
Donald Tusk ponownie w sposób wyjątkowo bezczelny kłamie w sprawie rozdzielenia wizyt w 

Katyniu. 

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/388060,tusk-o-organizacji-wizyt-w-katyniu-w-

2010-roku.html 

W wywiadzie powiedział: „ Jak dodał, data i miejsce jego wizyty w Katyniu i wizyty 

premiera Rosji Władimira Putina została podana publicznie natychmiast po zaproszeniu 

wystosowanym przez rosyjską stronę. Gdy zaczęła się cała wrzawa, wtedy doszło do wielu 

wypowiedzi prezydenta Kaczyńskiego, takich bardzo nerwowych i Kancelaria Prezydenta podjęła 

decyzję, że prezydent, niezależnie od mojej wizyty w Katyniu i spotkania z premierem Putinem, 

będzie uczestniczył w obchodach. (...) Dziwię się prezesowi Kaczyńskiemu, że w obliczu Smoleńska 

kieruje się takimi małostkowymi intencjami - ocenił szef rząd (…) 

Chciałbym przekazać opracowanie, które w sposób jednoznaczny pozwala stwierdzić, że premier 

Donald Tusk jest nie mówi prawy.  

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

Gry polityczne dotyczące rozdzielenia uroczystości. 

Zapewne wiele osób pamięta informacje po 10.04.2010 przekazywane w polskojęzycznych mediach mówiące, 

że nie byłoby katastrofy gdyby nie rozdzielenie uroczystości, nie było by rozdzielenia uroczystości gdyby nie 

„upartość” Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, który chciał lecieć do Katynia w innym niż wszyscy terminie. 

Popatrzmy jak było naprawdę... 

1 wrzesień 2009 – nieplanowana rozmowa D. Tuska z W.Putinem bez udziału tłumaczy 

Gaz i Katyń. 

(...)Premier D.Tusk zmienia plany wizyty i zabiera W.Putina na samotną 30 minutową przechadzkę po sopockim molo. 

Półgodzinnym spacerem po sopockim molo rozpoczęło się spotkanie Donalda Tuska i Władimira Putina. Premierzy 

rozmawiali o współpracy gospodarczej. Tusk poruszył też sprawę katyńską. Po spotkaniu „w cztery oczy” premierów, 

zaplanowano rozmowy z udziałem delegacji obu rządów w hotelu Sheraton. Nie doszło jednak do nich.(...)
1
  

 

W.Putin i D.Tusk rozmawiają przez 30 minut w cztery oczy bez udziału tłumaczy i dziennikarzy. Jest to 

sytuacja bardzo rzadka w świecie polityki tym bardziej, że z powodu braku czasu spowodowała odwołanie 

planowanych rozmów delegacji rządowych.2 

(...)Teraz wiem dlaczego, tu jest tak pięknie – zachwycał się premier Władimir Putin po nieoczekiwanym początku 

spotkania z Donaldem Tuskiem, czyli przechadzce po sopockim molo.(...)Półgodzinna przyjemna przechadzka po 

molo miała jednak swoją cenę. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie doszło do rozmów plenarnych delegacji 

                                                           
1
 http://www.radiozet.pl/Wiadomosci/Polska/Tusk-zabral-Putina-na-molo 

2 Zdjęcia pochodzą z galerii: http://konflikty.wp.pl/gid,11449464,kat,355,title,Tusk-i-Putin-na-molo,gpage,4,img,11449467,galeria.html 

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/388060,tusk-o-organizacji-wizyt-w-katyniu-w-2010-roku.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/388060,tusk-o-organizacji-wizyt-w-katyniu-w-2010-roku.html
http://www.dziennik.pl/tagi/premiera
http://www.radiozet.pl/Wiadomosci/Polska/Tusk-zabral-Putina-na-molo
http://konflikty.wp.pl/gid,11449464,kat,355,title,Tusk-i-Putin-na-molo,gpage,4,img,11449467,galeria.html
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rządowych obu krajów.(...) O czym w cztery oczy rozmawiali odcięci od dziennikarzy przez kordon ochroniarzy 

szefowie rządów polskiego i rosyjskiego? Nie wiadomo.O czym rozmowa? O czym rozmawiali w cztery oczy Putin i 

Tusk? Rzecznik rządu Paweł Graś już kilka dni temu nie wykluczał, że „jednym z tematów rozmowy może  być” 

sprawa zbrodni katyńskiej(...) -cytaty z artykułu TVN24
3
 

Pierwsze oficjalne informacje o możliwym spotkaniu premierów: Tuska i Putina w Katyniu, z okazji uroczystości 

upamiętniającej 70-rocznicę zamordowania polskich jeńców, pojawiły się we wrześniu 2009 roku. 23 września 

w artykule „Polityki”4 Grzegorz Raczkowski, powołując się na „dobrze poinformowane, kompetentne źródło”, 

zasugerował że w uroczystościach będzie brał udział premier Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin. Jak 

poinformowano w artykule, strona rosyjska pozytywnie odniosła się do „pomysłu” strony polskiej. Jest więc 

poza wszelką wątpliwością, że wyszedł on ze strony polskiej, z najwyższych szczebli władzy. Dzień pózniej, 24 

września 2009 roku Minister Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski, podczas posiedzenia  Komisji Spraw 

Zagranicznych Sejmu potwierdził chęć doprowadzenie do spotkania w Katyniu premierów Polski i Rosji 

połączone z „ich wspólnym przesłaniem w sprawie rozwiązania problemu katyńskiego”.5 

Do takich wniosków można dojść także analizując doniesienia prasowe z 5 grudnia 2009 roku, według których 

Putin nie zdecydował jeszcze, czy przyjmie propozycję Donalda Tuska i w kwietniu 2010 roku przyjedzie do 

Katynia aby uczcić pamięć pomordowanych Polaków. 

5 grudnia 2009 roku Radca ambasady Rosji Dmitrij Polianski poinformował, że na kwiecień planowane jest 

spotkanie Władimira Putina i Donalda Tuska6 

(...)Na kwiecień planowane jest spotkanie Władimira Putina i Donalda Tuska – poinformował radca 

ambasady Rosji Dmitrij Polianski. Dyplomata podkreślił, że oprócz forum gospodarczego w 

Kaliningradzie w kwietniu przyszłego roku Rosję i Polskę czeka inne ważne wydarzenie – wspólne 

uroczystości upamiętniające rocznicę tragedii w Katyniu. Polianski nie podał szczegółów. Znana 

rosyjska historyk, członkini rosyjsko-polskiej Komisji ds. Trudnych, profesor Inessa Jażborowska 

z Rosyjskiej Akademii Nauk nie wykluczyła w ubiegłym miesiącu,że Putin przyjmie propozycję Tuska i 

wiosną 2010 roku, w 70. rocznicę mordu NKWD na polskich oficerach, przyjedzie do Katynia, aby 

uczcić ich pamięć.(…) 

11 stycznia 2010 roku miało miejsce pierwsze spotkanie organizacyjne obchodów 70 rocznicy zbrodni 

katyńskiej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele: Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa- organizatora 

uroczystości, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biura Ochrony Rządu, 

Komendy Głównej Policji, Federacji Rodzin Katyńskich i duchowieństwa. Ustalono na nim, że uroczystości 

odbędą się 10 lub 11 kwietnia. Nie sprecyzowano obecności na nich premiera Tuska. Dwa dni później szef 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Tomasz Arabski zaakceptował datę 10 kwietnia jako dzień 

oficjalnych uroczystości w Katyniu7. 

W styczniu 2010 nasiliły się zapoczątkowane w lipcu 2009 roku protesty kancelarii prezydenta Kaczyńskiego w 

sprawie kontrowersyjnej umowy gazowej z Rosją na mocy której na rzecz rosyjskiego Gazpromu zmniejszono 

zysk polskiej spółki i jednocześnie planowano umorzyć 1.2 miliarda złotych długu rosyjskiej firmie8. Ogólna 

strata Polski miała wynieść conajmniej  14 milardów złotych9, przeciw czemu protestowała min.kancelaria 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

                                                           
3 http://www.tvn24.pl/0,1617369,0,1,tusk-zabral-putina-na-molo,wiadomosc.html 
4 http://www.polityka.pl/kraj/302710,1,tusk-z-putinem-w-katyniu.read 
5 Biuletyn nr 2751/VI (Komisja: Komisja Spraw Zagranicznych /nr 126/), informacja ministra spraw zagranicznych pana Radosława Sikorskiego w sprawie 
przyczyn braku reakcji rządu Rzeczypospolitej Polskiej na próby rewizji przez rosyjskie instytucje publiczne historii dotyczącej przyczyn wybuchu drugiej 
wojny światowej http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/086D9E2167CCDC64C1257642004C8B90?OpenDocument 
6 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7334676,Putin_spotka_sie_z_Tuskiem_w_Kaliningradzie.html 
7
 http://www.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf str.29 (oraz Memoriał  "Polityczne tło katastrofy smoleńskiej", str.23) 

8 http://gazownictwo.wnp.pl/janusz-kowalski-kancelaria-prezydenta-rp-o-kulisach-zawieszenia-zarzadu-europol-gazu,99709_1_0_0.html 
9 http://gazownictwo.wnp.pl/doradca-prezydenta-europol-gaz-straci-co-najmniej-14-mld-zl-zysku,102261_1_0_0.html 

http://www.tvn24.pl/0,1617369,0,1,tusk-zabral-putina-na-molo,wiadomosc.html
http://www.polityka.pl/kraj/302710,1,tusk-z-putinem-w-katyniu.read
http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/086D9E2167CCDC64C1257642004C8B90?OpenDocument
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7334676,Putin_spotka_sie_z_Tuskiem_w_Kaliningradzie.html
http://www.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf
http://gazownictwo.wnp.pl/janusz-kowalski-kancelaria-prezydenta-rp-o-kulisach-zawieszenia-zarzadu-europol-gazu,99709_1_0_0.html
http://gazownictwo.wnp.pl/doradca-prezydenta-europol-gaz-straci-co-najmniej-14-mld-zl-zysku,102261_1_0_0.html
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19 stycznia 2010 r. Agnieszka Wielowieyska, dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów, podczas spotkania w sprawie organizacji obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej 

informowała, że premier Donald Tuks potwierdził "wstępnie" swój udział w oficjalnych państwowych 

uroczystościach w Katyniu, a co więcej - zaakceptował 10 kwietnia jako datę głównej ceremonii10,11.  

Następnie w ciągu tylko dwóch dni: 27 stycznia i 28 stycznia doszło do przełomowych wydarzeń. 27 stycznia 

2010  roku Kancelaria Prezydenta L.Kaczyńskiego potwierdza oficjalnie chęc uczestniczenia w obchodach 

rocznicy zbrodni katyńskiej o czym informuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ambasadę RP w 

Moskwie12. Jest to kluczowy dokument, który stał się dowodem na przekazywanie nieprawdzich informacji 

przez rząd Donalda Tuska. 

 

Tego samego dnia, 27 stycznia 2010 roku Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Mariusz Handzlik, 

pisemnie poinformował sekretarza generalnego ROPWiM, Andrzeja Przewoźnika, oraz ambasadora Federacji 

Rosyjskiej w Warszawie, Władimira Grinina, iż prezydent Lech Kaczyński „planuje oddać hołd ofiarom na 

Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu w kwietniu br.13” 

Pismo podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Mariusza Handzlika z 27 stycznia 2010 r. do Ambasadora 
FR w Polsce Władimira Grinina, dotyczące propozycji wspólnego udziału Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej  
oraz Prezydenta Federacji Rosyjskiej  w uroczystościach  rocznicowych w Katyniu.(...) w duchu pojednania, 
refleksji i pamięci o polskich i rosyjskich ofiarach, lecz także z nadzieją patrząc na przyszłe pokolenia, Prezydent RP 
Pan Lech Kaczyński chciałby, wspólnie z Prezydentem Federacji Rosyjskiej Dmitrijem Miedwiediewem, pochylił się 

                                                           
10 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110416&typ=po&id=po02.txt 
11 http://www.uwazamrze.pl/artykul/800990.html 
Tygodnik „Uważam Rze” - Notatka ze spotkania w Ministerstwie Kultury 19 stycznia 2010 r. Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Jacek 
Miler podaje w niej na początku, jako najważniejsze, ustalenie: „Dyrektor Agnieszka Wielowieyska (z Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM – przyp. 
red.) poinformowała, że prezes Rady Ministrów potwierdził wstępnie swój udział w oficjalnych państwowych uroczystościach w Katyniu oraz 
zaakceptował 10 kwietnia jako datę głównej ceremonii”.  
12

 http://www.wprost.pl/G/elements_gallery/0_1273412256.jpg 
13 http://www.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf (strona 30) 

http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110416&typ=po&id=po02.txt
http://www.uwazamrze.pl/artykul/800990.html
http://www.wprost.pl/G/elements_gallery/0_1273412256.jpg
http://www.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf
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nad grobami polskich i rosyjskich ofiar, jakie spoczywają w Lesie Katyńskim. Okazją do tego jest zbliżająca się 70.  
rocznica wymordowania polskich jeńców, przypadająca w kwietniu br(...)” 

 

27 stycznia 2010 roku zostaje również podpisana nowa umowa pomiędzy Polską a rosyjskim Gazpromem. 

Jednocześnie pomimo protestów zostaje umorzony 1.2 miliarda długu Gazpromu, długu, który nawet 

moskiewski sąd nakazał zapłacić14  Niespodziewanie dla wielu następnego dnia, 28 stycznia 2010 roku, już po 

podpisaniu umowy gazowej z Rosją i potwierdzeniu przez Lecha Kaczyńskiego woli wizyty w kwietniu w 

Katyniu, D.Tusk ogłasza rezygnację z kandydowania na prezydenta. Decyzję motywuje 

„dalekowzrocznością”. W pierwszych planach do Katynia miał lecieć zarówno Lech i Jarosław Kaczyński15 

 

 

 

Początek polityczno-medialnej gry 

Był to wydaje się moment przełomowy od którego została rozpoczęta gra polityczna i medialna, która z 

perspektywy czasu wskazuje, że miała na celu wprowadzić zamieszanie w organizację wizyty prezydenta RP, 

Lecha Kaczyńskiego w Katyniu i jednocześnie ukryć fakt, że premier Donald Tusk od dawna planował oddzielną 

wizytę w Katyniu w czasie innym niż oficjalne uroczystości, którym miał przewodniczyć prezydent Lech 

Kaczyński. Gra ta, została znakomicie chronologicznie udokumentowana w opracowaniu pt.”Polityczne tło 

katastrofy - Memoriał przygotowany na Zgromadzenie Obywatelskie zwołane na dzień 10 września 2010 r.”16. 

Tutaj postaram się przedstawić jej główne fakty, które wskazują, że od tego momentu media w Polsce zmieniły 

sposób przedstawiania spotkania premiera Tuska, i premiera Putina. Od tej chwili według mediów i polityków 

rządu to nie D.Tusk zabiegał o spotkanie z premierem Federacji Rosyjskiej, lecz W.Putin zabiegał o spotkanie z 

Donaldem Tuskiem. Ta gra polityczno-medialna mogła także spowodować i jak wskazują fakty po 10.04.2010 

zapewne spowodowała zmniejszenie bezpieczeństwa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w czasie jego lotu do 

Smoleńska w celu przewodniczenia oficjalnym polskim uroczystościom w Katyniu oraz fałszywe rosyjskie 

tłumaczenia, że strona rosyjska nie wiedziała o wizycie Prezydenta RP w Smoleńsku i Katyniu. 

2 lutego, na kolejnym spotkaniu organizacyjnym w siedzibie Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, 

zaprezentowano alternatywne scenariusze obchodów 70-lecia zbrodni katyńskiej. Jeden z nich przewidywał 

wspólną obecność prezydenta i premiera, inny- uroczystości którym przewodniczyć miał prezydent już po 

wizycie w Katyniu Donalda Tuska17. 

3 lutego według komunikatu Polskiej Agencji Prasowej i ze słów rzecznika rządu Donalda Tuska, premier 

Władimir Putin przeprowadza rozmowę telefoniczną z polskim premierem Donaldem Tuskiem i nieoczekiwanie 

zaprasza go na uroczystości do Katynia w pierwszej połowie kwietnia. Opinia publiczna zostaje 

poinformowana, że do rozmowy doszło z inicjatywy premiera Putina i że premier Tusk zaproszenie przyjął18. 

Przy okazji rzecznik rządu Donalda Tuska, Paweł Graś wypowiada słowa, które zaprzeczają wcześniejszym 

informacjom, że planowane spotkanie miało wynikać z incjatywy premiera Tuska. 

(...)Premier Rosji Władimir Putin zaprosił Donalda Tuska na kwietniowe uroczystości 70. rocznicy mordu 

katyńskiego.Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Tusk przyjął zaproszenie. 

Według rzecznika polskiego rządu Pawła Grasia, dzisiejsze zaproszenie to naturalna konsekwencja zeszłorocznego 

                                                           
14

 http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/108573,polska-umorzy-wielki-dlug-gazpromu.html 
15 http://fakty.interia.pl/raport/wybory-2010/news/tusk-nie-bede-kandydowal-na-prezydenta,1431156 
16 http://www.smolenskzespol.sejm.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136%3Amemoria-przygotowany-na-zgromadzenie-
obywatelskie-zwoane-na-dzie-10-wrzenia-2010-r&catid=52%3Alinki&Itemid=74&lang=pl 
17

 Informacja podana na posiedzeniu sejmowej komisji przez szefa Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie płk. Ireneusza Szeląga, 

Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych, Biuletyn z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (nr 222) 4 VIII 2010, s.12. 
18

 http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-putin-zaprosil-tuska-do-katynia,nId,236599 

http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/108573,polska-umorzy-wielki-dlug-gazpromu.html
http://fakty.interia.pl/raport/wybory-2010/news/tusk-nie-bede-kandydowal-na-prezydenta,1431156
http://www.smolenskzespol.sejm.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136%3Amemoria-przygotowany-na-zgromadzenie-obywatelskie-zwoane-na-dzie-10-wrzenia-2010-r&catid=52%3Alinki&Itemid=74&lang=pl
http://www.smolenskzespol.sejm.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136%3Amemoria-przygotowany-na-zgromadzenie-obywatelskie-zwoane-na-dzie-10-wrzenia-2010-r&catid=52%3Alinki&Itemid=74&lang=pl
http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-putin-zaprosil-tuska-do-katynia,nId,236599
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spotkania Tuska z Putinem w Sopocie. W tej sprawie żadnych specjalnych zabiegów ze strony dyplomacji polskiej 

nie było.To była inicjatywa obu panów premierów– podkreślił Graś(...) 

4 lutego 2010 roku prezydent Lech Kaczyński podtrzymał swój zamiar uczestniczenia w ceremonii19.  

„Prezydent Lech Kaczyński oznajmił, że wybiera się na uroczystości rocznicowe do Katynia jako najwyższy 

przedstawiciel RP. I cieszy się – jak dodał – że premier Donald Tusk będzie uczestniczył” 

Prezydent Lech Kaczyński dodał także, że do tej pory uroczystości te organizowała strona polska i pojawiał się 

Prezydent RP. Dzień później 5 lutego 2010 roku rzecznik MSZ, Piotr Paszkowski, zwrócił uwagę, że 

organizatorem wydarzenia tym razem jest strona rosyjska, co można odczytać jako informację o przeniesieniu 

punktu ciężkości planowanych uroczystości z organizowanych przez ROPWiM i odbywających się pod 

przewodnictwem prezydenta Lecha Kaczyńskiego na obchody planowane przez Rosjan, w których mieli 

uczestniczyć premierzy: Putin i Tusk20.  

Pojawiło się także kilka wypowiedzi ministra Radosława Sikorskiego i marszałka Sejmu Bronisława 

Komorowskiego, które wydaje się miały na celu zdyskredytować wizytę Lecha Kaczyńskiego w Katyniu i 

przewodniczeniu oficjalnym uroczystościom polskim. Zarazem gra ta mogła mieć na celu podwyższenie wagi 

oddzielnego spotkania premierów D.Tuska i W.Putina21, które jak się pózniej okazało spowodowało, że premier 

Donald Tusk usankcjonował swoją obecnością naruszenie podpisanej w 1994 roku przez ministrów spraw 

zagranicznych Polski i Rosji umowy o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji22. 

11 lutego 2010 roku następuje spotkanie podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Mariusza Handzlika 

z podsekretarzam stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rządu Donalda Tuska, Andrzejem Kremerem. 

Zgodnie z notatką służbową wykonaną przez Mariusza Handzlika23, (...)„ A. Kremer poinformował, że 3 lutego 

Premier Federacji Rosyjskiej W. Putin zatelefonował do Premiera RP D. Tuska z zaproszeniem do wspólnego 

udziału w uroczystościach katyńskich. Zaproszenie to ma charakter ustny. Zaproszenie było zaskoczeniem dla 

Kancelarii Premiera Donalda Tuska(...)” Andrzej Kremer przyznał, że scenariusz wspólnej wizyty w Katyniu 

(przyp.red.na grobach pomordowanej polskiej elity), premiera rządu RP, Donalda Tuska i prezydenta RP, Lecha 

Kaczyńskiego jest trudny ze względu na...stanowisko strony rosyjskiej. 

14 lutego 2010 roku minister Radosław Sikorski zatrudnia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Tomasza 

Turowskiego, który 15 lutego 2010 roku został skierowany do Moskwy i wyznaczony przez ambasadora 

Jerzego Bahra do koordynowania przygotowań do wizyt w kwietniu 2010 roku polskiej delegacji. 

Tomasz Turowski - Superagent PRL w Smoleńsku 

Aldona Zaorska napisała w „Gazecie Warszawskiej”(Gazeta Warszawska, Piątek 21 stycznia 2011)24 

„(...)Tomasz Turowski do współpracy z wywiadem został zwerbowany jeszcze jako student. Zainteresował się nim Wydział 
XIV Departamentu I – najbardziej zakonspirowana jednostka wywiadu PRL – jej szpiedzy byli oficerami SB i „nielegałami” –
 szpiegami tak zakonspirowanymi, że o ich istnieniu nie wiedzieli nawet rezydenci wywiadu. Nielegałowie nie korzystali 
przy przekazywaniu meldunków z kanałów dyplomatycznych, a meldunki podpisywali numerami. Numer Turowskiego to 
„9596”. Rzecz jasna do takiej „służby” trzeba było mieć odpowiednie „predyspozycje psychiczne” i Turowski najwyraźniej je 
miał.  Co więcej – musiał mieć je w zakresie absolutnie wyjątkowym, skoro został ulokowany w Watykanie, gdzie trafił 
w 1975 roku. Pewnie wtedy nikt, ani sam Turowski, ani jego szefowie nie pomyśleli, jak bardzo zaangażuje się w swoją 
służbę od 1978 roku. Turowski spędził 10 lat w nowicjacie u Ojców Jezuitów. Tuż przed złożeniem ślubów wieczystych 
„stracił powołanie”, zrzucił sutannę i opuścił Rzym. Najwyraźniej jego mocodawcy uznali, że Turowski nie wytrzyma celiba-
tu a życie niezgodne z regułą Zakonu może skończyć się zdemaskowaniem i pozwolili mu wrócić. A może uznali, że będzie 

                                                           
19

 http://tvp.info/informacje/polska/prezydent-ja-tez-bede-w-katyniu/1327038 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7528666,Prezydent___Ja_tez_bede_w_Katyniu__Mam_nadzieje__ze.html 
20

 ”Polityczne tło katastrofy - Memoriał przygotowany na Zgromadzenie Obywatelskie zwołane na dzień 10 września 2010 r- strona 25 
21

 ”Polityczne tło katastrofy - Memoriał przygotowany na Zgromadzenie Obywatelskie zwołane na dzień 10 września 2010 r- strona 25 
22

 http://wiadomosci.wp.pl/title,Tusk-i-Putin-usankcjonowal-zlamanie-przez-Rosjan-umowy,wid,13328089,wiadomosc.html 
23

 http://www.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf – strona 34,35 
24

 http://warszawskagazeta.pl/kraj/36-kraj/201-nic-nie-widzie-nic-nie-sysze-nic-nie-mowi 
 

http://tvp.info/informacje/polska/prezydent-ja-tez-bede-w-katyniu/1327038
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7528666,Prezydent___Ja_tez_bede_w_Katyniu__Mam_nadzieje__ze.html
http://wiadomosci.wp.pl/title,Tusk-i-Putin-usankcjonowal-zlamanie-przez-Rosjan-umowy,wid,13328089,wiadomosc.html
http://www.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf
http://warszawskagazeta.pl/kraj/36-kraj/201-nic-nie-widzie-nic-nie-sysze-nic-nie-mowi
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bardziej potrzebny „na innym odcinku”? Jest faktem, że pracując w Watykanie, Turowski dość szybko zyskał zaufanie 
i uznanie. Perfekcyjna znajomość języka rosyjskiego sprawiła, że powierzano mu do tłumaczenia tajne dokumenty Sekcji 
Słowiańskiej Stolicy Apostolskiej. To wtedy nawiązał kontakty z Jezuitami we Francji, gdzie nawet podjął studia. Do dziś nie 
udało się ustalić, ile informacji przekazał z Rzymu 9596, wiadomo natomiast, że był na Placu Świętego Piotra 13 maja 1981 
roku, kiedy Ali Agca strzelał do Jana Pawła II. (...) 

 
W czasach III RP był promowany przez Bronisława Geremka i Władysława Bartoszewskiego. W 2007 roku za 

czasu rządów PiS Tomasz Turowski opuścił dyplomację. Rząd PO i minister SZ, Radosław Sikorski zdecydował 

się o zatrudnieniu Tomasza Turowskiego na jedno z najważniejszych stanowisk w Moskwie w bardzo ważnym 

terminie wizyt polskiego premiera, prezydenta oraz wielu bardzo ważnych osób w Smoleńsku i Katyniu.  

Turowski został szefem wydziału politycznego w polskiej ambasadzie w Moskwie i zastępcą ambasadora Bahra, 

a jego głównym zadaniem było przygotowanie wizyt polskich delegacji w dniu 07 i 10 kwietnia 2010 r. Jeden z 

najważniejszych i najbardziej niebezpiecznych agentów PRL, który jako udawany jezuita był na placu św.Piotra 

w czasie zamachu na papieża Jana Pawła II miał być jednym z głownych dyplomatów organizujących wizytę 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu i jego planowane lądowanie polskim samolotem rządowym na 

lotnisku w Smoleńsku.  

W rozmowach przeprowadzonych w dniach 18 i 19 lutego 2010 roku pomiędzy sekretarzem generalnym 

ROPWiM, Andrzejem Przewoźnikiem, a zastępcą naczelnika Zarządu ds Kontaktów Międzynarodowych, 

Współpracy Regionalnej i Turystyki administracji obwodu smoleńskiego, Igorem Grigoriewem, dyrektorem 

Kompleksu Memorialnego w Katyniu oraz jego zastępcami25, strona rosyjska poinformowała iż „wariant 

osobnych wizyt Premiera i prezydenta RP byłby najbardziej korzystny z punktu widzenia organizacji 

uroczystości”. ROPWiM podlega ministrowi Kultury z rządu Donalda Tuska26. 

20 lutego 2010 roku do gry prowadzonej przez rząd Tuska i polskojęzyczne media przeciw prezydentowi 

Kaczyńskiemu został włączony ambasador Rosji w Warszawie, Władimir Grinin, który wedle Polskiej Agencji 

Prasowej (PAP) oświadczył na konferencji prasowej, iż „nie widział” pisma, które 27 stycznia skierowała do 

niego Kancelaria Prezydenta. W odpowiedzi 21 lutego 2010 roku Kancelaria Prezydenta RP, zaprosiła 

ambasadora na dzień następny na rozmowę z ministrem Handzlikiem w celu „wyjaśnienia zaistniałych 

niejasności oraz ponownego przedstawienia stanowiska Prezydenta RP w sprawie uroczystości” 27. 

Na spotkaniu Grinin oświadczył, że jego wypowiedź została źle zinterpretowana przez media w Polsce, 

natomiast jej intencją było zwrócenie uwagi na fakt, iż strona polska nie przedstawiła mu żadnych szczegółów 

planowanej wizyty. Na stronach Ambasady FR pojawiło się następujące oświadczenie: 

Oświadczenie Służby Prasowej Ambasady Rosji w Polsce28 

16.02.12 

Nieoficjalna polska wersja językowa 

W związku z błędną interpretacją przez media w Polsce odpowiedzi Ambasadora Rosji na pytanie dziennikarzy podczas 

Dnia Otwartego Ambasady w dniu 20 lutego 2010 roku, Służba Prasowa Ambasady oświadcza. 

W swojej odpowiedzi Ambasador Rosji powiedział, że Ambasada nie otrzymała żadnych konkretnych propozycji w sprawie 

udziału Prezydenta Polski w uroczystościach w Katyniu. Jak również nie było ich w piśmie Kancelarii Prezydenta Polski. Co 

dotyczy zamiaru L.Kaczyńskiego złożyć wizytę w Katyniu, o tym, oczywiście, wiemy.  

Wszystkie inne komentarze są wolną i nieodpowiedzialną interpretacją słów Ambasadora Rosji w Polsce. Ubolewamy nad 

 

                                                           
25 http://www.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf  - strona 30 
26

 http://www.radaopwim.gov.pl/ 
27

 http://pap.dzieje.pl/node/2723 20.02.2010. Warszawa (PAP) 
28

 http://www.rusemb.pl/index.php?option=com_blog_calendar&year=2010&month=02&day=21&modid=70&lang=pl 

http://www.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf
http://www.radaopwim.gov.pl/
http://pap.dzieje.pl/node/2723
http://www.rusemb.pl/index.php?option=com_blog_calendar&year=2010&month=02&day=21&modid=70&lang=pl
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tym, że te komentarze są powodem do ogłoszenia dalekosiężnych i nieuzasadnionych oświadczeń 

 

21 lutego 2010 roku Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych rządu Donalda Tuska, Piotr Paszkowski, 

podwójnie wprowadza w błąd polską opinię publiczną mówiąć, że kanceleria Prezydenta RP nie poinformowała 

MSZ i Ambasadę w Moskwie o planowanej wizycie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu i w związku z tym 

ambasador FR nic nie wie o planowanej wizycie polskiej delegacji w Katyniu29. 

(...)Rzecznik naszego MSZ zwraca uwagę, że zgodnie z protokołem dyplomatycznym Kancelaria Prezydenta za 

pośrednictwem MSZ powinna poinformować o wyjeździe Lecha Kaczyńskiego do Katynia urząd prezydenta Rosji, 

a nie rosyjską ambasadę w Warszawie(...),(...)Rzecznik MSZ Piotr Paszkowski zwraca jednak uwagę, że zgodnie z 

regułami protokołu dyplomatycznego Kancelaria Prezydenta za pośrednictwem MSZ powinna poinformować o 

wyjeździe Lecha Kaczyńskiego urząd prezydenta Dimitrija Miedwiediewa, a nie rosyjską ambasadę w Warszawie. 

"W takim przypadku informację w formie noty dyplomatycznej nasza ambasada przekazałaby Rosjanom. Nie 

byłoby możliwości zagubienia czegokolwiek" - mówi DGP Paszkowski(...) 

Skan dokumentu z dnia 27 stycznia 2010 roku (przyp.skan dokumentu umieszczony wcześniej w tym rozdziale) 

wskazuje jednoznacznie, że kancelaria Prezydenta Lecha Kaczyńskiego o planowanej wizycie w Katyniu 

Prezydenta poinformowała polskie MSZ oraz Ambasadę RP w Moskwie. Rzecznik MSZ rządu Donalda Tuska 

wprowadzał więc w błąd polską opinię publiczną o czym w odpowiedzi na słowa rzecznika MSZ w tym samym 

dniu napisała kancelaria Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego30. 

Poniedziałek, 22 lutego 2010 - Oświadczenie ws. wypowiedzi rzecznika MSZ (strona Kancelarii Prezydenta) 

Z zaskoczeniem przyjęliśmy oświadczenie rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, iż resort spraw zagranicznych 

nie został powiadomiony przez Kancelarię Prezydenta RP o planowanym w kwietniu uczestnictwie Prezydenta RP w uroczystościach 

na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Powyższe oświadczenie jest wprowadzeniem w błąd opinii publicznej. 

W dniu 27 stycznia br. Kancelaria Prezydenta RP przekazała listy do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, 

Sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika oraz Podsekretarza Stanu w MSZ 

Andrzeja Kremera, informujący o udziale Prezydenta RP w uroczystościach. Powiadomieni o tym zostali także Ambasador RP w 

Moskwie Jerzy Bahr oraz Współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych Adam Daniel Rotfeld. Dodatkowo został 

przekazany, adresowany na ręce Ambasadora FR w RP Władimira Grinina, list z informacją o uczestnictwie Prezydenta Polski w 

uroczystościach katyńskich. 

 

Wobec powyższego powstaje pytanie czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ambasada RP w Moskwie przekazały oficjalną 

notę stronie rosyjskiej z powyższą informacją. Całość korespondencji Kancelarii Prezydenta RP została bowiem przekazana 

Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP zgodnie z dotychczasową praktyką i właściwymi procedurami. 

Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP 

 

22 lutego dochodzi, zgodnie ze wspomnianą wyżej inicjatywą, do spotkania Mariusza Handzlika, podsekretarza 

Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, z ambasadorem Federacji Rosyjskiej. Jak wynika z „notatki informacyjnej” z 

tego spotkania sporządzonej 8 marca przez Handzlika, przedmiotem rozmowy jest sprawa udziału prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego w kwietniowych uroczystościach w Katyniu na których ambasador potwierdza, że 

przeczytał list kancelarii Prezydenta RP z dnia 27 stycznia 2010 roku informujący o planowanej wizycie 

delegacji polskiej na czele z Prezydentem RP, Lechem Kaczyńskim w kwietniu w Katyniu. Notatka służbowa M. 

Handzlika została sporządzona w dniu 8 III 2010 i przeznaczona dla współpracowników prezydenta RP Lecha 

Kaczyńskiego a ponadto dla współpracowników rządu Donalda Tuska odpowiedzialnych za wizyty zagraniczne 

w tym do A. Halickiego (w 2010 roku, szef Komisji Spraw Zagranicznych), T. Arabskiego (szef kancelarii 

                                                           
29

 http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/111832,ambasada-rosji-to-zly-adresat.html 
30

 http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2010/art,26,734,oswiadczenie-ws-wypowiedzi-rzecznika-msz.html 

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/111832,ambasada-rosji-to-zly-adresat.html
http://www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2010/art,26,734,oswiadczenie-ws-wypowiedzi-rzecznika-msz.html
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premiera D.Tuska, zgodnie z Instrukcją HEAD – koordynator nadzorujący realizację zamówień na transport i 

zabezpieczenie najważniejszych osób w państwie), A. Wielowiejskiej (dyrektor Departamentu Spraw 

Zagranicznych w Kancelarii Premier), R. Sikorskiego (ministra Spraw Zagranicznych rządu D.Tuska), A. Kremera 

(podsekretarz stanu w MSZ) i J. Bratkiewicz (Dyrektor Polityczny MSZ)31. 

Tego samego dnia 22 lutego 2010 roku minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, stara się bronić 

rzecznika swojego minsterstwa, który dzień wcześniej w dniu 21 lutego 2010 roku zarzucał kancelarii 

Prezydenta Lecha Kaczńskiego brak poinformowania MSZ i Ambasady RP w Moskwie o planowanej wizycie w 

Katyniu32. Niespodziewanie rzecznik MSZ twierdzi, że nic takiego nie powiedział. 

(...)Sikorski apeluje: Skończmy te gorszące spory. KANCELARIA: MSZ OSZUKUJE. MSZ: NIC NIE MÓWILIŚMY (TVN24, EPA) 

Kancelaria Prezydenta zarzuca MSZ "wprowadzanie w błąd opinii publicznej" twierdzeniem, że resort nie był 

poinformowany o planach Lecha Kaczyńskiego co do uroczystości katyńskich. Rzecznik MSZ odpowiada, że nic podobnego 

nie powiedział. A Radosław Sikorski apeluje: - Skończmy te gorszące spory.(...), (...)- Nie udzielałem wczoraj wypowiedzi, 

w której w jakikolwiek sposób bym się odnosił do kwestii tego, czy do resortu wpłynęło powiadomienie o planowanym 

udziale pana prezydenta w uroczystościach katyńskich - zapewniał Paszkowski na konferencji prasowej w Brukseli. 

Deklarujemy i solennie potwierdzamy, że skoro pan prezydent jedzie, to rząd, a MSZ w szczególności, mu to 

umożliwią(...),(...) Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski dodał, że odpowiednie pisma z kancelarii prezydenta 

wpłynęły do MSZ, a jego wypowiedź dotyczyła jedynie trybu ich przekazywania(...). 

23 lutego 2010 roku kancelaria Ministerstwa Spraw Zagranicznych rządu D.Tuska wysyła pismo do ministra z 

kancelarii prezydenta W. Stasiaka w którym informuje i stwierdza, że: 

  

 Organizatorem wyjazdu jest Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która podlega ministrowi 

kultury  a skład Rady jest powoływany przez premiera.  

 Dokument ustala jakie grupy osób będą wchodziły w skład delegacji. 

 Dokument ustala datę 10.04.2010 i mówi że jest to data wizyty oficjalnej delegacji polskiej. 

 W dokumencie MSZ umieszczona jest prośba o szybkie potwierdzenie obecności prezydenta 

10.04.2010 roku oraz prośba o przewodniczenie (nie o organizowanie) uroczystości. 

                                                           
31

 ”Polityczne tło katastrofy - Memoriał przygotowany na Zgromadzenie Obywatelskie zwołane na dzień 10 września 2010 r- strona 26 
32

 http://www.tvn24.pl/0,1644456,0,1,kancelaria-ministerstwo-oszukuje-opinie-publiczna,wiadomosc.html 

http://www.tvn24.pl/0,1644456,0,1,kancelaria-ministerstwo-oszukuje-opinie-publiczna,wiadomosc.html
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Szef Kancelarii Prezydenta odpowiedział pozytywnie, jednocześnie deklarując gotowość do współdziałania 

przy organizacji wizyty. 

2 marca 2010 roku Marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski, oficjalnie poprosił Lecha Kaczyńskiego o 

umożliwienie przedstawicielom klubów parlamentarnych skorzystanie z wolnych miejsc w samolocie, którym 

będzie udawał się na uroczystości.   



10 
 

 

Pozytywna odpowiedź Kancelarii Prezydenta o udostępnieniu 12 miejsc (po 3 dla członków każdego z klubów 

parlamentarnych) jest datowana na 5 marca. 

Bizantyjski Orszak Marszałka B. Komorowskiego 

Bronisław Komorowski juz po tragedii wielokrotnie pózniej zarzucał Prezydentowi, że zabrał ze sobą 

„bizantyjski orszak”,  

(...)W wywiadzie Komorowski pyta także: "gdzie tkwi mechanizm powodujący budowanie tak bizantyjskiego 

orszaku?"(...)
33

 

Jest to szokujące gdyż z dwóch ostatnich dokumentów wynika, że to ministerstwo Spraw Zagranicznych rządu 

Donalda Tuska i sam Bronisław Komorowski przyczynili się do określonego składu delegacji.  

Jednocześnie media w Polsce przemilczały fakt, że „orszak” premiera Donalda Tuska z 07 kwietnia był prawie 

dwa razy liczniejszy niż oficjalna polska delgacja z 10 kwietnia 2010 roku, której przewodniczył Prezydent RP, 

Lech Kaczyński. Skany zamówienia kancelarii premiera na następnej stronie. 

                                                           
33

 http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/komorowski-o-delegacji-do-smolenska-po-co-byl-ten-_150553.html 
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Na podstawie dokumentu w sprawie lotu D.Tuska w dniu 07 kwietnia 2010 roku możemy stwierdzić że: 

 

Delegacja pod przewodnictwem D.Tuska z dnia 07 kwietnia 2010 roku. 

(dane liczbowe obejmują załogę i pasażerów) 

 

Tu-154m - 105 osób  

JAK-40 - 20 osób 

 

CASA nr.1 - 36 osób 

CASA nr.2 - 48 osób 

 

RAZEM W WYPRAWIE W KTÓREJ UCZESTNICZYŁ D.TUSK UCZESTNICZYŁO: 209 OSÓB 

 

Delegacja pod przewodnictwem Lecha Kaczyńskiego z dnia 10 kwietnia 2010 roku. 

 

Tu-154m - 96 osób 

Jak- 40-20 osób 

 

RAZEM W WYPRAWIE W KTÓREJ UCZESTNICZYŁ L.KACZYŃSKI UCZESTNICZYŁO: 116 OSÓB 

 

Więc porównajmy jeszcze raz: 

 

07.04.2010            D.Tusk - 209 osób                        spotkanie premierów FR i RP 

 

10.04.2010             L.Kaczyński- 116 ośób                oficjalne polskie uroczystości  
 

Putin i Tusk rozdzielają wizyty – Prezydent ma wciąż nadzieję. 

3 marca 2010 roku Kancelaria Prezydenta złożyła u szefa Kancelarii Premiera Donalda Tuska, ministra Tomasza 

Arabskiego, zapotrzebowanie na przeloty Tu-154M z Warszawy do Smoleńska i z powrotem w dniu 10 

kwietnia34. Zgodnie z instrukcją HEAD, Tomasz Arabski koordynuje zlecenie i wykonanie zamówień na przeloty 

min. Prezydenta, premiera, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. 

Dzień pózniej po tym praktycznie ostatecznym potwierdzeniu obecności prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego w 

Katyniu i Smoleńsku w dniu 10.04.2010 roku pojawia się informacja, że premier Rosji W.Putin skontaktował się 

z premierem D.Tuskiem i poprosił go o rozdzielenie wizyt i przybycie w terminie innym niż oficjalne polskie 

uroczystości. 

„(...)Z nieoficjalnych informacji tygodnika "Wprost" wynika, że nie jest pewne, iż Donald Tusk oraz Lech 

Kaczyński wezmą udział w tych samych obchodach rocznicowych w Katyniu. Uroczystości zaplanowano na 10 

kwietnia. Informację tą potwierdza Informacyjna Agencja Radiowa. Z ustaleń tygodnika wynika, że premier 

Tusk nie potwierdził jeszcze oficjalnie swojego udziału w obchodach organizowanych 10 kwietnia. Powodem tej 

zwłoki ma być nieoficjalna propozycja, jaka padła ze strony rosyjskiego premiera, Władimira Putina. 

Szef rosyjskiego rządu miał zaproponować, aby premierzy Polski i Rosji pojawili się wspólnie w Katyniu nie 10, a 7 

kwietnia. Konkretnej daty udziału polskiego premiera w obchodach rocznicowych w Katyniu nie chciał także 

ujawnić rzecznik prasowy rządu, Paweł Graś. Dziennikarze "Wprost" twierdzą, iż ostateczna decyzja co do udziału 

Donalda Tuska w obchodach katyńskich zapadnie prawdopodobnie dopiero w przyszłym tygodniu. To właśnie 

wtedy do Moskwy wybiera się polska grupa robocza zajmująca się organizacją obchodów(...) 

                                                           
34

 ”Polityczne tło katastrofy - Memoriał przygotowany na Zgromadzenie Obywatelskie zwołane na dzień 10 września 2010 r- strona 25 

 

http://www.napisali.pl/osoba,pawel_gras,1829,5.html
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Jeszcze 4 marca 2010 prezydent Lech Kaczyński mówi dziennikarzom, że chciałby wspólnych uroczystości35:  

„Ja myślę, że byłoby lepiej, żeby to była wspólna wyprawa prezydenta i premiera, ale jeżeli jest to 

niemożliwe, to ja jadę w dniu, w którym będą podstawowe uroczystości, a to jest 10 kwietnia”.  

 

Jednak tego samego dnia szef Kancelarii Premiera Donalda Tuska, Tomasz Arabski nie czekając na wyjazd 

zaplanowanej grupy roboczej mówi, że zapadła decyzja o rozdzieleniu wizyt36: „premier Tusk będzie w Katyniu 

7 kwietnia na zaproszenie Putina, tego dnia dojdzie do spotkania obu premierów i dyskusji na temat spraw 

bieżących”.  

Tym samym na wniosek W.Putina i przyzwolenie D.Tuska odrębność obu uroczystości i ich dat zostaje 

oficjalnie potwierdzona. 

 

23 marca ambasador Rosji w Polsce, Władimir Grinin, informował polskie MSZ, iż nie może zagwarantować że 

smoleńskie lotnisko będzie mogło przyjąć loty w dniach 7 i 10 kwietnia. Wskutek karygodnych zaniedbań w 

Ministerstwie Spraw Zagranicznych, notatka z tą informacją trafiła do Kancelarii Prezydenta dopiero 12 

kwietnia- 2 dni po katastrofie. Dodatkowo o randze, jaką nadali prezydenckiej wizycie odpowiedzialni za nią 

urzędnicy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, świadczy fakt, że lotnisko Siewiernyj 2 dni przed tragedią nie 

było poinformowane o zgodzie na lądowanie rządowego samolotu z oficjalną polską delegacją. 

 

MSZ Radosława Sikorskiego - Zaniedbania w przygotowaniu wizyty. 

W międzyczasie zaraz po rodzieleniu wizyt następują problemy w technicznej części przygotowań do 

uroczystości, które mogą być wynikiem celowych działań polskiego MSZ, koordynatora wykania instrukacji 

HEAD, szefa Kancelarii Premiera, Tomasza Arabskiego lub też ich opieszałości i niedopełnienia obowiązków:  

Nastąpiło uniemożliwienie przez Rosjan skontrolowania stanu lotniska w Smoleńsku przez polskich 
urzędników, w tym przez przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP37 (przyp.załączniki znajdują się na stronach 
40-58 cytowanego dokumentu) 

 
(...)Z dokumentów przywołanych w załącznikach nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 wynika, że: 
 
- wizyta przygotowawcza, które miała się odbyć w Katyniu i Moskwie w dn. 3-5 marca 2010 r. została  
w ostatniej chwili „odwołana przez organizatorów” (załącznik nr 15), 
 
- także zaplanowany na 10 marca wyjazd grupy roboczej do Smoleńska został w dn. 5 marca uznany  
przez stronę rosyjską za nieaktualny (załączniki nr 16 i 17), 
 
- 11 marca Ambasada RP w Moskwie przekazała do Kancelarii Prezydenta RP informację o nowym  
planowanym terminie wizyty przygotowawczej w dn. 24 marca (załącznik nr 18); termin potwierdzono w dn. 15 
marca (załącznik nr 19 i 21), 
 
- 16 marca amb. Jerzy Bahr przekazał do Kancelarii Prezydenta RP informację, że w związku ze zorganizowaną 
w dn. 17-18 marca wizytą delegacji rządowej z min. T. Arabskim i min. A. Kremerem w Moskwie, nie jest 
możliwe zrealizowanie programu zaplanowanej na dz. 19 marca wizyty w Moskwie min. M. Handzlika z 
Kancelarii Prezydenta RP, więc powinno się przełożył ją na późniejszy termin (załączniki nr 22). 
 
W omawianym czasie Kancelaria Prezydenta RP sygnalizowała swoje wątpliwości dotyczące stanu  
lotniska w Smoleńsku (załącznik nr 20). 
 
Współdziałanie MSZ  ze  stroną rosyjską  prowadzone było tak, że  polscy urzędnicy nigdy przed  
tragedią nie sprawdzili stanu lotniska w Smoleńsku. 

                                                           
35

 http://wiadomosci.wp.pl/title,L-Kaczynski-wolalbym-byc-w-Katyniu-z 
Tuskiem,wid,12044087,wiadomosc.html?ticaid=1def1 
36

 http://www.rp.pl/artykul/442600.html?print=tak&p=0 
37

 http://www.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf - Załączniki dostępne są na stronach 40-58 

http://wiadomosci.wp.pl/title,L-Kaczynski-wolalbym-byc-w-Katyniu-z%20Tuskiem,wid,12044087,wiadomosc.html?ticaid=1def1
http://wiadomosci.wp.pl/title,L-Kaczynski-wolalbym-byc-w-Katyniu-z%20Tuskiem,wid,12044087,wiadomosc.html?ticaid=1def1
http://www.rp.pl/artykul/442600.html?print=tak&p=0
http://www.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf
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Dokonania Bogdana Klicha 

 
W dniu 17 marca 2010 roku w związku z tym, że prezydent zgodził się na przewodniczenie polskiej delegacji 

oraz że Ministerstwo Spraw Zagranicznych ustaliło zakres grup osób które będą wchodziły w skład oficjalnej 

polskiej delegacji Kancelaria Prezydenta zaprasza najwyższych dowódców sił zbrojnych oraz Ministra Spraw 

Zagranicznych, Radosława Sikorskiego, do udziału w oficjalnych uroczystościach 70. rocznicy zbrodni 

katyńskiej. Sekretariat Sikorskiego w niedyplomatyczny sposób odmawia krótkim, jednozdaniowym faksem, 

natomiast szef MON, Bogdan Klich w piśmie z 24 marca stwierdza: „z satysfakcją przyjąłem propozycję 

Kancelarii Prezydenta RP (..) dotyczącą zaproszenia tam najważniejszych dowódców Wojska Polskiego”. 

Dodatkowo deklaruje, że sam wybiera się do Katynia 10 kwietnia. 

 
Dokument ten dokładnie precyzuje nazwiska oraz funkcję zaproszonych generałów oraz posiada podpis i 

adnotację B.Klicha, który pokazuje, że Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę na udział generałów. 

Adnotacja zwiera także informację, że B.Klich też się wybiera38.  

„...Zgoda, zwłaszcza, że ja też się wybieram...: (Bogdan Klich)  

23 marca 2010 roku sekretariat MON wysyła do generałów informację o piśmie przezydenta oraz o wyrażeniu 

zgody przez ministra B.Klicha39  

                                                           
38

 Bogdan Klich w ostatniej chwili zmienił plany i zamiast z prezydentem wybrał się do Katynia i Smoleńska 7 kwietnia 
2010 roku z premierem. 
 
39

 http://bi.gazeta.pl/im/5/7834/m7834475.jpg 

http://bi.gazeta.pl/im/5/7834/m7834475.jpg
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Dokument ma następującą treść: „Szanowni generałowie z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej w 

załączeniu przesyłam Panom pismo szefa Kancelarii Prezydenta RP (...) z uprzejmą prośbą o realizację 

dekretacji szefa resortu40...” 

W tym mjejscu warto zacytować fragment wywiadu z byłym dowódcą GROM,  generałem Sławomirem 

Petelickim41. Generał Sławomir Petelicki: 

(...)To nie piloci Tu-154 są winni katastrofy pod Smoleńskiem, ale minister obrony narodowej Bogdan 

Klich, który zostawił ich bez wsparcia i pomocy, tak jak rok temu śp. kapitana Daniela Ambrozińskiego, 

którego patrol Talibowie bezkarnie ostrzeliwali przez sześć godzin. Państwo, które nie potrafiło 

zapewnić ochrony swojemu prezydentowi, ministrom i najwyższym dowódcom wojskowym (czyli 

znaczącej części infrastruktury krytycznej tego państwa), nie zdało egzaminu. Wmawianie Polakom, że 

państwo zdało egzamin, a zawiniła pogoda, piloci, lotnisko w Smoleńsku i Kancelaria Prezydenta, 

kompromituje nas nie tylko w oczach sojuszników w NATO i Unii Europejskiej, ale przed całym 

światem(...) 

(...)To w dyspozycji ministra obrony narodowej jest Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmeria 

Wojskowa, do obowiązków których należy ochrona najwyższych dowódców naszego wojska. Dla 

wszystkich specjalistów (z wyłączeniem tych od propagandy) oczywiste jest, że ekipy SKW i Żandarmerii 

Wojskowej powinny znajdować się na lotnisku w Smoleńsku i lotnisku wybranym jako zapasowe przed 

przylotem delegacji, a nie wieczorem po porannej katastrofie! Nie ma takich cudów techniki, które 

pozwoliłyby prawidłowo zabezpieczyć rządowe telefony satelitarne, laptopy i telefony ofiar katastrofy, 

do której doszło rano, jeśli się przybywa na jej miejsce wieczorem. A zabezpieczenie tych urządzeń jest 

bardzo ważne, bo aby w inny sposób zdobyć znajdujące się na nich dane, obcy wywiad musiałby 

pracować wiele lat(...) 

(...)Nie brnijmy więc dalej w ten ślepy zaułek, nie opowiadajmy, że NATO nie ma procedur 

bezpieczeństwa, nie mówmy, że dyskutowanie nad przyczynami katastrofy jest dolewaniem oliwy do 

ognia i kampanią wyborczą(...) 

(...)Ale czego można się spodziewać po członku rządu, który nie wiedział nawet, że przed przylotem do 

Smoleńska najwyższych dowódców Wojska Polskiego powinien znajdować się tam zespół składający się 

z ekspertów lotniczych od naprowadzenia samolotu na lotnisko polowe oraz oficerów Kontrwywiadu i 

Żandarmerii Wojskowej? Taki sam zespół powinien znajdować się na lotnisku zapasowym. Wtedy piloci 

nie byliby pod tak niewyobrażalną presją. Generałowie powinni byli lecieć kilkoma samolotami CASA, 

których wojsko ma przecież 11(...) 

W odpowiedzi na zapytanie dziennikarzy "Gazety Polskiej" 42płk Rzepa wyjaśnił, iż "zgodnie z rozporządzeniem 

MON z dn.28.12.2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których ŻW wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu 

i trybu współdziałania ŻW z BOR (...)w czasie (...) wyjazdu zagranicznego, czynności ochronne wobec Szefa 

Sztabu Generalnego WP, ŻW organizuje na polecenie Ministra ON, który określa ramy jej realizacji (...) W 

przypadku wyjazdu do Smoleńska i Katynia w dniu 10 kwietnia 2010r. takiego polecenia ŻW nie otrzymała." 

Zatem to b.szef MON ponosi odpowiedzialność za brak ochrony gen. Gągora przez ŻW w Rosji. Bogdan Klich 

nigdy nie miał sobie nic do zarzucenia. Podał się do dymisji na dwa miesiące przed wyborami parlementarnymi. 

Donald Tusk choć nie miał nic do zarzucenie Bogdanowi Klichowi43 i choć przyjął jego dymisję to umożliwił mu 

kandydowanie na senatora z czołowego miejsca listy Platformy Obywatelskiej. Bogdan Klich jest obecnie 

senatorem PO, którego chroni immunitet.  

                                                           
40 Szefem resortu wojskowego jest minister Bogdan Klich. 
41 http://www.rp.pl/artykul/490249_Petelicki__Polska_zle_dowodzona.html 
42 http://www.gazetapolska.pl/14869-dlaczego-w-smolensku-nie-bylo-zandarmerii-wojskowej 
43

 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Szef-MON-podal-sie-do-dymisji-2382370.html  

(..)Szef rządu zastrzegł, że nie uważa ministra Klicha za winnego czy odpowiedzialnego za katastrofę z 10 kwietnia. Donald Tusk poinformował, że 
Bogdan Klich złożył dymisję już wczoraj. Szef rządu zaznaczył, że wysoko ceni działania swojego ministra w resorcie obrony(...) 

http://www.rp.pl/artykul/490249_Petelicki__Polska_zle_dowodzona.html
http://www.gazetapolska.pl/14869-dlaczego-w-smolensku-nie-bylo-zandarmerii-wojskowej
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Szef-MON-podal-sie-do-dymisji-2382370.html
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Instrukcja Head i Tomasz Arabski 

W czerwcu 2010 roku, kilka miesięcy po tragedii szef Kancelarii Premiera Donalda Tuska powiedział44: 

(...)Opozycja zarzuca, że lot Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska był źle przygotowany. Tomasz Arabski- Ja nie 

organizuję lotów. Proszę o ich zrealizowanie i dotyczy to służbowych lotów Prezesa Rady Ministrów bądź osób 

uprawnionych do tego, by w określonych przypadkach udostępnić im samolot. Przy czym nie robię tego sam, to 

jest standardowa procedura. W 90 proc. przypadków nawet nie orientuję się, kto, kiedy i gdzie tym samolotem 

leci. Żaden z urzędników Kancelarii Premiera nie zajmuje się tym, co pani nazywa zabezpieczaniem lotu. Nie mam 

o tym pojęcia, ani nikt w kancelarii nie wie jak takie karty lotów wyglądają - wyjaśnia minister. 

Według niego, opozycja wini go za katastrofę, ponieważ z czterech osób, które były zaangażowane w organizację 

wizyt premiera i prezydenta, żyje tylko on. 

Tomasz Arabski- Ja nadzorowałem organizację wizyty premiera. Nieżyjący szef Kancelarii Prezydenta 

Władysław Stasiak organizował wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego.(...) 

W dniu 10.04.2010 r. podstawowym dokumentem określającym zasady organizacji lotów o statusie HEAD była 

„Instrukcja organizacji lotów statków powietrznych o statusie HEAD”, Warszawa 2009, WLOP 408/200988 

opracowana w 2009 r. przez MON w uzgodnieniu z Szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Szefem Kancelarii Sejmu RP, Szefem Kancelarii Senatu RP, Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Szefem 

Biura Ochrony Rządu. Dokument został wprowadzony do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych RP decyzją Ministra 

Obrony Narodowej nr 184/MON z dnia 09.06.2009 r., zastępując „Tymczasową instrukcję zabezpieczania i 

wykonywania lotów statków powietrznych oznaczonych symbolem WAŻNY nad terytorium RP (2004)” oraz 

„Przepisy zabezpieczeniai wykonywania lotów statków powietrznych oznaczonych symbolem WAŻNY nad 

terytorium PRL (1976)”45. Uprawnionymi do korzystania z transportu były: Kancelaria Prezydenta RP, 

Kancelaria Premiera RP, Kancelaria Marszałka Senatu, Kancelaria Marszałka Sejmu. 

Poza złożeniem zapotrzebowania, „Instrukcja HEAD” nie nakłada na urzędy uprawnione do takiego transportu 

żadnych dodatkowych obowiązków związanych z realizacją przelotów. Do składania zapotrzebowania na lot 

statku powietrznego o statusie HEAD są uprawnieni szefowie Kancelarii (lub osoby przez nich upoważnione46): 

(...)Do zakresu jego obowiązków należało między innymi: ustalanie z wnioskodawcami odpowiedniego rodzaju statków 

powietrznych, miejsc startów i lądowań, czasów trwania przelotów, liczby pasażerów i personelu pokładowego, 

• Prezydenta RP; 

• Sejmu RP; 

• Senatu RP; 

• Prezesa Rady Ministrów. 

Zapotrzebowanie składane jest w formie pisemnej do Szefa Kancelarii Prezesa RM zwanego Koordynatorem(...)  

 

W dniu 10.04.2010 koordynatorem wykonania Instrukcji HEAD był T. Arabski, szef kancelarii D.Tuska. 

 

(...)Zgodnie z zapisami „Instrukcji HEAD”, po otrzymaniu zapotrzebowania Koordynator sporządza zamówienie, które 

przekazuje: 

• Dowódcy Sił Powietrznych i do wiadomości dowódcy jednostki wojskowej realizującej lot statku powietrznego o statusie 

HEAD; 

• Szefowi BOR
47

. 

 

Tomasz Arabski i Kancelaria Premiera Tuska tłumaczyli się, że nie wiedzieli o tym co należy do zakresu 

obowiązków koordnynatora według instrukcji HEAD, pomimo tego, że instrukcja ta została tworzona w 2009 

roku przez rząd tego samego premiera Tuska w czasie gdy szefem Kancelarii był ten sam T.Arabski. 

                                                           
44

 http://www.polskatimes.pl/artykul/411039,arabski-dla-polski-atakuja-mnie-za-smolensk-bo-tylko-ja-zyje,id,t.html 
45

 Strona 159 raportu J.Millera 
46

 Zgodnie z § 6 zarządzenia nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. Szef Kancelarii Prezesa RM może upoważnić określone osoby do 

prowadzenia w jego imieniu spraw leżących w zakresie jego kompetencji. Na podstawie ww. zapisu do dysponowania specjalnym transportem lotniczym 
został upoważniony Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (przypis 89, strona 160 raportu J.Millera) 
47

 Strona 160 raportu J.Millera 

http://www.polskatimes.pl/artykul/411039,arabski-dla-polski-atakuja-mnie-za-smolensk-bo-tylko-ja-zyje,id,t.html
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W związku z zaniedbaniem koordynatora floty HEAD- szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Tomasza 

Arabskiego, to właśnie Kancelaria Prezydenta musiała przekazać do BOR i 36.SPLT zapotrzebowanie na lot 10 

kwietnia, mimo że nie należało to do jej obowiązków. Arabski złamał czterostronne porozumienie między 

Kancelariami: Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu, a także ustawę zasadniczą, nakazującą 

współdziałanie między prezydentem, premierem i Ministrem Spraw Zagranicznych w zakresie prowadzenia 

polityki międzynarodowej. Koordynator nie dopilnował także, aby prezydenckiemu lotowi nadano w Rosji 

status „Liternyj A” (odpowiednik polskiego HEAD). Nie dopilnował także spraw związanych z realizacją zadań 

Biura Ochrony Rządu (BOR-u) wynikających z ustawy o ochronie najważniejszych osób w Państwie poza 

granicami kraju. 

Jeszcze w dniu 8.04. 2010, dwa dni przed wizytą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Naczelnik Wydziału FR DW 

MSZ poprosił o jak najszybsze przekazanie numeru zgody na przelot i lądowanie, ponieważ na lotnisku w 

Smoleńsku nikt nie wie o zgodzie na lądowanie samolotu z Prezydentem48 pomimo tego, że zapotrzebowanie 

na transport lotniczy w dniu 10.04.2010 r. Kancelaria Prezydenta złożyła rządowym instytucjom 

odpowiedzialnym za organizację wizyty, zgodnie z wymaganiami czasowymi Instrukcji HEAD49. Jak się okazało 

w rzeczywistości zgoda jeszcze nie została wydana przez stronę rosyjską. Nikt z polskiego rządu (koordynator 

Tomasz Arabski, polskie MSZ) nie poinformował o tym Kancelarie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i nie 

zareagował na to. 

 

W tym miejscu można wyjasnić sprawę rosyjskiego nawigatora-lidera, który w tajemniczych okolicznościach 

został odwołany wkrótce bo złożeniu zamówienia przez Kancelarię Premiera Tuska. 

 

18 marca rządowy 36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego zgodnie z zamówieniem Kancelarii Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego przesłanej do koordynatora Tomasza Arbskiego, do wiadomości Biura Ochrony Rządu i 36 

SPLT występuje o: „zgody dyplomatyczne” do Białorusi i Rosji, aktualne dane techniczne lotniska w Smoleńsku 

oraz o przydzielenie polskim załogom „lidera”, czyli rosyjskiego nawigatora, którego zadaniem byłaby pomoc 

pilotom w końcówce lotu. Było to wypełnienie przepisów lotniczych Federacji Rosyjskiej, które mówią, że nie 

można wydac zgody na wykonanie rejsów na lotniska wymagąjące przy lądowaniu obecności rosyjskich 

liderów. Takim lotniskiem było lotnisko Smoleńsk-Siewiernyj50. Zamówienie to było aktualne aż do 31 marca 

2010 roku. W raporcie komisji J.Millera jest to wyjaśnione choć nie skomentowane. 

  

(...)Clarisy na loty w dniu 7.04.2010 r. (przyp.redakcyjny – lot Donalda Tuska) zostały przesłane z 36 splt do 

MSZ 30.03. i 1.04. Oprócz standardowych informacji proszono o „udostępnienie aktualnych schematów i 

procedur lotniska”, natomiast nie zawierały one wystąpienia o zapewnienie „liderów” na pokładach 

samolotów, co jest sprzeczne z zasadami określonymi w AIP FR i WNP („Aeronautical Information Publication 

Russian Federation and Countries of The Commonwealth of Independent States”). W § 3.10 GEN 1.2-9 zawarty 

jest zapis, że wydanie zgody na przelot samolotu poza przestrzenią powietrzną sklasyfikowaną jako 

międzynarodowa i lądowanie na lotnisku niedopuszczonym do ruchu międzynarodowego jest możliwe tylko w 

obecności „lidera” na pokładzie, i stwierdzenie, że specjalne i uzgodnione warunki wykonania takiego lotu będą 

przekazane występującemu o zgodę.  

Clarisy na loty w dniu 10.04. zostały przesłane z 36 splt do MSZ 18.03. Poza standardowymi informacjami 

zawierały one prośbę o „udostępnienie aktualnych schematów i procedur lotniska” oraz „przysłanie lidera przed 

wylotem z Warszawy”. Wszystkie clarisy były tłumaczone na język rosyjski i przekazywane do III 
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 Przypis „93”, strona 163 raportu J.Millera 
49 Strona 163, raportu J.Millera 
50

 „Wydanie przez MSZ Federacji Rosyjskiej zezwolenia na wykonanie lotów bez obecności liderów na pokładzie polskich samolotów było naruszeniem 

przez stronę rosyjską własnych regulacji, wskazanych w AIP FR i WNP (rozdział GEN 1.2-9 pkt 3.10 i 3.12). Bez spełnienia tego warunku nie powinna być 
wydana zgoda na wykonanie rejsów ew. nawet w trakcie wykonywania lotu, po stwierdzeniu braku na pokładzie lidera, samoloty powinny być 
skierowane na lotnisko, na którym nie jest wymagane spełnienie tego wymagania, lub zawrócone do polskiej przestrzeni powietrznej”.(przypis 96, strona 
166 raportu komisji J.Millera) 
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Europejskiego Departamentu MSZ FR. Na rejsy w dniu 7.04. zostało to wykonane 30.03., natomiast na rejsy 

10.04. w dniu 22.03.(...)”51 

„(...)Pod koniec marca (Komisji nie udało się określić konkretnej daty) urzędnik III Europejskiego Departamentu 

MSZ FR, w rozmowie telefonicznej, zwrócił się do Ambasady RP z pytaniem, czy strona polska podtrzymuje 

zamówienie rosyjskich nawigatorów („liderów”). Ambasada RP natychmiast powiadomiła Szefostwo Służby 

Ruchu Lotniczego RP (SSRL), że jeżeli zapotrzebowanie na „liderów” jest podtrzymywane, to należy podjąć 

szczegółowe ustalenia, dotyczące ich oddelegowania, opłacenia i zakwaterowania. W dniu 31.03. z 36 splt do 

Ambasady RP w Moskwie zostało skierowane pismo z prośbą o anulowanie zamówienia „liderów” i 

wyjaśnieniem, że na te rejsy zostaną wyznaczone załogi znające język rosyjski. Odpowiedź ta została 

przekazana (telefonicznie) stronie rosyjskiej, która nie zgłosiła do niej zastrzeżeń96, prosząc jedynie o 

potwierdzenie 3.04., czy w którymkolwiek z pozostałych samolotów specjalnych będzie potrzebny „lider”, czy 

też, tak jak w przypadku samolotu Tu-154M, będą tam piloci mówiący po rosyjsku. Zapytanie strony rosyjskiej 

zostało niezwłocznie przesłane z Ambasady RP w Moskwie do Kancelarii Prezesa RM w dniu 3.04. w godzinach 

wieczornych. Decyzja o przekazaniu zapytania strony rosyjskiej z Kancelarii Prezesa RM do DSP, 36 splt i 13 eltr 

została podjęta 6.04., nie ma jednak pewności, że dotarła do wszystkich adresatów98. Komisji nie 

przedstawiono żadnych dokumentów potwierdzających udzielenie stronie rosyjskiej odpowiedzi na to 

pytanie(...)52  

 

Z tych dwóch fragmentów pochodzącego z raportu J.Millera wynika, że chronologicznie: 

 zamówienia rosyjskiego lidera zostało przesłane 18 marca 2010 przez 36 SPLT dla lotu delegacji 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w dniu 10.04.2010. Zamówienie to spełniało zalecenia prawne. 

 Zamówienie rosyjskiego lidera na loty w dniu 10.04.2010 (delegacje Prezydenta Lecha Kaczyńskiego) 

zostało przetłumaczone i wysłane przez pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych dopiero po 

czterech dniach w dniu 22.03.2010 roku. 

 Zamówienie rosyjskiego lidera (nawigatora pomagającego lądować) było aktualne aż do wysłania 

zamówienia na rzecz delegacji Donalda Tuska, które zostało wysłane dopiero 30 marca 2010 roku.  

 Zamówienie na loty delegacji Donalda Tuska  zostało złożone przez 36 SPLT późno gdyż to Kancelaria 

Premiera Tuska złożyła zamówienia zbyt późno lamiąć przepisy Instrukcji HEAD. Jest o tym napisane 

nawet w raporcie Millera, strona 163. (...)Zapotrzebowanie na transport lotniczy w dniu 10.04.2010 r. 

zostało złożone zgodnie z powyższymi wymaganiami, natomiast zapotrzebowanie na 7.04.2010 r. 

złożono zbyt późno – 30.03.2010 r., tj. 5 dni roboczych przed planowaną wizytą zamiast 14 

wymaganych w „Instrukcji HEAD”(...). To spóznione w niewyjaśniony sposób zamówienie w tajemniczy 

i nie do końca wyjasniony do dnia dzisiejszego nie zawierało prośby o obecność wymaganego 

przepisami rosyjskiego lidera co jak to jest wspomniane wczśniej było naruszeniem przepisów 

lotniczych Federacji Rosyjskiej. 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych tym razem tłumaczyło „claris” kilka godzin i tego samego dnia 30 

marca zostało przesłane do rosyjskiego MSZ. 

 Tego samego dnia lub dnia następnego najprawdopodobniej zdezorientowy z powodu dwóch różnych 

zamówień jeden z pracowników rosyjskiego MSZ wysyła zapytanie do Ambasady RP, czy Polska nadal 

zgłasza potrzebę obecności na pokładzie samolotów rządowych rosyjskiego lidera. 

 Tajemnicza osoba, do dziś opinia publiczna nie zna danych tej osoby, z nie ustalonego w pełni powodu 

z 36 SPLT wysyła do polskiego MSZ sprostowanie, że nie ma już potrzeby obecności na pokładach 

rządowych samolotów rosyjskiego lidera. 

 Informacja ta z polskiego MSZ zostaje przekazana drogą telefoniczą najprawdopodobniej dopiero 3 

wkietnia 2010 roku do rosyjskiego MSZ, które co dziwne nie ma zastrzeżeń co do faktu, że właśnie 

teraz są łamane przepisy. 

                                                           
51 Raport J.Millera, strona 165 
52 Raport J.Millera, strona 166 
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 Pracownik Rosyjskiego MSZ zapytał się tylko czy to anulowanie zamówienia odnosi się do wszystkich 

przewidzianych w dniach 07.04.2010 i 10.04.2010 samolotów czy tylko brak lidera odnosi się do 

samolotu Tu-154m. 

 Zapytanie strony rosyjskiej zostało niezwłocznie przesłane z Ambasady RP w Moskwie do Kancelarii 

Prezesa RM w dniu 3.04. w godzinach wieczornych. Jednak przez 3 dni nikt w Kancelarii Premiera 

Tuska nie robił nic w związku z tym zapytaniem. Choć wg.ustaleń komisji J.Millera decyzja o 

przekazaniu zapytania stronyrosyjskiej z Kancelarii Prezesa RM do DSP (Dowództwa Sił Powietrznych), 

36 splt i 13 eltr została podjętadopiero 6.04.2010, to nie ma jednak pewności, że dotarła do wszystkich 

adresatów. Komisji nie przedstawiono żadnych dokumentów potwierdzających udzielenie stronie 

rosyjskiej odpowiedzi na to pytanie. Według ustaleń Dowództwo Sił Powietrznych nie zostało 

poinformowane o tym pytaniu więc wielce możliwe, że mogło być nieświadome, że naruszane są 

przepisy53. 

 

Podsumowując z powyższych informacji wynika, że niebezpieczne złamanie przepisów i brak lidera 

(rosyjskiego nawigatora) na pokładach rządowych samolotów w locie do Smoleńska był związany z 

spóznionym zamówieniem złożonym przez Kancelarię Premiera Tuska, które jednocześnie łamało w dwóch 

ważnych punktach przepisy zarówno polskie jak i rosyjskie. 

 

Według ustaleń zawartych w „Białej Księdze Smoleńskiej Tragedii”54 wycofanie się 36 SPLT z zamówienia 

liderów było spowodowane odpowiedzią Rosjan, że nie są w stanie zapewnić dwóch nawigatorów w tak 

krótkim odstępie czasu. W związku z taką odpowiedzią 36.SPLT wycofał zamówienie na obu „liderów”55. jak to 

było wspomniane przyjęcie samolotu na rosyjskim lotnisku wojskowym bez przydzielenie lidera było 

złamaniem przepisów Federacji Rosyjskiej. 

 

Niektóre media w Polsce i politycy partii PO przez długi okres czasu powtarzali, że to kancelaria Prezydenta 

organizowała wizytę i była odpowiedzialna za wszystko. 

Tomasz Arabski nigdy nie przyznał się do popełnionych błędów i zaniedbań pomimo tego, że zostały one 

wykazane nawet przez raport ministra J.Millera, któremu podlegał nieobecny na lotnisku BOR, który wedle 

instrukcji HEAD miał być monitorowany przez szefa Kancelarii Premiera Tuska. Tomasz Arabski do chwili 

obecnej pełni funkcję szefa Kancelarii Premiera Tuska i cieszy się jego ogromnym zaufaniem56,57.  

 

                                                           
53 Przypis 98, raportu J.Millera, strona 166 
54 http://www.naszdziennik.pl/zasoby/smolensk/bialaksiega.pdf - BK, str. 81 
55  ”Polityczne tło katastrofy - Memoriał przygotowany na Zgromadzenie Obywatelskie zwołane na dzień 10 września 2010 r- strona 30 
56

 http://wpolityce.pl/wydarzenia/14809-po-przeczytaniu-raportu-millera-zauwaza-pan-swoje-bledy-tomasz-arabski-nie-nie-ma-tam-zadnych-

informacji-o-moich-bledach 
57 http://www.tvn24.pl/12690,1705547,0,1,nie-popelnilem-bledow--nie-obawiam-sie-dymisji,wiadomosc.html 
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