
Rozdział 8 – Działania prokuratury 

Napisz proszę o wykluczeniu wybuchów !!! Ze swoich mat.i tego: 

http://niezalezna.pl/26988-prokuratura-wierzy-tylko-rosjanom 

 

Rosja jest wielka, a Polska to mały kraj 

Tatiana Anodina 

Początek problemów: wszczęcie śledztwa i pierwsze zaniechania prokuratorów w Rosji. 

Polskie śledztwo, w związku z faktem iż katastrofie uległ samolot Sił Powietrznych, jest w gestii Wojskowej 

Prokuratury Okręgowej w Warszawie, kierowanej przez płk Ireneusza Szeląga. Jego zastępcą jest płk Ryszard 

Filipowicz. Postępowanie prowadzą prokuratorzy-referenci: ppłk Karol Kopczyk i mjr Jarosław Sej. Na początku 

nadzorował je gen. Zbignie Woźniak (który, co ciekawe, był wyższy stopniem od szefa NPW, płk. Krzysztofa 

Pakulskiego). 

Śledztwo wszczęto w sprawie "nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, w wyniku której 

śmierć ponieśli wszyscy pasażerowie samolotu TU-154 Sił Powietrznych RP, numer boczny 101, w tym 

prezydent RP, pan Lech Kaczyński oraz członkowie załogi" 1. 

Polska prokuratura współpracuje z Komitetem Śledczym przy Prokuraturze Federacji Rosyjskiej2 na podstawie 

Europejskiej Konwencji o Pomocy Prawnej z 20 kwietnia 1959 roku. Konwencja ta nie przewiduje prowadzenia 

samodzielnego prowadzenia czynności procesowych przez prokuratorów reprezentujących kraj, w którym nie 

wystąpiło badane zdarzenie (w naszym przypadku: śledczych polskich).  Ich działania są zatem zależne od 

zgody państwa- gospodarza śledztwa. Na początku współpracy zaniedbano bowiem możliwości utworzenia 

polsko-rosyjskiego zespołu prokuratorów, który można było stworzyć na podstawie dwustronnego 

porozumienia prokuratorów generalnych: Federacji Rosyjskiej i Polski 3. 

Już 10 kwietnia Wojskowa Prokuratura Okręgowa wystąpiła do strony rosyjskiej z wnioskiem o pomoc prawną, 

w tym o dopuszczenie polskich śledczych do udziału w czynnościach wykonywanych przez prokuratorów 

rosyjskich. Dotyczyło to także uczestnictwa polskich ekspertów w sekcjach zwłok ofiar. Z niejasnych powodów, 

faks w tej sprawie wysłano z Warszawy 11 kwietnia, gdy, według oświadczenia strony rosyjskiej, sekcje były już 

zakończone. Zdaniem nadzorującego smoleńskie śledztwo prokuratora Marka Pasionka, pułkownik Parulski nie 

zadbał o uczestnictwo polskich prokuratorów w czynnościach wykonywanych przez Rosjan 4. 

W nocy z 10 na 11 kwietnia w Smoleńsku odbyła się konferencja prokuratorów polskich i rosyjskich. Ze strony 

polskiej uczestniczyli w niej m.in: Naczelny Prokurator Wojskowy Rzeczypospolitej Polskiej pułkownik Parulski, 

Prokurator Wojskowy Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ireneusz Szeląg, z rosyjskiej- Pierwszy Zastępca 

Generalnego Prokuratora FR- Przewodniczący Państwowego Komitetu Śledczego przy Prokuraturze FR generał 

pułkownik Aleksander I. Bastrykin. Narada, oprócz ustalenia godziny katastrofy na 10:40 czasu lokalnego 

(godzina ta przez pewien czas została utrzymana w tajemnicy przed opinią publiczną, oficjalnie natomiast 

podawano iż tragedia wydarzyła się o 10:57), przyniosła także określenie możliwych wersji przyczyn katastrofy. 

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Bastrykina przy biernej postawie przedstawicieli Rzeczypospolitej 

Polskiej, ograniczono je do:  

                                                           
1 http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/sledztwo-dotyczy-nieumyslnego-spowodowania-katastrofy,1463731 
2 Należy pamiętać, że oprócz klasycznych zadań prokuratorskich i śledczych rosyjska prokuratura wypełnia także rolę w innych krajach zarezerwowaną 
dla policji. Sam Komitet Śledczy nie bawił się w utrzymanie pozorów bezstronności, już w dzień po tragedii wykluczając awarię jako przyczynę katastrofy.  
A.Rybczyński, Kłamstwa i kłamstewka Władimira Władimirowicza, Nowe Państwo 3/2012 
3 Zob. opinia prawna dr Beaty Bieńkowskiej z Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sporządzona na 
zamówienie Biura Analiz Sejmowych 22 listopada 2010 r., http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=109699 
4 Katastrofa. Bilans dwóch lat. Instytut Sobieskiego, Warszawa 2012 

http://niezalezna.pl/26988-prokuratura-wierzy-tylko-rosjanom


 możliwego niewłaściwego stanu technicznego statku powietrznego,  

 skomplikowanych warunków pogodowych utrudniających sterowanie statkiem powietrznym, 

 możliwych, niewłaściwych działań załogi samolotu i pracowników naziemnych służb dyspozytorskich 

lotniska5.  

Jak łatwo zauważyć, nie odniesiono się w ogóle do możliwości dokonania zamachu na polską delegację (co 

dziwi tym bardziej, że także w Rosji zdarzają się akty terroru ze strony ekstremistów islamskich, a zatem wątek 

ten choćby w związku z zaangażowaniem Polski w Afganistanie nie powinien zostać przez polskich śledczych a 

priori odrzucony). Pomijając prawdopodobieństwo zaangażowania akurat islamistów w zamach, którego 

powodem mogło być zaangażowanie Polski w misjach antyterrorystycznych NATO- zupełnie pominięto fakt, że 

„numer dwa” Al Kaidy, Ajman al-Zawahiri w 1997 roku podróżował do Rosji, zaś Aleksander Litwinienko 

twierdził, że był on szkolony przez FSB w Dagestanie 6. 

Wątku możliwego zaangażowania Kremla lub innych, rozgrywających swoje własne interesy w Rosji sił, 

prokuratura także nie rozpatrywała- wychodząc zapewne z założenia, które trafnie wyłożył prokurator 

Artymiak: „Rosja to mocarstwo”. 

Co charakterystyczne dla polskiego postępowania, z około 400 świadków przesłuchanych przez rosyjską 

prokuraturę, polscy śledczy przesłuchali tylko 4 Rosjan. 

Edmund Klich na żądanie Morozowa uniemożliwia współpracę biegłego z prokuraturą 

Polscy prokuratorzy z Naczelnej Prokuratury Wojskowej pracujący na początku w Smoleńsku oczekiwali 

współpracy z komisją państwową, ale Edmund Klich konsekwentnie odmawiał, ponieważ Rosjanie, korzystając 

z zapisów konwencji chicagowskiej oraz rosyjskich uregulowań prawnych, bezwzględnie zakazywali takich 

kontaktów. Jak polski akredytowany skarżył się później7:  

„pan minister Klich powołując się na swoje rozporządzenie zmuszał mnie wprost do współpracy z polską 

prokuraturą. Kiedy mówiłem: panie ministrze, ja nie mogę współpracować z prokuraturą bo strona rosyjska ma 

do mnie pretensje, odpowiadał: ja tego nie przyjmuję do wiadomości”.  

W pierwszych dniach po katastrofie przesłuchaniach Rosjan uczestniczyli Polacy, m.in. jeden z najlepszych 

meteorologów- ppłk rez. Mirosław Milanowski. Był on tak niewygodny dla strony rosyjskiej, iż sam Aleksiej 

Morozow zwrócił Edmundowi Klichowi uwagę, że Załącznik 13 nie przewiduje współpracy ekspertów komisji 

technicznej z prokuraturą. Tymczasem Milanowski, z racji wysokich kompetencji, współuczestniczył w 

prowadzonym przez prokuratora z Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej przesłuchaniu szefa meteorologów 

z Siewiernego, w którym uczestniczyli także prokuratorzy polscy.   

Morozow, interweniując u Edmunda Kilcha, powoływał się na zalecenie, iż śledztwo prokuratorskie powinno 

być prowadzone niezależnie od postępowania w sprawie ustalenia technicznych przyczyn katastrofy. 14 

kwietnia, ponieważ meteorolog ponownie współpracował z prokuratorami, Klich skutecznie interweniował u 

pułkownika Grochowskiego, w wyniku czego biegły został odsunięty od śledztwa. Spowodowało to reakcję 

Naczelnego Prokuratora Wojskowego, który zarzucił Klichowi że ustalone przez niego procedowanie według 

Załącznika 13 i utrudnianie pracy prokuratorom jest działaniem na szkodę Polski 8. 

                                                           

5
 http://niezalezna.pl/artykul/nocny_protokol/40177/1 

6 Al.-Zawahiri został zatrzymany w Rosji w 1997 roku, jednak w tym samym roku zwolniono go. Zob.także: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6163502.stm 
www.fsu.edu/~wtcteach/assets/zawahri%20saga.rtf 

7
 http://wiadomosci.dziennik.pl/artykuly/116653,nie-mielismy-zadnego-wsparcia-rzadu.html 

8
 http://zbigniewkozak.pl/?p=1220 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6163502.stm
http://www.fsu.edu/~wtcteach/assets/zawahri%20saga.rtf


Później miało okazać się, iż Milanowski określił Rosjan jako winnych katastrofy poprzez niezamknięcie 

lotniska9.  

Zespół 

Śledztwo smoleńskie prowadzi zespół prokuratorów, na którego czele stoi prokurator-referent, ppłk Karol 

Kopczyk. Jest wspomagany przez majora Jarosława Sej z zespołem. Ci dwaj prokuratorzy mają najpełniejszą 

wiedzę na temat śledztwa. 

Zdaniem pełnomocnika części rodzin ofiar, mec. Rafała Rogalskiego10, Kopczyk jest „rzetelnym i sprawnym 

prokuratorem i z dużym zaangażowaniem podchodzi do prowadzonego postępowania”. Ponadto,  w ocenie 

odsuniętego od śledztwa smoleńskiego prokuratora cywilnego, Marka Pasionka, jest mocno obciążony 

postępowaniem. Wystarczy przypomnieć, że akta sprawy liczą 250 tomów (220 jawnych i 30 tajnych). Kopczyk 

często pracuje kilkanaście godzin na dobę. 

 

 Prokuratorzy prowadzący śledztwo smoleńskie: ppłk Karol Kopczyk (po lewej) i mjr Jarosław Sej. Fot. TVP INFO 

Pozostali członkowie zespołu: ppłk Robert Pyra, kpt. Marcin Maksjan, kpt. Andrzej Wicherski, kpt. Sylwia Głuch, 

ppłk Janusz Wójcik i prok. Renata Kosior odpowiadają za przydzielone im fragmenty śledztwa. Nadzór 

bezpośredni pełni zastępca wojskowego prokuratora okręgowego w Warszawie, płk Ryszard Filipowicz, zaś 

nadzór służbowy z ramienia NPW- płk Zenon Serdyński 11. 

W trakcie postępowania prokuratura nie ustrzegła się wielu błędów, a nawet działań które można określić jako 

skandaliczne. Trudno ocenić, jaka ich część wynika z nacisków przełożonych na prokuratora-referenta. Należy 

jednak brać poważnie pod uwagę możliwość, że ppłk Kopczyk może mieć bardzo ograniczoną samodzielność w 

strategicznych sprawach związanych ze śledztwem- tam, gdzie w grę wchodzą interesy polityczne jego 

zwierzchników, z prokuratorem generalnym na czele12. Typowym przykładem ingerencji w przyszłe decyzje i 

gwarantowaną przepisami prawa niezależność prokuratora-referenta jest np. medialna wypowiedź 

                                                           
9
 Tajne taśmy Edmunda Klicha, Gazeta Polska, 14.12.2011 

10 Kto zapanuje nad 220 tomami, Nasz Dziennik, 29.12.2011 
11 Gdy prokurator Kopczyk w sierpniu 2011 roku popełnił błąd, polegający na wyznaczeniu na biegłego osoby występującej jako świadek (świadków w 
sprawie smoleńskiej jest ponad 800!), co jest niezgodne z procedurami, nadzorujący pułkownicy nie zauważyli tej pomyłki. Pozostawili Kopczyka 
samemu sobie z problemem możliwego postępowania dyscyplinarnego i umyli ręce, tłumacząc swoje niechlujstwo niemożnością ingerowania w 
suwerenne decyzje prokuratora prowadzącego śledztwo. 
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20111229&typ=po&id=po03.txt 
12 Por. wypowiedź Beaty Gosiewskiej dalej w niniejszym rozdziale. 



prokuratora generalnego, Andrzeja Seremeta z początku 2012 roku, dotycząca możliwych do przeprowadzenia 

autopsji 13: „Jeśli będą, to ekshumacje jednostkowe, nie masowe”. 

Akta śledztwa we „Wprost” i uderzenie w rodziny 

Pierwszego przecieku akt prokuratorskich dokonał we wrześniu 2010 roku portal TVN24, publikując zeznania 

świadka Jarosława Kaczyńskiego złożone 27 lipca. Prokuratura zareagowała w wyważony sposób, wydając tylko 

oświadczenie, w którym poinformowano, iż „całość materiałów procesowych postępowania 

przygotowawczego objęta jest tajemnicą śledztwa.” 

Gdy w listopadzie 2010 roku we Wprost14 ukazał się artykuł, którego autorzy chwalili się uzyskaniem dostępu 

do kilkudziesięciu tomów akt prokuratury, śledczy zareagowali znacznie ostrzej. Na celowniku prokuratury 

znalazły się rodziny ofiar. Zabroniono im kopiowania i fotografowania akt, były też wzywane do składania 

wyjaśnień w sprawie możliwego źródła przecieku. Zakaz nie został cofnięty przez kolejny rok, chociaż nie 

ustalono, aby informacje Krzymowskiemu i Dzierżanowskiemu przekazali pokrzywdzeni. Rodzinom 

uniemożliwiono także kopiowania zapisów rejestratora parametrycznego ATM-QAR, stanowiących jeden z 

najważniejszych dowodów w sprawie. 

Niedoszłe zniszczenie rzeczy należących do ofiar katastrofy w Polsce i realne- w Rosji 

Prokuratura swoimi działaniami doprowadziła do kilku skandali, z których pierwszy wybuchł, gdy w maju 2010 

roku media ujawniły, iż śledczy wystąpili o zniszczenie dowodów w sprawie- przedmiotów i ubrań należących 

do ofiar katastrofy. Prokuratorzy tłumaczyli się, iż „wniosek Prokuratury o zniszczenie dotyczył przedmiotów, 

które uprawniony inspektor sanitarny nakazał zutylizować, uznając je za tożsame z zakaźnymi odpadami 

medycznymi, które stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia.”15 Przedmioty należące do ofiar trafiły 

do spalarni odpadów w Rzeszowie, ale na ich utylizację nie zgodził się sąd. Zlecono biegłym ekspertyzę, z której 

wynika, że nie występowały w nich substancje mogące stanowić zagrożenie, w związku z czym po prawie roku 

od katastrofy zdecydowano o ich zwrocie rodzinom 16. 

Prokuratura zachowywała się biernie, gdy wychodziły na jaw dowody niszczenia przez Rosjan dowodów: nie 

wszczęto śledztwa w sprawie celowego zniszczenia munduru jednego z polskich generałów, z którego 

oderwano dystynkcje i guziki, a także ingerencji w nośniki danych (telefony komórkowe i aparaty fotograficzne) 

należące do ofiar katastrofy 17. 

Zeznania kontrolerów 

Najprawdopodobniej jednym z najjaskrawszych przykładów spolegliwości i bezradności Prokuratury 

Wojskowej jest przyjęcie do wiadomości anulowania przez stronę rosyjską zeznań kontrolerów lotu z 

Siewiernego, które składali oni kilka dni po katastrofie, także w obecności polskich prokuratorów. Były one 

niezgodne z oficjalną narracją rosyjską w kilku ważnych kwestiach: o możliwości zakazania lądowania mówił 

Wiktor Ryżenko, natomiast Paweł Pliusnin zeznał, że udzielił nadlatującej załodze fałszywych informacji 

pogodowych, celowo zaniżając widoczność, co można uznać za wydarzenie bez precedensu w historii 

lotnictwa. Kontrolerzy wspomnieli też o obecności na wieży pułkownika Krasnokutskiego, a także o rozmowach 

z operatem „Logika” w Moskwie18. Rosjanie zagrali va banque i przesłali stronie polskiej nowe, wygodne dla 

                                                           
13 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120402&typ=po&id=po17.txt 

14 Zapis śmierci, Wprost 02.11.2010, Autorzy: Michał Krzymowski i Marcin Dzierżanowski 

 
15 http://www.npw.gov.pl/491-katastrofaTU154M.htm 

16
 http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/fakty/news-przedmioty-nalezace-do-ofiar-katastrofy-10-kwietnia-nie,nId,332287 

17 Por. Rozdział 2, Nadzwyczajne zaufanie D. Tuska do rosyjskiego śledztwa 

18 http://rebelya.pl/discussion/11402/stenogramy-z-przesluchan-kontrolerow-lotu-w-smolensku/#Item_0 

http://www.npw.gov.pl/491-katastrofaTU154M.htm
http://rebelya.pl/discussion/11402/stenogramy-z-przesluchan-kontrolerow-lotu-w-smolensku/#Item_0


siebie protokoły przesłuchań kontrolerów wraz z decyzją unieważniającą zeznania złożone w obecności 

polskich śledczych. 

 Prokurator generalny, Andrzej Seremet, w piśmie do swojego rosyjskiego odpowiednika, Jurija Czajki, 

przypomniał, że Polska szanuje dotychczasowe decyzje rosyjskich śledczych, ale prosi o anulowanie decyzji o 

wycofaniu zeznań Pliusnina i Ryżenki. Oczywiście nic nie wskórał. Protesty pełnomocników rodzin ofiar także 

nic nie dały. W nowych zeznaniach stwierdzono, że samolot był naprowadzany według procedur lotnictwa 

cywilnego, a zatem za podejście odpowiadali piloci, nie wspominano w nich też o rozmowach z „Logiką”. 

Prokurator Szeląg, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że polskie prawo nie przewiduje możliwości wycofania 

zeznań na wniosek śledczych19, przyznał że pierwotne protokoły przesłuchań wprawdzie pozostaną w aktach 

sprawy, ale nie będą brane pod uwagę przy formułowaniu wniosków ze śledztwa20. Jak ujawnił w kwietniu 

2012 roku pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego, mecenas Piotr Pszczółkowski 21, „Po publicznej krytyce tej 

decyzji Prokurator Generalny zmienił stanowisko WPO w Warszawie i przywrócił walor pełnowartościowych 

dowodów zeznaniom Plusnina i Ryżenki.” 

Wrak 

Zupełna indolencja prokuratury objawiła się brakiem reakcji na niszczenie przez Rosjan szczątków tupolewa, 

niechlujnie rzuconych w „obrysie” na płycie postojowej Siewiernego.  Już na początku śledztwa Prokuratura 

Wojskowa oficjalnie uznała wrak za dowód w sprawie, ale prokuratorzy, wprawdzie dopuszczeni przez Rosjan 

do szczątków leżących na Siewiernym, sami ich nie przebadali, zaś biegłych prokuratury do wraku Rosjanie już 

nie dopuścili 22. W efekcie pierwsze badanie wraku przeprowadzone na zlecenie śledczych miało miejsce w 

półtora roku po tragedii (wrzesień 2011) 23. 

Gdy w Polsce ujawniono skandaliczne traktowanie szczątków rządowego samolotu na miejscu katastrofy, 

strona rosyjska z początku w ogóle nie odniosła się do tego. Sprawa jednak szybko stała się głośna. Zastępca 

przewodniczącej MAK, Oleg Jermołow, zapytany o pokazane w „Misji Specjalnej” Anity Gargas wybijanie szyb 

w oknach łomem, kłamiąc w żywe oczy, odparował24:  

„Nie, nie było takiej sytuacji, żeby ktoś niszczył te fragmenty. Po to, żeby zestawić te szczątki, przewieźć je i 

zmontować jakiś kontur tego samolotu, trzeba je było po prostu połączyć.”  

Także szef KBWL LP, Jerzy Miller, zdawał się nie rozumieć problemu, sugerując w rozmowie z dziennikarzami 

wręcz nierzetelność autorów programu25:  

„Ja, jako przewodniczący komisji będę się opierał na innych dowodach niż nagrania, które już kilkakrotnie, po 

kilku tygodniach czy miesiącach okazywały się nagraniami no, nieco…odbiegającymi od zdarzeń które 

naprawdę miały miejsce”.  

Edmund Klich bagatelizował niszczenie wraku, mówiąc o „bałaganiarskich metodach” Rosjan, ale zastrzegając, 

że absolutnie nie mamy do czynienia z „celowym zacieraniem śladów”. Jeszcze inne wytłumaczenie faktu cięcia 

                                                           

19 Minister sprawiedliwości, Zbigniew Ćwiąkalski: „Z punktu widzenia polskiego prawa zeznania uzyskaliśmy legalnie i powinny być wykorzystywane . Ja 
rozumiem, że gdyby prokuratorzy wykradli te dokumenty stronie rosyjskiej, to byłoby z naruszeniem prawa. Ale one zostały normalnie, legalnie 
przekazane Polsce.” http://www.rmf24.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje-2/kaczynski-fakty/news-prokuratorzy-nie-skorzystaja-z-zeznan-kontrolerow-
ze,nId,307140 

20 http://www.rp.pl/artykul/2,566364_Blasik-nie-pilotowal-rzadowego-tupolewa.html 
21 http://niezalezna.pl/26718-oswiadczenie-pelnomocnika-j-kaczynskiego 
22

 http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/prokuratura_wojskowa:_nie_wykluczylismy_zamachu_13093/ 
23 http://www.youtube.com/watch?v=vt_XGScgZ50&feature=player_embedded#! 

24http://www.wpolityce.pl/view/2975/Wiceszef_MAK_bezczelnie___Nie__nie_bylo_takiej_sytuacji__zeby_ktos_niszczyl_fragmenty_tupolewa_.html 

25 http://tvp.info/wiadomosci/wideo/27102010-1930/2926747 



wraku przedstawił szef rosyjskiej grupy śledczej Michaił Guriewicz na konferencji prasowej rosyjskiego 

Komitetu Śledczego w siedzibie RIA-Nowosti 18 lutego 2011 roku26:  

“Fragmenty ciał ludzkich znajdowały się wokół samolotu i w samym samolocie. Należało rozdrobnić szczątki 

tupolewa i tylko w tym celu odbywało się rozcinanie”.  

Dopytywany na konferencji prasowej przez Tomasza Piechala z Pierwszego Programu TVP o niszczenie dowodu 

rzeczowego prokurator Szeląg, klucząc i uciekając od meritum problemu, perorował przez kilkanaście minut27, 

zaś całą jego wypowiedź można streścić jego własnymi słowami: „odpowiedź wcale nie musi być prosta i 

jednoznaczna”.  

 Członkowie KBWL LP po prezentacji Raportu w sierpniu 2011 roku przekonywali wprawdzie, że zarówno 

przenoszenie, jak i cięcie wraku odbywało się w porozumieniu ze stroną polską, zaś wybijanie szyb w oknach 

łomem należy traktować jako pojedyncze przypadki wandalizmu, to jednak uległ on kolejnym, daleko idącym 

zniszczeniom w czasie transportu na miejsce składowania, zaś zostawienie go bez przykrycia na pół roku 

spowodowało zmniejszenie jego wartości dla ekspertów. Zdaniem dr Antoniego Milkiewicza, przewiezienie 

wraku do Polski oznaczałoby jego całkowitą dewastację, zaś badania należało przeprowadzić na miejscu 

katastrofy, a następnie w miejscu na które został przetransportowany. Ostatecznie, dopiero w grudniu 2010, 

po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie polegającym na niszczeniu dowodów rzeczowych, złożonym 

przez pełnomocnika niektórych rodzin ofiar katastrofy, Rafała Rogalskiego, Prokuratura Okręgowa w 

Warszawie wszczęła w tej sprawie śledztwo. 

Strona polska nie podjęła żadnych formalnych działań w celu sprowadzenia szczątków do kraju po zakończeniu 

postępowania przez MAK. Zarówno deklaracja ministra sprawiedliwości, Krzysztofa Kwiatkowskiego z grudnia 

2010 roku, że na rocznicę katastrofy wrak będzie już w Polsce, jak i spotkanie prokuratora generalnego, 

Andrzeja Seremeta z premierem Tuskiem i ministrem Sikorskim w maju 2011 roku, którego celem było 

wpłynięcie na stronę rosyjską w celu zwrotu polskiej własności, okazały się być nieskuteczne28- zaś znając 

wcześniejsze zaangażowanie tak Tuska, jak i Sikorskiego w sprawę Smoleńska- można wręcz zaryzykować 

twierdzenie, że było to wyłącznie działanie pozorowane, przynajmniej z ich strony. 

Ostatecznie batalia strony polskiej o zabezpieczenie wraku samolotu, niedbale rzuconego przez Rosjan na 

płycie postojowej lotniska Siewiernyj, przez pierwsze miesiące w ogóle nie zabezpieczonego przed czynnikami 

atmosferycznymi, zakończyła się pyrrusowym zwycięstwem. Edmund Klich kilkukrotnie występował do strony 

rosyjskiej o zabezpieczenie wraku. Interweniowała również prokuratura, a także Naczelny Prokurator 

Wojskowy, generał Krzysztof Parulski. Wreszcie, na dwa dni przed pielgrzymką części rodzin ofiar tragedii do 

Smoleńska w pół roku po katastrofie, Rosjanie przykryli go brezentem i ogrodzili trzymetrowym, blaszanym 

płotem.  

Wrak odkryto z resztek brezentu we wrześniu 2011 roku, przed wizytą śledczego i rzeczoznawców Prokuratury 

Wojskowej. W skład grupy wchodził jeden prokurator oraz pięciu specjalistów z zakresu archeologii i geodezji, 

którzy wyjechali do Smoleńska 29 września. Polscy eksperci, prowadząc badania dokumentacyjne i oględziny 

wraku (nie przeprowadzali jednak własnych ekspertyz pirotechnicznych), zgodnie z procedurami cały czas 

podlegali organom rosyjskim, nie mogąc robić nic bez zgody gospodarzy. Wszystkie szczegóły badań musieli 

przed ich rozpoczęciem ustalić z miejscową prokuraturą. Nie pisali nawet własnego protokołu- należało to do 

kompetencji rosyjskiego Komitetu Śledczego. W związku z długim czasem od katastrofy nie pobrano próbek 

wraku, wykonano jedynie panoramiczne zdjęcia elementów w celu uzyskania trójwymiarowego obrazu układu 

                                                           

26 http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/322759,nie-mozna-stwierdzic-kto-jest-winny-katastrofy.html 

27 Wypowiedź ta stała się bardzo popularna w Internecie. Została nazwana  „lewitacją pułkownika Szeląga”, i warto zapoznać się z nią w całości ze 
względu na charakterystyczną nowomowę, przez którą pułkownik próbował uciec od udzielenia krótkiej i konkretnej odpowiedzi: 
http://www.youtube.com/watch?v=YPx0VIniom0&feature=player_embedded 
28 http://www.youtube.com/watch?v=vt_XGScgZ50&feature=player_embedded#! 



szczątków, a także dokonano oględzin terenu katastrofy. Po badaniach ponownie został przykryty, niszczejąc 

pod brezentem w warunkach braku wentylacji i dużej wilgotności. 

Gdy w drugą rocznicę katastrofy media podały, że Rosjanie wyczyścili część wraku, zmywając z niego 

potencjalnie istotne dla śledczych ślady, prokurator generalny Andrzej Seremet zbagatelizował taką 

możliwość29: „Nie dopatruję się w działaniu Rosjan złych intencji. Ale mimo wszystko sprawą zainteresowali się 

polscy śledczy. Jeszcze dziś Naczelna Prokuratura Wojskowa zwróci się do Rosyjskiego Komitetu Śledczego o 

wyjaśnienie przyczyn tych zabiegów. Podejrzewam, że podejmowano je z dobrą wolą”. Wkrótce prokuratorzy 

doczekali się w tej sprawie dementi przedstawiciela Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Władimira 

Markina, który oświadczył30: „Żadnych czynności w celu oczyszczenia fragmentów samolotu Tu-154M rosyjskie 

organy śledcze nie podejmowały i podejmować nie planują”. 

Prokuratorzy w służbie propagandy 

Prokurator generalny Andrzej Seremet wkrótce przed pierwszą rocznicą katastrofy smoleńskiej wydał 

oświadczenie, które wywołało prawdziwą burzę. Otóż jego zdaniem31, „śledztwo całkowicie wyczerpało swoje 

możliwości w zakresie jednej z zakładanych wersji, czyli wersji zamachu. Prokuratorzy nie znaleźli żadnych 

dowodów, które mogłyby tę wersję potwierdzić”. To uwarunkowane politycznie stwierdzenie miało na celu 

wytrącenie z ręki opozycji w tydzień przed planowanymi w Warszawie rocznicowymi obchodami argumentu o 

możliwości zamachu i było czytelną wskazówką dla prokuratorów- referentów,  jakich wątków w śledztwie nie 

powinni  analizować.  Ale nie zapominajmy o jeszcze jednym, prawdopodobnie najważniejszym motywie 

działania Seremeta: wygłosił on swoje oświadczenie dzień po upłynięciu terminu, w jakim miał złożyć na ręce 

premiera Tuska sprawozdanie ze swojej rocznej działalności. W razie jego negatywnego  zaopiniowania przez 

premiera, Seremet musiałby pożegnać się ze stanowiskiem 32. 

Swojemu szefowi na konferencji prasowej wtórował pułkownik Szeląg: „Prokuratura nie znalazła przesłanek, 

by stwierdzić, że 10 kwietnia pod Smoleńskiem doszło do „czynu o charakterze terrorystycznym”. Stanowisko 

swoje oparł na opinii biegłych, którzy nie stwierdzili wykorzystania 10 kwietnia 2010 roku sztucznej mgły, nie 

znaleźli materiałów wybuchowych, toksycznych i radioaktywnych w kilku przedmiotach znalezionych na 

miejscu tragedii33, a także stwierdzili, że tupolew był zatankowany paliwem o właściwej jakości.  

Oświadczenie prokuratorów wzbudziło zdziwienie pełnomocników prawnych rodzin ofiar, ponieważ oprócz 

jego gromkiego ogłoszenia we wszystkich mediach nie niosło żadnych skutków prawnych.  

Wykluczenia możliwego powodu katastrofy powinien bowiem dokonać prokurator- referent prowadzący 

śledztwo, wydając stosowne formalne postanowienie, dostarczone stronom postępowania. Jednak ppłk 

Kopczyk żadnego postanowienia w tej sprawie nie wydał, co oznacza, iż stanowisko prokuratora Seremeta nie 

było z nim konsultowane i wynikało z pobudek stricte politycznych, ze strachem o stołek włącznie.  

W każdym razie rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej, ppłk Zbigniew Rzepa, był bardziej niż jego 

przełożeni powściągliwy w ocenach. Na pytanie portalu Fronda.pl odpowiedział, iż 34„Polska prokuratura nadal 

bada wątek zamachu na polską delegację lecącą do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku”. Próbując 

usprawiedliwić prokuratora generalnego dodał: „Pragnę również przypomnieć, że śledztwo jest nadal w toku, a 

ostatnio zostało przedłużone o kolejne 6 miesięcy. (…)Wyjaśniono także, iż dopóki trwa postępowanie 

przygotowawcze, żadnej wersji śledczej ostatecznie wykluczyć nie sposób, a prokuratura nie wydaje w tym 

zakresie w toku śledztwa odrębnej decyzji procesowej”. 

                                                           
29 http://niezalezna.pl/26664-wrak-oczyszczony-seremet-„z-dobrej-woli” 
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 http://www.rp.pl/artykul/667372.html?print=tak 
33 Testy na obecność materiałów wybuchowych prowadził Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie. Z pełnym raportem z badań można 
zapoznać się w załączniku numer 4 do protokołu wojskowego. 
34 http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/prokuratura_wojskowa:_nie_wykluczylismy_zamachu_13093/ 



Prokuratura powtórzyła swoje stanowisko tuż po drugiej rocznicy katastrofy- w specjalnym komunikacie 

informując, iż w dalszym ciągu nie znalazła dowodów uprawdopodobniających zamach, ale jednocześnie nie 

wydając w tej sprawie formalnego postanowienia 35. Komunikat prokuratury z 12 kwietnia 2012 roku odnosił 

się do wielu aspektów postępowania i doczekał się szybkiej odpowiedzi Zespołu Parlamentarnego, który zajął 

w jego sprawie oficjalne stanowisko, wydając oświadczenia, w którym m.in. zaatakował imiennie niektórych 

prokuratorów za ich rolę po 10 kwietnia. Warto przytoczyć fragmenty tego dokumentu: 

„W związku z opublikowanym w dniu 12 kwietnia 2012 r. stanowiskiem Prokuratury Wojskowej Zespół 

Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M stwierdza 36: 

1. Stanowisko Prokuratury zawiera szereg niekonsekwencji i wewnętrznych sprzeczności, które wprowadzają w 

błąd opinię publiczną, mają na celu ukrycie zaniechań oraz błędów prokuratury a także stanowią próbę 

zdezawuowania Zespołu Parlamentarnego, jedynej w Polsce instytucji systematycznie badającej wszystkie 

dostępne dowody tragedii smoleńskiej. W szczególności dotyczy to badania wraku i czarnych skrzynek jako 

kluczowych dowodów oraz wiarygodności hipotezy o sprawstwie osób trzecich jako winnych śmierci polskiej 

elity narodowej. (…) 

1. Prokuratura Wojskowa w osobach prokuratora Parulskiego, Rzepy i Szeląga odpowiedzialna jest za 

niedopełnienie obowiązków na skutek niewykonania niezbędnych i wymaganych przepisami kodeksu 

postępowania karnego czynności (art.2 par.2, art. 7, art.297 par.1 p.1,2,3,4,5,par.2). Dotyczy to przede 

wszystkim: 

 - zabezpieczenia w dniu 10.04.2010 wokół lotniska Siewiernyj w Smoleńsku miejsca katastrofy i znajdującego 

się tam materiału dowodowego, a zwłaszcza zwłok ofiar, wraku samolotu, lotniska i urządzeń nawigacyjnych 

oraz okolic, a zwłaszcza terenu podejścia do lądowania z zachowaną wówczas w pierwotnym stanie 

roślinnością i ukształtowaniem terenu, 

 - prokuratorzy nie uczestniczyli nawet w oględzinach miejsca zdarzenia, a także nie wzięli udziału w 

dokonywanych przez funkcjonariuszy rosyjskich sekcjach zwłok (z wyjątkiem Prezydenta RP) i nie zrobili tego 

także po powrocie ciał ofiar do Polski mimo wielokrotnych próśb rodzin ofiar, 

 - prokuratura nigdy nie dokończyła koniecznych badań filmu "1;24", którego autentyczność zarówno ścieżki 

dźwiękowej, jak i filmowej, została potwierdzona przez laboratorium ABW oraz CLK Komendy Głównej Policji. 

(…)  

- to niedopełnienie obowiązków nie znajdowało żadnego uzasadnienia w zachowaniu strony rosyjskiej, która 

wówczas jeszcze demonstrowała pełną otwartość na współpracę, kierując się w pierwszych dniach zasadami 

wynikającymi z porozumienia polsko-rosyjskiego z 1993 r. oraz stanowiskiem prezydenta Dmitrija 

Miedwiediewa przekazanym premierowi Donaldowi Tuskowi. W godzinach przedpołudniowych 10 kwietnia 

2010 r. prezydent Federacji Rosyjskiej proponował telefonicznie Prezesowi Rady Ministrów RP prowadzenie 

wspólnego śledztwa przez stronę polską i rosyjską. Propozycja ta została przez premiera Tuska i Prokuraturę 

Wojskową odrzucona, co wówczas argumentowano brakiem stosownych przepisów po stronie polskiej. (…) 

2. Wszystko to wskazuje, że niedopełnienie obowiązków przez prokuratorów przebywających wówczas w Rosji 

nie miało obiektywnych powodów, lecz wynikało z subiektywnych decyzji. Podobnie należy ocenić obecne 

zachowania prokuratury, która próbuje, w sprzeczności z regulacjami kodeksu postępowania karnego i nie 

zwracając uwagi na systematyczne niszczenie wraku przez funkcjonariuszy Federacji Rosyjskiej, przekonać 

polską opinię publiczną, iż do zakończenia śledztwa nie jest niezbędny materiał dowodowy w postaci wraku 

samolotu, czarnych skrzynek i innych przetrzymywanych przez Rosjan dowodów, np. telefonu satelitarnego. (…) 
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3. Charakter manipulacyjny mają stwierdzenia, że prokuratura dopełniła obowiązków polegających na 

zbadaniu pozostających w Rosji dowodów w tym wraku i czarnych skrzynek. W rzeczywistości nie sposób uznać 

działań prokuratury za wystarczające. W zakresie badania wraku wynika to m.in. z oświadczeń prokuratorów 

przytoczonych przez Polską Agencje Prasową w dniu 29 września 2011 r.: „przed podjęciem badania polscy 

prokuratorzy oświadczyli, że nie będą mieli możliwości pobierania jakichkolwiek próbek celem badań 

laboratoryjnych a dokumentacja ich pracy zostanie sporządzona po rosyjsku (...) W razie konieczności 

dokonania takich badań prokuratura zwróci się do Rosji o pomoc prawną”. Ale dotychczas o taką pomoc się nie 

zwrócili i laboratoryjnych badań wraku nie dokonali. Nie dokonali też pełnej identyfikacji wszystkich części, ich 

opisu i inwentaryzacji. (…) 

4. W zakresie badania czarnych skrzynek niedopełnienie obowiązków wynika z analiz ekspertów Zespołu: 

Konrada Matuszczaka (który w zawiadomieniu o przestępstwie skierowanym do Prokuratury wskazał na 

możliwość fałszowania zapisów czarnej skrzynki poprzez przesunięcie czasowe momentu wejścia samolotu TU 

154 M na ścieżkę schodzenia) i Marcina Gugulskiego (którego analiza porównawcza trzech transkrypcji czarnej 

skrzynki - MAK, komisji Millera i Instytutu Ekspertyz Sądowych - wykazała kilkunastosekundowe przesunięcia 

czasowe odczytu dźwięku). 

 Przypomnijmy też, że zasadnicze wątpliwości budzi to, czy badana przez IES kopia czarnych skrzynek zawierała 

wszystkie nagrane na oryginale taśmy dźwięki. W szczególności uzasadnione wątpliwości badaczy budzi fakt 

braku dźwięku huku silników ustawionych na zakres startowy w ostatnich sekundach lotu. Huk ten słyszeli 

wszyscy świadkowie, nie ma zaś go na kopii taśmy wiernie jakoby odtwarzającej oryginał. Prokuratura nigdy 

nie ustosunkowała się do tych sprzeczności. (…) W tej sytuacji próba udowadniania, że dopełniono obowiązków 

przy badaniu wraku oraz czarnej skrzynki, ma charakter świadomego wprowadzania w błąd opinii publicznej i 

działania na szkodę śledztwa. (…) 

5. Zdumienie musi budzić oświadczenie prokuratury stwierdzające, że rok temu wykluczono hipotezę działania 

osób trzecich (zamach) jako przyczynę tragedii smoleńskiej i że od tego czasu nie zaszły w stanowisku 

prokuratury żadne zmiany. Powszechnie uznano, że stwierdzenie to oznacza, iż prokuratura nie bada hipotezy 

zamachu. Tymczasem już rok temu ówczesny naczelny prokurator wojskowy Krzysztof Parulski uzupełnił to 

stwierdzenie oświadczeniem, iż „natychmiast po otrzymaniu wraku Tu-154 polscy eksperci poddadzą go 

badaniu, także w kontekście wątku zamachu”, a 10 kwietnia 2012 r. prokurator płk Zbigniew Rzepa ok. godz. 

23:35 stwierdził w Programie 1 TVP, że Prokuratura sformułowała cztery hipotezy dotyczące przyczyny 

katastrofy i żadnej dotychczas nie wykluczyła. Wśród nich prokurator Rzepa wymienił „działanie osób trzecich” 

(zamach) i dodał, że żadna z rozpatrywanych hipotez nie została zweryfikowana i wszystkie są nadal badane. 

(…) 

8. Podsumowując : komunikat prokuratury ma charakter wypowiedzi politycznej motywowanej bieżącymi 

potrzebami obozu rządzącego i prokuratorów broniących się przed poniesieniem odpowiedzialności za błędy, 

niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę śledztwa w sprawie śmierci Prezydenta Rzeczpospolitej i 95 

lecących z Nim do Katynia przedstawicieli elity Narodu i Państwa Polskiego. Zespół Parlamentarny oczekuje, że 

Prokurator Generalny wyciągnie z tych zachowań wszelkie konsekwencje dyscyplinarne oraz karne. „ 

Prokuratorzy swoje, Miller swoje 

Na początku czerwca 2011 roku w Moskwie dwóch biegłych prokuratury z zakresu fonoskopii z krakowskiego 

IES w obecności polskiego śledczego badało „zewnętrznie” rejestrator dźwięku MARS-BM. Dodatkowo, po 

uzyskaniu zgody Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej, trzech kolejnych biegłych przeprowadziło badania 

zewnętrzne oryginalnego rejestratora MSRP-64 MŁP 14-5 nr 90969 oraz wykonało kopię zapisanych w nim 

danych. Wykonali także oględziny przekazanego Rosjanom na mocy podpisanego przez ministra Jerzego 

Millera rejestratora szybkiego dostępu ATM-QAR produkcji polskiej, oraz nośników danych do rejestratorów. 

Eksperci wrócili do Polski 17 czerwca. Przeprowadzone przez specjalistów powołanych na zlecenie prokuratury 



badania skutkowały wydaniem opinii, która okazała się całkiem rozbieżna z wnioskami, do których w tym 

samym czasie doszła Komisja Millera. 

26 lipca 2011 roku, czyli kilka dni przed niesławną prezentacją, na której KBWL LP przedstawiła swój raport, 

prokuratorzy wojskowi omówili na konferencji prasowej niektóre wnioski biegłych. Pułkownik Szeląg 

oświadczył, że „Rejestratory parametrów lotu na Tu-154M nie zarejestrowały 10 kwietnia 2010 r. żadnych 

niesprawności maszyny aż do zderzenia jej skrzydła z drzewem o godz. 8.40 i 59 sekund”. Dodał, że ustalono 

precyzyjny czas katastrofy, określając go na 8:41 i 0,4 sekundy czasu polskiego. Biegli stwierdzili, że 

rejestratory parametrów lotu przestały działać ok. 1,5-2 sekund przed uderzeniem w ziemię, zaś jako 

najbardziej prawdopodobną tego przyczynę- według słów generała Parulskiego- podali uszkodzenie 

instalacji elektrycznej tupolewa. Miało to stać się ok. 100 metrów przed zetknięciem maszyny z ziemią 37. Co 

interesujące, analogicznej informacji nie zawarto w Raporcie Millera. Według ekspertów KBWL LP samolot był 

sprawny aż do zderzenia z ziemią. 

Podobnie, biegli prokuratury zakwestionowali tezę Millera, że w kokpicie tuż przed katastrofą znajdował się 

generał Andrzej Błasik. Wykonana przez krakowski Instytut Ekspertyz Sądowych ekspertyza kopii rejestratora 

głosowego nie potwierdziła, jakoby generał odczytywał wysokość, co twierdzili fachowcy z KBWL LP.  

Sekcje zwłok 

Jak wspomniano we wcześniejszych rozdziałach, polscy prokuratorzy nie byli obecni przy sekcjach zwłok ofiar 

katastrofy, które Rosjanie przeprowadzali w nocy z 10 na 11 kwietnia, dokładnie w czasie, gdy szefowie 

polskich śledczych brali udział w naradzie z prokuratorem Bastrykinem. Jedyny wyjątek dotyczył autopsji 

prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przy której asystował Naczelny Prokurator Wojskowy- pułkownik (późniejszy 

generał) Krzysztof Parulski. 

Pomimo wychodzących na jaw skandalicznych błędów jakie Rosjanie popełnili przy sekcjach38, Parulski przez 

półtora roku stał na stanowisku, że nie dopuści do autopsji ciał ofiar, dopóki nie otrzymamy z Rosji ostatniego 

dokumentu sekcyjnego. Pierwsza ekshumacja (ciało śp. Zbigniewa Wassermanna) odbyła się 29 sierpnia 2011 

roku, kolejne dwie- śp. Janusza Kurtyki i Przemysława Gosiewskiego- już po zdymisjonowaniu Parulskiego- w 

końcu marca 2012 roku. 

Dużo informacji o wewnętrznych stosunkach w prokuraturze wypłynęło w związku ze skandalem 

niedopuszczenia światowej sławy lekarza sądowego, prof. Michaela Badena, do udziału w sekcjach zwłok 

Janusza Kurtyki i Przemysława Gosiewskiego 39. Ekshumacje nastąpiły z urzędu, wbrew woli rodzin. 

Prokuratorzy nie tylko nie zgodzili się na czynny udział Badena w sekcjach, ale także na udział bierny (jako 

obserwatora). Poniżej przestawiamy relację senator Beaty Gosiewskiej ze spotkania z szefami prokuratury 

wojskowej: pułkownikami Artymiakiem i Szelągiem. Po zapoznaniu się z tym materiałem nie sposób 

zaprzeczyć, iż choćby z racji wojskowej podległości służbowej- prowadzący śledztwo prokuratorzy-referenci są 

poddani brutalnej presji i naciskom przełożonych, co nierzadko skutkuje brakiem niezależności działania i 

podejmowaniem decyzji nieracjonalnych i niezgodnych z ogólnym poczuciem sprawiedliwości. Oddajemy głos 

senator Gosiewskiej w czasie wysłuchania przez Zespołem Parlamentarnym w dniu 23 marca 2012 roku: 

 „Złożyliśmy wniosek w prokuraturze. Oczywiście prokuratorzy używali wszelkich argumentów do tego, aby 

odmówić i nie powołać pana do zespołu biegłych, żeby pan równolegle z polskimi biegłymi pomógł wykonać te 

badania sekcyjne. I tutaj padały czasami bardzo takie śmieszne, wręcz powiedziałabym, argumenty  typu: 

bariera językowa, bądź to, że inni polscy biegli mogą się obrazić, czy poczuć się urażeni, że nie było z nimi 

                                                           
37 http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/jest-ekspertyza-parametrow-lotu-do-smolenska,1673040 
38 Należy stwierdzić, iż patolodzy rosyjscy markowali badania. Inaczej nie da się wytłumaczyć 3% zgodności między wynikami autopsji śp. Zbigniewa 
Wassermanna przeprowadzanych w Rosji i Polsce, a także braku niektórych śladów sekcji na ciele męża, o czym mówiła publicznie Zuzanna Kurtyka- z 
zawodu lekarz. 
39 Minister Jarosław Gowin ujawnił, iż decyzję o niedopuszczeniu prof. Badena do sekcji podjął osobiście minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz, i była ona 
omawiana na posiedzeniu rządu (sic!). Arłukowicz temu zaprzeczył. Faktem jest jednak, że decyzja, która powinna być od początku do końca w gestii 
prokuratora, została podjęta na szczeblu rządowym, co jest jaskrawym pogwałceniem niezależności prokuratury. 
http://www.rp.pl/artykul/626085,853993-Gowin--Arlukowicz-nie-zgodzil-sie-na-eksperta-z-USA.html 



konsultacji, co na to. Już wiemy z naszych informacji z biegłymi, że biegli nie mieli nic przeciwko pana obecności 

w trakcie tych badań. 

Natomiast jak uniemożliwiono nam włączenie pańskiej osoby do zespołu biegłych, napisaliśmy drugi wniosek o 

to, aby prokuratura wyraziła zgodę na wykonanie badań- kolejnych badań podsekcyjnych, po tym jak polscy 

biegli zakończą swoje badania.(…) 

Ponieważ późno dostaliśmy odmowę na pierwszy wniosek, ja w poniedziałek, kiedy już 2 godziny po ekshumacji  

ciała mojego męża, udałam się do szefa prokuratury wojskowej po to, aby złożyć kolejny wniosek o tą właśnie 

sekcję, takie właśnie badania posekcyjne prywatne, i widziałam już rano, że szef, zastępca szefa prokuratury był 

dosyć, powiedziałabym, niezadowolony z moich wypowiedzi medialnych wcześniejszych. Ja, ponieważ 

prokuratura przez kilka dni, powołując się na te absurdalne argumenty, o których wcześniej mówiłam, 

zdecydowałam się powiedzieć w jednej ze stacji telewizyjnych publicznie, że nie rozumiem tego, że skoro nie 

wykonane zostały badania sekcyjne w Moskwie, nie dopilnowali tego polscy prokuratorzy i polska minister 

zdrowia, która była tam na miejscu i przekazywała nam nieprawdziwe wiadomości o wykonywanej sekcji, więc 

ja taki argument panom prokuratorom przedstawiłam i w telewizji stwierdziłam, że to nieludzkie jest w 

stosunku do nas, rodzin- i w ogóle do ludzi- aby, skoro nie wykonano wtedy tych badań, kiedy trumny 

przyleciały do Polski, my wtedy czekaliśmy ponad tydzień na trumny i mogliśmy poczekać jeszcze jedną dobę na 

to, aby wykonano uczciwie te badania sekcyjne w Polsce. 

Natomiast polska prokuratura nie zleciła wtedy takich badań, sugerowano nam, że trumien nam nie wolno 

otwierać, bo rosyjskie prawo na to nie pozwala.  I ja, mając, że tak powiem, używając tych argumentów, że jest 

to nieludzkie działanie prokuratury, jeśli teraz, po dwóch latach, zarządza ekshumacje i nie pozwala mi do 

zespołu biegłych włączyć nawet jednego biegłego na mój wniosek (…).   

Ta wypowiedź moja szefa i zastępcę szefa prokuratury doprowadziła do tak zwanej „szewskiej pasji”. W 

momencie gdy pojawiłam się z tym ostatnim wnioskiem, w momencie gdy ciało było już ekshumowane, z 

prośbą o wykonanie badań, tak naprawdę rozmowa po kilku minutach kurtuazyjnych zamieniła się w dosyć, czy 

w bardzo emocjonalne ze strony panów prokuratorów przesłuchiwanie mnie co, i dlaczego ja mówię w 

mediach. I tutaj panowie stwierdzili oczywiście, że wykonanie badań sekcyjnych prywatnych jest niemożliwe, że 

jeśli ja coś będę robić na własną rękę, bez ich zgody to będzie to przestępstwo, natomiast na moje pytanie do 

szefa prokuratury, który stwierdził że on musi strzec prawa- zapytałam, dlaczego nie pociągnął do 

odpowiedzialności tych, którzy nie dopilnowali solidnych badań w Moskwie bądź w Polsce po przylocie trumien. 

Usłyszałam odpowiedź, która mnie naprawdę zdumiała. Pan prokurator stwierdził: „Przecież pani wie,że Rosja 

to suwerenne państwo”. Po pewnym momencie wahania stwierdził: „Muszę, ja muszę to powiedzieć: to jest 

mocarstwo”. (…) 

To, co mnie zszokowało, to w pewnym momencie zastępca prokuratora40, który tak naprawdę tam jest od 

początku, bo pan prokurator41 jest krótko, dość emocjonalnie wykrzyczał: „Ja wiem, że wy uważacie mnie za 

zdrajcę i człowieka, który działa na zlecenie obcego mocarstwa, ale tak nie jest.” Ja się zastanawiałam, 

dlaczego człowiek nie pytany, sprawa zupełnie inna, porusza takie kwestie. (…) 

W trakcie tej rozmowy pan prokurator Szeląg najpierw zapytał mnie na te moje słowa o nieludzkim 

traktowaniu, czy któryś z prokuratorów-referentów źle się w stosunku do mnie zachował, czy ma któregoś ze 

swoich podwładnych ukarać. Na co moja odpowiedź była: „Nie, panie prokuratorze, prokuratorzy-referenci 

naprawdę dobrze pracują, uważam, że wykonują dobrą, mrówczą pracę w prokuraturze. Nie miałam na myśli, 

mówiąc te słowa, tych właśnie prokuratorów-referentów, którym, niestety przychodzi podpisywać te pisma42. 

Te decyzje nie są podpisywane przez szefostwo prokuratury, bo zgodnie z ustawą o prokuraturze, jak pouczył 

mnie szef prokuratury, sprawę prowadzi prokurator prowadzący śledztwo. (…) Tak naprawdę z tej rozmowy 

                                                           
40 Pułkownik Ireneusz Szeląg 
41 Szef prokuratury, pułkownik Jerzy  Artymiak 
42 Decyzja dotycząca niedopuszczenia niezależnego biegłego, prof. Michaela Badena, do udziału w sekcji zwłok śp. P.Gosiewskiego 



wyniosłyśmy obie z panią Anitą taki wniosek, że ci odpowiedzialni za wszystko w tym śledztwie to będą 

rzeczywiście ci prokuratorzy szeregowi, ci, którzy solidnie i uczciwie wykonują swoją pracę, natomiast szef 

prokuratury na koniec rozmowy stwierdził, ile to on ma problemów, opowiadał mi, jakie to są jego ciężkie 

zadania, polegające na tym, że on nawet kopiarki musi kupować w przetargu i że właśnie godzinę przed moim 

przyjściem musiał pójść na takie spotkanie. Czyli: kierownictwo prokuratury jest od karania prokuratorów, 

bardzo chętne do karania prokuratorów szeregowych. Oczywiście, zgodnie z ustawą oni prowadzą śledztwo, i 

powinni być niezależni i podejmować suwerenne decyzje, ale (…) ta rozmowa była naprawdę rozmową ze 

strony panów prokuratorów niezmiernie emocjonalna, żeby nie powiedzieć: momentami agresywna. Jeżeli 

szefowie prokuratury pozwalają sobie na takie rozmowy i takie przesłuchiwanie pokrzywdzonego dotyczące 

tego, jakie on ma poglądy, i co on mówi w mediach, i zanoszenie pretensji o to, no to tutaj obawiam się, że ci 

prokuratorzy, którzy podpisują się pod tymi decyzjami, naprawdę powinni mieć chyba dodatek za pracę w 

warunkach szkodliwych. (…) Dla mnie, ryba psuje się od głowy, co nie znaczy, że cała jest zepsuta.43”    

Świadek rozmowy senator Gosiewskiej z prokuratorami, Anita Czerwińska: 

„Pani Beata Gosiewska była przesłuchiwana. (…) Tam były emocje gniewu, pani Gosiewska była zastraszana, 

stosowano wobec niej różne metody: początkowo starano się odwieść od pomysłu korzystania z pomocy pana 

profesora, a następnie straszono ją, że skorzystanie z pomocy pana profesora będzie grozić odpowiedzialnością 

karną za przestępstwo bezczeszczenia zwłok. (…) Było w tym dużo napastliwości i dużo takich bardzo 

negatywnych emocji, mimo pozorów uprzejmej elegancji.44” 

 

 

 

 

 

Komunikaty PW- do dalszego opracowywania 

 

Komunikat 25.05.2010 

UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PRAWNEJ 

W dniach 10, 16 i 20 kwietnia 2010 r. Wojskowy Prokurator Okręgowy w Warszawie zwrócił się do Władz 

Federacji Rosyjskiej z wnioskami o udzielenie pomocy prawnej do śledztwa 

 

Komunikat Naczelnej Prokuratury Wojskowej 

 

01.06.2010 

W dniu 31 maja 2010 roku Naczelny Prokurator Wojskowy – płk Krzysztof Parulski uczestniczył, wraz z I 

Zastępcą Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej Aleksandrem Bastrykinem, w protokolarnym 

                                                           
43 http://pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=1550 

44 Tamże.  Jak zaznaczyła A.Czerwińska, dotyczyło to głównie prokuratora Szeląga, który sprawiał wręcz wrażenie, że jest przełożonym płk Artymiaka, a 
nie odwrotnie.   



przekazaniu polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego zapisów rejestratorów 

pokładowych samolotu Tu-154M 101, który uległ katastrofie w dniu 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. 

 

 

15.10.2010 

Informujemy, że w dniu 15 października 2010 roku do Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, 

prowadzącej śledztwo w sprawie katastrofy samolotu Tu-154M nr boczny 101, wpłynęło 7 tomów akt, 

zawierających materiały ze śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Federacji Rosyjskiej w analogicznej 

sprawie. Wśród nadesłanych materiałów znajdują się protokoły przesłuchań świadków, ekspertyzy powołanych 

biegłych, w tym także dotyczące sekcji zwłok ofiar katastrofy oraz nośnik cyfrowy zawierający – jak wynika z 

opisu – zapis danych parametrycznych i głosowych z tzw. „czarnych skrzynek” samolotu Tu-154M nr boczny 

101. 

 

26.01.2011 

Informujemy, iż Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Prokuratury Federacji Rosyjskiej 

kolejny, siódmy, wniosek o pomoc prawną. 

-------------------------------------------------------------- 

Komunikat Naczelnej Prokuratury Wojskowej 

05.07.2011 

Informujemy, iż Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie, prowadząca śledztwo w sprawie katastrofy 

samolotu TU 154 M nr 101, w dniu 1 lipca 2011 r. w trybie art. 15 § 2 kpk po raz czwarty zwróciła się do 

Przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego ds. Przyczyny Katastrofy TU 154 M z 10 kwietnia 2010 r. Pana 

Antoniego Macierewicza o przesłanie uwierzytelnionej kopii całości materiałów dotyczących przedmiotowej 

katastrofy, zgromadzonych przez wymieniony Zespół Parlamentarny, w tym po raz pierwszy – dokumentu o 

nazwie „Biała Księga Smoleńskiej Tragedii”.  

 Dotychczas Prokuratura nie otrzymała odpowiedzi na skierowane do Przewodniczącego Zespołu 

Parlamentarnego ds. Przyczyny Katastrofy TU 154 M z 10 kwietnia 2010 r. Pana Antoniego Macierewicza pisma 

z dnia 3 listopada 2010 r., 4 lutego 2011 r. i 12 kwietnia 2011 r.  

 Jednocześnie pragniemy poinformować, że Prokuratura zainteresowana jest pozyskaniem każdego materiału, 

który może okazać się przydatny w toku prowadzonego śledztwa. 

23.09.2011 

Informujemy, że w dniach 19-22 września 2011 r. w Moskwie przebywała grupa prokuratorów Wojskowej 

Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz biegłych z zakresu pracy automatyki lotniczej, osprzętu lotniczego i 

badania wypadków lotniczych. 

Polscy biegli oraz prokuratorzy uczestniczyli w oględzinach szeregu elementów wyposażenia samolotu TU 

154M nr boczny 101. 

 

19.12.2011 



W sobotę, 17 grudnia 2011 r., prokuratorzy Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz polscy biegli 

– członkowie zespołu powołanego przez prokuraturę w dniu 3 sierpnia 2011 r., w celu wydania kompleksowej 

opinii stwierdzającej okoliczności, przyczyny i przebieg katastrofy z dnia 10 kwietnia 2010 r., wrócili z Rosji do 

Polski. 

W Smoleńsku brali udział w dokonaniu pomiarów terenowych od progu pasa startowego do bliższej 

radiolatarni oraz w miejscach kontaktu samolotu TU 154 M nr 101 z przeszkodami terenowymi (od bliższej 

radiolatarni do miejsca upadku). Uczestniczyli ponadto w oględzinach magnetofonów P-500, które znajdują się 

w pomieszczeniu grupy kierowania lotami lotniska Smoleńsk „Siewiernyj” i rejestrowały wszelkie rozmowy 

prowadzone w tym pomieszczeniu, rozmowy telefoniczne oraz rozmowy poszczególnych członków grupy 

kierowania lotami z załogami statków powietrznych. 

Z kolei w Moskwie, prokuratorzy oraz biegli uczestniczyli w przesłuchaniu 7 świadków – osób, które dokonały 

certyfikacji lotniska Smoleńsk „Siewiernyj” w dniu 25 marca i 5 kwietnia 2010 r., przed przyjęciem lotów z dnia 

7 i 10 kwietnia 2010 r. W toku przesłuchań polscy prokuratorzy i biegli mieli możliwość zadawania świadkom 

dodatkowych pytań, które nie zostały zawarte we wniosku o pomoc prawną skierowanym do Strony Rosyjskiej 

przed ich wyjazdem. 

W ocenie prokuratorów założony plan czynności w Smoleńsku i Moskwie został zrealizowany w całości. 

Obecnie WPO w Warszawie oczekuje na protokoły oraz dokumenty wytworzone przy udziale prokuratorów i 

biegłych, które zostaną przesłane przez Stronę Rosyjską w ramach realizacji wniosku o pomoc prawną. 

 

30.11.2011 

Informujemy, że prokuratorzy Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie w dniach od 5 do 19 grudnia 

2011 r., w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym katastrofy smoleńskiej, planują udział w 

czynnościach procesowych na terenie Federacji Rosyjskiej. 

Do Moskwy uda się prokurator Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz biegły – członek zespołu 

powołanego przez prokuraturę w dniu 3 sierpnia 2011 r., w celu wydania kompleksowej opinii stwierdzającej 

okoliczności, przyczyny i przebieg katastrofy z dnia 10 kwietnia 2010 r. w Moskwie, polscy biegli oraz 

prokurator będą uczestniczyć w przesłuchaniach świadków – osób wchodzących w skład obsługi lotniska 

Smoleńsk „Siewiernyj” w dniu katastrofy.  

 Jednocześnie kolejna grupa, w skład której wejdzie prokurator Wojskowej Prokuratury Okręgowej w 

Warszawie oraz trzech biegłych ze wskazanego powyżej zespołu, dokona w Smoleńsku pomiarów geofizycznych 

lotniska „Siewiernyj” oraz weźmie udział w oględzinach jednego z elementów wyposażenia tego lotniska. Po 

zakończeniu prac na miejscu zdarzenia, prokurator oraz jeden z biegłych dołączą do prokuratora i biegłego 

przebywających w Moskwie. 

 

 

 

 

 

jak podaje RMF FM – zadeklarowała, że udostępni naukowcom materiały dotyczące badań brzozy oraz 

urwanego skrzydła TU-154M, o ile wpłynie do niej oficjalny wniosek w tej sprawie. Jak powiedział nam 

naukowiec, złożenie takiego wniosku jest oczywiste. opublikowano: 25 stycznia, 20:26  



http://wpolityce.pl/wydarzenia/22108-prokuratura-udostepnimy-akta-prof-czachor-dla-wpolitycepl-zlozymy-

wniosek-chodzi-o-pospolite-ruszenie-naukowcow 
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