”. 
 
Bardzo ważną rolę w rozwijaniu rosyjskiej dezinformacji, jakoby podjęto próbę lądowania, od pierwszych dni po 
tragedii odgrywał emerytowany major lotnictwa rosyjskiego, główny energetyk lotniska Smoleńsk Siewiernyj, 
Aleksander Koronczyk. Jego wypowiedzi, z których pierwszą zamieściła 12 kwietnia wspomniana wyżej Gazeta 
Wyborcza, były przeznaczone dla bardziej wyrobionego odbiorcy i dlatego wymykają się łatwej i uproszczonej 
klasyfikacji. Lotnik twierdził od początku, że polscy piloci lądowali, a jednocześnie, że byli mistrzami w swoim 
fachu. Koronczyk mówił, że winy należy szukać wśród personelu lotniska, a z drugiej strony-, iż mgła nie 
pozwalała na lądowanie. Ten pseudo obiektywny przekaz trafił w Polsce na podatny grunt. W ten właśnie sposób 
major Koronczyk uwiarygodnił się do tego stopnia, że był wielokrotnie później cytowany zarówno przez różne 
polskie media, a nawet wystąpił w filmie Anity Gargas „10.04.2010”, w wielu wypowiedziach podkreślając, że 
piloci lądowali, ale w czasie perfekcyjnego wykonywania tego manewru znaleźli się za nisko. Nie można 
wykluczyć, że elokwentny major jest związany ze służbami specjalnymi, zaś jego wypowiedzi służyły de facto 
wyłącznie propagowaniu głównej tezy dezinformacji rosyjskiej: o niezgodnym z procedurami lądowaniu w 
trudnych warunkach atmosferycznych, zaś wstawki o mistrzostwie pilotów służyły zamaskowaniu prawdziwego 
celu jego przekazu. 

„Cztery podejścia” – manipulacja czy tajemniczy inny samolot? 

Rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych jeszcze w dniu katastrofy informowało o czterech podejściach 
polskiej maszyny do lądowania w gęstej mgle. Jest bardzo prawdopodobne, że wiele razy cytowana wypowiedź o 
czterech próbach była świadomą dezinformacją mającą źródło w czynnikach oficjalnych, zawierającą jednak 
element prawdy: było nim wykonanie czterech zakrętów proceduralnych przed podejściem do lądowania w celu 

                                                 
26http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=360  oraz http://forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=74&t=48375&start=380 
27 http://news.rambler.ru/5965954/. W oryginale: „10 апреля 2010, 22:02. Пилот президентского самолета Ту-154, заходивший на посадку в 
условиях низкой облачности и тумана, за 15 минут до катастрофы якобы рекомендовал президенту не садиться”. Zapis ten  potwierdza, że 
Rosjanie już około godziny 22:00 czasu lokalnego dysponowali odczytem rejestratora rozmów MARS-BM, na którym faktycznie ok. 15 minut przed 
katastrofą została zarejestrowana rozmowa dowódcy samolotu z „dyrektorem”, zidentyfikowanym później przez MAK jako Mariusz Kazana. Wtedy właśnie 
(godzina 8:26 czasu lokalnego) padły słowa majora Protasiuka: „przy tych warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść”. Przypomnijmy, że oficjalnie 
rejestrator do wieczora miał leżeć na wrakowisku i w nocy został zabrany do Moskwy w asyście Polaków. 
28 Lech Wałęsa obok Janusza Palikota przodował w pomówieniach i kłamstwach. Będzie to opisane w dalszej części rozdziału. 
29  http://wyborcza.pl/1,105743,7760745,Piloci_zdecydowali__Ladujemy_.html 
30 http://wyborcza.pl/10,82983,7755198,Imielski__Przyczyna_tragedii_najprawdopodobniej_byl.html 
31 http://www.novayagazeta.ru/politics/4024.html 
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sprawdzenia warunków atmosferycznych. Co interesujące, pomimo gęstej mgły niektórzy świadkowie mieli 
nawet widzieć samolot, który „dwie godziny” lub „kilka razy” krążył nad lotniskiem, a nawet kilkukrotnie 
podchodził do lądowania. Wspominali o tym w swoich relacjach „na gorąco” Barbara Włodarczyk i Wiktor Bater. 
Świadek Wołodia Pacholski opowiadał reporterom TVN24, że według niego maszyna robiła dwa podejścia do 
lądowania. Prawdopodobnie obserwował ścieżkę podejścia z okna swego mieszkania w pobliskim bloku.32  

Wicedyrektor Zespołu Obsługi Organizacyjnej Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Jakub Opara na miejsce katastrofy 
przyjechał z cmentarza w Katyniu. Tak zapamiętał rosyjskie dezinformacje z pierwszych godzin po katastrofie 33: 
„Rosjanie mówili: przecież czwarty raz podchodził do lądowania, kto to czwarty raz podchodzi do lądowania? 
Piloci- wina pilotów! (…) Byli tacy, którzy mówili, że dwa razy widzieli przelatujący samolot, że przygotowywał się 
do lądowania i podrywał- tak mówili Rosjanie- że oni widzieli na własne oczy godzinę temu, jak samolot 
podchodził do lądowania, odbijał, robił koło, wracał, znowu przelatywał, znowu odbijał. Takie informacje od 
początku były rozpuszczane.” 
 
Barbara Włodarczyk : „ Rozmawiałam też z pracownicami salonu który mieści się dosłownie kilkadziesiąt metrów 
od miejsca tragedii, i tam dziewczyny, które pracują w tym salonie widziały jak samolot dwie godziny krąży”34. 
Wiktor Bater, wypowiedź z 10.04.2010, godz. 10: 39: (…)Świadkowie, z którymi ja tutaj rozmawiałem 
potwierdzają, że samolot krążył (...) kilka razy, mówiła jedna z kobiet o tym, że 3 razy samolot próbował 
podchodzić do lądowania i robił trzykrotny obrót nad lotniskiem, w związku, z czym rzeczywiście jest tak, że w 
warunkach tej fatalnej mgły i braku prawdopodobnie sprawnej być może nawigacji piloci chcieli uniknąć pożaru, 
no i to im się udało.”35 

Do dziś nie wyjaśniono czy relacja świadków zostały zmyślone, aby uzasadnić presję lądowania czy zawierały 
one opis innego samolotu krążącego nad lotniskiem, którego rola i znaczenie do dziś jest ukrywana i 
nierozwiązana. 

 
Sprawnie działająca machina manipulacji 

O konsekwencji i profesjonalizmie strony rosyjskiej w tworzeniu przekazu świadczy fakt, że sformułowana tuż po 
katastrofie nieprawdziwa teza o autonomiczności działań załogi i doradczej roli kontrolerów lotu została 
powtórzona także w ostatecznym Raporcie MAK. Od dnia katastrofy w polskiej i rosyjskiej prasie pisano o 
pilotach, którzy mieli zignorować polecenia kontrolerów. Agencja ITAR TASS już 40 minut po tragedii 
poinformowała o wykluczeniu przyczyn technicznych katastrofy.36 
Rosjanie pospieszyli się także, jeszcze w nocy z 10 na 11 kwietnia, na naradzie z polskimi prokuratorami i bez 
sprzeciwu tych ostatnich kwestionując możliwość zamachu terrorystycznego oraz zawężając śledztwo do 
ewentualnej niesprawności samolotu (ten wątek nigdy nie został przez stronę rosyjską publicznie podniesiony, aż 
do ostatecznego wykluczenia we wstępnym Raporcie MAK w maju 2010 roku), oraz czynnika ludzkiego (winy 
pilotów lub personelu naziemnego). 37  

W protokole określono możliwe przyczyny katastrofy: 

1. Możliwy niewłaściwy stan techniczny statku powietrznego, 

2. Skomplikowane warunki pogodowe utrudniające sterowanie statkiem powietrznym, 

3. Możliwe, niewłaściwe działania załogi samolotu i pracowników naziemnych służb dyspozytorskich lotniska.  

Z oczywistych względów Rosjanie skupili się na wykazywaniu winy polskich pilotów i niektórych pasażerów oraz 
obronie swoich kontrolerów lotu, z wycofywaniem ich niewygodnych zeznań ze śledztwa włącznie.   

12 kwietnia Marcin Wojciechowski w Gazecie Wyborczej zacytował ponownie generała Aloszyna, według którego 
lotnisko Smoleńsk Siewiernyj było „pół wojskowe, pół cywilne”, co później okazało się oczywistą nieprawdą. 

Niektórzy ze świadków już 10 kwietnia opowiadali o uderzeniu samolotu w drzewo, co zakończyło się utratą 
końcówki lewego skrzydła. O godzinie 15:05 czasu lokalnego użytkownik smoleńskiego forum internetowego 
wspominał o miejscowych próbujących wynosić z miejsca katastrofy części samolotu. Pisał także o złamanej 

                                                 
32 Wypowiedź świadka Wołodii Pacholskiego: „Mgła. Tam światła muszą się palić, tam, filmuj. Musi się palić czerwone światełko. Ale nie było widoczne. 
Rozpoczął lądowanie ale nie dali mu pozwolenia więc znowu podleciał do góry, a potem , tak mi się wydaje, podleciał drugi raz i było słychać takie „wffff”. 
http://www.youtube.com/watch?v=W1gqkU8rhdA 
33 M.Dłużewska, J. Lichocka- „Mgła”, Poznań 2011 
34 http://www.youtube.com/watch?v=DCeVDW4C-Og 
35 http://www.youtube.com/watch?v=A3rBcrI1Nbw 
36

 http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=1476 
37 http://niezalezna.pl/artykul/nocny_protokol/40177/1 
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brzozie o imponujących rozmiarach, za którą leżało skrzydło, oraz skoszonych drzewach, wyznaczających trasę 
maszyny 38. Natomiast w pierwszych dniach po katastrofie w ogóle nie mówiono o beczce autorotacyjnej, którą 
samolot miał wykonać po uderzeniu w szesnastometrową brzozę rosnącą na działce Nikołaja Bodina (samo 
złamane drzewo było pokazywane w przebitkach rosyjskiej telewizji już 10 kwietnia)39.  

MAK w ostatecznym Raporcie zacytował zeznania świadka, który miał widzieć, że samolot leci do góry kołami: 
„Świadek nr 4 (znajdował się w OOO „KIA Centrum Smoleńsk”).Świadek nr 4: „…usłyszałem nienaturalnie głośny 
huk silników samolotu, podchodzącego do lądowania. Zechciałem popatrzeć na tego śmiałka, który odważył się 
lądować w takiej mgle, i wyjrzałem przez okno. Zobaczyłem sylwetkę samolotu lecącego nisko nad drzewami, 
lewe skrzydło prawie dotykało ziemi, zaczepiało o drzewa. Podwozie było wypuszczone i znajdowało się już 
powyżej samolotu, tzn. spadał on do góry kołami z wyprzedzeniem na lewe skrzydło”. 

Żaden ze świadków nie potwierdził jednak tej relacji, chociaż większość wspominała, iż maszyna leciała z 
nienaturalnie dużym przechyleniem na lewe skrzydło. Oto relacja Eduarda Cziernokniżnika z Salonu „KIA Motors 
Smoleńsk”, zamieszczona w mediach 12 kwietnia 40: 
„Była bardzo silna mgła. Nie widziałem żeby samolot krążył nad lotniskiem. Popatrzyłem przez okno i 
zobaczyłem, że spada samolot- miał przechył na lewe skrzydło, nosem w dół. Leciał we mgle, ścinając 
wierzchołki drzew. Przed samym upadkiem oderwał się od niego ogon. Potem spadł w lasku. Usłyszałem silny 
huk – i wybuch do wierzchołków drzew.” 
Aleksiej Jermakow 41: „ Wyjeżdżałem ze Smoleńska na wieś. Gdy byłem w pobliżu czołgu42, patrzę, a dokładnie 
przed moimi oczami- samolot. Przeleciał tak nisko, że pierwsza moja myśl: zaczepi o samochody na szosie. W 
końcu okazało się, że przeleciawszy jeszcze niewiele metrów, zahaczył lewym skrzydłem o drzewo i spadł, 
rozbijając się na kawałki.” 
Najprawdopodobniej  „zeznanie” o locie kołami do góry powstało na zamówienie MAK, w celu 
uprawdopodobnienia tezy o wykonaniu przez samolot połowy beczki autorotacyjnej, co miało z kolei tłumaczyć 
kompletną destrukcję górnej części kadłuba.  

Siergiej Amielin pod specjalnym nadzorem. 

Narracja o „beczce” i obrocie samolotu miała się pojawić później, wraz z „nieoficjalnym śledztwem” 
prowadzonym przez docenta smoleńskiej filii Moskiewskiego Instytutu Energetyki, fotografika- amatora, byłego 
dziennikarza, Siergieja Amielina. Co ciekawe, S. Amielin choć mieszkał bardzo blisko pojawił się z aparatem 
fotograficznym dopiero 13 kwietnia 2010 roku a więc 3 dni po tragedii. To właśnie znalezione w Internecie 
zdjęcia Amielina stały się podstawą badań polskiej komisji J.Millera i jej słynnej „*rekonstrukcji”  ostatniej fazy 
lotu z pominięciem danych z urządzeń pokładowych samolotu i czarnych skrzynek43, które nie zgadzały się z 
tezami MAK. 

Jak miało okazać się później, pozujący na bezstronnego „śledczego” Amielin miał szerokie kontakty w świecie 
rosyjskich służb specjalnych, które pozwalały mu nawet na fotografowanie w 2009 roku zamkniętych manewrów 
Specnazu MWD, którym przyglądał się minister spraw wewnętrznych, Raszid Nurgalijew44. Tam nie wchodzą 
fotografowie-amatorzy, jak sam przyznał na swoim blogu S. Amielin.  

Wybiórcze rewelacje "Towarzysza J." 

Znany jako „Towarzysz J.” Siergiej Tretiakow był podwójnym agentem, pracującym dla SWR (rosyjskiego 
wywiadu zagranicznego) i służb amerykańskich. Z tymi ostatnimi rozpoczął współpracę ok. 1997 roku, stając się 
jednym z najważniejszych odwróconych agentów (i najwyższym stopniem) z tych, którzy przeszli na stronę USA 
po zimnej wojnie. Został przewerbowany przez CIA w czasie pracy u boku Siergieja Ławrowa w ONZ. Po trzech 
latach działalności na dwa fronty "wybrał wolność", oficjalnie zrywając kontakty z SWR. To właśnie on wyjawił, 
że sekretarz stanu administracji Clintona, Strobe Talbott, był "manipulowany przez rosyjskie służby". Tretiakow 
prawdopodobnie przyczynił się do demaskowania rosyjskich agentów w USA i Kanadzie- świadczy o tym fakt, że 
uzyskał fałszywą tożsamość i wysoką gratyfikację finansową, zaś FBI, korzystając z jego wskazówek, rozpoczęło 

                                                 
38 http://www.smolensk-auto.ru/forum/index.php?s=c44182460c492f080de62815e467ed9a&showtopic=16192&st=260 
39 http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3140696/ 
40 http://www.novayagazeta.ru/politics/4024.html 
41 http://www.smolnk.ru/2010/04/page/3/ 
42 pomnik czołgu znajduje się przy ulicy Kutuzowa, tuż przed miejscem upadku tupolewa. 
43 Komisja Millera w swoim raporcie opisując ostatnią fazę lotu i przedstawiajajac argumenty na uderzenie w brzozę i obrót samolotu twórczo 
zmodyfikowała niektóre  dane z czarnych skrzynek, a oparła się zdjęciach z internetu S. Amielina. Komisja stworzyła, jak to nazwała, rekonstrukcję. 
Oczywiście nie chwaliła się tym faktem a jedynie opisała go za pomocą symbolu „*” i podpisu małymi literami na dole strony – rekonstrukcja. Zostanie to 
szerzej opisane w innych rozdziałach książki. 
44 http://www.forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=2&t=41474. Amielin zamieścił w Internecie zdjęcia z tych ćwiczeń, o czym informację w Polsce 

upublicznił bloger Free Your Mind. 
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aresztowania. Sam utrzymywał, że kierowały nim pobudki moralne, a nie chęć zysku. O Putinie wyrażał się 
pogardliwie- twierdził że "nigdy nie odniósł sukcesu w pracy wywiadowczej", jako że nie miał okazji trafić do 
moskiewskiej Centrali. Jak oceniał Tretiakow, Putin "był zawsze kierowany na podrzędne placówki KGB, gdzie 
zajmował mało znaczące pozycje".45 
Jak wynika z wykradzionych prywatnemu ośrodkowi analitycznemu Stratfor materiałów, które upublicznił portal 
Wikileaks 46, Tretiakow kilkanaście dni po katastrofie smoleńskiej rozmawiał z analitykiem Stratforu, Fredem 
Burtonem. W Internecie zamieszczono mail Burtona, który, powołując się na informacje otrzymane od 
Tretiakowa, pisał: 

"Rosjanie celowo odmawiali samolotowi zgody na lądowanie, wiedząc, że Prezydent Polski albo zmusi pilota do 
lądowania (...) albo samolot zawróci i nie wyląduje tam, gdzie zaplanowano. (...) Twierdzi, że to działanie celowe. 
To jego słowa, nie moje". 

Dalej, streszczając informacje od "Towarzysza J.", Burton zaznaczył, że Rosjanie sprofilowali psychologicznie 
prezydenta Kaczyńskiego, i posiadają podobne scenariusze, które mogłyby utrudnić innym zachodnim 
przywódcom życie. Plany te "mogą być ściągnięte z półki, jeżeli tego zechce Putin/FSB".47 

Mając już aktualną wiedzę na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej, nie sposób nie zgodzić  się z Tretiakowem, 
że Rosjanie chcieli przynajmniej utrudnić prezydentowi Polski wizytę w Katyniu- wystarczy choćby przypomnieć 
sobie gry jakie z rządem Tuska prowadził ambasador Grinin. Tyle, że jest zupełnie nieprawdopodobne, aby, 
mając ku temu techniczne możliwości, nie posiadali również wersji "hard" swojego planu- zakładającej fizyczną 
eliminację polskiej elity.  

Zastanawiające, że Tretiakow, niemający złudzeń co do osoby W.W. Putina, nie brał pod uwagę takiej oczywistej 
ewentualności, a w każdym razie nie przekazał jej Burtonowi. Sama korespondencja stanowi część większej 
całości, która została wykradziona przez grupę Anonymous w końcu 2011 roku. Nie jest możliwe jednoznaczne 
stwierdzenie, czy pora ujawnienia maila Burtona może mieć związek  z powolnym kwestionowaniem w Polsce 
tez zawartych w Raporcie MAK i wychodzeniem z tym na arenę międzynarodową. Oznaczałoby to konieczność 
uruchomienia przez Rosjan dodatkowej, „ratunkowej” narracji, mniej dla nich korzystnej , ale ciągle niezwiązanej 
z dywagacjami o zamachu. Te ostatnie zaś  są nie na rękę nie tylko Rosji, ale także Zachodowi. Biorąc jednak pod 
uwagę, że Rosja zdecydowanie (w zasadzie walkowerem) zwyciężyła w wojnie informacyjnej na temat 
Smoleńska, wydaje się mało prawdopodobne, aby mail Burtona stanowił przeciek kontrolowany. 

Nie dowiemy się już, czy ujawnione analizy "Towarzysza J." , ograniczone do drobnej złośliwości, jaką miał 
znienawidzonemu prezydentowi Kaczyńskiemu zrobić człowiek, który z zimną krwią mordował obywateli 
własnego kraju- Władimir Władimirowicz Putin- są jedynymi, jakie sporządził odwrócony agent, i czy Stratfor nie 
dysponuje innymi uzyskanymi od niego informacjami. Tretiakow umarł bowiem 13 czerwca 2010 roku w wieku 
53 lat. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano zadławienie się jedzeniem…  

Prezydent Putin skomentował zejście Tretjakowa następującymi słowami 48: „Zdrajcy zawsze źle kończą, kończą z 
reguły wskutek pijaństwa, narkotyków, pod płotem. Niedawno tak zakończył życie jeden z takich ludzi. I nie 
rozumiem, po co im to?” 

O prawdziwości słów Tretjakowa dotyczących posiadania przez FSB scenariuszy „uprzykrzania życia” 
przywódcom Zachodu może świadczyć ich ostentacyjna nieobecność na pogrzebie prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, oficjalnie tłumaczona chmurą wulkanicznego pyłu uniemożliwiającą loty. Nie przylecieli nie 
dlatego, że się bali, ale po to, żeby pokazać, że wiedzą. 

-Nieprzebadane wątki, sprzeczne zeznania 

Rosjanom w pierwszych godzinach po katastrofie nie udało się zachować całkowitej kontroli nad informacją i 
spójnością przekazywanych na zewnątrz danych. Świadczą o tym relacje dziennikarzy i świadków, mówiących o 
samolocie lecącym bardzo nisko z silnym przechyłem na lewe skrzydło (Jarosław Olechowski z TVP, Marcin 

                                                 
45 http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/military-obituaries/special-forces-obituaries/7884312/Sergei-Tretyakov.html 
46 Założyciel i szef portalu, Julian Assange, jest m.in. komentatorem anglojęzycznego kanału telewizyjnego Russia Today, a publikowane przez Wikilieaks 
rewelacje nieraz już przysłużyły się Moskwie. Zob. http://cogito.salon24.pl/400055,rosyjskie-narracje-wikileaks 
47 http://rebelya.pl/post/1302/wikileaks-towarzysz-j-o-katastrofie-smolenskiej 
48

 A.Rybczyński, Kłamstwa i kłamstewka Władimira Władimirowicza, Nowe Państwo 3/2012 

http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/military-obituaries/special-forces-obituaries/7884312/Sergei-Tretyakov.html
http://rebelya.pl/post/1302/wikileaks-towarzysz-j-o-katastrofie-smolenskiej


Wojciechowski- w usuniętej później z serwisu internetowego Gazeta.pl wypowiedzi telefonicznej 49), o skręcie w 
lewo tuż przed uderzeniem w brzozę wspominał jeden z naocznych świadków w rozmowie z INFOX.ru. O godzinie 
10:33 w TVP Info cytowano rosyjskiego milicjanta, który mówił o samolocie lecącym z przechyleniem 45 stopni 
na lewe skrzydło i uderzeniu tym skrzydłem w ziemię, czego efektem miała być eksplozja. Także pierwsze 
animacje komputerowe, jeszcze z 10 kwietnia, pokazują samolot lecący z wyraźnym przechyłem na lewe skrzydło, 
którym zaczepia o drzewa, a następnie upada w normalnej pozycji i wybucha. W dniu tragedii wspominano o 
dwóch eksplozjach: silnika i paliwa.  

Znane są relacje o dziwnym dźwięku silników przed katastrofą oraz niezrozumiale ostrym zejściu w dół. Igor 
Fomin, autor jednego z filmów z miejsca zdarzenia, wykonywanego telefonem komórkowym, mówił RIA Nowosti, 
że w czasie schodzenia samolotu do lądowania słyszał nietypowy dla samolotu dźwięk - przerywane trzaski. 
Według Dimitrija Zacharkina „samolot lądował z przerywanym dźwiękiem i z głośnymi trzaskami” 50. Słyszący 
ostatnie podejście tupolewa pilot Jaka-40, Artur Wosztyl, mówił o dźwięku „jednego gasnącego silnika” po 
zwiększeniu obrotów, a następnie trzaskach i hukach51. Niektórzy świadkowie, jak chociażby Grigorij 
Połtawczenko (pełnomocny przedstawiciel Prezydenta w Centralnym okręgu federalnym. Absolwent kursów KGB 
ZSSR w 1980 r., generał-lejtnant FSB), w ostatnich sekundach przed uderzeniem samolotu w ziemię w ogóle nie 
słyszała silników tupolewa. Jak relacjonował premierowi Putinowi na posiedzeniu sztabu operacyjnego w dniu 
katastrofy Połtawczenko: „Potem powiadomili nas, że decydują się lądować52. Praktycznie my nie słyszeliśmy 
nawet, jak samolot zbliżał się, nie słyszeliśmy szumu silników. Potem uderzenie, dziwne odgłosy, które nie są 
charakterystyczne dla rozbijania się samolotu. I potem poinformowano nas, że samolot uderzył w ziemię.” 53 

Naoczny świadek twierdzący, że widział uderzenie tupolewa w brzozę, lekarz Nikołaj Bodin, 14 kwietnia 2010 
roku był przesłuchiwany przez polskiego prokuratora, Tomasza Mackiewicza. Zeznał, że samolot ściął rosnącą na 
niewielkim wzniesieniu brzozę. Bodin twierdził, że nie widział, aby od samolotu po ścięciu drzewa odpadały 
jakieś części. Po zaczepieniu skrzydłem o drzewo maszyna kontynuowała zniżanie, ale nie obracała się.54 
Powtórzył to jeszcze w rozmowie z Gazetą Polską na jesieni 2010 roku 55, aby w zimie 2010/2011 roku odmówić 
wystąpienia w filmie śledczym „10.04.2010” Anity Gargas. W kwietniu 2011 roku Przemysław Marzec 
opublikował fragment przeprowadzonej przez siebie 22 października 2010 roku rozmowy ze świadkiem Bodinem, 
w którym ten stwierdził że po uderzeniu w brzozę „Skrzydło było odbite /złamane/, ale jeszcze wisiało”. 56 Trudno 
ocenić jednoznacznie prawdomówność świadka, nie można także wykluczyć, że w związku ze swoimi 
wcześniejszymi wypowiedziami, zaprzeczającymi oficjalnej narracji, lekarz został zastraszony przez służby 
rosyjskie i zmienił w związku z tym bardzo istotną część formułowanej przez siebie wersji wydarzeń. Świadek nie 
wyjaśnił, co rozumie przez określenie „skrzydło wisiało” w samolocie lecącym z prędkością prawie 80 metrów na 
sekundę, w czasie gdy na końcówkę musiały działać cały czas siły aerodynamiczne większe niż siła grawitacji. 
Dodatkowe wątpliwości wzbudza to, że Bodin miał widzieć zniżający się samolot - to zaś oznacza, że nie zaczepił 
on o  brzozę na której miał stracić skrzydło, lecz o jedno z drzew rosnących dalej od pasa- młodych brzózek obok 
radiolatarni. Gdyby bowiem samolot w czasie zniżania uderzył w złamaną brzozę - wznoszący się teren 
spowodowałby natychmiastowe rozbicie się maszyny. Również można zastanawiać się, czy świadek mógł widzieć 
i zapamiętać szczegóły zdarzenia we mgle ograniczającej rzekomo widoczność do około 200 metrów (daje to 
mniej niż 3 sekundy na obserwację). 

„Moskowskij Komsomolec” 12 kwietnia opublikował opowieści chłopców, którzy w chwili katastrofy szli do 
szkoły: mieli oni widzieć samolot który zrobił trzy okrążenia (później okazało się to nieprawdą), a dopiero za 
czwartym razem podszedł do lądowania. Miał gwałtownie pochylić się na skrzydło, łamiąc wierzchołki drzew. 
Maksim Siemienow mówił, że samolot „przeciął przewody na słupie- zobaczyliśmy snopy iskier. Wtedy odpadło 

                                                 
49 Marcin Wojciechowski (relacja telefoniczna): „Świadkowie mówią że samolot krążył wokół lotniska przez dłuższą chwilę, nie wiadomo czy nie mógł 
wylądować, niektórzy też twierdzą że gubił paliwo, że mógł mieć jakieś problemy techniczne, i w momencie podchodzenia do lądowania zahaczył lewym 
skrzydłem o drzewa i runął ,rozpadając się na kawałki.(...)  
 Tu są salony samochodowe, więc udało mi się porozmawiać z pracownikami tych salonów, którzy to widzieli, i z klientami. Wszyscy potwierdzają 
że właśnie coś dziwnego się z tym samolotem działo, że on kilka razy krążył nad lotniskiem, że miał jakieś wyraźne problemy. Jest mgła w Smoleńsku dzisiaj, 
i to prawdopodobnie utrudniło lądowanie.” 
http://www.youtube.com/watch?v=qHnMHHN23Y4 
Uwaga: podlinkowany materiał został usunięty ze wskazanego adresu na Youtube przed dniem 04.12.2010. 
50 http://wolnemedia.net/wiadomosci-ze-swiata/w-smolensku-nie-bylo-mgly/ 
51 http://wyborcza.pl/1,75478,7913721,Tupolew_wcale_nie_ladowal.html?as=2&startsz=x. Według innych wypowiedzi pilotów najpierw słychać było 

huki, a dopiero potem milknące silniki. 
52 To dezinformacja, ukuta na potrzeby medialne. Polska załoga nie podjęła decyzji o lądowaniu. 
53 http://www.premier.gov.ru/events/news/10179/ 
54 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110105&typ=po&id=po01.txt 
55 http://niezalezna.pl/artykul/rosyjscy_swiadkowie_o_ostatnich_sekundach_lotu_tu_154/40826/1 
56 http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/przemyslaw-marzec/blogi/news-swiadek-widzial-jak-tu-154-traci-czesc-skrzydla,nId,332989 
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skrzydło”. Jego kolega, Żenia Onaniew, zarzekał się, że gdy samolot spadł, „nie było wybuchu” 57. Te relacje są  o 
tyle interesujące, że pokazują, jak wątki prawdopodobne mieszano z pospolitą dezinformacją, a także, iż w 
pierwszych dniach po katastrofie nie było jednolitego przekazu dotyczącego roli brzozy, na której miało odpaść 
skrzydło tupolewa 58.  
Także 12 kwietnia znalazł się małoletni „świadek”, który miał widzieć jak tupolew uderzył brzozę na działce 
Bodina… lewym statecznikiem poziomym, który miał odpaść 20 metrów dalej 59. 
 
Dysponujemy dużą ilością relacji w których zwrócono uwagę na eksplozje lub palenie się samolotu w powietrzu. 

 Świadek Anatolij Żujew, obserwujący przez kilka sekund samolot jeszcze przed uderzeniem w brzozę, zapamiętał 
jasny błysk, „jak żółtko jajka”, po którym lecąca 10 metrów nad ziemią maszyna zniknęła z jego pola widzenia. 
Kilkakrotnie powtarzał swoją relację, cytowaną przez portal Niezależna.pl oraz zamieszczoną w filmie „10.04.10”. 
W materiale Niezależnej.pl z dnia 2 listopada czytamy: „Po tym, jak samolot wyłonił się na chwilę z mgły, to był to 
moment, kiedy zaryczały silniki, powstał silny oślepiający błysk. Po tym błysku obserwowałem samolot przez 1–2 
sekundy, próbował nabrać wysokości. (…) Nie usłyszałem wybuchu ani też jakiegoś trzasku, po prostu warkot 
silników zamilkł i zapanowała cisza”. Anita Gargas: „Po chwili poszedł w kierunku lotu samolotu. 30 m przed szosą 
zobaczył fragment skrzydła, w pobliżu kilka innych części samolotu." 60 To zeznanie także rodzi wątpliwości, 
ponieważ na zdjęciach satelitarnych widać, że oderwane skrzydło upadło za, a nie przed ulicą Gubienki. 

Autorzy wydanej na jesieni 2011 roku książki „Zbrodnia smoleńska. Anatomia zamachu” dotarli do jeszcze innych 
świadków ostatnich sekund lotu „101”. Mężczyzna o imieniu Nikołaj potwierdził relację Żujewa o błysku. Inny 
świadek, przejeżdżający szosą (niestety nie poinformowano czy chodzi o ulicę Gubienki czy leżącą bliżej lotniska 
ulicę Kutuzowa) miał widzieć odpadający tuż po minięciu przez samolot ogon wraz z usterzeniem.61 

Już w dniu katastrofy mówiono także o tym, że maszyna gubiła paliwo, a nawet częściowo rozpadała się w 
powietrzu, co świadczyłoby o kłopotach technicznych lub wybuchu na pokładzie. Na naradzie sztabu 
operacyjnego w której uczestniczył premier Putin, w dniu 10 kwietnia, stwierdzono wprost, że „samolot 
kontynuował zderzanie się z kolejnymi drzewami, zaczął rozpadać się w powietrzu, po czym uderzył w ziemię i 
zapalił się.” 62 Andriej Jewsiejenkow, szef służby prasowej administracji obwodu smoleńskiego stwierdził: 
„Odłamki samolotu są rozrzucone w promieniu 700 metrów. Widać, że był tam pożar, dlatego że ciała ofiar są 
spalone.” 63 Informacja Jewsiejenkowa jest o tyle interesująca, że oznacza iż samolot zaczął rozpadać się w 
powietrzu jeszcze zanim przeleciał nad brzozą, o którą zdaniem MAK miał zaczepić skrzydłem. 
W czasie jednego z posiedzeń Zespołu Parlamentarnego poseł Andrzej Ćwierz wspominał o relacji dziennikarza 
obecnego na lotnisku : „widział, co się działo z samolotem, przynajmniej sugerował, że tam się działy rzeczy takie 
nienormalne, w sensie takim, że według niego mogły to być wybuchy na skrzydłach samolotu”. 64 

Rustam, pracownik hotelu „Nowyj” w filmie „10.04.2010” opowiadał, że we mgle widział samolot za którego 
środkowym silnikiem ciągnęła się smuga ognia, podobna jak w komecie. Nikt inny nie potwierdził jednak tej 
wersji wydarzeń, mogącej świadczyć o awarii środkowego silnika i systemu sterowania samolotem. 

Oficer armii to kolejny po Rustamie świadek który wspomniał o tym, że samolot płonął w powietrzu65: 
„Zaczepiając spodem drzewa, z warkoczem czarnego dymu samolot uderzył w ziemię. Pierwsze, co zrobiliśmy po 
dojściu do siebie… rzuciliśmy się na miejsce wypadku, żeby udzielić pomocy, jeśliby ktoś przeżył”.  
 
Świadkowie nie zgadzali się co do charakteru dźwięków w momencie rozbicia się o ziemię. Generalnie zwracano 
uwagę na głuche odgłosy i brak eksplozji przy uderzeniu. 

Jeden z rosyjskich świadków, w wieczornym materiale Polsat News z 10 kwietnia, opowiedział że w chwili upadku 
maszyny „słychać było wielki huk, jakby wybuch bomby”66. Polski montażysta, Sławomir Wiśniewski, obserwujący 

                                                 
57 http://www.mk.ru/incident/article/2010/04/11/466110-pilotam-ne-hvatilo-desyati-metrov.html 
58 Brzoza, uderzenie w którą komisje państwowe uznały za przyczynę odpadnięcia skrzydła, znajdowała się przed, a nie za linią energetyczną, której 
zerwanie mieli widzieć Siemienow i Onaniew. 
59 http://izvestia.ru/news/360545 
60 http://niezalezna.pl/artykul/rosyjscy_swiadkowie_o_ostatnich_sekundach_lotu_tu_154/40826/1 
61 Z kontekstu wynika, że chodzi o ul. Kutuzowa, tuż przed wrakowiskiem. Zob. Zbrodnia smoleńska. Anatomia zamachu. Praca zbiorowa zespołu 
niezależnych ekspertów, Wydawnictwo Antyk 2011 
62 http://www.premier.gov.ru/events/news/10179/ 
Tłumaczenie wg http://ohv.salon24.pl/190912,zapraszam-na-projekcje#comment_3351635 
63 http://www.ntv.ru/novosti/190438/ 
64 http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-5 
http://niepoprawni.pl/blog/1906/informacja-o-sledztwie-i-zabezpieczeniu-wraku-samolotu-tu-154-cz-6 
65 http://www.rabochy-put.ru/tragedy/9698-tragedija.-shok.-skorb.-krushenie-polskogo.html 
66 Wypowiedź świadka, Polsat News, 10.04.2010, 22:37 
http://www.youtube.com/watch?v=w9kSu3Br3CA&feature=related 
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przez mgłę trasę podejścia do lądowania z okna swojego pokoju w pobliskim hotelu „Nowyj” w kilku różnych, ale 
spójnych relacjach wspominał o widoku tupolewa przelatującego z dużym przechyleniem nad ulicą Kutuzowa67,  
huku i dwóch błyskach ognia: 

„Słyszę dźwięk silnika, tylko ten silnik był jakiś taki ten dźwięk trochę inny, patrzę w mgle, idzie samolot bardzo 
nisko, lewym skrzydłem prawie że w dół, i normalnie słychać taki huk, miałem otwarte okno, coś coś tak jakby w 
moją stronę tratowali, za chwilę było wiesz, huk, dwa właściwie, błyski ognia, wywalił się samolot” 68.  

„Sławomir Wiśniewski : najpierw usłyszałem ten dziwny dźwięk silników, a potem zobaczyłem już bardzo nisko 
lecący, spadający samolot, który lewym skrzydłem był skierowany pod kątem ok. 90 stopni w dół. Potem był 
łomot, eksplozja, wybuch, słup ognia. 
Pyt.: Czasami eksperci bądź prasa podważają wersję, która mówi o tym, że samolot zaczął się w końcowej fazie 
lotu obracać na grzbiet? 
Sławomir Wiśniewski: Czy samolot się potem obrócił, czy koziołkował, czy jakoś się przetaczał, to nie wiem. Tam 
była mgła i drzewa - widziałem skrzydło skierowane w dół i zarys samolotu. 69” 

„Nagle widzę, przede wszystkim głównie słyszę, bo we mgle jako gęste środowisko lepiej dźwięk roznosi, słyszę, 
to ma być dźwięk lądującego samolotu. Ale jak na mój gust to jest coś nie tak. On jakoś dziwnie leci. Dla mnie to 
był dziwny dźwięk. Ja pracuję słuchem jako montażysta. I widzę że ten samolot idzie pod bardzo dużym kątem, i z 
tego co później widziałem musiał zahaczyć tutaj o glebę albo o drzewa.(niezr.) Po prostu za nisko. Zarył 
skrzydłem o grunt, tak jak później widziałem” 70. 

W czasie wysłuchania przed Zespołem Parlamentarnym Sławomir Wiśniewski powtórzył to, co wcześniej mówił 
w wywiadach: wspomniał o widocznym we mgle zarysie samolotu z jednym skrzydłem opuszczonym w dół, 
przelatującym nad ulicą Kutuzowa, pisku opon hamujących samochodów, wreszcie  huku i łomocie, po którym w 
powietrze wzbił się trzydziestometrowy słup ognia 71.  
 
 Stewardesa z Jaka-40, Agnieszka Żulińska: „Czekaliśmy na wylądowanie tupolewa. Słyszeliśmy, jak się zbliża. W 
pewnym momencie był jeden huk, za chwilę drugi huk, po czym cisza”. 72 W sierpniu 2011 roku Magdalena Merta 
ujawniła, że załoga polskiego Jaka-40 słyszała trzy wybuchy, jednak ci świadkowie mówiący o dodatkowej, 
wcześniejszej detonacji, o której nie wspominali ani Wiśniewski, ani Żulińska, nie byli przesłuchiwani przez 
prokuraturę.73 „Gazeta Polska Codziennie” piórem Doroty Kani ujawniła fragment zeznań jednego z polskich 
lotników, złożonych jeszcze 10 kwietnia 74: 

„Gdy czekaliśmy na lądowanie tamtego samolotu, nie mieliśmy kontaktu wzrokowego. Słyszałem odgłos silników, 
który wskazywał na to, że samolot podchodzi do lądowania. Po chwili słychać było zwiększenie mocy silników. 
Słychać było również, że zwiększenie mocy było do maksymalnych obrotów. Usłyszałem wybuchy, a potem dźwięk 
gaśnięcia silników. I po wszystkim nastąpiła cisza." 

Jak widzimy, załoga Jaka-40 słyszała o jeden wybuch więcej niż pozostali świadkowie. Dostępne informacje są 
jednak zbyt skąpe, aby jednoznacznie stwierdzić, czy jest on tożsamy z jedną z eksplozji o których wspomina w 
swojej analizie ekspert Zespołu Parlamentarnego, dr Grzegorz Szuladziński75.  

Siergiej Gierasimow, właściciel garażu naprzeciwko miejsca katastrofy 76: 
-Usłyszałem trzy trzaski, jak przekłutych balonów. A następnie błysk o tam- Siergiej pokazuje miejsce, gdzie 
widnieją biało-czerwone odłamki. 
-To znaczy, że był jakiś błysk? - pytam. 
-Tak, był- potwierdza Siergiej- ale, jak to powiedzieć, natychmiast zgasł. 

                                                 
67 Samolot znajdował się wtedy za punktem TAWS#38. Por. Rozdział 11, Klucz do zrozumienia przyczyn katastrofy: zatajony zapis TAWS#38.  
68 http://www.youtube.com/watch?v=yTJ79jzlCAA&p=DF8D8F9523D36110&playnext=1&index=59 
69 http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/naoczny-swiadek-katastrofy-tu-154m-to-mnie-zdziwil,1,4193581,wiadomosc.html 
Relacja Sławomira Wiśniewskiego zaprzecza narracji KBWL LP i MAK, zgodnie z którymi nad ulicą Kutuzowa maszyna leciała z przechyleniem ok. 130 
stopni, czyli już podwoziem do góry. Zob. Geometria lotu,  Załącznik numer 4 do Raportu Millera, str. 3 i 4. 
70 http://www.youtube.com/watch?v=qK3w4I3WpJo 
71

 http://www.youtube.com/watch?v=ctNcvVAqLUk 
72 http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/celownik/wideo/14052010/1713894 
73 Wypowiedź przed Zespołem Parlamentarnym w sierpniu 2010 roku, http://tvradom.pl/ 
74

 http://niezalezna.pl/26344-swiadkowie-slyszeli-eksplozje 
75

 Zob. Rozdział 8 
76 http://izvestia.ru/news/360545 
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Anton Smierdow, pracownik fabryki agregatów do samochodów 77: „Był straszny łoskot, miałem takie wrażenie, 
jakby zaczęło grzmieć. Ale potem wszystko ucichło. Jakie było nasze zdziwienie, gdy jeden z pracowników 
przybiegł i oznajmił, że to był dźwięk spadającego samolotu”. 
 
Świadkowie znajdujący się w pobliżu wspominali, że po zwiększeniu ciągu silników nastąpiły trzaski podobne do 
uderzeń o siebie drewnianych kijów, później wybuchy, a na końcu umilkły turbiny samolotu. Silniki tupolewa 
miały do końca pracować bez zakłóceń.  

Dość zgodnie natomiast wspominano o usłanej małymi kawałkami samolotu ulicy Kutuzowa, tuż przed miejscem 
uderzenia w ziemię. Jak pamiętamy, niektórzy świadkowie widzieli samolot nad tą ulicą lecący z dużym 
przechyleniem na lewe skrzydło. Margarita Konstantinowa wspomina o odłamkach na ulicy Kutuzowa, za 
punktem TAWS#38 78: „Kiedy w sobotę korespondent „NK” dotarł do lotniska Siewiernyj, miejsce katastrofy było 
otoczone kordonem. Udało się zobaczyć tylko oderwaną przy zderzeniu z drzewami część samolotu i ścięte przy 
upadku wierzchołki brzóz. Jak stwierdzili ludzie, znajdujący się w tym momencie w tłumie i nie chcący opuścić 
miejsca tragedii, pozostała część maszyny znalazła się na drugiej stronie drogi, a cały asfalt był usłany małymi 
kawałkami samolotu.” 
 

Godzina katastrofy 

Informacja o godzinie katastrofy od samego początku była zmanipulowana przez stronę rosyjską. Zgodnie z 
raportem ministra ds sytuacji nadzwyczajnych, Siergiej Szojgu, umieszczonym na stronie internetowej premiera 
Putina, podchodzący do lądowania samolot miał zniknąć z radarów o godzinie 08:50 czasu lokalnego, tj. 9 minut 
po rzeczywistej godzinie katastrofy. 79 

Polskie MON w komunikacie z godziny 10:13 podało, że katastrofa wydarzyła się o godzinie 08:56 czasu 
lokalnego.80  Nieprawdziwa godzina tragedii w polskiej przestrzeni publicznej została skorygowana dopiero po 28 
kwietnia, chociaż już na naradzie prokuratorów w nocy z 10 na 11 kwietnia czas zdarzenia ustalono na godzinę 
10:40 czasu lokalnego. 81 

 O tym, że katastrofa miała miejsce o godzinie 08:41:06, co znalazło później potwierdzenie w odczytach danych z 
elementów awioniki samolotu przeprowadzonych w USA, poinformował 19 maja 2010 roku we wstępnym 
Raporcie MAK. Oficjalnie nie wyjaśniono, co było powodem innej opublikowanej wcześniej godziny katastrofy. 

Eksperci i bajkopisarze 

Główne tezy rosyjskie dotyczące rzekomego błędu pilotów i nacisków na przeprowadzenie lądowania były 
rozwijane przez główne polskie media, niektóre osoby publiczne oraz część ekspertów lotniczych- cywilnych i 
wojskowych. Działo się to przy absolutnej bierności tak szefa MON, jak i większości kolegów-pilotów. Część z nich 
wzięła udział w medialnej nagonce na poległą załogę tupolewa. Protestowali nieliczni, głównie rozmawiający z 
Naszym Dziennikiem w ramach akcji „Solidarni z generałem Andrzejem Błasikiem”. Od początku przeciwny tezie 
o winie pilotów i naciskach był pilot tupolewa, kapitan Janusz Więckowski. Bardzo wyważone, ale niepoprawne 
politycznie opinie wielokrotnie wyrażał także szef czasopisma „Lotnictwo”, Krzysztof Zalewski. 

Brakiem negatywnych, niemających odbicia w dowodach, ocen załogi tupolewa cechowały się m.in. wypowiedzi 
płk pil. Tomasza Pietrzaka oraz gen.bryg. rez. Jana Baranieckiego, gen. broni w st. spocz. pil. Stanisława Targosza 
(poprzednik gen.pil. Andrzeja Błasika na stanowisku Dowódcy Sił Powietrznych) a także płk. rez. pil.Wojciecha 
Krupy, mjr. rez. pil. Marka Gąsiora, kpt. rez.pil. Krzysztofa Zgorzałka, mjr rez. mgr. inż. Andrzeja Kotwicy, gen. dyw. 
Anatola Czabana (Szef Szkolenia Sił Powietrznych WP, zdymisjonowany po ujawnieniu Raportu KBWL LP, o czym 
dowiedział się z mediów) oraz płk.pil. Ryszarda Raczyńskiego (były dowódca 36.SPLT, po prezentacji Raportu 
Millera był jedną z dwóch osób z personelu 36.SPLT którym Prokuratura Wojskowa postawiła zarzuty związane z 
przygotowaniem lotu 10 kwietnia). Jak widać, grupa profesjonalistów nie idących na pasku oficjalnej propagandy 
była całkiem pokaźna. To stanowisko pilotów wojskowych jest tym bardziej warte odnotowana, że widzieli oni, w 
jaki sposób machina państwowa Donalda Tuska nie tylko nie broni, ale wręcz niszczy pamięć ich poległych 
kolegów w mundurach, składając honor polskich lotników na ołtarzu wydumanego i oczekiwanego „ocieplenia” z 
Rosją. Państwo nie zdało egzaminu, odwracając się od swoich obywateli, zatem to oni sami musieli zaświadczyć o 

                                                 
77 http://www.smolnk.ru/2010/04/page/3/ 
78 Zob. Rozdział 7 i 11. Relacja za: http://www.smolnk.ru/2010/04/page/3/ 
79 http://www.premier.gov.ru/events/news/10179/ 
80 http://www.wojsko-polskie.pl/articles/view/14838 
81 http://niezalezna.pl/artykul/nocny_protokol/40177/1 
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prawdzie- niestety, nie był to pierwszy i nie ostatni raz w sprawie Smoleńska. 

Oczywiście, wypowiedzi niezgodne z rosyjsko-rządową wersją wypadków były przemilczane w większości 
środków masowego przekazu. Ostateczne zaprzeczenie teoriom o naciskach jakie generał Błasik miał wywierać 
na załogę przyniosły dopiero stenogramy rozmów w kabinie załogi, opracowane w Instytucie Ekspertyz Sądowych 
im. Sehna w Krakowie i ujawnione w styczniu 2012 roku. 

Pierwsze narracje mainstreamowych mediów skupiały się jednak na rzekomym poszukiwaniu przez załogę ziemi i 
braku obserwacji przyrządów w kabinie. Później uzupełniono je o zarzut jakoby pilot podjął decyzję o lądowaniu. 
Tzw. „eksperci” w ogóle pomijali przy tym pewien znaczący szczegół: a mianowicie fakt, że samolot w chwili 
katastrofy nie był w ogóle skonfigurowany do lądowania, lecz wyłącznie próbnego podejścia 82. 

Już w końcu maja 2010 roku pułkownik Stefan Gruszczyk 83 zarzucał dowódcy załogi, kapitanowi Protasiukowi, że 
ten „sam podjął ryzyko szukania ziemi, mimo że zdawał sobie sprawę, iż łamie wszystkie przepisy. Naraża siebie, 
całą załogę i wszystkich pasażerów”. Według Gruszczyka, pierwszy pilot miał samodzielnie podjąć decyzję o 
lądowaniu 84. Co gorsza, wszyscy czterej (sic!) członkowie załogi mieli wypatrywać przez okna zamglonej ziemi, 
nie kontrolując przyrządów pokładowych (dotyczy to także mechanika pokładowego, który nie siedział przy 
oknach, lecz z tyłu kokpitu, przed sięgającym prawie do sufitu kabiny pulpitem sterowniczo-kontrolnym). W 
czerwcu pułkownik oskarżał załogę o podjęcie niepotrzebnego ryzyka, brak zgrania i realizowanie lotu w 
nonszalancki sposób. 85 

Co interesujące, niektóre zarzuty Gruszczyka były niezgodne z oryginalną, rosyjską instrukcją pilotowania Tu-154, 
np. jego wypowiedź o konieczności prowadzenia korespondencji radiowej z ziemią przez nawigatora nie znajduje 
w tej dokumentacji potwierdzenia- za łączność zewnętrzną odpowiada pierwszy lub drugi pilot. Podobnie było z 
zarzutem pułkownika, jakoby major Grzywna nie miał prawa samodzielnie podjąć decyzji o odejściu na drugi 
krąg: rosyjskie instrukcje przewidują bowiem, że w razie niepodjęcia przez dowódcę samolotu decyzji o 
lądowaniu lub odejściu na odpowiedniej wysokości, to właśnie drugi pilot jest zobowiązany wydać rozkaz 
przerwania podejścia.86 

 Pułkownik Piotr Łukaszewicz, były szef oddziału szkolenia pilotów Dowództwa Sił Powietrznych 87, jeszcze w maju 
2010 roku zastanawiał się, czy słowo „odchodzimy” wypowiedziane przez drugiego pilota było komendą, czy też 
pytaniem, mimo że instrukcje tupolewa jednoznacznie stanowią że należy je traktować jako rozkaz do przerwania 
podejścia. Jego stwierdzenie: „skoro wypowiedział je drugi pilot, zgodnie z przepisami i zasadami nie musi 
oznaczać przerwania lądowania”, jednoznacznie świadczy o nieznajomości procedur obowiązujących na 
pokładzie Tu-154M, co o tyle nie dziwi, iż Łukaszewicz nie miał wcześniej do czynienia z maszynami tego typu. 
Nie przeszkadzało mu to jednak stawiać jednoznacznych i niemających odbicia w rzeczywistości tez 88. 

Ten sam ekspert na początku października 2010 roku, a więc 3 miesiące przed publikacją Raportu MAK i Uwag RP 
do niego, przekonywał w programie Konrada Piaseckiego, że o przyczynach katastrofy „już wiemy wszystko”. 89 

Wreszcie, w rok po katastrofie i 3 miesiące po upublicznieniu Uwag Rzeczypospolitej Polskiej do Raportu MAK, 
Łukaszewicz niezgodnie z prawdą utrzymywał że załoga „podjęła decyzję o lądowaniu”. Podobnie upierał się, 
jakoby autopilota należało wyłączyć w odległości co najmniej 10 kilometrów od lotniska, czego również nie 
przewidują rosyjskie instrukcje samolotu Tu-154. 90 Tymczasem, w praktyce autopilota wyłączano na wysokości 
decyzji i w odległości ok. 1100 metrów od progu pasa (a więc znacznie bliżej o 9 kilometrów, niż twierdził 

                                                 
82 Klapy skrzydeł nie były otwarte na kąt 45 stopni, co uniemożliwiało lądowanie na pasie o takiej długości jak miało lotnisko Smoleńsk Siewiernyj. 
83 Stefan Gruszczyk, pułkownik, b. pilot 36.SPLT, wg „Naszego Dziennika” partner matki red. Justyny Pochanke (TVN24) 
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110415&typ=po&id=po02.txt 
84 http://www.tvn24.pl/1,1658058,druk.html 
85 http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/przesluchanie/news-stefan-gruszczyk-lot-tu-154m-byl-nonszalancki-zaloga-nie,nId,284218 
86 PУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУAТAЦИИ Ту-154M, ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА САМОЛЕТА ТУ-154М 
87 Piotr Łukaszewicz, pułkownik, ekspert ds. lotnictwa, były szef oddziału szkolenia lotniczego Dowództwa Sił Powietrznych, b. pełnomocnik ministra 
obrony Radosława Sikorskiego do spraw wdrażania samolotu wielozadaniowego F-16. Złożył rezygnację po wypowiedziach ministra obrony Aleksandra 
Szczygło, który swojemu poprzednikowi (Sikorskiemu) zarzucił błędy w przygotowaniu przyjęcia nowego systemu i szkolenia personelu. Po dymisji 
zatrudniony w firmach consultingowych Ernst&Young oraz MP LUKAS Consulting. 
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,3913364.html 
http://www.goldenline.pl/piotr-lukaszewicz5 
http://www.tvn24.pl/12496,1,kropka_nad_i.html 

88 Wypowiedź z http://www.se.pl/wydarzenia/opinie/mamy-zbyt-mao-danych_140751.html 
Płk. Łukaszewicz nie był pilotem Tu-154M, tylko Jaka-40. Zob. http://www.tvn24.pl/12496,1,kropka_nad_i.html 
Zgodnie z rosyjskimi instrukcjami pilotowania Tu-154 dowódca na wysokości decyzji ma podjąć decyzję o lądowaniu i wydać załodze komendę „Lądujemy” 
lub o odejściu na drugi krąg („Odchodzimy”) i rozpocząć odpowiedni manewr, natomiast drugi pilot, jeśli na wysokości decyzji nie padła żadna komenda 
dowódcy, musi wydać komendę „Odchodzimy” i samodzielnie rozpocząć procedurę odejścia. Zob. przypis 38. 
89 http://www.rmf24.pl/opinie/wywiady/kontrwywiad/news-piotr-lukaszewicz-drzewo-bylo-kosa-a-skrzydlo-samolotu,nId,300194 
90  http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/330987,pilot-ujawnia-po-co-byl-eksperyment-z-tupolewem.html 
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ekspert), ale tylko po podjęciu decyzji o przeprowadzeniu lądowania. Przy wykonywaniu odejścia w automacie 
autopilot był wyłączany już w fazie wznoszenia samolotu, aby nie przekroczyć jego parametrów eksploatacyjnych 
(w szczególności dopuszczalnej prędkości wznoszenia), a także aby zrealizować skręt w odpowiednią stronę kręgu 
nadlotniskowego. 

Jednak pułkownik Łukaszewicz, w przeciwieństwie do wielu swoich kolegów po fachu, zauważał także niektóre 
winy strony rosyjskiej, jak nieprawidłowe naprowadzanie przez kontrolera lotu, zarzucając mu wprowadzanie 
załogi w błąd. Zwracał także uwagę na nerwowość jaka panowała na wieży smoleńskiego lotniska. Tuż po 
publikacji Transkrypcji MAK przyznał, że nie wynika z nich jakoby na załogę wywierano jakąkolwiek presję 91.  

 Trudno o jednoznaczną, negatywną ocenę wniosków, które publicznie prezentował związany z WSI major 
rezerwy pilot Michał Fiszer 92, ale z pewnością formułowanie tezy o jego udziale w nagonce medialnej na załogę i 
pasażerów lotu z 10 kwietnia jest nieuprawnione. Analizując jego wypowiedzi, należy mieć na uwadze iż w 
przeszłości pilotował jednomiejscowe samoloty myśliwsko-szturmowe. W mediach Fiszer tłumaczył, że załoga 
miała prawo zejść na wysokość decyzji aby sprawdzić rzeczywiste warunki pogodowe w rejonie pasa, twierdząc 
jednocześnie, że piloci nie mieli prawa, ale i nie chcieli lądować. Odnosił się także dość obiektywnie do 
nieudowodnionej kwestii domniemanych nacisków na załogę oraz winy rosyjskiej. Do czasu publikacji Raportu 
MAK bardzo ostrożnie i bezstronnie oceniał możliwość popełnienia błędów przez załogę, zwracając jednak uwagę 
na odmienność procedur lotnictwa wojskowego Rosji i NATO 93. Dwunastego stycznia 2011 roku zmienił akcenty 
w swoich publicznych wypowiedziach, chociaż nie posunął się do kwestionowania winy rosyjskiej, mówiąc: „ ja 
uważam, że znaczną część odpowiedzialności ponosi strona polska i załoga, ale nie tylko załoga„. Sześć dni 
później, po konferencji Komisji Millera, na której zaprezentowano jej odpowiedź na bezpodstawne zarzuty MAK, 
Fiszer stwierdził: „W świetle tego, co się dowiedzieliśmy to problem był m.in. w tym, że piloci byli 
niedoświadczeni, że nawigator czytał zły wysokościomierz, że nastąpił reset innego”.  Jednak cały czas 
utrzymywał, że załoga nie próbowała lądować94.  
Fiszer, wraz z Jerzym Gruszczyńskim, po publikacji stenogramów IES, na łamach numeru miesięcznika "Lotnictwo" 
z lutego 2012 roku, zwracał uwagę, że "korespondencja w kabinie była prowadzona poprawnie. Istniała 
współpraca między członkami załogi i każdy wykonywał swoje zadanie." Autorzy stwierdzili że niezbędne jest 
powołanie komisji międzynarodowej w sprawie katastrofy, co samo w sobie jest podejściem wyjątkowym w 
polskim światku lotniczym: "Nowe śledztwo należy przeprowadzić przy szerokiej współpracy z ekspertami 
międzynarodowymi". 

Oględność sądów majora Fiszera była obca innemu byłemu lotnikowi, pułkownikowi Robertowi Latkowskiemu 95, 
który wraz z Tomaszem Białoszewskim96 oraz dziennikarzem, Janem Osieckim napisał jedną z najbardziej 

                                                 
91 http://www.tvn24.pl/0,1689905,0,1,piloci-ignoruja-komunikat-taws—gdy-widza-ziemie,wiadomosc.html 
http://www.se.pl/wydarzenia/opinie/do-wyjasnienia-sprawy-musimy-poznac-zapis-rozmow-z_141426.html 
92 Zgodnie z informacjami które zamieściła w Internecie Agencja Lotnicza Altair, major Fiszer związał się z WSI po zakończeniu kariery pilota. Zarzucono mu 
udział w inwigilacji oraz inspiracji mediów przez Wojskowe Służby Informacyjne oraz lobbowanie za polską obecnością w Iraku, zakupem myśliwców F-16 i 
lokalizacją w Polsce elementów „tarczy antyrakietowej”, a także zainteresowanie z ramienia WSI założycielem i szefem Agencji, Tomaszem Hypkim, ze 
względu na jego działalność opozycyjną w NZS. W materiale AL Altair zarzucono Fiszerowi, że „w komentarzach i wywiadach stara się odwracać uwagę od 
rzeczywistych przyczyn katastrofy Tu-154M, głosząc nie mające żadnego pokrycia w faktach teorie o awarii silnika lub instalacji elektrycznej, czy pomyłce w 
ustawieniu systemu TAWS wskutek wprowadzenia danych w metrach a nie stopach”, a także broni ministra Klicha przed odpowiedzialnością za stan 
polskiego lotnictwa wojskowego. 
Sam zainteresowany przyznał w materiale Naszego Dziennika, że przez 3 lata służył w Oddziale Łącznikowym Biura Ataszatów Wojskowych, z tego przez rok 
był obserwatorem wojskowym w Iraku i Kuwejcie. Zaprzeczył jednocześnie aby zajmował się inwigilacją mediów.  
http://www.altair.com.pl/start-4638 
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100615&typ=po&id=po01.txt 
93 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100724&typ=po&id=po41.txt 
http://www.polskieradio.pl/7/158/Artykul/297980,Rosjanie-sa-rowniez-winni-katastrofie 
http://www.polskieradio.pl/_files/20081026173419/2010052601275789.mp3 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7763291,Pilot_za_sterami_jest_wazniejszy_od_prezydenta___wywiad.html 
94 http://www.tvn24.pl/0,1689906,0,1,oddech-na-plecach-na-wiezy-i-w-kokpicie,wiadomosc.html 
http://media.wp.pl/kat,1022939,wid,13089139,wiadomosc.html 
95 Płk pil. Robert Latkowski był dowódcą 36.SPLT w okresie 11 listopada 1986-5 lutego 1999. Instruktor klasy mistrzowskiej z nalotem 8700 godzin. 
Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.) i Złotym Krzyżem 
Zasługi (1980 r.). Posiada tytuł honorowy i odznakę „Zasłużony Pilot Wojskowy" (nadane w 1991 r.). Przeniesiony do rezerwy w 1999 r. 
Zgodnie z informacjami Leszka Misiaka i Grzegorza Wierzchołowskiego, za kadencji Lecha Kaczyńskiego jako Prezesa NIK, w dowodzonym przez płk. pil. 
Roberta Latkowskiego 36SPLT rozpoczęła się kontrola związana z przekroczeniem budżetu, przypadkami niegospodarności i bałaganem, łącznie z 
zaleceniem Ministrowi Obrony Narodowej wyciągnięcia wniosków personalnych. Latkowski jeszcze po opublikowaniu Raportu Millera powtarzał swoje tezy 
o naciskach generała Błasika na pilotów : ”Generał nie był zwykłym pasażerem, tylko dowódcą Sił Powietrznych – i to on był faktycznie dowódcą tego 
samolotu. (...) Nie wiem, jak to wszystko się odbywało w kabinie, skoro nie wszystko jest nagrane i nie wszystko odczytane. Jeżeli natomiast generał nie 
powiedział: „Stop, odchodzimy !”, jeżeli milczał, to znaczy, że tak chciał...” 
http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/262080,smolensk-fiction 
http://media.wp.pl/kat,1022943,page,3,wid,13697575,wiadomosc.html?ticaid=1ce35 
96 Tomasz Białoszewski- dziennikarz, hobbysta lotniczy, były konferansjer Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Obecnie właściciel firmy TBB. Jak 
głosi jej strona internetowa, „firma TBB obsługiwała i obsługuje - głównie w zakresie kreacji wizerunku i kształtowania polityki informacyjnej - wiele 
znaczących, polskich i zagranicznych, podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy kilkanaście kampanii wyborczych 
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tendencyjnych polskich książek o katastrofie smoleńskiej - „Ostatni lot – śledztwo dziennikarskie”. Książka, której 
pierwszy z trzech tomów wydano jeszcze przed publikacją Raportu MAK, w zbeletryzowany sposób propagowała 
rosyjską wersję wydarzeń. Część bezpodstawnych zarzutów pod adresem pilotów, którzy, zdaniem jej autorów, 
koniecznie chcieli lądować, została obalona po przedstawieniu przez Komisję Millera polskich uzupełnień do 
transkrypcji rozmów w kabinie, którą wcześniej opracował MAK. Okazało się wtedy, że nieprawdą jest nie tylko 
imputowana kapitanowi Protasiukowi chęć lądowania za wszelką cenę i gorączkowe poszukiwanie ziemi, ale 
także nieznajomość ukształtowania terenu. Autorzy książki, którzy broniąc swoich tez powoływali się na rosyjskie 
stenogramy rozmów z kokpitu opublikowane w czerwcu 2010 roku, nawet to źródło traktowali wybiórczo, tak 
aby dopasować je do swojej idee fixe. Świadczy o tym chociażby akapit z książki, niemający źródła w 
stenogramach MAK, stanowiący wytwór fantazji autorów, którzy tłumaczyli podjęcie próby lądowania poniżej 
minimów chęcią wykazania się przed generałem Andrzejem Błasikiem i oczekiwaniem przez kapitana Protasiuka 
na otrzymanie upragnionego awansu. Po miażdżącej krytyce w Internecie i Naszym Dzienniku zarówno samej 
książki, jak i stanowiącego jej streszczenie artykułu „Pilot do końca wciskał gaz” opublikowanego w Newsweeku, 
Jan Osiecki, bloger Salonu24, nieoficjalnie zawiesił swój blog na ponad pół roku, wracając nań półtora tygodnia 
przed wyborami parlamentarnymi 2011 roku z reklamą kolejnego tomu książki sugerującej jeszcze większą niż w 
Raporcie Millera winę strony polskiej i mniejszą- rosyjskiej 97. 

Podobną, dezinformacyjną rolę pełniła inna książka, wydana w końcu 2010 roku „Katastrofa smoleńska, dzień po 
dniu, godzina po godzinie” autorstwa Henryka Pietraszkiewicza, która pojawiła się w sieci wydawniczej Empik. W 
stopce redakcyjnej podano, że autor jest paulinem i pracuje w dwumiesięczniku „Jasna Góra”. Wg informacji 
portalu Wpolityce.pl, który nagłośnił sprawę książki i jej autorstwa, tezą pracy była wina pilotów oraz naciski na 
nich ze strony gen. Błasika i Prezydenta Kaczyńskiego. Publikacja w sposób tendencyjny odnosiła się do hipotezy i 
ewentualnych powodów przeprowadzenia zamachu na rządowy Tu-154M 10.04.2010 roku. 

Po opublikowaniu materiału Wpolityce.pl, dyrektor kreatywny portalu internetowego Rebelya.pl zwrócił się z 
zapytaniem do redakcji „Jasnej Góry” z prośbą o wyjaśnienie czy autor książki ma coś wspólnego z redakcją i OO. 
paulinami. W odpowiedzi o. Robert Jasiulewicz OSPPE poinformował, że Henryk Pietraszkiewicz nie jest ani 
paulinem, ani członkiem redakcji dwumiesięcznika. 

W specjalnym oświadczeniu przeor OO.paulinów o. Roman Majewski odciął się od książki, nazywając ją wręcz 
„gniotem wydawniczym”98. 

Dość jednoznacznie, i zarazem negatywnie należy ocenić rolę w ocenie przyczyn katastrofy smoleńskiej eksperta 
lotniczego i szefa Agencji Altair, Tomasza Hypkiego. Jego często zamieszczane w mediach wypowiedzi skupiały się 
wyłącznie na domniemanych winach strony polskiej, jednocześnie bagatelizując rolę rosyjską w tragedii.  

Już 5 dni po katastrofie Hypki mówił o wywieranej na pilotów „presji najwyższych osób w państwie”. 99 

W udzielonym 12 stycznia 2011 roku wywiadzie dla portalu „Głos Rosji” (już po prezentacji Millera, a zatem z 
pełną świadomością że załoga wykonywała nieudane odejście na drugi krąg), stwierdził: „oni po prostu 
postanowili, mimo że warunki na to absolutnie nie pozwalały, wylądować, i tyle, i to lądowanie konsekwentnie 
realizowali.” Postawił także, niepopartą żadnymi dowodami ani poszlakami tezę jakoby załoga tupolewa nie 
pierwszy raz złamała przepisy i ”już wcześniej robiła takie rzeczy, tylko może w lepszych warunkach albo na 
lepszych lotniskach, i to się udawało, a tutaj okazało się że zamknięte rosyjskie lotnisko nie jest dobrym miejscem 
na takie eksperymenty”.100 Nawet po publikacji Raportu KBWL LP Hypki nie zmienił zdania, konsekwentnie 
wspierając tezy MAK i twierdząc że piloci  lądowali na ślepo 101. 

Także autorzy skompromitowanej książki „Ostatni lot. Śledztwo dziennikarskie” nie złożyli broni, tworząc własną 
teorię spiskową. W wydanym na jesieni 2011 roku kolejnym tomie - „Ostatni lot. Raport o przyczynach 

                                                                                                                                                                         
posłów, senatorów i kandydatów do władz samorządowych”. 
http://www.tbb.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=7 
97 Zgodnie z informacjami ujawnionymi w dniu 29.03.2011 przez blogera Free Your Mind, Osiecki wystąpił jako ekspert w kanale „Rossija 1” telewizji 
rosyjskiej. Prezentował w niej książkę której jest współautorem („Ostatni lot- śledztwo dziennikarskie”), i wynikające z niej wnioski- m.in. tezę, że za 
katastrofę odpowiadają źle wyszkoleni piloci. Materiał filmowy został zamieszczony w Internecie z datą 23.01.2011. 
Wszyscy trzej autorzy wymienionej pozycji prowadzili także wspólną kampanię promocyjną swojego dzieła wraz z Siergiejem Amielinem, reklamującego 
swoją książkę, także spójną z narracją MAK.  
http://www.youtube.com/watch?v=MxGGnHciylk&feature=player_embedded 
98http://wpolityce.pl/view/5396/_Ksiegarnie_sa_zarzucone_tym_dzielem__ktore_sprzedaje_rosyjska_wersje_wydarzen__pod_kuratela_OO_Paulinow_.ht
ml 
http://rebelya.pl/discussion/14937/ksiegarnie-sa-zarzucone-tym-dzielem-ktore-sperzedaje-rosyjska-wersje-wydarzen 
http://niezalezna.pl/artykul/przeor_oburzony_ksiazka_o_smolensku/44294/1 
99 http://www.youtube.com/watch?v=jEly79C9I3s&feature=player_embedded 
100 polish.ruvr.ru/2011/01/12/39500644.html 
101 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10029618,_Zenujace____Zmarnowano_czas_i_pieniadze____Hypki.html 
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katastrofy”, Jan Osiecki, Tomasz Białoszewski, Robert Latkowski i Mieczysław Prószyński zarzucili Komisji Millera 
matactwo polegające na nieuprawnionym stwierdzeniu jakoby dowódca załogi na wysokości decyzji podjął 
decyzję o odejściu na drugie zajście. Zdaniem autorów, piloci w rzeczywistości do końca wbrew przepisom 
lądowali we mgle, zaś KBWL LP tak spreparowała Raport, aby to ukryć i zdjąć część winy z wojskowych. 

Oprócz wypowiedzi ekspertów i pilotów, powtarzających tezy rosyjskie, w mediach przeprowadzono kilka 
kampanii dezinformacyjnych, które miały z założenia zmienić postrzeganie w społeczeństwie tak samej 
katastrofy, jak i zachowań oraz roli osób uczestniczących w dramacie. Biorąc pod uwagę wynik wyborów 
parlamentarnych w 2011 roku, siermiężność i wzajemne sprzeczności w tych kampaniach na pewno nie 
przeszkodziły zleceniodawcom dezinformacji w utrzymaniu się przy władzy. 

Umarli nie będą się bronić 

Pierwszą i najdłuższą kampanią dezinformacji było uruchomienie tuż po żałobie narodowej propagandy mającej 
obarczyć winą za katastrofę: pilotów, prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Dowódcę Sił Powietrznych, generała 
Andrzeja Błasika. Uczestniczyli w niej oprócz dziennikarzy także politycy. Jak stwierdził w programie „Tomasz Lis 
na żywo” Waldemar Kuczyński: „Załamał się formalny system dowodzenia statkiem powietrznym. Dowódcą 
statku został prezydent Lech Kaczyński, a dowódcą operacyjnym gen. Błasik 102„. 

Wzajemne interakcje polskich i rosyjskich rezonatorów propagandy rosyjsko- rządowej widać na przykładzie 
posła Platformy Obywatelskiej, Janusza Palikota. Rosyjskie media z lubością donosiły o jego czerwcowej 
wypowiedzi, z której wynikało, że prezydent Kaczyński w locie do Smoleńska mógł być pijany, i jego zachowanie 
mogło doprowadzić do katastrofy 103. Tego typu opinie były później powtarzane przez kolejne media, tym razem 
polskie. Dopiero oświadczenie Prokuratury Wojskowej, z którego wynikało że w krwi prezydenta nie było 
alkoholu, zakończyło haniebne spekulacje na ten temat. 

Kampania była pozbawiona wszelkich norm moralnych, okrutna i jednocześnie skuteczna, siejąc dezinformację i 
wątpliwości także wśród rodzin ofiar.  

Na pierwszym spotkaniu z prokuratorami wojskowymi jeden z członków rodzin całkiem serio zapytał, czy prawdą 
jest że prezydent Kaczyński siedział za sterami samolotu 104.  

Rodzice kapitana Protasiuka w rozmowie z Naszym Dziennikiem zwracali uwagę na kłamstwa i brak skrupułów 
mediów: „od pierwszych chwil po katastrofie ciągle nam wmawiają - bez przedstawiania jakichkolwiek 
merytorycznych dowodów - że załoga i prezydent usiłowali popełnić zbiorowe samobójstwo?! 105” 

W czasie publicznego wysłuchania w sprawie Katastrofy Smoleńskiej 7 grudnia 2010 roku, niespełna 8 miesięcy 
po tragedii, ojciec nawigatora, kapitana Artura Ziętka, publicznie pytał: „czy mój syn był winny ? 106” 

Prezydent Bronisław Komorowski także brał udział w oczernianiu pilotów tupolewa, mimo że on sam, jeszcze jako 
marszałek Sejmu, w końcu kwietnia 2010 roku podjął decyzję o nadaniu tragicznie zmarłej załodze Krzyży 
Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski 107. W wywiadzie dla TVP.info w dniu 01.01.2011 Komorowski stwierdził 
wprost: „Nikt nie zakwestionuje, że głównym powodem katastrofy była próba lądowania w warunkach do tego 
absolutnie nieodpowiednich. Najważniejsze było to, że podjęto próbę lądowania w warunkach braku widoczności, 
w których absolutnie ta próba lądowania nie powinna mieć miejsca. Wszystkie inne kwestie to sprawy 
dodatkowe. Mogły utrudnić sytuację. Ale to jest podstawowy powód i radziłbym nie szukać jakiś ekstra 
nadzwyczajnych wytłumaczeń, bo niestety sprawa jest arcyboleśnie prosta”. 108 Komorowski nie skomentował 
Raportu Millera, zaprzeczającego jego tezie o lądowaniu na ślepo. 

Wtórował mu minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, który po publikacji Raportu MAK oświadczył: „ 
Polscy piloci ewidentnie popełnili błąd, nie powinni lądować we mgle, choćbyśmy nie wiem ile zaprzeczali”. 109 

Prezydencki doradca, prof. Roman Kuźniar, po publikacji przez MAK stenogramów rozmów kontrolerów lotu w 
styczniu 2011 roku oskarżał: „Kozacki, kawaleryjski duch wziął górę. Ja widzę tę nerwowość na wieży, a po naszej 
stronie spokojne, konsekwentne, na zimno dążenie ku tej katastrofie.” 110  

                                                 
102 http://www.youtube.com/watch?v=gAdEtehE6w8 
103 z mediów rosyjskich zob. http://news.rambler.ru/6916439/ 
104 http://www.polskieradio.pl/9/299/Artykul/265097,FedyszakRadziejowska-Los-demokracji-w-rekach-opozycji 
105 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101014&typ=po&id=po01.txt 
106 http://marysienka.salon24.pl/258426,czy-moj-syn-byl-winien 
107 http://lotniczapolska.pl/Pozegnano-zaloge-Tu-154M,12944 
108http://www.wpolityce.pl/view/5642/Prezydent_o_Smolensku_jak_Rosjanie___Proba_ladowania_nie_powinna_miec_miejsca__Sprawa_jest_arcyboles
nie_prosta_.html 
109  http://www.tvn24.pl/-1,1693555,0,1,szef-msz-polscy-piloci-ewidentnie-popelnili-blad,wiadomosc.html 
110 http://wiadomosci.onet.pl/raporty/katastrofa-smolenska/konsekwentnie-na-zimno-dazyli-ku-katastrofie,1,4116218,wiadomosc.html 
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Jeszcze po publikacji wojskowego protokołu przez KBWL LP, we wrześniu 2011 roku, Gazeta Wyborcza próbowała 
wrócić do skompromitowanej narracji o naciskach ze strony prezydenta (tym razem a' rebours), ubolewając nad 
dramatem dowódcy samolotu, który mając świadomość o złej pogodzie w Smoleńsku bezskutecznie czekał na 
decyzję dysponenta lotu (Lech Kaczyński) o wyborze lotniska zapasowego- i nie doczekał się jej aż do końca111.  

Jednym z ważniejszych dezinformacyjnych wątków od początku kampanii obwiniania pilotów o sprawstwo 
katastrofy była rzekoma nieznajomość przez nich języka rosyjskiego, o czym wspomniał jako pierwszy 12 kwietnia 
kierownik lotów na lotnisku Smoleńsk Siewiernyj, Paweł Plusnin. Nie przejmując się w ogóle faktem, iż w 
komunikacji pomiędzy pilotami a kontrolerami lotu obowiązuje na świecie język angielski, stwierdził, że piloci 
słabo znali język rosyjski i miał trudności aby się z nimi porozumieć. Nie powtórzył tego jednak podczas 
przesłuchania przed polskim prokuratorem, ale lawina ruszyła. Dezinformację o niedostatecznej znajomości 
rosyjskiego podchwycili i powtarzali m.in.: Monika Olejnik, Jan Osiecki, Tomasz Białoszewski i Robert Latkowski. 
Posunięto się nawet do insynuowania, iż załoga nie posiadała certyfikatów na porozumiewanie się w języku 
rosyjskim, których to certyfikatów nie wydaje się nigdzie na świecie112. Pułkownik Gruszczyk w TVN24 
przekonywał, że tylko pierwszy pilot znał język rosyjski,  taką też tezę postawił w ostatecznym Raporcie MAK. 
Wprawdzie zarówno Prokuratura Wojskowa, jak i niektórzy koledzy poległych pilotów przekonywali, że załoga nie 
miała problemów językowych, ale narracja rosyjska żyła już własnym życiem113. 

Major Protasiuk nie tylko doskonale znał potoczny język rosyjski, ale także frazeologię lotniczą i język techniczny, i 
to do tego stopnia, że nieraz występował jako tłumacz pomiędzy polskimi a rosyjskimi technikami w czasie 
remontów tupolewa w Rosji.  Znał także ten samolot na wylot, a szeroką wiedzę zdobywał zarówno z książek, jak 
i w sposób praktyczny. Jak ujawnili autorzy książki „Zbrodnia smoleńska. Anatomia zamachu”, drugi pilot, 
podpułkownik mgr inż. Robert Grzywna, biegle znał rosyjski. Podobnie inżynier pokładowy, ppor. Andrzej 
Michalak, który studiował w domu oryginalne rosyjskie instrukcje do tupolewa (miał nb uprawnienia do 
samodzielnego serwisowania tego typu samolotów). Nawigator, kpt. inż. Artur Ziętek, znał rosyjski w stopniu 
podstawowym114. Analizując umiejętności językowe załogi, należy jednak pamiętać, iż instrukcje samolotu Tu-
154M przewidują prowadzenie korespondencji radiowej przez pierwszego lub drugiego pilota, a nie 
nawigatora115. 

36.SPLT i ataki na jego personel 

Po Katastrofie Smoleńskiej były dowódca 36.SPLT, pułkownik Tomasz Pietrzak 116 ujawnił, iż w latach 2006-2008 
dowództwo pułku wielokrotnie zwracało uwagę Ministerstwu Obrony Narodowej, że wskazane jest, aby piloci 
jednostki posiadali licencje na loty pasażerskie, wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ponieważ minister 
konsekwentnie odmawiał, personel we własnym zakresie robił licencje cywilne. Pułkownik Pietrzak w związku z 
niemożliwością urzeczywistnienia swojej wizji pułku podał się do dymisji 117. 

Wiosną 2007 r. zapadła rezygnacja z treningów na symulatorze Tu-154M. Według wyjaśnień przekazanych w 
maju 2010 roku przez zastępcę dowódcy 36.SPLT, podpułkownika Grzegorza Kułakowskiego, powodem była 
niezgodność odwzorowania kabiny w rosyjskim symulatorze z wyposażeniem kabin maszyn znajdujących się na 
stanie pułku118. Autorom znana jest opinia jednego z pilotów, iż ewentualne treningi w symulatorze o innym 
wyposażeniu awionicznym niż w prawdziwym samolocie byłyby częściowo użyteczne, ale dopiero po 
dodatkowym, około tygodniowym (na każdą sesję symulatorową) treningu „zgrywającym” w kabinie polskiego 
tupolewa. 

W latach 2008-2009 z jednostki do oferujących atrakcyjniejsze zarobki i nowocześniejsze maszyny linii cywilnych 
odeszło 12 doświadczonych pilotów. O problemach trapiących 36.SPLT wielokrotnie informował premiera Tuska i 

                                                 
111 http://wyborcza.pl/1,75248,10234622,Dramat_pilotow__Protasiuk__Ja_sie_tylko_martwie_tym_.html#ixzz1X9HKmt3s 
112 Dezinformację w sprawie posiadania certyfikatów ze znajomości języka rosyjskiego musiał w maju 2010 roku prostować szef szkolenia Sił Powietrznych, 
gen. Anatol Czaban: "Nie spotkałem w życiu, żeby był kiedykolwiek wydany certyfikat do porozumiewania się w języku rosyjskim. Nie ma instytucji, która by 
wydawała takie certyfikaty i nie jest to nigdzie praktykowane" 
http://dlapilota.pl/wiadomosci/pap/gen-czaban-nie-ma-certyfikatow-do-porozumiewania-sie-po-rosyjsku 
http://www.tvn24.pl/12690,1698944,0,1,na-120-metrach-powinnismy-przestac-analizowac-ten-lot,wiadomosc.html 
113 Komunikat Prokuratury Generalnej i Naczelnej Prokuratury Wojskowej z dnia 29.04.2010 roku 
Obecnie w oparciu o treść uzyskanych dotychczas dokumentów stwierdzić można jedynie, że załoga miała uprawnienia do wykonania lotu w dniu 10 
kwietnia 2010 r. oraz to, że jej członkowie przeszli niezbędnie szkolenia. Z dokumentów tych wynika także, że obaj piloci znali w wystarczającym stopniu 
język rosyjski. 
http://lotniczapolska.pl/Cztery-wersje-przyczyn-katastrofy-pod-Smolenskiem,13049 
114 Zbrodnia smoleńska. Anatomia zamachu. Praca zbiorowa zespołu niezależnych ekspertów, Wydawnictwo Antyk 2011 
115 PУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУAТAЦИИ Ту-154M, КНИГА 2, 4.6.6.6. 
116 Pułkownik Tomasz Pietrzak był jedynym instruktorem pułku na Tu-154M, a także pełnił funkcję dowódcy załogi. 
117 http://wiadomosci.onet.pl/raporty/katastrofa-smolenska/piloci-z-36-pulku-bez-licencji-pisalem-o-tym-do-mo,1,3766036,wiadomosc.html 
118 http://www.tvp.info/informacje/polska/piloci-byli-fachowcami/1809913 
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7894336,_Zaloga_Tu_154_byla_w_pelni_przygotowana_do_wykonywania.html 
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MON zastępca dowódcy Sił Powietrznych, generał Krzysztof Załęski. Zwracał na nie także uwagę jedenastokrotnie 
sam dowódca Sił Powietrznych, gen. Andrzej Błasik. Raporty te były przez rząd ignorowane. 

Według oceny płk Mirosława Grochowskiego, szefa Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej ds. 
Bezpieczeństwa Lotów, stan bezpieczeństwa lotów w lotnictwie wojskowym w 2009 roku znalazł się na poziomie 
najniższym od 2001 roku. Powodami tego były: niedostateczne nakłady finansowe na szkolenie pilotów, brak 
paliwa oraz zjawisko nagminnego odchodzenia ze służby doświadczonych pilotów i instruktorów.  

Zgodnie z informacjami do których dotarł Nasz Dziennik, średnia wieku samolotów transportowych w pułku to 
19,5 roku, natomiast śmigłowców- 23 lata. Sprawność techniczna parku lotniczego kształtuje się na zatrważająco 
niskim poziomie 20-30 %. 

Oba samoloty Tu-154M należące do pułku powinny były zakończyć swój resurs techniczny w latach 2009 i 2010. 
Zgodnie z meldunkiem generała Błasika dla szefa MON z 2008 roku „Wszystkie samoloty, dopuszczone do 
przewozu (...) eksploatowane są na podstawie dodatkowych programów biur konstrukcyjnych producentów 
przedłużających resurs techniczny"119. 

W tej sytuacji w Decyzji Nr40/MON z dnia 3 lutego 2010 roku „W sprawie zwiększenia możliwości transportu 
lotniczego dla najważniejszych osób w państwie w okresie przejściowym” stwierdzono m.in.: „zachodzi pilna 
potrzeba zapewnienia na wysokim poziomie bezpieczeństwa przewozu najważniejszych osób w państwie oraz 
mając na względzie aktualną sytuację floty 36 splt, w oparciu o którą nie ma możliwości zapewnienia na 
wymaganym poziomie przewozów i bezpieczeństwa realizacji zadań przez konstytucyjne organa państwowe”.120  

Katastrofa Smoleńska spowodowała wzmożone zainteresowanie mediów specpułkiem. Dotyczy to zarówno 
okoliczności lotu do Ganji w 2008 roku, jak i problemów z prawem części jego personelu121. Niektóre materiały 
publikowane na jego temat wpisują się w kampanię dezinformacji, której celem było obwinienie o katastrofę 
załogi samolotu.  

Jak ujawnił TVN24 minister Obrony Narodowej, Bogdan Klich, w latach 1997-2002 w pułku miało dojść do 
wyłudzenia niewielkich diet122. Nasz Dziennik w marcu 2011 roku przewidywał, że temat diet zostanie 
rozpowszechniony przez jeden z tygodników i połączony z osobą pierwszego pilota w locie do Smoleńska, majora 
Arkadiusza Protasiuka przed pierwszą rocznicą Katastrofy Smoleńskiej, w ramach toczącej się od pierwszych 
godzin po tragedii kampanii medialnej, której celem była dyskredytacja umiejętności i osoby tego pilota123. 

Informacje Naszego Dziennika nie potwierdziły się- albo więc były nieścisłe, albo też gazeta „spaliła” gotowy do 
upublicznienia temat, który został zarzucony lub zdecydowano o zwłoce w jego rozpowszechnieniu. 

Charakterystyczna dla narracji dziennikarzy kwestionujących jakość wyszkolenia pilotów którzy zginęli w 
Smoleńsku była informacja zawarta w artykule z Newsweeka (grudzień 2010) pt. „Pilot do końca wciskał gaz”, 
stanowiącym część książki „Ostatni lot” Jana Osieckiego, Tomasza Białoszewskiego i Roberta Latkowskiego, którzy 
stwierdzili nie mniej, nie więcej, tylko że piloci specpułku najprawdopodobniej nie czytali ani instrukcji, ani 
podręczników pilotażu, ucząc się latania od bardziej doświadczonych kolegów 124. Jednak jeszcze pół roku 
wcześniej, w miesięczniku „Skrzydlata Polska” z maja 2010 były dowódca jednostki i instruktor Tu-154M, 
pułkownik Tomasz Pietrzak, stwierdził coś przeciwnego: „Dokumentacja dotycząca Tu-154M była dostępna 
głównie w języku rosyjskim. Wprawdzie mieliśmy część instrukcji w języku polskim, ale materiały bardziej 
szczegółowe dostępne były przeważnie po rosyjsku, stąd też znajomość tego języka była bardzo przydatna” 125. 
Były zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, generał Jan Baraniecki wspominał natomiast, że 
piloci korzystali nie tylko z instrukcji, ale także rekomendacji otrzymanych od Rosjan, a dotyczących 
niestandardowych procedur, opracowanych w czasie eksploatacji poszczególnych typów samolotów. Te 
dodatkowe dane były zapisywane w protokołach i dostępne dla personelu latającego pułku126.  

Komisja Millera w Raporcie nie odniosła się jednoznacznie do kwestii braku dostępnej w 36.SPLT dokumentacji 
Tu-154M, przyznając jednocześnie iż „Aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej odbywała się również na 
podstawie biuletynów”, dotyczyło to jednak czynności serwisowych, a nie eksploatacji w locie. Natomiast 
zgodnie z Raportem KBWL LP w 36.SPLT używano instrukcji do Tu-154M nie aktualizowanych od 1994 roku, z 

                                                 
119 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110203&typ=po&id=po01.txt 
120 http://www.nettax.pl/serwis/imgpub/dumon/2010/3/du_mon_03.pdf 
121 Chodzi o śledztwa dotyczące posługiwania się przez personel 36.SPLT Warszawie podrobionymi fakturami w celu wyłudzenia nienależnych świadczeń 
pieniężnych (łącznie ponad 60 spraw karnych, zawierających się w około dwustu tomach). 
122 http://m.onet.pl/wiadomosci/3782799,detal.html 
123 http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20110309&id=po05.txt 
124 http://polska.newsweek.pl/pilot-do-konca-wciskal-gaz,68952,1,1.html 
125 Specpułk od kuchni, Skrzydlata Polska 5/2010, Autor: Grzegorz Sobczak 
126 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110416&typ=po&id=po13.txt 
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których część pochodziła jeszcze z PLL „LOT”. Komisja przyznała jednocześnie, że w pułku opracowano karty 
kontrolne, niezbędne w sytuacji gdy tupolewami latały załogi czteroosobowe, a nie trzyosobowe, jak w ZSSR. 
Dopiero w Załączniku numer 4 do protokołu wojskowego opublikowanym 5 września 2011 roku, KBWL LP 
wymieniła wszystkie rosyjskie instrukcje Tu-154M, znajdujące się na stanie 36.SPLT (97 pozycji, obejmujących 
zarówno technologię obsługi technicznej, jak i pilotaż samolotu). 

KBWL LP w swoim raporcie nie zauważyła w ogóle faktu, iż do rosyjskich samolotów opracowywano instrukcje 
obsługi dedykowane dla poszczególnych użytkowników zagranicznych. Miało to miejsce w krajach ich 
eksploatacji. Ignorowanie tego pozornego szczegółu prowadzi do wielu nieporozumień, ponieważ często 
zachowanie i profesjonalizm załóg 36.SPLT były oceniane na podstawie oryginalnych instrukcji rosyjskich, a nie 
ich polskich odpowiedników, co mogło prowadzić do nieprawdziwych wniosków. 

Autorzy książki „Zbrodnia smoleńska. Anatomia zamachu” stwierdzili jednoznacznie, że w 2010 roku major 
Protasiuk był najlepszym w Polsce czynnym pilotem Tu-154. Zwrócili uwagę, iż w niektórych latach Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Sił Powietrznych tylko jeden na kilkuset kandydatów na pilota kończył studia w stopniu podporucznika 
i z tytułem inżynierskim. Z kolei 36.SPLT uzupełniał personel wyłącznie spośród najlepszych absolwentów. 
Ponadto personel latający pułku musiał zostać dopuszczony do lotów VIP po badaniach psychologicznych w 
Zakładzie Psychologii Bojowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, których celem było określenie 
odporności załóg na ewentualne naciski dysponentów lotu. Polegli w Smoleńsku piloci mieli (oprócz dowódcy 
jednostki, płk. Ryszarda Raczyńskiego) najniższą wśród personelu pułku liczbę incydentów w locie (mjr Protasiuk- 
1, ppłk. Grzywna- 2). Inni piloci Tu-154M mieli większą ich liczbę (ppłk. Stroiński- 6, mjr Pietruczuk-5). Nawigator, 
kpt. Ziętek, uczestniczył w 4 incydentach. Major Protasiuk miał większy nalot na Tu-154M niż pozostali dowódcy 
załóg: Pietruczuk i Stroiński. 

Autorom niniejszej publikacji udało się ustalić, iż najwyższe w pułku umiejętności pilotażowe majora Protasiuka  
oparte były na dokładnej i ciągle poszerzanej znajomości rosyjskich instrukcji obsługi tupolewa a także na fakcie, 
iż z ramienia 36.SPLT uczestniczył on w remontach naszych samolotów w Samarze i znał te maszyny także od 
strony serwisowej. 

Piloci brali udział w zapoczątkowanych przez generała Błasika w WSOSP w Dęblinie kursach CRM (Zarządzanie 
Zasobami Załogi) oraz ORM (Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym), których brak zarzucał załodze MAK. 

Ppłk. Grzywna posiadał uprawnienia dowódcy na samolotach: Jak-40 oraz Embraerach. Miał uprawnienia 
instruktora, szkolił m.in. generała Błasika z lotów IFR (bez widoczności ziemi)127. Był także pasjonatem elektroniki, 
wbrew stwierdzeniom MAK i Komisji Millera doskonale znającym obsługę FMS i TAWS. 

 
Załogi 36.SPLT były dobrze zaznajomione z procedurami lądowania z wykorzystaniem radaru precyzyjnego 
naprowadzania (PAR), którego starsze modele wymagały kwitowania komend kontrolera wysokością przez 
lotników. W Smoleńsku natomiast, zgodnie z wiedzą polskich załóg, znajdował się radar PAR nowszej generacji, 
który nie wymagał kwitowania. 

W styczniu 2011 roku TVN24 poinformował o domniemanych naciskach na kontrolerów lotniska wojskowego w 
Babich Dołach, jakich miał dopuszczać się m.in. personel 36.SPLT przed lotami z VIP. Z lotniska korzystali m.in. 
Lech Kaczyński, Aleksander Kwaśniewski i Donald Tusk. 

Powołując się na anonimowego byłego pracownika kontroli lotów, „emerytowanego dziś wojskowego”, portal 
opisał domniemane przypadki ustalania przez telefon warunków do lądowania wyższych niż rzeczywiście 
panujące na lotnisku, tak aby nie kierować samolotów na lotnisko zapasowe. Zdaniem autora materiału rozmowy 
te były prowadzone bez ich nagrywania, a zatem dowodów na opisany proceder brak. 

Co interesujące, także piloci 36.SPLT mieli uczestniczyć w tym procederze, lądując w ciągu kilku lat kilkanaście 
razy poniżej minimów z pełną świadomością że łamią przepisy128. Nie wyjaśniono, jaki interes mieliby sami piloci 
w ekscesach które trudno nazwać inaczej niż samooszukiwaniem siebie oraz dysponentów lotu i bezmyślnym 
ryzykowaniem życiem swoim i pasażerów. W sensie psychologicznym uczestnictwo pilotów w takiej formie 
nacisków wydaje się być krańcowo nieprawdopodobne, a cały tekst wpisuje się w nagonkę medialną na 36.SPLT, 
prowadzoną przez media powołujące się na anonimowych informatorów. 

Zgodnie z informacjami które w lutym 2011 przekazała prasa, w końcu roku 2010 Warszawska Prokuratura 
Garnizonowa wszczęła postępowanie sprawdzające wobec szefa techniki lotniczej 36.SPLT oraz kierownika grupy 

                                                 
127  Zbrodnia smoleńska. Anatomia zamachu. Praca zbiorowa zespołu niezależnych ekspertów, Wydawnictwo Antyk 2011 
128 http://www.wiadomosci24.pl/artykul/warszawa_naciagala_warunki_atmosferyczne_zeby_vip_y_mogly_178688.html 



płatowca i silnika, którzy mieli zaświadczać nieprawdę w dokumentach w celu umożliwienia niektórym 
żołnierzom jednostki pobieranie zawyżonych dodatków do pensji129. 

 Oprócz pułku, także pozostający na jego wyposażeniu Tu-154M „102” stał się ośrodkiem zainteresowania 
mediów, szczególnie z powodu szczególnego fatum, które zawisło nad eksperymentem procedury odejścia 
automatycznego ("Uchod"), zaplanowanym przez KBWL LP, a koniecznym do zakończenia Raportu 
opracowywanego przez komisję. 

Zgodnie z informacją portalu polityka.pl opublikowaną 24 marca 2011 roku, w czasie lotu treningowego w lutym, 
samolot „102” omal nie uległ katastrofie z powodu błędu instruktora, który pomylił kolejność chowania 
podwozia i zmiany kąta wypuszczenia klap. W efekcie niewiele brakowało do przeciągnięcia maszyny, zaś sytuację 
uratował technik pokładowy, zwracając instruktorowi uwagę że podwozie nie zostało schowane przed 
wciągnięciem klap. Instruktor ponownie wypuścił klapy, w wyniku czego samolot odzyskał siłę nośną. Badanie 
incydentu lotniczego miało trwać miesiąc, a raport końcowy utajniono130. 

Nie można wykluczyć, że opublikowanie informacji o błędzie pilota 36.SPLT 5 tygodni po zdarzeniu, wkrótce 
przed pierwszą rocznicą Katastrofy Smoleńskiej, mogło być działaniem celowym. Uderzono bowiem ponownie w 
profesjonalizm personelu 36.SPLT, choć trzeba obiektywnie przyznać, że pomylenie przez pilota kolejności 
chowania podwozia z przestawieniem klap jest absolutnie szkolnym i dyskwalifikującym go jako instruktora 
błędem. 

Wreszcie Komisja Millera w dniach 12 i 15 kwietnia przeprowadziła loty doświadczalne samolotu „102”. Pierwszy 
z nich zakończył się konstatacją sensacyjną dla niektórych często cytowanych w mainstreamowych mediach 
„ekspertów lotniczych”: zgodnie z informacją która najprawdopodobniej wyciekła z 36.SPLT, a nie została przez 
oficjalne czynniki zdementowana, przycisk „Uchod” który mógł być użyty w Smoleńsku do nieudanej próby 
odejścia na drugi krąg, w czasie testu zadziałał poza ścieżką ILS. 

 Poinformował o tym w dniu 14.04.2011 w felietonie „Głos Polski” Radia Maryja przewodniczący Zespołu 
Parlamentarnego ds Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10.04.2010, Antoni Macierewicz. Dzień później 
informację potwierdził Nasz Dziennik, a następnie temat został podjęty przez niektóre inne media (m.in. rp.pl, 
Dziennik.pl, niezalezna.pl)131. 

Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że autorem przecieku jest 36.SPLT. Może o tym świadczyć fakt 
prawie natychmiastowego powrotu do nagonki medialnej na jego personel. W dniu 16 kwietnia „Wydarzenia” 
Polsat News, a za nimi portal Onet.pl poinformowały o „karygodnych praktykach w 36.specpułku”, które miały 
polegać na pisaniu w 2009 roku pytań do corocznego, organizowanego przez Dowództwo Sił Powietrznych, 
egzaminu dla pilotów Tu-154M przez jednego z pilotów pułku, który miał ujawnić pytania kolegom. Powołano się 
przy tym na „rekonstrukcję zeznań jednego z pilotów, do którego dotarły Wydarzenia Polsatu”, a następnie 
zacytowano znanego nam już współautora (wraz z Janem Osieckim i ppłk pil. Robertem Latkowskim) książki 
„Ostatni lot”, Tomasza Białoszewskiego, który poddał w wątpliwość umiejętności personelu latającego 36.SPLT, 
mówiąc: „Piloci niedokładnie znali technikę pilotażu, możemy to powiedzieć wprost, pilotowali samolot w sposób, 
którego instrukcja nie przewiduje”, ale nie skonkretyzował, o co mu właściwie chodzi 132. Niewątpliwego smaczku 
tej wypowiedzi dodaje fakt, że Białoszewski nigdy nie siedział za sterami samolotu Tu-154M. 

Jak przyznała na końcu postępowania Komisja Millera, przeprowadzono 2 eksperymenty „Uchoda”, w jednym 
zadziałał on w wiązce ILS, natomiast w drugim- nie zadziałał poza nią. Co interesujące, w Raporcie ta sama 
Komisja przyznała, że użycie „Uchoda” poza wiązką ILS jest możliwe, jednak nie wyjaśniła, dlaczego z jej 
eksperymentu wynikło coś przeciwnego, ani dlaczego został on przeprowadzony w sposób błędny, tzn. niezgodny 
z instrukcjami pilotażu tupolewa. Jeśli zatem uznać przeciek dla Naszego Dziennika za wiarygodny, to należy liczyć 
się z możliwością przeprowadzenia przez  KBWL LP także trzeciego, udanego eksperymentu poza ścieżką ILS i z 
prawidłowo przygotowanym autopilotem133.  

Analizując ataki medialne na 36.SPLT, należy mieć na uwadze że były one kierowane także na załogę Jaka-40, 
który przed tupolewem lądował w Smoleńsku, zaś ich ogólny cel można określić jako dezawuację umiejętności 

                                                 
129 http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/323889,piloci-przekreciarze-kolejne-sledzwo-w-36-specpulku.html 
130 http://wiadomosci.onet.pl/kraj/drugi-tu-154-byl-bliski-katastrofy-36-specpulk-chc,1,4221218,wiadomosc.html 
131 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110415&typ=po&id=po02.txt 
132 http://wiadomosci.onet.pl/kraj/karygodne-praktyki-w-36-specpulku-ujawniono-nowe-f,1,4244580,wiadomosc.html 
133 Ani w ostatecznym Raporcie KBWL LP, ani w protokole wojskowym nie opisano ilości i metodologii przeprowadzonych przez Komisję eksperymentów z 
użyciem „Uchoda”. Trudno się temu dziwić, jako że w nieudanym eksperymencie ograniczono się do bezmyślnego wciśnięcia przycisku „Uchod”, nie 
aktywując wcześniej przycisków „Zachod” i „Glisada”, pomimo że instrukcje tupolewa jednoznacznie stwierdzają, że mają być one włączone, aby ten 
pierwszy mógł zadziałać. Zatem wynik eksperymentu świadczy nie tyle  o braku działania „Uchoda” poza wiązką ILS, co o nieprofesjonalizmie ekspertów 
planujących doświadczenie. W związku z utajnieniem przez KBWL LP dokumentacji dotyczącej metodologii eksperymentu nie sposób udowodnić, czy błąd 
popełniono celowo- aby  udowodnić przyjętą a priori tezę o nieuctwie pilotów, czy też wynikał on z dyletanctwa Komisji. 

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/karygodne-praktyki-w-36-specpulku-ujawniono-nowe-f,1,4244580,wiadomosc.html
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/karygodne-praktyki-w-36-specpulku-ujawniono-nowe-f,1,4244580,wiadomosc.html


pilotów, tak, aby rzekome błędy popełnione przez kapitana Protasiuka i jego kolegów 10 kwietnia 2010 roku stały 
się dla opinii publicznej bardziej wiarygodne 134. 

W Raporcie KBWL LP, zawierającym miażdżącą krytykę 36.SPLT, nie potwierdzono jednak większości z 
propagandowych tez które publikowały media, wysuwając za to inne zarzuty, głównie dotyczące jakości 
szkolenia, nieważności certyfikatów (z powodów formalnych) które posiadali niektórzy członkowie załogi, a także 
wielokrotnego łamania procedur dotyczących czasu pracy personelu latającego. Po dymisji Bogdana Klicha pułk 
został szybko rozwiązany, personel zwolniony przez nowego ministra obrony, a archiwa przejęte, co skutecznie 
uniemożliwiło jakiekolwiek próby weryfikacji ustaleń KBWL LP. 

Dezinformacje „Gazety Wyborczej” i Onetu: powrót do incydentu gruzińskiego 

Przypomnienie nacisków otoczenia prezydenta Kaczyńskiego (i być może jego samego- w tym zakresie relacje są 
sprzeczne 135) na załogę tupolewa wiozącego w czasie wojny gruzińskiej w 2008 roku delegację głów państw w 
celu wsparcia prezydenta Saakaszwilego, wykorzystano do budowania nieuprawnionej paraleli do wydarzeń w 
Smoleńsku, gdzie, zgodnie z narracją rosyjsko-rządową, „główny pasażer” miał wywierać presję psychologiczną 
na pilotów, aby koniecznie wylądowali. Szczegóły nie pasujące do przyjętej tezy (np. fakt że nieudana próba 
wywarcia nacisków w 2008 roku nie miała miejsca w czasie lotu, lecz postoju na lotnisku) były w 
mainstreamowych mediach, prowadzących kampanię, przemilczane. 

12 sierpnia 2008 roku samolot wiozący prezydentów Polski i Litwy oraz premierów Estonii i Łotwy wylądował w 
Symferopolu, aby zabrać na pokład także prezydenta Ukrainy. Dalszy lot miał odbyć się do Ganji w Azerbejdżanie, 
skąd delegacja miała w ciągu kilku godzin przejechać opancerzonymi samochodami do stolicy Gruzji- Tbilisi. 

Prezydenccy ministrowie: Maciej Łopiński i Władysław Stasiak w czasie postoju na płycie lotniska w Symferopolu 
przekazali dowódcy samolotu, kapitanowi Grzegorzowi Pietruczukowi polecenie prezydenta Kaczyńskiego, aby 
zamiast w Ganji wylądował w Tbilisi. Pilot odmówił, argumentując swoją decyzję brakiem informacji na temat 
sytuacji na planowanym lotnisku docelowym i zgód dyplomatycznych na lot do ogarniętej wojną Gruzji, nad 
którą operowały rosyjskie samoloty bojowe. Jego decyzję poparł dowódca 36.SPLT, pułkownik Tomasz Pietrzak 
oraz dowódca Sił Powietrznych, generał Andrzej Błasik.  

Lech Kaczyński ustąpił i poinformował pilotów, że „skoro nie można nic zrobić, mamy lecieć do Ganji 136”. Po 
późniejszej rozmowie z generałem Błasikiem miał odstąpić od wyciągania konsekwencji w stosunku do kapitana 
Pietruczuka. Pomimo nieprawdziwych informacji niektórych mediów, jakoby po incydencie w Ganji Pietruczuk 
został odsunięty od wykonywania lotów z prezydentem, według książki ewidencji lotów eskadry, do której dotarli 
autorzy książki „Zbrodnia smoleńska. Anatomia zamachu”, latał z Lechem Kaczyńskim jeszcze 71 razy. 

Do przypomnienia sprawy presji na pilotów w locie do Azerbejdżanu wróciła w dniu 3 marca 2011 roku Gazeta 
Wyborcza w artykule Agnieszki Kublik i Wojciecha Czuchnowskiego „Wszystkie naciski przed Tbilisi”. Jego autorzy 
dopuścili się manipulacji pisząc: „"Gazeta" jako pierwsza ujawnia notatkę służbową, którą dla szefa MON tuż po 
tzw. incydencie gruzińskim napisał ówczesny dowódca Tu-154 kpt. Grzegorz Pietruczuk. 137 ” Dezinformacji Kublik 
i Czuchnowskiego zaprzeczył tydzień później zapytany przez Nasz Dziennik o kulisy powstania notatki rzecznik 
MON, Janusz Sejmej. Jak stwierdził rzecznik, „Notatka w tej sprawie została sporządzona w lutym bieżącego roku 
po licznych prośbach dziennikarzy, którzy pytali o szczegóły tzw. incydentu. Kapitan Pietruczuk sporządził ją po 
rozmowie z gen. A. Kołosowskim” 138. 

                                                 
134 O jakości wyszkolenia i profesjonalizmie załogi kapitana Protasiuka świadczy fakt, że po awarii pilota automatycznego w czasie misji z pomocą 
humanitarną na Haiti, w trwającym 14 godzin, częściowo w nocy nad Atlantykiem, locie kpt. Protasiuk wrócił do Warszawy nie używając w ogóle autopilota. 
W czasie tego lotu miały miejsce 3 międzylądowania (La Romana- Dominikana, Bangor- USA, Keflavik- Islandia). Według autorów książki „Zbrodnia 
smoleńska. Anatomia zamachu”, był to bezprzecznie najtrudniejszy z lotów w całej historii samolotu Tu-154 na świecie. 
Awaria autopilota nie była jedyną która wydarzyła się w tym locie. Zepsuł się także agregat sterowania lotką. Został on naprawiony siłami załogi, a kierował 
nią poległy także w Smoleńsku inżynier pokładowy, Andrzej Michalak.  
Zob. także: http://tvp.info/informacje/polska/w-prezydenckim-tu154-nie-dzialal-autopilot/4328292 
http://www.tvn24.pl/12690,1652678,0,1,2-5-miesiaca-przed-smiercia-ratowali-haiti,wiadomosc.html 
Zbrodnia smoleńska. Anatomia zamachu. Praca zbiorowa zespołu niezależnych ekspertów, Wydawnictwo Antyk 2011 
135 Największe kontrowersje w sprawie lotu do Ganji dotyczą tego, czy prezydent Kaczyński osobiście wszedł do kabiny pilotów i wydał pierwszemu pilotowi 
rozkaz lotu do Tbilisi. Tak twierdził kapitan Pietruczuk, i potwierdzić to miał w prokuraturze drugi pilot, kapitan Protasiuk. Jednak obecności Kaczyńskiego w 
kokpicie zaprzeczył prezydent Litwy, Valdas Adamkus w rozmowie z publicystą i byłym doradcą premiera tego kraju, Ramunasem Bogdanasem, 
zamieszczonej na portalu internetowym Delfi.  Słowom Pietruczuka i Protasiuka zaprzeczyli także: lecący w prezydenckim saloniku rzecznik PiS, Adam Bielan 
oraz była szefowa Kancelarii Prezydenta, Elżbieta Jakubiak, powołując się na relacje uczestników lotu. 
http://wyborcza.pl/1,87648,9337581,__Tchorz___zabolal_mnie_najbardziej.html 
http://smolensk-2010.pl/2010-04-25-prezydent-litwy-kaczynski-nie-rozkazywal-pilotom.html 
http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/polska/bielan—prezydent-nie-naciskal-na-pilotow-podczas-lotu-do-azerbejdzanu,57244,1 
136 http://wyborcza.pl/1,75478,7821881,Incydent_gruzinski_oczami_pierwszego_pilota.html?as=1&startsz=x 
137 http://wyborcza.pl/1,75478,9192511,Wszystkie_naciski_przed_Tbilisi.html 
138 Generał Artur Kołosowski był w 2008 roku szefem sekretariatu Ministra Obrony Narodowej, i zgodnie z jego poleceniem zajmował się oceną incydentu w 
Symferopolu. http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110310&typ=po&id=po15.txt 
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http://wyborcza.pl/1,75478,9192511,Wszystkie_naciski_przed_Tbilisi.html
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Notatka wyciekła do Gazety Wyborczej i została upubliczniona, nie można zatem wykluczyć, iż prawdziwym 
celem jej stworzenia było właśnie dokonanie kontrolowanego przecieku który miał wzmocnić medialną narrację 
dotyczącą rzekomych nacisków na załogę „101” w locie do Smoleńska.  

W rozmowie z TV Trwam opublikowanej przez Nasz Dziennik w dniu 11.03.2011 współautor artykułu w Gazecie 
Wyborczej, Wojciech Czuchnowski stwierdził: „Myśmy ten dokument dostali bez daty z komentarzem, że powstał 
na podstawie meldunku, który złożył kpt. Pietruczuk zaraz po tym zdarzeniu.” Dalej tłumaczył, że stwierdzenie o 
powstaniu notatki w 2008 roku wynikało z jego przekonania, zaś notatkę udostępnił dziennikarzom szef kadr 
MON, generał Kołosowski, na którego zamówienie powstała. Dziennikarz nie wyjaśnił jednak, dlaczego wobec 
braku daty na notatce nie dołożył należytej staranności i nie zapytał generała o datę jej wytworzenia139. 

Na Kołosowskim suchej nitki nie zostawił generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, 
krytykując fakt wydania majorowi Pietruczukowi poleceń w sprawie notatki poza zwykłym łańcuchem wojskowej 
podległości służbowej. Jak stwierdził Skrzypczak w Naszym Dzienniku z dnia 30 marca 2011: „Po raz pierwszy 
słyszę, że szef Departamentu Kadr wydaje polecenie żołnierzowi, który ma swojego dowódcę. To jakieś żarty! 
Pozbawianie kompetencji dowódców i omijanie ich, wydawanie poleceń dla ich podwładnych to skandal.140”  

O fakcie, że artykuł „Gazety Wyborczej” mógł stanowić część skoordynowanej kampanii dezinformacyjnej, 
świadczy kolejna manipulacja która miała miejsce w dniu jego publikacji, dokonana przez portal internetowy 
Onet.pl. Próbował on pójść o krok dalej i połączyć z całą sprawą osobę gen. Błasika, mimo że jego nazwisko w 
ogóle w tekście „Gazety Wyborczej” nie padło.  

Manipulacja Onet.pl, skierowana głównie do odbiorców którzy ograniczają się do czytania tytułów w portalach 
informacyjnych, polegała na zamieszczeniu streszczenia tekstu GW na stronie głównej pod trailerem „Kulisy 
lądowania w Gruzji: gen. Błasik naciskał na Protasiuka”. Sam tytuł tekstu został dwukrotnie tego samego dnia 
zmieniony: najpierw z analogicznego jak w trailerze na „Kulisy lądowania w Gruzji: były naciski, ujawniono 
notatkę”, a następnie na „Kulisy lądowania w Gruzji”.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że dowódcą lotu do Ganji był kpt. Pietruczuk, a nie kpt.Protasiuk. Stąd też teza 
portalu Onet.pl o domniemanych naciskach gen.Błasika na II pilota, a nie dowódcę załogi, jest dodatkową, 
oczywistą dezinformacją i manipulacją. Jej celem jest połączenie domniemanych ”nacisków” z obu oficerami, 
którzy 10.04.2010 lecieli do Smoleńska, a następnie wysnucie prostej analogii w sprawie „nacisków” w locie 10 
kwietnia141. 

29 marca 2011 roku Gazeta Wyborcza zamieściła na swoich stronach internetowych wywiad z Grzegorzem 
Pietruczukiem, dotyczący lotu do Ganji w 2008 roku. Dużo miejsca poświęcono w nim nieudanym próbom 
wmanewrowania go w nieuzasadnione dywagacje co do hipotetycznego zachowania mjr Protasiuka w Smoleńsku 
poprzez analogię z lotem do Azerbejdżanu. Major jednak nie tylko nie posunął się do nieuzasadnionych 
spekulacji, ale też dobitnie oświadczył, że gdyby Protasiuk został dowódcą samolotu w Ganji, także odmówiłby 
prezydentowi RP, podważając tym samym tezę iż był on nieodporny na naciski i konformistyczny. 

Pośrednio potwierdził te wnioski Raport KBWL LP, w którym nie zarzucono dowódcy załogi jakiegokolwiek braku 
asertywności142. 

Ataki na załogę Jaka-40 

Postawienie zarzutów złamania procedur załodze Jaka-40, który przed tupolewem lądował w Smoleńsku nie 
zalicza się do dezinformacyjnych kampanii medialnych, ale warto przyjrzeć mu się z innego powodu, jako że 
wpisuje się w ogólny trend oskarżania personelu 36.SPLT o działania niezgodne z przepisami, tym razem nie przez 
media, ale przełożonych. 

Trzeba poważnie brać pod uwagę, że w związku z faktem iż piloci jaka byli najlepiej zorientowanymi w 
szczegółach podejścia na wysokość decyzji Tu-154M oraz samej katastrofy świadkami (utrzymywali z nim 
łączność radiową i słyszeli korespondencję „101” z kontrolerami lotu, ponadto słyszeli ostatnie minuty lotu), a 
zatem mogą posiadać wiedzę niezgodną z oficjalną wersją przyczyn katastrofy, zostali poddani nieformalnym 
naciskom ze strony przełożonych. O jakości ich wiedzy świadczy ujawniona przez urzędnika Kancelarii Prezydenta 
Kaczyńskiego, Adama Kwiatkowskiego, rozmowa przeprowadzona z załogą w dniu 10 kwietnia w czasie postoju, 
już po katastrofie, gdy „044” nie mógł odlecieć z Siewiernego (oficjalny powód to brak kontrolerów lotu, którzy 
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mieli zostać aresztowani). Piloci jaka twierdzili, że niektóre urządzenia ich samolotu (w tym GPS) pokazywały pas 
w innym miejscu, niż był on w rzeczywistości 143. Dodatkowo bliższa radiolatarnia nie dawała stabilnych wskazań 
na radiokompasie, w związku z czym lądując porucznik Wosztyl musiał korzystać z dalszej radiolatarni. 

Brak jest oficjalnej informacji, czy wątek ten, świadczący (w zakresie współrzędnych GPS) albo o wprowadzeniu 
do urządzenia koordynat w rosyjskim systemie SK-42 (w którym były opracowane wadliwe karty lotniska w 
Smoleńsku 144), a nie w standardzie WGS-84, czy też awarii lub wreszcie celowym zakłócaniu sygnału (w ostatnim, 
najmniej prawdopodobnym przypadku mielibyśmy do czynienia z meaconingiem, czyli dowodem zamachu 
elektronicznego na polską delegację)- jest badany przez Prokuraturę Wojskową. 

Piloci „044” słyszeli także dźwięki towarzyszące katastrofie, o których charakterze nigdy nie wypowiedzieli się 
publicznie, a także widzieli wrakowisko. Magdalena Merta w czasie wysłuchania przed Zespołem 
Parlamentarnym ds zbadania przyczyn katastrofy Tu-154M, w sierpniu 2011 roku ujawniła, że załoga Jaka-40 
złożyła „spójne zeznania”, a także iż lotnicy przed rozbiciem się tupolewa słyszeli trzy kolejne wybuchy 145. 

Jedną z form nacisku na załogę jaka w celu uniemożliwienia jej publicznych wypowiedzi w sprawie katastrofy Tu-
154M mogło być postępowanie wyjaśniające okoliczności lądowania w dniu 10 kwietnia na lotnisku Smoleńsk 
Siewiernyj, prowadzone dwukrotnie, i prowadzące do odmiennych konkluzji. Pierwsze postępowanie prowadziła 
komisja Sił Powietrznych, drugie- komisja powołana przez szefa Sztabu Generalnego. 

W czerwcu 2010 roku rzecznik Sił Powietrznych, podpułkownik Robert Kupracz, oświadczył że „w sprawie 
lądowania w Smoleńsku 10 kwietnia samolotu Jak-40 prowadzone było postępowanie wyjaśniające; komisja 
uznała, że warunki pogodowe pozwalały na wykonanie tego zadania.146”  

 W wywiadzie dla TVN24 w lipcu 2010 roku technik pokładowy „044”, Remigiusz Muś, opisał technikę podejścia 
zastosowaną 10 kwietnia przez pilotów jaka. Z jego wypowiedzi wynika, że samolot zszedł na wysokość decyzji 
(100 metrów), a następnie leciał na tym pułapie do momentu gdy załoga w odległości większej niż dopuszczalna 
do lądowania zobaczyła światła „bramki” z APM-ów147, po czym skorygowano kurs i maszyna wylądowała.  

 Wywiad Remigiusza Muś jest o tyle istotny, że zawiera jednoznaczne stwierdzenie iż po wykonaniu czwartego 
zakrętu załoga otrzymała zgodę na podejście do lądowania148. Zaprezentowane pół roku później przez MAK 
stenogramy rozmów jakie przeprowadzali dyspozytorzy z wieży kontroli lotów Siewiernego z załogami samolotów 
potwierdzają jednak, że „044” otrzymał zgodę na podejście do lądowania, a nie samo lądowanie.  
Wynika z nich, że kontroler lotu o godzinie 9:07:37 podał załodze Jaka-40 dane o widoczności: 1500 metrów, i 
przy takiej widoczności maszyna dotknęła kołami ziemi. Piloci o godzinie 09:08:45 poprosili o zgodę na podejście 
do lądowania. Udzielono jej po wykonaniu przez samolot czwartego zakrętu, o godzinie 09:11:42, co 
najprawdopodobniej zostało przez załogę zinterpretowane jako zgoda na przeprowadzenie manewru lądowania. 
Tymczasem dyspozytor, oceniając że maszyna jest za wysoko nad pasem, dał spóźnioną komendę do odejścia na 
drugi krąg, której piloci już nie wykonali ponieważ samolot prawie dotykał kołami ziemi. Lądowanie miało 
miejsce ok. 9:14:47- 9:15:06 czasu lokalnego149. W chwili przeprowadzania manewru widoczność pozwalała na 
ujrzenie drugiego końca pasa. 

Przywołane powyżej materiały jednoznacznie zaprzeczają kolportowanej w mediach informacji, jakoby 
dyspozytor wydał „044” komendę „posadka dopałnitielno” (lądowanie dodatkowo), jak i tezie, jaką postawili 
autorzy książki „Ostatni lot”: Jan Osiecki, Tomasz Białoszewski i Robert Latkowski, którzy, powołując się na 
rosyjskich informatorów, zarzucili załodze Jaka-40, że w ogóle nie czekała na zezwolenie lądowania150. Jak 
bowiem wynika z materiałów oficjalnych,  piloci otrzymane wcześniej pozwolenie na podejście do lądowania 
błędnie zinterpretowali jako zgodę na sam manewr. Nie obciąża ich natomiast w żaden sposób zdecydowanie 
spóźniona komenda kontrolera o odejściu na drugi krąg, której ewentualne wykonanie stwarzało 
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zaś ich światło jest widoczne z odległości kilkukrotnie przekraczającej oficjalnie zadeklarowaną widoczność. Jak powiedział w wywiadzie dla TVN24 
Remigiusz Muś: „Ich światło było widoczne z dosyć dużej odległości. Pomogły nam znakomicie. Spokojnie skorygowaliśmy lot w prawo, żeby znaleźć się 
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149  http://www.mak.ru/russian/investigations/2010/tu-154m_101/ukv.pdf 
150  http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/polska/pilot-do-konca-wciskal-gaz,68952,1 
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niebezpieczeństwo wypadku. 

W  audycji „Fakty po faktach” TVN24 z 26 lutego 2011 roku posunięto się do szerszej dezinformacji, a nawet 
próby wmanewrowania w winę za lądowanie „044” dysponenta lotu, czyli Kancelarii Prezydenta Kaczyńskiego. 
Cytowany w materiale pilot jednomiejscowego myśliwca MiG-29, major Łubowski ocenił, że „ Wielokrotnie się to 
zdarza – lądowanie poniżej minimum”, zaś jego zdaniem załoga jaka musiała być pod „presją wykonania 
zadania”. Jak stwierdził: „Nie wiem, kto na nich taką presję wywierał, ale z całą pewnością coś takiego miało 
miejsce”. Snując swoje rozważania na temat samego mechanizmu nacisków na wieloosobowe załogi samolotów 
pasażerskich, pilot jednomiejscowej maszyny bojowej, stwierdził w końcu: „ w zależności od tego, na czyją rzecz 
były te loty wykonywane, to presja się zaczynała od organizatora tego lotu”. W ten sposób, w ocenie 
Łubowskiego, chociaż nie zostało to wyrażone wprost, za lądowanie Jaka-40 i domniemane naciski na jego 
załogę, o których nikt oprócz majora nic nie wie, winę miała ponosić Kancelaria Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego151… 

Ustaleniom komisji wojskowej która stwierdziła że załoga „044” nie złamała minimum pogodowego, zaprzeczył w 
wywiadzie w dniu 5 stycznia 2011 roku płk. Edmund Klich, twierdząc że w chwili lądowania Jaka-40 warunki 
pogodowe były niższe niż wymagane 152.  

Do warunków widoczności odniosła się także KBWL LP w „Uwagach Rzeczypospolitej Polskiej do Raportu MAK”, 
pisząc: „Warunki atmosferyczne poniżej minimalnych lotniska wystąpiły już o godz. 09.09 LT. Z zeznań dowódcy 
załogi samolotu Jak-40 wynika, że zobaczył ziemię z wysokości 80-90 m. Oświadczył również, że z wysokości 80 m 
pasa nie widział i zobaczył go dopiero z wysokości 50-70 m”. 

W „Uwagach” z niezrozumiałych przyczyn pominięto fakt, iż „044” dostał od kontrolera lotu informację o 
warunkach pogodowych, które pozwalały na lądowanie, i zgodę na podejście. Rozmowy o zmniejszeniu się 
widoczności dyspozytorzy na wieży prowadzili między sobą, Iłem-76 i przełożonym z „Logiki”, nie informując 
polskiej załogi o formującej się mgle153. 

Dane przedstawione we wcześniej cytowanym dokumencie KBWL LP, sugerujące lądowanie poniżej minimum 
pogodowego nie są do końca jednoznaczne, ponieważ za warunek konieczny do lądowania uważa się widoczność 
świateł pasa, a nie samego pasa. Informacji o wysokości, na jakiej załoga Jaka-40 zobaczyła światła APM i 
oświetlenie pasa (o której mówi w wywiadzie dla TVN24 Remigiusz Muś) w „Uwagach” brak. Tymczasem 
„bramkę” piloci zobaczyli gdy samolot był co najmniej 100 metrów powyżej poziomu pasa, w czasie gdy 
widoczność wynosiła półtora kilometra. Jest więc oczywiste, że minimów pogodowych załoga „044” nie złamała. 

Rzecznik Sił Powietrznych, podpułkownik Robert Kupracz w wypowiedzi dla Agnieszki Kublik i Wojciecha 
Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej udzielonej 31 stycznia 2011 roku, powołując się na wyniki zakończonych w 
grudniu 2010 roku prac komisji której zadaniem była ocena lądowania „044” w Smoleńsku, stwierdził: „ 
Ustalono, że załoga Jaka-40 wykonała lądowanie poniżej warunków minimalnych lotniska określonych w kartach 
podejścia i zniżając się poniżej wysokości minimalnej, naruszyła zasady regulaminu lotów”. Tym samym 
zaprzeczył swoim własnym słowom z czerwca roku ubiegłego, kiedy przekonywał, że nie stwierdzono złamania 
przez pilotów „044” przepisów.  

Także w materiale Gazety Wyborczej znalazła się informacja, iż według Rosjan Jak-40 nie otrzymał zgody na 
lądowanie, a jedynie „lądowanie dodatkowo (warunkowe- po otrzymaniu dodatkowej zgody dyspozytora, tzw.  
posadka dopałnitielno154”. Jednak w stenogramach rozmów ze stanowiska kontroli lotów upublicznionych przez 
MAK komenda „lądowanie warunkowo”  do Jaka-40 w ogóle nie padła ! 

Załoga odwołała się od grudniowego werdyktu komisji, ale jej odwołanie odrzucono. 

Natomiast Dowódca Sił Powietrznych, generał Lech Majewski, skierował do prokuratury wojskowej 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez załogę jaka 155.  

Nie można jednoznacznie określić celu przedstawienia załodze zarzutów po zakończeniu pierwszego 
postępowania, o którym mówił ppłk Kupracz, ale jest prawdopodobne, że mogła to być jakaś forma nacisku na te 
osoby, które były bezpośrednimi świadkami katastrofy Tu-154M i posiadają potencjalnie niewygodną dla strony 
rosyjskiej wiedzę: jak ujawniły Wiadomości TVP1, Artur Wosztyl i Remigiusz Muś zeznali przed prokuraturą, iż 
kontroler lotów polecił obu załogom polskich samolotów zejście na wysokość nie mniejszą niż 50 metrów – 
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rozkazów tych nie odnotowano w opublikowanej w czerwcu 2010 roku Transkrypcji MAK nr 1, stenogramach 
MAK z rozmów na wieży kontroli lotów, a także w zapisach rozmów opublikowanych przez KBWL LP.  

Powoduje to wątpliwości co do prawdziwości zapisu dźwiękowego z kabiny samolotu lub też prawdomówności 
załogi jaka. W chwili opracowywania tej książki Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie badał zapisy 
magnetofonowego Jaka-40 "044", mogące rzucić nowe światło na prawdziwość przekazanych stronie polskiej 
przez MAK kopii rejestratora rozmów (CVR) z tupolewa. 
Ponieważ jednak magnetofon w jaku w czasie podejścia Tu-154M do lądowania był wyłączony, można 
spodziewać się jedynie weryfikacji zapisów rozmów z wieży kontroli lotów w czasie manewrów Iła-76 i samego 
Jaka-40156.  

Rozmówcy dziennikarza „Rzeczypospolitej”, Cezarego Gmyza z 36.SPLT jednoznacznie zinterpretowali fakt 
oddania sprawy pilotów Jaka-40 do prokuratury jako „polowanie na czarownice”, zwracając przy tym uwagę że to 
załoga sama ocenia, czy widzi ziemię i może lądować, czy też nie. Ich zdaniem działanie generała Majewskiego 
nosiło znamiona „ruchu wyprzedzającego”, którego celem jest uchronienie wyższych oficerów Dowództwa Sił 
Powietrznych i ich cywilnych zwierzchników przed zarzutami o brak nadzoru nad sytuacją w specpułku, i 
wykorzystanie pilotów „044” jako „kozłów ofiarnych157”. 

1 kwietnia 2011 roku prokurator Parulski ogłosił, że Okręgowa Prokuratura Wojskowa w Warszawie postawiła 
załodze jaka zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w trybie postępowania karnego 
w związku z lądowaniem poniżej minimów i bez zgody kontroli lotów. Dziennikarze lecący jakiem otrzymali status 
pokrzywdzonych w postępowaniu, które zostało wyłączone z głównego śledztwa dotyczącego Katastrofy 
Smoleńskiej 158.  

O wątpliwej wartości merytorycznej zarzutów postawionych załodze jaka w postępowaniu dyscyplinarnym może 
świadczyć sposób jego zakończenia w pierwszej instancji. Jak ustalił 6 kwietnia 2011 roku TVN24, obu pilotom 
groziła kara finansowa lub "ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym", co 
oznaczałoby że przy kolejnym przewinieniu dyscyplinarnym grozi im degradacja. Piloci mieli możliwość złożenia 
odwołania. Sprawa trzeciego członka załogi „044” miała zostać rozpatrzona do połowy kwietnia 2011 roku, ale 
media nie poinformowały o ewentualnej orzeczonej karze.  

Co interesujące, w ogóle nie brano pod uwagę ani usunięcia Artura Wosztyla, Rafała Kowaleczko i Remigiusza 
Muś z Sił Powietrznych, ani odwołania ich ze stanowisk służbowych, tłumacząc to dotychczas nienagannym 
przebiegiem służby 159. W sytuacji gdy (hipotetycznie) doszło do zagrożenia życia pasażerów wskutek wykonania 
lądowania poniżej minimów, uzasadnione wydaje się twierdzenie iż komisja dyscyplinarna zdawała sobie od 
początku sprawę że lotnicy są „kozłami ofiarnymi” polityki prowadzonej przez kierownictwo MON i Sił 
Powietrznych, a cała sprawa miała podłoże pozamerytoryczne, za to użyteczne dla rzeczywistych winnych 
zaniedbań przygotowania i monitoringu lotu tupolewa 10 kwietnia. Jednym z celów przyświecających 
organizatorom akcji jest stworzenie narracji medialnej w której piloci 36.SPLT są na bakier z przepisami, i 
lekceważą życie swoje i pasażerów. Należy zauważyć, że w przestrzeni publicznej uzasadnienie zarzutu złamania 
przepisów przez załogę tupolewa „101” jest o wiele prostsze poprzez porównanie z zachowaniem innych pilotów 
(w tym przypadku Jaka-40 „044”). 

Szczególną uwagę należy zwrócić na koincydencję dat: upublicznienia informacji o skierowaniu do prokuratury 
sprawy załogi Jaka-40 (25 luty 2011 roku) oraz dzień wcześniej- kolejnej odsłony medialnej kampanii 
dezinformacyjnej w sprawie nacisków generała Błasika na kapitana Protasiuka przed startem. 

Kłótnia na migi 

29 grudnia 2010 roku rozpoczęła się akcja dezinformacyjna dotycząca rzekomego zachowania kpt.Protasiuka i 
gen.Błasika przed wylotem Tu-154M „101” z lotniska Okęcie. Jej początkiem był sygnowany inicjałami artykuł 
„Faktu”, w którym gazeta powoływała się na wypowiedź Edmunda Klicha dla jej dziennikarzy. Nie jest jasne czy 
Klich świadomie uczestniczył w tej akcji, czy też został przedmiotowo wykorzystany. 

Celem akcji było rozszerzenie medialnej narracji o domniemanych naciskach na pilotów i atmosferze stresu 
panującej ponoć w czasie lotu 10.04, jednak tym razem rozszerzonej o wydarzenia które miały odbyć się przed 
startem. Po raz kolejny pojawiły się też insynuacje dotyczące złamania procedur przez gen. Błasika, tym razem 

                                                 
156 http://www.bibula.com/?p=23544 
http://www.tvn24.pl/12690,1663248,0,1,dostalismy-zgode-na-50-metrow-tu_154-i-il-tez,wiadomosc.html  
157  http://www.rp.pl/artykul/2,618213.html 
158 http://wyborcza.pl/1,75248,9359778,Dwa_nowe_sledztwa__dot__pilotow_Jaka_40_oraz_urzednikow.html 
159  http://www.tvn24.pl/1,1698292,druk.html 
Ostatecznie piloci jaka po rozformowaniu 36.SPLT znaleźli się poza lotnictwem wojskowym. 

http://www.tvn24.pl/1,1698292,druk.html


poprzez wydanie załodze160 rozkazu wylotu bez aktualnych prognoz meteo. 

Media które podjęły kampanię nie odniosły się do znanego od pierwszej połowy 2010 roku faktu, że piloci przed 
startem otrzymali przygotowaną przez specjalistów 36.SPLT informację o warunkach pogodowych w 
Smoleńsku161, a także tego, iż major Protasiuk w przeddzień wylotów miał zwyczaj osobiście sprawdzać dostępne 
prognozy. W ramach takiego sprawdzenia 9 kwietnia dzwonił do dyżurnego meteorologa 36.SPLT, ponieważ 
spodziewał się zamglenia. Dyżurny jednak nie potwierdził obaw dowódcy załogi, który później konsultował się 
jeszcze w sprawie pogody z nawigatorem „101”, kpt. Ziętkiem162. 

Pierwszą odsłonę kampanii stanowi artykuł „Faktu”, w którym stwierdzono, że rankiem 10 kwietnia załoga nie 
otrzymała danych meteo dotyczących lotniska w Smoleńsku, w związku z czym kapitan Protasiuk odmówił 
wykonania lotu. Gazeta powołała się na Edmunda Klicha, który miał powiedzieć jej dziennikarzowi: „ Mam takie 
informacje”. Dziennik przytoczył także słowa anonimowego pilota 36.SPLT, który miał wiedzieć, że generał Błasik 
zmuszał podwładnego do startu: „Kapitan nie chciał lecieć bez prognozy. Doszło do dyskusji i dość ostrej wymiany 
zdań”. 

„Fakt” w tym samym materiale zaprezentował wypowiedź eksperta lotniczego, Tomasza Hypkiego, dowodzącego 
że bez prognozy pogody nie powinien odbyć się wylot. Jest ona jednak dość ogólna i jej autor wprost nie ocenia 
zachowania załogi „101” w dniu 10.04.2010. Z kontekstu wynika jednak, że lot nie powinien się odbyć, co jest 
zgodne z myślą przewodnią artykułu (naciski, nieprofesjonalizm, stres, zachowanie pilota na granicy 
niesubordynacji 163). 

Materiał „Faktu” został w tym samym dniu powtórzony w wielu innych mediach. W szerszym kontekście akcję, ze 
względu na zasięg i liczbę cytowań, należy traktować jako inspirowaną próbę podtrzymania narracji rosyjskiej w 
sprawie przyczyn katastrofy.  

Była ona jednak nieudolna i miała dość nieoczekiwany przebieg, ponieważ tego samego dnia E.Klich 
zdementował, iż udzielił inkryminowanej wypowiedzi „Faktowi”. Według „Rzeczypospolitej” Klich miał 
powiedzieć: „ Ja nie mówię, że to jest nieprawda. Ja tego nie powiedziałem. Nie mam materiałów na ten temat. 
Powiedziałem jedynie, że samolot nie powinien startować z lotniska Okęcie, bo na lotnisku w Smoleńsku nie było 
już wtedy odpowiednich warunków atmosferycznych. 164” 

Dwa dni później Nasz Dziennik obalił kłamstwo w sprawie braku prognozy pogody, cytując dane pogodowe które 
otrzymali piloci przed startem. W marcu 2011 generał Stanisław Pacek potwierdził informację ujawnioną dwa 
miesiące wcześniej przez tę gazetę 165. 

Do tez zdyskredytowanej kampanii powrócił po 6 stycznia 2011 wpisem na blogu Lech Wałęsa. Były prezydent 
zasugerował iż start został wymuszony przez Lecha Kaczyńskiego „pod usilną namową, presją brata Jarosława”166. 

                                                 
160 Były dowódca 36.SPLT, pułkownik Tomasz Pietrzak, w rozmowie z Grzegorzem Sobczakiem ze „Skrzydlatej Polski” (numer 5/2010), zwrócił uwagę na fakt, 
że decyzję o możliwości startu podejmował dowódca pułku, a nie załoga. Uzasadnił to następująco: „Wprawdzie oceny mógł dokonać pilot, ale chodziło o 
uniknięcie ewentualnych nacisków ze strony dysponenta lotu bezpośrednio na załogę. To dowódca brał na siebie pełną odpowiedzialność za analizę 
możliwości i wykonanie lotu.” Należy pamiętać o tej nieznanej ogółowi wypowiedzi, analizując medialną akcję dezinformacyjną dotyczącą rzekomej kłótni 
przed wylotem, której osią miały być naciski generała Błasika na pilotów, a nie osobę de facto decydującą o możliwości odbycia lotu. 
161 Załoga przed startem otrzymała 2 depesze o warunkach pogodowych: 
- pierwsza, z godziny 5:00 przed wylotem-mówiła o widoczności do 5000 m; 
- druga, przekazana o godz.6:20 do DSP COP, otrzymana tuż przed odlotem mówiła o widoczności 1000-3000 m i zamgleniu. Jednak nawet ta depesza 
umożliwiała podjęcie decyzji o starcie do lotu na lotnisko podstawowe. 
Dopiero w „Białej Księdze Smoleńskiej Tragedii” z czerwca 2011 roku Zespół Parlamentarny Ds. Zbadania przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 
r. przedstawił dokumentację, z której wynika że od 26 września 2009 roku Rosjanie, łamiąc polsko-rosyjskie porozumienie w sprawie wzajemnego ruchu 
powietrznego wojskowych statków powietrznych z 1993 roku, zaprzestali systematycznego dostarczania stronie polskiej depesz meteorologicznych METAR i 
TAF. Od tego dnia niektóre loty z VIP na lotniska Federacji Rosyjskiej były wykonywane niezgodnie z Instrukcją HEAD. 
Zgodnie z regulaminem lotów, podejmuje się decyzję o starcie po zapoznaniu się z depeszami METAR i TAF oraz dokumentacją meteorologiczną. Tę ostatnią 
przed startem, o godzinie 6:10, odebrał za pokwitowaniem nawigator tupolewa, porucznik Artur Ziętek. Dziwnym zrządzeniem losu Rosjanie nie udostępnili 
w tym dniu depesz METAR i TAF tylko dla lotniska Smoleńsk Siewiernyj, natomiast były one przygotowane dla innych lotnisk (Moskwa Szeremietiewo, 
Moskwa Wnukowo, Moskwa Domodiedowo, Omsk). 
162 Zbrodnia smoleńska. Anatomia zamachu. Praca zbiorowa zespołu niezależnych ekspertów, Wydawnictwo Antyk 2011 
163 http://www.fakt.pl/Pilot-nie-chcial-leciec-do-Smolenska,artykuly,91642,1.html 
164 http://www.rp.pl/artykul/585843_Polsko-rosyjska—czesciowa-zbieznosc-.html 
Edmund Klich nie wyjaśnił dlaczego załoga Tu-154M miałaby nie wystartować z Okęcia, jeśli otrzymała 2 prognozy pogody, mówiące o warunkach 
pogodowych umożliwiających lądowanie w Smoleńsku. Jego wypowiedź można interpretować wieloznacznie. 
165 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101231&typ=po&id=po04.txt 
166  Pełny wpis na blogu Lecha Wałęsy (pisownia oryginalna):  
„Motto bloga: NIech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus Amen(...) 
:)onald Tusk żegnał, w czasie pogrzebu, prezydenta Kaczyńskiego w Warszawie czy na Wawelu wiedział, że to były prezydent Polski Lech Kaczyński wydał 
rozkaz do startowania z lotniska w Warszawie do Smoleńska. I, że zrobił to, pomimo braku informacji o pogodzie na miejscu lądowania – w Smoleńsku. I 
choć pilot odmówił lotu, to generał Błasik rozkazał mu, w imieniu prezydenta, aby leciał" - napisał Palikot.. 
 JA LW. dodaję ,,pod usilną namową , PRESJĄ  brata JAROSŁAWA..” 
 

http://www.fakt.pl/Pilot-nie-chcial-leciec-do-Smolenska,artykuly,91642,1.html
http://www.rp.pl/artykul/585843_Polsko-rosyjska--czesciowa-zbieznosc-.html
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101231&typ=po&id=po04.txt


Agnieszka Kublik i Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej z 14 stycznia 2011, powołując się na „nieoficjalne 
informacje”, zmienili wcześniej przedstawioną w innych mediach wersję wydarzeń, teraz stwierdzając, że 
prognozę pogody przed startem znała zarówno załoga, jak i generał Błasik, który tym razem miał naciskać na 
pilotów aby nie informowali o niej prezydenta. Między głównodowodzącym Sił Powietrznych a kapitanem 
Protasiukiem miała wywiązać się w tej sprawie sprzeczka. Zgodnie z teorią Kublik i Czuchnowskiego właśnie 
wydany przez generała zakaz był powodem, dla którego to on, a nie dowódca załogi witał prezydenta 
Kaczyńskiego przed wejściem do samolotu167. 

O rzekomych kontrowersjach przed wylotem mówił także 10 lutego 2011 roku na posiedzeniu Komisji Obrony 
Narodowej Sejmu RP Edmund Klich: „Ja mam pewne informacje – ale to nie są informacje potwierdzone, bo ja 
tych dowodów nie oglądałem – że problem tego lotu zaistniał już na lotnisku w Warszawie, że już tutaj była 
pewna dyskusja, czy lecieć, czy nie lecieć.168” 

Rozszerzenia dezinformacji o nowe wątki dokonał TVN24 w dniu 24 lutego 2011 roku. Nie można wykluczyć, że 
powrót do uprzednio lansowanych tez pojawił się w celu medialnego przykrycia ważnych wydarzeń mających w 
tym czasie miejsce: udowodnienia min. Grasiowi kłamstwa w sprawie agresywnego zachowania premiera Tuska 
w czasie rozmowy z Ewą Kochanowską na spotkaniu z rodzinami ofiar katastrofy oraz przesłuchania Sławomira 
Wiśniewskiego w tym samym dniu przez Zespół Parlamentarny Ds. Zbadania przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 
kwietnia 2010 r. 

W materiale stacji ponownie stwierdzono, że kapitan Protasiuk nie otrzymał przed wylotem prognozy pogody. 
Powołując się na „zeznania pracowników portu lotniczego i innych osób”, powtórzono, że dowódca miał 
odmówić wykonania lotu. Następnie „generał Andrzej Błasik miał udzielić podwładnemu reprymendy i miał 
używać przy tym słów wulgarnych”. 

Według informacji TVN24, kamery przemysłowe zarejestrowały rozmowę obu oficerów, „wyraźnie wzburzonych, 
kłócących się”169.  

Temat w konwencji taniej sensacji podchwyciły tego samego dnia m.in. Dziennik oraz portal Onet.pl. „Fakt” 25 
lutego pisał o „nowym wątku w śledztwie smoleńskim”. 

Ani prokuratura wojskowa, ani KBWL LP nie ustosunkowały się do tych rewelacji w sposób merytoryczny, 
zostawiając pole do domysłów. Jednocześnie rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej, pułkownik Zbigniew 
Rzepa, przyznał że „prokuratorzy mają nagranie” z Okęcia, ale w ogóle go nie przeanalizowali, ponieważ zostało 
przekazane Komisji Millera, zaś oficjalne stanowisko zajmą, gdy zostanie ono zwrócone. Zapis zawierał wyłącznie 
90 godzin filmu podzielonego na 4 poszczególne kamery przemysłowe, ale bez dźwięku 170.   

Premier Tusk, zapytany o domniemaną kłótnię przed lotem, miał okazję zaprezentować się jako polityk spokojny i 
wyważony, mówiąc na konferencji prasowej: "Nie będę komentował, dopóki nie otrzymam raportu komisji 
(Millera). Nie będę komentował domysłów na temat tego, co się mogło zdarzyć. Każdy z państwa pewnie wyrabia 
sobie opinię na temat okoliczności katastrofy, napisano już na ten temat wszystkie mądre i niemądre rzeczy. Nie 
chcę dołączyć do chóru tych, którzy znają się na wszystkim i każdego dnia mają coś do powiedzenia w sprawie 
katastrofy smoleńskiej"171. 

 Pełnomocnik rodzin pilotów: Arkadiusza Protasiuka i Roberta Grzywny, mec. Andrzej Werniewicz w rozmowie z 
PAP stwierdził że sam fakt istnienia nagrania z monitoringu jest mu znany, i że „o obrazu wynika, że rozmowa 
była emocjonalna”, oraz „naszym zdaniem, nacisk na pilotów ze strony generała Błasika był”. Nie podał jednak 

                                                 
167 Tekst Kublik i Czuchnowskiego: 
http://wyborcza.pl/1,76842,8945526,Tu_154_mial_prognoze_pogody_przed_wylotem.html 
O powodach dla których głównodowodzący Sił Powietrznych składał przed wylotem meldunek prezydentowi, mówiła wcześniej Naszemu Dziennikowi 
generałowa Ewa Błasik: „Wiem od ludzi, którzy obsługiwali ten wylot, że odbywał się on w pełnej zgodzie. Mąż chciał w jakiś sposób nadać szczególny 
charakter tej wizycie polskiej delegacji, podkreślając wagę tego lotu do Katynia. Powiedział więc, że chciałby asystować kpt. Protasiukowi przy składaniu 
meldunku panu prezydentowi. To był jego pierwszy lot z prezydentem, wcześniej z nim nie latał. Nieprawdą jest, że mąż sam składał mu meldunek, bo byli 
razem z kpt. Protasiukiem, by było bardziej uroczyście. Zresztą są przecież nagrania z monitoringu, na których można to zobaczyć.” 
W TVP Info Ewa Błasik stwierdziła, że przed wylotem jej mąż w obecności Andrzeja Klarkowskiego rozmawiał z ministrem Handzlikiem z Kancelarii 
Prezydenta, zaś Kapitan Protasiuk znajdował się w pobliżu, i ponownie zaprzeczyła jakoby między oficerami miała wywiązać się kłótnia. Informację, że 
prezydentowi meldunek składali obaj oficerowie, potwierdził w dniu 25 lutego 2011 w rozmowie z PAP pełnomocnik wdowy po generale Błasiku, mecenas 
Bartosz Kownacki. 
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101231&typ=po&id=po04.txt 
168 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,  
89. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lutego 2011 r., Zapis stenograficzny (2018), str. 34 
169 http://www.tvn24.pl/-1,1693929,0,1,klotnia-oficerow-przed-wylotem-do-smolenska,wiadomosc.html 
170 http://www.fakt.pl/Klotnia-Blasika-z-Protasiukiem-Jest-film-,artykuly,97020,1.html 
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,9168731,Prokuratura_wojskowa_nie_badala_jeszcze_monitoringu.html 
171 http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/323768,tusk-nie-chce-komentowac-doniesien-mediow-nt-katastrofy-smolenskiej.html 



żadnych szczegółów, zasłaniając się tajemnicą śledztwa 172 . 

Kolejny dzień, 26 lutego, przyniósł następne rewelacje, tym razem Gazety Wyborczej. Poinformowała ona, że 
dotarła do świadka- chorążego BOR- który słyszał jak generał Błasik w wulgarnych słowach zwymyślał kapitana 
Protasiuka, a następnie odesłał go do kokpitu, aby samodzielnie złożyć meldunek prezydentowi. „Gazeta” 
napisała, jakoby „Protasiuk nie chciał lecieć, bo nie miał informacji o sytuacji pogodowej nad lotniskiem w 
Smoleńsku, a wiedział o pogarszających się warunkach. 173”  

Niestety nie wyjaśniono, skąd dowódca „101” mógł wiedzieć jak złe warunki panują w Smoleńsku, jeśli nie z 
informacji meteo, których według dziennikarza „GW” rzekomo nie posiadał. 

Świadek z BOR, na którego powołano się w artykule, miał nie poinformować prokuratorów o rzekomej kłótni. 

Jak 3 marca ujawnił „Faktowi” naoczny świadek odlotu Tu-154M, doradca prezydenta, Andrzej Klarkowski, 
widział on moment składania Lechowi Kaczyńskiemu meldunku przez generała Błasika: ”Zameldował >>Panie 
prezydencie, zgłaszam samolot i załogę do lotu<<. Prezydent odebrał meldunek, skinął głową. Nie było żadnego 
zamieszania, czy wątpliwości co do pogody. Prezydent o nic nie dopytywał.”  

Jednocześnie Klarkowski stwierdził, że w sytuacji gdy na pokładzie „101” byli wszyscy dowódcy rodzajów sił 
zbrojnych, meldunek złożony osobiście przez dowódcę Sił Powietrznych nie był niczym nadzwyczajnym174.  
W związku z brakiem medialnego sukcesu kłamstwa o kłótni przed wylotem (np. minister Jerzy Miller już 28 
lutego w typowy dla siebie, dwuznaczny sposób zaprzeczył tej informacji175), medialna kampania 
dezinformacyjna została czasowo przekierowana na budowanie analogii pomiędzy naciskami w sprawie 
lądowania w Tbilisi w 2008 roku a rzekomo analogiczną sytuacją 10.04.2010, zaś media które wcześniej 
forsowały wersję kłótni z powodu braku prognozy pogody zaczęły wycofywać się z tej narracji, tym bardziej że 
doradca szefa MON gen. Bogusław Pacek stwierdził w opublikowanym w dniu 04.03.2011 wywiadzie dla Gazety 
Wyborczej: „10 kwietnia o 6 rano przedstawiciele wojskowej służby meteorologicznej przekazali załodze samolotu 
posiadany stan wiedzy w zakresie pogody”. Na konferencji prasowej w Elblągu uściślił, że załoga „101” 
dysponowała dwiema prognozami 176.  

Od tego momentu daje się zauważyć zmiana rozłożenia akcentów w tych mediach, które najusilniej forsowały 
tezę o kłótni i naciskach przed wylotem. Już tego samego dnia TVN24 (w materiale podpisanym inicjałami 
mkg/mat) podaje, że  „pogoda, według informacji TVN24, miała być tematem rozmowy między kpt. Arkadiuszem 
Protasiukiem, pilotem tupolewa, i gen. Andrzejem Błasikiem”, zaprzeczając własnym informacjom z 24 lutego 
(autorstwa bgr/gak), w których pisano o „odmowie” kapitana Protasiuka oraz „reprymendzie” i „wulgarnych 
słowach” generała Błasika 177.  

Do rozpaczliwej próby obrony tezy o kłótni przed startem posunęło się w tym samym dniu- 4 marca- Radio ZET, 
informując, iż wprawdzie prokuratorzy wojskowi przesłuchali już wszystkich funkcjonariuszy BOR, którzy 
znajdowali się na Okęciu 10 kwietnia 2010 roku rano, i żaden z nich nie potwierdził tych rewelacji, ale „to, że 
zeznania funkcjonariuszy BOR nie potwierdzają w procesowy sposób kłótni na lotnisku nie oznacza, że ta nie 
miała miejsca.” Stwierdzono przy tym, że „oficerowie nie byli w stanie jednoznacznie potwierdzić kłótni 178”.  

Kilka dni później media (powtarzając za RMF FM) poinformowały, iż zlecono analizę filmu z monitoringu z Okęcia 
specjaliście od czytania z ruchu warg. Rzecznik MSWiA, Małgorzata Woźniak, odmówiła w tej sprawie 
komentarza 179.  

10 marca głos zabrał Prokurator Generalny, Andrzej Seremet, który w programie „Kontrwywiad RMF FM” 

                                                 
172 http://wiadomosci.onet.pl/raporty/katastrofa-smolenska/pelnomocnik-wdow-pilotow-byl-nacisk-blasika-na-zal,1,4194766,wiadomosc.html 
Powołując się na swoje rozmowy z 6 lub 7 świadkami odlotu „101”, pełnomocnik wdowy po generale Błasiku, mecenas Bartosz Kownacki zaprzeczył tezie 
mec. Werniewicza o rzekomej kłótni między kapitanem Protasiukiem a generałem Błasikiem, przyznając jednocześnie, że wie, iż na płycie Okęcia miała 
miejsce rozmowa między nimi. Przeciwko insynuacjom Werniewicza ostro zaprotestowała w rozmowie z Naszym Dziennikiem znająca także akta sprawy 
Małgorzata Wassermann: „Natomiast wracając do kwestii tej rzekomej emocjonalnej rozmowy: moje największe zdziwienie budzi fakt, że jeden z 
pełnomocników stawia konkretną tezę wbrew temu, co zawiera materiał dowodowy. Mało tego, czyni to w sposób, który przekracza pewną miarę - 
uczciwości i zdrowego rozsądku”. 
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110310&typ=po&id=po04.txt 
173 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Swiadek-gen-Blasik-zwymyslal-pilota,wid,13172003,wiadomosc_prasa.html?ticaid=1bd99 
174 http://www.fakt.pl/To-ja-odprowadzilem-Pierwsza-Pare-do-tupolewa-,artykuly,97504,1.html 
175 Jerzy Miller stwierdził w charakterystycznym dla siebie stylu w rozmowie z dziennikarzem: „Pan użył sformułowania, jakby był pan pewny, że doszło do 
kłótni, ja takiej pewności nie mam”. 
http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/jmiller-nie-mam-pewnosci-czy-byla-klotnia-protasiuka-z,1603089,6911 
176  http://www.tvn24.pl/0,1694827,0,1,w-tu_154-wiedzieli-o-silnym-zamgleniu,wiadomosc.html 
177 http://www.tvn24.pl/0,1694827,0,1,w-tu_154-wiedzieli-o-silnym-zamgleniu,wiadomosc.html 
Poprzednia narracja TVN24: por. http://www.tvn24.pl/-1,1693929,0,1,klotnia-oficerow-przed-wylotem-do-smolenska,wiadomosc.html 
178 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Nowe-fakty-ws-rzekomej-klotni-Blasika-z-Protasiukiem,wid,13194739,wiadomosc.html?ticaid=1be4d 
179 http://www.rp.pl/artykul/2,622589.html 
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Konrada Piaseckiego przyznał, iż jak dotąd w czasie analizy filmu nie natrafiono na kadry pokazujące generała 
Błasika i kapitana Protasiuka stojących obok siebie. Stwierdził jedynie, że istnieje świadek, który zeznał jakoby 
generał miał zamiar rozmawiać z kapitanem, ale samej rozmowy świadek nie widział180. 

W dniu 14 kwietnia mecenas Rafał Rogalski, powołując się na materiały śledztwa, stwierdził że istnieją kadry 
filmu z monitoringu na których widać rozmowę generała Błasika i kapitana Protasiuka, natomiast „rozmowa nie 
miała absolutnie charakteru emocjonalnego” i „z całą pewnością nie było żadnych nacisków”. W późniejszych 
wypowiedziach powoływał się na informacje otrzymane od prokuratorów- referentów 181. 

Informacji o utrwalonej na taśmach z kamer przemysłowych rozmowie oficerów zaprzeczył natomiast w 
wypowiedzi dla Naszego Dziennika pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego, mecenas Piotr Pszczółkowski 182.  

15 marca, czyli dopiero w dwa i pół miesiąca po rozpoczęciu przez media kampanii dezinformacji, Naczelna 
Prokuratura Wojskowa wydała oświadczenie, w którym zdementowano „ustalenia” mediów dotyczące rzekomej 
kłótni:  

„W dniu dzisiejszym prokuratorzy Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prowadzący śledztwo w 
sprawie katastrofy smoleńskiej, zakończyli oględziny nagrania video, zabezpieczonego w dniu 10 kwietnia 2010 r., 
przedstawiającego widok z kamer umieszczonych w części wojskowej Lotniska Okęcie, przed wylotem samolotu 
TU 154M nr 101 do Smoleńska. W wyniku oględzin prokuratorzy nie ujawnili kadrów, z których można byłoby 
wysnuć wniosek o rzekomej kłótni Dowódcy Sił Powietrznych gen. Andrzeja Błasika z dowódcą statku 
powietrznego – kpt. Arkadiuszem Protasiukiem.  

Na tę okoliczność prokuratorzy przesłuchują osoby, które mogą posiadać jakąkolwiek wiedzę w tym zakresie, 
jednakże dotychczas żadna z przesłuchanych osób nie potwierdziła w złożonych zeznaniach, aby była świadkiem 
takiego zdarzenia183.”  

W tym samym dniu Gazeta Wyborcza powtórzyła swoje wcześniejsze tezy z 26 lutego, jednak wyraźnie 
osłabione: „Zdaniem "Gazety Wyborczej" jest świadek, który słyszał, jak tuż przed wylotem Błasik zwymyślał 
pilota. Miało chodzić o to, że Protasiuk nie chciał lecieć, bo nie miał informacji o pogodzie w Smoleńsku”. W 
krótkiej notatce nie powołano się już na rozmowę z rzekomym świadkiem 184. 

 Dodatkowe zaprzeczenie dezinformacji o kłótni przed wylotem z Okęcia padło z ust prokuratora Rzepy w w 
wypowiedzi dla TVN24 19 kwietnia 2011. Stwierdził on: „Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie, w 
wyniku dotychczas przeprowadzonych czynności, nie zebrała materiału dowodowego wskazującego na to, by 
katastrofa była efektem czyichkolwiek nacisków na załogę samolotu TU 154M nr 101”. Stacja, powołując się na 
źródła zbliżone do śledztwa, zwróciła jednak uwagę że prokuratura nie przeanalizowała rejestratora głosu CVR 
185. Ujawniona w styczniu 2012 roku ekspertyza tego rejestratora wykonana przez krakowski IES na zlecenie 
śledczych nie potwierdziła tez o naciskach na załogę. 

Jak przyznała TVN24, wątek kłótni na Okęciu został przez prokuraturę zbadany na podstawie zeznań świadków 
(żołnierzy, pilotów 36.SPLT, funkcjonariuszy BOR), analiz biegłych oraz zapisów kamer przemysłowych z lotniska. 
Na podstawie tych materiałów nie znaleziono ani jednego dowodu, który uprawdopodobniłby spekulacje 
niektórych mediów dotyczące nacisków na załogę „101” przed wylotem. 

 28 i 29 kwietnia 2011 roku do sprawy rzekomych nacisków przed wylotem powróciły: RMF24 i „Gazeta 
Wyborcza”. Reporterzy śledczy RMF24 Marek Balawajder i Roman Osica186, powołując się na swoich 
informatorów w prokuraturze, przytoczyli tezy z zeznań szefa BOR, Mariana Janickiego, z których wynika, że 
Janicki nie słyszał kłótni, natomiast z opowiadań funkcjonariuszy wie, iż „generał nerwowo przywoływał pilota i 
gestykulował podczas rozmowy”. 

Według dziennikarzy przesłuchiwani funkcjonariusze BOR „nie słyszeli żadnej kłótni, bo ryk silników samolotu był 
zbyt głośny”, ale „opowiadali o tym zdarzeniu swoim kolegom”, i stąd generał Janicki miał się o nim dowiedzieć 
187.  

                                                 
180 http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/gen-blasik-chcial-porozmawiac-z-kpt-protasiukiem,1607862 
181 http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/wywiady/kontrwywiad/news-rogalski-zamach-nie-zostal-wykluczony-seremet-zlamal-prawo,nId,334808 
182 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110420&typ=po&id=po02.txt 
183  http://www.npw.gov.pl/491-katastrofaTU154M-p_8.htm 
184 http://wyborcza.pl/1,91446,9256919,Prokuratura__swiadkowie_nie_potwierdzaja_klotni_na.html 
185 http://www.tvn24.pl/-1,1699665,0,1,prokuratura-nie-ma-dowodow—ze-do-katastrofy-doprowadzily-naciski,wiadomosc.html 
186 Roman Osica jest m.in. współautorem książek „Polowanie na prezydenta. Rozmowa z J.Karnowskim”, „Janusz Kaczmarek. Cena władzy”. Znajduje się w 
grupie dziennikarzy o której b.minister Janusz Kaczmarek przed sejmową komisją ds służb specjalnych mówił, że była inwigilowana przez ministra Zbigniewa 
Ziobro. http://www.press.pl/press/pokaz.php?id=1437 

187  http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-szef-bor-byla-rozmowa-blasik-protasiuk-przed-wylotem-do,nId,337162 
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Następnego dnia w Gazecie Wyborczej swoje wcześniejsze tezy o naciskach powtórzył pełnomocnik żon pilotów, 
Andrzej Werniewicz, mówiąc: „ Na pewno nie była to rozmowa przyjemna dla Protasiuka. Nie mogę ujawnić 
swoich informacji na temat tego zdarzenia, ale na podstawie okoliczności, które miały miejsce po tej rozmowie, 
można sądzić, że dotyczyła ona kwestii czy w ogóle dojdzie do wylotu i lądowania w Smoleńsku czy też nie”, oraz 
„ O presji nie ma co dyskutować, to jest rzecz oczywista. Słowa, które padają w kokpicie przed lądowaniem, to, że 
kapitan pyta o decyzję w sprawie lotniska zapasowego, to ciąg dalszy tego, co działo się przed wylotem.188”  

Mówiąc o „pytaniu dowódcy, czy ma lądować, czy nie” Werniewicz najprawdopodobniej miał na myśli 
wypowiedź 1P zamieszczoną w „Transkrypcji nr 1” MAK: 10:26: 31 „Jak się okaże (niezrozumiałe), to co będziemy 
robili?” oraz 10:32:32, przypisaną dyrektorowi Kazanie: „Na razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej robić”. Nie 
umieścił jednak tych wypowiedzi w szerszym kontekście, którym była decyzja pilota o wykonaniu podejścia na 
wysokość decyzji w celu oceny warunków atmosferycznych, ewentualnego odejścia na drugi krąg, możliwości 
pozostania w kręgu przez 30 minut, a następnie przedstawionej dyrektorowi protokołu MSZ (i 
najprawdopodobniej Prezydentowi do decyzji) alternatywie odlotu na lotnisko zapasowe: do Witebska lub 
Mińska (przy czym pilot nie miał świadomości, że lotnisko w Witebsku w sobotę było nieczynne).  

Ponieważ możliwość, że pełnomocnik rodzin pilotów nie znał „Transkrypcji MAK nr 1”, lub też, będąc prawnikiem, 
miał problemy z oceną znaczenia przeczytanego tekstu, jest krańcowo mała, uprawnione wydaje się być 
twierdzenie, że mecenas Werniewicz posunął się do takiego rozłożenia akcentów swojej wypowiedzi, aby 
zmniejszyć domniemaną winę pilotów, i obciążyć nią generała Błasika i prezydenta Kaczyńskiego. Kwestia, czy jest 
to wyłącznie świadoma strategia obrony członków rodzin jego klientów, pozostaje otwarta. 

Werniewicz uchylił rąbka tajemnicy w kwestii źródeł swojej wiedzy na temat szczegółów rozmowy generała 
Błasika z kapitanem Protasiukiem w programie „Kontrwywiad RMF FM” w tym samym dniu, stwierdzając: „Mogę 
powiedzieć tylko w ten sposób, że mogę się powołać na informacje prasowe, nie mogę się powołać na inne, że 
tak powiem, dowody, które ewentualnie mogę znać 189”. 

Mecenas jako dowody na emocjonalną rozmowę przed lotem oraz presję wywieraną na pilota wymienił: 
omówione powyżej, a opublikowane dzień wcześniej (także przez RMF24) najnowsze zeznania świadka którego 
nie było na Okęciu 10.04 rano (sic!)- generała Janickiego, fakt złożenia meldunku Prezydentowi przed lotem przez 
generała Błasika oraz zarzut, że pilot według stenogramów rozmów z kabiny pytał o decyzję Prezydenta w 
sprawie dalszego postępowania w razie odejścia na drugi krąg. 

Dodatkowe informacje w sprawie domniemanej kłótni przed wylotem zamieściła Gazeta Wyborcza w tym samym 
dniu, czyli 29 kwietnia. Zgodnie z artykułem Agnieszki Kublik i Wojciecha Czuchnowskiego, dzień wcześniej 
prokurator Marcin Maksjan w rozmowie z „GW” zaprzeczył wcześniejszemu oświadczeniu pułkownika Rzepy, 
negującemu obecność scen z rozmowy Błasika z Protasiukiem na taśmach z monitoringu Okęcia. 

Po kilku godzinach rzecznik NPW sprostował słowa Maksjana : ”Nie wiem, o czym mówił pan kapitan, ja 
potwierdzam to, co mówiliśmy do tej pory: nie znaleźliśmy nagrania, na którym widać by było rozmawiających 
gen. Błasika i kpt. Protasiuka 190”.  

Jak ustalił 7 maja tygodnik „Wprost”, na kadrach z monitoringu widać obu oficerów mijających się i przystających 
na kilka sekund, rozmawiających. Stąd prawdopodobnie wzięły się sprzeczne wypowiedzi funkcjonariuszy 
Prokuratury Wojskowej, którzy najwyraźniej sami nie doszli do konsensusu, czy czas w jakim lotnicy znajdowali 
się obok siebie był wystarczający do przeprowadzenia rozmowy 191.  

Agnieszka Kublik i Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej w artykule z 9 maja napisali, że oprócz dwóch 
prognoz pogody, które otrzymał dowódca Tu-154M, była jeszcze trzecia, najbardziej niekorzystna, której mu nie 
przekazano. Jakby nie zauważając informacji „Wprost”, ponownie zacytowali wypowiedź mecenasa Werniewicza: 
”Gdyby nie ta prognoza, nawet nie doszłoby do takiej rozmowy. Ale była i można sądzić, że dotyczyła kwestii, czy 
dojdzie do wylotu do Smoleńska, czy też nie.” Zasugerowali tym samym, że albo generał Błasik, albo kapitan 
Protasiuk wiedzieli o rzekomo ukrytej przed tym ostatnim prognozie. Werniewicz ponownie nie przedstawił 
żadnych dowodów na poparcie swoich rewelacji 192.  

Media później nie rozwijały już sprawy nacisków przed lotem, natomiast prokuratura odmówiła wszczęcia 
śledztwa w sprawie fałszywych zeznań wobec osób które miałyby procesowo potwierdzać nieprawdziwy fakt o 
kłótni generała Błasika z kapitanem Protasiukiem. Do sprawy wrócił na półtora tygodniami przed wyborami 
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parlamentarnymi 28 września 2011 roku współautor „Ostatniego Lotu”, Jan Osiecki, sugerując iż posiada dowód 
jakoby załoga znała przed wylotem niekorzystny komunikat Centrum Hydrometeorologii i gen. Błasik odbył z kpt. 
Protasiukiem przed odlotem „męską rozmowę”. Nie przedstawił jednak tego dowodu 193. 

Generał Błasik: wróg publiczny numer jeden 

Kampania której celem było wskazanie dowódcy Sił Powietrznych, generała Andrzeja Błasika, jako współwinnego 
katastrofy, zakończona kłamliwymi enuncjacjami MAK, z których wynikało jakoby generał był pod wpływem 
alkoholu194, zaczęła się już w maju 2010 roku. Pierwszym, przygotowującym późniejszą narrację elementem była 
rozmowa, jaką 7 maja przeprowadził dziennikarz Polskiego Radia z emerytowanym wojskowym ze Smoleńska, 
właścicielem pobliskiej działki - Nikołajem Łosiewem. Miał on być na miejscu tragedii 20 minut po katastrofie. Jak 
świadek powiedział Włodzimierzowi Pacowi z PR, oprócz przypiętych pasami do foteli ciał załogi jeszcze jedno 
ciało "leżało w kabinie pilotów 195". Łosiew zastrzegał, że nic więcej nie potrafi powiedzieć o tej osobie, ale w 
przestrzeni publicznej po raz pierwszy pojawiła się informacja o kimś dodatkowo przebywającym w kokpicie- i o 
to właśnie chodziło na samym początku akcji zniesławiającej gen. Błasika. 

Jeszcze przed publikacją stenogramu rozmów z kokpitu tupolewa polski akredytowany, pułkownik Edmund Klich, 
udzielając wywiadów w mediach, niespodziewanie zmienił zdanie w kwestii obecności w kabinie postronnych 
osób tuż przed tragedią. 8 maja 2010 roku, czyli dzień po opublikowaniu rozmowy z Łosiewem i 3 tygodnie przed 
ujawnieniem Transkrypcji MAK, w wywiadzie dla TVN24 stwierdził że „ Głos piątej osoby pojawił się nawet 
kilkanaście minut przed katastrofą. Nie miał on wpływu na zdarzenia w kabinie 196”. 15 maja, opisując odsłuchane 
przez siebie taśmy z kokpitu, oświadczył, że słyszał tylko rozmowy członków załogi pomiędzy sobą i z 
kontrolerami lotu. Innych głosów miał z powodu zaszumienia taśm nie słyszeć 197.  
Natomiast 21 maja w audycji Konrada Piaseckiego przyznał, że z zapisu rozmów który otrzymał (w domyśle: od 
Rosjan), wynikało, że na minutę przed katastrofą w kokpicie była piąta osoba, a także, iż jeśli jej głos się nagrał, to 
oznacza że musiała być blisko pilotów 198.   
24 maja w programie TVN24 "Teraz my", indagowany przez dziennikarzy, Klich postawił kropkę nad "i", 
stwierdzając: "Proszę Panów...Tak, to był generał Błasik199". 

1 czerwca, kiedy wskutek decyzji premiera Tuska minister Miller odtajnił zapis rozmów z kokpitu, oznaczony przez 
MAK jako „Transkrypcja numer 1”, okazało się że wypowiedź o godzinie 10:39:07,5 eksperci rozpoznali jako 

                                                 
193 http://osiecki.salon24.pl/347142,ostatni-lot-raport-o-przyczynach-katastrofy, komentarz J. Osieckiego z 27.09.2011 23:40 :” Bo wiedzieli o warunkach w 
Smoleńsku. Jest dowód na to ze znali prognozę przygotowaną przez Centrum Hydrometeorologii Sił Zbrojnych.” 
194 Ostateczny Raport MAK zawiera informację, że w badaniu krwi gen.Błasika stwierdzono obecność 0,6 promila alkoholu etylowego, i że nie stwierdzono 
obecności alkoholu w wątrobie (określono to jako "lekki stopień zatrucia alkoholowego"). MAK wysnuł stąd wniosek, że gen.Błasik spożywał alkohol w 
czasie lotu do Smoleńska. Nie sprawdzono, czy alkohol nie powstał w organizmie po śmierci generała samoistnie (endogennie). Informacja upubliczniona na 
konferencji prasowej Międzynarodowego Komitetu Lotniczego, której strona polska nie była w stanie sprawdzić (badanie było wykonywane bez udziału 
polskich specjalistów, nie otrzymali oni też próbek ani dokumentów z badania aż do dnia ogłoszenia ostatecznego Raportu MAK), było osią medialnej 
narracji którą upubliczniła strona rosyjska również w krajach UE i NATO. Także agentura wpływu w Polsce zrobiła wiele aby rozpropagować ją w wiodących 
mediach III RP. 

Teza ta stała się istotnym fragmentem rosyjskiej kampanii dyskredytującej Wojsko Polskie w Sojuszu Północnoatlantyckim, której celem jest rozluźnienie 
związków Polski z NATO, i powtarzana była z lubością jako pewnik przez niektóre zachodnioeuropejskie media oraz rosyjskich lobbystów i agenturę wpływu.  

Pomimo że wdowa po gen.Błasiku dzień po publikacji Raportu MAK (13 stycznia 2011 roku) wystąpiła z dramatycznym apelem o obronę honoru oficerów 
Wojska Polskiego,w tym jej męża, premier Tusk zapytany podczas konferencji prasowej tego samego dnia czy ma zamiar przeprosić ją za pojawienie się w 
obiegu publicznym opowieści o „pijanym polskim generale, zmuszającym pilotów do lądowania” zignorował pytanie i nie udzielił na nie odpowiedzi. 
Premier w czasie konferencji prasowej nie próbował nawet bronić dobrego imienia generała, korzystając choćby z danych zawartych w polskich Uwagach 
do Raportu końcowego MAK: 

 
http://www.rp.pl/artykul/2,593295-Ewa-Blasik--nie-ma-dowodow-na-alkohol-w-krwi-meza.html 
http://www.tvn24.pl/-1,1689368,0,1,zaskoczyl-mnie-poziom-bezczelnosci,wiadomosc.html 

195 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/197345 

Łosiew kłamał, co pośrednio wynika z ustaleń "Wprost" ze stycznia 2012 roku, potwierdzonych przez rzecznika NPW, płk Rzepę, który napisał w odpowiedzi 
na pytanie dziennikarzy: "Ciało gen. Andrzeja Błasika zostało znalezione w sektorze pierwszym. W sektorze tym znaleziono także dwanaście ciał i 
fragmentów ciał innych ofiar katastrofy". Tak więc ciała nie znajdowały się w kabinie pilotów, lecz były rozrzucone na ziemi. Sektor numer 1 obejmował 
okolice kabiny pilotów, natomiast ciało mechanika pokładowego znajdowało się w jeszcze innym sektorze (numer 3). 
http://www.wprost.pl/ar/288938/Oprocz-Blasika-w-kokpicie-znaleziono-dwanascie-cial/ 

196 http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-edmund-klich-byc-moze-w-niedziele-zostanie-rozpoznany,nId,276588 
197  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7886326,Edmund_Klich__Konczymy_zbieranie_danych.html 
198

 http://www.tvn24.pl/12690,1657365,0,1,na-minute-przed-katastrofa-w-kabinie-byl-ktos-spoza-zalogi,wiadomosc.html 
199 http://www.tvn24.pl/-1,1657727,0,1,klich-w-kabinie-pilotow-do-konca-byl-gen-blasik,wiadomosc.html 

http://www.rp.pl/artykul/2,593295-Ewa-Blasik--nie-ma-dowodow-na-alkohol-w-krwi-meza.html
http://www.tvn24.pl/-1,1689368,0,1,zaskoczyl-mnie-poziom-bezczelnosci,wiadomosc.html


„Mechanizacja skrzydła przeznaczona jest do (niezrozumiałe)”, a jej autorstwo przypisali generałowi Błasikowi 200. 
Błyskawicznie zareagował ekspert lotniczy, pułkownik Piotr Łukaszewicz, tego samego dnia konfabulując, że w 
końcówce lotu tupolewa w kokpicie był nie tylko generał Błasik, ale także jeszcze jeden pasażer, któremu 
dowódca Sił Powietrznych rzekomo objaśniał procedurę lądowania201. Kolejne tygodnie przyniosły kolejne 
spekulacje, jakoby tym pasażerem  był prezydent Lech Kaczyński. 

Narracja o obecności generała w kabinie była zaś nie tylko powtarzana, ale i twórczo rozszerzana. Były ekspert 
Ministerstwa Obrony Rosji ds. bezpieczeństwa lotów, pułkownik Wiktor Timoszkin 26 maja w „Komsolmolskiej 
Prawdzie” sugerował, ze generał Błasik mógł pilotować tupolewa 202. W czerwcu anonimowy rosyjski ekspert miał 
dokonać medialnej „wrzutki” dziennikarzom rosyjskiego „Newsweeka”, twierdząc, że Andrzej Błasik w czasie 
lądowania zajmował miejsce drugiego pilota. Miało to wynikać z wypowiedzianego o godzinie 8:34 słowa 
„Podwozie”, którego, co charakterystyczne, MAK nie przypisał konkretnej osobie. Zdaniem eksperta tę komendę 
wydał właśnie dowódca Sił Powietrznych, co można było stwierdzić „z 50-procentowym prawdopodobieństwem 
203”.  

Pomimo że generał Błasik nie miał uprawnień do pilotowania Tu-154M, kampania dyskredytacji jego osoby 
poprzez imputowanie mu samowolnego zajęcia miejsca drugiego pilota, rozwijała się w polskich 
mainstreamowych mediach w najlepsze. Działo się tak, mimo iż była od początku absurdalna i opierała się na 
wyssanych z palca rosyjskich rewelacjach204. Trzeba przyznać, iż polskie czynniki oficjalne nie kwapiły się do 
obrony dobrego imienia dowódcy Sił Powietrznych. Do wyjątków należą tu telefoniczne wyrazy wsparcia, jakie 
wdowa po generale, Ewa Błasik, otrzymywała od Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha oraz zastępcy Szefa 
Sztabu Generalnego, generała broni Mieczysława Stachowiaka 205. Jak skromnie zauważył w grudniu 2010 roku 
rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych, podpułkownik Robert Kupracz, działania DSP, które w końcu przerwało 
milczenie i nazwało insynuacje wobec poległych pilotów i generała Błasika „haniebnymi”, były „stonowane i 
taktowne206”. Należy jednak zauważyć, że również mocno spóźnione, bo podjęte ponad 5 miesięcy po katastrofie, 
i mało efektywne.  Zresztą trudno spodziewać się od pozostających w służbie czynnej oficerów Sił Powietrznych 
publicznych wystąpień w obronie dobrego imienia generała, jeśli jego następca, generał Majewski, zakazał im 
wypowiadania się na ten temat, strasząc negatywnymi konsekwencjami dla ich dalszej kariery w wojsku207 . 

Zarówno pierwszy, jak i drugi rząd Donalda Tuska nie zrobił zupełnie nic dla obrony honoru generała. Pytany w 
marcu 2012 roku przez sejmową komisję obrony, czy MON lub Dowództwo Sił Powietrznych podejmuje działania 
w celu obrony czci generała Błasika, wiceminister obrony narodowej, Czesław Mroczek, odpowiedział iż… resort 
nie uczestniczył w żadnych działaniach ubliżających pamięci generała 208. 

Pomysłowi, aby Błasik zasiadł za sterami maszyny, której pilotować nie potrafił, zaprzeczał w mediach pułkownik 

                                                 
200 Błędne przypisanie głosu generałowi w tej jednej wypowiedzi zostało sprostowane dopiero na prezentacji KBWL LP w styczniu 2011 roku, stanowiącej 
polską odpowiedź na kłamliwy Raport MAK. Wtedy ujawniono, że głos nie należał do Andrzeja Błasika, ale do nawigatora, a wypowiadana kwestia brzmiała 
„Mechanizacja skrzydła”, i była częścią listy czynności odczytywanej i potwierdzanej zgodnie z procedurami przed podejściem do lądowania. KBWL LP 
przypisała jednak inne wypowiedzi generałowi w końcówce lotu, twierdząc iż wprawdzie mówił, ale nie był słyszany, ponieważ piloci mieli na uszach 
słuchawki. Po publikacji stenogramów rozmów z kabiny przez krakowski IES jedyną poszlaką mogącą świadczyć o obecności generała w kokpicie była 
lokalizacja jego ciała na miejscu katastrofy. Jednak ten „dowód” także został obalony, tym razem przez Prokuraturę Wojskową (por.przypis 144) oraz Zespół 
Parlamentarny, które pokazały, iż w sektorze w którym znaleziono zwłoki generała znajdowały się także szczątki innych pasażerów, zaś ciało mechanika 
znalazło się w jeszcze innym sektorze. Stosując logikę prezentowaną przez fachowców Millera, należałoby przyjąć, iż mechanik pokładowy, chorąży 
Michalak nie przebywał w końcówce lotu w kabinie załogi, lecz w salonce. Należy zauważyć, że Rosjanie nigdy nie poinformowali o fakcie znalezienia śladów 
DNA Andrzeja Błasika w kabinie tupolewa, co byłoby tejże obecności dowodem. 
Nawet Edmund Klich w kwietniu 2011 przyznał, że nie oglądał materialnych dowodów na obecność generała w kabinie pilotów, stwierdzając, iż znane mu 
elementy, dające pewność, że tak było, to wyniki sekcji zwłok oraz ich położenie na miejscu katastrofy.  
Niestety, poczynione przez Nasz Dziennik po publikacji stenogramów IES w styczniu 2012 roku,  szeroko zakrojone poszukiwania eksperta z Polski, który 
miał rozpoznać głos generała Błasika w Moskwie, zostały zakończone niepowodzeniem. Żadna z osób uczestniczących w odsłuchu taśm się do tego nie 
przyznała. 
Por.także http://www.tvn24.pl/0,1700466,0,1,ewa-blasik-nie-jest-zainteresowana-prawda,wiadomosc.html 
201 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7963894,Czarne_skrzynki_Tu_154__Ekspert__Do_konca_katastrofy.html 
202 Timoszkin: „O tym, że ktoś z postronnych w samolocie mógł nie tylko przebywać w kabinie, lecz nawet siedzieć za sterami, mówiliśmy od dawna. Dzisiaj 
bez odpowiedzi pozostaje kilka ważnych pytań. Nie wiemy, czy ze względu na wiek polski dowódca Sił Powietrznych był dopuszczony do lotów; czy miał 
doświadczenie w pilotowaniu Tu-154”. http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/119457,to-general-blasik-mogl-pilotowac-tupolewa.html 
203 http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/general-blasik-wbrew-przepisom-pilotowal-tupolewa-_156698.html 
204  Anonimowo cytowany przez dziennikarzy porucznik pilot 36.SPLT zeznał w prokuraturze, że zdarzało mu się, iż generał Błasik przed lotem wypraszał go z 
fotela pilota w Jaku-40. Na tej wypowiedzi zbudowano narrację według której dowódca Sił Powietrznych miał zmusić w czasie podejścia do lądowania w 
Smoleńsku drugiego pilota tupolewa, majora Roberta Grzywnę do ustąpienia mu miejsca, pomimo że nie miał uprawnień do pilotowania Tu-154M. 
Prokuratura Wojskowa z pełną powagą zajęła się badaniem tego absurdalnego i szytego grubymi nićmi wątku. Kampania dezinformacji w której 
przypisywano generałowi Błasikowi pilotowanie tupolewa na podstawie omówionych wyżej zeznań przypomina budowanie tezy, według której prezydent 
Kaczyński naciskał na lądowanie w Smoleńsku tak, jak miał to uczynić w locie do Ganji. Obie te kampanie łączy wspólny element: sugerowanie że 
domniemane zachowania pewnych osób podczas postoju samolotu na lotnisku zostały wprost przeniesione do kokpitu lecącego tupolewa. 
http://www.tvn24.pl/1,1677683,druk.html 
205 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101213&typ=po&id=po51.txt 
206 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101211&typ=po&id=po71.txt 
207 http://www.youtube.com/watch?v=bjPYUTVXyLQ&feature=youtu.be 
208

 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120315&typ=po&id=po05.txt 
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Tomasz Pietrzak, były dowódca 36.SPLT, oraz były zastępca Dowódcy Sił Powietrznych, generał Krzysztof 
Załęski209. Jedynym medium, które systemowo zareagowało na długotrwałą kampanię oszczerstw wobec 
generała, był Nasz Dziennik, który odpowiedział publikacją serii wspomnień o dowódcy Sił Powietrznych pod 
zbiorczym tytułem „Solidarni z generałem Andrzejem Błasikiem”. Ze względu na niezgodność z oficjalną narracją 
materiały te były zamilczane przez mainstreamowe środki przekazu, a ich zasięg był niewielki. 

W związku z faktem, że Prokuratura Wojskowa badała zarówno wątek pilotowania tupolewa przez generała 
Błasika, jak i wywierania przezeń nacisków na załogę maszyny- obie te możliwości były do listopada 2010 roku 
eksploatowane w przestrzeni medialnej aż do zdementowania ich poniewczasie przez czynniki oficjalne 
(oświadczenie Prokuratury Wojskowej, która dopiero w listopadzie 2010 roku powołując się na opinie biegłych 
zaprzeczyła jakoby generał pilotował maszynę w chwili uderzenia w ziemię). Skompromitowaną narrację- 
nieskutecznie- próbował ratować niezawodny redaktor RMF24 Roman Osica, zwracając publicznie uwagę, iż „nie 
ma żadnych dowodów na to, że gen. Błasik nie pilotował samolotu chwilę wcześniej 210”. 

Jednak kampania oszczerstw została przekierowana na rzekomą kłótnię przed wylotem, w której oprócz generała 
miał brać udział kapitan Protasiuk. 29 lipca 2011 roku KBWL LP stwierdziła, że generał pomagał załodze tupolewa 
w końcówce lotu odczytując wysokościomierz barometryczny, tylko że nie był przez nią słyszany. Później także to 
miało to okazać się nieprawdą, a Komisja Millera została zmuszona do przyznania że generała Błasika umieściła w 
kabinie nie mając ku temu żadnych podstaw, jedynie korzystając z tzw. "kontekstu sytuacyjnego"211, i posuwając 
się do sfałszowania przygotowanej dla siebie przez Centalne Laboratorium Kryminalistyczne ekspertyzy głosów w 
kokpicie (CLK nie rozpoznało głosu generała, więc KBWL LP arbitralnie dopisała go do stenogramu jako osoby 
odczytującej wysokościomierz barometryczny).  

Naciski 

Kampania dezinformacji o naciskach jakim mieli być poddawani piloci tupolewa, aby wbrew obowiązującym 
procedurom wylądować w warunkach na to nie pozwalających, pojawiła się w polskiej przestrzeni medialnej po 
żałobie narodowej i miała swój początek w doniesieniach mediów rosyjskich, częściowo łącząc się z kampanią 
oczerniania generała Błasika. Już 27 maja 2010 roku media w Polsce przytoczyły informację dziennika „Izwiestia”, 
jakoby „śmiertelnym lądowaniem dowodził dowódca Sił Powietrznych 212”. 

Były szef rozwiązanych przez Antoniego Macierewicza Wojskowych Służb Informacyjnych, generał Marek 
Dukaczewski, kilka dni po publikacji stenogramu rozmów z kabiny pilotów opracowanych przez MAK, sugerował 
że należy sprawdzić, czy prezydent nie konsultował z bratem przez telefon satelitarny decyzji dotyczącej 
możliwości przeprowadzenia lądowania 213.  W podobnym tonie wypowiadał się na początku marca 2011 roku 
były prezydent, Lech Wałęsa, przyznając, że wprawdzie nie ma dowodów na jakiekolwiek naciski, ale jest 
przekonany, że były 214. 

W czasie promocji swojej nowej książki we wrześniu 2010 roku polski akredytowany, Edmund Klich, powołując 
się na badania psychologów dla MAK, w stylu godnym dobrego wojaka Szwejka stwierdził, że presja związana z 
obecnością generała Błasika w kokpicie "jaka by nie była, ale jakaś była". W styczniu 2011 roku, kilka dni przed 
ogłoszeniem Raportu Anodiny, przyznał jednak, że przy aktualnie znanych nagraniach z kabiny pilotów naciski 
„trudno będzie udokumentować”, a także „trudno będzie ustalić skąd wyszły 215”. 

W Gazecie Wyborczej w październiku 2010 roku Wacław Radziwinowicz i Bogdan Wróblewski odmalowali 
sugestywny, ale charakterystyczny dla większości mediów obraz kapitana Protasiuka, „czującego za plecami 
oddech gen. Błasika. Nie słyszącego pokładowych systemów ostrzegających przed niebezpieczną bliskością ziemi. 
216”  

Uwagi Rzeczypospolitej Polskiej do projektu Raportu końcowego MAK, upublicznione w styczniu 2011 roku 
spowodowały zmniejszenie intensywności kampanii dezinformacyjnej na temat presji na pilotów w sprawie 
lądowania. W dokumencie, na stronie 101, stwierdzono:  „W zapisie pokładowego rejestratora głosów w kabinie 
samolotu Tu-154M (CVR) nie można znaleźć żadnego fragmentu, który potwierdzałby próbę wywierania wpływu 
na działania załogi przez osoby postronne, w tym Głównego Pasażera.” Nie przeszkodziło to jednak 

                                                 
209http://m.rmf24.pl/opinie/wywiady/kontrwywiad/news,nId,305562 
http://www.naszdziennik.pl/bpl_index.php?dat=20101018&typ=po&id=po15.txt 
210 http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-nie-ma-dowodow-ze-gen-blasika-nie-bylo-w-kokpicie,nId,308436 
211 http://www.tvn24.pl/12690,1731653,0,1,sa-dowody—ze-general-blasik-byl-w-kokpicie,wiadomosc.html 
212 http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/rosyjska-prasa-o-smiertelnym-ladowaniu-w-smolensku,1484014,6912 
213 http://www.gazetakrakowska.pl/fakty24/264571,dukaczewski-klich-chowa-glowe-w-piasek,id,t.html 
214 http://tvp.info/informacje/polska/walesa-usiade-obok-gen-jaruzelskiego/4109298 
215http://dlapilota.pl/wiadomosci/pap/e-klich-wylicza-przyczyny-katastrofy-smolenskiej 
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Zamachu-nie-bylo-Jestem-pewny-w-stu-procentach,wid,13008952,komentarz.html?ticaid=1b8f2 
216 http://wyborcza.pl/1,105770,8485740,Smolenskie_domino.html 

http://m.rmf24.pl/opinie/wywiady/kontrwywiad/news,nId,305562
http://www.naszdziennik.pl/bpl_index.php?dat=20101018&typ=po&id=po15.txt
http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-nie-ma-dowodow-ze-gen-blasika-nie-bylo-w-kokpicie,nId,308436
http://www.gazetakrakowska.pl/fakty24/264571,dukaczewski-klich-chowa-glowe-w-piasek,id,t.html
http://dlapilota.pl/wiadomosci/pap/e-klich-wylicza-przyczyny-katastrofy-smolenskiej


współautorowi książki „Ostatni lot”, Janowi Osieckiemu, na podstawie stenogramów MAK forsującemu narrację 
zbieżną z wnioskami rosyjskimi, publicznie zastanawiać się 2 dni przed pierwszą rocznicą katastrofy, czy generał 
Błasik który miał znajdować się w kokpicie „pilnował, aby na pewno wylądowali, a nie na przykład odeszli na 
drugi krąg? 217”. Wkrótce po publikacji przez MAK polskich Uwag do Raportu, w przemówieniu sejmowym 19 
stycznia 2011 roku premier Donald Tusk zasugerował jakie wnioski miałyby znaleźć się w ostatecznym Raporcie 
KBWL LP, i że naciski stanowią „część prawdy”: „Być może dla kogoś byłoby wygodne, aby poprzestać na 
konkluzji, że samolot spadł, bo pomylili się piloci, którzy byli pod naciskiem, którzy działali w atmosferze nacisku, 
związanego z polityczną potrzebą głównego pasażera. Tak, pojawiały się takie sugestie, że to wyczerpuje 
problem. Otóż chcę powiedzieć państwu, że nie ma przecież wątpliwości, że to są istotne okoliczności i przyczyny 
katastrofy. Ale działaliśmy w taki sposób, aby nawet przez sekundę nie było wątpliwości czy zagrożenia, że nam 
nie wystarczy część prawdy. 218”  

Jednak w upublicznionym 29 lipca 2011 roku Raporcie Komisji Millera statecznie zdementowano tezy o 
bezpośrednich naciskach na załogę tupolewa, próbując jednak zastąpić je wyimaginowaną „wewnętrzną presją” 
na wykonanie zadania i „tunelowaniem poznawczym” pierwszego pilota, które miały doprowadzić do szkolnego 
błędu polegającego na zbyt późnym i nieumiejętnym użyciu procedury automatycznego odejścia na drugi krąg. 

Do tezy o naciskach wrócił w 2012 roku poseł Platformy Obywatelskiej, Jacek Protasiewicz, sugerując iż 
Prezydent Kaczyński chcąc zainaugurować w Katyniu swoją kampanię wyborczą… naciskał na pasażerów, aby z 
nim polecieli 219. 

Słowa, których brak w stenogramach MAK 

Ważną częścią kampanii dezinformacyjnej były „wrzutki” rzekomo wypowiedzianych w kokpicie samolotu słów, 
które mogły wzmocnić aktualnie obowiązujące tezy propagandowe. W końcu maja 2010 roku rosyjski 
„Kommiersant”  poinformował, że w zapisie rozmów załogi odczytano słowa kapitana Protasiuka: „Nie zdołamy” 
dotyczące lądowania220. Później w Transkrypcji MAK znalazło się podobne zdanie: „W tej chwili, w tych 
warunkach, które są obecnie, nie damy rady usiąść”, jednak wypowiedziane w zupełnie innym kontekście. 
Pierwszego czerwca, kilka godzin przed publikacją stenogramów z kabiny, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że 
będą jawne, wodze fantazji popuściła „osoba, która zna treść nagrań”, opowiadając „Dziennikowi Gazecie 
Prawnej”, o tym iż „piloci TU-154M kozakowali, lądowali wbrew rozsądkowi, nie chcąc się narażać ważnym 
pasażerom”, a także o dość dramatycznej odpowiedzi, jakiej mieli udzielić kolegom z Jak-a 40, którzy ostrzegli 
„załogę tupolewa przed dramatycznie pogarszającymi się warunkami pogodowymi 221”. Nic takiego nie znalazło 
się jednak w Transkrypcji MAK – podobnie, jak wymyślona przez tzw. „rozmówcę gazety”  „dość dramatyczna 
odpowiedź” okazała się być wypowiedzianymi przez drugiego pilota słowami „No rozumiem. Dzięki”.  

TVN24 w dniu 14 lipca ogłosił, że zidentyfikowano słowa dowódcy samolotu: „Jak nie wyląduję(my), to mnie 
zabije(ją)”. Dzień później Gazeta Wyborcza poszła o krok dalej, ogłaszając o kolejnych frazach: 
niezidentyfikowana osoba miała stwierdzić: „Jeśli nie wyląduję, będę miał przechlapane (przewalone) 222".  

Inną narrację przedstawił dziennikarz „Polski The Times”, Łukasz Słapek, 17 lipca ogłaszając, że oprócz wyżej 
przytoczonych słów wskazujących na przerażenie pierwszego pilota ewentualnymi konsekwencjami 
niewylądowania na zasnutym mgłą lotnisku Siewiernyj, w jego psychice nastąpiła nagła zmiana i kapitan 
Protasiuk miał buńczucznie oświadczyć załodze jaka: "To patrzcie, jak lądują debeściaki". Słapek powołał się przy 
tym na „osobę zbliżoną do śledztwa”. Tę ostatnią dezinformację rozwinął twórczo Tomasz Lis, pisząc we „Wprost” 
o „pełnej dezynwoltury akcji debeściarskiej” oraz uaktywnieniu „genu autodestrukcji”, objawiającym się w 
samobójczym lądowaniu 223. 

Najprawdopodobniej to polscy piloci, odczytujący dla MAK zapis rozmów z tupolewa, błędnie (chociaż zgodnie z 
prezentowaną przez MAK tezą o naciskach na załogę) rozpoznali słowa nawigatora: "Wkurzy się jeśli, 

                                                 
217 http://wiadomosci.wp.pl/title,Piloci-popelnili-blad-to-bylo-pewne-od-poczatku,wid,13296850,wiadomosc.html?ticaid=1dfd4&_ticrsn=3 
218 http://www.premier.gov.pl/premier/przemowienia/przemowienie_premiera_donalda_,6041/ 
219 http://egon.von.roth.salon24.pl/432520,straszna-presja-czyli-lech-kaczynski-kidnaper-i 
220 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80625,7942108,_Kommiersant___Kapitan_Tu_154_przed_katastrofa__Nie.html 
221 http://wiadomosci.wp.pl/title,Piloci-Tu-154-kozakowali,wid,12324862,wiadomosc.html 
222 http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100714/KATASTROFA_SAMOLOTU_PREZYDENTA/237729319 
223http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/282768,czy-pilot-powiedzial-patrzcie-jak-laduja-debesciaki,id,t.html?cookie=1#material_1 
http://www.wprost.pl/ar/223372/Miedzy-Smolenskiem-a-Big-Brotherem/ 
Plotki o „debeściakach” były także roznoszone w Internecie. Profesor  astrofizyki, Paweł Artymowicz (bloger „You Know Who”), na Forum Gazety 
Wyborczej, powołując się na swoją rozmowę z osobą o dużej wiedzy lotniczej, w listopadzie 2010 roku stwierdził, iż major Protasiuk był „lekkomyślnym 
młodziakiem, mówiącym do swojego jeszcze bardziej bezmyślnego kolegi pilota Jaka-40 Artura Wosztyla : ”tak lądują debeściaki” (lądują, z 
premedytacją).” 
http://forum.gazeta.pl/forum/w,1157,118424818,118424818,jest_mi_przykro_potwierdza_sie_najgorsza_teoria.html 
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(niezrozumiałe). Jedna mila od pasa". Tymczasem specjaliści z pracującego dla KBWL LP Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji stwierdzili, że zdanie to brzmi: „Powiedz, że jeszcze 
jedna mila od osi została”. Kolejne fałszerstwo MAK-u (oficjalnie tłumaczone jako niemożność zrozumienia 
wypowiadanych fraz) polegało na zatajeniu słów pierwszego pilota „Odchodzimy na drugie”, wypowiedzianych 
na wysokości decyzji224, a także dialogu pomiędzy pilotami jednoznacznie świadczącego iż załoga zdawała sobie 
sprawę iż przed lotniskiem znajdują się obniżenia terenu (drugi pilot: „Tam jest obniżenie Arek”, pierwszy pilot: 
„Wiem zaraz będzie. Tam to jest taki”). 

Nietrudno zauważyć, iż nieznajomość ukształtowania terenu była jednym z podstawowym zarzutów jakie MAK 
oraz rezonatory tez rosyjskich w Polsce stawiały załodze tupolewa. 

Podczas konferencji prasowej stanowiącej odpowiedź na Raport MAK, zorganizowanej w styczniu 2011 roku, 
Komisja Millera ujawniła słowa wypowiedziane przez pierwszego pilota na wysokości decyzji: „Odchodzimy na 
drugie”, które zostały zatajone w Transkrypcji rozmów z kabiny otrzymanych przez rząd z Rosji w czerwcu 2010 
roku. Na ich braku MAK zbudował narrację oskarżającą majora Protasiuka o próbę lądowania poniżej minimów 
oraz „wyłączenie się” w krytycznej fazie lotu, później z lubością powtarzaną i rozwijaną przez niektóre media. 

 Dodatkowe informacje na temat nierozpoznanych przez MAK słów przyniosła prezentacja Raportu KBWL LP w 
dniu 29 lipca 2011 roku, na której stwierdzono, jakoby w końcówce lotu odczyty wysokości z wysokościomierza 
barometrycznego miał prowadzić generał Błasik, pomagając załodze w czasie podejścia do lądowania. Pełniejsze 
stenogramy rozmów ujawniono dopiero w Protokole wojskowym we wrześniu 2011 roku. Także one zawierają 
wiele słów oznaczonych jako „niezrozumiałe”. Natomiast transkrypcje rozmów wykonane na zlecenie prokuratury 
Wojskowej przez krakowski Instytut im. Sehna obaliły tezę o obecności generała w kokpicie. Przy okazji okazało 
się, że członkowie KBWL LP samowolnie ingerowali w stenogram opracowany na ich zlecenie przez CLK, dopisując 
do niego głos gen. Błasika na podstawie „kontekstu sytuacyjnego”, co musiał przyznać sam przewodniczący 
Miller. 

Film 1.24 

Film „1:24”, potocznie nazywany „filmem Koli”, jest najbardziej tajemniczym artefaktem związanym z Katastrofą 
Smoleńską. Słabej jakości film z telefonu komórkowego, na którym słychać odgłosy podobne do strzałów z broni 
palnej, został umieszczony w internecie już w dniu tragedii, stając się przedmiotem zażartych dyskusji i analiz 
internautów, a dla niektórych- koronnym dowodem zamachu.  

Jednoznaczne stwierdzenie czy „film Koli” jest zapisem autentycznych wydarzeń na miejscu katastrofy, czy 
mistyfikacją, nie jest przy dzisiejszym stanie wiedzy możliwe, chociaż jest pewne, że weń nie ingerowano. W  
związku z czasem jego pojawienia się w Internecie oraz potwierdzeniem ciągłości zapisu przez biegłych, jest 
pewne że mają z nim związek rosyjskie służby specjalne. Albo na filmie, nagranym przez przypadkowego świadka, 
widać akcję służb, albo też są one jego autorem. W tym drugim przypadku najbardziej prawdopodobnym celem 
powstania filmu jest dezinformacja i skierowanie rozważań podmiotów rozpatrujących hipotezę zamachu na 
fałszywe tory, w celu ich zmylenia i ośmieszenia, a także przykrycie rzeczywistej techniki jego dokonania. 

Istnieje jeszcze jedno, o wiele mniej prawdopodobne wytłumaczenie, że „film Koli” przedstawia sceny odganiania 
szabrowników przez funkcjonariuszy rosyjskich służb na miejscu katastrofy. Przeciw takiej interpretacji filmu 
przemawia jednak zorganizowana w jego sprawie akcja dezinformacyjna, z podstawianiem przez służby mediom 
fałszywych „autorów” filmu włącznie. 

Na zlecenie nadzorującego śledztwo smoleńskie generała Zbigniewa Woźniaka (obecnie na emeryturze) Biuro 
badań Kryminalistycznych ABW wykonało ekspertyzę „filmu Koli 225”. 14 kwietnia 2010 roku stwierdzono, że jest 
autentyczny i nie był montowany. Jak głosił komunikat Naczelnej prokuratury Wojskowej z 27.04.2010:  

„Z opinii wynika, że w nagraniach znajdują się krótkie wypowiedzi mężczyzn i kobiety w języku rosyjskim oraz 
wypowiedzi mężczyzn w języku polskim. 

Niektórych słów nie zdołano odtworzyć ze względu na dużą ilość zakłóceń oraz mały odstęp sygnału od szumu. W 
trakcie badań nie znaleziono dowodów na dokonywanie ingerencji w ciągłość zapisu, stwierdzono jednak fakt 

                                                 
224 Jak stwierdził wiceprzewodniczący KBWL LP, pułkownik Mirosław Grochowski: „Wbrew tezie MAK, kapitan Arkadiusz Protasiuk nie chciał lądować w 
Smoleńsku "za wszelką cenę". Chciał odejść na drugi krąg nad lotniskiem. Załoga TU-154 próbowała wykonać manewr odchodzenia. Bardzo ważna jest 
uwaga, że "odchodzimy" zarejestrowano na wysokości 100 metrów. Była to tzw. wysokość decyzji - na której pilot miał właśnie zdecydować, czy ląduje, czy 
odchodzi na drugi krąg. (…) Dowódca zdecydował o odejściu, ale nie wiemy, dlaczego się nie udało.” 
Wypowiedź z 16 stycznia 2011 roku, transkrypcja za prezentacją Zespołu Parlamentarnego  
https://picasaweb.google.com/lh/photo/kH0AzlWsWuBYK8Yo2XzGENMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 
Materiał dodatkowy: http://www.tvn24.pl/-1,1690042,0,1,kto-co-mowil-w-tupolewie-kazdy-slyszy-co-innego,wiadomosc.html 
225 http://niezalezna.pl/22240-bedzie-ekspertyza-filmu-ze-smolenska?page=1 
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modyfikacji formatu nagrania i powtórny zapis do pliku. Należy zauważyć, iż materiał przekazany do badań 
stanowiły nagrania niskiej jakości. 

Zdaniem biegłych nie można wykluczyć, że nadesłane zapisy były wielokrotnie poddawane kompresji, co mogłoby 
spowodować zatarcie nawet bardzo widocznych śladów ingerencji w ich ciągłość. Odnośnie ewentualnych 
odgłosów wystrzałów, biegli stwierdzili, że z uwagi na występowanie silnych zakłóceń, w tym pochodzących 
prawdopodobnie od podmuchów powietrza, małym stosunkiem sygnału do szumu, podejrzeniem modyfikacji 
formatu nagrania, nie była możliwa jakakolwiek pomiarowa analiza odgłosow przypominających wystrzał. 
Kwestia ta będzie przedmiotem dalszych czynności procesowych. 226” 

Służby rosyjskie po publikacji filmu rozpoczęły mnożenie związanych z nim fałszywych tropów. 

Zwrócono uwagę polskich mediów na pracującego w sąsiedztwie terenu katastrofy mechanika samochodowego, 
który miał być autorem filmu. „Fakt” podawał że nazywa się Władimir Iwanow, „Superwizjer” i „Misja specjalna”- 
że Władimir Safonienko.  

Z materiałów filmowych, w których występował kilkukrotnie, widać jednak, że to ten sam człowiek. Miał być na 
miejscu około 1 minuty po katastrofie. O swoich wątpliwościach zwiazanych z „filmem Koli" tak mówił były 
doradca Władimira Putina, przebywający na emigracji w USA Andriej Iłłarionow:  

" Z powodu tego filmu toczyło się mnóstwo dyskusji. 2 miesiące po jego pojawieniu się polskim mediom udziela 
wywiadu jakiś mechanik, Iwanow, który informuje że to on nagrywał ten film swoim telefonem komórkowym. 
Dalsza analiza i zestawienie głosu tego człowieka z głosem na nagraniu pokazują, że to różne osoby. Jego 
komentarze nie odpowiadają temu co jest na nagraniu. Żaden rosyjski dziennikarz nie mógł znaleźć owego 
mechanika Iwanowa w Smoleńsku przez 2 miesiące które minęły od katastrofy do momentu jego ujawnienia się, 
ani nawet potem, chociaż on jakoby pracuje w Smoleńsku niedaleko lotniska. 
Za jakiś czas ujawnił się nowy mechanik o innym nazwisku, który dał drugi wywiad, także polskim mediom. Teraz 
on mówił że to on nagrał ten film. Jego oświadczenie, jego głos także nie pasują. Znów żaden rosyjski dziennikarz 
nie mógł go znaleźć w Smoleńsku. I jeden, i drugi mechanik opowiadając jak nagrywali ten film ciągle podkreślali 
że cel ich wywiadu polega tylko na tym, żeby zaprzeczyć plotkom, i aby przekonać opinię że nic strasznego na tym 
nagraniu nie było. Takie rzeczy nie zdarzają się przypadkiem, tacy mechanicy nie biorą sie z lasu i wywołuje to 
poważne wątpliwości co do tego, co dzieje się wokół śledztwa. 227" 

Wypowiedź Safonienki dla „Superwizjera”: 

- Tam słychać w tym filmiku jakieś takie strzały. Co to było ? 
- Wie pani, ja myślałem że to wojskowy samolot. Mnie się wydawało że to strzela jakiś dodatek do amunicji albo 
jakiś sprzęt pękał, coś takiego właśnie, ale ja nie wiem co 228.  

Safonienko mówi dziennikarzom „Misji specjalnej”:  

- A słyszał pan wybuchy albo wystrzały? 
- No, tam na nagraniu są jakieś klaśnięcia, ale nie wiem czy to wystrzały, czy co to było. 
- A gdy pan słyszał te wystrzały, czy co tam było, nie wystraszył się pan ? 
- Nieee, nie przestraszyłem się. Dziś już nie pamiętam. Dużo czasu minęło. W tamtą sobotę się nie bałem. To były 
po prostu klaśnięcia. Nie szedłem dalej, może to były jakieś naboje, a może ochroniarze byli z bronią, co tam 
mogło wybuchać? To był samolot wojskowy, może tam magazynek jaki? No, co tam mogło być? 229 

Niektóre niezależne źródła podawały, że autorem „filmu Koli” jest ukraiński dziennikarz, Andriej Mienderej, który 
miał wkrótce po opublikowaniu filmu zostać zamordowany w Kijowie. Obecności 10 kwietnia w Smoleńsku 
dziennikarza o taki nazwisku zaprzeczył rzecznik gubernatora, Andriej Jewsiejenkow. Leszek Szymowski, autor 
częściowo inspirowanej przez służby specjalne książki „Zamach smoleński”, napisał w Najwyższym Czasie, iż 
nazwisko Mienderej nosił „chłop mieszkający w pobliżu lotniska Siewiernyj”, który „tego ranka przechadzał się po 
okolicznych lasach230”. Miał z nim skontaktować się pracujący pod przykryciem oficer Agencji Wywiadu, a 
Mienderej podobno zgodził się zeznawać w zamian za zapewnienie ochrony, jednak do złożenia zeznań nie 
doszło, ponieważ miał zostać zasztyletowany.  

Oczywiście do rewelacji Szymowskiego należy podchodzić z najwyższą ostrożnością, ale pokazują one że sprawa 

                                                 
226 http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100427/KRAJ/784306724 
227 wypowiedź w programie „Bronisław Wildstein przedstawia” 
228 http://wiadomosci.onet.pl/wideo/autor-filmu-nikt-nikogo-nie-zabijal,7107127,1,klip.html#m=7107127,c=1 
229 wypowiedź dla „Misji Specjalnej” z 21.09.2010 
230 Tezę jakoby Mendierej był autorem „Filmu Koli” Leszek Szymowski podtrzymał w swojej wydanej na końcu marca 2011 roku książce „Zamach smoleński”, 
powtarzając swoje wcześniejsze ustalenia z łam Najwyższego Czasu. 
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http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100427/KRAJ/784306724


autorstwa „filmu Koli” była na wielu poziomach rozgrywana przez służby specjalne, zaś autor skorzystał z 
fałszywej notatki rzekomo wytworzonej przez Agencję Wywiadu. Powstała ona w połowie 2010 roku i odnosiła 
się do rozmowy polskiego oficera wywiadu z Mienderejem. Została udostępniona niektórym politykom oraz 
mediom niezależnym, które jednak nie zdecydowały się na publikację i uwiarygodnienie fałszywki231. Stała się 
ona jednak obiektem zainteresowania prokuratury: 

"Komunikat Prokuratury Okręgowej w Warszawie, 29.11.2010 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że dochodzenie w sprawie sfałszowania notatki informacyjnej 
Agencji Wywiadu z dnia 14 kwietnia 2010 r. dotyczącej nagrania telefonem komórkowym momentu upadku 
samolotu Tu – 154 M w dniu 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem – prowadzi Komenda Rejonowa Policji 
Warszawa II pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. 

Postępowanie zostało wszczęte po rozpoznaniu zawiadomienia Szefa Agencji Wywiadu, który poinformował, że 
przedmiotowa notatka, której kopia znajduje się w obiegu publicznym, nie odpowiada standardom graficznym i 
formalno-prawnym, jakie obowiązują w Agencji Wywiadu przy sporządzaniu tego rodzaju dokumentów. Treść 
notatki nie odpowiada również jakiemukolwiek dokumentowi sporządzonemu w Agencji Wywiadu. 

Rzecznik Prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Warszawie 

Monika Lewandowska 232"  

Ostatecznie sprawa fałszywego dokumentu została opisana przez Rzeczpospolitą. 

Ujawnienie w tym medium zawiadomienia szefa Agencji Wywiadu, Macieja Huni w sprawie sfałszowania notatki 
AW, wydaje się być niewielką częścią jednej z najbardziej skomplikowanych akcji dezinformacyjnych 
przeprowadzanych przez służby specjalne Polski i Rosji w sprawie katastrofy smoleńskiej. Wszelkie próby 
jednoznacznego zdefiniowania jej prawdziwych celów przed momentem ujrzenia światła dziennego przez 
materiały źródłowe wytworzone przez twórców i animatorów akcji są obarczone ryzykiem wyciągnięcia 
nieprawdziwych wniosków. O ile bowiem niektóre z dezinformacji służb są prymitywne i trudno uznać je za 
udane, to operację mającą na celu zarówno upublicznienie, jak i zdyskredytowanie „filmu Koli” za pomocą 
fałszywej notatki AW trzeba rozpatrywać kilkupoziomowo. Można jednak pokusić się o przedstawienie 
interpretacji całej kombinacji operacyjnej, która nie wyczerpie jednak tematu. Z pewnością jednak cała operacja 
miała kilka powiązanych ze sobą w przestrzeni publicznej celów, a fałszywa notatka tylko w szczegółach może 
różnić się od swojego prawdziwego i wciąż tajnego pierwowzoru, i służyć medialnemu „rozbrojeniu” zawartych 
w nim treści. 

Pierwszym- i dostępnym najszerszemu gronu konsumentów polskich mediów- zadaniem dezinformacyjnej 
notatki było skojarzenie przez opinię publiczną nieprawdziwości związku filmu 1:24 z Andriejem Mienderejem, 
a przy okazji wzmocnienie oficjalnego przekazu wskazującego jako autora Iwanowa vel Safonienkę. To zaś wiąże 
się z przyjęciem za obowiązującą właśnie jego narracji, wyjaśniającej tak okoliczności powstania „filmu Koli”, jak i 
utrwalone na nim zdarzenia (np. interpretacja wystrzałów, które sam figurant określał jako nic nieznaczące 
„klaśnięcia”), i odrzuceniem zawartych w fałszywej notatce domniemanych stwierdzeń Miendereja, cyt.:„(...) W 
trakcie rozmowy ze mną Andriej MEDIEREJ stwierdził, że jest przekonany, że po upadku TU 154M, a przed 
włączeniem syren alarmowych widział funkcjonariuszy OMON, którzy biegli wokół wraku samolotu i strzelali. 
Jego zdaniem wyglądało to jak dobijanie rannych. (...) 233”  

Być może oficjalne zakwestionowanie związku Miendereja z „filmem Koli” miało odbyć się wraz ze 
skompromitowaniem tego niezależnego medium, które zdecydowałoby się zamieścić fałszywą notatkę (siłą 
rzeczy chodzi przede wszystkim o Gazetę Polską, Nasz Dziennik, ewentualnie Najwyższy Czas!, a więc tytuły 
niechętne rządowi Tuska). 

To mógł być drugi cel akcji dezinformacyjnej. Nie można tu wykluczyć szeregu ewentualnych działań (w tym 
represyjno-prawnych, m.in. z tytułu złamania tajemnicy państwowej) przeciwko tym dziennikarzom, którzy 
zdecydowaliby się na publikację fałszywej notatki. Jedynym wynikiem udostępnienia mediom tego ”dokumentu” 
była krótka o nim wzmianka ze streszczeniem w artykule Leszka Szymowskiego „Dowody matactwa” w numerze 
31-32/2010 tygodnika Najwyższy Czas!. Tematem artykułu była prezentacja rosyjskich dowodów przeczących 
oficjalnej wersji tak przyczyn, jak i przebiegu katastrofy. Co ciekawe, pomimo zapewnień redakcji o rozwinięciu 

                                                 
231 http://www.rp.pl/artykul/570084-Kto-falszowal-dokument-o-tragedii.html 
232http://www.warszawa.po.gov.pl/pl/main/komunikat/id/117/alias/komunikat_w_sprawie_sfalszowania_notatki_agencji_wywiadu_dot._katastrofy_pod_s
molenskiem.html 
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tez postawionych przez autora w następnych numerach, tygodnik już do niego nie wrócił. W związku z brakiem 
większego zainteresowania podrzuconym, fałszywym materiałem ze strony Gazety Polskiej i Naszego Dziennika 
autorzy akcji dezinformacyjnej musieli zrezygnować z drugiego celu dezinformacji w stosunku do w/w mediów. 

Należało jednak mimo wszystko dążyć do celu pierwszego, czyli zakwestionowania autorstwa Miendereja. Jedyną 
możliwością dalszego prowadzenia akcji było medialne nagłośnienie zawiadomienia szefa AW, co w ogóle 
gwarantowało podjęcie tematu fałszywej notatki- tym razem przez jakiekolwiek media, ale już bez zamiaru ich 
zdyskredytowania. W rezultacie temat został opisany przez Rzeczpospolitą, a więc pierwszy cel akcji został 
osiągnięty. 

Trzeci, najmniej na pierwszy rzut oka widoczny cel akcji, to zdyskredytowanie pracowników służb przyjętych do 
pracy przez osoby związane z PiS (Bogdan Święczkowski, Antoni Macierewicz, Zbigniew Nowek). Świadczy o tym 
wypowiedź byłego szefa WSI, gen. Marka Dukaczewskiego, który przy okazji wybuchu afery z fałszywą notatką 
jako "ekspert" powiedział Rzeczypospolitej: „W służbach są ludzie, którzy służą partiom politycznym, a nie 
krajowi 234”. 

 Zacytowanie właśnie Dukaczewskiego jest bardzo symptomatyczne. Wypowiedź ta stała się sygnałem powrotu 
środowiska WSI do gry przy otwartej kurtynie medialnej i przykładem wykorzystania pozornie nieprzystających 
do siebie wydarzeń w budowaniu propagandowej narracji. 

Podjęto także dodatkową, niezwiązaną ze sprawą fałszywej notatki Agencji Wywiadu, próbę uwiarygodnienia 
Safonienki jako autora „Filmu Koli”. Stało się to w filmie śledczym Anity Gargas „10.04.2010”.  Zdaniem Autora 
utrwalone w filmie zachowanie Safonienki, widowiskowa kłótnia w barze z osobą, którą określił on później jako 
„agent KGB”, czy wreszcie późniejsze hamletyzowanie mechanika samochodowego w sprawie miłości ojczyzny 
etc.  wydają się być niewiarygodne, a cała scena emocjonalnej wymiany zdań mogła być wcześniej przygotowana 
(bez wiedzy autorów filmu) właśnie w celu zwiększenia wiarygodności wersji wydarzeń prezentowanej przez 
Safonienkę, poprzez postawienie jego osoby w opozycji do domniemanego „KGB”. 

Uchod 

Brak możliwości zrealizowania odejścia poprzez naciśnięcie przycisku „Uchod” w Smoleńsku był przez długi czas 
podnoszony przez media jako dowód braku profesjonalizmu pilotów „101”.  Po raz pierwszy w obiegu medialnym 
w Polsce teza, że piloci „101” nie wiedzieli, że w Smoleńsku nie mogą użyć przycisku „Uchod” pojawiła się w 
artykule Jana Osieckiego, Tomasza Białoszewskiego i Roberta Latkowskiego „Pilot do końca wciskał gaz” w 
Newsweeku, opublikowanym 06.12.2010. Autorzy pisali: „Dowódca, tak jak wcześniej planował, spróbował 
odejść w autopilocie. Nacisnął przycisk odejścia na drugi krąg. Urządzenie jednak nie zareagowało tak, jak 
chciałby. Ono pracuje tylko wtedy, gdy otrzymuje sygnał z ILS. A tego systemu na lotnisku w Smoleńsku nie było. 
Samolot nie zaczął się wznosić. 235” 

Również Edmund Klich opowiadał w mediach o braku możliwości użycia tego przycisku:  

„Wiele wskazuje na to, że nacisnęli przycisk „odejście”, czekali kilka sekund na reakcję maszyny, której nie było, i 
dopiero później próbowali odejść ręcznie. Ale pewności nie ma. Większość ekspertów, z którymi się 
konsultowałem, uważa, że naciśnięcie przycisku „odejście” nie pozostawia śladu w rejestratorze lotu, jeśli na 
ziemi nie ma ILS, jeśli cały system nie zostal aktywowany. Wnioskowałem, żeby komisja Millera przeprowadziła 
eksperyment dotyczący tej sprawy na drugim bliźniaczym Tu.” 236  

Jak widać, Klich nie konsultował się z pilotami-praktykami Tu-154M, którzy doskonale wiedzą jak wykonuje się 
odejście w automacie poza ścieżką ILS.  

Także wiceszef MAK, Aleksiej Morozow, w pseudokumentalnym filmie propagandowym telewizji NTW237 
stwierdził, że bez systemu ILS wykonanie odejścia automatycznego było niemożliwe. Podobny zapis znalazł się w 
Raporcie MAK. 

Wprawdzie płk Antoni Milkiewicz 238 w Naszym Dzienniku zwracał uwagę, że próba wiązania możliwości użycia 
przycisku „Uchod” z obecnością systemu ILS nie ma uzasadnienia239, jednak większość mediów powtarzała 
informacje, że odejście w automacie bez ILS było niemożliwe, zaś pilot, który próbował takiego manewru, był 
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 http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/polska/pilot-do-konca-wciskal-gaz,68952,1 
236 „Piloci Tupolewa byli bez szans” , Rzeczpospolita 11.12.2010 
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 http://www.youtube.com/watch?v=jtdA3f3WTCo 
238 Pułkownik Antoni Milkiewicz, pilot i główny inżynier wojsk lotniczych oraz specjalista z zakresu badań wypadków lotniczych. W pierwszych dniach po 
katastrofie pracował w Smoleńsku. 
239 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110415&typ=po&id=po02.txt 



niedoszkolony.  

Po pierwszym eksperymencie na Tu-154M „102”, gdy do mediów przeciekła informacja, że poza ścieżką ILS 
„Uchod” jednak zadziałał, do akcji wkroczył ekspert lotniczy, cytowany już wcześniej pułkownik Gruszczyk. Nie 
mniej ni więcej, ale zakwestionował doświadczenie KBWL LP: „ Sam dokładnie nie wiem, mało kto z resztą wie, 
na czym ten eksperyment miał polegać i czy się udał. (…)  Chodzi przede wszystkim o to, żeby robić taki 
eksperyment, trzeba doprowadzić do sytuacji, żeby ten samolot w czasie eksperymentu miał maksymalnie 
zbliżone warunki, wszystkie warunki pogodowe - takie jak temperatura, wiatr, kierunek wiatru, ciężar samolotu. 
Jeżeli nie będą zbliżone, to przepraszam, ale to taka trochę lipa.  W tym przypadku odejście (na drugi krąg - red.) 
to działanie załogi. Nikt sobie nie wyobrazi, że inna załoga zrobi to podobnie czy tak samo jak ta załoga, która 
zginęła. 240” 

Po zakończeniu całego doświadczenia Gruszczyk ponownie próbował zakwestionować jego wyniki, mówiąc w 
wypowiedzi dla Rzeczypospolitej: 
 – Nie wierzę, że podczas eksperymentu kazano pilotom łamać procedury i schodzić poniżej 100 metrów. Warunki 
meteorologiczne w Smoleńsku były też zupełnie inne od tych podczas testu. Lotnisko w Powidzu jest zupełnie inne 
niż Siewiernyj.  
Pamiętajmy, że piloci w Smoleńsku zeszli poniżej 100 metrów, prawdopodobnie źle odczytywali też wysokość i 
byli jeszcze niżej, niż myśleli. W tej sytuacji wszystko się mogło zdarzyć. 241 
 
 Gruszczyk, jak się wydaje, dopuścił się świadomej manipulacji, ponieważ dla wiarygodności testu istotne 
było wyłącznie to, czy samolot był poza wiązką ILS, a nie wysokość na jakiej się znajdował, ani też warunki 
meteo. Trudno podejrzewać osobę zawodowo związaną z lotnictwem, aby o tym nie wiedziała. 

Podobnie jak o tym, iż prawidłowo skonfigurowana aparatura samolotu (nastrojona na częstotliwość  
ILS), oraz dobrze użyty i sprawny „Uchod”- musiały umożliwić odejście w automacie poza wiązką ILS. 
  Przytoczoną wypowiedź Gruszczyka można zatem traktować jako kolejną próbę rozpaczliwej obrony 
narracji tej części „ekspertów lotniczych”, których teza o unieczynnieniu przycisku „Uchod” w Smoleńsku została 
doświadczalnie obalona. 
 Po eksperymencie Edmund Klich także się został zmuszony do defensywy: „Taka była opinia inżynierów. 
Tak też wynikało z analiz symulatora”. 242  
 
KBWL LP w raporcie była zmuszona przyznać, że „Uchod” działa poza ścieżka ILS- ale jednocześnie stwierdziła, że 
piloci którzy zginęli w Smoleńsku o tym nie wiedzieli... 
Tymczasem załoga w ramach przedstartowej checklisty poza bazami wykonywała samodzielnie testy 
przedstartowe „Uchoda” poprzedzone jego przygotowaniem, zaś pierwszy pilot, dokładnie znający instrukcje 
Tupolewa oraz nieopisane w nich procedury, pochodzące zarówno z 36.SPLT, jak i od Rosjan,  doskonale 
wiedział, w jaki sposób korzystać z systemu automatycznego odejścia. 
 

Nożyce dezinformacji 
W polskim Internecie pojawiło się wiele teorii, których autorzy próbowali połączyć przebieg tragedii z 10 
kwietnia z zamachem przeprowadzonym na polską delegację. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje jedna, 
zwana niezbyt szczęśliwie teorią „maskirowki”. W rzeczywistości nie jest ona spójna, lecz łączy wiele, często 
wzajemnie sprzecznych i nierzadko zupełnie fantastycznych wątków. Można jednak pokusić się o kilka punktów 
wspólnych dla nich wszystkich, jak choćby przekonanie, że nie dysponujemy żadnymi dowodami prawdziwego 
przebiegu wydarzeń, ponieważ absolutnie wszystko co wiemy o katastrofie smoleńskiej pochodzi z Rosji i jest z 
definicji sfałszowane, a także twierdzenie, iż tragedia 10 kwietnia to skutek wszechogarniającego spisku – do 
którego należą również sojusznicy Polski z NATO, jak i przynajmniej część rodzin ofiar. 
Dywagacje na temat „maskirowki” zdobyły pewną popularność na blogach. Jako jeden z pierwszych wystąpił z 
tym pomysłem inżynier Krzysztof Cierpisz. Według niego NATO na zlecenie bankierów żydowskich na terenie 
Rosji porwało i zestrzeliło polski rządowy Tu-154M (sic!). Rosjanie bojąc się, że nie mają szans wybronić się z tej 
sytuacji, zrobili inscenizację na Smoleńsku i upozorowali katastrofę.  
Rozwinięciem narracji o „maskirowce” zajął się znany bloger, piszący pod pseudonimem Free Your Mind. 
Zarówno on, jak i osoby komentujące na jego blogu rozpoczęły od zebrania imponującego materiału 
dokumentacyjnego, obejmującego wszystkie aspekty związane z katastrofą. Jednak jego analizy były 
prowadzone w wyjątkowo mało efektywny sposób: pomimo upływającego czasu, jeszcze w ponad 2 lata po 
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katastrofie „śledczym” nie udało ustalić się ani liczby samolotów, jakimi leciała delegacja (w maju 2012 roku sam 
Free Your Mind, wbrew dostępnemu materiałowi faktograficznemu, oceniał że do Smoleńska leciały trzy lub 
cztery maszyny)243, ani losu samej delegacji (sic!). Tzw. „obywatelskie śledztwo” grzęzło w pobocznych wątkach. 
Ignorowano dokumenty przeczące przyjętym założeniom, pojawiały się zupełnie fantastyczne teorie: o mordzie 
na delegacji jeszcze na Okęciu, przekierowaniu samolotu na lotnisko zapasowe i przeprowadzonej na nim 
eksterminacyjnej akcji Specnazu, a następnie podrzuceniu ciał na Siewierny, czy wreszcie o wzięciu części ofiar 
jako zakładników i oszczędzeniu im życia.  
Internauci, wśród których znajdowali się, jak się później okazało, funkcjonariusze służb specjalnych, dywagowali 
o liczbie miejsc w które podrzucono różne wraki rosyjskich Tu-154M aby ukryć brak właściwego samolotu na 
miejscu tragedii244, zaś wszystkie fotografie i filmy upublicznione przez rodziny ofiar klasyfikowano jako 
„fałszywki”. 
Warto zapoznać się z dialogiem przeprowadzonym na blogu Free Your Mind po ujawnieniu przez ekspertów 
Zespołu Parlamentarnego, że rejestratory tupolewa tuż przed katastrofą zapisały dwa wstrząsy: 
 

 
 
Co interesujące, drugi z rozmówców w innym miejscu blogosfery jednoznacznie sugerował swoje związki ze 
Służbą Kontrwywiadu Wojskowego245. Zatem powyższy wpis był klasyczną prowokacją, co musiało od początku 
być jasne dla każdej osoby mające jakiekolwiek pojęcie o technice. Nie wzbudził jednak żadnej 
zdroworozsądkowej reakcji innych komentatorów. Podobnych dezinformacyjnych wątków było wiele. 
W kręgu podejrzanych internetowego „śledztwa” prowadzonego przez środowisko związane z Free Your Mind 
znaleźli się z czasem zarówno członkowie polskiej delegacji, którzy 10 kwietnia przyjechali do Katynia pociągiem, 
jak i pracownicy Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także bezpośredni świadkowie katastrofy: załoga 
jaka-40 z 36.SPLT246. Podobnie było z osobami, które na Okęciu widziały odlot rządowego tupolewa. Sam fakt że 
o tym mówiły, stał się dla „śledczych” dowodem na matactwo. Co charakterystyczne, losy i rzekomy zakres 
odpowiedzialności za tragedię 10 kwietnia współpracowników Lecha Kaczyńskiego były analizowane znacznie 
skrupulatniej niż działania rządu Donalda Tuska i Rosjan247.  

                                                 
243 Free Your Mind: „Jak wynika z ustaleń blogerów wyleciały zapewne cztery samoloty – najpierw dwa jaki-40, potem znowu jak-40 i tupolew (niektórzy 
blogerzy sądzą, że mogły być tylko trzy samoloty”. 
„Analitycy” w ciągu 2 lat śledztwa nie ustalili także, które załogi 36.SPLT miały pilotować dodatkowe samoloty, i w  jaki sposób ponadprogramowe, 
niezgłoszone do kontroli przestrzeni powietrznej nad Europą loty odbyły się bez wiedzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i ośrodku Eurocontrol w Haren 
pod Brukselą. Temat Eurocontrol szerzej omówiono w: 
http://www.eurocontrol.int/mil/public/standard_page/newsletter_0511art01.html 
http://www.ivao.aero/specops/gat-oat.asp 
http://czarownica.salon24.pl/377312,prezent-na-nowy-rok-dla-fym-a-pomoce-naukowe-do-jego-ksiazki 
244 Free Your Mind: „Czy mogły być dwie inscenizacje – i na Siewiernym, i na Jużnym? Myślę, że jak najbardziej mogły.” Pamiętajmy, że przez „inscenizację” 
bloger rozumiał rozrzucenie w pewien zaplanowany sposób, w wybranym terenie, szczątków samolotu Tu-154M. 
245 Służba Kontrwywiadu Wojskowego 
https://picasaweb.google.com/lh/photo/pX9xOgdsRWqOSmsUBMVzQtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink 
246  Free Your Mind: „Wosztyl jest jedną z podejrzanych osób 10-04.” 
247 Świadczy o tym fakt, że pierwsze zawiadomienie do prokuratury, jakie złożyło środowisko związane z Free Your Mind w związku z katastrofą smoleńską, 
dotyczyło… ministra z kancelarii Lecha Kaczyńskiego, Jacka Sasina. Zob. http://niemcy.salon24.pl/340969,a-seremet-prok-generalny-czy-j-sasin-zlamal-
kodeks-karny 

http://www.eurocontrol.int/mil/public/standard_page/newsletter_0511art01.html
http://www.ivao.aero/specops/gat-oat.asp
http://czarownica.salon24.pl/377312,prezent-na-nowy-rok-dla-fym-a-pomoce-naukowe-do-jego-ksiazki
https://picasaweb.google.com/lh/photo/pX9xOgdsRWqOSmsUBMVzQtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
http://niemcy.salon24.pl/340969,a-seremet-prok-generalny-czy-j-sasin-zlamal-kodeks-karny
http://niemcy.salon24.pl/340969,a-seremet-prok-generalny-czy-j-sasin-zlamal-kodeks-karny


Piszący z pozycji  nieprzejednanego rusofoba i antykomunisty, Free Your Mind, dużo energii poświęcił 
konsekwentnym próbom zdyskredytowania zapisów odczytanego w USA systemu zarządzania lotem FMS oraz 
systemu TAWS248, które stały się podstawą wniosków z analiz prowadzonych przez ekspertów Zespołu 
Parlamentarnego.  
Same zapisy urządzeń z tupolewa odczytane w Redmond stały się centrum zainteresowania „obywatelskich 
śledczych” gdy tylko zostało ujawnione, że eksperci Zespołu Macierewicza pracują nad ich analizą. Apogeum 
akcji dezinformacyjnej prowadzonej przez osoby związane z Free Your Mind stanowiło zmanipulowanie przez 
dziennikarkę Joannę Mieszko-Wiórkiewicz wypowiedzi samego Macierewicza. W portalu internetowym 
Wpolityce.pl ujawniła ona fragment prywatnej korespondencji od przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego, 
z której- według kilku wyrwanych z kontekstu zdań- miało wynikać, że Amerykanie z firmy Universal Avionics w 
ogóle nie badali FMS/TAWS249. Sam Macierewicz zareagował błyskawicznie i bezprecedensowo, upubliczniając 
cały swój list250, którego konkluzja jest przeciwna niż wniosek jaki wysnuła z niego Mieszko-Wiórkiewicz. 
Wskutek ujawnionej manipulacji dziennikarka utraciła możliwość publikowania w portalu braci Karnowskich, 
wycofując się na Salon24 Igora Janke, którego administracja nie zareagowała na jej dezinformacyjną praktykę 
 
„Obywatelscy śledczy” kwestionowali zresztą nie tylko szczególnie cenne dowody odczytane w USA. Po 
sformułowaniu przez doktora G. Szuladzińskiego hipotezy o wybuchach na pokładzie samolotu, Free Your Mind 
nie cofnął się przed imputowaniem Zespołowi manipulacji i matactwa: 
. 

 

Później posunął się jeszcze dalej, pisząc wprost, że przewodniczący Zespołu, Antoni Macierewicz, jest „ruskim 
szpionem, rezydentem GRU na Polskę”. 
 
Sam projekt internetowego „śledztwa” od pewnego momentu był nadzorowany i  inspirowany  przez służby 
specjalne w celu maksymalnego pomnożenia wątków podlegających „badaniu”, kontroli nad nimi poprzez 
kierowanie uwagi „analityków” na ślepe tory, siania w Internecie dezinformacji oraz atakowania Zespołu 
Parlamentarnego i jego ekspertów, osób związanych z Lechem Kaczyńskim, czy wreszcie najważniejszych 
świadków tragedii251 z pozycji „patriotyczno-prawicowych” – czyli, w domyśle- jak najbardziej odległych od 
narracji MAK i KBWL LP252. Działania Free Your Mind wpisują się zatem w opisaną przez Golicyna „strategię 
nożyczek”, a jego ataki na Zespół Macierewicza uzupełniały się z analogicznymi zachowaniami zwolenników 
oficjalnej narracji KBWL LP/MAK. 
W końcu czerwca 2012 roku sam Free Your Mind w emocjonalnym wpisie przyznał iż współpracował z Służbą 
Kontrwywiadu Wojskowego „PPP”, czyli „Polskiego Państwa Podziemnego”: 
„ja zostałem wciągnięty (trochę jak „polski montażysta”) w polską agenturę. Ale z tego jestem DUMNY.” 
Jak można się domyślić, funkcjonariusze, którzy utrzymywali z blogerem kontakt i podsuwali mu kolejne 
dezinformujące wątki, legendowali się w ten sposób, dorabiając na potrzeby tej kombinacji operacyjnej 
nieistniejący polityczny byt. Sam Free Your Mind został najprawdopodobniej wybrany do tej operacji z powodu 
wcześniejszej dużej popularności w internetowych środowiskach patriotycznych, oraz korzystnego dla autorów 

                                                                                                                                                                         
 
248 analizując wypowiedzi Free Your Mind dotyczące prawdziwości zapisów FMS/TAWS można jednoznacznie stwierdzić, że nie tylko nie posiadał on wiedzy 
wystarczającej do wnioskowania w tym zakresie, ale i swoje wnioski wyciągał bez znajomości materiału źródłowego, jakim są raporty firmy Universal 
Avionics z Redmond- producenta tych urządzeń. 
249 tekst pierwotnie zamieszczony w portalu Wpolityce.pl można przeczytać: http://niemcy.salon24.pl/380281,antoni-macierewicz-potwierdza-nie-bylo-
amerykanskich-ekspertyz 
250 http://wpolityce.pl/artykuly/21314-antoni-macierewicz-w-sprawie-koncepcji-fym-a-pelny-tekst-listu 
251 Chodzi o załogę jaka-40: Artura Wosztyla, Artura Kowaleczko i Remigiusza Muś- ci żołnierze złożyli spójne zeznania, z których nie tylko wynikała obecność 
tupolewa na Siewiernym w chwili katastrofy, ale i słyszeli towarzyszące jej wybuchy w powietrzu. Opowiedzieli o tym w prokuraturze, stając się osobami 
niewygodnymi dla mataczącego w sprawie przyczyn tragedii rządu Tuska. Ich zeznania potwierdzają natomiast wnioski ekspertów Zespołu 
Parlamentarnego. 
252 Free Your Mind: „Dziennikarze doprowadzili do autokompromitacji badziewiarzy Macierewicza (a la Binienda) - a to im sugerowałem na blogu: by zajęli 
się Biniendą, niech dadzą mu głos w wielu mediach, niech gość mówi otwartym tekstem - i przemówił.” 

 

http://niemcy.salon24.pl/380281,antoni-macierewicz-potwierdza-nie-bylo-amerykanskich-ekspertyz
http://niemcy.salon24.pl/380281,antoni-macierewicz-potwierdza-nie-bylo-amerykanskich-ekspertyz
http://wpolityce.pl/artykuly/21314-antoni-macierewicz-w-sprawie-koncepcji-fym-a-pelny-tekst-listu


kombinacji profilu psychologicznego (erudycja, cynizm, przekonanie o własnej wyjątkowej wartości i 
przenikliwości, połączone z zupełną nieznajomością zagadnień techniki i zagadnień lotniczych, niezbędnych do 
rzetelnego badania przyczyn katastrofy).  
Wskutek umiejętnego prowadzenia przez służby specjalne, „obywatelskie śledztwo” zostało skierowane na 
manowce, nie mogąc zagrozić rzeczywistym winnym tragedii 10 kwietnia, a jednocześnie ośmieszając samą ideę 
dochodzenia do prawdy o katastrofie poprzez nagromadzenie, rozwijanie i analizowanie absurdalnych wątków. 
Z biegiem czasu, mimo teatralnie demonstrowanej niechęci do rządu Tuska (do pewnego momentu nazywanego 
przez Free Your Mind „gabinetem ciemniaków”), bloger zaczął de facto odsuwać uwagę czytelników od 
sprawców zamachu stanu 10 kwietnia w Polsce253. Ostatecznie wykonał gwałtowną woltę, przekonując, że 
polska delegacja została porwana i zamordowana przez Rosjan za wymuszoną zgodą Jarosława Kaczyńskiego i 
premiera, zaś zarówno Ewa Kopacz, jak i Donald Tusk, oddając śledztwo Putinowi, zachowali się heroicznie, 
działając jako funkcjonariusze… „Polskiego Państwa Podziemnego”, poprzez hekatombę prezydenckiej delegacji 
ratując niepodległość kraju.  
Free Your Mind, referując swoje „wnioski” o braku katastrofy, potrafił cynicznie zarzucić członkom rodzin ofiar 
zbyt ostentacyjną rozpacz („rzucanie się”) nad „pustą” trumną (ponieważ, jak stwierdził, „nie ma żadnych 
dowodów na to, że 10-04 zginęło 96 osób.”)254 
 
Sama dezinformacyjna kombinacja została dość wcześnie rozpoznana przez część niezależnych mediów, co 
spowodowało że osoby kojarzone z „maskirowką” straciły możliwość prezentacji swoich teorii w Gazecie Polskiej 
oraz portalach internetowych: Niezalezna.pl, Wpolityce.pl, Solidarni2010, a zasięg akcji znacznie się zmniejszył. 
Pewną popularność zapewnił dywagacjom o „maskirowce” dziennikarz Igor Janke, w którego portalu 
internetowym Salon24 była ona przez wiele miesięcy konsekwentnie promowana. Dopiero po wpisach, w 
których sam, wykazujący objawy paranoi Free Your Mind ujawnił swoje personalia, jednocześnie stawiając tezę 
o pracy Antoniego Macierewicza dla GRU oraz braku winy za Smoleńsk premiera Tuska i minister Kopacz, a także 
zasugerował, że niektóre ofiary z 10 kwietnia żyją, cały jego blog w Salonie 24 został zablokowany. Dalsze jego 
wpisy (już na prywatnym blogu) zawierają treści bez ogródek atakujące rodziny ofiar i skandalizujące.  
Free Your Mind, czyli doktor filozofii Paweł Przywara po kilku dniach od skandalu który wywołał w Salonie24 
pojawił się także w innym portalu internetowym- „nowym EKRANIE” Ryszarda Opary255 
 

 

Siergiej Tretiakow. Fot. AP 

                                                 
253 Free Your Mind: „Polska 10-04 objęta została ochroną całego NATO.  My też. I tak jest do dziś. (…)NATO gra teraz po nowemu. Od 10 Kwietnia. Zupełnie 
po nowemu. I to jest powód do dumy.” 
254 Free Your Mind napisał coś takiego na swoim blogu o konkretnej osobie, która straciła na Siewiernym bliską osobę. Autorzy nie zdecydowali się na 
linkowanie tego „opracowania”, aby nie robić niepotrzebnej reklamy narracji zbliżonej do prezentowanej przez J.Palikota. 
255 Ryszard Opara był popularyzatorem koncepcji tzw. „trzeciej drogi”, czyli budowania przed wyborami parlamentarnymi 2011 roku nowego bytu („ruchu 
społecznego” opartego na blogerach), który następnie miał wejść do polityki. Miał on (oficjalnie) stanowić alternatywę dla PO i PiS, w rzeczywistości zaś- 
odebrać wyborców Prawu i Sprawiedliwości (stanowiąc internetowy odpowiednik PJN). Sam projekt nie zdobył jednak zakładanej przez jego animatorów 
popularności, i trudno określić czy w ogóle odebrał PiS jakieś głosy wyborców. Zob. http://cogito.salon24.pl/305425,trzecia-sila-droga-donikad 
 

http://cogito.salon24.pl/305425,trzecia-sila-droga-donikad


 
 
Jednoznaczne ustalenie,  czy rzeczywiście maszyna płonęła w locie, jest niemożliwe. Pewną poszlaką jest zdjęcie, 
zrobione przez rosyjską internautkę, Marinę Chlybową, pokazujące odłamek samolotu prawdopodobnie poddany 
działaniu płomieni. 
http://photo.qip.ru/users/khlybova/115749469/136537929/#mainImageLink 

 

 

Konferencja prasowa promująca książki o katastrofie: Od lewej: R.Latkowski, T.Białoszewski, J.Osiecki, S.Amielin. 
Fot. Wojciech Olkuśnik, Agencja Gazeta 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8883950,Latkowski__kapitan_Tu_154_chcial__usatysfakcjo
nowac.html 

 

Medialna manipulacja Onetu: w rzeczywistości w locie do Gruzji obaj oficerowie z sobą nie rozmawiali 
 

http://photo.qip.ru/users/khlybova/115749469/136537929/#mainImageLink
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8883950,Latkowski__kapitan_Tu_154_chcial__usatysfakcjonowac.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8883950,Latkowski__kapitan_Tu_154_chcial__usatysfakcjonowac.html


 

Kadr z filmu z monitoringu z Okęcia pokazany na jednej z konferencji prasowych KBWL LP. Zdaniem „wiodących 
mediów” na materiale o zbliżonej jakości technicznej specjaliści mieli odczytywać z ruchu warg przebieg rozmowy 

majora Protasiuka z generałem Błasikiem… 

 

Maciej Lasek broni manipulacji Komisji Millera w sprawie głosu generała Błasika 

 

 

Domniemany autor „filmu Koli”: po lewej- Władimir Iwanow, wg fakt.pl, w środku- Władimir Safonienko, wg 
Superwizjera, 

z prawej- Władimir Safonienko, wg Misji Specjalnej 
 

 



 

Fragment tylnej części kadłuba wraku z wyrwanymi wiązkami kabli, które w „obywatelskim śledztwie” stały się 
łańcuchami na których rzekomo przenoszono szczątki na miejsce „maskirowki” 
 

 

Ogon Tu-154M w Smoleńsku, 7.04.2010. Fragment fotografii Aleksandra Nizowcewa. Silniki tupolewa zostawiają 
na usterzeniu charakterystyczny, czarny kopeć. Niedokładnie umyty ze spalin za pomocą mopa fragment 
samolotu dodatkowo wyczyszczono po wyprawie do Pragi 8 kwietnia, a przed tragicznym lotem 2 dni później. To 
spowodowało, że na zdjęciach z 10.04 tych plam nie widać. Zostało to przez „obywatelskich śledczych” Free Your 
Mind zinterpretowane jako dowód, że to nie samolot „101” poleciał na Siewiernyj w dniu katastrofy, lecz 
zastąpiła go inna maszyna (niestety, nie wiadomo w jakim celu). To typowy przykład dość charakterystycznego 
dla internetowego „śledztwa” mnożenia bytów ponad potrzebę. 
 

 


