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Vladimir Volkoff 
 
a) Kulisy publikacji raportu 
 
 Zgodnie z Załącznikiem 13 do konwencji chicagowskiej strona rosyjska udostępniła stronie polskiej 
projekt raportu końcowego MAK. Z projektem zapoznali się m.in. członkowie komisji Millera, polski 
akredytowany Edmund Klich i premier Donald Tusk. Po przeczytaniu dokumentu premier oświadczył, że Projekt 
raportu  jest "bezdyskusyjnie nie do przyjęcia.1"  
 
Trzy tygodnie przed ogłoszeniem przez Rosjan raportu, w dniu 24.12.2010 głos w sprawie tej wypowiedzi Tuska 
zabrał prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew:  
 
„Mam nadzieję, że polskim kolegom starczy rozumu i woli do przyjęcia odpowiednich wniosków, bez 
jakichkolwiek zbytecznych komentarzy.2” 
 
 Trudno tę wypowiedź traktować jako  zgodną z ogólnie przyjętymi zasadami dyplomacji europejskiej. 
Była w typowo imperialny sposób butna i nieznosząca sprzeciwu. Prezydent Miedwiediew zdecydowane i 
publiczne pogroził premierowi Tuskowi palcem,  przypominając że śledztwo jest w całości w rękach Rosji, zaś 
ewentualne dyskusje nad werdyktem MAK w ogóle nie będą brane pod uwagę. 
 Wypowiedź Miedwiediewa spotkała się natomiast ze zrozumieniem prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, który podchwycił jego pouczający ton  wobec Tuska, mówiąc w wywiadzie dla TVP.info w dniu 
01.01.2011:  
 
 „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.3 „ 
 
Tusk próbował ripostować Miedwiediewowi, sugerując że będzie podejmował próby umiędzynarodowienia 
śledztwa. Jak stwierdził w dniu 30.12.2010:  
 

                                                 
1  http://tvp.info/informacje/swiat/tusk-projekt-raportu-mak-nie-do-przyjecia/3590726 
2 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Zaskakujace-slowa-Miedwiediewa-o-polskim-premierze,wid,12978162,wiadomosc.html?ticaid=1b876 
3http://www.wpolityce.pl/view/5642/Prezydent_o_Smolensku_jak_Rosjanie___Proba_ladowania_nie_powinna_miec_miejsca__Sprawa_jest_arcyboles
nie_prosta_.html 



„Mi bardzo zależy na tym, aby gdyby, odpukać, okazało się, że nasze wnioski są jednak diametralnie różne od 
tego, jakie przygotowuje strona rosyjska, to w ramach konwencji chicagowskiej, ale także w ramach innych 
przepisów międzynarodowych, będziemy szukali takich rozwiązań prawnych, które z uwag polskich uczynią 
dokument ważniejszy niż tylko nasze oświadczenie. Ale mówię to nie po to, aby wywierać nacisk. 4”  
 
W programie „Tydzień Jacka Żakowskiego” w TVP.info 02.01.2011, Tusk przyznał że wcześniej próbował w 
rozmowach z Putinem i Miedwiediewem wpływać na kształt zawartości projektu do Raportu MAK:  
 
 „W rozmowie telefonicznej z premierem Putinem, wiele tygodni temu, uprzedzałem, że można się 
spodziewać wielu krytycznych uwag ze strony Polski. Także w rozmowie z prezydentem Miedwiediewem, kiedy 
ten był w Polsce, powiedziałem bardzo otwarcie, że raport MAK w tej postaci jest nie do zaakceptowania. W 
żadnym wypadku nie było to dla nich zaskoczenie5.” 
 
Jak słusznie zauważył specjalizujący się w problematyce polskiej polityki zagranicznej publicysta Krzysztof Rak:  
 
”Moskwa już w grudniu ubiegłego roku oficjalnie otrzymała wnioski komisji Millera. Według polskich ekspertów 
na wysokości 100 m dowódca Tu-154M podał komendę „Odchodzimy!". Polski pilot nie próbował lądować, a 
skoro tak, to nie było presji. Rosjanie byli świadomi, że w świetle tych ustaleń nie da się utrzymać kłamstw MAK-
u, ani zapobiec kompromitacji Tuska, który przed Polakami odgrywał męża zaufania Rosjan. Dlatego Putin 
zdecydował się na manewr wyprzedzający. Uratował wizerunek Rosji na arenie międzynarodowej, ale zadał cios 
wizerunkowi Tuska w Polsce. Uważał, i słusznie, że sprawa smoleńska tak czy owak będzie końcem politycznej 
kariery Tuska. Nie przeliczył się w swoich prognozach. (...) 
 Rosjanie są mistrzami długofalowych strategii. Dlatego też relacji z Polską nie będą budować na wierze 
w powodzenie jednego polityka. Ich cel jest jasny. Chodzi o to, by w ciągu najbliższej dekady, podczas której 
decydować się będzie nowy globalny porządek, Polska została wyeliminowana z gry. Gwarancją tego jest 
skłócenie Polaków. Brak konsensusu w fundamentalnych sprawach polityki zagranicznej kompletnie 
zmarginalizuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. To jest rzeczywista strategia Moskwy realizowana od 
dwóch dekad i jej przede wszystkim służyła publikacja raportu MAK.6” 
 

b) Firma PR na zlecenie MAK 
 W czasie gdy polski premier pohukiwał  w mediach, strona rosyjska przygotowywała prezentację 
raportu, która miała skutecznie „zabetonować” widzenie przyczyn katastrofy smoleńskiej w świecie. MAK 
wynajął do pomocy firmę PR „Nikolo M” z Moskwy.  Biorąc pod uwagę że „Nikolo M” doradzała m.in. Borysowi 
Jelcynowi, Władimirowi Putinowi i Gazpromowi7, jest pewne, że narracja która miała wzbudzić w Polsce 
oburzenie miała akceptację nie tylko MAK, ale i Kremla.  
 
 Warto zapoznać się z opinią specjalisty do spraw public relations, Eryka Mistewicza, który 
przeanalizował przyczyny zabójczej dla strony polskiej skuteczności prezentacji MAK:  
 
„Dlaczego konferencja rosyjska była tak głośna, tak skuteczna, tak boląca dla Polaków? Dlaczego, jeśli 
porównać działania rosyjskiego i polskiego pionu strategii komunikacji politycznej – bezwzględnie wykazali się 
profesjonalizmem i po prostu to starcie wygrali? 
Po pierwsze dlatego, że story-spinnersi generał Anodiny przygotowali opowieść. Prezentacja multimedialna 
może nie była nadto dokładna, ale skupiała się na jednym: na głównej linii przekazu. Pomijano kwestie 
nieistotne albo utrudniające przyswojenie linii przekazu. Sam przekaz bazował na dotychczasowej wiedzy ludzi, 
do których była kierowana informacja. A oni wiedzieli tyle, że rozbił się samolot. Wiedzieli też, że na pokładzie 
znajdował się prezydent, którego dominująca część mediów światowych rysowała w ciemnych barwach (z 
antyeuropejskiej partii, nieokiełznany emocjonalnie, wybuchowy, autorytarny…). Wreszcie wiedzieli, że Polacy 
nie uznają władz i przepisów, często organizują strajki, wywołują wojny a przynajmniej w ich uczestniczą, i piją 
alkohol, niezależnie od pory dnia.(...) 

                                                 
4http://wpolityce.pl/view/5627/Czy_premier_grozi_Rosji_umiedzynarodowieniem_sprawy_Smolenska__Czy_raport_MAK_jest_negocjowany_z_Rosja__
Czy_mozna_negocjowac_prawde__.html 
5http://wpolityce.pl/view/5627/Czy_premier_grozi_Rosji_umiedzynarodowieniem_sprawy_Smolenska__Czy_raport_MAK_jest_negocjowany_z_Rosja__
Czy_mozna_negocjowac_prawde__.html 

 
6http://www.wpolityce.pl/view/7204/_Chodzi_o_to__by_w_ciagu_najblizszej_dekady__podczas_ktorej_decydowac_sie_bedzie_nowy_globalny_porzad
ek__Polska_zostala_wyeliminowana_z_gry_.html 
7 http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20110523&id=po01.txt 



Trzykrotnie powtórzona informacja o zawartości alkoholu we krwi jednego z pasażerów, dowódcy polskich 
wojsk lotniczych, była znakomitym gwarantem rozejścia się przygotowanej opowieści wśród ludzi.(...) 
Zmysł wzroku zaspokojono pulsującym na ekranie ogromnym, czerwonym, przerażającym napisem „PULL 
UP!”, napisem wzmagającym grozę widzów. „PULL UP!” wyświetlano bez informacji, że ostrzeżenie dla 
polskiego samolotu generował system niedziałający na smoleńskim lotnisku. Polacy, słynni z ciągłych szarży 
kawaleryjskich na czołgi zbagatelizowali więc coś, co wszyscy w świecie słyszeli i widzieli: system krzyczący 
„PULL UP! – ODLEĆCIE!”.(...) 
Po trzecie, konferencja prasowa MAK nie unikała twardych, jednoznacznych sformułowań. Ostrych w wymowie, 
wręcz drastycznych, ale podanych w sposób niekonfrontacyjny.8 
 

 
c) Nieprawdziwe informacje z raportu MAK 

W dniu 12 stycznia 2011 w czasie konferencji prasowej w siedzibie agencji Interfaks Międzypaństwowy Komitet 
Lotniczy przedstawił  Raport końcowy. Wg MAK bezpośrednie przyczyny katastrofy to: 
1. Niepodjęcie na czas decyzji o odejściu na lotnisko zapasowe przy otrzymaniu informacji na czas o warunkach 
pogodowych  
2. Obniżanie lotu bez widoczności naziemnych punktów i wbrew ostrzeżeniom 
3. Brak odpowiedniej reakcji i wymaganych działań przy wielu ostrzeżeniach systemu TAWS i zejście poniżej 
minimów  
4. Podejście do lądowania mimo braku zgody z wieży kontrolnej 
5. Presja psychologiczna która miała wpływ na decyzję pilotów. 
 
 Głównym motywem konferencji była informacja, że w krwi gen. Błasika znaleziono 0,6 promila alkoholu 
etylowego, a także iż generał naciskał na załogę w celu wymuszenia lądowania. Przekaz MAK został poza Polską 
przyjęty ze zrozumieniem. Profesjonalna narracja przygotowana przez specjalistów od public relations okazała 
się skuteczna i wywołała pożądany przez Moskwę oddźwięk na Zachodzie9.  
 
Media donosiły: Die Zeit-„Tragiczny wypadek samolotu polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Rosji został 
spowodowany przez podpitego dowódcę sił powietrznych, który, mając 0,6 promila alkoholu we krwi, mimo 
ostrzeżeń wieży kontrolnej lotniska, polecił pilotom lądować.” 
New York Times: „Raport koncentrował się w szczególności na polskim dowódcy sił powietrznych, który - 
według Rosjan - miał 0,6 promila alkoholu we krwi, kiedy wszedł do kokpitu samolotu przed katastrofą.” 
Vi Menn (Norwegia): „Dramat w kokpicie . Ostatnia podróż prezydenckiego samolotu. 
POPCHNIĘCI W ŚMIERĆ przez pijanego generała. Prezydent i lekko wstawiony generał zmusili pilota w zeszłym 
roku w Smoleńsku, aby uderzył w ziemię razem z polską elitą władzy na pokładzie10”. 
 

Główne tezy MAK zostały natychmiast podchwycone i rozwinięte przez rosyjskie media oraz polityków i 
kręgi zbliżone do rosyjskiej agentury wpływu i rosyjskich lobbystów w Polsce oraz poza jej granicami. Dotyczy 
to także osób publicznych, niespecjalnie zorientowanych w sprawach katastrofy, które nawet bez złej woli 
przyjęły narrację rosyjską11. 
Deputowany do Dumy z proprezydenckiej „Jednej Rosji” i doradca Władimira Putina, dyrektor Instytutu Badań 
Politycznych w Moskwie, Siergiej Markow pouczał: „Niektórzy polscy politycy nie potrafią przyjąć twardej 
rzeczywistość. A MAK i tak w formie dbającej o polską kondycję psychiczną przedstawił wnioski raportu. 
Nazywajmy rzeczy po imieniu. Warto stwierdzić, że to Lech Kaczyński nakazał lądowanie w przekonaniu, że 
Rosjanie podawali fałszywe wskazówki dotyczące warunków pogodowych. Obecna reakcja Polski przypomina 

                                                 

8 http://www.erykmistewicz.pl/media/uwazam-rze/odleccie-szach-mat-eryk-mistewicz-1-2011 

 
9 Mniej zaufania do Rosji okazały media krajów Europy Środkowej: 
„Lidove Noviny” (Czechy): „Po przeczytaniu raportu wydaje się, że Rosjanie nie dopuścili się najmniejszego uchybienia, że lotniska mają we wzorowym 
porządku, ich kontrolerzy są zawsze trzeźwi, pasy startowe czyste, samoloty w dobrym stanie, podróżni zadowoleni, a pogoda posłuszna - komentuje 
gazeta. I zauważa, że "w takim razie Rosjan musi prześladować pech". 
Słowacki SME.sk relacjonując stanowisko Rosji jako pozostawiające wiele do życzenia, zwrócił także uwagę na brak wiarygodności MAK jako instytucji w 
tekście „MAK: skorumpowani władcy nieba”. 
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,8942334,_Lidove_noviny__kpia_z_raportu_MAK___Rosjan_musi_przesladowac.html 
http://www.sme.sk/c/5718494/rusi-hodili-vinu-iba-na-poliakov.html 
10http://www.se.pl/brak-kategorii/swiat-uwierzy-rosji_167804.html 
http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,8939617.html 
http://stanzag.salon24.pl/290364,norweski-magazyn-vi-menn-o-smolensku 
11 ) Tę ostatnią kategorię W.I. Lenin zdefiniował jako „pożytecznych idiotów”. 



zachowanie kapryśnego pryszczatego nastolatka. Taka postawa szkodzi Polsce”. Minister spraw zagranicznych 
FR, Siergiej Ławrow: „Spekulowanie na temat katastrofy polskiego Tu-154M pod Smoleńskiem jest nieetyczne i 
bluźniercze”. Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej, Leonid Słucki: „Tylko 
nieprofesjonalista może powątpiewać w kompetencje Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego. Polskich 
kolegów nie satysfakcjonują niektóre wnioski MAK. Ale co można poradzić na to, że te wnioski są zgodne z 
rzeczywistością. To, co jest w raporcie Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego - to prawda.12” 
 
Nie lepiej było na Zachodzie. Timothy Garton Ash : „Raport Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) w 
sprawie katastrofy w Smoleńsku nie odpowiada na wszystkie pytania, ale nie zmienia to faktu, że samolot nie 
powinien był lądować we mgle. Raport MAK pomija milczeniem kwestię stanu smoleńskiego lotniska, rolę 
kontrolerów w wieży i ich rozmowy z przełożonymi. Te braki nie dziwią, jeśli wziąć pod uwagę, że Komitet, który 
przygotował raport, jest również odpowiedzialny za nadzór nad stanem lotnisk. Samolot nigdy nie powinien był 
lądować we mgle i pilot zapewne lądował z powodu presji wywieranej na niego ze strony dowódcy sił 
powietrznych, przez pewien czas przebywającego w kabinie, a ostatecznie z powodu wyrażonych, lub 
domniemanych życzeń samego prezydenta13". 
 
 Alexander Rahr, doradca Bundestagu i rządu Niemiec d/s Rosji, politolog i lobbysta rosyjski w Niemczech, 
honorowy profesor MGIMO, ekspert Niemieckiej Rady Stosunków Międzynarodowych, biograf W.W. Putina 
stwierdził w wywiadzie dla rosyjskich mediów:  
 
„Dla zagranicznych obserwatorów jest jasne, co się stało i nikt nie bedzie winić Rosji i rosyjskich kontrolerów 
ruchu lotniczego. Raport MAK może być poddany ekspertyzie międzynarodowej, jeśli będzie trzeba. Ale w tej 
sprawie, pozostaną w każdym razie emocje - to nie jest matematyka. Ale najważniejsze jest ,że Polska nie może 
przypisać stronie rosyjskiej winy w tej katastrofie. Gdyby to było możliwe, jeżeli istniałby co najmniej cień 
podejrzenia, byłby to rzeczywiście skandal.”  
 
Materiał dla portalu internetowego „Swobodnaja Priessa” nosił jednoznaczny tytuł: „Polacy nie chcą przyznać, 
że zabili swojego prezydenta14”.  
 
 W kraju narracji rosyjskiej wtórował Janusz Palikot: „Na pokładzie wszyscy pili więc atmosfera była 
bojowa. Wstyd! Po raz kolejny wygłupiliśmy się i ośmieszyliśmy nasz kraj, a ci którzy tego dokonali zostali 
pochowani na Wawelu, a nie w rynsztoku, gdzie ich miejsce. (...) Kaczyński kazał Błasikowi wydać rozkaz 
pilotom do startu i do lądowania. A PILOT nie miał odwagi odmówić. Cały świat też tak myśli, tylko nasi 
zawodowcy od narodowego cierpienia opowiadają bajki, że mogło być inaczej”. Wdzięczność Rosji za 
zakłamaną prezentację i raport wyraził Lech Wałęsa: „Gdybyśmy postępowali ostrzej z Rosją nic byśmy nie 
wskórali. Do katastrofy doszło w ich kraju, mogą robić wszystko. Z przykrością stwierdzam, że jak do tej pory 
zachowują się wyjątkowo dobrze. Też chciałbym dokopać Rosjanom, ale nie mogę, bo to, co robią i jak robią w 
sprawie Smoleńska zasługuje na uznanie i podziękowanie, a nie na szarpanie15.” 
 
 Rosyjskiej ofensywie propagandowej wtórowali tzw. „eksperci lotniczy”. Piotr Łukaszewicz ponownie 
powtórzył nieprawdziwy zarzut o zbyt późnym odłączeniu autopilota (ignorując fakt, że samolot odchodził na 
drugi krąg, a nie lądował), ale zwrócił także uwagę na błędy rosyjskie: "niedopuszczalne jest to, że samolot nie 
był na ścieżce lądowania, a otrzymywał informacje, że jest. Informacje dotyczące przekazywania warunków 
atmosferycznych, są bardzo podejrzane i powinny być elementem uważnego postępowania prokuratury".  
 Wojciech Łuczak: „Dla mnie z przedstawionego we wtorek na konferencji prasowej materiału wynika, że 
w procesie przygotowania załogi, jej treningu i szkolenia, popełniliśmy więcej błędów niż pokazał to raport 
MAK. (...) 
 Do mnie z prezentacji dotarło to, że kontrolerzy działali może po omacku, ale działali w taki sposób, 
żeby ocalić samolot, co jednak się nie udało. Pytanie jest takie, co mieli zrobić, wyjść w balonie zaporowym nad 
lotnisko i strzelać rakietami, żeby nie lądowali?” 
 Tomasz Hypki stwierdził filozoficznie: „Powinniśmy znaleźć u siebie wszystkie możliwe nieprawidłowości 

                                                 
12 http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/317336,ideolog-kremla-to-kaczynski-kazal-ladowac.html 
http://www.rp.pl/artykul/29,593353—Lawrow--spekulowanie-na-katastrofie-smolenskiej-nieetyczne.html 
http://wiadomosci.wp.pl/title,Rosja-odpowiada-MAK-pisze-prawde-polscy-koledzy,wid,12959273,wiadomosc.html 
13 http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/323537,ash-w-guardianie-raport-mak-nie-odpowiada-na-wszystkie-pytania.html 
14 http://svpressa.ru/politic/article/37061/ 
15 http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/317376,na-pokladzie-wszyscy-pili-wstyd.html#komentarze 
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027191,title,Smolenski-pokaz-LKaczynskiego-kosztuje-nas-za-duzo,wid,13032081,komentarz.htm 



- a potem polemizować z Rosjanami. A nie łapać złodzieja, bo to do niczego nie prowadzi 16”.  
  
d) Bezradność rządu Tuska wobec rosyjskich kłamstw 
 
 Na kłamliwą narrację przedstawioną na konferencji przez Aleksieja Morozowa Polska nie mogła 
ripostować w sposób rzeczowy i skuteczny. Po prezentacji MAK polskie władze nabrały wody w usta: premier 
przebywał na urlopie17 , zaś prezydent miał być chory. Cała polityczna odpowiedzialność za powodzenie akcji 
dezinformacyjnej Rosji na świecie spada na Donalda Tuska, który, wcześniej znając główne tezy Rosjan, schował 
głowę w piasek i nie podjął żadnych kroków w celu obrony dobrego imienia polskich lotników. 
 MAK w Internecie upublicznił polskie Uwagi do raportu wyłącznie w języku polskim, ponieważ rząd 
Tuska  zaniedbał przetłumaczenia dokumentu na język angielski (jeden z oficjalnych języków ICAO).  
 Przewodniczący polskiej komisji, Jerzy Miller, mimo iż  natychmiastowe rozpowszechnienie polskich 
Uwag w języku angielskim mogłoby osłabić główne tezy kampanii propagandowej MAK poza granicami kraju na 
samym jej początku, w ogóle nie uważał braku tłumaczenia dokumentu KBWL LP na angielski za problem. 
Jeszcze cztery miesiące po konferencji MAK oświadczył: „Nie będzie tłumaczenia na angielski polskich uwag do 
raportu MAK-u, bo to niepotrzebne. Świat, który jest zainteresowany, bardzo szybko poradził sobie z barierą 
językową i ta informacja stała się powszechna 18.” 
 W kraju rzecznik Graś spowodował chaos w przekazie medialnym: najpierw poinformował, że premier 
nie przyjedzie natychmiast do Polski, aby odnieść się do tez MAK. Jednak już dzień póżniej Tusk  jednak 
przerwał urlop. 
 Na konferencji prasowej w dniu 13.01.2011, premier wyraził jedynie opinię, że Raport MAK jest 
„niekompletny”. Nie odniósł się ani do skandalicznej formy jego prezentacji, ani też do niepopartej żadnymi 
dowodami informacji MAK że gen.Błasik był pod wpływem alkoholu. Wystąpienie premiera było długie i 
bezbarwne, ograniczało się do komunałów o polsko-rosyjskiej współpracy i opowieści o pozytywach konwencji 
chicagowskiej, okraszonych niemrawą groźbą iż w razie niemożliwości opracowania wspólnego polsko-
rosyjskiego raportu końcowego Tusk zwróci się o arbitraż międzynarodowy na podstawie konwencji 
chicagowskiej (która wszak nie stanowiła podstawy do postępowania w sprawie katastrofy !) 
 Premier na konferencji poinformował, że wystąpił do strony rosyjskiej z propozycją rozmów na temat 
możliwości rozszerzenia Raportu MAK 19. Tego samego dnia wieczorem wiceprzewodniczący MAK, Morozow, 
rozwiał nadzieje Tuska: „ Zgodnie z załącznikiem 13 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym 
komisja techniczna MAK szczegółowo rozpatrzyła uwagi Rzeczpospolitej Polskiej do projektu raportu 
końcowego i uwzględniła komentarze o charakterze technicznym. Jak wspomniano w decyzji komisji 
technicznej, śledztwo w sprawie katastrofy zostało zakończone i raport jest ostateczny 20”.  
 
 W tym samym dniu głos zabrał chory Prezydent Komorowski: 
„W pełni popieram stanowisko zajęte przez rząd polski w kwestii oceny przyczyn i przebiegu katastrofy lotniczej 
w Smoleńsku przedstawionych przez stronę rosyjską. Stanowisko polskie jest tyle samo wyważone, co 
zdecydowane. (…) Nie ma zasadniczych zastrzeżeń do ustaleń MAK, to jednocześnie podnosi istotny problem 
pominięcia błędów i słabości techniczno-organizacyjnych po stronie rosyjskiej", a następnie przypominając 
prezydentowi Rosji o wcześniejszych ustaleniach: „Z prezydentem Miedwiediewem uzgodniliśmy objęcie 
współpatronatem trwałego upamiętnienia na lotnisku w Smoleńsku. Mam nadzieję, że to zamierzenie uda się 
nam w pełni zrealizować pomimo istotnych różnic w ocenie raportu MAK 21”.  
 
 Dzień później (14.01.2011) Komorowski zadzwonił do Miedwiediewa. Zgodnie z utrzymanym w stylu 
sowieckiej nowomowy komunikatem służby prasowej Kremla: 
"Szefowie państw wymienili poglądy w związku z publikacją raportu końcowego Komisji Technicznej 
Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego na temat przyczyn katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, a 
także przedyskutowali dalsze wspólne działania w badaniu jej okoliczności. (...) potwierdzono plany 

                                                 
16 http://www.tvn24.pl/0,1689905,0,1,piloci-ignoruja-komunikat-taws--gdy-widza-ziemie,wiadomosc.html 
http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/318232,prezentacja-stenogramow-pokazala-glownie-nasze-
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17 Przed wylotem premiera na urlop min. Jerzy Miller poinformował Donalda Tuska o zamiarze publikacji Raportu przez MAK. Zdaniem Autora był to 
jeden z ważniejszych (jeśli nie najważniejszy) powód urlopu, gdyż Tusk chciał za granicą przeczekać burzę medialną po publikacji Raportu. Fakt że dzień 
po jego upublicznieniu musiał wrócić do kraju, świadczy o fakcie że źle odczytał intencje strony rosyjskiej. 

18 http://niezalezna.pl/8709-kompromitujaca-wypowiedz-millera 
19  http://wyborcza.pl/1,75248,8943730,Tusk__Raport_MAK_niekompletny__ale_nie_podwazamy_podstawowych.html 
20 http://polska.newsweek.pl/-raport-jest-ostateczny—sledztwo-zakonczone---mak-pozbawia-zludzen,70441,1,1.html 
21 http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/478223,bronislaw_komorowski_popieram_stanowisko_rzadu_ws_raportu_mak.html 



przeprowadzenia wspólnych uroczystości żałobnych, poświęconych rocznicy tej tragedii 22”. 
 
 Minister obrony Bogdan Klich zabrał głos dopiero  dwa dni po prezentacji Anodiny, mówiąc to co 
powinno być zostać powiedziane w oficjalnym oświadczeniu premiera lub prezydenta natychmiast po 
ujawnieniu Raportu MAK. Klich stwierdził w programie Moniki Olejnik: „To absolutny skandal, i dlatego 
uważam to wystąpienie pani Tatiany Anodiny za politycznie przygotowane. Sam fakt, że została konferencja 
przeprowadzona podczas nieobecności premiera, też ma swoje znaczenie 23.”  
 
 Tusk wrócił do sprawy wniosków z Raportu MAK tuż przed rocznicą Katastrofy Smoleńskiej, 
stwierdzając w wywiadzie dla BBC 2 Newsnight: 
- Rosjanie próbują zatuszować (niektóre okoliczności katastrofy, w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński) 
nie z powodu jakichś mrocznych tajemnic, ale (ponieważ) z reguły niechętnie przyznają się do własnych błędów 
i słabości. 
Choć raport wyszczególnia bliskie prawdy błędy i zaniedbania polskiej strony, to pomija milczeniem, co także 
jest oczywiste, odpowiedzialność Rosji 24.  
 
 Mocno spóźniona, polska merytoryczna reakcja na ostateczny Raport MAK nastąpiła w dniu 
18.01.2011, gdy KBWL LP upubliczniła animację końcówki lotu Tu-154M „101” , kładąc szczególny nacisk na złą 
jakość naprowadzania maszyny przez kontrolerów lotu. O przyczynach opóźnienia polskiej reakcji na Raport 
MAK mówił min. Jerzy Miller: „Oglądałem konferencję pani Anodiny, wysłuchałem jej i poprosiłem członków 
komisji, aby sprawdzili dokładnie, na ile wypowiedzi pani Anodiny czy pana Morozowa pokrywają się z naszymi 
ustaleniami. Chcieliśmy być bardzo dokładni w ocenie tego, co usłyszeliśmy. Musieliśmy sprawdzić, które polskie 
uwagi przesłane w grudniu zostały uwzględnione w raporcie końcowym. I jak sobie pani przypomina, tego 
samego dnia w godzinach popołudniowych zaprosiliśmy dziennikarzy do siebie, aby zakomunikować, że się z 
wypowiedziami strony rosyjskiej nie zgadzamy i w związku z tym przedstawimy dowody na to, że nasze 
krytyczne uwagi do współpracy kontrolerów lotu lotniska Smoleńsk-Północny z załogą Tu-154M są w pełni 
uzasadnione. Ale szanując odbiorcę naszej informacji, polskie społeczeństwo, musieliśmy bardzo dokładnie 
przygotować materiały. I przygotowaliśmy chyba dość czytelną prezentację, która wymagała pracy przez kilka 
dni i nocy tak, aby przełożyć język ekspercki na język zrozumiały dla odbiorcy 25.”  
 Prezentacja KBWL LP nie pozostawiała wątpliwości zarówno do wątpliwego profesjonalizmu 
kontrolerów z Siewiernego i skandalicznej jakości naprowadzania samolotu, jak i faktu że intencją pilotów było 
wyłącznie wykonanie próbnego podejścia, a nie przeprowadzenie lądowania. Komisja upubliczniła także część 
stenogramów z wieży kontroli lotów, pokazujących brak profesjonalizmu, chaos i napięcie jakie tego dnia 
panowały wśród dyspozytorów. Niestety, występujący major Benedict wyglądał na wyraźnie speszonego, zaś 
sama prezentacja nie została odpowiednio nagłośniona i nie zrobiono nic, aby zapoznać z nią zachodnią opinię 
publiczną. MAK odpowiedział w tym samym dniu, publikując wszystkie stenogramy ze stanowiska kontroli 
lotów, które jednak pogłębiły fatalne wrażenie jakie już wcześniej sprawiał brak profesjonalizmu rosyjskich 
dyspozytorów. 
Już po prezentacji polskich wniosków do Raportu MAK, minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, 
zamiast wesprzeć ekspertów medialnie,  całkowicie zbagatelizował klęskę wizerunkową jaką poniósł nasz kraj: „ 
Polscy piloci ewidentnie popełnili błąd, nie powinni lądować we mgle, choćbyśmy nie wiem ile zaprzeczali. Dla 
nas wiążącym raportem będzie polski raport. Nie rozumiem tej fascynacji czy podniecenia związanego z tym, co 
mówią inni 26„.  
 
e) Wzmocnienie dezinformacji MAK 
 
 17 lutego 2011 roku Rosjanie zaprezentowali wideokonferencję, mającą utrwalić w opinii publicznej 
główne tezy raportu MAK. Została ona przygotowana przez Państwową Agencję Rosyjską RIA Nowosti oraz PAP. 
O telemoście nie poinformowano członków KBWL LP, zapraszając nań jednocześnie eksperta lotniczego, 
Tomasza Hypkiego, który jednak się nie pojawił, gdyż, jak sam stwierdził, nie miał czasu 27. 
 W konferencji uczestniczyli piloci:  Oleg Smirnow i Ruben Jesajan oraz były szef zarządu ds nadzoru w 
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25

 http://www.polskatimes.pl/fakty/370424,jerzy-miller-raport-komisji-uderzy-w-nasza-dume-i-to,id,t.html 
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 http://www.tvn24.pl/-1,1693555,0,1,szef-msz-polscy-piloci-ewidentnie-popelnili-blad,wiadomosc.html 
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 http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/322633,hypki-wiedzial-o-konferencji-rosjan-byl-nawet-zaproszony.html 



Gosawianadzorze, federalnej organizacji zajmującej się kontrolą bezpieczeństwa lotnisk i lotów 28. 
 Wydarzenie miało charakter głównie propagandowy, a jego celem było przypomnienie kłamliwej 
narracji MAK i rozwinięcie jej za pomocą dodatkowych środków. Uczestnicy przekonywali o winie i słabym 
wyszkoleniu polskich pilotów, pytając retorycznie dziennikarzy: „Kto zgodziłby się lecieć z załogą, wiedząc, że 
jest ona tak źle przygotowana jak załoga, która leciała 10 kwietnia?”. Opowiadano, że „ wszyscy szukali ziemi, 
nie było ziemi, a potem było pełno trupów”. Według Rosjan załoga nie zapoznała się przed lotem z topografią 
terenu i wreszcie- była niezgrana. Oczywiście w tej narracji nie było miejsca na winę grupy kontroli lotów, która 
„nie miała prawa zamknąć lotniska”.  
 
 Zgodnie z pijarowską zasadą, na konferencji nie mogło zabraknąć łatwo wpadającego w ucho akcentu. 
Smirnow stwierdził: „ Gdyby nie było ani jednego kontrolera na lotnisku w Smoleńsku, a zamiast tego siedział 
tam szympans i w języku, który jest niezrozumiały dla jakiegokolwiek człowieka, dla jakiejkolwiek narodowości, 
jakimś tam bełkotem podawał informacje - nawet ten absurd w jakimkolwiek wypadku nie mógł być przyczyną 
katastrofy. 29”  
 
Telemost spotkał się z krytyką członków Komisji Millera. Pułkownik Grochowski zauważył, iż „eksperci rosyjscy 
nie mieli dostępu do polskich uwag do raportu”. Wiesław Jedynak stwierdził zaś, że rosyjskie przedstawienie nic 
nowego nie wniosło i było manipulacją 30. Oczywiście innego zdania był niezawodny ekspert Tomasz Hypki: jak 
ocenił, rosyjska konferencja była „całkiem przyzwoita pod względem merytorycznym” 31.  
Miał rację pod jednym względem: stwierdzenie o szympansie, który nie doprowadziłby do katastrofy, stało się 
ogólnie rozpoznawalne, przyczyniając się do wsparcia i rozszerzenia narracji MAK wśród odbiorców informacji. 

f) Polskie Uwagi do raportu 
 
 „Uwagi RP do projektu raportu MAK”, w przeciwieństwie do rosyjskiej propagandy nie zostały profesjonalnie 
nagłośnione na świecie. MAK wykonał obowiązek wynikający z punktu 6.3 Załącznika 13 do konwencji 
chicagowskiej, i umieścił je na swojej stronie internetowej 32. Z winy premiera Tuska dokument ten nie został 
przetłumaczony na angielski, a zatem miał bardzo ograniczone oddziaływanie. 
Tymczasem eksperci Millera, którzy pół roku później mieli obwinić o tragedię załogę tupolewa i 36.SPLT, oraz 
podpisać się pod skandalicznym raportem końcowym, napisanym bez dostępu do dowodów o których braku 
wspominali w „Uwagach” – jednoznacznie stwierdzili, że Raport MAK nadaje się do kosza. 
 
„Uwagi” można streścić w tak naprawdę kilku zawartych w nich zdaniach: „Po zapoznaniu się z projektem 
Raportu końcowego przygotowanego przez MAK (zwanym dalej Raportem), strona polska stwierdza, że 
poszczególne rozdziały Raportu nie są napisane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie ICAO 
Doc.9756 Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation, part IV Reporting. Zgodnie z metodyką 
przygotowywania raportów z badań zdarzeń lotniczych, opisaną w ww. dokumencie, rozdział 1 Informacje 
faktyczne nie powinien zawierać ocen i analiz, a elementy te powinny znaleźć się w rozdziale 2 Analiza. (…) 
Zdaniem strony polskiej, niektóre stwierdzenia zawarte w rozdziale 3.2 Przyczyny, nie znajdują potwierdzenia w 
faktach, nie są wystarczająco uzasadnione w analizie lub analiza ta jest jest przeprowadzona niewłaściwie. (…) 
W związku z powyższym strona polska wnosi o ponowne sformułowanie przyczyn i okoliczności wypadku 
samolotu Tu-154M oraz zaleceń profilaktycznych.” 
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 Biogramy uczestników konferencji: zob. http://www.tvn24.pl/1,1693020,druk.html 
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http://wpolityce.pl/wydarzenia/5674-prezydent-o-raporcie-mak-rosjanie-zrobili-gest-ktory-nie-wynika-z-obowiazku-w-ogole-te-polskie-uwagi-dolaczyli-
do-raportu 

 

http://wpolityce.pl/wydarzenia/5674-prezydent-o-raporcie-mak-rosjanie-zrobili-gest-ktory-nie-wynika-z-obowiazku-w-ogole-te-polskie-uwagi-dolaczyli-do-raportu
http://wpolityce.pl/wydarzenia/5674-prezydent-o-raporcie-mak-rosjanie-zrobili-gest-ktory-nie-wynika-z-obowiazku-w-ogole-te-polskie-uwagi-dolaczyli-do-raportu


 
PR w służbie propagandy: prezentacja Raportu MAK. Fot. AP, Siergiej Ponomariew 

 
 
 

 
 

Oszczerstwo prasy norweskiej: POPCHNIĘCI W ŚMIERĆ przez pijanego generała.  Fot.za 
http://stanzag.salon24.pl/290364,norweski-magazyn-vi-menn-o-smolensku 
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Wideokonferencja RIA Nowosti i PAP, 17 lutego 2011 roku. 
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