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a) Czy komisja J.Millera działała zgodnie z prawem 

Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWL LP) powstała z rażącym naruszeniem 
prawa. Polegało ono na niewypełnieniu przepisu par.6 rozporządzenia o jej powstaniu, regulującego przypadki, 
w jakich komisja może badać katastrofy statków powietrznych lotnictwa państwowego za granicą. Określa 
jedynie, że takie badanie może być prowadzone jeżeli przewidują to umowy międzynarodowe, jeśli państwo na 
którego terenie miał miejsce incydent nie przystąpi do jego badania, albo też jeśli właściwy organ obcego 
państwa przekaże polskiej komisji swe uprawnienia. Ponieważ ani konwencja chicagowska, ani Załącznik 13 nie 
obejmują lotnictwa państwowego, zaś premier Tusk dobrowolnie zrezygnował z prowadzenia wspólnie z Rosją 
dochodzenia na podstawie wojskowego porozumienia z 1993 roku a badanie przejął MAK- przywołane 
postanowienie rozporządzenia nie zostało spełnione2. 

Dodatkowy problem z legalizmem prac komisji pojawił się, gdy 27 kwietnia 2010 r. zmieniono rozporządzenie 
Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania KBWL LP, podporządkowując ją 
bezpośrednio premierowi, a nie MON. Stanowi to naruszenie ustawy Prawo Lotnicze, jako że zmiana aktu 
prawnego wyższego rzędu- a takim jest uchwalona przez Sejm ustawa- za pomocą aktu niższego rzędu, jakim 
jest rozporządzenie ministra, stanowi rażące naruszenie prawa (na możliwe naruszenie przepisów w tej kwestii 
zwracało uwagę Biuro Analiz Sejmowych już w lipcu 2010 roku). Zatem wszelkie dokumenty wytworzone 
przez KBWL LP można podważyć przed sądem.  

W skład KBWL LP weszli zarówno cywile, jak i wojskowi.  

W pochodzącej z pierwszego półrocza 2010 roku ekspertyzie dotyczącej uregulowań prawnych przy badaniu 
katastrofy, opracowanej dla Edmunda Klicha, jej autor, dr Piotr Kasprzyk zwrócił uwagę na konflikt interesów po 
stronie polskiej od momentu, gdy członkowie KBWL LP zostali doradcami akredytowanego przy MAK Klicha- od 

                                                 
1 http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=1906 
2 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120130&typ=po&id=po21.txt 
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tego momentu bowiem jako doradcy nie mieli prawa ujawnić informacji o badaniach MAK (co musiało wpłynąć 
na jakość raportu który przygotowali dla strony polskiej), a jednocześnie byli zobowiązani do przekazywania 
stronie rosyjskiej swojej pełnej wiedzy (a w grę wchodzi tu także tajemnica państwowa, np. związana z 
procedurami przewozów VIP). Ta sytuacja była w sposób jaskrawy niekorzystna dla strony polskiej, a jednak ten 
prawniczy absurd aż do samego końca wpływał na badania Komisji Millera3. 

Przewodniczący KBWL LP, Jerzy Miller, w rozmowie z Gazetą Wyborczą tak mówił o jej powstaniu i swojej wizji 
badań : „Jeżeli naprawdę chcemy usunąć przyczyny wypadku, to nas nie interesuje, kto stoi za tymi 
przyczynami. Etyka badacza nie jest elastyczna z punktu widzenia prawdy. Tu nie ma miejsca na kompromis. 

Amerykanie nigdy takich badań nie zamykają. Piszą raport na dzień. Może będzie tak, że mamy raport MAK na 
12 stycznia. I raport polski na dzień taki i taki. Może doczekamy się raportu wspólnego na dzień kolejny. To 
moje marzenie, ale - jak sądzę - może być realne.  

Badania komisji są zespołową pracą indywidualistów. Mechanik nie wypowiada się o meteorologii, i odwrotnie. 
Ale na końcu wszyscy dyskutują i głosują. Każdy ma prawo złożyć zdanie odrębne, nie tylko w swojej branży, 
ale we wszystkich. 

To ja typowałem członków komisji i powiedziałem: chcę mieć pół cywilów, pół wojskowych. Zamiast siedzieć w 
stertach papierów, trzeba rozmawiać z praktykami. Ale też nie można dać im monopolu na badanie. Trzeba 
mieć kogoś, kto spojrzy z zewnątrz. I różnice bywały artykułowane twardo. To nie są ludzie, którzy się boją. 
Mówią otwartym tekstem. 

Zwróciłem się do prezesa LOT: niech pan mi da ludzi o osobistym autorytecie, bo będą musieli się 
skonfrontować z niechętną opinią publiczną. Prawda zawsze boli. Jedynym orężem komisji jest autorytet jej 
ludzi. 4” 

W skład KBWL LP weszli: 

min.Jerzy Miller- przewodniczący; 

płk pil. mgr inż. Mirosław Grochowski- pilot wojskowy, Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów – Szef 
Inspektoratu, W KBWL LP pełni funkcję Z-cy Przewodniczącego Komisji; 

mgr Agata Kaczyńska- prawnik – prawo lotnicze, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych – 
Sekretarz Komisji.W KBWL LP pełni funkcję Sekretarza Komisji; 

mjr pil. Robert Benedict- pilot wojskowy doświadczalny, Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów – 
specjalista. W KBWL LP pełni funkcję Przewodniczącego Podkomisji Lotniczej; 

mjr lek. med. Bogusław Biernat- lekarz wojskowy, anatomopatolog, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej; 

mjr mgr inż. Dariusz Dawidziak- inżynier lotniczy, Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów – specjalista; 

mjr mgr inż. Leszek Filipczyk- inżynier lotniczy, Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów – specjalista; 

mjr rez. mgr inż. Bogdan Fydrych- pilot wojskowy, kontroler ruchu lotniczego, Państwowa Komisja Badania 
Wypadków Lotniczych – Członek Komisji; 

mgr inż. Wiesław Jedynak- pilot liniowy – czynny, instruktor, Polskie Linie Lotnicze „LOT”, Ekspert Państwowej 
Komisji Badania Wypadków Lotniczych; 

prof. dr hab. Ryszard Krystek- inżynier, Politechnika Gdańska – Katedra Inżynierii Drogowej – Profesor, 
wykładowca akademicki; 

                                                 
3 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120225&typ=po&id=po03.txt 
4 http://wyborcza.pl/1,111900,9016712,Polski_raport_zaboli_wszystkich.html?as=5&startsz=x 
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mjr mgr inż. Artur Kułaszka- inżynier lotniczy, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – kierownik Pracowni 
Badań Silników Lotniczych; 

mec Agnieszka Kunert – Diallo- prawnik – specjalista prawa lotniczego, Polskie Linie Lotnicze „LOT”; 

dr inż. Maciej Lasek- pilot samolotowy, inżynier lotniczy, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych – 
Członek Komisji. W KBWL LP pełni funkcję Z-cy Przewodniczącego Podkomisji Lotniczej; 

mgr inż. Krzysztof Lenartowicz- pilot liniowy – czynny, Polskie Linie Lotnicze „LOT”; 

mgr inż. Piotr Lipiec- Polskie Linie Lotnicze „LOT”, Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych; 

mgr inż. Edward Łojek- inżynier lotniczy, radiooperator, Polskie Linie Lotnicze „LOT” – kierownik Działu 
Planowania i Nadzoru Operacji Lotniczych; 

kmdr pil. Dariusz Majewski- pilot wojskowy w rezerwie; 

ppłk mgr inż. Dariusz Majewski- inżynier lotniczy, Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów – starszy 
specjalista; 

mgr inż. Władysław Metelski- Członek Zarządu LOT AMS Sp. z o.o.; 

ppłk dr inż. Sławomir Michalak- Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – kierownik Zakładu Awioniki; 

ppłk rez. mgr inż. Mirosław Milanowski- meteorolog, Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów –pracownik 
cywilny wojska; 

ppłk mgr inż. Cezary Musiał- technik pokładowy, Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów – starszy 
specjalista; 

mjr mgr inż. Janusz Niczyj- inżynier lotniczy, Oddział Bezpieczeństwa Lotów Dowództwo Sił Powietrznych – 
inspektor Bezpieczeństwa Lotów; 

ppłk rez. mgr inż. Maciej Ostrowski- meteorolog, Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert 
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych; 

płk rez. mgr inż. Jacek Przybysz- inżynier lotniczy; 

mjr rez. mgr inż. Jerzy Skrzypek- inżynier lotniczy, Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów –pracownik 
cywilny wojska; 

mgr inż. Kazimierz Szostak- inżynier pokładowy, Polskie Linie Lotnicze „LOT” – kierownik Działu 
Bezpieczeństwa Lotniczego; 

ppłk rez. mgr inż. Waldemar Targalski- pilot wojskowy, pilot liniowy, Państwowa Komisja Badania Wypadków 
Lotniczych – Członek Komisji; 

płk dr n. med. Olaf Truszczyński- psycholog lotniczy, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej – Komendant, w 
KBWL LP pełni funkcję Przewodniczącego Podkomisji medycznej; 

płk mgr inż. Mirosław Wierzbicki- inżynier lotniczy, inżynier pokładowy, Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa 
Lotów – Szef Pionu Techniki Lotniczej,w KBWL LP – pełni funkcję Z-cy Przewodniczącego Podkomisji 
technicznej; 

płk dypl. pilot rez. dr Andrzej Winiewski- pilot wojskowy, prawnik, specjalista ds. funkcjonowania 
operacyjnego portów lotniczych, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – Dyrektor Biura Operacyjnego 
Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie; 



mgr inż. Wiesław Wypych- inżynier lotniczy, Polskie Linie Lotnicze „LOT” – kierownik Projektu B-787; 

prof. dr hab. Marek Żylicz - prawnik - specjalista prawa międzynarodowego lotniczego, Wyższa Szkoła 
Handlowa w Radomiu - Wykładowca akademicki; 

dr inż. Stanisław Żurkowski- Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych – Członek Komisji. W KBWL LP 
– Przewodniczący Podkomisji technicznej. 5 

b) Dlaczego J.Miller stanął na czele komisji 

Jerzy Miller uważany był za sprawnego urzędnika. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki i 
Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pełnił funkcję podsekretarza i sekretarza stanu w 
ministerstwie finansów (1998-2000) oraz prezesa NFZ (2004-2006). W latach 2009-2011 był ministrem spraw 
wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska 6. 28 kwietnia 2010 roku zastąpił Edmunda Klicha na stanowisku 
przewodniczącego KBWL LP. Mianowanie Millera na tę funkcję nastąpiło w ewidentnym konflikcie interesów, 
ponieważ to jemu, jako ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, podlegał BOR, który dopuścił się 
rażących zaniedbań przy organizacji i zabezpieczaniu wizyty 7. Dodatkowo, ponieważ Miller podlegał 
premierowi jako minister rządu, mogła być na niego wywierana zakulisowa presja polityczna w celu 
ukierunkowania ustaleń raportu KBWL LP tak, aby były wygodne dla Donalda Tuska. Sam  Miller nie 
pozostawiał złudzeń w kwestii swojego podejścia do badania katastrofy. Jak wspomina Małgorzata 
Wassermann, na jednym z zamkniętych spotkań ministrów i premiera Tuska z rodzinami ofiar miał miejsce 
następujący dialog w sprawie ustalania przyczyn tragedii: 

Andrzej Melak: Panie premierze, panie ministrze, przecież nic nie mamy, nie mamy na nic wpływu. 

Jerzy Miller: No właśnie, o to chodzi, bo za nic nie odpowiadamy.8 

Oczywiście ani Millerowi, ani jego przełożonym nie przeszkadzało to, że będzie wyrokować w sprawie własnej i 
swoich podwładnych z Biura Ochrony Rządu. 

c) błędy przewodniczącego 

Jerzy Miller nie orientuje się w sprawach lotnictwa. Dlatego jego zastępcą w komisji został pułkownik Mirosław 
Grochowski, od 2004 roku pracujący w Inspektoracie MON ds Bezpieczeństwa Lotów (jest szefem Inspektoratu 
od 2007 roku)9. Od samego początku przewodniczący przyjął zasadę nieinformowania mediów o pracach KBWL 
LP, chociaż jeszcze w czerwcu 2010 roku pułkownik Grochowski zapewniał: „ Sprawa jest wyjątkowa. Będziemy 
informować o elementach, których jesteśmy pewni. Pierwsze raporty - jeszcze latem - będą dotyczyły techniki, 
np. sprawności urządzeń samolotu.10” 

Jako przewodniczący komisji Miller ma na sumieniu nie tylko medialne wpadki, ale i karygodne błędy, z 
działaniem na szkodę Polski włącznie. Jednym z najpoważniejszych było oddanie stronie rosyjskiej oryginalnych 
rejestratorów parametrów lotu z tupolewa aż do zakończenia postępowania sądowego w Rosji, co 
najprawdopodobniej pozbawi Polskę kluczowych dowodów w sprawie katastrofy na całe lata. Stało się tak, 
pomimo że zgodnie z Załącznikiem 13 do konwencji chicagowskiej po zakończeniu badania technicznego przez 
MAK (zakończonego prezentacją raportu końcowego 12 stycznia 2011 roku), obowiązkiem strony rosyjskiej 
było zwrócić dowody właścicielowi, czyli stronie polskiej. 

                                                 
5 http://www.komisja.smolensk.gov.pl/palm/kbw/634/8717/Sklad_Komisji_Badania_Wypadkow_Lotniczych_Lotnictwa_Panstwowego.html 
6 http://www.msw.gov.pl/portal/pl/446/5190/ 
7 Sam minister Miller osobiście odpowiadał za zaniżenie kategorii ochrony zabezpieczenia wizyt 7 i 10 kwietnia przez BOR. Mówił o tym pułkownik rez. 
Tomasz Grudziński, były wiceszef BOR na wysłuchaniu przed Zespołem Parlamentarnym w dniu 17 lutego 2012 roku. (Por. Rozdział I) 
Oczywiście w Raporcie KBWL LP nie wspomniała ani o tym fakcie, ani o nieprawidłowościach podległego Millerowi Biura Ochrony Rządu. 
8
 http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=1476 

9 http://www.blmon.gsi.pl/pliki/historia/historia.htm 
Pułkownik Grochowski ma ponad dwa razy mniejszy nalot godzinowy (1560 godzin) niż major Protasiuk (3531 godzin, na samym Tu-154M poległy pilot 
wylatał prawie 2907 godzin) i jest specjalistą z dziedziny lotnictwa taktycznego (ma 808 godzin nalotu na naddźwiękowych jedno- i dwumiejscowych 
samolotach szturmowych o zmiennej geometrii skrzydeł Su-22). 
10 http://wyborcza.pl/1,76842,8066385,Zagadki_na_zoltych_karteczkach.html?as=2&startsz=x 
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31 maja 2010 roku Miller podpisał w imieniu strony polskiej deklarację, iż wstępne opracowanie informacji 
dotyczącej przyczyn katastrofy "nie budzi niejednoznacznych interpretacji i konkluzji". Ze strony rosyjskiej 
dokument podpisali: minister transportu, Igor Lewitin, i szefowa MAK, Tatiana Anodina 11. Trudno tę zupełnie 
niepotrzebną Polsce deklarację traktować inaczej, niż zapowiedź późniejszego żyrowania wniosków MAK przez 
KBWL LP, co zresztą zostało zrobione w raporcie Komisji. 

Jerzy Miller, wbrew stanowisku polskich specjalistów wyrażonemu w pismach do ministra infrastruktury, 
Cezarego Grabarczyka i szefa KPRM, Tomasza Arabskiego ( z 2 lutego 2011 roku) 12, oficjalnie twierdził że 
polscy eksperci zbadali wrak. W odpowiedzi na pytanie BMP-0714-2-7/11/JD posłanki Jolanty Szczypińskiej, w 
piśmie z dnia 21 lutego 2011 stwierdził m.in.:  

„W dniach 10-22 kwietnia 2010r. w badaniu wraku samolotu TU-154M w Smoleńsku brało udział 26 polskich 
ekspertów wojskowych i cywilnych, 

- wspólnie z przedstawicielami FR polscy eksperci prowadzili badania związane z oględzinami wraku samolotu, 
przeglądem jego dokumentacji oraz uzyskaniem materiałów i nagrań, między innymi z wieży kontroli lotów 13”  

Gdy w październiku 2010 roku, programie „Misja specjalna” pokazano niszczenie przez Rosjan wraku, Miller, 
indagowany w Sejmie przez dziennikarzy, wydawał się nie rozumieć że chodzi o dowód w sprawie, i 
bagatelizował: „Jeżeli byłby cięty to możliwe że dla jakichś analiz laboratoryjnych. Jeżeli chcę sprawdzić 
wytrzymałość płatowca, no to możliwe że muszę jakieś próbki materiałowe pobrać po to, żeby w laboratorium 
tę wytrzymałość zbadać. Natomiast intencją pytania było chyba- jeżeli dobrze odczytałem- że ktoś niszczy 
naszą...pamiątkę tragicznych zdarzeń.14” 

Przewodniczący KBWL LP był przeciwny upublicznieniu stenogramów rozmów z kabiny opracowanych na 
zlecenie komisji przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, gdyż, jak tłumaczył, zwykły obywatel 
nie ma wystarczającej wiedzy, by zrozumieć stenogram i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Miller zapowiadał: 
„Komunikat zewnętrzny dla szerokiej publiczności nie będzie zawierał wszystkich elementów. Nie będzie 
zawierał tych elementów, które są niezrozumiałe przez osoby bez tych kwalifikacji.15”. Nietrudno zrozumieć 
niechęć przewodniczącego do jawności, jeśli przypomnimy sobie w jak twórczy sposób Komisja sfałszowała 
transkrypcję CLK, w sposób nieuprawniony umieszczając w kabinie pilotów generała Błasika, co zostało 
zdemaskowane najpierw przez ekspertyzę Instytutu Sehna, a później wypowiedź rzecznika prokuratury dla 
dziennikarzy, w której podał on szczegóły dotyczące położenia ciała generała na miejscu katastrofy. 

Sam Miller we wrześniu 2010 roku w zagadkowy sposób zmienił zdanie (na zbieżne z narracją MAK) w kwestii 
kwalifikacji lotu, która według akredytowanego Edmunda Klicha miała „kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia 
okoliczności katastrofy”. Jak wspominał akredytowany: „Spotkaliśmy się z ministrem Jerzym Millerem przed 
moim wylotem do Moskwy. Wtedy pan minister określił, że jest to lot wojskowy, że to jest jego ocena. Według 
mojej oceny minister zmienił zdanie, ale nie wiem, czym to było spowodowane. 16”  

Miller zresztą bagatelizował znaczenie kwalifikacji lotu, o czym świadczy jego odpowiedź posłowi Ludwikowi 
Dornowi, który zapytał na posiedzeniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej w dniu 27 października 2010 roku: 
„Czy Pan podtrzymuje swoje stwierdzenie sprzed niejakiego czasu, że lot miał charakter czysto cywilny?” Miller 

                                                 
11 http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20101013&id=po01.txt 
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8577112,Rosjanie_oddadza_czarne_skrzynki__Ale_potem.html 
Deklarację podpisano po opublikowaniu przez MAK wstępnego raportu w sprawie przyczyn katastrofy (miało to miejsce 19 maja na stronie internetowej 
Komitetu: http://www.mak.ru/russian/russian.html). W dokumencie tym MAK stwierdzał m.in.: „Komisja Techniczna jednoznacznie stwierdziła - w 
czasie lotu nie doszło do aktu terrorystycznego, wybuchu, pożaru na pokładzie, niesprawności urządzeń technicznych samolotu. Silniki pracowały do 
samego zderzenia z ziemią.” Pełne tłumaczenie wstępnego raportu MAK znajduje się na stronie http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-
zyje/news/przeczytaj-oryginal-raportu-mak-w-sprawie-katastrofy,1481770,6911 
12 W dokumencie stwierdzono m.in.: „Natomiast nagły i nieuzgodniony, zarówno z zespołem doradców jak również ze stroną rosyjską wyjazd Pana 
Edmunda Klicha ze Smoleńska w trakcie prac grupy polskich specjalistów na miejscu zdarzenia uniemożliwił stronie polskiej dokończenie tych prac w 
tym badania wraku samolotu Tu-154M. (…) Członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych:  Agata Kaczyńska, Maciej Lasek, Michał 
Cichoń,Tomasz Makowski,Dariusz Frątczak,Jacek Rożyński, Bogdan Fydrych, Ryszard Rutkowski, Jacek Jaworski, Waldemar Targalski, Jerzy Kędzierski, 
Stanisław Żurkowski,Tomasz Kuchciński .„ Za: Biała Księga Smoleńskiej Tragedii , str.142 
13 http://robert.kujawski.nowyekran.pl/post/5113,a-jednak-polscy-eksperci-badali-wrak-tu-154m 
14 http://tvp.info/wiadomosci/wideo/27102010-1930/2926747 
15 http://www.wprost24.pl/ar/203532/Miller-Rozmowy-z-kokpitu-TU-154-nie-beda-upublicznione-w-calosci/ 
16 http://www.tvn24.pl/11651,3,rozmowa.html 
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stwierdził na to: „Nie dam się namówić na dyskusje o sprawach pobocznych po to żeby, żeby zejść z tematu 
podstawowego. 17” 

Ostatecznie, wbrew wcześniejszym publicznym deklaracjom przewodniczącego, w raporcie KBWL LP nie 
przyjęła, że lot miał charakter cywilny, lecz państwowy. 

Jerzy Miller  próbował podpierać się autorytetem NTSB, aby stworzyć wrażenie iż konsultuje z Amerykanami 
wnioski z badań. Jak przekonywał 20 listopada 2010 roku w Gazecie Wyborczej: „dostaliśmy odpowiedź od 
amerykańskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), odpowiednika polskiej komisji badania 
wypadków, najbardziej doświadczonego urzędu w skali świata w takich sprawach". 

Już dwa dni później słowa Millera podsumował poseł Antoni Macierewicz, który wraz z b. minister SZ, Anną 
Fotygą, spotkał się w czasie wizyty w USA z szefami NTSB: „Rozmawiali z nami wszyscy dyrektorzy rady i bardzo 
jasno stwierdzili, że nie konsultują swojego stanowiska z żadnym państwem trzecim. Na tym tle oświadczenia 
pana Millera wyglądają więc tak jak jego wcześniejsze informacje składane przed polskim Sejmem: 
niewiarygodnie.18” 

Millera jako przewodniczącego Komisji obciąża brak decyzji o przetłumaczeniu dokumentu „Uwagi 
Rzeczypospolitej Polskiej jako: państwa rejestracji i państwa operatora do projektu Raportu końcowego z 
badania wypadku samolotu Tu-154M nr boczny 101, który wydarzył się w dniu 10 kwietnia 2010 r., 
opracowanego przez Międzypaństwowy Komitet Lotniczy MAK”. W razie nieuwzględnienia polskich uwag, 
MAK miał obowiązek je upublicznić w całości, co wykonał, umieszczając je na stronie internetowej. 

 Niedopilnowanie przygotowania „Uwag” w języku angielskim skutkowało bezkrytycznym przyjęciem na 
świecie tez z Raportu MAK i było klęską wizerunkową naszego kraju. Tymczasem KBWL LP przekazała Rosjanom 
oryginalny dokument w języku polskim, z tłumaczeniem na rosyjski i uwagą iż w razie różnic pomiędzy 
oryginałem a tłumaczeniem „decydująca jest wersja polska”. Postępowanie takie jest tym bardziej 
niezrozumiałe, że sam Międzypaństwowy Komitet Lotniczy prosił, aby polskie Uwagi przygotować w jednym z 
oficjalnych języków ICAO (angielskim lub rosyjskim) 19. Tymczasem przesłanie MAK dokumentu wyłącznie w 
języku angielskim zmniejszyłoby straty wizerunkowe, jakie Polska poniosła wskutek kłamliwej prezentacji 
raportu Anodiny, i umożliwiłoby specjalistom lotniczym ze świata poznanie z jednego źródła (strona 
internetowa MAK) stanowiska obu podmiotów odpowiedzialnych za badanie katastrofy. 

Błąd szefa KBWL LP musiał zostać naprawiony przez osoby fizyczne, które pod patronatem Stowarzyszenia 
„Katyń 2010” sfinansowały profesjonalne tłumaczenie polskich „Uwag” na angielski i udostępniły je 
zainteresowanym instytucjom, wyręczając w tym rząd Tuska. 

Obiektywnie należy przyznać, że przewodniczącemu udało się skutecznie utrzymać blokadę informacyjną aż do 
momentu opublikowania Raportu MAK i prezentacji polskich „Uwag” do niego, zaś konferencja prasowa 
stanowiąca odpowiedź na konferencję Anodiny, prezentującą kłamliwą narrację rosyjską, była przygotowana 
profesjonalnie, tyle, że spóźniona, i nieodpowiednio nagłośniona w świecie. Obciąża to jednak bardziej rząd, 
niż samą komisję.  

Blokada informacji ze strony członków Komisji formalnie sama w sobie byłaby poprawna, gdyby partnerem w 
postępowaniu nie był MAK i stojąca za nim postsowiecka machina propagandowa. Jeśli połączy się milczenie 
ekspertów z ofensywą dezinformacyjną mediów i niczym nie ograniczoną gadatliwością Edmunda Klicha – 
należy wywnioskować, iż również brak reakcji członków Komisji na kłamstwa publikowane w przestrzeni 
publicznej osłabił wymowę polskich „Uwag” i walnie przyczynił się do utrwalenia w świadomości społecznej w 
Polsce i na świecie narracji, którą od początku narzucał MAK. 

d) przygotowania do publikacji raportu 

                                                 
17 http://tvp.info/wiadomosci/wideo/27102010-1930/2926747 
18 http://wiadomosci.onet.pl/raporty/katastrofa-smolenska/amerykanie-pomogli-nam-w-badaniu-katastrofy-tu-
154,1,3791174,wiadomosc.htmlhttp://www.rp.pl/artykul/2,567850.html 
19 http://www.rp.pl/artykul/582468_Smolensk—sledztwo--nowy-spor.html 
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Wbrew zapowiedziom pułkownika Grochowskiego, Komisja Millera nie opublikowała ani jednego raportu 
cząstkowego w czasie postępowania, zaś eksperci KBWL LP nie udzielali wypowiedzi prasie. Natomiast premier 
Tusk 19 stycznia 2011 roku w czasie debaty smoleńskiej w Sejmie mówił o postępowaniu i Raporcie Millera: 
„Nie oszukujmy się (…).Okoliczności pokazują w ponurym świetle cały kompleks przyczyn. Nie będzie dla nikogo 
wygodnej prawdy. (...)Ci, którzy dzisiaj tak głośno krzyczą będą tego słuchali w milczeniu i skupieniu i bez 
satysfakcji. 20” 

Pierwotnie informowano, że raport zostanie opublikowany w końcu stycznia 2011 roku. 

Poseł Jerzy Polaczek wspominał: „Donald Tusk i Radosław Sikorski zapowiadali publikację raportu kilkanaście 
dni po raporcie Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK). Później ten termin był przesuwany o kolejne 
miesiące, ale powtarzano, że rząd nie ma nic w tej sprawie do ukrycia, a raport zostanie opublikowany w pełnej 
formie, bez żadnych skrótów. 21”  

Ciąg niespodziewanych, ale korzystnych dla rządu zdarzeń zdawał się skutecznie wspomagać zamysł premiera 
Tuska, który podjął decyzję o nieopublikowaniu Raportu Komisji Millera przed rocznicą katastrofy- 10 kwietnia 
2011 roku. 

Na początku lutego 2011 roku w samolocie na którym komisja miała przeprowadzić eksperymenty niezbędne 
do ukończenia raportu zepsuł się wyświetlacz MFD prezentujący informacje systemu TAWS, co m.in. 
skutkowało wyświetlaniem danych wysokościowych terenu w niewłaściwym kolorze. Zgodnie z opiniami 
decydentów uniemożliwiło to odbywanie lotów o statusie HEAD, zaś właśnie taki status miały mieć loty 
eksperymentalne Komisji Millera. Jak tłumaczył pułkownik Grochowski: „Zdaniem komisji nie jest to drobna 
usterka. Jest to integralny element systemu TAWS, to ważny element. Nie możemy dopuścić do tego, by lot 
próbny (…) był przeprowadzony przy niesprawnym urządzeniu, którego działanie chcemy sprawdzić . (…) Jestem 
pilotem doświadczalnym pierwszej klasy i nie mogę dopuścić do złamania procedury. 22”. 

9 lutego KBWL LP wydała komunikat: „Prace nad przygotowaniem raportu końcowego mogą przedłużyć się o 
około 6 tygodni. Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w obecnej chwili nie może 
przeprowadzić lotu próbnego na samolocie Tu-154M o numerze 102 z powodu usterki jednego z urządzeń, 
którego sprawność jest niezbędna do przeprowadzenia tego eksperymentu. Wykonanie takiego lotu jest bardzo 
ważne dla ustalenia przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M o numerze 101. 23” 

17 lutego 2011 roku Wiesław Jedynak, jako pierwszy z członków komisji Millera, udzielił wypowiedzi medialnej, 
w której publicznie sformułowano wnioski, mogące znaleźć się w polskim Raporcie (CFIT, użycie niewłaściwych 
przyrządów poniżej wysokości decyzji). Tak tłumaczył przedmiot zainteresowania ekspertów: „My właśnie 
staramy się zrozumieć dlaczego załoga zeszła poniżej tej wysokości bezpiecznej, minimalnej wysokości zniżania 
i kontynuowała ten lot bazując na przyrządach, których nie powinna używać i to jest głównym tematem 
zainteresowania w tej chwili. 24„ 

Po wymianie uszkodzonego wyświetlacza w kabinie Tu-154M „102”, wystąpiła kolejna przeszkoda w 
przeprowadzeniu eksperymentu. Okazało się nią zwolnienie z 36.SPLT ppłk. pil. Bartosza Stroińskiego przez 
nowego dowódcę pułku, płk pil. Mirosława Jemielniaka (jego poprzednik, płk.pil. Ryszard Raczyński, kierujący 
jednostką od sierpnia 2008r., podał się do dymisji 11 sierpnia 2010 roku, po ograniczeniu mu dostępu do 
informacji niejawnych przez Dowódcę Sił Powietrznych na wniosek SKW). Wystąpił także kolejny problem: 
nieukończenie wymaganych szkoleń przez załogi Tu-154M. Skutkowało to brakiem wymaganej przepisami 
obsady osobowej (zgodnie z Instrukcją HEAD do przeprowadzenia lotu o tym statusie oprócz załogi lecącej jest 
też potrzebna druga, rezerwowa), i koniecznością kolejnego przesunięcia eksperymentu, a zatem i publikacji 
Raportu Millera. 

                                                 
20 http://www.tvn24.pl/1,1689987,druk.html 
21 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110707&typ=po&id=po07.txt 
22 http://www.zachod.pl/2011/02/plk-grochowski-usterka-w-tu-154-dotyczy-systemu-taws/ 
23 http://dlapilota.pl/wiadomosci/komisjasmolenskgovpl/komunikat-komisji-badania-wypadkow-lotniczych-lotnictwa-panstwowego 
24 W.Jedynak wystąpił w programie Moniki Olejnik.  
CFIT- Controlled Flight Into Terrain- katastrofa polegająca na uderzeniu sprawnym samolotem (w locie kontrolowanym) w ziemię wskutek utraty 
orientacji przestrzennej przez pilota 
wywiad z Wiesławem Jedynakiem- zob.: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Pilotow-w-Smolensku-celowo-wprowadzono-w-
blad,wid,13146800,wiadomosc.html 
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Perturbacje z przeprowadzeniem eksperymentu dziwnym trafem zakończyły się tuż po pierwszej rocznicy 
katastrofy, w czasie której w wielu miastach Polski miały miejsce manifestacje pamięci o ofiarach. 

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. Później działanie „Uchoda” 
poza wiązką ILS zostało potwierdzone w raporcie. Komisja nie opisała jednak w sposób prawidłowy całej 
procedury przygotowania go do pracy, co świadczy co najmniej o jej niechlujstwie. 

Biorąc pod uwagę, że po doświadczeniu które potwierdziło że przycisk „Uchod” powinien być czynny w 
Smoleńsku nastąpił wyciek tej informacji do mediów, nie można wykluczyć, iż przesunięcie terminu testów tak, 
aby odbyły się po 10 kwietnia było zamierzone. Oczywiście o tym, że zwłoka z publikacją raportu nie ma nic 
wspólnego z rocznicą, solennie zapewniał premier Tusk: „Ponieważ zgodnie z przepisami jako premier rządu 
odpowiadam za termin i sposób prezentacji raportu komisji, ale najpierw muszę go otrzymać. - Ja nie mogę, ani 
nie powinienem wpływać, ani naciskać na komisję jeśli chodzi o tempo działania. (…) Po otrzymaniu raportu w 
porozumieniu z prokuraturą i naszymi urzędnikami, będziemy musieli bardzo precyzyjnie określić co nadaje się 
do publicznej prezentacji, a co nie, chodzi tutaj o te wątki, które mogłyby być tajemnicą śledztwa. Będę z 
prokuratorem generalnym oceniał, które z danych można opublikować. Nie będę ani zwlekał ani przyspieszał. 
25”.  

e) publikacja raportu 

Komisja przedstawiła raport z załącznikami 29 lipca 2011 roku, na specjalnej konferencji prasowej. 
Występujący publicznie eksperci skupili się na nieprawidłowościach formalnych w 36.SPLT oraz rzekomych 
błędach załogi samolotu: braku współpracy oraz umiejętności obsługi systemu odejścia automatycznego i 
korzystaniu z niewłaściwego wysokościomierza. Wnioski KBWL LP najlapidarniej streściła Rzeczpospolita w 
tytule artykułu „Nie chcieli lądować, nie umieli odlecieć”. 

Raport uzupełniono o załączniki: numer 1- Profil podejścia do lądowania, numer 2- Opis i analiza pracy 
systemów pokładowych samolotu Tu-154M nr 101, numer 3- Konfiguracja samolotu w chwili wypadku,  numer 
4- Geometria zderzenia samolotu, oraz numer 5- Opis uszkodzeń samolotu.  
 
Raport KBWL LP obfituje w rażące błędy merytoryczne i jest pełen wewnętrznych sprzeczności. Nie zadowolił 
on w pełni chyba nikogo za wyjątkiem premiera Tuska, mogącego (według własnego wyobrażenia) pozbyć się 
nareszcie problemu Katastrofy Smoleńskiej i rozwiązać 36.SPLT, wskazany przez Komisję Millera jako źródło 
wszelkiego zła.  

Ani MAK, ani też Komisja Millera nie opublikowały obliczeń, na które powoływały się w swoich opracowaniach, 
a które mogłyby świadczyć o ścięciu końcówki skrzydła przez brzozę oraz wykonaniu przez samolot półbeczki. 
KBWL LP wręcz przyznała, że wnioski na temat zachowania samolotu w ostatnich sekundach wyciągnęła z 
zapisów „czarnych skrzynek” oraz oględzin uszkodzonych drzew w pobliżu toru lotu maszyny, nie publikując 
nawet zdjęć które rzekomo wykonali polscy specjaliści, za to posiłkując się fotografiami ściągniętymi z 
internetowej galerii Siergieja Amielina, nota bene bez wiedzy ich autora26 . 

Dr. inż. Maciej Lasek, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, członek KBWL 
LP, w rozmowie z Piotrem Falkowskim z Naszego Dziennika odsłonił kulisy modelowania matematycznego 
Komisji:  
„PF: Komisja Jerzego Millera, podobnie jak rosyjski MAK, stwierdziła, że tupolew po zderzeniu z brzozą i 
oderwaniu części lewego skrzydła zaczął się obracać i do czasu zderzenia z ziemią wykonał półbeczkę, czyli 
obrócił się wokół osi podłużnej o około 180 stopni. Jest Pan jako zajmujący się naukowo aerodynamiką i 
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mechaniką lotów pewny tego ustalenia? 
ML: Oczywiście, w przeciwnym razie nie podpisałbym raportu. 
PF: A jaki jest moment bezwładności Tu-154M bez 6 m lewego skrzydła liczony względem osi podłużnej? 
ML: Nie wiem. 
PF: Komisja tego nie wyliczyła? 
ML: Nie. Gdybyśmy budowali model symulacyjny, to byśmy wiedzieli. Ale model symulacyjny nie był 
potrzebny.(…) Nie sądzę, że komisja popełniła błąd, nie wykonując tego modelu, czyli tej symulacji numerycznej. 
Aczkolwiek na pewnym etapie było to rozważane. Doszliśmy jednak wspólnie do wniosku, że po pierwsze nie 
ma na to czasu. Nie wspominam już o kosztach, bo akurat w przypadku badania tej katastrofy koszty nie miały 
znaczenia. A po drugie, niczego to nie zmieni. Samolot zachował się według rejestratorów parametrów lotu tak, 
jak powinien się zachować… 
PF: Co to znaczy „powinien”? Pan teraz zastąpił wszystkie te skomplikowane doświadczenia jakąś heurystyką? 
ML: Ale jakie to ma znaczenie z punktu widzenia badania wypadków lotniczych? Samolot nie ma części 
skrzydła, jest na wysokości, na której nie powinien się znaleźć. Przyczyny tego wypadku skończyły się na 
wysokości 100 metrów. 27”. 

Uzasadniony wydaje się wniosek, iż jedynym pozytywem ustaleń KBWL LP jest ostateczne zaprzeczenie 
dezinformacjom o naciskach w sprawie przeprowadzenia lądowania. 

f) Braki raportu 

Raport KBWL LP należy oceniać w połączeniu z innym dokumentem wytworzonym przez Komisję Millera: 
polskimi Uwagami do projektu raportu MAK. Musimy pamiętać, iż został on opracowany bez ani jednego ze 
155 brakujących dowodów o które wcześniej występowała strona polska, a których spis zawierały Uwagi RP do 
Raportu MAK (z 19 grudnia 2010 roku). Do najważniejszych materiałów, których Rosja nie udostępniła 
Polakom, należały: 

 Rejestratory parametrów lotu samolotu Tu-154M (taśmy), 

 Rejestrator rozmów MARS-BM z samolotu Tu-154M, 

 Rejestrator KBN z samolotu Tu-154M (taśma), 

 Informacja jakie zostały zrealizowane badania techniczne szczątków samolotu Tu-154M nr 101, i jakie 
sprawozdania z ww. badań posiada MAK; 

 Informacja czy była jakakolwiek decyzja osób odpowiedzialnych z Moskwy na sugestię kierownika 
lotów o pogorszeniu warunków atmosferycznych; 

 Protokół badania taśmy z obiektywnej kontroli ze stanowiska dowodzenia (wg strony rosyjskiej zapisu 
na taśmie nie ma), 

 Dokument stwierdzający jaka wartość ścieżki schodzenia (w stopniach i minutach), według której 
kierownik strefy lądowania podawał informacje załogom, była naniesiona 10.04 na jego wskaźniku? 

 Ekspertyzy dotyczące wyszkolenia i oceny działania kontrolerów lotu, 

 Wyniki badań biochemicznych i toksykologicznych załogi i osób przebywających w kokpicie, 

 Protokoły sądowo-lekarskie sekcji (oględzin) zwłok członków załogi i osób przebywających w kokpicie, 

 Oświadczenia i notatki z rozmów ze świadkami zdarzenia, 

 Dokumentacja fotograficzna i filmowa wraku samolotu z miejsca zdarzenia dokumentująca przebieg 
przemieszczania szczątków, 

 Dokumentacja fotograficzna i filmowa wraku samolotu dokumentująca jego rekonstrukcję, 

 Dokumentacja fotograficzna i filmowa z miejsca zdarzenia wykonana bezpośrednio po katastrofie, 

 Dokumentacja fotograficzna dokumentująca wykonywane oględziny i czynności podejmowane na 
miejscu zdarzenia, 

                                                 

27 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20111206&typ=po&id=po04.txt 

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20111206&typ=po&id=po04.txt


 Protokół oględzin z miejsca zdarzenia, 

 Przesłuchania osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie lotów samolotów 7 i 10 kwietnia oraz 
dyspozytorów, sporządzone przez prokuraturę FR, 

 Zapisy wideo ze stanowiska kierownika strefy lądowania, 

 Dokument określający podstawę prawną do obowiązku potwierdzania komend kontrolera lotu 
aktualną wysokością lotu. 

Nieudostępnienie przez Rosję podstawowych dowodów i nieprzebadanie przez polskich ekspertów wraku 
musiało przenieść punkt ciężkości Raportu Millera na nieprawidłowości w 36.SPLT i domniemaną winę systemu 
szkolenia oraz załogi samolotu. Dlatego też dokument ten- zgodnie z zapowiedzią Jerzego Millera- nie tylko 
„bardziej boli” niż raport MAK: boli podwójnie, z powodu wysnucia przez jego autorów zbyt daleko idących 
wniosków przy braku dowodów, a także kompromitujących komisję błędów merytorycznych. Trzeba 
obiektywnie stwierdzić, że raport MAK, choć załgany, jest opracowany znacznie bardziej profesjonalnie i 
spójniejszy wewnętrznie pod względem fizyki lotu. 

Raport Millera był już od dnia publikacji dokładnie analizowany zarówno przez profesjonalistów, jak i 
blogerów. Jak wspomnieliśmy wcześniej, stwierdzono w nim wiele przekłamań, nieścisłości oraz informacji 
wprawdzie zgodnych z interesem rządu Tuska, ale sprzecznych z fizyką. Poniżej przedstawiono tylko niektóre z 
nich. Sygnalizujemy jedynie temat, zaś analiza wszystkich nieprawd i nieścisłości w Raporcie powinna stać się 
tematem odrębnego, monograficznego opracowania. Dojście do zaprezentowanych poniżej wniosków było 
możliwe dzięki pracy zarówno instytucji (Instytut Ekspertyz Sądowych, Zespół Parlamentarny), jak i wielu 
internautów  oraz innych osób. Stanowi wspólny dorobek ludzi zaangażowanych w badanie tragedii 10 
kwietnia i jest dowodem, że Komisja Millera w dotychczasowym swoim kształcie wyczerpała swoje możliwości, 
zaś postępowanie w sprawie przyczyn katastrofy należy powtórzyć- przy udziale nieskompromitowanych 
złożeniem podpisu pod Raportem Millera ekspertów międzynarodowych. 

Brak dźwięku uderzenia w brzozę 

W przygotowanym na zlecenie Komisji Millera stenogramie rozmów z kabiny załogi autorstwa Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Policji o godzinie 6:41:02 UTC zidentyfikowano nietypowy dźwięk opisując go 
jako „odgłos przypominający stuknięcie. Zmiana akustyki”. Był to moment zwiększenia natężenia hałasu w 
rozpoczętej chwilę wcześniej serii głośnych trzasków, powodującej zaskoczenie załogi w ostatnich sekundach 
lotu, i niewątpliwie związanych z przyczyną wystąpienia katastrofy. KBWL LP w Załączniku 4 do Raportu 
stwierdziła, iż dźwięk ten jest „charakterystyczny dla zderzenia z przeszkodą- w tym przypadku z dużą brzozą”.  

Nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, na jakiej podstawie wysnuto ten wniosek, tym bardziej że czas 
kontaktu lecącego z prędkością ok. 75 metrów na sekundę samolotu z 40-centymetrowym pniem trwałby 
około 5 tysięcznych sekundy. Znając inne dokonania Komisji w twórczym przetwarzaniu materiałów 
źródłowych i tworzeniu „kontekstów sytuacyjnych” (najlepszym tego przykładem jest nieuprawnione 
przypisanie nierozpoznanego przez CLK głosu w kabinie generałowi Błasikowi), wydaje się prawdopodobne iż 
jej członkowie  sami przypisali „odgłos przypominający stuknięcie” uderzeniu w brzozę, zupełnie nie przejmując 
się jego długością ani faktem, iż zaczął się chwilę wcześniej, tyle że z mniejszą głośnością. 

Pracujący na zlecenie Prokuratury Wojskowej światowej klasy  Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w 
Krakowie, w swojej transkrypcji dźwięków z kabiny nie tylko nie potwierdził wniosków Komisji Millera, ale 
określił trzaski jako „odgłosy przemieszczających się przedmiotów”, w dodatku rozpoczynające się 1,1 sekundy 
wcześniej, niż zidentyfikowane przez KBWL LP uderzenie w brzozę i trwające aż „do końca nagrania”. 
Członkowie Komisji nie odnieśli się do tej sprzeczności, pomimo iż fakt uderzenia w brzozę na podstawie zapisu 
dźwiękowego z kabiny zostało ostatecznie sfalsyfikowany.  

Użycie niewłaściwego radiowysokościomierza 

W Raporcie Millera, jako pierwszy z czynników mających wpływ na zdarzenie lotnicze, wymieniono 
„niekontrolowanie wysokości za pomocą wysokościomierza barometrycznego podczas wykonywania podejścia 
nieprecyzyjnego”. Jak pamiętamy, komisja samowolnie przypisała odczyty wysokościomierza barometrycznego 
generałowi Błasikowi, pomimo iż Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w swojej ekspertyzie nie 



rozpoznało głosu osoby podającej wysokości barometryczne. Jednak Instytut Ekspertyz Sądowych 
jednoznacznie stwierdził, iż odczyty prowadził drugi pilot, ppłk Robert Grzywna, co obaliło kolejny wniosek 
ekspertów Millera. 

FMS/TAWS.  

W Raporcie Millera nie zawarto (podobnie jak we wcześniejszym Raporcie MAK), kompletu danych z badań 
urządzeń pokładowych produkcji amerykańskiej, przeprowadzonych w USA.  

Przez 14 miesięcy nie upubliczniono pełnych protokołów badań TAWS i komputera pokładowego systemu 
FMS, wykonanych w firmie Universal Avionics w Redmont (USA) – te zostały w całości opublikowane dopiero 5 
września 2011 roku, wraz z protokołem wojskowym. Na mapie w załączniku numer 1  do Raportu nie pokazano 
współrzędnych ostatniego punktu zapisanego przez system TAWS 28. 

Skomplikowanej technicznie operacji (m.in. „zrzucenia” niezapisanych w komputerze danych bezpośrednio z  
pamięci RAM) dokonali specjaliści z Universal Avionics w obecności przedstawicieli MAK, KBWL LP, NTSB oraz 
FAA. Badania w Redmond zakończono w maju 2010 roku, po czym szczegółowe informacje odczytane przez 
amerykańskich inżynierów zostały utajnione. Wśród danych, które udało się odzyskać, znajdują się 
współrzędne geograficzne punktów, w których włączały się kolejne alarmy systemu TAWS oraz prędkości 
poziome i pionowe a także kierunki lotu i wysokości barometryczne oraz radiowe samolotu w tych punktach. 
To właśnie część tych informacji była tak niezgodna z oficjalną wersją katastrofy, iż zdecydowano o ich 
zatajeniu przed czytelnikami Raportu. 

Opinia publiczna miała okazję zapoznać się z tymi danymi dopiero we wrześniu 2011 roku, kiedy Komisja 
Millera włączyła je do Protokołu Wojskowego. Zostały one załączone w postaci oryginalnej, bez tłumaczenia na 
język polski i jakiegokolwiek omówienia. Wtedy też okazało się, iż Amerykanie na życzenie śledczych mogli 
odzyskać jeszcze większą ilość danych, niż zawarli w swoich raportach, tyle tylko, że ani MAK, ani KBWL LP nie 
wyraziły tym zainteresowania. 

Dane FMS/TAWS podano do publicznej wiadomości, kiedy było już pewne, iż dotąd skrzętnie ukrywanymi 
protokołami UA dysponuje także Zespół Parlamentarny Antoniego Macierewicza, i może je w każdej chwili 
upublicznić. Na podstawie tych dokumentów ekspert Zespołu, dr Kazimierz Nowaczyk, rozpoczął analizy 
zachowania samolotu w ostatnich sekundach tragicznego lotu, dochodząc do krańcowo innych wniosków niż 
KBWL LP. 

W Załączniku 4 do Raportu eksperci Millera popuścili wodze fantazji, w dodatku formułując wewnętrznie 
sprzeczne wnioski. Jak wspomniano wcześniej, całkowicie przemilczeli oni ostatni (dokonany już po 
domniemanym uderzeniu w brzozę, w wyniku którego maszyna miała stracić część skrzydła) zapis systemu 
TAWS (punkt TAWS#38), zawierający m.in. pozycję samolotu określoną na podstawie jego GPS oraz dane 
dotyczące m.in. wysokości i prędkości lotu. Zamazali także jego lokalizację na mapie, na której umieszczono 
wszystkie wcześniejsze zapisy TAWS. Zostało to zrobione z bardzo prostego powodu: był on niewygodny dla 
KBWL LP głównie z powodu pozycji samolotu, leżącej dokładnie na przedłużeniu obranego wcześniej kursu 
(który można ustalić ze współrzędnych poprzedniego punktu- TAWS#37), a prowadzącego w kierunku pasa 
lotniska Smoleńsk Siewiernyj, a także wysokości lotu, niezgodnej z oficjalnymi ustaleniami. Eksperci Millera 
przez własną bezmyślność i niechlujstwo pokazali w animacji stanowiącej załącznik do raportu 
nieprzetworzone zapisy wysokości samolotu pochodzące z rejestratora ATM QAR, zaprzeczające pracowicie 
wymyślonej przez MAK, a podżyrowanej przez nich samych, trajektorii. Zgodnie z zapisami rejestratora 
tupolew nie miał szansy ściąć brzozy na której zdaniem komisji utracił skrzydło. 29 

Przypomnijmy, że wg MAK tuż po utracie końcówki lewego skrzydła tupolew rozpoczął niekontrolowaną 
beczkę autorotacyjną, połączoną ze zmianą kierunku lotu. Taki rysunek komisja Anodiny zamieściła w swoim 
raporcie. Podobną narrację zaprezentowała Komisja Millera: jej eksperci zapisali, iż uderzenie w brzozę 

                                                 
28 TAWS- Terrain Awareness Warning System- system ostrzegania przed  zderzeniem z ziemią.  
FMS- Flight Management System- system zarządzania lotem (komputery pokładowe zintegrowane z czujnikami i wyświetlaczami w kabinie) 
29 Zgodnie z zapisem wysokości barometrycznej w TAWS#38, samolot w tym miejscu się wznosił i leciał na wysokości ok. 36 metrów (a więc o 15 metrów 
wyżej niż zapisano w Załączniku numer 4 do Raportu Millera) i radiowej ok. 12 metrów (najprawdopodobniej wiązka radiowysokościomierza odbijała się 
w tym miejscu od wierzchołków drzew).  
Temat zapisu TAWS#38 i animacji Komisji Millera zaprzeczającej uderzeniu w brzozę rozwinięto w Rozdziale 11. 



„zapoczątkowało (…) obrót samolotu w lewo względem osi podłużnej z jednoczesną zmianą kierunku lotu około 
3,5°.” Członkowie KBWL LP w tym samym dokumencie wskazali iż „samolot w odległości 690 m od progu drogi 
startowej, przy przechyleniu wynoszącym około -90° zaczął zakrzywiać swój tor lotu w lewo.” Problem z tymi 
zapisami polega na tym, w momencie uderzenia w drzewo kierunek lotu miał się skokowo zmienić o 3,5°, zaś 
nawet tej zmiany nie zapisały komputery systemu FMS… 

Należy tu jednoznacznie stwierdzić, iż nie ma ma technicznej możliwości, aby tupolew po utracie końcówki 
skrzydła i rozszczelnieniu instalacji hydraulicznej zaczął obracać się w lewo (wykonywać figurę zbliżoną do 
beczki) nie zmieniając jednocześnie kierunku lotu- nawet dokonana przez pilotów próba skontrowania 
rosnącego przechylenia na skrzydło i utrzymania poprzedniego kierunku lotu byłaby niewystarczająca: 
obracający się samolot musiał bowiem zacząć skręcać w lewo wraz ze wzrastającym kątem przechylenia na 
lewe skrzydło. 

Na podstawie współrzędnych GPS maszyny zapisanych w protokole Universal Avionics (dla jej położenia 
odpowiednio: przed i za brzozą) współpracujący z Zespołem Macierewicza dr Nowaczyk pokazał, że zmiany 
kierunku lotu tam, gdzie obie komisje umiejscowiły utratę skrzydła i początek beczki- po prostu nie było 30. I 
trudno przyjąć, aby wchodzący w skład KBWL LP zawodowi piloci i specjaliści-aerodynamicy nie wiedzieli, że 
pogłębiającemu się przechyleniu maszyny musiało towarzyszyć zejście z kursu.  

Dodatkowo, zawodowi piloci dość zgodnie twierdzą, że po utracie części siły nośnej maszyna „przykleiłaby się” 
do ziemi i rozbiła w pobliżu brzozy. 

Piloci niezaangażowani w prace Komisji Millera jednoznacznie wskazują, że już kilkunastostopniowe 
przechylenie na skrzydło powoduje zmianę kierunku lotu. Tymczasem wg KBWL LP skręt zaczął się dopiero przy 
przechyleniu około 60 stopni! Dlatego właśnie zatajono dane TAWS świadczące o braku pierwszej części beczki.  

Oczywiście Komisja w żaden sposób nie odniosła się do rozbieżności między zapisami TAWS#38 a wnioskami 
które zaprezentowała w raporcie. 

Miejsce uderzenia w drzewo 

Komisja Millera w Załączniku numer 4 do raportu napisała: „W odległości 855 m od progu pasa nastąpiło 
uderzenie lewego skrzydła w dużą brzozę na wysokości około 5,1 m, które doprowadziło do oderwania dużego 
fragmentu (około 6 m) lewego skrzydła wraz z lotką. (…) Zmiana kierunku lotu została spowodowana reakcją 
samolotu na uderzenie w jego konstrukcję w odległości 10,8 m od osi pionowej samolotu. Rozszczelnione 
zostały wówczas wszystkie (trzy) instalacje hydrauliczne.” 

Należy zwrócić uwagę, iż powyższy wniosek, określający bezpośrednią przyczynę utraty końcówki lewego 
skrzydła, co miało być powodem tragedii, i będący jedną z osi raportu, powinien zostać przez komisję 
wyciągnięty po przeanalizowaniu ze szczególną starannością wszystkich przesłanek oraz przebadaniu 
dowodów rzeczowych. 

Okazuje się jednak, że eksperci nie tylko pomylili pionową oś samolotu z jego osią podłużną, względem której 
powinno się wyznaczać lokalizację punktów na skrzydłach, ale też stwierdzili że uderzenie w brzozę miało 
miejsce 2,7 metra bliżej kadłuba niż miejsce odłamania końcówki płata. 

To zaś rodzi wątpliwości- jak to mogło się stać, że skrzydło odłamało się w tak dużej odległości od miejsca 
uderzenia? A może członkowie komisji po ponad roku pracy nie wiedzieli, jaką rozpiętość skrzydeł ma samolot 
Tu-154M? Raport KBWL LP niestety nie przynosi na te pytania odpowiedzi. 

Stwierdzenie, że eksperci nie zmierzyli średnicy brzozy i samego przełomu jest przy dzisiejszym stanie wiedzy 
truizmem. Ale, jak zauważyła dr Maria Szonert-Binienda, w dwóch miejscach raportu podali dwie różne 
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wysokości domniemanego uderzenia: raz „około 5,1 metra” (Załącznik numer 4), raz- 6,2 metra (Załącznik 
numer 5) 31. Wpisuje się to w ciąg karygodnych błędów jego autorów. 

Slot 

Raport Millera nie przynosi też odpowiedzi na pytanie o stan zachowania części slotu32 końcówki skrzydła, 
która odłamała się, co miało być przyczyną tragedii. Na dostępnych materiałach fotograficznych widać, że nie 
został on uderzony z przodu w miejscu wskazanym przez obie komisje, gdyż nie nosi śladów wgniecenia, 
ponadto jest odgięty w kierunku przeciwnym do ruchu samolotu, czyli odwrotnie niż należałoby się tego 
spodziewać gdyby uderzył w pień drzewa. Co więcej, zachowany odcinek slotu sięga kilkadziesiąt centymetrów 
bliżej w stronę kadłuba samolotu niż utracona część skrzydła. Slot jest w rzeczywistości urwany na krawędzi 
dwóch niezależnych sekcji, tak jakby ułamał się razem ze skrzydłem od zginania w górę, a nie od uderzenia z 
przodu. Na tę zagadkę, której nie tłumaczy Raport Millera, wielokrotnie zwracali uwagę internauci, m.in. @CDC 
i @Vlad Igorev. 

Dodatkową wątpliwość związaną ze stanem slotu przyniosło opublikowanie przez internautę @Vlad Igorev 
zdjęcia pokazującego zbliżenie odłamanej końcówki w rozłożonym przez MAK na płycie lotniska w Smoleńsku 
tzw. „obrysie” wraku. Fotografia pokazuje, iż do urwanej części slotu przylega pasujący do niej fragment 
sąsiedniej sekcji, co świadczy o braku uderzenia w brzozę także tej części skrzydła 33. 

Nieprofesjonalny eksperyment „Uchoda” 

12 i 15 kwietnia 2011 roku na samolocie Tu-154M „102” przeprowadzono eksperymenty na potrzeby raportu 
Komisji Millera. Między innymi testowano procedurę automatycznego odejścia na drugi krąg za pomocą 
przycisku „Uchod”. W jednym z doświadczeń odejście zakończyło się sukcesem, w drugim- niepowodzeniem. 

W nieudanym eksperymencie przed wciśnięciem „Uchoda” nie włączono wcześniej przycisków „Zachod” i 
„Glisada”, których aktywność - według instrukcji używania Tu-154M w locie 34 - jest niezbędna do późniejszego 
zadziałania „Uchoda”.   

W Raporcie nie opisano metodologii doświadczeń i nie wyjaśniono po co w ogóle przeprowadzono 
eksperyment niezgodny z dokumentacją techniczną maszyny. Jest to niezrozumiałe także dlatego, iż w 
przeprowadzonym przez MAK 7 lipca 2010 roku eksperymencie na symulatorze Tu-154M próba 
automatycznego odejścia z wyłączonymi przyciskami-lampkami „Zachod” i „Glisada” zakończyła się 
niepowodzeniem, co opisano w raporcie Anodiny. Należy zatem poważnie brać pod uwagę możliwość 
celowego wykonania eksperymentu tak, aby się nie udał. Później dr Maciej Lasek tłumaczył Naszemu 
Dziennikowi: „Komisja uznała, że nie ma potrzeby zamieszczania tego elementu w protokole, bo on tak 
naprawdę nic nie wnosił, oprócz tego, że opisywał to, co zostało zamieszczone w Instrukcji Użytkowania w 
Locie. Nasze informacje, które wynikały z tego badania, znajdowały potwierdzenie w wynikach wcześniejszych 
ekspertyz, dlatego ten element nie musiał być publikowany.35” 

W czasie prezentacji Raportu Millera zaprezentowano filmy z obu eksperymentów, zaś prowadzący pokaz ppłk 
Benedict stwierdził, że w Smoleńsku automatyczne odejście było niemożliwe. Co interesujące, w 
opublikowanym w tym samym dniu dokumencie KBWL LP podano nie opisaną w instrukcji samolotu technikę 
automatycznego odejścia na drugi krąg na lotnisku na którym nie ma systemu ILS. Później Benedict tłumaczył: 
„Powiedzieliśmy tylko, że załoga nie miała możliwości odejścia w automacie przy tej konfiguracji, którą piloci 
zastosowali tamtego dnia. To nie zmienia faktu, że przy zmianie układu konfiguracyjnego samolotu taka 
opcja istnieje”. 

                                                 
31 Ideologia jak pancerna brzoza, Maria Szonert-Binienda, Uważam Rze 8(55)/2012 
32 Slot- ruchomy element mechanizacji na krawędzi natarcia skrzydła szczelinowego. Jego otwarcie powoduje powstanie szczeliny przepuszczającej 
powietrze na górną stronę skrzydła. Dzięki temu przesuwa się punkt oderwania się strugi powietrza w kierunku krawędzi spływu, co umożliwia 
zwiększenie krytycznego kąta natarcia i wzrost siły nośnej. 
33 Rozszerzona analiza stanu slotów lewego skrzydła oprac.przez Autora: zob. 
https://docs.google.com/file/d/0BwPwbhnBMeraNDg5MjZjNzEtNTdmOS00MTUzLTkxYWQtNGI4Y2E0YTA5OTZi/edit?pli=1# 
34 Należy jednak podkreślić, że rosyjska instrukcja instrukcja z lat 80-tych ubiegłego wieku nie wspomina w ogóle o trybie podejścia do lądowania, jaki 
zastosowano w Smoleńsku.  
35 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120128&typ=po&id=po03.txt 



Jak ustalił Nasz Dziennik, członkowie Komisji wcześniej rozmawiali z załogą która miała uczestniczyć w 
doświadczeniu, i sposób automatycznego odejścia bez ILS nie był jej znany. Pilotem w eksperymencie był major 
Pietruczuk- specjalista w odejściach w systemie ręcznym, który wg gazety miał nie znać prawidłowej techniki 
odejścia bez ILS (natomiast major Protasiuk specjalizował się w odejściach automatycznych). Benedict 
stwierdził, iż także pytani przez KBWL LP czterej byli dowódcy nie potwierdzili znajomości tej techniki wśród 
załóg. Komisja prawdopodobnie nie uważała za stosowne skonsultować się z najbardziej doświadczonym z 
pilotów Tu-154M 36.SPLT- byłym dowódcą jednostki i instruktorem tupolewa, pułkownikiem Tomaszem 
Pietrzakiem, który m.in. szkolił majora Protasiuka na tym typie maszyny 36. Tymczasem poległy w Smoleńsku 
pilot doskonale znał procedurę odejścia w automacie, którą można było wykorzystać także poza wiązką ILS, 
jednak KBWL LP zataiła ten fakt, ponieważ był niezgodny z jej narracją. 

Oczywiście tożsamość autora metodologii bezsensownego eksperymentu „Uchoda” jest tajemnicą równie 
pilnie strzeżoną, jak personalia członka Komisji który usłyszał w kokpicie głos generała Błasika. 

Wskazania radiowysokościomierza 

Zapisane w tabeli do Załącznika numer 4 z Raportu Millera wysokości samolotu nad ziemią, pochodzące z 
zapisów z radiowysokościomierza są niezgodne z wersją zdarzeń opisaną przez Komisję, zgodnie z którą w 
ostatnich sekundach lotu maszyna wykonywała beczkę autorotacyjną.  Niezgodności te są wprost związane z 
zasadą działania wysokościomierzy radiowych RW-5, zamontowanych na Tu-54M, zaś nad tym fizycznym 
paradoksem eksperci przeszli do porządku dziennego.  

Radiowysokościomierze mają anteny nadawcze i odbiorcze zamontowane w dolnej, przedniej części kadłuba. 
Kiedy samolot nie jest przechylony na skrzydło, środek stożkowej wiązki promieniowania o długości fali 7 
centymetrów 37 wysyłanej przez wysokościomierz radiowy pada dokładnie pod antenę, a odbite od przeszkody 
(grunt, gęsty las) promieniowanie wraca do anteny odbiorczej dając bardzo dokładny odczyt wysokości. Na 
podstawie tego pokazywana jest na wskaźnikach radiowysokościomierzy pilotów (każdy z nich ma swój własny 
wskaźnik, pochodzący z jednego z dwóch radiowysokościomierzy) wysokość samolotu nad przeszkodami. 
Problem jednak zaczyna się gdy samolot leci z przechyleniem na skrzydło- antena zaczyna „patrzeć” w bok, a 
wiązka promieniowania- „ ślizgać się” po ziemi, w miarę jak samolot się przechyla38. Rosyjskie instrukcje 
radiowysokościomierza podają, że pracuje on normalnie gdy samolot jest przechylony na skrzydło o mniej niż 
15 stopni. Natomiast „W locie na małych pułapach, nad grubym lodem lub śniegiem, na dużych kątach 
przechylenia i pochylenia o więcej niż 30 st. radiowysokościomierz pokazuje wysokość z dużym błędem. 39” 
Wartości wysokości radiowej są zapisywane w rejestratorach parametrów lotu, a ich wykresy znalazły się w 
obu raportach. 

Komisja Millera, analizując geometrię zderzenia samolotu z drzewami w tabeli numer 1 w Załączniku numer 4 
do Raportu, przekonuje czytelników że w samolocie obróconym praktycznie do pionu prawym skrzydłem (kąt 
przechylenia 90 stopni), a nawet częściowo podwoziem do góry (120 stopni), wiązka promieniowania odbijała 
się... no właśnie: od czego, skoro antena urządzenia była skierowana równolegle do gruntu (w pierwszym 
przypadku) lub w górę? 

Komisja tego oficjalnie nie wyjaśniła, ale stwierdziła, że dla obliczonego przez nią kąta przechylenia 90 stopni w 
rejestratorach parametrów lotu zapisała się wartość wysokości radiowej: 15,6 metra, zaś dla kąta 120 stopni- 
gdy anteny były wycelowane skośnie w niebo- 17 metrów... Nieoficjalnie, na konferencji naukowej w 
Kazimierzu jej członkowie stwierdzili iż dane radiowysokościomierza są „śmieciowe” i niewiarygodne. Nie 
przeszkodziło to jednak ekspertom wrysować do raportu zaniżonej, fałszywej trajektorii opartej właśnie na 
radiowysokościomierzu.  

                                                 
36http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20110909&id=po39.txt 
Stwierdzenie o nieznajomości przez Pietruczuka techniki odejścia w automacie poza ścieżką ILS wydaje się Autorowi mało prawdopodobne- tym 
bardziej, że poza bazą załogi tupolewów w czasie wykonywania check-listy (każdorazowego sprawdzenia systemów samolotu)  przed startem rutynowo 
sprawdzały także działanie „Uchoda”, gdy samolot stał na ziemi, czyli poza ścieżką ILS. 
37 Radioelektronnoje oborudowanije samolieta Tu-154M i jego lietnaja ekspluatacja, W.P. Żaworonkow, Moskwa 1995 
38 Na niezgodności fizycznej charakterystyki radiowysokościomierza w locie w przechyleniu z wykresami w raportach: MAK i KBWL LP jako pierwsi zwrócili 
uwagę blogerzy: CDC i ORKS. 
39 https://picasaweb.google.com/lh/photo/-QLUdfpXB9-MT44YbAPHv9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink. 
Pełna instrukcja urządzenia dostępna na www.avsim.ru. 
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Zerwana linia energetyczna 

Zupełną porażką Komisji Millera stała się próba wytłumaczenia wyłączenia napowietrznej linii energetycznej 
WŁ-602 za ulicą Gubienki i 777 metrów przed progiem pasa, którą miał zerwać przechylony na lewe skrzydło 
tupolew. Eksperci KBWL LP w ogóle nie zapoznali się z opublikowanym jeszcze w 2010 roku protokołem 
odłączenia tej linii, z której wynika, iż nastąpiło to o godzinie 06:39:35, wtedy, gdy samolot był około 6 
kilometrów przed zerwaną linią i ok. 400 metrów wyżej. Należy przypomnieć, że ostatni zapis w komputerze 
pokładowym FMS, dokonany tuż przed uderzeniem samolotu w ziemię (535 metrów przed progiem pasa), miał 
miejsce o godz. 06:41:42. Oczywiście nie ma możliwości, aby samolot przelatywał dystans 242 metrów, 
dzielących zerwaną linię od śladów statecznika na ziemi w czasie ponad 2 minut. Nie przeszkodziło to jednak 
komisji w sformułowaniu kuriozalnego wniosku: „Przy przechyleniu około -35°, po pokonaniu około 80 m od 
chwili utraty fragmentu lewego skrzydła samolot przeleciał nad linią energetyczną średniego napięcia, 
powodując jej uszkodzenie. Niewykluczone, że linia energetyczna została zerwana nie bezpośrednio przez 
samolot, ale przez konary drzew odłamanych kilkanaście metrów wcześniej i przemieszczonych zgodnie z 
kierunkiem lotu samolotu”. 

 



Powyżej: fragment  protokołu zakładu energetycznego w Smoleńsku z podanymi godzinami odłączenia  prądu w linii WŁ-

602 oraz przyczynami uszkodzenia linii (zerwanie przez samolot)
40

. 

Bliższa radiolatarnia 

Radiolatarnia bezkierunkowa (NDB) jest lotniskowym urządzeniem nawigacyjnym wskazującym na 
radiokompasie w kabinie pilotów kierunek lotu do progu pasa. Powinna być minięta przez samolot na 
odpowiedniej wysokości, co sygnalizuje załodze dzwonek o czasie trwania zależnym od pułapu na jakim 
maszyna znajduje się nad markerem radiolatarni 41. 

Zgodnie z danymi z Raportu Millera, samolot przeleciał nad bliższą radiolatarnią (znajdującą się 1065 metrów 
przed pasem i 210 metrów przed brzozą na której miał stracić końcówkę skrzydła) na wysokości niecałych 10 
metrów. Przemieszczał się z prędkością około 77 metrów na sekundę, zaś czas trwania dzwonka radiolatarni w 
kabinie możemy określić na podstawie zapisu stenogramu Instytutu Ekspertyz Sądowych: trwa on około 2,2 
sekundy. Niestety, jest on zbyt długi jak na wysokość lotu 10 metrów. Zgodnie z charakterystykami markera 
jaki znajduje się w Smoleńsku, należy przyjąć, że czas trwania dzwonka w kabinie wskazuje na przelot na 
wysokości o kilkadziesiąt metrów większej, niż twierdzi Komisja 42. 

Fachowcy Millera musieli zdawać sobie sprawę ze sprzeczności pomiędzy wysokością lotu a czasem trwania 
sygnału markera w kabinie, i nie udało im się jej usunąć inaczej, niż w sposób nieuprawniony ingerując w 
rysunkowy profil charakterystyki anteny: otóż na narysowanym profilu podejścia samolotu pokazali „listki 
boczne” sygnału radiolatarni nie w tej płaszczyźnie w której rzeczywiście występują43. Dodali je bowiem wzdłuż 
toru lotu, gdy tak naprawdę znajdują się one poprzecznie do tego toru, nie wydłużając sygnału dzwonka w 
kabinie. 

Gumowe wykresy parametrów lotu 

W Raporcie Millera pokazano wykresy parametrów lotu z polskiego rejestratora szybkiego dostępu ATM QAR. 
Już na pierwszy rzut oka widać, że komisja na różnych wykresach pokazuje inny czas uderzenia w brzozę. To 
jednak parametr nie zmierzony przez rejestratory lotu- zatem przyjmijmy, że jeden z członków państwowej 
komisji po prostu w sposób niewłaściwy wrysował linię na jednym z wykresów.  

Ale, niestety, po bliższej analizie należy stwierdzić, że także przynajmniej niektóre z parametrów zmierzonych 
są niespójne z innymi znanymi danymi. Najłatwiej to prześledzić po skonfrontowaniu wykresów z raportu ze 
stenogramami rozmów z kabiny, opracowanymi na zlecenie Prokuratury Wojskowej przez krakowski Instytut 
Ekspertyz Sądowych. Jak wiadomo, w końcówce lotu pilot po kolei wyłączał poszczególne kanały systemu 
zarządzania lotem (ABSU), co generowało zarówno dźwięk w głośnikach w kabinie, jak i było zapisywane w 
rejestratorze ATM QAR. Gdy porównamy czasy odłączenia poszczególnych kanałów ABSU, zauważymy, że 
pomiędzy wyłączeniem pierwszego i ostatniego jest wg IES 2,7 sekundy, zaś według ekspertów Millera- 5,5 
sekundy. Różnica ta nie została w żaden sposób wyjaśniona w raporcie, podobnie jak fakt, że według raportu 
KBWL LP ostatni z kanałów ABSU w stosunku do słyszalnego w kabinie dzwonka bliższej radiolatarni BNDB 
został odłączony 3 sekundy później niż według danych IES. Pamiętajmy przy tym, że 3 sekundy różnicy to ok. 
230 metrów, jaki przebył samolot. Te dziwne niezgodności każą być bardzo ostrożnym w ocenie jakości 
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 Raport urzędu energetycznego SmoleńskEnergo  dotyczący zerwania kabla elektrycznego, o który zahaczył Tu-154 o godz.10:39:35 „Dziwny układ 

radiolatarni”, E.Ż. , Justyna Prus , Piotr Nisztor , Rzeczpospolita 26-04-2010 
http://www.rp.pl/galeria/459542,10,466823.html 
Nasz informator twierdzi, że zerwana linia mogła zasilać pobliskie garaże, stację benzynową lub oświetlenie ulicy Gubienki. 
Także jeden ze świadków skojarzył przelot tupolewa z awarią sieci energetycznej. Siergiej Kiszan, wypowiedź z 10 kwietnia: „Sądząc po dźwięku, było 
jasne, że leci nisko. I że coś widocznie nie było w porządku, tak że natychmiast zgasło światło w moim garażu, a dźwięk ucichł.” 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=352437&cid=549 
41 Sygnał dźwiękowy w kabinie włącza się, gdy samolot znajduje się w stożku sygnału nadawanego przez marker radiolatarni. Wysyła on w górę sygnał 
zbliżony do stożka, dodatkowo ma  tzw. „listki boczne”- dwa obszary o podwyższonym natężeniu sygnału, znajdujące się w pobliżu ziemi. W 
radiolatarniach anteny projektowane są w ten sposób, aby „listki” znajdowały się w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku lotu maszyny. 
42 Należy pamiętać iż są to dane szacunkowe dla typowej charakterystyki markera. Do ostatecznego twierdzenia faktycznej wysokości lotu byłoby 
niezbędne przebadanie charakterystyki markera tuż po katastrofie. 
Rzeczywistych danych bliższej radiolatarni Polacy jednak nie poznali, gdyż nie pozwolono im dokonać pomiarów. Tak czy owak, wysokość przelotu 10 
metrów nad ziemią w tym miejscu jest nieprawdopodobna choćby z tego powodu, że samolot, w związku z kilkudziesięciometrowym odchyleniem w 
lewo od osi pasa, nie przelatywał przez główną część właściwej wiązki promieniowania, lecz „listek boczny”. Typowa charakterystyka markera- zob. 
http://s55.radikal.ru/i148/1005/20/d11d78461096.jpg 
Materiał uzupełniający: http://orks.nowyekran.pl/post/18318,ostateczne-wyjasnienie-kwestii-bndb 
43 Zwrócił na to uwagę bloger ORKS. 

http://www.rp.pl/galeria/459542,10,466823.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=352437&cid=549
http://s55.radikal.ru/i148/1005/20/d11d78461096.jpg
http://orks.nowyekran.pl/post/18318,ostateczne-wyjasnienie-kwestii-bndb


„dowodów” zawartych w raporcie Millera, tym bardziej że nie wytrzymują one porównania z dokumentem 
wytworzonym przez świadomych odpowiedzialności karnej ekspertów instytucji o światowej renomie, jaką jest 
Instytut Ekspertyz Sądowych z Krakowa. 

Zmienne prędkości obrotu 

Jak wspomniano wcześniej, Raport Millera był bardzo dokładnie analizowany w internecie. Jeden z blogerów 44 
zauważył, że podane w tabelach Załącznika 4 obliczone przez Komisję wartości obrotu samolotu w czasie 
wykonywania beczki są wzajemnie sprzeczne, gdyż maszyna ma różne prędkości obrotu, które potrafią 
skokowo zmienić się od 120 stopni do zera w ciągu jednej sekundy.  Jest to w sposób oczywisty niezgodne z 
prawami fizyki i nie mogło mieć miejsca, ale świadczy o skandalicznie niskiej jakości raportu, w którym na siłę 
dopasowywano dostępne dane do założonej a priori tezy o wykonaniu przez samolot obrotu na plecy oraz do 
sfotografowanych przez Amielina uszkodzeń drzew. 

Zakończenie 

Raport Millera, niezależnie od stopnia jego zakłamania i zwykłego niechlujstwa, wydaje się być wygodnym dla 
rządzących Polską zamknięciem problemu Smoleńska. Nie na darmo po zakwestionowaniu przez prokuraturę 
obecności w kokpicie generała Błasika, prezydent Komorowski oświadczył45: „Wolałbym, żeby nic nie było 
podważane, nawet jedno słowo, jeden przecinek z raportu, bo społeczeństwo oczekuje jednoznaczności”. Taka 
deklaracja padła po zakwestionowaniu przez śledczych jednego z filarów dokumentu, który firmowała Komisja 
Millera… 

Po zmianie przepisów eksperci KBWL LP są związani tajemnicą państwową i nie można ich przesłuchiwać w 
sprawie postępowania w sprawie smoleńskiej (dotyczy to także prokuratury). Tak więc dzięki Donaldowi 
Tuskowi chroni ich rodzaj immunitetu, podobnie jak członków MAK.  
Za skandaliczną jakość raportu Millera odpowiada zresztą sam premier Tusk, który na jednym z zamkniętych 
spotkań z rodzinami ofiar katastrofy wziął pełną odpowiedzialność za swoich ministrów. 46 Już po zakończeniu 
prac komisji Ministerstwo Obrony Narodowej odmówiło nawet prasie informacji na temat harmonogramu 
pobytu ekspertów w Rosji 47, zaś zadawane w sierpniu 2011 roku (jeszcze przed publikacją protokołu 
wojskowego) przez dziennikarzy i internautów pytania, w których wskazywano na wewnętrzne sprzeczności 
tak w raporcie, jak i oficjalnej narracji, doczekały się jedynie zdawkowych i wymijających odpowiedzi48. Od 
momentu upublicznienia protokołu członkowie komisji (nie licząc jej wiceprzewodniczącego, Macieja Laska, 
który udzielił wywiadu Naszemu Dziennikowi 49) nie wypowiadali się publicznie.  

Wyjątek stanowił wywiad, jaki z prof. Markiem Żyliczem przeprowadziła w drugą rocznicę katastrofy Monika 
Olejnik50. Profesor zachował urzędowy optymizm, powtarzając skompromitowaną tezę Komisji, że piloci 
korzystali z niewłaściwego wysokościomierza. Dał tym samym dowód braku kontaktu z rzeczywistością, 
ponieważ to kłamstwo KBWL LP zostało obalone kilka miesięcy wcześniej przez krakowski Instytut Ekspertyz 
Sądowych. Był jednak zmuszony przyznać, iż teza o zamachu, mimo iż według niego absurdalna, powinna 
zostać zbadana. Tego zaś Komisja nie uczyniła. 

Trudno nie zgodzić się z interpretacją milczenia komisji i jej mocodawców, przytoczoną przez posła Ludwika 
Dorna 51: 

„Być może chcą coś ukryć w tej sprawie, ale może też być tak, że wprowadzono dyrektywę o nieinformowaniu o 
czymkolwiek, co jest związane z katastrofą smoleńską, po tym, co już zostało podane do wiadomości publicznej. 
Zauważmy, że cokolwiek dotąd powiedzieli, to zaraz dezawuuje to ich własne działania. Tak było, gdy po 
ekspertyzie Instytutu Ekspertyz Sądowych sami ujawnili, że w opinii Centralnego Laboratorium 

                                                 
44 http://xiezyc.blogspot.com/2012/01/jak-obalic-raport-makmillera.html?zx=280935a8d7111479 
45 http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-marzeny-nykiel/22780-co-robi-rzad-donalda-tuska-gdy-uwage-polakow-zaprzata-histerycznie-relacjonowana-
przez-media-sprawa-madzi 
46 http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=1476 
47 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120220&typ=po&id=po03.txt 
48 http://pietkun.nowyekran.pl/post/23249,mswia-odpowiada-blogerom-ne 
49 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20111206&typ=po&id=po04.txt 
50 http://www.tvn24.pl/17080,1,kropka_nad_i.html 
51 Por. przypis 44 

http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=1476
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20111206&typ=po&id=po04.txt


Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji także nie rozpoznano głosu gen. Błasika. Inny przykład to gdy pan 
Maciej Lasek przyznał, że nie było opinii materiałoznawczej o skrzydle tupolewa i brzozie.” 

Na początku czerwca 2012 roku, po zintensyfikowaniu polityki informacyjnej przez Zespół Macierewicza, 
przewodniczący Lasek w wywiadzie dla Gazety Wyborczej uchylił rąbka tajemnicy okrywającej oryginalne dane 
wyjściowe odczytane z rejestratorów lotu (jak pamiętamy, w raportach znajdują się jedynie wykresy wykonane 
na ich podstawie). Zwrócił uwagę, że nigdzie na świecie „surowe” dane nie są publikowane przez komisje 
badania wypadków lotniczych, zaś ich ewentualne odtajnienie jest niemożliwe, ponieważ  „podlegają prawnej 
ochronie”52. Co ciekawe, zdaniem Laska, jedyną osobą, władną podjąć decyzję o ich udostępnieniu, jest 
premier. 
Trudno zatem nie dojść do wniosku, że zostały one ukryte przed niezależnymi naukowcami na wyraźnie 
polecenie Donalda Tuska. 
Lasek, nie zrażony przeciwnościami, konsekwentnie bronił skompromitowanej tezy o obecności generała 
Błasika w kokpicie, tłumacząc iż „krakowscy eksperci nie stwierdzili, że to nie był głos Dowódcy Sił Powietrznych, 
ale że nie rozpoznali tego głosu.” Odmawiał też ujawnienia największej tajemnicy Komisji Millera: nazwiska 
osoby, która rozpoznała głos generała w nagraniach z kabiny. W lipcu 2012 roku wpadł na kuriozalny pomysł, 
aby na podstawie Raportu Millera napisano popularną książkę, co pozwoliłoby na szerokie propagowanie jego 
zakłamanych tez. 

 

 

Wykresy parametrów lotu (na górze) i dźwięku w kabinie (na dole) z Załącznika numer 4 do Raportu Millera. 
Widać, że dźwięk określony przez Komisję jako spowodowany uderzeniem w brzozę (moment domniemanego 

uderzenia oznaczono żółtą linią) jest momentem zwiększenia natężenia dźwięku w dwóch seriach głośnych 
trzasków trwających aż do zakończenia zapisu rejestratora. Proszę zwrócić uwagę na serię cichszych trzasków 

które miały miejsce wcześniej- zostały one połączone przez IES z Krakowa z późniejszymi odgłosami, 
zaprzeczając wnioskom ekspertów Millera. 
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Rozbieżności między miejscem uderzenia w brzozę a punktem odłamania końcówki skrzydła (wg danych KBWL 
LP). Oprac. Autora. 

 

Wygląd końcówki sekcji slotu oderwanego fragmentu skrzydła. Jego odgięcie w kierunku przeciwnym do 
kierunku lotu Tupolewa świadczy o tym, iż nie został uderzony z przodu. Prawdopodobnie gdy skrzydło spadało 

na ziemię slot zaczepił się o drzewa i uległ deformacji (oprac. Autora) 



 

U góry: fragment fotografii wraku tupolewa z Raportu MAK. Na dole: zbliżenie fragmentu slotu (oznaczony 
czerwoną strzałką) na zdjęciu @Vlada Igoreva. Zdjęcie lepszej jakości niż materiał Komisji Anodiny pozwala 

wyciągnąć dalej idące wnioski co do braku możliwości uderzenia tą częścią skrzydła w brzozę. 

 

Udany  eksperyment odejścia w automacie (zdjęcie z materiału filmowego zaprezentowanego przez Komisję 
Millera). Żółtymi strzałkami zaznaczono prawidłowo wciśnięte przyciski- lampki „Zachod” i „Glisada” na 

pulpicie PN-5 pierwszego pilota. Ponieważ zostały odpowiednio przygotowane, wciśnięcie „Uchod” 
spowodowało rozpoczęcie automatycznego odejścia na drugi krąg bez odłączenia kanałów autopilota (opr. 

Autora) 
 



 

Nieprawidłowo wykonany eksperyment odejścia w automacie (zdjęcie z materiału filmowego 
zaprezentowanego przez Komisję Millera). Żółtymi strzałkami zaznaczono niewciśnięte przyciski- lampki 

„Zachod” i „Glisada”. Ponieważ nie były one wcześniej włączone, przycisk „Uchod” nie mógł zadziałać (opr. 
Autora) 

 

 

Działanie radiowysokościomierza RW-5M dla kątów przechylenia samolotu: 9, 90 i około 120 stopni. 
Wizualizacja blogera ORKS 53. Jak widać, albo wartości wysokości radiowej w czasie wykonywania beczki 

autorotacyjnej, albo sama beczka zostały przez komisję zmyślone.  

 

Fragment rysunku profilu podejścia samolotu z Załącznika do Raportu Millera. Niebieskimi strzałkami 
zaznaczono „listki boczne” sygnału markera, które w rzeczywistości nie występują w tej płaszczyźnie, w której 

wrysowali je eksperci, lecz do niej prostopadłej. Zmiana lokalizacji „listków” umożliwiła jednak komisji 
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umieszczenie samolotu tuż nad ziemią w sposób w miarę spójny z długością trwania dźwięku dzwonka w 
kabinie pilotów (opr. Autora) 

 


