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Autor dziękuje wszystkim osobom, które zdecydowały się pomóc mu
w napisaniu tej książki, często ryzykując własnym zdrowiem, a nawet
życiem . Tożsamość części świadków i informatorów dla ich bezpieczerlstwa i na ich prośbę nie może zostać ujawniona . W książce zdecydowano się na przedruk tylko tych dokumentów, które nie mają ukrytych
znaków szczególnych, pozwalających na zidentyfikowanie osób, które
dokumenty te przekazały autorowi .

Rosyjska wersja tego, w jaki sposób doszło do katastrofy, jest nam
przekazywana od pierwszych chwil po upadku samolotu z polską parą
prezydencką i dziewięćdziesięcioma czterema innymi osobami na pokładzie i powtarzana za każdym razem, kiedy strona rosyjska przekazuje
nowe informacje na temat swoich ustaleń :
10 kwietnia 2010 roku, wczesnym rankiem, prezydent Lech Kaczyński
wylatuje do Smolenska, by wzięć udział w uroczystych obchodach 70-lecia
zbrodni katyńskiej. Samolot Tu-154M startuje z wojskowego lotniska na
warszawskim Okęciu około godziny 7 rano. Prezydentowi towarzyszy małżonka - Maria Kaczyńska - oraz 94 inne osoby: najważniejsi urzędnicy
państwowi, najwyżsi dowódcy wszystkich rodzajów siłzbrójnych, przedstawiciele rodzin katyńskich, posłowie, senatorowie, goście specjalni . Samolot
obsługuje 7-osobowa załoga dowodzona przez kapitana Arkadiusza Protasiuka. Wszyscy jadą oddać hołd polskim oficerom pomordowanym w Katyniu przez NKWD wiosną 1940 roku. Prezydent ma wygłosić specjalne
przemówienie okolicznościowe . Na miejscu czekają już dziennikarze, rosyjscy politycy i kilkaset innych osób, które przybyły wcześniej, by wziąć
udział w uroczystościach .
Lotnisko Smoleńsk - Siewiernyj spowija gęsta mgła . Prezydentowi
Kaczyńskiemu zależy na tym, by wylędować . Generał Błasik naciska na
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swoich kolegów, by lądowali. Niedoświadczony pilot - kapitan Arkadiusz
Protasźuk - zamiast odlecieć na zapasowe lotnisko, decyduje się jednak
wylądować. Popełnia błąd i schodzi z kursu . Półtora kilometra przed lotniskiem w Sźewiernyj uderza skrzydłem o brzozę. Samolot obraca się na
grzbiet i o godzinie 8 .41 czasu polskiego (10.41 czasu moskiewskiego) uderza w ziemię przed pasem startowym lotniska. Ekipa rosyjskich strażaków,
lekarzy, sanitariuszy i ratowników przybywa niemal natychmiast na miejsce, ale mimo ich wysiłków nie udaje się nikogo uratować . Ginie prezydent
Lech Kaczyński, jego małżonka ź wszyscy obecni na pokładzie samolotu .
Wiadomość o śmierci prezydenta Polski obiegła świat . Prezydent Rosji
Dmitrij Miedwźediew wygłasza specjalne orędzie, w którym zapewnia, że
rodziny ofiar mogą liczyć na pomoc, a Rosja zrobi, co w jej mocy, aby
wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii . Już następnego dnia do Moskwy
przyjeżdżają krewni ofiar katastrofy . Z pomocą rosyjskich śledczych identyfikują ciała. Dmitrij Miedwiediew i Władimir Putin osobiście obejmują
nadzorem śledztwo w sprawie katastrofy Rosyjski Międzynarodowy Komitet Lotniczy (MAIK ogłasza wyniki po kilku miesiącach : przyczyną był
błąd pilota.
Katastrofa jednoczy wszystkich Polaków. Kończą sir polityczne spory,
a o zmarłym tragicznie prezydencie dobrze wypowiadają się nawet jego
najbardziej zagorzali przeciwnicy. Przed Pałacem Prezydenckim ustawiają
się kilometrowe kolejki. Z najdalszych krańców Polski do Warszawy przyjeżdżają ludzie, aby zapalić znicz lub złożyć bukiet kwiatów w hołdzie
parze prezydenckiej . Pełniący obowiązki prezydenta RP- marszałek sejmu
Bronisław Komorowski ogłasza żałobę narodową . Kilka dni po katastrofie,
zwłoki pary prezydenckiej przylatują do Warszawy specjalnym rosyjskim
samolotem transportowym . 18 kwietnia zwłoki Lecha i Marii Kaczyńskich
zostają złożone w krypcie wawelskiej, w otoczeniu grobów najbardziej zasłużonych Polaków.
Bronisław Komorowski wyznacza datę wyborów prezydenckich
na 20 czerwca 2010 roku . Zpierwszej tury wychodzi jako faworyt. Wdrugiejpokonuje Jarosława Kaczyńskiego i obejmuje urząd prezydenta Rzecz8

pospolitej Polskiej . Jednymi zpierwszych, którzy gratulują Komorowskiemu
sukcesu są prezydent i premier Rosji: Dmitrij Miedwiediew i Władimir Putin. Za prezydentury Komorowskiego kończą się nieporozumienia i wojna
między głową państwa a szefem rządu . Kończy się również „twarda"polityka rozmów z Rosją, której zwolennikiem był tragicznie zmarły prezydent .
Szczęśliwie udaje się sfinalizowaćpolsko-rosyjskie rokowania w sprawie nowej umowy gazowej. Wydaje się, że stosunki między Warszawą a Moskwą
wchodzą w nowy, lepszy etap .
W czasie kampanii, media prześcigają się w ujawnianiu informacji ze
śledztwa w sprawie smoleńskiej katastrofy . Pojawiają się kolejne, sensacyjne hipotezy. Wszystkie jednak ucina ujawnienie treści zapisów czarnych
skrzynek. Wynika z nich bezsprzecznie, że wypadek był następstwem błędu
pilotów. Trwa poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy piloci popełnili
błąd z powodu własnej lekkomyślności, czy pod wpływem nacisków ze strony prezydenta Kaczyńskiego lub szefa sił powietrznych generała Andrzeja
Błasika. W tej sprawie trwają ustalenia, ale błędu pilotów, jako przyczyny
katastrofy, nie można już kwestionować.
Taka jest oficjalna wersja katastrofy, do której doszło w Smoleńsku
i jej następstw. Treść kolejnych stron burzy te ustalenia i podaje inną
wersję : katastrofa Tu-154M w Smoleńsku była starannie, w najdrobniejszych szczegółach, wyreżyserowana przez rosyjskie służby specjalne,
przez nie przeprowadzona i przez nie zatuszowana . Wszystko dlatego,
że wyeliminowanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i części jego współpracowników było potrzebne do realizacji bieżących celów rosyjskiej
polityki . Z pewnością treść tej książki to nie cała prawda o smoleńskiej
tragedii, ale istotna jej część .
Przytoczone tutaj wypowiedzi świadków, relacje i dokumenty
od 10 kwietnia 2010 roku były skrzętnie skrywane przed opinią publiczną i miały nigdy nie ujrzeć światła dziennego . Nie bez powodu .
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CZFŚĆ I
Anatomia upadku

Rozdział 1
Kapitan Arek

- Od małego chciał latać . To było jego marzenie - wspominają
Władysław i Lucyna Protasiukowie . Spotykam się z nimi w ich mieszkaniu, na małym osiedlu robotniczym w Olkuszu pod Krakowem .
Na ścianach zdjęcia syna, który 13 lat temu został jednym z asów polskich przestworzy. Dziś fotografie Arka to dla obojga małżonków najcenniejsza pamiątka po synu . Oglądamy album rodzinny. Na początku czarno-białe zdjęcia z lat 70 ., a na nich roześmiany, uroczy bobas .
Potem kolejne : z pierwszej komunii, okresu szkolnego, matury, potem
zdjęcie ze ślubu i z dziećmi . W końcu największe - w mundurze adepta
szkoły lotniczej z Dęblina i drugie, w mundurze, ze słuchawkami na
uszach, w kabinie pilotów za sterami Tu-154M .
Władysław Protasiuk:
Od najmłodszych lat chciał być pilotem . Pamiętam, kiedy jako dziecko
patrzył w niebo na przelatujące samoloty. Pewnie już wtedy wyobrażał
sobie, że kiedyś będzie siedział w kabinie, za sterami takiej wielkiej maszyny. Bałem się, że niebo go pochłonie, ale byłem też dumny, że zrealizowałswoje marzenia, że jest jednym z najlepszych pilotów i wozi premiera
i prezydenta.
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Przyszły as polskiego lotnictwa przyszedł na świat 13 listopada
1974 roku w Siedlcach . Lata młodości spędził jednak w podkrakowskim Olkuszu . Znajomi z dzieciństwa zapamiętali go jako żywego, towarzyskiego i życzliwego młodzieńca, który miał pasję . Tą pasją były
samoloty. Nikogo to nie zdziwiło, gdy postanowił zdawać do Liceum
Lotniczego w Dęblinie . Ani to, że później zdał z wyróżnieniem egzamin
do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych . Legendarną „Szkołę
Orląt" założono przed wojną przy czynnym udziale marszałka Piłsudskiego . Jej absolwenci dali wspaniały pokaz pilotażu podczas bitwy powietrznej o Anglię w 1940 roku .
Generał brygady Jan Rajchel - komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie :
Był wyróżniającym się studentem . Każde zagadnienie z lotnictwa
i awioniki fascynowało go w takim samym stopniu . Bardzo lubił się uczyć.
Często był z siebie niezadowolony . Gdy uczyliśmy młodych lotników wykonywania poszczególnych zadań, większość cieszyła się, gdy się udawało .
Arek był inny. Analizował wszystko na chłodno, bardzo szczegółowo, zastanawiał się, jakie błędy jeszcze popełnił, co mógł zrobić lepiej, co jeszcze
należy poprawiać. I rzeczywiście poprawiał je bardzo szybko . Był najbardziej krytyczny w stosunku do samego siebie. I bardzo skromny - często
podkreślał, jak wiele jeszcze nie umie . A umiał naprawdę dużo, bardzo
dużo. Są ludzie, którzy urodzili się po to, aby być pilotami . Arek był właśniejednym z nich.

Szkołę ukończył z wyróżnieniem w 1997 roku . Trafił do 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie. Latał głównie na
samolotach rosyjskich : jakach-40 i tupolewach 154-M . Miał uprawnienia do wykonywania lotów w dzień i w nocy, w każdych warunkach
pogodowych . Zdobył także uprawnienia pilota doświadczalnego dla
Tu-154M . Pilot doświadczalny to osoba, która dokonuje tzw . „oblo13

tu" maszyny przed jej dopuszczeniem do ruchu, aby zwrócić uwagę na
ewentualne usterki . Musi spełniać wysokie wymagania z zakresu wiedzy
z konstrukcji oblatywanych statków powietrznych, znajomości we właściwościach lotnych zbliżonych maszyn, spełniać wysokie wymagania
odnośnie cech psychofizycznych, takich jak podzielność uwagi, refleks,
szybkość i trafność w podejmowaniu decyzji, odwaga, odporność na
stres . Protasiuk wszystkie te cechy posiadał.
Władysław Protasiuk:
On był najlepszym pilotem tupolewów w Polsce .
Tę opinię podziela dziś większość jego kolegów - pilotów z 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego . Powszechna wśród nich jest
opinia, że Protas - jak go nazywali - był najlepszy wśród nich . I nic
dziwnego, bo od pierwszych lat służby latał na najtrudniejszych kierunkach . Podczas, gdy koledzy latali do Brukseli, czy do jednostek
wojskowych w Polsce, on pilotował samoloty transportowe do Czadu,
Afganistanu i Iraku, gdzie stacjonowały polskie kontyngenty wojskowe
i gdzie regularnie trzeba było wozić zaopatrzenie . Było mu z tym źle,
czuł się dyskryminowany, ale nigdy się nie skarżył . Po wylądowaniu często zamiast grać w piłkę z kolegami, przebierał się i odjeżdżał . Spieszył
się do domu, do żony i dwójki dzieci .
Ppłk Lesław Powierża - pilot z 36 pułku:
Podczas jednego z lotów wypatrzyliśmy eleganckie, nowo powstające
osiedle pod Warszawą . Arek powiedział, że fajnie byłoby tam zamieszkać,
że okolica jest piękna. Niedługo póżniej kupiliśmy na tym osiedlu bliżniaka. Wjednej części zamieszkał Arek z rodziną, w drugiej ja. Byliśmy
sąsiadami przez 5 lat, znaliśmy się od 10 lat.
Pełniąc służbę, ciągle rozwijał swoje kwalifikacje . Zapisał się na stu14

dia politologiczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych .
W 2003 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie integracji europejskiej
i bezpieczeństwa narodowego . Zdobył też - jako jeden z nielicznych
- uprawnienia do przewozu VIP-ów, czyli najważniejszych osób w państwie . To przywilej, który przyznaje się tylko najlepszym pilotom, po
specjalnych, bardzo trudnych testach .
Nie lubił nadmiernego ryzyka, nie nadstawiał głowy niepotrzebnie.
On dbał nie tylko o bezpieczeństwo załogi i pasażerów w powietrzu, ale
również dbał o siebie, bo miał rodzinę, dla której chciał żyć. Na pewno
niepotrzebnie nie naraziłby ani swojego, ani cudzego życia - zeznał Lesław Powierża podaczas przesłuchania w sprawie katastrofy w wojskowej prokuraturze .
Tak samo kapitana Protasiuka ocenił w trakcie przesłuchania inny
jego kolega - porucznik pilot Hubert Konstanty Okoń :
Kapitan Arkadiusz Protasiuk miał bardzo dużą wiedzę lotniczą - teoretyczną i praktyczną . Był pilotem opanowanym i spokojnym, taki był też
w bezpośrednich kontaktach. Znaliśmy się tylko z miejsca służby, ale on
zawsze udzielał mi rad związanych z lataniem za granicę, gdy w początkowym etapie latania jako drugi pilot, przy tego rodzaju wylotach, tych rad
potrzebowałem.
W 2008 roku kapitan Protasiuk został pilotem prezydenckim . Zdecydował o tym przypadek - jego kolega z pułku - kapitan Grzegorz
Pietruczuk popadł w niełaskę u Lecha Kaczyńskiego po słynnym locie
do Gruzji . Kaczyński chciał, aby samolot wylądował w Tbilisi ; Pietruczuk odmówił. O tamtej sytuacji prowadzącym sprawę prokuratorom
opowiedziała stewardessa, która wówczas znalazła się na pokładzie .
Kancelaria Prezydenta chciała, byśmy lecieli do Tbilisi. Pamiętam, jak
15

dyrektor Handzlik mówił do naszego prezydenta : Ty jesteś prezydentem,
to, co rozkażesz, gdzie mają lecieć, to muszą ciebie słuchać . Tymczasem
my, jako załoga, nie mieliśmy nic ustalone z Tbilisi. W Tbilisi nawet nie
wiedzieli, że my możemy tam lądować. Nie było żadnych wcześniejszych
ustaleń z tym lotniskiem. Ja miałam wrażenie, że Kancelaria Prezydenta
niejako wprowadziła w błąd naszego prezydenta, ponieważ on myślał od
początku, że lecimy do Tbilisi, nikt z jego bliskiego otoczenia nie poinformowałgo, że ustalone z pułkiem było Gandżi. Pamiętam, że powiedziano
wszystkim członkom delegacji, w tym innym prezydentom, że lecimy teraz
do Tbilisi. Nasz prezydent był w niezręcznej sytuacji, podejrzewam, że ludzie z Kancelarii Prezydenta nie rozumieli, że to nie jest wymysł pilota,
tylko mówili, że to pilot jest słaby . Jedynie pan Stasiak przyszedł i poprosił
pilotów o racjonalne powody odmowy lądowania w Tbilisi. Wtedy dowódca Pietruczuk wytłumaczył mu, że nad Tbilisi nie wiedzą, że my możemy
tam lecieć, że mogą nas potraktować jako obcy obiekt i po prostu zestrzelić .
Nie wiedzieliśmy, kto zarządza przestrzenią powietrzną, tam był konflikt
i zachodziła obawa, że już ją przejęli Rosjanie . Ponadto brak było jakichkolwiek wymaganych procedurami ustaleń co do tego lądowania . Pamiętam, że była informacja, że Sarkozy tam wyląduje, że jeśli on może, to i my
możemy. Pietruczuk uzyskałjednak informację, że Sarkozy owszem, leci do
Tbilisi, ale w obstawie myśliwców rosyjskich, bowiem leciał z Rosji.
Ostatecznie, na pokładzie Tu-154M doszło do ostrej wymiany zdań .
Jeszcze raz zeznania stewardesy :
Na naszym pokładzie było chyba pięciu prezydentów państw europejskich. Już wtedy razem z koleżanką się temu dziwiłyśmy, że w razie jakiegoś wypadku tylu przywódców może zginąć jednocześnie . Dziwiłyśmy się,
że Kancelaria Prezydenta chce podjąć takie ryzyko i lecieć w ogóle nieprzygotowanym samolotem w miejsce konfliktu do Tbilisi . Wpewnym momencie nasz prezydent wpadł do kokpitu, był bardzo zdenerwowany i zapytał
Pietruczuka, kto jest zwierzchnikiem sił zbrojnych . Pietruczuk odpowie1G

.- To rozkazuję lecieć
dział
.Pan, panie prezydencie . Prezydent odpowiedział
do Tbilisi . I wyszedł. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem i presją .
Po ustaleniu przez Pietruczuka wszystkich danych co do Tbilisi, że brak
jest z tym lotniskiem kontaktu, bo człowiek, który obsługiwał nas zawsze
w Tbilisi, po skontaktowaniu się z nim telefonicznie, powiedział, że uciekł
z Tbilisi i nie wie, co się dzieje na lotnisku, i że chyba jest zamknięte,
dowódca załogi poprosił mnie do kokpitu i powiedział, że oczekuje od nas
stanowiska co do lądowania w Tbilisi, ale decyzję ostateczną podejmie on .
Ja zrelacjonowałam, co się dzieje na pokładzie wśród pasażerów, że jest napięta sytuacja, że jest bardzo gorąco, bo klimatyzacja nie może schłodzićpokładu, że ludzie wręcz się z tyłu gotują. Ja powiedziałam, że jest zbyt duże
ryzyko dla lądowania w Tbilisi, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy tak wiele
ważnych osób na pokładzie . Następnie wypowiadali się nawigator, technik
pokładowy i drugi pilot w osobieArka Protasiuka . Każdy wypowiedziałsię
negatywnie o lądowaniu w Tbilisi. Ostatecznie Pietruczuk zdecydował, że
nie polecimy do Tbilisi i polecieliśmy do Gandżi .
Ostatecznie samolot z Lechem Kaczyńskim na pokładzie wylądował w Gandżi, w Azerbejdżanie, a cała delegacja została w konwoju
przewieziona do Tbilisi . Na terytorium Gruzji doszło do wydarzenia
nadzwyczajnego . Konwój został ostrzelany przez nieznanych sprawców.
BOR-owcy zasłonili prezydenta i rzucili go na ziemię . Konwojenci odpowiedzieli ogniem . Ostatecznie prezydent dotarł do Gruzji, spotkał się
z prezydentem Saakaszwilim i potem bezpiecznie wrócił do Polski .
Major Agencji Wywiadu :
Sytuacja, do której doszło w Gruzji, powinna dać polskim władzom
wiele do myślenia. To było przecież realne zagrożenie życia polskiego prezydenta. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo głowy państwa, czyli
BOR i ABW dały dupy potwornie . A potem próbowali wytłumaczyć, że
to była jakaś prowokacja, że strzelali partyzanci lub rabusie. Ci, którzy
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strzelali do konwoju, mówili po rosyjsku i to wszystko wyjaśnia . To nie była
żadna niesubordynacja partyzantów tylko planowane działanie Rosjan . To
miał być sygnał ostrzegawczy dla Kaczyńskiego, że jego działania w sprawże
Gruzji są w Rosji niemile widziane.
Gdy tylko Lech Kaczyński bezpiecznie wylądował, sprawę zaczęła
wyjaśniać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego . Jej raport szybko
przeciekł do prasy . Odpowiedzialnością za przeciek prokuratura obarczyła szefa Kancelarii Prezydenta - Piotra Kownackiego .
Major Agencji Wywiadu :
Upublicznienie tego raportu pokazało wszystkim zainteresowanym, że
polskie służby nie są w stanie podjąć tak elementarnych działań, jak zabezpieczenie nieskomplikowanej wizyty prezydenta . Poza tym z raportu wynikało, że ABW, jako służba specjalna, nie ma prawie żadnych źródeł informacji w Gruzji czy Azerbejdżanie. Taka wiedza dla służb rosyjskich była
bezcenna . Cena jaką Rosjanie musieli zapłacić, aby posiąść tę wiedzę, to
cena jednego egzemplarza gazety codziennej, która opublikowała raport .
Za całą sytuację poleciały jednak głowy . Najpierw prezydent wyrzucił swojego szefa ochrony - pułkownika Krzysztofa Olszowca . Podobno
powiedział: „won gnoju!" . Potem dał do zrozumienia, że nie życzy sobie
więcej latać z kapitanem Pietruczukiem . Olszowca zastąpił porucznik
Paweł Janeczek ; Pietruczuka - właśnie kapitan Protasiuk . Obaj zginęli
w Smoleńsku . Być może Lech Kaczyński nie wiedział, że także Protasiuk nie chciał lądować w Tbilisi .
Arek stwierdził, że odmówiłby w takiej sytuacji ż nie uległ ewentualnej
presji. Dla niego liczyło się bezpieczeństwo lotu ż bezpieczne lądowanie .
Nie był to człowiek o jakiejś brawurze, tylko odpowiedzialny . Znał sytuację, w jakiej znalazł się Grzegorz Pietruczuk, dowódca załogi samolo18

tu, podczas lądowania w Gruzji. Wszyscy czekali, jak zostanie ta sytuacja
rozwiązana, czy Pietruczuk poniesie jakieś konsekwencje . Wiem od Arka,
że prezydent już nie życzył sobie latać z Grzegorzem Pietruczukiem . Arkadiusz Protasiuk nie był zadowolony z takiego postępowania względem
kolegi, wiedział, że to samo mogłoby spotkać każdego z pilotów. Ja pracując
z Arkadiuszem Protasiukiem, cały czas widziałem, jak on pracuje. To był
wysokiej klasy pilot - zeznał w śledztwie ppłk Lesław Powierza .
Kilka miesięcy później w niełaskę prezydenta mógł popaść też sam
Protasiuk . Zbliżał się szczyt Unii Europejskiej w Brukseli . Polskę miał
reprezentować premier . Kaczyński chciał jechać razem z nim, jednak
Tusk odmówił zabrania go na pokład . Drugi tupolew nie mógł polecieć .
Kapitan Protasiuk rozchorował się, a inni piloci nie mieli uprawnień do
przewozu VIP-ów. Ostatecznie Kancelaria Prezydenta wyczarterowała
samolot od LOT-u i prezydent dotarł na szczyt UE . Mimo tego sprawa
znalazła swój finał w sądzie . Kancelaria Prezydenta pozwała Kancelarię Premiera . Żądała zapłaty 150 tys . zł za czarter samolotu. Chorobę
kapitana Protasiuka sprawdzili później wojskowi inspektorzy . Chcieli
upewnić się, że nie symulował . Stwierdzili, że faktycznie był wtedy chory. Dla jednego z najlepszych pilotów, sytuacja ta była upokarzająca .
Protasiuk złożył podanie o zwolnienie ze służby. To samo zrobił jego
przyjaciel i sąsiad - pułkownik Powierża . Ten ostatni jednak wycofał
swoje podanie . Protasiuk, w geście solidarności zawodowej, zrobił to
samo .
Te wydarzenia wykorzystał później MAK . Mówili o nich również byli piloci wojskowi . Sugerowali, że być może kapitan Protasiuk
chciał wynagrodzić prezydentowi swoją niedyspozycję z jesieni 2008 r .
i z Gruzji i za wszelką cenę wylądować w Smoleńsku . Tyle tylko, że nie
ma żadnych poszlak uzasadniających twierdzenie, że prezydent naciskał
na pilotów.
Jarosław Kaczyński :
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Nie znałem osobiście nikogo z członków załogi Tu-154M, ale trudno mi sobie wyobrazić, aby mieli oni skłonności samobójcze . Natomiast
z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że na pewno takich skłonności nie miał mój brat. Kategorycznie wykluczam, aby zmuszał pilotów do
lądowania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Jest to wytwór
wyobraźni MAK-u .
Od czasu pamiętnego lotu do Gruzji, to właśnie Protasiuk był głównym pilotem Lecha Kaczyńskiego . I to on woził go później na Litwę,
Słowację, do Afganistanu, Belgii, Niemiec i w inne miejsca . Za każdym
razem bezbłędnie, profesjonalnie i bezpiecznie .
Lucyna Protasiuk:
To była jego służba ojczyźnie, jego praca i spełnienie jego marzeń . Robił to najlepiej, jak umiał. A umiał świetnie. Dla mnie on zawsze będzie
bohaterem .
Latałwwiele zakątków świata : do Japonii, Korei, Grecji, Francji, Mongolii i w dziesiątki innych . W styczniu 2010 roku służba zaprowadziła go
na Haiti . 20 stycznia kamery telewizyjne pokazały czterech lotników na
wojskowym lotnisku w Warszawie, w otoczeniu kilkudziesięciu strażaków. Pakowali dary dla poszkodowanych mieszkańców Haiti . Po długiej
podróży w trudnych warunkach szczęśliwie wylądowali . W dotkniętym
kataklizmem kraju spędzili kilka dni . Po starcie w drogę powrotną doznali poważnej usterki i musieli lądować na Puerto Rico .
Benito Galapos - kontroler lotu z Puerto Rico :
Załoga polskiego samolotu, który wracał z Haiti, nagle połączyła się
z nami, a kapitan powiedział, że mają jakąś poważną usterkę techniczną
i poprosił o zgodę na awaryjne lądowanie . Oczywiście, jak zawsze w ta20

kiej sytuacji, natychmiast daliśmy zgodę i wskazaliśmy pas . Wszyscy odczuwaliśmy napięcie, bo awaryjne lądowanie zawsze jest sytuacją stresującą .
Połączyłem się z kapitanem i ze zdumieniem spostrzegłem, że nie jest ani
zestresowany, ani zagubiony . A przecież ja siedziałem na wieży, a on miał
problem w powietrzu . Spokojnie wymienialiśmy uwagi. Patrzyłem na położenie polskiego tupolewa i nie mogłem w to uwierzyć. Podchodził idealnie po kursie i po -ścieżce. Gdyby nie to, że wcześniej kapitan powiedział mi,
że mają jakiś problem, w ogóle bym tego nie zauważył . W końcu pojawił
się nad pasem i perfekcyjnie posadził samolot . Chwilę później dowiedzieliśmy się, że mieli awarię systemu sterowania. Aż zaniemówiłem z wrażenia.
Tak lądować bez systemu sterowania? Czegoś takiego nigdy wcześniej nie
widziałem . Ten facet to musiał być mistrz nad mistrzami . Niejeden pilot
po takiej przygodzie dałby sobie spokój z lataniem . A ci chłopcy zaraz po
tym, jak usterkę naprawiliśmy, wsiedli z powrotem i polecieli dalej. Jakby
się nic nie stało .
Nie było jednak czasu naprawiać autopilota . Technicy zreperowali tylko system sterowania lotek i polska załoga poleciała dalej . Przez
14 godzin kapitan Arkadiusz Protasiuk ręcznie pokonywał trasę z Puerto Rico do Warszawy, dokonując czterech międzylądowań . Udowodnił,
że klasa mistrzowska, którą posiadał, była równie zasadna, co uznanie
u kolegów.
O awarii na Haiti polskim prokuratorom opowiedział podczas śledztwa pilot Grzegorz Pietruczuk :
Zepsuł się jeden z trzech bloków odpowiedzialnych za sterowanie samolotem . Powodowało to niemożność wykonania lotu z użyciem autopilota .
Ręcznie można było sterować.
4 lutego kapitan Protasiuk otrzymał wyróżnienie za misję na Haiti . Razem z nim odznaczeni zostali pozostali członkowie załogi : major
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Robert Grzywna - drugi pilot, porucznik Artur Ziętek - nawigator
i starszy chorąży Andrzej Michalak - technik pokładowy. Odznaczenia
wręczył im szef sił powietrznych - generał broni Andrzej Błasik . Wszyscy zginęli 10 kwietnia w Smoleńsku
Gdy przyjmowali odznaczenia, młodzi piloci mieli już, jak wynika z oficjalnych informacji Dowództwa Sił Powietrznych, bardzo duże
doświadczenie: Robert Grzywna - 1939 godzin, w tym 506 godzin na
samolocie Tu-154M, Artur Ziętek - 1069 godzin, w tym 60 godzin
na samolocie Tu-154M, Andrzej Michalak - 330 godzin na samolocie
Tu-154M .
Ppłk Robert Kupracz - rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych :
Do dnia 10 kwietnia 2010 roku major pilotArkadiusz Protasiuk miał
nalot 3531 godzin, w tym na samolocie Tu-154M 2907 godzin . Jako
pierwszy pilot„tutki"spędził w powietrzu ponad 445godzin .
Warto dodać, że przez dziesięć ostatnich lat służby, komisja
ds . bezpieczeństwa lotów ani razu nie wdrożyła przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego . Wśród pilotów z klasą mistrzowską takim
wynikiem w polskich siłach powietrznych nie mógł poszczycić się nikt
inny. To kolejny fakt, który stawia go w jak najlepszym świetle . Fakt,
którego „eksperci" z MAK konsekwentnie „nie chcieli" dostrzec .
7 kwietnia młody as przestworzy poleciał do Smoleńsku . Obok niego, w kokpicie tupolewa usiadł porucznik Artur Wosztyl . Na pokładzie
samolotu znajdował się premier Donald Tusk i jego najbliżsi współpracownicy. Lecieli na pierwszą część uroczystych obchodów zbrodni
katyńskiej . Mieli tam wrócić trzy dni później lecz w innym składzie .
Protasiuk miał tupolewem zabrać prezydenta, jego małżonkę i współpracowników. Wosztylowi polecono zawieźć dziennikarzy. Wtedy,
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7 kwietnia, ani piloci ani maszyna nie zawiodła . A kapitan Protasiuk
ponownie pokazał swoją klasę, lądując na lotnisku Siewiernyj .
Major Aleksander Korończyk - pracownik lotniska Smoleńsk - Siewiernyj :
Widziałem, jak 7 kwietnia podchodził do lądowania tym samolotem
dowódca polskiej załogi . To była koronkowa robota . Adepci lotnictwa mogliby się uczyć, jak należy bezpiecznie i profesjonalnie wykonywać manewr
lądowania. Ci piloci byli doskonale wyszkoleni. Oskarżanie ich o to, że
trzy dni później podjęli błędną decyzję i spowodowali katastrofę, to obelga .
To byli fachowcy najwyższej klasy.

Podczas lotu 7 kwietnia nic nie zapowiadało tragedii . Następnego
dnia major Grzywna, kapitan Protasiuk, porucznik Ziętek i chorąży
Michalak polecieli z Lechem Kaczyńskim do Pragi . Lądowanie tutki
nagrał kamerą młody pasjonat lotnictwa . Także podczas drogi powrotnej nie doszło do żadnych nadzwyczajnych wydarzeń . Silnik tutki zderzył się z ptakiem, ale nie zakłóciło to jego pracy. Za sterami siedział jak
zwykle kapitan Arkadiusz Protasiuk . Późnym popołudniem 8 kwietnia
wykonał udane lądowanie na plycie wojskowego lotniska w Warszawie .
Ostatnie udane lądowanie w swoim życiu . Dużą część następnego dnia
musiał poświęcić na posiedzenie komisji ds . bezpieczeństwa lotu, która wyjaśniała szczegółowo okoliczności zderzenia tutki z ptakiem .' Do
domu wrócił późno . Nie spał zbyt długo . Musiał wyjechać po pierwszej
w nocy, aby być na lotnisku kilka godzin przed odlotem do Smoleńska .
W sobotę 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 7 .27 po raz ostatni
wzbił się w powietrze .
1 . Stan techniczny samolotów 36 pulko w ogóle komisji nie obchodzie . Jak z lego można wnioskować, zderzenie
z ptakiem jest sprawa ważniejsza niż katastrofalny stan maszyn używanych przez polskie wojsko .
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Rozdział 2
Remont pod okiem GRU

Kapitan pilot Arkadiusz Protasiuk rankiem 10 kwietnia wsiadł za
stery Tu-154M o numerze bocznym 101 . To właśnie tym samolotem
najczęściej latał, przewożąc najważniejsze osoby w państwie . W odróżnieniu od swojej bliźniaczej maszyny (o numerze bocznym 102) tupolew ten nie służył wcześniej w Polskich Liniach Lotniczych LOT
Został zamówiony przez polski rząd w zakładach produkcyjnych
Tupolewa w 1988 roku . Realizację zamówienia zakończono
14 kwietnia 1990 roku . „Tutka" o numerze seryjnym 090A837 odbyła swój pierwszy lot 28 czerwca 1990 roku, uzyskała pozytywną opinię techników i 11 lipca 1990 roku trafiła do 36 Specjalnego Pułku
Lotnictwa Transportowego z siedzibą w Warszawie . Na mocy umowy
z 27 maja 1989 r ., strona polska zapłaciła za niego 14 milionów rubli .
Tupolew model 154 o numerze bocznym 101 miał długość
47,9 m, wysokość 11,4 m, a rozpiętość skrzydeł 37,55 m . Ważył
55,3 tony. Jego masa startowa wynosiła 102 tony. Co ważne : jego resurs' określono na 15 lat służby, trzydzieści tysięcy godzin lotu lub
piętnaście tysięcy lądowań . Po pierwszym remoncie kapitalnym, resurs
przedłużono, jednak z każdym rokiem stan samolotu był coraz gorszy,
a awarie i usterki notowano coraz częściej .
1 . Resurs - dopuszczalny okres używania samolotu . Określa się go najczęściej w godzinach lotu i w latach .
Po wyczerpaniu resursu, samolot trzeba poddać generalnemu remontowi .
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W 1995 roku premier Józef Oleksy z opóźnieniem wystartował do
Paryża po problemach z uruchomieniem silników . We Francji problem
rozwiązano .
7 października 2004 roku wyciek paliwa skomplikował podróż
Marka Belki do Hanoi na szczyt Europa - Azja. Usterkę wykryto, gdy
samolot stał już na pasie startowym w mieście Kungming . Z powodu awarii, Kancelaria Premiera wyczarterowała samolot od linii China
Eastern i Belka dotarł spóźniony do Hanoi . Powodem problemów okazała się awaria turborozrusznika .
W 2005 roku do Kabulu trzeba było ściągnąć z Polski techników,
którzy musieli naprawić „tutkę", aby minister obrony Radek Sikorski
mógł bezpiecznie wrócić do Polski .
W sierpniu 2007 r- awaria nie pozwoliła wystartować członkom uroczystej delegacji wracającej z Narwiku . Po oficjeli wysłano z Warszawy
samolot wojskowy.
W grudniu 2008 roku, podczas podróży Lecha Kaczyńskiego do Japonii, w trakcie krótkiej wizyty w Mongolii zamarzły silniki i do Kraju
Kwitnącej Wiśni prezydent Polski musiał polecieć samolotem czarterowym.
Jarosław Kaczyński :
Wczasie, gdy ja pełniłem funkcję premiera, często przyszło mi latać tym
tupolewem . Nic innego do wyboru nie miałem . Raz mnie ta maszyna zawiodła, gdy z powodu usterki nie mogłem polecieć do Iraku, aby odwiedzić
polskich żołnierzy pełniących tam służbę . Ale nawet na oficjalne spotkania
z prezydentami czy premierami innych rządów nie było do wyboru nic innego tylko „tutka' : Na tle szefów bogatych państw, którzy na różne szczyty
przylatywali nowoczesnymi maszynami, polski premier w rozwalającym
się tupolewie wyglądał jak ubogi krewny. Kiedyś przyszedł do mnie chyba
.- „Panie premierze,
jeden z pilotów albo jeden z generałów i powiedział
przestań no pan tym latać, bo ten tupolew to jestgruchot jakich mało i pan
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siebie zabije i nas wszystkich, którzy panu towarzyszymy': Nie trzeba było
być pilotem, aby widzieć, w jakim stanie jest ta maszyna . Zdecydowaliśmy więc o zakupie dwóch nowych samolotów dla VIP-ów. Niestety, rząd
Donalda Tuska wstrzymał prace przetargowe i nie znalazł pieniędzy na
zakup nowych maszyn . Myślę, że była to jedna zgłównych przyczyn śmierci
mojego Brata.
Stary, coraz mniej sprawny Tu-154M wciąż był główną maszyną
służącą do przewożenia najważniejszych osób w państwie . I notował
coraz więcej usterek . W efekcie, w kwietniu 2009 roku polski tupolew
poleciał do Zakładów Lotniczych w Samarze, gdzie miał zostać wykonany remont kapitalny . Z dokumentacji wynika, że wyremontować
miano blok autopilota, blok sterowania, prędkościomierz, wysokościomierz i wariometr . Wybór miejsca był zaskakujący. Poprzednie remonty
Tu-154M przechodził w Moskwie w certyfikowanych zakładach lotniczych . W 2009 roku przetarg na remont „tutki" w Samarze wygrało
konsorcjum MAW Telecom i Polit Elektronik.
Antoni Macierewicz :
Trzeba, aby pan minister Bogdan Klich wytłumaczył się z tego, jak to
się stało, że przetarg na remont rządowego tupolewa wygrało konsorcjum
MAW Telekom, skoro wcześniej ofertę na remont składały Metalexport
i Bumar. Trzeba również, aby pan minister wyjaśnił opinii publicznej,
dlaczego wykonawcę tego remontu wyłoniono bez przetargu i dlaczego
zapłacono wygórowaną cenę, choć pozostali oferenci oczekiwali mniejszych sum.
Antoni Macierewicz mógłby rozszerzyć listę niewygodnych pytań
adresowanych do Bogdana Klicha . Minister obrony i jego współpracownicy powinni wyjaśnić jeszcze szereg innych zaskakujących okoliczności związanych z remontem tupolewa .
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Po pierwsze : firma Polit - Elektronik nie figuruje w Krajowym
Rejestrze Sądowym . W jaki sposób mogła zostać konsorcjentem
MAW Telekom, skoro nie posiada osobowości prawnej?
Po drugie : firma Polit - Elektronik na swojej stronie internetowej podała, że jest przedstawicielem koncernu lotniczego MiG (producenta m .in. riowoczesnych śmigłowców wojskowych) . Tymczasem
RAC „MiG" posiada w Warszawie biuro handlowe przy ulicy Rzymowskiego, w którym nie słyszano o rym, by Polit - Elektronik reprezentował MiG . Dlaczego służby podlegające ministrowi Klichowi nie sprawdziły tego, choć ich obowiązkiem jest monitorowanie rynku przemysłu
zbrojeniowego?
Po trzecie : Firma Polit - Elektronik udowodniła, że na jej bankowym koncie znajduje się 8 milionów dolarów. Był to warunek niezbędny, aby ubiegać się o wykonywanie remontu tupolewa w Samarze . Jak
to możliwe, że nieznana nikomu i niezarejestrowana nigdzie firma posiadała tak ogromny kapitał?
Były kapitan Służby Kontrwywiadu Wojskowego :
Zawsze, kiedy na rynku broni pojawia się nowy podmiot, służby specjalne - zwłaszcza kontrwywiad wojskowy - podejmują rutynowe działania mające na celu sprawdzenie go i tego, kto za nim stoi. Wielokrotnie
zdarzało się przecież, że takie spółki były przykrywkę do działania obcego
wywiadu, chcącego przejąć technologie zbrojeniowe. Okoliczności powstania i sposób działania Polit - Elektronik świadczę o tym, że mogły za nią
stać rosyjskie służby specjalne . Powierzenie tej spółce w drodze bezprzetargowej remontu samolotu prezydenta to kompromitacja tak gigantyczna,
że nie zasługuje na miano błędu . To było czyjeś celowe działanie. Cała
ta sprawa świadczy o tym, jak potężne wpływy maję w Polsce rosyjskie
służby specjalne.
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Po czwarte : w firmie MAW Telekom pracują dwie osoby, które
wcześniej związane były z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi .
Pierwsza to Marek Cieciera - późniejszy doradca generała Stanisława
Kozieja w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego . Druga - znacznie ważniejsza - to pułkownik Tomasz Kamiński'- negatywnie zweryfikowany
oficer WSI . W czasach PRL Kamiński był słuchaczem kursów w Akademii KGB, organizowanych dla oficerów służb specjalnych krajów socjalistycznych . To właśnie Kamiński odegrał główną rolę w ustaleniu
z zakładami w Samarze szczegółów remontu . Był także jedną z osób
odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym wykonaniem zleconych
prac . Jak to się stało, że służby nie zwróciły uwagi na małą wiarygodność Kamińskiego?
Po piąte : tupolew o numerze bocznym 101 do czasu wylotu do Samary miał wylatane pięć tysięcy godzin dziewiętnaście minut . Wykonał
3821 lądowań . Jego resurs przewidywał znacznie dłuższą żywotność .
Z jakiego powodu minister obrony nie wyjaśnił, dlaczego odbywa się
już trzeci z rzędu remont, choć tutka wylatała dopiero jedną trzecią
godzin przewidzianych w resursie?
Po szóste : oba rządowe tupolewy warte były w 2009 roku
1,6 mln dolarów. Oznacza to, że każdy z nich wart był 800 tysięcy
dolarów. Dlaczego zdecydowano się wydać na jego remont ponad
20 mln dolarów, a więc sumę przekraczającą piętnastokrotnie jego rynkową wartość?
Po siódme : dlaczego nie sprawdzono, w jaki sposób wydano ponad
20 mln dolarów przeznaczonych na remont tupolewa i przekazanych
konsorcjum MAWTelekom - Polit Elektronik?

2. Prawdopodobnie używa jeszcze innych nazwisk.
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Po ósme : rząd Jarosława Kaczyńskiego rozpoczął procedurę zakupu
nowych samolotów dla 36 . Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego (kupiono wówczas m .in. Casy). Dlaczego Bogdan Mich - jako
minister obrony - wstrzymał procedurę, w wyniku czego rząd Donalda Tuska zaniechał kupowania nowoczesnych samolotów dla wojska,
w tym nowoczesnych maszyn do przewozu VIP-ów?
Pytany dziś o to minister Bogdan Mich twierdzi, że pada ofiarą politycznych ataków ze strony Antoniego Macierewicza . Zapewnia, że
w trakcie przygotowania do remontu zostały dochowane wszelkie procedury sprawdzające, a cały remont odbył się zgodnie z najwyższymi
standardami . Jego zdaniem, nowych samolotów nie kupiono, bo nie
było na to pieniędzy.
Warto wspomnieć, że minister Bogdan Mich - z przekonania pacyfista, z zawodu psychiatra - nie mający żadnego doświadczenia w kierowaniu siłami zbrojnymi, w czasie swojego urzędowania szczególnie
mocno inwestował w rozwój wojskowej biurokracji . W 2010 roku siły
zbrojne zatrudniały prawie 130 tysięcy osób, z czego ponad połowę
(70 tysięcy) stanowili cywile, urzędnicy, pracownicy biurowi i instytucji podległych MON (np . Agencji Mienia Wojskowego) . Ministerstwo
Obrony stało się sparaliżowanym, monstrualnie zbiurokratyzowanym
tworem, niezdolnym do jakiejkolwiek obrony kraju .
Romuald Szeremietiew - były minister i wiceminister obrony :
Stan polskiej armii jest znacznie gorszy niż w 1939 roku. Nasz przemysł zbrojeniowy leży, wojska sg fatalnie wyposażone, sprzęt jest przestarzały, morale upada. Gdyby nasza armia broniła się teraz dłużej niż 2 dni,
uznałbym to za sukces.
Warto wspomnieć, że minister Klich promował również ludzi zwią29

zanych ze środowiskiem byłych Wojskowych Służb Informacyjnych.
Wcześniej jako europoseł Platformy Obywatelskiej publicznie krytykował reformy Antoniego Macierewicza, pomysł likwidacji WSI, opublikowanie raportu z weryfikacji WSI . Gdy został ministrem, negatywnie
zweryfikowani oficerowie WSI wrócili do pracy do wywiadu, kontrwywiadu lub do MON (po śmierci Lecha Kaczyńskiego, część znalazła
pracę w BBN) . Nic więc dziwnego, że także na remoncie rządowego
tupolewa wzbogaciła się firma związana z ludźmi z WSI .
Wracając do remontu tupolewa w Zakładach Lotniczych w Samarze, należy przypomnieć, że są one częścią korporacji Russkije Maszyny, która w 100 procentach należy do kompanii inwestycyjnej Bazowy]
Element, kontrolowanej przez Olega Dieriepaskę . Dieriepaska to oficer
KGB, przyjaciel Władimira Putina i sponsor jego partii „Jedna Rosja" .
Grzegorz Ocieczek - były zastępca szefa ABW:
Taki rozwój wydarzeń to oczywista kompromitacja służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa - głównie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kierowanej przez pana Krzysztofa Bondaryka i Służby Kontrwywiadu Wojskowego . Obowiązkiem ABW i SKW było monitorować cały
proces przetargowy, nie dopuścić do niego ludzi, co do których wiarygodności i lojalności wobec państwa istnieją poważne zastrzeżenia . Obowiązkiem
ABW było sprawdzić, czy remont tupolewa odbywa się zgodnie z przyjętymi standardami i, czy przy tej okazji, nie dochodzi do żadnych malwersacji
finansowych. W naszych czasach taka organizacja remontu „tutki" byłaby
nie do pomyślenia. Ktoś, kto by na to pozwolił, natychmiast straciłby pracę,
a pewnie też musiałby się tłumaczyć przed prokuratorem .
Jesienią 2009 roku rosyjska telewizja wyemitowała specjalny reportaż dotyczący remontu samolotu używanego przez polskiego prezydenta . Ekipa dziennikarzy pojechała do Samary, sfilmowała pracujących
techników, a potem weszła do środka - m .in. do saloniku prezydenc30

kiego, gdzie przeprowadzono rozmowę z głównym mechanikiem . O reportażu zrobiło się głośno, gdy poinformowały o nim polskie media .
Grzegorz Ocieczek - były zastępca szefa ABW:
Nie jest mi znany przypadek, aby w taki sam sposób remontowano samołotprezydenta jakiegokolwiek innego państwa . Nie słyszałem, aby ekipa
telewizyjna miała wstęp do jakiegoś VIP-owskiego samolotu . Trudno mi
sobie wyobrazić, aby grupa dziennikarzy została wpuszczona do remontowanego Air Force One używanego przez prezydenta USA . Ta sytuacja
to była kolejna, gigantyczna wpadka polskich służb . Kolejna polegała na
tym, że służby dowiedziały się o tym z mediów . Samolot, którym lata głowa
państwa nie jest miejscem publicznym i musi być pilnie chroniony przez
cały czas. Nasze służby miały obowiązek kontrolować cały przebieg tego
remontu w tym także zadbać o to, aby nikt z osób postronnych nie wchodził
do wnętrza czy do kokpitu . Choćby po to, aby żaden z nieproszonych gości
nie umieścił w samolocie ładunku wybuchowego.

Trzecia wątpliwość dotyczy wydatków. Za remont Tu-154M polskie władze zapłaciły konsorcjum MAW Telekom niewiele ponad
20 mln dolarów . Była to cena za remont generalny tupolewa . Tymczasem z dokumentacji zabezpieczonej w trakcie śledztwa wynika, że
łączny koszt części i wynagrodzenia dla robotników wynosił zaledwie . . .
600 tys . dolarów. Gdzie podziała się reszta, czyli ponad 19,5 mln dolarów? Na to pytanie przedstawiciele MAW Telekom nigdy nie udzielili
żadnej sensownej odpowiedzi .
- Niech pan się tym nie zajmuje, bo to temat śmierdzący . Straci pan
głowę i niczego się pan nie dowie - usłyszałem, gdy próbowałem umówić
się na rozmowę z przedstawicielem MAW Telekom .
Kapitan Służby Wywiadu Wojskowego (w stanie spoczynku) :
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Nasza służba od tej sprawy została zupełnie odcięta, choć trafiali się
tacy, którzy zwracali uwagę, że sposób prowadzenia remontu zagraża bezpieczeństwu państwa przez to, że stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia najważniejszych osób . W naszej firmie mówiono, że to sprawa BOR-u,
lub ABW, ale nie nasza i mamy się tym nie zajmować. Było to dziwne,
bo pragmatyka działania służb nakazywała chociaż zabezpieczyć operacyjnie tę naprawę . To są przecież w takiej sytuacji działania rutynowe.
Służbom wojskowym nie pozwalano się jednak do tego wtrącać . Tymczasem
Amerykanie informowali nas, że sposób prowadzenia tego remontu stwarza niebezpieczeństwo, że Rosjanie będą chcieli zainstalować tam ładunek
wybuchowy; aby mieć możliwość jego detonacji, gdy uznają to za stosowne .
Informowali też, że prowadzeniem remontu zajmują się osoby, któreAmerykanie już wcześniej zidentyfikowali jako pracowników, bądź współpracowników rosyjskich tajnych służb .
Szyfrant, który otrzymywał te meldunki i rozkodowywał je, nazywał
się Stefan Zielonka . W poniedziałek wielkanocny 2009 roku wyszedł
z domu i wszelki ślad po nim zaginął . Jego gnijące zwłoki odnaleziono
prawie rok później na brzegu Wisły. Okoliczności jego śmierci wciąż
nie zostały wyjaśnione. W służbach spekulowano, że Zielonka, który
miał dostęp do największych tajemnic służb wojskowych, mógł wejść
w posiadanie wiedzy, która dla kogoś stanowiła poważne zagrożenie .
Czy była to wiedza wskazująca na to, że ktoś ostrzegał polskie władze
o śmiertelnym niebezpieczeństwie, w jakim mógł znaleźć się pierwszy
obywatel RP? Na to pytanie do dziś nie ma odpowiedzi .
Co jeszcze dziwniejsze : nowoczesny samolot pasażerski Embraer 190 w podstawowej wersji kosztuje co najmniej 28 mln dolarów
netto . Wynika to z oficjalnych danych brazylijskiego koncernu produkującego samoloty . Dane Embraera są zbliżone do osiągów tupolewa . Może zabrać na pokład 108 osób (w wersji z jedną klasą) lub
ys . km
98 (w wersji z salonikami dla VIP-ów), jego zasięg to 4,2 r
.
Cena
mogła
być
bardziej
atrakcyj(w Tu-154M powyżej 5 tys . kin)
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na, bo przy dobrych negocjacjach rząd mógł skorzystać ze zniżek dla
PLL LOT Polski przewoźnik był bowiem jednym z pierwszych nabywców brazylijskich maszyn i przy zakupie następnej mógł skorzystać ze
zniżki . Dodatkowo Embraer jest znacznie bardziej oszczędny niż tupolew, spala mniej paliwa, generuje niższe koszty eksploatacji i jest maszyną znacznie bardziej bezpieczną . Nowoczesne systemy zapewniają mu
też lepszą sterowność .
Kapitan Służby Wywiadu Wojskowego (w stanie spoczynku) :
Eksperci i oficerowie służb byli zdania, że lepiej wydać 30 mln dolarów i kupić nowoczesnego embraea, którego używać będzie można przez
I5-20 lat, niż wydać 20 mln dolarów na remont rozpadającego się tupolewa . Tyle tylko, że w tym wypadku panowie z WSI i GRU nie mogliby
ukraść tych 20 mln dolarów w trakcie naprawy.
Alarmujące działania oficerów polskich służb okazały się wołaniem
na puszczy. Kosztowny remont w Samarze na pewno nie poprawił stanu technicznego polskiego tupolewa ani jego sprawności . Od początku
2010 roku awarie zaczęły następować jedna po drugiej .
- 7 stycznia wystąpiła awaria centrali areometrycznej . To urządzenie
pokazujące wysokość, którą mogą'odczytać amerykańskie urządzenia
zarządzające lotem .
- 17 stycznia zanotowano nieprawidłowe wskazania wibracji silnika
oraz awarię systemu Sellcall, służącego do rozmów pilotów z kontrolerami na wieżach.
- 22 stycznia system wykazał awarię żyrokompasu TKS, utrudniającą nawigację
- 28 lutego pracę przerwały urządzenia GPS, co zakłóciło nawigację .
Mistrzowskie umiejętności pilota pozwoliły bezpiecznie posadzić maszynę na płycie lotniska na Okęciu .
Z tych danych wynika, że usterki i awarie w tupolewie występowały
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znacznie częściej po dokonaniu remontu w Samarze niż przed tym remontem . To jeszcze jeden fakt rzucający bardzo mocne podejrzenie na
okoliczności remontu maszyny i ludzi związanych z firmą, która przetarg na ten remont wygrała .
Nikołaj Wasylenko - były pilot Aerofłotu (ma nalot ponad 18 tys .
godzin) :
Maszyny typu Tu-154M nazywaliśmy latającymi trumnami. Wzięło
się to stąd, że były bardzo awaryjne. Do dziś nie udało się wyjaśnić katastroftej maszyny w Pradze i w Kijowie . Zresztą za każdym razem, kiedy
dochodziło do katastrofy lub awarii Tu-154M, rosyjscy śledczy albo oficjalnie nie potrafili wskazać przyczyny, albo - gdy cała załoga ginęła - winą
obciążali pilotów. Działo się tak dlatego, że bali się odpowiedzialności za
skonstruowanie wadliwej maszyny lub za np . awarię systemu łączności,
która uniemożliwiała pilotom kontakt z wieżą. Częstą praktykę było to,
że po katastrofach Tu-154M ujawniano tylko jeden rejestrator- ten, który
zawierał rozmowy załogi, ale utajniano drugi - ważniejszy . Tak samo było
w przypadku katastrofy pod Smoleńskiem . Rejestrator FDR, który pozwala
odpowiedzieć na pytanie, co naprawdę się stało, wciąż jest tajny i nie został
przekazany stronie polskiej.
Reasumując stara, rozlatująca się maszyna sowieckiej produkcji,
w której niemal podczas każdego lotu występowała poważna usterka,
służa do przewozu najważniejszych urzędników państwowych, w tym
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej . Remont przeprowadzano w fabryce należącej do sponsora partii Putina (powiązanego - tak jak Putin
- z rosyjskimi służbami) nie zareagowano na alarmujące meldunki tajnych służb na ten temat . Z 20 mln dolarów przeznaczonych na remont
tylko drobna przeznaczona została na właściwy cel . Wszystko w czasie
gospodarczego kryzysu . Wydaje się, że taka sytuacja nie mogłaby mieć
miejsca w żadnym innym europejskim kraju . Tak samo wydaje się nie34

prawdopodobne, aby gdziekolwiek indziej mogło „zniknąć" 20 mln
dolarów przeznaczonych na remont rządowego samolotu .
Bogdan Święczkowski - były szef ABW
Politykę rządu Donalda Tuska w zakresie państwowego lotnictwa
transportowego w ,Polsce można chyba określić świadomym działaniem na
szkodę państwa. Funkcjonowanie 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego to jest komediodramat, jeśli weźmie się pod uwagę stan technicznyjego maszyn . Tylko wirtuozerii naszych pilotów zawdzięczamy to, że do
katastrof nie dochodziło częściej . W czasach, kiedy premierem byłJarosław
Kaczyński, a szefem ABW byłem ja, podjęliśmy działania, które miały na
celu zakup nowych samolotów i śmigłowców tak dla wojska, jak i dla służb
specjalnych - zwłaszcza dla ABW. Chcieliśmy wycofać jaki i zastąpić je
nowoczesnymi wojskowymi maszynami, a tupolewy innymi samolotami
dla VIP-ów. Toczyły się w tej sprawie negocjacje z różnymi producentami
maszyn, ale ostatecznie, jak wynika z informacji medialnych, rząd Donalda Tuska wszystko to zatrzymał i dlatego do dziś do przewozu VIP-ów
służą maszyny, które najdelikatniej można określić jako złom . Gdyby rząd
Tuska i minister Klich doprowadzili do końca procedury zakupu samolotów i śmigłowców, piloci nie musieliby codziennie ryzykować życiem.
Bo jak inaczej nazwać lot rozwalającym się, 20-letnim tupolewem czy
40-letnim jakiem?
Tupolew to jedno z najważniejszych osiągnięć radzieckiej technologii lotniczej . Produkcję rozpoczęto jeszcze w połowie lat 60 . Pierwszy model wyprodukowano latem 1968 roku, a oblotu dokonano
4 października 1968 r . Tupolew miał być połączeniem rozwiązań
technicznych antonowa i iła wzbogaconym o elementy wymyślone
na zachodzie, których plany konstrukcyjne ukradły rosyjskie służby
specjalne KGB i GRU . Sukcesy obu wywiadów pozwoliły na skonstruowanie m .in. nowoczesnych, jak na radzieckie warunki, silników
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turbowentylatorowych typu Sołowiow, stanowiących nieudolną kopię silników Boeinga. Unowocześniony jeszcze bardziej Tu-154M
w wersji lux produkowano od 1984 roku . Wyprodukowanołącznie
923 maszyny typu Tu-154M, z czego aż 66 uległo wypadkom, spośród
których 57 to katastrofy. Z tym wynikiem, Tu-154M prowadzi w niechlubnej statystyce najbardziej niebezpiecznych modeli samolotów
pasażerskich na świecie . Ze statystyki wynika, że 6,2 proc . wyprodukowanych modeli uległo katastrofom, które doprowadziły do śmierci
pasażerów. Łącznie, w katastrofach wszystkich modeli Tu-154M, zginęły 2964 osoby. Równie niechlubnie wygląda statystyka poprzednika
„tutki" - modelu Tu-134. W kilkudziesięciu katastrofach zginęły 1404
osoby. Daje to łącznie 4368 potwierdzonych ofiar katastrof maszyn
typu Tu-134 i Tu-154M . Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że liczba ta
może być większa, bo świat zachodni nie zawsze był informowany o katastrofach lotniczych, które wydarzyły się na terenie ZSRR. Wynikało
to z faktu, że Kraj Rad nigdy nie należał do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego - International Civil Aviation Organisation
(ICAO), a to właśnie ta organizacja nakłada na kraje członkowskie obowiązek informowania o katastrofach, liczbach ofiar i reguluje zasady postępowania po katastrofach . Wskaźnik bezpieczerlstwa dla tutek może
się więc okazać jeszcze gorszy .
Tupolewy były wykonywane z twardej, duraluminiowej blachy twardszej niż większość konkurencyjnych modeli samolotów. Był to
jeden z czynników, który sprawił, że w historii tutek zdarzały się katastrofy, z których pasażerom udawało się ujść z życiem .
19 października 1986 roku rozbił się tupolew, którym leciał
do Republiki Południowej Afryki prezydent Mozambiku - Samora Machel . Maszyna przy prędkości około 400 km/h uderzyła w twarde zbocze góry. Na pokładzie było 35 pasażerów
i 9 członków załogi . Zginęły 34 osoby, 10 przeżyło .
10 lipca 2006 Tu-134 (poprzednik Tu-154M) z prędkością około
300 km/h uderzył o ziemię na lotnisku w Symferopolu . Nikt nie zginął.
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17 marca 2007 r. Tu-134, należący do syberyjskich linii lotniczych
Utair, uderzył z prędkością około 290 km/h w pas startowy lotniska
w Samarze . Zawiódł system hydrauliczny odpowiadający za wysuwanie kół i pilot położył samolot bezpośrednio na ziemi (tzw . „twarde
lądowanie"), co doprowadziło do pęknięcia samolotu . Z 60 pasażerów
i członków załogi zginęło 7 osób .
22 marca 201 ,0 tuż po godzinie 2 :30 Tu-204 (podobny do modelu
154M) linii Aviastar, wracający z Sharm-el-Sheikh, uległ awarii przy
podchodzeniu do lądowania. Piloci musieli przejść na „ręczne" sterowanie . Było ciemno, panowała gęsta mgła . Samolot zaczął ścinać drzewa. Mimo że uderzył w grubą sosnę i pękł na pół, piloci zdołali utrzymać go kołami do dołu . Samolot uderzył w ziemię z prędkością ponad
300 km/h . Na pokładzie znajdowała się tylko ośmioosobowa załoga .
Wszyscy przeżyli .
10 kwietnia polski rządowy tupolew miał przy minimalnej prędkości uderzyć w rzadką, błotnistą ziemię . Nie przeżył nikt . To kolejne
zestawienie rzucające cień podejrzenia na oficjalną wersję zdarzeń .
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Rozdział 3
Wybuch - dwie sensacyjne ekspertyzy

Jesienią 2010 roku do siedziby Wojskowej Prokuratury Okręgowej
w Warszawie zgłosił się profesor Mirosław Dakowski . W Biurze Podawczym złożył własnoręcznie wykonaną ekspertyzę dotyczącą ostatnich sekund lotu prezydenckiego tupolewa . Kilka dni później został
przez prokuratora przesłuchany w charakterze świadka na okoliczność
zdarzeń z 10 kwietnia . W ciągu kilku godzin, w siedzibie wojskowej
prokuratury przy ulicy Nowowiejskiej, powstał sensacyjny protokół
obalający zdanie po zdaniu wersję Międzynarodowego Komitetu Lotniczego . Z pozoru wydaje się to paradoksalne, bowiem Dakowski nie
był świadkiem upadku, nie był 10 kwietnia w Smoleńsku, nie jest politykiem, ani nie zna się na awionice . Jest jednak profesorem zwyczajnym fizyki o międzynarodowym autorytecie . Od kilkudziesięciu lat
profesor Dakowski jest jednym z największych na świecie specjalistów
w zakresie praw pędu.
Przed zgłoszeniem się do prokuratury, profesor Mirosław Dakowski przeanalizował dostępne w Internecie zdjęcia wykonane w krótkim
czasie po katastrofie . Skorzystał też z oficjalnych danych technicznych
dotyczących modelu samolotu Tu-154M, zwłaszcza z danych dotyczących jego wagi, osiąganych prędkości, mocy, wznoszenia się .
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W sytuacji, gdy szczegółowa wiedza o parametrach końca lotu
Tu-154M jest zarezerwowana wyłącznie dla strony rosyjskiej, wszystkie
rejestratory tych danych są zagarnięte przez stronę podejrzaną, nawet oryginał tzw. „trzeciej skrzynki "został im przekazany, nam pozostaje potężna
broń - korzystanie z niezmiennych i nie dających się zafałszować praw
logiki oraz praw natury, czyli „praw zachowania"fizyki. Nie uyystarczą
one do zrozumienia, co się tam stało . Pozwalają jednak uykluczyć wersje
anty-fizyczne, anty-logiczne- tak naukowiec uzasadnił swoje stawiennictwo w prokuraturze . Przedstawił sześć twardych dowodów obalających
wersję MAK-u.
Dowód pierwszy: brzoza
Pierwszym tropem są zdjęcia brzozy, o którą samolot miał uderzyć
skrzydłem w krótką chwilę przed katastrofą . Jej wygląd dobrze pokazują zdjęcia zrobione tuż po tragedii .
Jeśli ta brzoza została zupełnie obcięta przez prawie poziomo lecący
przedmiot, to z analizy zdjęcia wnioskujemy, iż przekaz pędu był na tyle
niewielki, że korona nie odleciała na pewną odległość „wprzód", lecz spadła tuż koło swego pnia w kierunku prostopadłym do hipotetycznego lotu
płatowca. Przypomina to więc cięcie szablą . W takim przypadku niemożliwejest równoczesne urwanie paru metrów skrzydła przez tak małą zmianę
pędu, który miałby mieć wielkie działanie destrukcyjne - wyjaśniał prokuratorom profesor.
Zdaniem Dakowskiego, ważną przesłanką jest również drzazga na
brzozie, która wskazywać może na późniejsze odłamanie się korony
drzewa . Ten ślad wskazuje na to, że Tupolew nie zahaczył o brzozę, lecz
bardzo lekko i delikatnie musnął ją końcówką skrzydła . Ta wersja wyklucza uszkodzenie tak duże, aby urwało się kilka metrów skrzydła, co
sugeruje MAK . Wyliczenia profesora Dakowskiego przeczą więc wer39

sji o tym, jakoby tupolew stracił sterowność i odwrócił się na grzbiet
wskutek uderzenia skrzydłem o brzozę .
Podobnego zdania jest Janusz Więckowski - emerytowany pilot
PLL LOT, który na samych tylko tupolewach wylatał ponad 2 rys . godzin .
9 maja 1987 roku, Ił-62M w barwach Polskich Linii Lotniczych LOT
próbował nieudanie podejść do lądowania na Okęciu po awarii silników .
Nad Lasem Kabackim zaczął ścinać wierzchołki drzew. Ściął ich wiele, ale
nie doprowadziło to do tego, by odwrócił się i wykonał tzw. „półbeczkę'.
Nie chce mi się wierzyć, aby Tu-154M 10 kwietnia odwrócił się na grzbiet
w wyniku uderzenia skrzydłem o jedną brzozę .
Jeśli przyjąć, że w ostatnich sekundach lotu kapitan Arkadiusz Protasiuk zwiększył do maksimum ciągi silnika, aby osiągnąć maksymalną
moc, zaowocowało to ogromnym pędem powietrza . Pędpowietrza o sile
huraganu powinien porwać koronę z sobą, w kierunku hipotetycznego lotu
samolotu - wyliczył profesor Dakowski . Korona spadała jednak pionowo w dół (widać to na zdjęciach), co dowodzi, że nie została porwana
wiatrem wytworzonym przez ciąg . Z tego z kolei wynika, że nieprawdziwa jest wersja, jakoby w ostatnich sekundach samolot leciał na pełnych ciągach .
Dowód drugi : śmieci
Na zdjęciu widać, że obok brzozy leżą bezładnie porozrzucane śmieci . Brakuje na nich śladów skutków pędu powietrza spowodowanego
przez samolot, który wg MAK leciał na wysokości paru metrów nad
ziemią . Pęd powietrza musiałby doprowadzić do tego, że worki ze śmieciami i pojedyncze odpady zostałyby porozrzucane na dużą odległość.
Nic takiego się nie wydarzyło .
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Gdyby dodatkowo uwzględnić, co niektórzy analitycy zakładają, możliwość lub nawet konieczność podnoszenia samolotu po uderzeniu o brzozę
przez pełen ciąg silników, to byłyby dodatkowo widoczne ogromne efekty
gorących gazów emitowanych w dół z silników na otoczenie widoczne na
zdjęciu - mówił prokuratorom profesor Dakowski .
Tymczasem nawet worki ze śmieciami i same śmieci są i były nieruchome . Na zdjęciach nie ma żadnych zaburzeń spowodowanych dwoma powyższymi czynnikami .
W świetle tej ekspertyzy trudno brać również na poważnie zeznania
Nikołaja Losowa - mieszkańca Smoleńska. Kilka dni po katastrofie zeznał on przesłuchującym go rosyjskim prokuratorom :
Widziałem jak samolot podrywał się do lotu . Leciał bardzo nisko, myślę, że około 4-5 metrów nade mną .
Ta wersja jest wytworem fantazji . Gdyby bowiem rządowy tupolew
rzeczywiście przeleciał 4-5 m nad nim, próbując się wznieść, pęd powietrza musiałby porwać Nikołaja Losowa za sobą, czego na pewno by
nie przeżył.
Dowód trzeci : krater
Zdaniem profesora Dakowskiego, gdyby spadający samolot uderzył
w ziemię z tak ogromną prędkością, jak miało się to stać według śledczych MAK, w ziemi musiałby powstać krater. Uderzenie musiałoby
wyzwolić energię kinetyczną, która doprowadziłaby do zgniecenia kadłuba . Takie uderzenie nie mogłoby spowodować rozerwania kadłuba na
tysiące części - dowodził naukowiec w rozmowie z wojskowymi prokuratorami . Brak krateru dowodzi również tego, że samolot nie upadł
w rym miejscu, gdzie znaleziono jego wrak. Upaść musiał wcześniej .
Profesor zwrócił także uwagę na to, że na zdjęciach zrobionych po kata41

strofie widać doskonale fragmenty kadłuba, ale nie widać kabiny pilotów. A tymczasem kabina pilotów wykonana jest z twardszego materiału
niż wszystkie inne części . Jak więc wytłumaczyć to, że nie został po niej
nawet ślad? Zdaniem profesora, to kolejna przesłanka przemawiająca za
tym, że kabina została wysadzona w powietrze .
Fakt, iż kadłub jest rozpryśnięty na dziesiątki tysięcy kawałków,
w związku ze stwierdzeniem prokuratora Andrzeja Seremeta, że „na
pokładzie nie doszło do wybuchu konwencjonalnego", wskazuje na
możliwość wybuchu ładunku niekonwencjonalnego . Narzucającą się
przyczyną tak destruktywnego „rozpryśnięcia" kadłuba, jest eksplozja
bomby termo-wolumetrycznej w czasie zatrzymywania się kadłuba
(z dokładnością 2-4 sekund) .
Dowód czwarty: wybuch
Kolejnym śladem jest, widoczny na zdjęciach, wygląd wraku tupolewa . Z praw fizyki wynika, że po uderzeniu o ziemię dochodzi do
zgniecenia kadłuba . Z podobnymi sytuacjami mamy do czynienia, kiedy dochodzi do wypadku samochodowego . Wówczas część samochodu
również ulega zgnieceniu . Tak samo jest w przypadku samolotu . Aby
przy uderzeniu samolotu o ziemię, kadłub mógł wybuchnąć, w środku,
musi dojść do pożaru albo wybuchu . Dopiero w takim przypadku części kadłuba są rozrywane na dziesiątki tysięcy części . Zdjęcia z katastrofy smoleńskiej stanowią zagadkę . Widać na nich, że kadłub samolotu
faktycznie się rozleciał, a nie uległ wgnieceniu .
Moja analiza niektórych z licznych przecież w Polsce zbiorów szcz4tków Tu-154M wskazuje, że części z duralu nie zostały zgniecione, lecz
rozerwane. Konieczne jest sprawdzenie tego twierdzenia w laboratoriach
specjalistycznych, np . Wydziału Mechaniki Politechniki Warszawskiej. jeśli
zostanie potwierdzone rozerwanie, to wybuch przestanie być hipotezą, stanie się oczywistości4 - mówił profesor prokuratorom .
Innymi słowami : w przypadku uderzenia o ziemię, blacha kadłuba
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wygina się do środka. W przypadku wybuchu, wygina się do zewnątrz.
Wystarczy profesjonalnie przeanalizować kierunek wygięcia się blachy
i otrzymamy odpowiedź na pytanie, czy badany fragment maszyny odpadł w wyniku wybuchu czy zderzenia!
Profesor Dakowski zwrócił również uwagę prokuratorów na zdjęcia, na których widać, że dolna część kadłuba, z włazem mniej więcej na odcinku odpowiadającym literom „EPUBLIC OF P", położona
jest w kierunku przeciwnym do prawdopodobnego ruchu kadłuba .
Co najważniejsze : ta część stoi pionowo . Brzegi tego fragmentu wygięte
są na zewnątrz, co wskazuje na działanie siły od środka kadłuba. Ciężko znaleźć wytłumaczenie dla takiego położenia tego elementu . Profesor postawił następującą hipotezę : pierwotnie cały kadłub znajdował
się równolegle do tego fragmentu . Następnie wybuch, który rozerwał
kadłub i siła działająca od jego wnętrza przesunęła element w stronę
drzewa tak, że się o nie oparł. W tych samych okolicznościach powstały
również wygięcia fragmentów w stronę zewnętrzną .
Dowód piąty: przeciążenia
Profesor Dakowski obliczył też siłę przeciążenia, jaka mogła zaistnieć w momencie uderzenia samolotu o ziemię . Według niego,
przy prędkości 300 km/h i długości drogi hamowania 100 m, średnie
przeciążenie wynosiło 3,5 G (G to wartość przyciągania ziemskiego) .
Jeśli przyjąć, że samolot faktycznie zawadził skrzydłem o brzozę, to
oznacza, że pokonał później drogę 200 m (taka odległość dzieli brzozę od miejsca upadku) . Przeciążenie wynosiło więc 1,75 - 2 G i nie
mogło być przyczyną śmierci pasażerów . Śmiertelne przeciążenie to
co najmniej 14 G . Według MAK, to właśnie przeciążenie o wartości
40-100 G, powstałe w wyniku uderzenia samolotu o ziemię, było przyczyną śmierci pasażerów . Jak zauważył profesor Dakowski, tak ogromne przeciążenie pozostawia na zwłokach człowieka wyraźne ślady
- odrywają się kończyny, a oczy i mózg wypływają przez oczodoły .
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Tych śladów jednak nie ma . Wiadomo to choćby z zeznań krewnych
ofiar, którzy niczego takiego nie zauważyli . Potwierdza to również
protokół sekcji zwłok prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w którym nie
ma mowy o tego rodzaju uszkodzeniach ciała .
Co ciekawe, tezy profesora Dakowskiego potwierdza też protokół
sekcji zwłok generała Andrzeja Błasika . Makabryczny dokument opisuje liczne drastyczne uszkodzenia ciała generała: rany głowy, miednicy,
rozległe obrażenia narządów wewnętrznych . Z dokumentu wynika, że
generał konał kilka minut w straszliwych cierpieniach . Umarł z powodu
odniesionych ran, które powstały wskutek serii zderzeń z metalowymi
częściami kadłuba . Załóżmy, że protokół sekcji zwłok nie został sfałszowany. Wtedy dowiadujemy się z niego, że podczas zderzenia tupolewa
z ziemią, samolot rozbił się na małe kawałki, a Błasik zginął, gdyż poharatał swoje ciało o te kawałki . Czytając makabryczny protokół, nie
można wykluczyć również innej wersji zdarzeń : oto w wyniku wybuchu
siła eksplozji rozbiła samolot na dziesiątki drobnych części . 1 te części
- gnane siłą wybuchu - przeorały ciało generała, zadając mu setki ran
i powodując jego śmierć .
Prawa fizyki i logiki działają niezależnie od kwestii politycznych - uważa profesor Mirosław Dakowski . Jego obliczenia obalają wersję MAK
i jego tezy, że smoleńska katastrofa była wynikiem błędu pilotów .
Wiarygodności profesora Mirosława Dakowskiego i jego wyliczeń
nikt nie ośmielił się podważyć . W mediach nigdy nie pojawił się też
żaden kontrargument przeciwko jego tezom . A przecież publiczne głoszenie teorii sprzecznych z wersją oficjalną, zawsze było we wpływowych mediach potępiane i wyśmiewane jako „teoria spiskowa' . Tymczasem ustaleń i obliczeń profesora Dakowskiego nie próbowała nawet
wyśmiewać nieprzychylna „spiskowym" teoriom „Gazeta Wyborcza" .
Jego ustalenia przemilczano . Dlaczego tak się stało? Wydaje się, że odpowiedź może być tylko jedna . Wywód fizyka były tak jasny, logiczny
i potwierdzony naukowo, że nie dało się go racjonalnie obalić, w związku z czym wyśmiewanie go bez racjonalnych kontrargumentów (a takie
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nie istniały), mogło przynieść skutek odwrotny od zamierzonego : wielu
ludzi mogło uznać argumenty profesora i zacząć skłaniać się ku tezie
o zamachu .
Wyliczenia fizyka, mające zasadnicze znaczenie dla śledztwa, można w środowisku zwolenników rosyjskiej wersji próbować podważyć
poprzez pryzmat jego osoby. Profesor - znany z katolickich poglądów
i szczerego patriotyzmu - kojarzony jest ze środowiskiem PiS-u i Radia
Maryja. W niektórych kręgach te sympatie światopoglądowe odbierają
Dakowskiemu wiarygodność i nakazują zaliczyć go do „oszołomów"
lub „moherów" . Jak w takim razie wytłumaczyć fakt, że niezależnie od
poglądów profesora Dakowskiego, teorii o wybuchu bomby, jako przyczyn smoleńskiej katastrofy, broni biegły pirotechnik - major rezerwy
Robert T ? Do 2010 oku pracował w Biurze Ochrony Rządu, gdzie był
głównym piotechnikiem i odpowiadał m .in . za zabezpieczenia wizyt
VIP-ów. Major T jest dziś jednym z najlepszych specjalistów z dziedziny materiałów wybuchowych . Jako jeden z pierwszych w Polsce widział
zdjęcia zrobione w miejscu upadku prezydenckiego tupolewa . Zdjęcia
te kilka dni później zostały zamieszczone w Internecie, ale bardzo szybko zniknęły. Potem część z nich przeciekła do prasy, część zabezpieczyły
tajne służby. Robert T analizował je wiele godzin, fragment po fragmencie, często - gdzie było to możliwe - w powiększeniu komputerowym . I snuł wątpliwości kwestionujące rosyjską wersję zdarzeń . Próba
rozwikłania tych wątpliwości doprowadziła majora do sensacyjnych
wniosków.
Pytanie pierwsze : błoto
Pierwsze pytanie, które postawił Robert T, brzmiało : w jakich okolicznościach na kołach i goleniach' tupolewa znalazło się błoto?
Według oficjalnej, rosyjskiej wersji, samolot zahaczył o brzozę, w wyniku

1 . Golenie to metalowe elementy łączące podwozie samolotu z kadłubem .
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czego stracił skrzydło, przewrócił się na bok, a później na grzbiet i kołami do
góry uderzył w ziemię w pobliżu lotniska Siewiernyj . Ta wersja zakłada, że
koła nie miały kontaktu z ziemią, lecz pozostawały cały czas w powietrzu .
Błoto nie unosi się w powietrzu jak mgła, lecz zawsze leży na ziemi .
Jeśli samolot odwrócił się na grzbiet, zanim uderzył o ziemię, skąd wzięły
się ślady błota na kołach i goleniach?
Zdaniem Roberta T, możliwe są tylko dwa scenariusze:
Pierwsza możliwość jest taka, że w wyniku uderzenia kadłuba o błoto,
elementy samolotu zostały pochlapane .
W tym wypadku na kołach i goleniach musiałyby znajdować się plamy,
błota. Tymczasem, jak widać na zdjęciach, warstwa błota pokrywa całe koła
i golenie . Co więcej, oba golenie pokrywa na tej samej długości .
Wygląda to tak, jakby oba były zanurzone w błocie, a potem nagle znalazły się na górze!- uważa Robert T Jest pewien, że taki wygląd podwozia samolotu wyklucza możliwość, aby błoto pochodziło od przypadkowych zachlapań .
Major prześledziłteż dostępnezdjęcia satelitarne . Wynika z nich, że fragmentysamolotuodnalezionowodległości 0,9-2,5 kmodlotniska . Oznacza
to, że zostały rozrzucone w odległości 1,4 km . Byłoby to normalne, gdyby
chodziło o drobne części : śruby, kawałki wyposażenia wnętrza, fragmenty
kabli elektrycznych . Jednak w pobliżu lotniska Siewiemyj, w promieniu
1,4 km leżały fragmenty kadłuba - ważące nawet kilkaset kg . 2
Błoto - poprzez swoją konsystencję - zasysa elementy. Pomieszane czą-

1 . Elementy samolotu, które w momencie wybuchu powinny ulec największej dewastacji, zachowały się w najlepszym
stanie.
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steczki wody i ziemi tworzę opór, który sprawia, że rozpadające się części
samolotu powinny szybciej stracić prędkość. Fakt, iż samolot rozbił się w terenie błotnistym implikuje to, że elementy powinny zatopić się w podłożu
w bliższej odległości, niż gdyby wydarzyło się to na twardym gruncie.
Zdaniem majora T, ogromny promień rozrzutu części samolotu
wskazuje na to, że samolot nie rozpadł się w wyniku uderzenia, lecz
w wyniku wybuchu . Dla porównania : po katastrofie w Lesie Kabackim
elementy samolotu zostały rozrzucone w promieniu 400 m, a samolot
nie uderzył w błoto .
Ku temu samemu poglądowi skłaniał się też profesor Mirosław Dakowski . Jemu - jako fizykowi - wydało się co najmniej mało prawdopodobne, aby duże i ciężkie części kadłuba samolotowego mogły zostać
rozrzucone na tak dużą odległość wskutek zderzenia maszyny z ziemią .
Tym bardziej, że niemal na pewno po tym uderzeniu nie doszło do
wybuchu paliwa!
Istnieją jednak jeszcze inne przesłanki uzasadniające tezę o wybuchu .
To widoczne na zdjęciach . . . zwłoki ofiar . Robert T, który wszystkie
zdjęcia analizował z typową dla mundrowych skrupulatnością, zwrócił
uwagę, że zwłoki były częściowo strawione przez ogień . 1 to w bardzo
dziwny sposób .
Wyraźnie widoczna jest prosta granica między spalonymi fragmentami
ciał, a tymi, których nie dotknął ogień - mówi major T - Taki charakter
zwęglenia zwłok wskazuje na wcześniejszą eksplozję bomby. Wprzypadku
eksplozji bomby, ogień idzie w ślad za falą uderzeniową . W przypadku
pożaru, ogień strawi całe ciało i zostawi inne ślady. Każdy pirotechnik, czy
anatomopatolog rozpozna to błyskawicznie .
Robert T . nie ma wątpliwości :
Wygląd spalonych ciał pasażerów Tu-154M świadczy o tym, że ogień
pochodził od wybuchu bomby, a nie od pożaru .
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To nie ostatni dowód . Piloci Jaka-40, który wylądował w Smoleńsku (na miejscu katastrofy znaleźli się 1-1,5 godziny po niej) zgodnie
zeznawali 3, że widzieli ciała ofiar . 1 były to szczątki nagie, pozbawione
ubrań .
- Wybuch bomby wywołuje falę uderzeniową, której konsekwencją jest
spalenie ubrania . Jeśli więc zwłoki, które znajdowano, były nagie, to jest
to kolejny dowód przemawiający za wybuchem bomby . Jest to o tyle latwo
rozstrzygnąć, że inaczej palę się ubrania po wybuchu, a inaczej w pozarze. Dla specjalisty rozstrzygnięcie tego nie jest problemem - mówi major
Robert T
Jest oczywiście jeszcze druga możliwość: w wyniku ogromnego przeciążenia w momencie uderzenia z ziemią, ubrania mogły pęknąć i potem zsunąć się z ciał. Aby tak się stało, przeciążenie musiałoby wynosić około 100 G . Proff dr hab . Mirosław Dakowski udowodnił, że tak
ogromne przeciążenie nie wystąpiło wskutek uderzenia samolotu . To
wszystko wyklucza inny scenariusz niż wybuch bomby.
Major T, próbując odpowiedzieć na pytanie o rodzaj bomby ze
Smoleńska, z całkowitym przekonaniem wskazał na tzw. bombę próżniową. Jego zdaniem świadczy o tym wygląd zwłok . Dlaczego? Bomba
próżniowa pozostawia bowiem na zwłokach ofiar zupełnie inne i wyjątkowe ślady.
Kapitan Jarosław Bartniczuk - były pirotechnik BOR:
Bomba próżniowa wysysa tlen z rejonu wybuchu . Widoczne są uszkodzenia otworów dróg oddechowych ż płuc . Ślady po takim wybuchu czy
każdym innym byłyby latwe do identyfikacji .
3. Szczegókwa treść uznań polskich pilotów w kUl nym rozdziali .
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Skutki działania bomby próżniowej wielokrotnie również oglądał
Mirosław Kuleba - dziennikarz i reporter, który wiele lat spędził w Czeczenii jako korespondent wojenny :
Pamiętam, że wielokrotnie widziałem wioski czeczeńskie, w których
Rosjanie używali bomb próżniowych . Charakterystyczne było to, że zwłoki
często nie były zmasakrowane . Gdy jednak dotknęło się kończyny zamordowanego - ta kończyna natychmiast odpadała od ciała .
Wszyscy pirotechnicy są pewni, że wersję o wybuchu bomby próżniowej może ze stuprocentową pewnością potwierdzić lub wykluczyć
badanie szczątków ofiar .
Bomba próżniowa zostawia tak wyraźne i jednoznaczne ślady, że przy
profesjonalnych badaniach nie ma możliwości pomyłki . W przypadku
pasażerów rządowego Tu-154M, takich badań nie przeprowadzono. Jak
wszyscy wiemy, trumny zamknięto w Rosji i zakazano ich otwierania.
Wcale bym się nie zdziwił, gdyby chodziło o to, aby zapobiec możliwości
przeprowadzania badań, które mogłyby potwierdzić wybuch tej bomby. jej
ślady musiały się też zachować na wraku samolotu. Ewentualni sprawcy
takiego wybuchu mieliby więc interes w tym, aby wrak samolotu zniszczyć
- podsumowuje major rezerwy Robert T.
Czy można mu wierzyć?
Pułkownik Andrzej Pawlikowski - szef BOR w latach 2006-2007 :
Znam Roberta dobrze, przez wiele lat pracowaliśmy razem w BOR-ze .
To świetny fachowiec i jeden z najlepszych pirotechników w Polsce. Wczasach kiedy ja kierowałem BOR-em, powierzyłem mu kierowanie sekcją
odpowiedzialną za zabezpieczenie pirotechniczne i szkolenia dla funkcjonariuszy tworzących tę sekcję. Jego pracę zawsze oceniałem wzorowo.
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Trzeba też podkreślić, za pułkownikiem Pawlikowskim, że gdy wyniki obliczeń i ekspertyz Roberta T przedostały się do prasy, również
nie wywołały powszechnej fali krytyki . Ergo : nikt nie znalazł kontrargumentów przeciwko tezie o bombie próżniowej i przeciwnicy tezy
o zamachu woleli to solidarnie przemilczeć .
Bomba próżniowa inaczej zwana bombą termo-wolumetryczną lub
„superbombą' to jedyna bomba, której detonacja powoduje podwójny
wybuch .W ostatnich latach intensywne prace nad taką bombą prowadzili Rosjanie . (Swoje ostatnie osiągnięcie - bombę próżniową najnowszej generacji, o niespotykanej dotąd mocy- nazwali „ojcem wszystkich
bomb") . Jej działanie polega na rozpyleniu w powietrzu materiału wybuchowego, przy pomocy małego ładunku, a następnie zainicjowanie jego
eksplozji . Bomba zawiera ładunek lotnej cieczy (węglowodory, tlenek
etylenu, tlenek propylenu i inne) lub stałego materiału wybuchowego
w postaci bardzo drobnego proszku, czasem również rozdrobnionego
metalu . Pierwszy zapalnik w postaci małego ładunku wybuchowego
powoduje rozerwanie skorupy bomby i rozpylenie głównego ładunku
wybuchowego w powietrzu . Po krótkim czasie (makr . jedna sekunda),
potrzebnym na powstanie aerozolu, drugi zapalnik powoduje eksplozję
tak powstałej chmury. Dochodzi więc do dwóch wybuchów.
Dwa wybuchy następujące zaraz po sobie, w bardzo krótkim odstępie czasu, zapamiętali też czterej Polacy, którzy w momencie katastrofy tupolewa znajdowali się najbliżej . Byli to : montażysta telewizyjny Sławomir Wiśniewski, porucznik pilot Artur Wosztyl - dowódca
Jaka-40, którym przylecieli dziennikarze, drugi pilot porucznik Rafał
Kowaleczko i inżynier pokładowy - starszy chorąży Remigiusz Muś .

4. Major Robert T., dokonując analizy, nie wiedział, że dwaj piloci, technik i montażysta fiłmo" słyszeli dwa uybuchy .
Fakt, że major T. - nie mając takiej wiedzy- wskazał bombę próżniową jako najbardziej prawdopodobne żródło
u,ybuchu, dodatkowo dodaje wiarygodności tej wersji.
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Jarosław Kaczyński' :
Na wysokości 100 metrów podjęto decyzję o odejściu . Reszta jest tajemnicą . Samolot był na złym kursie, nie mógł wylądować, ale mógł się
poderwać w górę. Tajemnica z całą pewnością jest we wraku. jest albo była,
bo wiadomo, że był on niszczony.

Jarosław Kaczyński myli się tutaj dwukrotnie . Po pierwsze na wysokości 100 m kapitan Protasiuk podjął zupełnie inną decyzję . Po drugie
„reszta", czyli dalszy przebieg zdarzeń, wcale nie jest tajemnicą . Udaje
się go odtworzyć dzięki analizie ekspertyz, zdjęć i dokumentów wykonanych po katastrofie .
Jak wyglądały więc ostatnie sekundy tupolewa, którym 10 kwietnia
na uroczystości katyńskie leciał Lech Kaczyński? Spróbujmy je odtworzyć, opierając się na zdjęciach, prawach fizyki i analizach ekspertów.

5. Wypowiedź na Kongresie PiS 22.01.2011 .
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Rozdział 4
Ostatni lot

Obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej miały stać się jedną z najważniejszych patriotycznych uroczystości organizowanych przez Lecha Kaczyńskiego . Prezydent - niepodległościowiec - zadbał o to, aby hołd
pomordowanym oficerom oddali przedstawiciele wszystkich rodzajów
Sił Zbrojnych, wszystkich urzędów centralnych, a także wielu stowarzyszeń - głównie prawników. Miało to nawiązywać do środowisk,
z których wywodzili się zamordowani w 1940 roku oficerowie i podoficerowie . Przed wojną nie wszyscy pełnili służbę w Wojsku Polskim .
Wielu pracowało jako lekarze, urzędnicy, prawnicy, naukowcy. Było też
wielu księży. Wszystkich w ostatnich dniach sierpnia wcielono do różnych jednostek wojskowych . Po klęsce w 1939 roku - wzięci do niewoli
- znaleźli się w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, gdzie
zostali zakwalifikowani jako „niebezpieczni" lub „niereformowalni"
- nie chcieli bowiem nawrócić się na komunizm . Zakwalifikowano ich
więc do rozstrzelania . W kwietniu 1940 roku w lesie katyńskim (oddalonym o kilka kilometrów od Smoleńska) zaczęto wykonywać masowe
egzekucje . Trwały do czerwca . 10 kwietnia 2010 roku, w siedemdziesiątą rocznicę tamtych wydarzeń, prezydent miał wylądować w Smoleńsku, potem w kolumnie samochodowej przejechać na polski cmentarz w miejsce, gdzie mordowano Polaków . Miał przejechać tą samą drogą,
którą 70 lat wcześniej więzienne samochody NKWD woziły skutych
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kajdankami polskich żołnierzy. W Katyniu miała zostać odprawiona
msza święta w intencji zamordowanych oficerów . Po niej prezydent
Kaczyński miał wygłosić przemówienie .
W czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego była to pierwsza wizyta, której nadano tak ogromną rangę i w której udział wzięło tylu dygnitarzy państwowych . W sobotę 9 kwietnia do Smoleńska pojechali
pociągiem przedstawiciele rodzin katyńskich i grupa posłów i senatorów. Wśród nich m .in: Antoni Macierewicz, Jolanta Szczypińska,
Paweł Kowal, Beata Kempa. Na cmentarz w Katyniu dotarli około
godziny 10 rano czasu rosyjskiego (8 czasu polskiego) . Prezydent miał
przyjechać godzinę-półtorej godziny później . Wstawało piękne słońce, nic nie zapowiadało tragedii . Na polskim cmentarzu zaczęły się
modlitwy i śpiewy.
Dlaczego Macierewicz i inni nie polecieli samolotem? Rządowy
tupolew był zbyt mały, aby pomieścić wszystkich przedstawicieli polskiej delegacji . Tym bardziej, że z uwagi na rangę wizyty, prezydent
zaprosił do swojego samolotu przedstawicieli Sił Zbrojnych i najważniejszych urzędów. Był więc Ryszard Kaczorowski - ostatni prezydent
II Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, generał dywizji Kazimierz Gilarski - dowódca garnizonu warszawskiego, generał broni pilot Andrzej
Błasik - dowódca Sił Powietrznych, generał dywizji Włodzimierz Potasiński - dowódca Wojsk Specjalnych, wiceadmirał Andrzej Karweta
- dowódca marynarki wojennej, wicemarszałkowie Sejmu Krzysztof
Putra (z PiS) i Jerzy Szmajdziński (z SLD), wicemarszałek Senatu
Krystyna Bochenek (z PiS), szef Instytutu Pamięci Narodowej Janusz
Kurtyka, prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek,
była działaczka „Solidarności" Anna Walentynowicz, Stefan Melak
- przewodniczący Komitetu Katyńskiego, Stanisław Komorowski
- wiceminister obrony narodowej i inni . Wielu spośród nich całe życie poświęciło bezinteresownej walce o Polskę . Na pokładzie miało się
znaleźć miejsce również dla brata prezydenta - Jarosława Kaczyńskiego. Ten jednak w ostatniej chwili wycofał się.
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Jarosław Kaczyński :
Wiosnę 2010 roku moja Mama trafiła do szpitala w ciężkim stanie
i na zmianę z bratem staraliśmy się przy niej czuwać i odwiedzać ją . Leszek był prezydentem i miał bardzo dużo obowiązków, więc częściej Mamę
odwiedzałem ja. Ze względu na stan zdrowia Mamy postanowiliśmy, że ja
nie pojadę do SmolMska, tylko zostanę w Warszawie, abym mógł być przy
Mamże. Więc Leszek miał przewodzić delegacji, a po powrocie z Katynia
przyjechać do szpitala i znów odwiedzić Mamę. Ostatni raz spotkaliśmy
się właśnie w szpitalu, u Mamy w piątek 9 kwietnia. Leszek wyszedł, ja
zostałem jeszcze. Nie mogłem się wtedy spodziewać, że widzę mojego ukochanego brata po raz ostatni.
Niemal w ostatniej chwili, na dzień przed odlotem, Jarosław Kaczyński ustąpił swoje miejsce posłowi PiS Zbigniewowi Wassermannowi byłemu ministrowi - koordynatorowi służb specjalnych . Wassermann
wahał się, czy polecieć z prezydentem czy z dziennikarzami i poprosił
o radę swoich asystentów. Ci doradzili mu, aby leciał z prezydentem .
„Bo tutką będzie bezpieczniej" . Poseł PiS posłuchał. Gdyby wsiadł do
jaka, przeżyłby.
Jarosław Kaczyński :
Wpiątek prosiliśmy pana Bronisława Komorowskiego - wówczas marszałka Sejmu, aby przełożył jedno mało znaczące głosowanie, aby posłowie
z naszego klubu : Grażyna Gęsicka, Stanisław Zając i Aleksandra Natalii
- Świat- mogli wcześniej opuścić Sejm i zdążyć na pociąg jadący na uroczystości katyńskie. Bronisław Komorowskż odmówił i te dwie koleżanki
- plus jeszcze jeden poseł - nie zdążyli na pociąg i polecieli samolotem
razem z moim bratem . Gdyby marszałek Komorowskż nie okazał się tak
małostkowy, te osoby żyłyby do dziś.
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Lech Kaczyński i jego współpracownicy chcieli, aby wizyta miała
jak najgłośniejszy oddźwięk w mediach . Dlatego wyjątkowo, dla ekipy
dziennikarskiej, zorganizowano osobny transport wojskowym samolotem . Jak-40 miał wystartować wcześniej, aby dziennikarze byli na
miejscu przed delegacją prezydenta i zdążyli przygotować transmisję .
Jaka obsługiwała trzyosobowa załoga : porucznik pilot Artur Wosztyl
- dowódca, porucznik - pilot Rafał Kowaleczko i starszy chorąży Remigiusz Muś - technik pokładowy. Aby uniknąć zamieszania, chcieli
wystartować jeszcze przed przyjazdem pasażerów tupolewa . Cała procedura przebiegła bez zakłóceń. Gdy szarzał świt, porucznik Wosztyl dostał zgodę na start. O godzinie 5 .29 Jak-40 wzniósł się w górę
i odleciał w stronę Smoleńska . Gdy maszyna startowała, z hangaru na
Okęciu kolejna załoga wyprowadzała tupolewa o numerze bocznym
101 . Załogę tę stanowili : kapitan pilot Arkadiusz Protasiuk (dowódca), major pilot Robert Grzywna, porucznik pilot Artur Ziętek (nawigator) i starszy chorąży Andrzej Michalak (technik pokładowy) .
W grudniu 2010 roku w prasie pojawiła się informacja, że dowódca nie chciał lecieć do Smoleńska . Nie miał aktualnych prognoz
pogody i - prawdopodobnie - aktualnych kart podejścia. Jeden z pilotów z 36 pułku miał zeznać' w trakcie śledztwa, że na płycie lotniska doszło do ostrej wymiany zdań między Protasiukiem, a Błasikiem, który osobiście przekonał pilota do startu . Ta wersja wydaje się
mało prawdopodobna, bo kapitan Protasiuk był odporny na naciski .
Czy jednak tak było rzeczywiście - tego się nigdy nie dowiemy.
Prezydent i jego małżonka przyjechali na Okęcie spóźnieni .
W efekcie samolot wystartował z prawie półgodzinnym opóźnieniem .
Kapitan Protasiuk odbił się z pasa dopiero o 7 :27 . Chwilę później,
kontroler z wieży na Okęciu zidentyfikował rządowego tupolewa,
kazał wznieść się na wysokość 21 tysięcy stóp i skręcić bezpośred1. Przeglądając akta iledztwa, nie znalazłem tego protokołu . Wygląda to na manipulagę obliczoną na to, by uczynić
generała Błasika współwinnym tragedii . Tym bardziej, że według tej samej wersji, generał Błasik- po tym, jak
rzekomo zmusił Protasiuka do startu - miał zameldować prezydentowi gotowo ;ć do lotu.
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nio w stronę BAMSO . BAMSO to punkt wylotowy ze strefy kontroli
zbliżeniowej lotniska Okęcie, położony po stronie wschodniej . Załoga
pozdrowiła kontrolerów i poleciała w stronę granicy białoruskiej, aby
później wylądować na lotnisku Siewiernyj .
Lotnisko Siewiernyj nazywane jest „piekielną dziurą" . Powstało
w roku 1920 na potrzeby lokalnego zarządu cywilnej floty lotniczej .
Aż do 1941 roku stacjonowały tu samoloty Armii Czerwonej : fokkery,
osławione junkersy i ANT-9 - prototypy późniejszych popularnych
maszyn . Latem 1941, po agresji niemieckiej na ZSRR, hitlerowcy zajęli okolice Smoleriska, w tym także lotnisko Siewiernyj . Z racji swojego
położenia (przez kilka miesięcy było położonym najbliżej Moskwy portem lotniczym w rękach armii niemieckiej) zostało wyremontowane .
Decyzję o rozbudowie i remoncie lotniska podpisał osobiście Hermann
Goering - szef Luftwaffe (sił powietrznych 111 Rzeszy) .' Do 1943 roku
lotnisko wykorzystywane było przez armię niemiecką - potem zostało
przejęte z powrotem przez Armię Czerwoną i stało się na krótko bazą
475 szwadronu lotniczego, później pułku lotnictwa transportowego
ZSRR. W latach 1951 - 1991 stacjonował tu również pułk myśliwców. Od 1974 roku lotnisko wykorzystywane jest głównie jako miejsce
hangarowania i postoju samolotów - przede wszystkim jaków, które
od lat przechodzą remonty generalne w pobliskiej fabryce . W okresie
tzw. „zimnej wojny" - jaki były jednym z najpopularniejszych modeli
samolotów wojskowych używanych w krajach demokracji ludowej . Po
1989 roku część państw byłego Układu Warszawskiego zaczęła wycofywać z użytku sowieckie maszyny, by zastąpić je amerykańskimi .
W Polsce szło to bardzo opornie (powodem były względy finansowe),
więc polskie jaki nadal latały do Smoleńska na naprawy . Lotnisko stało
się również miejscem postoju Iłów-76 i Atononów-12, które są głównymi samolotami transportowymi rosyjskiej armii . Lotnisko zatrudnia
2. Został skazany na śmierć podczas procesu w Norymberdze i powieszony .
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na stałe około 50 osób, z czego większość zajmuje się wyłącznie pilnowaniem terenu i pasów startowych . Od lat 60 . władze wojskowe
nie znajdowały pieniędzy na modernizację infrastruktury lotniska .
Nie udało się wyremontować drogi dojazdowej do portu, ani postawić nowego ogrodzenia . W efekcie, codziennie przez teren lotniska
przechodzi kilkadziesiąt osób, skracając sobie w ten sposób drogę do
miasta.
ja rzadko łatałem na takie lotniska pod względem oświetlenia, jak
lotnisko w Smoleńsku . Chodzi mi (o) brak oświetlenia pasa, dróg kołowania, progu pasa. (. . .) Chciałbym tylko zaznaczyc, iż wieża była tylko
z nazwy. Faktycznie był to parterowy barak . Nie jestem w stanie powiedzieć, czy podczas zarówno naszego lądowania, jak i Tu-154 ktoś stał
przy wieży zjakim; urządzeniem technicznym - zeznał porucznik pilot
Rafał Kowaleczko - drugi pilot jaka.
Co równie istotne, w ostatnich latach nie znalazły się pieniądze na
nowoczesne systemy naprowadzania, ułatwiające pilotom bezpieczne
lądowanie. Zabrakło m .in. ILS - Inteligent Landing System, zamiast
którego ustawiono dwie radiolatarnie typu NDB .
Nadajniki NDB to anteny, które wysyłają samolotowi sygnał
w kształcie odwróconego stożka, informujący w jakim położeniu
znajduje się samolot . Jeśli odchyla się od osi pasa startowego, radiolatarnie piszczą, zmuszając pilota do ustawienia się w osi pasa . Sygnał
milknie, gdy powracają do odpowiedniego położenia . Sygnał trwa
tym dluiej, im wyżej pilot jest nad radiolatarnią . Korzystając z radiolatarni NDB, pilot ma trzy ważne punkty . Pierwszy - 10 km od
pasa - to wysokość 500 m i początek ścieżki lądowania . Drugi punkt
- 6,1 km od progu pasa i wysokość 300 m . Ostatni to odległość
1,1 km i wysokość 70-120 m . Rozpoczynając podchodzenie do lądowania, pilot znajduje_ się 10 km od lotniska na wysokości 500 m .
Otrzymuje wówczas sygnał pierwszego nadajnika NDB oddalonego,
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jak wspomniano, o 6,1 km . Ustawia kąt opadania tak, aby nad rym
nadajnikiem znaleźć się na wysokości 300 m . Sygnał pozwala ustawić
samolot w osi do pasa . Samolot uzyskuje sygnał od nadajnika i kieruje
się na niego . Pilot ustawia się na „zero' (kierunek osi pasa) . Przelatując
nad nadajnikiem uzyskuje znak - informację (czerwona lampka oraz
sygnał), że przelatuje nad właściwym nadajnikiem . W rym miejscu
może sprawdzić odległość od lotniska. Potem następuje przestawienie
igły wskaźnika i pilot otrzymuje sygnał od drugiego nadajnika NDB,
oddalonego o 1 lub 1,1 km od progu pasa . Odległość między radiolatarniami powinna więc wynosić 5 lub 5,1 km . Jeśli jest inaczej, pilot
otrzymuje fałszywy sygnał co do odległości od pasa i może źle skierować samolot . To zaś prowadzi do katastrofy.
Obie radiolatarnie postawione w Smolerisku, bliższa i dalsza prowadząca, wyprodukowane zostały w latach 1981 i 1989, znajdowały
się na wschodniej stronie pasa startowego . 1 nie działały tak, jak powinny.
Wdniu 10. 04.2010 ustawiając się na kursie lądowania, biorąc wskazania GPS, wskazówka ARK, wskazująca dalszą radiolatarnię, nakazywała wprowadzenie poprawki w prawo, pomimo, że GPS wskazywał, że
jesteśmy na osi centralnie na pas 259, biorąc pod uwagę wskazania ARK,
wprowadziłem poprawkę w prawo i kontynuowałem podejście, jak wyżej
zeznawałem. Wskaźnik GPS wskazywał w tym momencie, że kontynuuję
podejście z prawej strony ścieżki podejścia . Można wobec tego wnioskować,
że współrzędne lotniska (KTA) nie wskazywały środka drogi startowej.
Chciałbym również dodać, że wprowadzając odczytane z karty podejścia
współrzędne bliższej i dalszej radiolatarni, odległość między nimi nie wynosi 5,15 km tylko 4,5 km odczytane z GPS. Zrobiłem to już w Polsce
po katastrofie . Nikogo jeszcze o tym nie informowałem . Prokuratura jest
pierwszym organem, któremu przekazuję tę informację zeznał w śledztwie dowódca jaka porucznik pilot Artur Woszryl .
Źle zsynchronizowany system doprowadził do szeregu komplikacji
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podczas manewru lądowania .
KontynuuJ4c podejście do bliższej radiolatarni, zauważyłem, że po
przełączeniu na ARK (automatyczny radiokompas) na bliższą nie mam
jednoznacznych wskazań . Wskazówka ARKna przyrządzie NPP wychylała się około 10 stopni, raz w prawo raz w lewo. To świadczyło, moim
zdaniem, o nieprawidłowej pracy radiolatarni . PodJ4łem wobec tego
decyzję o przełączeniu ARK na dalszą radiolatarnię i kontynuowanie
podejścia, uwzględniaJ4c wskazania tejże radiolatarni . ( . .) Pomiędzy
dalszą a bliższą, oprócz świateł APM nie widziałem żadnego innego
oświetlenia lotniska . Identyczna sytuacja była po wylądowaniu na pasie,
tzn . nie widziałem oświetlenia ani pasa ani też dróg kołowania - zeznawał w prokuraturze dowódca jaka-40 .
Mimo tych licznych niedogodności, 10 kwietnia, chwilę po godzinie 7 rano, porucznik pilot Artur Wosztyl z wirtuozerią typową dla
polskich pilotów posadził jaka na pasie startowym lotniska Smoleńsk
- Siewiernyj . Dziennikarze obecni na pokładzie, nieświadomi problemów z lądowaniem, szybko opuścili pokład, przeszli formalności graniczne i udali się na cmentarz w Katyniu . Porucznik Wosztyl i dwaj
jego koledzy zostali na lotnisku . Nie wiedzieli, że dzięki temu staną
się najważniejszymi świadkami katastrofy rządowego samolotu . Sami
mieli szczęście . Mgła nie była bardzo gęsta i porucznik Wosztyl mógł
zobaczyć pas . Nie był więc zdany na radiolatarnie . Kapitan Protasiuk
lądował we mgle i nie widział lotniska . 1 musiał być zdany na radiolatarnie . A te wprowadziły go w błąd . Dlatego właśnie był przekonany,
że znajduje się na poprawnej ścieżce lądowania, choć tak nie było.
Czy to możliwe, aby osoby odpowiedzialne za lotnisko w Smoleńsku ustawiły radiolatarnie w złych miejscach? Lotnisko funkcjonowało od 1920 roku, jako część infrastruktury wojskowej . Sprawność
wojska była w ZSRR kwestią najważniejszą . Ktokolwiek ustawiłby
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radiolatarnie źle, zostałby oskarżony o sabotaż lub dywersję i skazany
na śmierć lub na wiele lat łagru . W aktach prokuratorskiego śledztwa
nie ma żadnych informacji pozwalających przypuszczać, że ktokolwiek
zgłaszał zastrzeżenia co do pracy radiolatarni lub jakiejkolwiek innej
części lotniskowej infrastruktury. Wniosek nasuwa się jeden, radiolatarnie ustawiono źle tuż przed 10 kwietnia .
Tuż po godzinie 10 czasu rosyjskiego, kapitan Arkadiusz Protasiuk
poinformował kontrolerów o opuszczeniu przestrzeni powietrznej Białorusi . Wleciał do Rosji i powoli zaczął przygotowywać się do-lądowania w Smoleńsku . Około 8 :25 Lech Kaczyński zadzwonił z telefonu
satelitarnego do swojego brata.
Jarosław Kaczyński :
Rozmowa dotyczyła tylko stanu zdrowia Mamy, niczego innego. Brat
poradził mi na koniec, żebym jeszcze się trochę przespał, bo jestem bardzo
zmęczony. Później pojawiły się jakieś pseudorewelaćje medialne, jakobym
miał naciskać na mojego brata, aby koniecznie kazał pilotom lądować.
To jest informacja nieprawdziwa i bardzo dla mnie krzywdząca . Absolutnie nie miało to miejsca. Nigdy nawet by mi to do głowy nie przyszło,
aby tak zrobić. Ktoś, kto twierdzi, że namawiałem brata, aby zmuszał
pilotów do lądowania, po prostu bezczelnie kłamie.
W pewnym momencie nasza rozmowa została przerwana, ale nie
zaniepokoiło mnie to . Tak się często zdarzało przy rozmowach przez
telefon satelitarny.
Kilkanaście minut przed katastrofą prezydent miał spokojny, opanowany głos . Jarosław Kaczyński nie miał więc powodów przypuszczać, że za chwilę wydarzy się coś strasznego . Po godzinie 8 :20 piloci
tupolewa połączyli się ze swoimi kolegami z jaka-40, by zapytać o warunki na lotnisku .
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Dokładny zapis ich rozmów miał przedstawiać stenogram z czarnych skrzynek udostępniony przez Rosjan stronie polskiej w czerwcu .
Wszystko wskazuje na to, że zapis ten został umyślnie sfałszowany .
Dowody na to przedstawimy w kolejnej części . Teraz wymienimy tylko dwa najważniejsze . Pierwszy - opublikowany przez Rosjan zapis
trwa dłużej niż wynosi maksymalny czas pracy rejestratora . Prawidłowo działający rejestrator może nagrywać dwie minuty krócej . Drugi
- treść zapisu odnośnie rozmów pilotów nie pokrywa się z zeznaniami załogi jaka. Chorąży Muś zeznał w prokuraturze, że łącząc się z kolegami z tupolewa powiedział „Arek tu Remek" . Z kolei w oficjalnych
stenogramach czytamy, że powiedzieć miał „Remek, jestem" .
Ale to nie wszystko . Dotychczas utajniony jest rejestrator, zawierający parametry lotu . Stenogramy z CVR (Cockpit Voice Register
- rejestrator rozmów załogi) dowodzą zaś, że Tu-154M z Lechem
Kaczyńskim na pokładzie rozbił się dokładnie o godzinie 8 :41 :05,4
czasu polskiego . W rym momencie bowiem - według oficjalnej wers] i
- kończy się zapis rejestratora CVR . Aby odpowiedzieć na pytanie,
co wydarzyło się w Smoleńsku, musimy więc posiłkować się innymi
źródłami .
Źródło pierwsze : raport z elektrowni
W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że samolot, tuż przed upadkiem,
zahaczył skrzydłem o linię energetyczną w pobliżu Smoleńsku . W wyniku tego, w pobliskiej elektrowni przestał funkcjonować generator
numer WŁ-602, który dostarcza prąd w okolice lotniska Siewiernyj .
10 kwietnia, po południu, kierownictwo smoleńskiej elektrowni powołało specjalną komisję, która miała wyjaśnić sprawę . Tego samego
dnia, po wnikliwym zbadaniu przebiegu zdarzeń, członkowie komisji
podpisali się pod protokołem, który ma istotne znaczenie dla sprawy .
To Dokument zbadania faktu odłączenia prądu .
Z protokołu wynika, że generator WŁ-602 przestał dostarczać
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prąd do okolicznych domów o godzinie 10:39 :35 czasu rosyjskiego.
Został z powrotem uruchomiony (w trybie awaryjnym) o godzinie
10:41 :11 przez dyżurnego technika elektrowni Siewiernyj . Wtedy prąd
z powrotem popłynął. 1 wtedy też zawyły syreny alarmowe w pobliżu lotniska Siewiernyj . Moment ich włączenia zarejestrował telefonem
komórkowym nieznany autor filmu z miejsca upadku tupolewa . Film
ten (więcej o nim w kolejnym rozdziale) zarejestrował tajemnicze postaci kręcące się przy wraku samolotu i dziwne odgłosy przypominające
strzały z broni palnej .
Co to oznacza? Na dostępnym w Internecie nagraniu z telefonu komórkowego, syreny alarmowe włączają się w 34 sekundzie . Wcześniej,
autor filmu biegł na miejsce zdarzenia i głośno sapał. Jeśli od godziny
10 :41 :11 (moment włączenia syren alarmowych) odejmiemy 34 sekundy, otrzymujemy godzinę 10:40 :37 czasu rosyjskiego. O tej dokładnie
godzinie została włączona kamera w telefonie komórkowym .
Wyjęcie telefonu, włączenie kamerki i ustawienie jej - zwłaszcza,
gdy dzieje się to w biegu - zajmuje co najmniej 5 sekund. To by oznaczało, że autor tajemniczego nagrania dowiedział się o upadku około
godziny 10 :40:32 . To dowody, które w sposób niepodważalny i bezsprzeczny wskazują, że do upadku tupolewa musiało dojść najpóźniej
o godzinie 10:40 :32 czasu rosyjskiego, czyli o 8 :40 :32 czasu polskiego .
Ale najprawdopodobniej doszło wcześniej .
Źródło drugie : prawa matematyki i fizyki
Kola - miejsce, w którym Tupolew uderzył o ziemię, znajduje się
około kilometra od pasa startowego w Smoleńsku i dokładnie 250 m
w linii prostej od miejsca uszkodzenia linii wysokiego napięcia . O tę
linię samolot uderzył skrzydłem dokładnie o godzinie 8 :39 :35 . Jeśli
chcielibyśmy przyjąć oficjalną, rosyjską wersję, że do katastrofy doszło
po godzinie 8:41 :06 oznaczałoby to, że odległość 250 m samolot pokonał w czasie przekraczającym półtorej minuty. Musiałby więc lecieć
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z prędkością . . . niewiele większą niż 12 km/h. Jest to niemożliwe,
ponieważ dla ważącego ponad 80 ton tupolewa, minimalna prędkość
lotu wynosi ponad 280 km na godzinę, a więc nieco więcej niż 75 m/
sek. Jeśli przyjąć, że samolot podchodzący do lądowania leciał właśnie
z tą prędkością, oznaczałoby to, że dystans 250 m pokonał w ciągu
niecałych czterech sekund . Oznaczałoby to, że do zderzenia doszło
najpóźniej o 8 :39 :38, a więc na prawie półtorej minuty przed oficjalnym momentem katastrofy!
Źródło trzecie : pierwsza informacja
Pierwszą informację o katastrofie rządowego tupolewa podał Wiktor Bater - korespondent Polsat News, od wielu lat pracujący w Rosji .
Nasuwa się pytanie, czy podałby informację tej wagi, wiedząc, że jest
nieprawdziwa? Oczywiście nie . Korespondent musiał przecież wiedzieć, jakie skutki by to wywołało - także dla niego samego i jego wiarygodności . Wiktor Bater nie ma w środowisku dziennikarskim opinii
wariata ani konfabulanta . Nie zasłynął też z jakichś spektakularnych
dziennikarskich wpadek . Trudno więc podejrzewać go o złą wolę lub
manipulację w tej kwestii . Aby podać taką informację, dziennikarz musiał być pewien, że jest prawdziwa . A skoro ją podał tuż po godzinie
8 :40, musiała być już wówczas potwierdzona . To oznacza, że do wypadku doszło wcześniej . Potwierdza to tezę o rym, że katastrofa miała
miejsce przed godziną 8 :40!
Źródło czwarte: tajny nasłuch
Oficer Służby Wywiadu Wojskowego :
Polskie służby wywiadowcze od co najmniej dziesięciu lat dysponują
ściśle tajnymi ośrodkami radionasłuchu . Ośrodki te maj4 specjalistyczny
sprzęt nasłuchowy skierowany na teren za wschodnią granicą . Radary s4
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bardzo czułe. Mogę zarejestrować każde pierdnięcie od Bugu aż po Ural .
Oczywiście radary te są odpowiednio „zadaniowane ; aby wychwytywały tylko te dźwięki, które sę nam potrzebne : wystrzeliwania rakiet, jazdy
czołgów, start samolotów . Wszystko to, co jest dla nas interesujęce z punktu
widzenia obronności Polski .
W sobotę 10 kwietnia 2010 roku między godzinę 8:39:30, a 8:39:40
nasze radary zarejestrowały dwa, następujęce po sobie w krótkim odstępie
czasu wybuchy w okolicach lotniska Smoleńsk - Siewiernyj .
W każdym postępowaniu dowodowym, najbardziej istotne są trzy
pytania: co?, gdzie? i kiedy? Odpowiedź na pytanie „gdzie?" znana jest
od początku : samolot rozbił się ponad kilometr przed początkiem pasa
startowego lotniska Siewiernyj . Na pytanie „kiedy?" udzieliliśmy odpowiedzi powyżej . Teraz sprawa najważniejsza : „co?" . Co wydarzyło się
tuż przed godziną 8 :40 w pobliżu lotniska Smoleńsk - Siewiernyj?
Robert T. - specjalista - pirotechnik Biura Ochrony Rządu :
Gdy patrzy się na zdjęcia wykonane na miejscu katastrofy, każdy, kto
ma pojęcie o pirotechnice i awionice, zwróci uwagę na wyględ poszczególnych elementów . Silniki, wirniki i łopatki pozostały w stanie prawie
nienaruszonym . Jest to rzecz arcyważna, która zmienia nasze spojrzenie na
przebieg wydarzeń ze Smoleńska . Turbina silnika samolotowego Tu-154M
pracuje przecież z prędkości412 tys . obrotów na minutę. Dochodzi do niej
benzyna lotnicza - znacznie bardziej wybuchowa niż zwykła benzyna samochodowa. jeśli przyjmiemy, że wersja Rosjan jest prawdziwa i samolot
uderzył o ziemię, musiałoby dojść do wybuchu ż turbina pracuJ4ca z t4
prędkościę musiałaby rozpaść się na dziesiętki tysięcy drobnych części . Podobniejak wszystkie pozostałe elementy silnika .
Silnik Tu-154M to radziecki Sołowiow D30-KU . Jego długość wynosi 146 cm, waga to 2305 kg, ciąg maksymalny to 103 kN, a ciśnienie
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sprężania wynosi 17 :1 .
W wyniku uderzenia o ziemię, ciężki silnik musi się rozpaść, a potężna siła spowodowana wybuchem benzyny lotniczej powinna rozrzucić
jego fragmenty w promieniu nawet kilku kilometrów. Rzeczą oczywistą
jest, że z owalnych komór, w których montuje się silniki, wykonanych
z duralowej blachy, mógł pozostać co najwyżej ślad. Tymczasem na zdjęciach widzimy je prawie w stanie nienaruszonym - analizuje Robert T

Według oficjalnej, rosyjskiej wersji, na kilka sekund przed uderzeniem o ziemię, kapitan Protasiuk otworzył przepustnicę i dał
pełny ciąg, aby osiągnąć maksymalną moc i podnieść samolot do
góry. W tej sytuacji, turbina silnika tupolewa pracuje z prędkością
20 tys . obr./min .
Przy takiej prędkości pracy turbiny, w wypadku uderzenia o ziemię,
części powinny ulec jeszcze większej dewastacji niż w przypadku, jeśli
turbina pracuje z prędkością 12 tys . obr./min . - mówi major Robert T

Zdaniem eksperta, całą sytuację można wytłumaczyć tylko w jeden możliwy sposób : w momencie uderzenia o ziemię silniki nie
pracowały!!! W każdym innym przypadku, zostałyby z nich tylko
drobne fragmenty rozrzucone w promieniu kilku kilometrów .
Skoro więc przyjmiemy za pewnik, że silniki tupolewa nie pracowały w momencie katastrofy, istnieją tylko dwie możliwości . Pierwsza
jest taka, że silniki zacięły się w powietrzu . W historii lotnictwa awarie silników samolotowych zdarzały się, jednak znany jest tylko jeden
przypadek, kiedy awarii uległy jednocześnie wszystkie trzy silniki .
Stało się to w grudniu 2010 roku na lotnisku Domodiedowo w Moskwie, w samolocie . . . Tu-154M . Samolotem gwałtownie szarpnęło
w bok, maszyna zjechała z pasa i rozbiła się na trawie . Dwóch pasażerów zginęło, a 83 zostało rannych . Jest absolutnie wykluczone, aby
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stało się tak 10 kwietnia w Smoleńsku . Gdyby do tego doszło, piloci na
pewno zauważyliby to, a ślady tego zachowałyby się w ich rozmowach
zapisanych w rejestrach czarnych skrzynek.
Skoro wykluczamy taki przebieg zdarzeń, pozostaje tylko jedna
możliwość : silniki nie pracowały, bo samolot . . . awaryjnie wylądował
i kapitan Protasiuk po prostu je wyłączył!
Oficer Służby Wywiadu Wojskowego :
Okoliczności katastrofy mogły być wyjaśnione już 10 kwietnia lub kilka
dni później. Wszyscy wiedzę, że każdy lot samolotu, zwłaszcza samolotu wojskowego (a takim był lot tupolewa do Smoleńsku) jest rejestrowany
dzięki nowoczesnym amerykańskim satelitom szpiegowskim . Tak samo było
z tym lotem. Został nagrany, zdjęcia trafiły do zasobów NSA', więc wystarczyło zwrócić się do Amerykanów z prośbą o ich udostępnienie .

5 maja 2010 roku szef kolegium ds . służb specjalnych - Jacek Cichocki - oficjalnie potwierdził w rozmowie z RMF FM, że Amerykanie przekazali Polsce zdjęcia satelitarne dotyczące katastrofy samolotu
z prezydentem Kaczyńskim na pokładzie . Cichocki podziękował stronie amerykańskiej za współpracę, ale nie ujawnił żadnych szczegółów .
Także prokuratura ograniczyła się tylko do lakonicznego komunikatu,
że zdjęcia „mają ogromne znaczenie", a „zgodę na ich udostępnienie
wydał resort obrony" . Tyle tylko, że Ministerstwo Obrony Narodowej
nigdy tego nie potwierdziło .
Oficer Służby Wywiadu Wojskowego :
Prokuratura bazowała na grze słów. Oczywiście, że zgodę na udostęp-

3. National Security Agency - Narodowa Agencja Bezpieczeństwa -jedna z tajnych z shdb specjalnych Stanów
Zjednoczonych.
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nienie materiałów NSA wydał resort obrony, ale nie polski, tylko amerykański. Zgodę wydał Pentagon, a nie ministerstwo Bogdana Klicha .
Naszych ministrów nikt nawet nie pytał o zdanie . My byliśmy bardo ciekawi, jak zachowa się polska prokuratura, ponieważ te zdjęcia w bardzo
dużym stopniu uwiarygodniają tezę, że w Smoleńsku doszło do zamachu,
żeby nie powiedzieć, że w sposób jednoznaczny tę tezę potwierdzają.
Prowadząca śledztwo Wojskowa Prokuratura Okręgowa nie odpowiedziała konkretnie na żadne pytania odnośnie materiałów przekazanych przez NSA . Materiałów tych nie udostępniono także rodzinom ofiar ani ich pełnomocnikom procesowym . Trafiły do kancelarii
tajnej z adnotacją „ściśle tajne" . Dostęp do nich ma tylko kilku prokuratorów
Rozmowa z oficerem Agencji Bezpieczeristwa Wewnętrznego :
- Wjakich okolicznościach te zdjęcia trafiły do Polski?
- Amerykańskie służby same, z własnej inicjatywy zorganizowały
robocze spotkanie z kilkoma przedstawicielami naszych służb. Naszych
było na tym spotkaniu pięciu : dwóch zAgenćji Wywiadu, dwóch zABW
i jeszcze jeden człowiek, o którym nie mogę mówić . Do spotkania doszło
poza Polską, ale bardzo blisko polskiej granicy, w miejscu, w którym
Amerykanie mają swój lokal kontaktowy . Amerykanie powiedzieli,
że satelity NSA nagrały cały lot tupolewa i zarejestrowały też moment
tzw. „katastrofy':
- Satelita czy satelity?
- Satelity. Liczby mnogiej użyłem nieprzypadkowo . Amerykanie
używają dwóch rodzajów satelit szpiegowskich . Pierwszy typ nagrywa
wszystko z góry, z bardzo dużej odległości. Drugi typ nagrywa z boku
4. ABW-Agencja Bezpieczeństwa Wewnrtrznego -po/ska służba specjalna zajmująca się m . in. kontrwywiadem,
zwakzaniem przestrpczości ekonomicznej i zwalczaniem terroryzmu .
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z niższej wysokości, pod kątem . Dzięki temu każdy obiekt można nagrać
i z góry i z boku .
- Co satelity nagrały 10 kwietnia?
- Nagrały lot tupolewa ż moment jego lądowania . Z tych nagrań wynika, że samolot wylądował w błocie w tym lesie w pobliżu lotniska, trochę
poobijany i pokiereszowany, ale wylądował. Zdjęcie zrobione chwilę póżniejprzedstawia już wrak tupolewa, którego fragmenty są porozrzucane .
To już efekt wybuchu. Natomiast satelita wyższy, rejestrujący wszystko
z „lotu ptaka" nagrał miejsce, gdzie tutka wylądowała. Technicy NSA
powiększyli fragmenty tych zdjęć. Widać tam wyryte w błocie ślady kół
samolotu, układające się w trójkąt. Dalsze powiększenie i wyskalowanie
zdjęcia, pozwoliły wyliczyć, że ślady kół oddalone są od siebie o mniej
niż 12 metrów. Tymczasem w Tu-154M rozstaw podwozia wynosi
11,5 metra .
- Co się działo z tymi zdjęciami?
- Wzięliśmy kilka z nich od Amerykanów, potem napisaliśmy notatkę
do szefa ABW Krzysztofa Bondaryka, w której przedstawiliśmy przebieg
spotkania z Amerykanami i ich ofertę dotyczącą zdjęć i załączyliśmy te
zdjęcia, które dali nam Amerykanie . Myśleliśmy, że natychmiast spotka
się to z reakcją i przełożeni każą nam oficjalnie wystąpić do strony amerykańskiej, aby te zdjęcia trafiły w nasze ręce . Ku naszemu zdumieniu
tak się nie stało . Z tego, co słyszałem, Bondaryk napisał na ten temat
notatkę do premiera Tuska, ale Tusk nie zdecydował się skorzystać z oferty
Amerykanów. W każdym razie oficjalnie już do kolejnego spotkania nie
doszło.
- A nieoficjalnie?
- Nieoficjalnie tak . I wtedy Amerykanie mówili, że jeśli polski rząd
w taki sposób postąpił, to to jest zdrada interesów narodowych i zdrada
sojuszników z NATO, bo to oznacza, że rząd Donalda Tuska wspólnie
z Rosją uczestniczy w matactwie . I tuszuje ślady zabójstwa prezydenta
państwa NATO .
- A co się dalej działo z tymi zdjęciami?
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- Nie wiem . Zapytaj o to Tuska, albo Bondarykal . Ale Amerykanie
dali nam kopie tych zdjęć i nagrańG
Jeśli zdjęcia, które otrzymałem od mojego informatora, są prawdziwe (a nic nie wskazuje na to, aby było inaczej), oznacza to, że
kapitanowi Protasiukowi udało się posadzić maszynę w błotnistym
terenie przed lotniskiem w Smolerisku i wyłączyć silniki . Chwilę później doszło do podwójnego wybuchu, którego siła wstrząsnęła kadłubem, odwróciła go na grzbiet i zmasakrowała siedzących wewnątrz
pasażerów.
Niezależnie od wszystkiego, jest jeszcze jeden ślad, który, choć
zacierany, potwierdza tę wersję . Oto na przedostatniej stronie stenogramów dostarczonych Polsce przez MAK w czerwcu 2010 roku,
widnieje fragment rozmowy załogi . O 10 :40 :50 czasu rosyjskiego
drugi pilot - major Robert Grzywna - mówi „odchodzimy" . Następnie słyszymy sygnały dźwiękowe „PULL UP" i wysokość maszyny
od ziemi, czytaną przez nawigatora - porucznika Artura Ziętka . Jest
to wysokość coraz mniejsza . Świadczy to o rym, że samolot się zniżał . jak to wyjaśnić? Przecież „odchodzi" się samolotem w górę, a nie
w dół . Można to tłumaczyć tylko w jeden sposób . Major Grzywna
nie powiedział „odchodzimy", lecz „podchodzimy" . Ta drobna różnica fonetyczna ma tutaj ogromne znaczenie co do sensu słowa . Oto
bowiem słowo „podchodzimy" wskazuje na to, że załoga do ostatniej
chwili była przekonana, że jest na właściwej ścieżce i na właściwym
kursie i postanowiła wylądować . Wówczas dźwięki zidentyfikowane
przez MAK jako „odgłos zderzenia z drzewem" mógłby oznaczać, że
faktycznie tupolew skosił drzewa, ale poszarpany i poobijany wylądował dzięki mistrzowskim umiejętnościom kapitana Protasiuka i ma-

S. Sz"Wppik KrzysztofBondaryk nie odpowiedzżal na wysłane do niego pytanża w tej sprawie.
G Zdjęcia przekazane autorowi przez oficera ABW opublikowane w częlcż z żiustragami .
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jora Grzywny. I wtedy aktywowano bombę próżniową .
Jeśli przyjmiemy - jak ustaliliśmy wyżej - że wszystkie wydarzenia
miały miejsce półtorej minuty wcześniej niż podano to w stenogramach MAK, dochodzimy do wniosku, że słowo „podchodzimy" major
Grzywna wypowiedział nie o 8:40 :50 lecz o 8 :39 :20 . To w oczywisty
sposób pokrywałoby się czasowo z rym, co wynika z raportu ze smoleńskiej elektrowni i z rym, co nagrał telefonem komórkowym nieznany
do dziś autor.
W stenogramach czarnych skrzynek, opublikowanych w czerwcu przez MAK, oznaczono także rozmowy pilotów z wieżą kontroli
w Smoleńsku . Wynika z nich, że kontrolerzy zezwolili pilotom zejść
bardzo nisko, aż do 100 m. Inaczej zapamiętali to członkowie załogi
polskiego Jaka-40 .
Jak na wysokości 50 m nie zobaczycie pasa, odlatujcie - porucznik
Artur Woszryl rytował prokuratorom rozmowę załogi tupolewa z wieżą. Tego nie ma jednak w opublikowanych stenogramach z czarnych
skrzypek . To dowodzi, że protokoły są niewiarygodne . Dowodzi też, że
kontrolerzy są współwinni katastrofie . Na to samo wskazuje ich zachowanie w pierwszych minutach po tragedii .
Po tym, jak umilkły silniki Tu-154M, z wieży wyszedł jakiś mężczyzna
w mundurze i udał się w kierunku pojazdów zabezpieczenia . Po chwili
pojazdy ruszyły na sygnale . Następnie z wieży wyszedł kolejny mężczyzna
w mundurze, wzrost około 160-165, krótko ostrzyżony, jasny blondyn,
masywnej budowy ciała. Było widać, że jest zdenerwowany. Trzęsły mu
się ręce. Odpalał papierosa. Do niego podszedł chorąży Muś - zeznawał
porucznik pilot Artur Woszryl .
Po tym jak Tu-154M rozbił się, ja przez radio z jaka skontaktowałem się z wieżą i zapytałem się kontrolera co z naszym Tu-154M.
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On odpowiedział, że źle. Później zapytałem się ponownie, co z naszym samolotem tzn . Tu-154M. Kontroler powiedział, żebym wyszedł
z Jaka-40. Kiedy wyszedłem, w moją stronę szedł mężczyzna umundurowany, w wieku około 40-45 lat, niski blondyn o ogorzałej twarzy.
Wtedy też powiedział mi, że Tu-154M spadł 1500 m przed pasem . Ten
mężczyzna był przerażony, trząsł się i mamrotał, że jest już po nim .
- zeznał w prokuraturze chorąży Remigiusz Muś .
W chwili, gdy załoga jaka-40 rozmawiała z kontrolerami ze Smoleńska, kilometr dalej, w lesie, rozgrywał się drugi akt dramatu .
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Rozdział 5
Zapis egzekucji

Kilkadziesiąt minut po katastrofie na popularnym internetowym
serwisie YouTube, znalazło się nagranie wykonane telefonem komórkowym przez nieznanego autora . Kadry pokazywały wrak płonącego samolotu, a obok niewyraźne ruchy . Słychać było również kilka głośnych
huków i urywane słowa . Kolejne głosy zostały zagłuszone dźwiękiem
syren alarmowych . Na niewyraźnych kadrach widać także poruszające
się postacie.
Pierwsze nagranie zniknęło z sieci jeszcze 10 kwietnia 2010 roku .
Dlaczego tak się stało - nie wiadomo . Na szczęście informacja o filmie
rozeszła się na tyle szybko, że wielu internautów zdążyło ściągnąć nagranie na twarde dyski . Dzięki nim film po kilku godzinach pojawił
się znowu . Użytkownicy sieci zaczęli wymieniać się linkami do filmu .
Nagranie, choć jeszcze kilka razy było blokowane, ostatecznie rozeszło
się po Internecie . Wieczorem, w dzień tragedii, w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze analizy wykonywane przez amatorów . Wszyscy byli
zgodni w dwóch kwestiach : na miejscu widać poruszające się postaci
ubrane w czerwone kurtki, które w ostatnim fragmencie nagrania uciekają z miejsca wypadku . Po drugie : słychać kilka tajemniczych huków
przypominających odgłosy wystrzałów .
Jednymi z pierwszych, którzy zabezpieczyli nagranie na twardym
dysku byli technicy FBI - amerykańskiej policji zajmującej się zwalcza72

niem zorganizowanej przestępczości . Jak ustaliliśmy : kilkanaście sekund po zamieszczeniu w sieci pierwszego nagrania, jego autor wysłał
e-maiła na adresy FBI, które znalazł w Internecie . Do maiła załączył
link do wykonanego przez siebie filmu . W ten sposób, kilkadziesiąt
minut po katastrofie, pracownicy FBI weszli w posiadanie najbardziej
oryginalnego nagrania .
Jason Pack - rzecznik FBI :
Rzeczywiście, zabezpieczyliśmy nagranie wykonane telefonem komórkowym w dniu 10 kwietnia 2010 roku w pobliżu lotniska w Smoleńsku
w Rosji. Ponieważ tego dnia zginął tam prezydent Polski, a nagranie to
mogło być ważnym dowodem w sprawie, zdecydowaliśmy się poddać je
specjalistycznym badaniom kryminalistycznym . Zaznaczam, ie nie dysponujemy nagraniem, a jedynie jego kopią .
12 kwietnia 2010 roku nagranie ze Smoleńsku trafiło do Quantico,
gdzie mieści się jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów kryminalistycznych na świecie (wykonuje się tam ekspertyzy na polecenie
FBI) . Tam poddane zostało specjalistycznemu badaniu fonoskopijnemu . Dzięki zastosowaniu dekonwolucji (matematyczna operacja,
umożliwiająca rozdzielanie połączonych sygnałów), specjalistycznych
filtrów dźwiękowych i skomplikowanego systemu algorytmów, po
wielu tygodniach żmudnych badań udało się wyodrębić kilka ścieżek
dźwiękowych . W ten sposób, w połowie lipca, technicy FBI oddzielili
wszystkie głosy i odczytali treść rozmów nieznanych osób, które znalazły się na miejscu tuż po upadku tupolewa .
Równolegle, ściągnięty z Internetu zapis nagrania trafił do techników wykonujących zlecenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i Agencji Wywiadu . Agencje z kolei działały na polecenie prokuratury. W lipcu opracowano wstępną wersję zapisu filmu, która pokrywa
się z tym, co odczytali specjaliści z FBI .
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Bogdan Święczkowski - były szef ABW:
Takie nagranie może być kapitalnym dowodem w sprawie . Trzeba mieć
oryginał lub kopię z oryginału i poddać je precyzyjnej analizie . ABW dysponuje jednym z najnowocześniejszych laboratoriów kryminalistycznych
w Europie - wyposażanym w czasie, gdy ja kierowałem tą instytucją . I tam
nie byłoby problemu z rozszyfrowaniem dźwięków z tego filmu i powiększeniem obrazów zarejestrowanych na kadrach . Ale z tego co wiem, to my
dostaliśmy kopię od kopii . Więc odczytać to wszystko jest trudniej, co nie
oznacza, że jest to niemożliwe .

Ekspertyzy zajęły wiele tygodni, ponieważ technicy nie poprzestali
na odczytaniu nagrań głosowych . Poddali specjalistycznej obróbce i powiększeniu każdą z ponad 1200 klatek filmu . Dzięki temu zobaczyli, że
w 37 sekundzie widać, jak spod wraku samolotu wyczołguje się mężczyzna ubrany w jasny garnitur . Niestety, nie wiadomo, co działo się
z nim dalej, ponieważ autor filmu nie zarejestrował tego . W tej chwili
odwrócił bowiem kamerę w inne miejsce . W 43 sekundzie, w innym
miejscu, w pobliżu kół samolotu, widać również mężczyznę, który najpierw podniósł ręce do góry, a potem nagle przewrócił się na ziemię.
Nie wiadomo, czy się podniósł, bo chwilę później nagranie pokazało
inne miejsce .
Technicy zidentyfikowali siedem głosów . Pierwszy należał do autora
filmu (rozpoznano to po rym, że słowa były wypowiadane z najbliższej
odległości i inaczej zarejestrowała je kamera) . W filmie słychać ponadto
trzy różne męskie głosy i jeden kobiecy. Wszyscy mówią po rosyjsku.
Dodatkowo słychać dwa inne głosy po polsku .
Od włączenia kamery do 12 sekundy autor filmu biegnie przez las
w stronę miejsca katastrofy . Słychać jego głośny oddech .
M 1,M2,M3 - męskie głosy
Kl - głos kobiety
74

0:12 odgłos przeładowania broni, potem odgłos strzału .
0:12 :20 M1 : uspokój się
0:18 : M2 : patrz mu w oczy
0 :21 : M l : uspokój się
0 :22 : M3 : polieg (być może chodzi o słowo poległ)
0 :22 :8 odgłos uderzenia
0:28 : (niewyraźne) O Boże! Co to jest?- po polsku
0:29 : M1 : wsiech! (ros. wszystkich)
0:30 : (rozlega się dźwięk syreny alarmowej)
0:30 - 0:30,8 M2 : pabieriac (ros : zabierać, przyjmować)
0:31 M1 : ubijat (ros. zabijać)
0:30 :09 - 0:31 :03 : K1 : gdje, tato (ros. gdzie, tato)
0:31 :6 - 0:32,7 : M l : wiernujsia! (ros: wracaj)
0 :33 - niezrozumiały głos kobiety zagłuszony przez dźwięk syreny
0 :38 :75 - trzeci cichy strzał
0:41 :50 - 0:43 :65 - K1 : uważaj, uważaj!
0 :43 :00 - 0:44 ;00 MI : krugom, dawaj, krugom, on uchodit!
(ros. okrążaj go, okrążaj, on ucieka)

0 :44 :12 - czwarty strzał
0:44 :20 - M3: polieg (być może chodzi o słowo poległ)
0:45 :6 - 0 :46 :8 - K1 : (wulgaryzm i śmiech)
0:46 :7 : M2 : dawaj, riebiata, chuja (dawajcie chłopaki chuja)
0:47 :76 piąty strzał
0:48 : M3 : dawaj gnata (ros . daj pistolet)
słychać przeładowanie broni
0:50 : Nie zabijajcie nas (kobiecy głos po polsku)
0:51 : M2 : Eta żeńszczina żiwiot (ros . ta kobieta żyje)
0:52 : Boże! Co to jest? (męski głos po polsku)
0 :53-0 :54 MI : Żiwiot, strielaj (ros. żyje, strzelaj)
0 :55 : przeładowanie broni
0 :57 : szósty strzał
0 :59 : A : ni chuja siebia (rosyjski wulgaryzm)
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1 :02 - 1 :03 odgłos repetowania broni
1 :06 : siódmy strzał
1 :07 : śmiechy
1 :12 : M1 : wsje nazad, bystro (ros . wszyscy do tyłu, natychmiast)
1 :13 - 1 :15 dwa strzały, w tle krzyk
1 :18 (ciszej) M2: idiom tawarszczi, uchodim (idziemy towarzysze, uciekamy)'
Chwilę później, nagranie się kończy.
Być może w najbliższych miesiącach technicy rozszyfrują jeszcze
inne dźwięki . Może obraz uda się powiększyć tak, aby zobaczyć twarze
osób biegających po wraku tupolewa . Być może uda się jednoznacznie
stwierdzić, czy na nagraniu widać gałąź drzewa kołyszącą się w rytm
podmuchów wiatru czy człowieka podnoszącego ręce do góry i krzyczącego . A na jakie pytania, dotyczące tego filmu udało się odpowiedzieć
dotychczas?
Zagadka pierwsza: źródło odgłosów
Gdy tylko film przedostał się do opinii publicznej, wszyscy zwrócili
uwagę na tajemnicze odgłosy przypominające wystrzały lub wybuchy .
Rosyjska prokuratura podała dwie wersje wyjaśniające tę sprawę . Według pierwszej wybuchały butle tlenowe znajdujące się na pokładzie
samolotu .
Major rezerwy Robert T - były pirotechnik BOR-u :
Wersja o butlach tlenowych odpoczątku wydawała się o tyle mało prawdopodobna, że ich wybuch byłby bardzo głośny - na pewno głośniejszy niż
te odgłosy zarejestrowane w telefonie komórkowym.
Czas pokazał, że major Robert T miał rację . Butle tlenowe znale1. Źródle: technik pracująry dla ABW
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ziono całe .
Bogdan Święczkowski - były szef ABWLaboratorium kryminalistyczne, którym dysponuje ABW, posiada
sprzętpozwalajgcydokładnie wyodrębnić każdy dźwięk i odszyfrowaćgo
w taki sposób, aby możliwym było przeprowadzenie dokładnej analizy
porównawczej i uzyskanie odpowiedzi na pytanie o źródło tego dźwięku .
Wprzypadku takich badań znikają wszelkie wątpliwości . jeżeli bowiem
badania wykażą, ze dźwięk zapisany na tym nagraniu pochodzi od wystrzału, można przeprowadzić dalsze analizy, które wykażą zjakiego rodzaju broni strzelano .
Wersja druga mówiła o tym, że wybuchały magazynki z amunicją
funkcjonariuszy BOR . Od początku wydawało się to mało prawdopodobne . Tajemniczych odgłosów było bowiem więcej niż magazynków
BOR-owców. Wersja ostatecznie upadła, gdy okazało się, że na miejscu katastrofy znaleziono wszystkie sztuki broni należące do funkcjonariuszy BOR . Zabezpieczono też wszystkie magazynki z amunicją
(były pełne) . Pozostała więc tylko jedna możliwość - odgłosy pochodziły od wystrzałów z broni . To zaś prowadziło do dramatycznych
wniosków - nie wszyscy pasażerowi tupolewa zginęli po wybuchu
bomby, ci, którzy przeżyli, zostali na miejscu dobici strzałami z pistoletów.
Potwierdzili to świadkowie .
Słyszałam cztery wybuchy - zeznała w prokuraturze Irina Winogradowa, sanitariuszka.
Podobne zeznania złożyli także inni członkowie ekip ratowniczych.
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Jeszcze ciekawsze są zeznania Iriny Makarowej, funkcjonariuszki
MSW:
Słychać było odgłos wybuchu . Natychmiast potem, w kierunku, skąd
słychać było wybuch, wyruszyły wszystkie oddziały rosyjskie, a za nimi również funkćjonariusze z Polski . Kiedy biegłam w kierunku, gdzie doszło da
wybuchu, słyszałam odgłosy przypominające wystrzały z broni palne 2 .
Zwróćmy uwagę, że Irina Makarowa, jako jedna z nielicznych, mówi
wyraźnie, że najpierw doszło do wybuchu, a potem słyszała strzały . Potwierdza więc nie tylko to, co nagrał telefonem komórkowym tajemniczy autor, ale także to, że chwilę wcześniej doszło do wybuchu. Być
może potwierdza tym samym tezę, że tupolew rozpadł się w wyniku
eksplozji bomby próżniowej!
Kapitan Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego :
Precyzyjna analiza fonoskopijna tego filmu ze Smoleńska trwała wiele
tygodni. W końcu udało się odzyskać te tajemnicze odgłosy i ustalić ponad
wszelką wątpliwość, że są to strzały z broni palnej . Wcześniej zarejestrowano też moment przeladowania broni . Najpierw były dwa lub trzy strzały
z broni wyposażonej w tłumik . Potem były strzały oddawane z broni bez
tłumika . Poddaliśmy te dźwięki dalszej analizie porównawczej i okazało
się, że strzelano z pistoletów znanego rosyjskiego modelu . Także odgłos przeładowania broni jest charakterystyczny dla tego modelu.
Chodzi o to, że każdy dźwięk ma swoją długość i charakterystyczną barwę, którą można zapisać przy pomory skomplikowanych algorytmów matematycznych . Dzisiejsze osiągnięcia techniki pozwalają
przyporządkować taki algorytm matematyczny każdemu rodzajowi

2.ProtokółprusfuchanialrinyMakatowej-tłumacz

ieautora.
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dźwięku . Ten algorytm może służyć później do analizy porównawczej . W ten sposób można np . po dźwiękach silnika odczytać, z jakim
samochodem mamy do czynienia . Można też odczytać, z jakiego rodzaju broni pochodzi wystrzał. Bo zupełnie inny dźwięk ma glock,
a inny np . policyjny walter.
Eksperci z FBI i z polskich służb nie mają już wątpliwości co do
tego, że w nagraniu słychać strzały i co do tego, że padają tam cytowane wyżej słowa. Pozostało więc kolejne pytanie : kim są ludzie,
których sylwetki zarejestrowała kamera telefonu komórkowego? Pojawiły się dwie możliwości . Pierwsza była taka, że do wraku podbiegli
okoliczni szabrownicy, którzy chcieli ukraść wartościowe przedmioty
należące do ofiar. Tej wersji przeczą wystrzały. W Rosji posiadanie
broni palnej jest obwarowane bardzo surowymi przepisami . Trudno
uznać, że kilku szabrowników mogło nagle przez przypadek pojawić
się na miejscu tragedii z bronią w ręku . Co więcej : na powiększonych
klatkach filmu widać, że w chwilę po wystrzałach, tajemnicze postaci
uciekają . Nagranie nie wskazuje na to, aby mieli w rękach jakiekolwiek przedmioty. A trudno podejrzewać szabrowników, aby niczego
nie zrabowali z takiego miejsca .
Major Agencji Wywiadu :
Istnieje jedna, bardzo poważna poszlaka, która z dużym prawdopodobieństwem pozwala stwierdzić kim byli ci tajemniczy ludzie . Otóż na
nagraniu słychać raz czy dwa, jak oni mówię do siebie „tawariszczi"
czyli towarzyszu. Tak się w czasach ZSRR oficjalnie mówiło do członków
komunistycznej partii i do oficerów w służbach państwowych i w aparacie urzędniczym . W normalnym języku potocznym tak się w Rosji nie
mówi. To wskazuje, że te osoby, które zostały zarejestrowane na filmie
z miejsca katastrofy wywodziły się ze środowiska służb specjalnych . Były
najprawdopodobniej funkćjonariuszami tych służb. To bardzo uwiary79

godnia wersję o zamachu na prezydenta RP ż o zamordowaniu kilku lub
kilkunastu osób ocalałych z katastrofy.
Na jednej z konferencji prasowych w sejmie, Antoni Macierewicz
- szef zespołu wyjaśniającego katastrofę smoleńską - pytany o tajemniczy film nagrany telefonem komórkowym - stwierdził, że jego zdaniem
istnieją dwie możliwości . Pierwsza jest taka, że ci, którzy przeżyli, zostali zamordowani . Druga możliwość : na miejscu znaleźli się żołnierze
lub funkcjonariusze rosyjskich sił i strzelali do szabrowników, aby ci nie
mogli podejść do miejsca katastrofy. Ta ostatnia możliwość jest co najmniej mało prawdopodobna . Gdy na miejsce dotarły ekipy ratunkowe,
żadnych żołnierzy tam nie było . Po drugie : przesłuchani świadkowie nie
potwierdzają niczego, co wskazywałoby na taką wersję . Trudno sobie
wyobrazić, aby rosyjska prokuratura nie przesłuchała takich świadków
- byłby to przecież koronny dowód, że w Smoleńsku nie doszło do zamachu . W końcu - gdyby rzeczywiście znaleźli się tam funkcjonariusze
sił bezpieczeństwa (np . milicji) - czy autor filmu starałby się przed nimi
uciekać?
Oprócz tajemniczego filmu, istnieją jeszcze inne poszlaki, sugerujące
że część pasażerów mogła przeżyć katastrofę . Oto 10 kwietnia rano,
gdy Polskę obiegła wiadomość o tragicznych wydarzeniach w Smoleńsku, krewni pasażerów zaczęli dzwonić do swoich bliskich, łudząc się
nadzieją, że ktoś odbierze telefon . Na telefon ojca zadzwoniła również
Małgorzata Wassermann . Jej ojciec - poseł PiS Zbigniew Wassermann
nie odebrał telefonu . Niestety, nie przeżył katastrofy . Jednak, ku jej zaskoczeniu, zamiast poczty głosowej ojca usłyszała komunikat w języku
rosyjskim o rym, że abonent jest niedostępny . Taki komunikat - gdyby
padł w języku polskim - nie wzbudzałby podejrzeń . Rosyjski wzbudził .
Jako minister i poseł, Zbigniew Wassermann bardzo często latał samolotami (najczęściej na trasie Kraków - Warszawa) . - Zawsze, kiedy
wsiadał na pokład, wyłączał telefon - podkreślała wielokrotnie Małgo80

rzata Wassermann . - Na pewno tak samo zrobił, wsiadając do samolotu lecącego do Smoleńska . Jakie ma to znaczenie dla sprawy? Telefon
komórkowy loguje się na stacjach bazowych . Gdy zostaje wyłączony,
traci łączność z ostatnią stacją bazową . A osobom, które próbują się
połączyć, ostatnia stacja bazowa przekazuje komunikat, że abonent
jest niedostępny. Komunikat przekazywany jest w języku urzędowym
obowiązującymm w kraju, gdzie znajduje się stacja bazowa . Trwa to aż
do momentu następnego włączenia telefonu i jego zalogowania się na
najbliższej stacji bazowej . Jeśli więc Zbigniew Wassermann wyłączył
telefon, wsiadając do tupolewa, jego córka powinna była usłyszeć komunikat po polsku . Ponieważ usłyszała go w języku rosyjskim, oznacza to, że telefon polityka zalogował się do stacji bazowej na terenie
Rosji . A to oznacza, że musiał zostać włączony już na terenie Rosji . Tę
zagadkę można wyjaśnić na dwa sposoby.
Pierwsza możliwość jest taka, że telefon komórkowy został znaleziony i włączony zaraz po katastrofie . Mógł go włączyć np . technik
lub jeden z rosyjskich śledczych . To jest jednak o tyle mało prawdopodobne, że musiałby podać kod zabezpieczający (tzw . PIN), którego
nie mógł znać . Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby byty szef służb
specjalnych nie używał PIN-u do swojego telefonu . Druga możliwość
jest taka, że . . . sam poseł włączył aparat. To zaś oznaczałoby, że . . .
minister przeżył katastrofę .
A może było inaczej? Po lądowaniu samolotu w błocie, minister
Wassermann włączył telefon i chciał zadzwonić do rodziny, ale nie
zdążył, bo wybuchła bomba próżniowa?
Dzisiejsza technika pozwala przynajmniej częściowo odpowiedzieć
na pytania o to, kiedy i gdzie ten telefon został włączony . Wystarczy
bowiem zwrócić się do operatora telefonu, aby stwierdzić, na którą
stację bazową i w którym momencie logował się konkretny aparat
telefoniczny. Takie analizy często wykorzystywane są przez policję
np. do zlokalizowania sprawców porwań dla okupu . Metodę tę zastosowano, ścigając bandytów, którzy odbierali okup za Krzysztofa
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Olewnika . Śledząc stacje bazowe, na których logowały się ich telefony,
odtworzono drogę ich przejazdu . Zgodnie z polskim prawem, po katastrofie smoleńskiej takie działanie powinna była podjąć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego . Choćby dlatego, że ma ona prawo uzyskiwać
informacje o abonentach od operatorów służb . Jej funkcjonariusze rzeczywiście zabezpieczyli telefony do badań . Co odkryli?
W przedmiotowej sprawie Agencja wykonuje działania na zlecenie
prokuratury, a jedynym organem właściwym do udzielenia odpowiedzi na
pytania jest prowadząca sprawę prokuratura - napisała ppłk Katarzyna

Koniecpolski-Wróblewska - rzeczniczka ABW
Prokuratura zaś nie chce udzielać informacji ze względu na dobro
śledztwa . Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że milczenie ABW i wojskowej prokuratury służy bardziej zaciemnieniu obrazu sprawy niż wyjaśnieniu czegokolwiek.
Jedenaście miesięcy, które minęły od momentu katastrofy, okazało
się zbyt krótkim okresem do badań dla ABW Większość rodzin do dziś
nie odzyskała telefonów swoich bliskich .
Jacek Świat - wdowiec po posłance PiS Aleksandrze Natalii-Świat :
Kilka dni po katastrofie przyjechałem do siedziby Zandarmerii Wojskowej w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie przetransportowano rzeczy
osobiste należące do pasażerów tupolewa . Próbowałem odzyskać telefony
Oli - zwłaszcza telefon prywatny - bo były tam zarejestrowane prywatne
zdjęcia. Jednak po dziś dzień nie otrzymałem ani jednego, ani drugiego
telefonu.

Jacek Świat został jedynie poproszony o to, aby podać numer identyfikacyjny prywatnego telefonu zmarłej żony . Podobne doświadczenia
przeżyli członkowie rodzin innych ofiar. ABW zabrała do badań kry82

minalistycznych m .in. telefon Grażyny Gęsickiej - szefowej klubu
parlamentarnego PiS oraz posła Przemysława Gosiewskiego . Do dziś
losy tych aparatów nie są znane . Rodziny nie otrzymały ich z powrotem. Część wyników badań została zawarta w dokumentacji ABW,
przekazanej do prokuratury w trybie niejawnym i opatrzonej klauzulami „tajne" lub „ściśle tajne" . Co takiego odkryli eksperci z ABW,
że wyniki ich badań trafiły do kancelarii tajnej i nie są nikomu udostępniane? Co ciekawe : do dokumentów tych nie mają wglądu także
rodziny ofiar, choć dla nich ta sprawa ma przecież fundamentalne
znaczenie . Pozwala bowiem zweryfikować tezę, czy konkretna osoba
przeżyła moment katastrofy czy nie .
Na to, że część osób przeżyła katastrofę, wskazują też inne poszlaki. W krótkim czasie po katastrofie pojawiła się informacja, że
przed godziną 9 .00 SMS-a ze swojego telefonu komórkowego wysłał
ksiądz Adam Pilch - biskup kościoła ewangelicko - augsburskiego .
SMS miał trafić do jego przyjaciela - księdza Mieczysława Cieślam .
Ksiądz Cidlar już tego nie potwierdzi . 18 kwietnia 2010 roku zginął
w dziwnym wypadku samochodowym na trasie z Warszawy do Łodzi .
Telefon biskupa Pilcha wciąż znajduje się w ABW i prowadzone są
nad nim badania . Drugą osobą, która miała próbować wykonać połączenie był Paweł Janeczek - szef towarzyszącej prezydentowi ochrony
BOR . Jednak jego połączenie zostało przerwane, zanim połączył się
z aparatem, na który dzwonił.
Osoby biegające po wraku samolotu i zarejestrowane telefonem
komórkowym, mógł przez chwilę widzieć Sławomir Wiśniewski - telewizyjny montażysta, który 10 kwietnia przebywał w hotelu w pobliżu lotniska Siewiernyj . Gdy tylko doszło do katastrofy, złapał kamerę
i wybiegł w kierunku miejsca, w którym leżały szczątki samolotu .
Biegnąc, prawdopodobnie minął postaci zarejestrowane telefonem
komórkowym, jak również niewykluczone, że samego autora ważnego nagrania . Wiśniewski był jednak tak przejęty sytuacją, że nie
zwrócił na to uwagi . Nakręcił drugi film z miejsca katastrofy. Widać
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na nim zwłoki ofiar i wrak rozbitego samolotu . To o tyle cenne ujęcia,
że pozwalają się zorientować, jak wyglądało miejsce tragedii w kilka minut po godzinie 8 :39 :38 .
Kilka minut później, na miejscu pojawiły się służby porządkowe .
Odgrodziły i zabezpieczyły teren, aby mogły tam wjechać tylko ekipy
ratunkowe, oficerowie służb specjalnych, pracownicy śledczy i dochodzeniowcy. Na miejscu zjawili się też strażacy. Jeden z nich wniósł niewielką kamerę . Z ukrycia filmował akcję ratunkową kolegów. W pewnym momencie na jego nagraniu słychać, jak przy płonącym wraku
jeden ze strażaków mówi do drugiego : „Patrz, załoga żyje" . Zastanawiające jest to, co działo się później . Otóż dwaj strażacy nie rzucili wszystkiego, by ruszyć z pomocą załodze, ale . . . przysunęli się bliżej i kontynuowali gaszenie wraku . Czyżby czekali, aż ofiary umrą od ran? A może
dwaj nagrani mężczyźni nie byli strażakami tylko, funkcjonariuszami
rosyjskich specsłużb przebranymi w mundury strażaków? I może zamiast gasić pożar i ratować ewentualnych rannych, mieli zacierać ślady
po wybuchu bomby próżniowej i upewnić się, że wszyscy pasażerowie
nie żyją?
Kilka minut po upadku tupolewa rozpoczął się drugi etap zbrodni
smoleńskiej : zacieranie śladów.
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CZFŚĆ II
Anatomia matactwa

Rozdział 6
Fałszywi świadkowie

Kilka dni po tym, jak tajemnicze nagranie wykonane telefonem
komórkowym trafiło do Internetu, strona rosyjska ogłosiła publicznie,
że zidentyfikowano autora . Miał to być 30-letni Władimir Iwanow
- mechanik samochodowy z warsztatu w pobliżu lotniska Siewiernyj .
Iwanow ochoczo opowiadał dziennikarzom o rym, że feralnego dnia
był w pobliżu, w swoim warsztacie i gdy zobaczył, że samolot upada
na ziemię, natychmiast pobiegł na miejsce katastrofy . Szczęściem, miał
przy sobie telefon komórkowy i wszystko nagrał . Według Iwanowa,
w odgłosach wystrzałów nie ma nic dziwnego . Jego zdaniem, wybuchała
amunicja funkcjonariuszy BOR, którzy towarzyszyli prezydentowi Kaczyńskiemu . - Byłem w wojsku i znam się na tym - mówił prokuratorom i
dziennikarzom Iwanow. - To na pewno wybuchała amunicja.
Wersja Iwanowa ma same słabe punkty. Jak już wspomniałem wcześniej, przy zwłokach wszystkich oficerów BOR, znaleziono pistolety
i pełne magazynki amunicji .
Dodatkowo telefon komórkowy, który, jak zeznał Iwanow, miał przy
sobie tamtego dnia, nie ma funkcji nagrywania . Co więcej : precyzyjna
analiza filmu wykazała, że nagranie wykonane było z wysokości ok . 160
cm nad ziemią . Jeśli więc Władimir Iwanow (który ma ponad 190 cm
wzrostu) byłby faktycznie autorem filmu, musiałby nakręcić go, trzymając aparat na wysokości brzucha . Jest to trudne, gdy szybko się biegnie .
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Władimir Iwanow ochoczo spotykał się z polskimi dziennikarzami. Pierwszy raz udzielił wywiadu dziennikowi „Fakt-u" :
Zdziwiło mnie, że w pal4cym się wraku, wśród porozrzucanych rzeczy,
połamanych drzew nie widać w ogóle ludzi . Pomyślałem nawet, że to rozbiła się maszyna transportowa lub wojskowa, a nie pasażerska . Żadnych
ciał, żadnych rannych i nie słychać, by ktokolwiek wzywał pomocy (. . .)
Słyszałem tylko krzyki milicjantów po rosyjsku . Nikt nie powiedział ani
słowa po polsku, przecież bym rozpoznał . Na pewno nikt nie mówił ani nie
krzyczał po polsku ( . .) Kiedyś mieszkałem blisko poligonu i znam odgłos
wystrzałów, więc nie może tu być mowy o żadnej pomyłce . Teraz, gdy o tym
myślę, to jestem pewien, że to musiała być amunicja z brani, która należała
do prezydenckiej ochrony. Wybuchała w ogniu i st4d ten huk . ( . .) Widziałem starszego mężczyznę, który szedł leśno ścieżko . Możecie go zobaczyć
na filmie, który nakręciłem komórko . Nagle podbiegł do niego milicjant
i krzyknoł.• Odejdż stad, starcze! Skierowałem wtedy obiektw kamery w telefonie w stronę ziemi, nie chciałem nagrywać twarzy milicjanta. Dlatego
słychać tylko jego głos . Nie zorientował się, że nagrywam film . Wygl4dał
na spanikowanego i przerażonego . Nie odezwał się do mnie ani słowem,
pobiegł tylko w stronę samolotu ( . .) Jestem zszokowany jak to wszystko
zostało zmanipulowane . Byłem tam i nie słyszałem niczego w rodzaju „Nie
zabijajcie nas' : Mam nadzieję, że teraz, mówiąc prawdę, ukrócę rozpowiadanie tych wszystkich plotek .

Wiarygodność Władimira Iwanowa podważa też fakt, że warsztat, w którym pracuje, znajduje się ponad pół kilometra od miejsca katastrofy. Autor filmu był na miejscu kilka, kilkanaście sekund
po upadku samolotu, jeszcze przed włączeniem syren alarmowych
(a te włączono niecałą minutę po tragedii) . Jeśli przyjąć wersję Iwanowa, trzeba byłoby uznać, że pół kilometra przebiegł w ciągu niecałej minuty. Musiałby więc biec z prędkością 40-45 km/h .
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Kapitan Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego :
Zachowanie tego Władimira Iwanowa to grubymi nićmi szyta dezinformacja w typowym, rosyjskim stylu. Jak tylko Iwanow zacząłsię publicznie wypowiadać, my nagraliśmy jedną jego wypowiedź i porównaliśmy
fonoskopijnie z głosem autora filmu, który dwukrotnie, bardzo wyraźnie
powiedział„ni chuja siebia" Okazało się, że są to dwa zupełnie inne
głosy, co dowodzi, że opowiadania pana Iwanowa można włożyć między
bajki. Ten człowiek przypomina mi starego Rosjanina z Katynia, który
w 1943 roku zeznawał przed Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem,
że widziałjak do polskich jeńców strzelali żołnierze niemieccy . Jego zeznania są całkowicie niewiarygodne.
14 czerwca 2010 roku Tomasz Sekielski i Andrzej Mrozowski gospodarze programu „Teraz My" przeprowadzili wywiad z niejakim
Wołodią Safonienką - również mechanikiem z pobliskiego warsztatu .
Safonienko także podawał się za autora filmu . W wywiadzie dla TVN
mówił :
Wiem, że ludzie mówią, że tam jest jakaś strzelanina, jakieś ręce. Niczego takiego nie widziałem, a zwłaszcza, żeby ktoś do kogoś strzelał . Słyszałemjakieś wybuchy i odgłosy. Ale myślę, że podczas pożaru wiele rzeczy
mogło wybuchnąć.
Historia, którą przedstawił polskim dziennikarzom Wołodia Safonienko, wyglądała bardzo prozaicznie : feralnego dnia przechadzał się
obok lotniska i gdy zobaczył spadający samolot, natychmiast pobiegł
na miejsce i zaczął wszystko filmować . Pytany o tajemnicze odgłosy,
Safonienko snuł różne dywagacje . Najpierw - że wybuchły butle tlenowe. Potem, że na miejscu znaleźli się żołnierze OMON i zaczęli strzelać
w powietrze, aby odstraszyć gapiów . Tej wersji przeczy fakt, że strzały
mają różny pogłos (pierwsze trzy są bardziej ciche, jakby używano tłu88

roików) . Trudno więc uznać, że funkcjonariusze OMON-u przez przypadek znaleźli się na miejscu zaraz po upadku Tupolewa i zabrali ze
sobą tłumiki .
Kapitan Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego :
Postąpiliśmy .tak samo, jak wcześniej. Wyemitowany w TVN wywiad
z Safonienką nagraliśmy, a potem wycięliśmy jego wypowiedzi i porównaliśmy fonoskopijnie w laboratorium, z wypowiedziami autora filmu. I znowu okazało się, że jest to zupełnie inny głos. Tym razem jednak badanie
fonoskopijne przyniosło pewną rewelację . Wykazało bowiem ponad wszelką
wątpliwość, że kod głosu Safonienki jest dokładnie taki sam, jak zapis głosu
Władimira Iwanowa. Potem porównaliśmy wygląd obu tych ludzi i doszliśmy do wniosku, że Władimir Iwanow i Wołodia Safonienko to jest jedna
i ta sama osoba. Takiej manipulacji jeszcze wcześniej nie widziałem. To
świadczy o tym, że Rosjanie mają nas za kompletnych idiotów, bo na tak
nieudolną, prymitywną i głupią próbę manipulacji może się nabrać tylko
kompletny idiota.
Władimir Iwanow alias Wołodia Safonienko nie jest autorem słynnego filmu . To wydaje się pewne . W takim razie kto go nakręcił? W maju
2010 roku pojawiła się informacja, że autorem filmu był niejaki Andriej
(lub Andri) Mendierej . 15 kwietnia 2010 roku miał zostać zasztyletowany w Kijowie . Wersję tę trudno potwierdzić, ale i trudno jej zaprzeczyć . Oficjalnie strona ukraińska nie potwierdziła nigdy, aby w takim
dniu został zamordowany ktoś o tym nazwisku . Mogło być więc tak,
że osoba, która nakręciła film telefonem komórkowym, zaczęła używać
innego nazwiska . 15 kwietnia w Kijowie rzeczywiście doszło do zabójstwa, ale denat nosił inne nazwisko . Zabitym mógł być faktycznie autor
filmu, oficjalnie używający innego nazwiska . Nie ma powodów zatem,
aby wiązać jego zabójstwo z katastrofą tupolewa .
Internauta, który zamieścił film jako pierwszy na YouTube, a póź89

niej rozesłał go (m .in. do dyżurnego FBI) używał nitka „rasrych" . 1 na
tym ślad się kończy. „Rastych napisał, że ten film dostał od jego autora,
który poprosił o zamieszczenie go i udostępnienie opinii publicznej .
Od tego momentu „rasrych" nie dał żadnego znaku życia . Śledczym
nie udało się go przesłuchać ani do niego dotrzeć . Być może informacja
o tym, że nagranie dostał od autora jest nieprawdziwa. Mogło być tak,
że to sam „rasrych" był autorem filmu, jednak nie chciał się do tego
przyznać z obawy o swoje życie . W tej sytuacji nie może dziwić jego
późniejsze milczenie i to, że chce pozostać nierozpoznany.
Kilka miesięcy później w środkach masowego przekazu pojawiło
się kolejne nazwisko domniemanego autora filmu . Miał to być Sasha
Ałganov - młody człowiek z okolic Smoleńska . Na jednej ze stron pojawiła się nawet ilustracja: młody, łysy człowiek z paskiem na oczach . Pod
nim podpis mówiący o rym, że Sasha Ałganov miał zeznawać, iż widział
dobijanie rannych i strzelaninę . I kusząca sensacyjnością adnotacja, że
od tej pory ślad po nim zaginął .
Rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej - pułkownik Zbigniew
Rzepa :
Nikt o takim nazwisku nie został przesłuchany w śledztwie w sprawie
katastrofy tupolewa .
Wątek Sashy Ałganowa umarł śmiercią naturalną, gdy okazało się, że
owo zdjęcie to dzieło grafika .
Oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego :
Historia z poszukiwaniem autora filmu to też rosyjska dezinformacja w starym, KGB-owskim stylu . Jeśli nie da się zaprzeczyć oczywistym
faktom, to wynajduje się osoby, które swoim zachowaniem dezawuuję ich
znaczenie - np. świadków. Ile razy opinia publiczna mogła zapoznać się
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z jakimiś wstrząsającymi nagraniami z Czeczenii, tyle razy znajdowano
świadków, którzy mieli być na miejscu i widzieć dokładnie co innego . Rosjanie nie przewidzieli, że na miejscu zbrodni znajdzie się przypadkowy
świadek zdarzenia i całość zarejestruje, a potem ujdzie z życiem . Nie zdołali też zapobiec zamieszczeniu filmu w Internecie . Jedyne, co pozostało,
to wynalezienie fałszywych świadków zeznających, że to, co jest na filmie,
w rzeczywistości wyglądało inaczej, a potem ośmieszanie wszystkich, którzy
byli na miejscu. To typowa metoda dezinformacji stosowana przez Rosjan.
Kiedy angielska policja zidentyfikowała Andrzeja Ługowója, jako domniemanego zabójcę Aleksandra Litwinienki, zaraz pojawił się świadek, który
zeznawał, że w feralnym dniu Ługowoj był w Rosji, a nie w Londynie .
Na fatalnie zorganizowaną, nieudolną mistyfikację wyglądają również zeznania dwóch kontrolerów lotu, którzy rankiem 10 kwietnia pełnili służbę na wieży kontroli lotów w Smolerisku. Z protokołów przesłuchania załogi jaka-40 wynika, że kontrolerzy byli tak wstrząśnięci, że
nie wiedzieli w ogóle co się wydarzyło .
My, tzn. ja, por. Kowaleczko i chor. Muś pytaliśmy się go (Ryżenki
- przyp . L .Sz .), jakie ciśnienie podał Tu-154M1101 . Zadaliśmy pytanie
czy to było QFE (ciśnienie na wysokości lotniska) czy QNH (uśrednione
ciśnienie na poziomie morza) . Nie był on w stanie nam odpowiedzieć. Był
bardzo zdenerwowany, - zeznał w prokuraturze porucznik pilot Artur
Wosztyl .
Kontroler lotu Wiktor Anatolijewicz Ryżenko, który w ostatniej fazie lotu sprowadzał do lądowania polskiego tupolewa został przesłuchany jeszcze 10 kwietnia . Z akt śledztwa wynika, że został przesłuchany
w dwóch różnych miejscach w tym samym czasie . W pierwszym protokole zeznał, że przy odległości 1,1 km, tuż przed tym, jak podał polskiej
załodze komendę wzywającą do przerwania lądowania, widział tupolewa na wskaźniku monitora . Po podpisaniu tego protokołu, ktoś ręcznie
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poprawił 1,1 km na 1,5 km. Z kolei w drugim protokole Ryżenko zeznał, że w odległości 1,7-1,5 km nie widział już polskiego tupolewa .
Kiedy wydawałem komendę „101 Horyzont", oznaczającą przerwania
lądowania (i przejście do lotu poziomego - przyp . L.Sz.) nie widziałem
już tupolewa na ekranie monitora - zeznał major Wiktor Ryżenko' .

Jeśli przyjąć, że kontroler mówił prawdę, ten fragment pozwala
stwierdzić, że komendę „101 Horyzont", wydał już po tym, jak doszło
do katastrofy. Ale to nie jedyna zagadka związana z jego wyjaśnieniami.
Kiedy Tu-154M był w odległości około dwóch kilometrów (od progu
pasa - przyp . L .Sz) wskażnik na czujniku lokalizatora lądowania mrugnął- zeznał Ryżenko . 2 Tego zdania zabrakło w drugim protokole .

Co innego mówił Paweł Pliusnin - 10 kwietnia dowódca kontroli
lotów na smoleńskim lotnisku i przełożony Wiktora Ryżenki . Według
niego, komenda „Horyzont" padła w odległości 1,2 - 1,5 km od progu
pasa startowego. Jest to o tyle zaskakujące, że z dokumentów wynika, że
Pliusnin i Ryżenko byli przesłuchiwani nie dość, że przez tych samych
śledczych to jeszcze w rym samym czasie i to w dwóch różnych miejscach!
Po otrzymaniu z pokładu odpowiedzi o tym, że wysokość 1500 m została
osiągnięta, wydałem komendę : „zająć 500 m według ciśnienia lotniska' : Następnie zapytałem go (kapitana Tu-154M - przyp. L.Sz .) „Czy lądowałeśjuż
.- „Oczywiście': Powiedziałem mu,
na wojskowym lotnisku?" On odpowiedział
że ustawione są dzienne reflektory, to znaczy na spotkanie kursu startowego. Następniepowiadomili mnie o zajęciu wysokości 500 metrów . Powiedziałem, że
1. ProtokófprusluchaniaWiktora A. Ryienkiz 10.04.2010- tlumaczenieautora.
2. j. w.
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trzeba koniecznie kontrolować wysokość ( . .) Wodległości około 1200-1500 m
kierownik strefy lądowania wydał komendę : -„Horyzont" w związku z tym, że
samolot Tu-154 o bniżyłsię poniżej ścieżki zejścia . Odpowiedzią była cisza . Wtedyja, kilka razy wydałem komendę : „Horyzont': Odpowiedzią była cisza . Wtedy
ja kilka razy wydałem komendę„ Odejście na drugi krąg' : Odpowiedzi nie było .
Po kilku sekundach, usłyszałem lekki wybuch . Chcę także uściślić, iż łączność
z samolotem miałem cały czas, ale samolot nie reagował na moje komendy. Po
tym lekkim wybuchu ja kilka razy wywoływałem jego sygnał wywoławczy „101 ". Odpowiedzią była cisza - zeznawał Pliusnin 3 .

Podwójne zeznania Ryżenki w kilku fragmentach różnią się od siebie. Całość zeznań Ryżenki różni się w najważniejszych miejscach od
zeznań Pliusnina . Z kolei wszystkie ich zeznania bardzo się różnią od
ujawnionych nagrań z czarnych skrzynek! Co więc w rym wszystkim
jest pewne? Tylko to, że mamy do czynienia z dezinformacją . Dowodzą
tego zresztą późniejsze wydarzenia . W sierpniu 2010 roku Rosjanie ponownie przesłuchali obu kontrolerów . Co ciekawe : nie poinformowano
o rym polskich prokuratorów . Zeznania obu wojskowych są już spójne
z sobą, ale dalece sprzeczne z tym, co zeznawali w kwietniu. W listopadzie Rosjanie wysłali więc do strony polskiej wniosek o . . . unieważnienie wcześniejszych protokołów.
Mecenas Rafał Rogalski - pełnomocnik części rodzin ofiar :
To jest rzecz absolutnie niebywała. Nie ma procedury ani podstawy
prawnej pozwalającej unieważniać czyjeś zeznania . Normalną praktyką
jest to, że świadka można ponownie dosłuchać, jeśli pojawiają się nowe
okoliczności. Można też wyjaśniać różne sprzeczności czy niejasności w jego
zeznaniach, ale nie ma możliwości, by te zeznania unieważniać .

3 . Zeznania Pawia Pliumina z 10 i 12 kwietnia - tłumaczenie autora.
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Rzecz ciekawa, Rosjanie znaleźli w swoim prawie przepis, pozwalający na wniosek o unieważnienie protokołów . Był to przepis mówiący
o wadach prawnych prowadzenia przesłuchania. Rosjanie stwierdzili, że
te wady prawne to niejasności związane z tym, że w tym samym czasie
w dwóch różnych miejscach obaj kontrolerzy mieli być przesłuchiwani
przez tych samych śledczych!
Major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego :
W Rosji fałszywe zeznania to bardzo surowo karane przestępstwo. Jak
wszystkie przestępstwa w tym kraju, nie pociągają za sobą odpowiedzialności karnej tylko wtedy, gdy są elementem gry operacyjnej tajnych służb .
Z tym właśnie mamy do czynienia w tym przypadku . Kontrolerzy znają prawdę, ale ta prawda jest niewygodna dla strony rosyjskiej . Dlatego
pierwsze ich przesłuchanie przeprowadzono w taki sposób, aby można je
było później unieważnić ze względów formalnych . A z kolei przez następne
kilka miesięcy kontrolerów poinformowano o tym, co mają zeznawać . I tak
powstały protokoły stworzone na potrzeby rosyjskiej dezinformacji .
Major Ryżenko już 10 kwietnia zeznał, iż sprzęt nagrywający rozmowy kontrolerów z pilotami był w pełni sprawny. Polscy prokuratorzy postanowili więc zweryfikować zeznania kontrolerów i wystąpili do strony rosyjskiej o udostępnienie rejestratorów rozmów z wieży .
Wówczas strona rosyjska odmówiła, twierdząc, że sprzęt nagrywający
nie działał tego dnia!
Wkrótce potem wyszło na jaw, że na wieży, obok kontrolerów, znajdował się również pułkownik Nikołaj Krasnoucki - zastępca dowódcy
jednostki wojskowej w Twerze. To właśnie tej jednostce podlega lotnisko Smoleńsk - Siewiernyj .
Doktor Tadeusz Augustynowicz - były koordynator lotnisk wojsko94

wych, wieloletni pracownik PLL LOT, były menedżer Air Cargo Terminal Heathrow Airport w Londynie :
Nie są mi znane żadne procedury nakazujące dowódcy jednostki lub
jego zastępcy przebywać na wieży kontroli lotów w momencie lądowania
samolotu - nawet jeśli samolot wiezie głowę państwa . To, że ktoś jest dowódcą lub zastępcąq dowódcy jednostki wojskowej, na której terenie znajduje się lotnisko, wcale nie oznacza, że musi się znać na lotnictwie lub na
kontroli lotów. Za sprowadzenie samolotu odpowiedzialny jest kontroler
lub jego przełożony - kierownik kontroli lotu.
Co więc robił na wieży pułkownik Krasnokucki? Strona rosyjska
udzieliła oficjalnej odpowiedzi : był odpowiedzialny za łączność z „Logiką' - tym kryptonimem opatrzono Centrum Operacji Powietrznych
Federacji Rosyjskiej w Moskwie . O czym rozmawiali? To pozostanie
ich tajemnicą? W styczniu 2011 roku strona rosyjska ujawniła rzekome
nagrania z wieży. Wynika z nich, że . . . winę za katastrofę ponoszą polscy
piloci, bo kontrolerzy odradzają im lądowanie . Te zapisy jednak mogą
być tak samo wiarygodne, jak zeznania kontrolerów i późniejsze wyjaśnienia strony rosyjskiej .
Major Agencji Wywiadu :
Oczywiście, nieprawdziwa jest informacja strony rosyjskiej o tym, że te
rejestratory rozmów na wieży nie działały. My zdobyliśmy nagrania rozmów kontrolerów oraz rozmów Krasnokuckiego z „Logiką" - właściwie
tylko jednej rozmowy. Nie mogę powiedzieć, w jaki sposób to zrobiliśmy,
bo to jest tajemnica państwowa. Powiem tylko tyle, że treści, które my zdobyliśmy są diametralnie różne od tych treści, które zaprezentował MAK .
Zapisy zostały skierowane do przetłumaczenia . Nasza tłumaczka, która się
tym zajęła, po przetłumaczeniu całej rozmowy prawie zemdlała z przerażenia . Na tym nagraniu zarejestrowano polecenie wydane Krasnokuckiemu
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przez „Logikę': To było polecenie uwiarygodniające tezę o zamachu . Było
to chwilę po 8:20. Sygnał z Moskwy doprowadził do zerwania połączenia
z telefonu satelitarnego prezydenta Kaczyńskiego i przerwania jego rozmowy z bratem.
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Rozdział 7
Zmasakrowane zwłoki

Zeznania najważniejszych świadków rosyjskich od samego początku
ukierunkowane były nie na to, aby prawdę ujawnić, ale na to, aby ją
zataić . W tej sytuacji przebieg zdarzeń z 10 kwietnia możemy częściowo
odtworzyć z relacji Polaków, którzy w tragicznych chwilach znajdowali
się na lotnisku lub w jego pobliżu . Jednym z pierwszych był Gerard
Kwaśniewski - kierowcą Jerzego Bahra, ambasadora Polski w Rosji .
Przywiózł go na lotnisko, gdzie Bahr miał przywitać prezydenta Kaczyńskiego. Kwaśniewski nie był członkiem oficjalnej delegacji, więc
jako jedyny mógł poruszać się po lotnisku bez obstawy rosyjskich służb,
w sposób niemal nieskrępowany. Trwało to aż do momentu, gdy na
lotnisku gruchnęła wieść, że tupolew spadł . Chwilę później Kwaśniewski miał pobiec na miejsce katastrofy. Tam miało dojść do szarpaniny
z funkcjonariuszami OMON-u . Ostatecznie Kwaśniewski jako pierwszy miał odnaleźć i zabezpieczyć zwłoki Lecha Kaczyńskiego . Chwilę
później, na sygnale zaczęły się zjeżdżać służby ratunkowe i oficerowie
śledczy. Teren został szczelnie odgrodzony .
Oficer Agencji Wywiadu:
Wystarczyło włączyć telewizor i uważnie oglądać transmisję ze Smoleńska, aby zwrócić uwagę na pewną zastanawiającą rzecz . Otóż już wpierw97

szych chwilach po katastrofie na miejsce ściągnięto ratowników, strażaków,
przedstawicieli władz obwodu smoleńskiego, funkcjonariuszy służb spećjalnych, milicjantów, techników. Z naszych wyliczeń wynika, że było to łącznie ponad 180 osób. Była to sobota, dzień wolny od pracy. W normalnych
warunkach, w ciągu kilku minut ściągnięcie tak ogromnej ilości osób na
miejsce katastrofy jest niemożliwe . Według mnie, ludzie ci byli w gotowości,
bo ich przełożeni wiedzieli, że dojdzie do katastrofy .
Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz: śmierć wszystkich pasażerów
potwierdzono oficjalnie już po godzinie 9 .00 . Śmierć Lecha Kaczyńskiego też . I tu zaskakujący fakt : gdy 23 kwietnia 2007 roku w Moskwie zmarł Boris Nikołajewicz Jelcyn, rosyjskie media w ogóle o rym
nie informowały przez kilka godzin . Informację jako pierwsze podały
agencje zachodnie . Dopiero później na Kremlu uradzono, w jaki sposób
o tym wydarzeniu poinformować naród. W przypadku śmierci Lecha
Kaczyńskiego, sztab informacyjny działał niemal natychmiast, już od
pierwszych minut po katastrofie . To świadczy o rym, że osoby odpowiedzialne za przekaz medialny już zawczasu dowiedziały się o zbliżającej
się katastrofie i miały czas się do niej przygotować .
Rozmówca z Agencji Wywiadu podaje przykład rosyjskiego koronera, który na miejscu katastrofy zjawił się 10-15 minut po tym, jak się
wydarzyła. Koroner mieszka po drugiej stronie miasta i jeździ starym
samochodem . W ciągu 15 minut nie byłby w stanie przejechać przez
całe miasto i dojechać do lotniska . Musiał więc wyjechać wcześniej, a to
oznaczało, że na miejsce katastrofy kazano mu przyjechać zanim doszło
do tragedii .
Major Agencji Wywiadu :
Kolejny, równie zastanawiający przypadek to pułkownik ze smoleńskiego OMON-u. On też mówił, że dostał rano telefon od przełożonego, który
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kazał mu natychmiast przyjechać na lotnisko Siewiernyj, gdzie wydarzyła
się katastrofa. Pułkownik mieszkał dość daleko od lotniska . Metodami operacyjnymi udało nam się zdobyć jego biling telefoniczny . Wynikało z niego,
że jedyny tamtego ranka telefon pułkownik otrzymał o godzinie 8 :31, czyli
wtedy, gdy samolot z Lechem Kaczyńskim na pokładzie był jeszcze w powietrzu .
Cenne spostrzeżenia polskiego szpiega umknęły uwadze większości
obserwatorów. Zresztą wiarygodnych relacji z pierwszych minut po katastrofie jest bardzo niewiele . Szok utrudniał racjonalne myślenie i obserwowanie zdarzeń . Oddajmy więc głos załodze Jaka-40 .
Po katastrofie Tu-154 ja widziałem, jak po pasie krążyły jakieś osoby,
ale nie widziałem co one robiły - zeznał prokuratorom chorąży Remigiusz Muś .
Po katastrofie ja widziałem, jak były wykonywane jakieś czynności przy
oświetleniu drogi startowej - zeznał porucznik pilot Artur Wosztyl .
Jego zeznania pokrywają się ze zdjęciami białoruskiego dziennikarza
wykonanymi tuż po katastrofie . Na zdjęciach widać rosyjskich żołnierzy, którzy wykręcają elementy oświetlenia pasa startowego .
( . .) na miejsce katastrofy udaliśmy się po około godzinie odjej zaistnienia. Kiedy przybyliśmy na miejsce, to pracowały już tam służby ratownicze .
Ja widziałem dużo nagich ciał. Leżały one pomiędzy częściami samolotu .
jedno ciało ludzkie było całe .' Pozostałe to były części ludzkich ciał, ręce,
nogi. Kiedy my tam byliśmy, to nikt się nimi nie interesował tzn . nie przykrywał ich, nie zbierał . Byliśmy tam około 15 minut. W trakcie pobytu tam
zauważyłem, że do poszczególnych stanowisk, utworzonych przez służby,
1. Chorąży MuJ nie powiedział niestety czyje były to zwłoki . Prawdopodobnie nie znał tej osoby.
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znoszono części samolotu. Tych stanowisk było już tam wtedy kilka . Stanowiska te wyglądały w ten sposób, że był to stolik, na nim dokumentacja,
laptop itp . Przy stanowiskach znajdowali się ludzie - zeznał w prokuraturze chorąży Remigiusz Muś, technik pokładowy jaka-40 .
O godzinie 14 :52 czasu moskiewskiego czyli o 12 .52 czasu polskiego, oficer Federalnej Służby Bezpieczeństwa wykonał z ukrycia zdjęcia
na miejscu katastrofy. Zdjęcia te przejął później oficer polskiej Agencji
Wywiadu . Najważniejsze zdjęcie przedstawia zwłoki Lecha Kaczyńskiego leżące wśród szczątków rozbitego samolotu . Zwłoki wyglądają jakby były w stanie zbliżonym do nienaruszonego . Gdyby nie oderwana
noga, Lech Kaczyński wygląda, jakby spał . Widać również, że wszystko
- i zwłoki i elementy samolotu - pokryte są warstwą stalowoszarego
kurzu - takiego, jaki wytwarza się po wybuchu bomby próżniowej . Co
równie ważne : przy zwłokach nie ma ani jednego funkcjonariusza BOR,
ani nikogo innego . Tymczasem szef BOR - gen . bryg. Marian Janicki
chwalił się w mediach, że jego funkcjonariusze już w kilka minut po
katastrofie zabezpieczyli zwłoki Lecha Kaczyńskiego . Nic nie wskazuje
na to, aby zdjęcie zostało zmanipulowane lub zmontowane . Również
Jarosław Kaczyński nie wspomina w swojej relacji, aby przy szczątkach
brata czuwał oficer BOR . Oznacza to, że generał Janicki kłamał. A to
oznacza, że zwłoki prezydenta RP przez kilka godzin leżały w smoleńskim błocie, przez nikogo nie pilnowane i nie strzeżone . Zwłoki prezydenta Polski!!!
Dopiero kilkanaście minut po godzinie 16 .00 gubernator obwodu
Smoleńskiego - Siergiej Antufjew - poinformował opinię publiczną o odnalezieniu zwłok Lecha Kaczyńskiego . Zdjęcia zrobione przez
funkcjonariusza FSB dowodzą, że już kilka godzin wcześniej Rosjanie
zidentyfikowali polskiego prezydenta . Tym bardziej, że kawałki ciał
ludzkich zaczęto zabierać do Moskwy w celu identyfikacji . Na miejscu pozostawiono jedynie szczątki trzech zwłok : Lecha Kaczyńskiego,
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Krzysztofa Putry i Ryszarda Kaczorowskiego .
Gdy na smoleńskim lotnisku zaczęły się rozgrywać dantejskie sceny,
piękny kwietniowy poranek budził Polaków do życia . Nikt nie przypuszczał, że za chwilę wszystkich porazi wiadomość o największej tragedii od
czasów wojny. Nie spodziewał się jej również Jarosław Kaczyński, który
po ostatniej rozmowie z bratem przez telefon satelitarny krzątał się po
swoim domu na Żoliborzu . Nie mógł spać, więc przygotowywał sobie
śniadanie . Po nim planował pojechać do szpitala do chorej matki .
Jarosław Kaczyński :
Przed godzinę dziewiątą zadzwonił telefon . Połączono mnie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, który poinformował
mnie, że doszło do katastrofy lotniczej i mój brat nie żyje . Poczułem się
jak człowiek uderzony w głowę . Wprost nie mogłem w to uwierzyć . Krzyknąłem do niego: „To wina waszej zbrodniczej polityki': Miałem na myśli
to, że rząd Tuska zatrzymał plany zakupu nowych maszyn dla VIP-ów.
Kilka minut później telefon zadzwonił znowu i ponownie mnie połączono
z Radosławem Sikorskim . Potwierdził, że mój brat zginął, wyraził mi kondolencje i powiedział, że katastrofa była wynikiem błędu pilotów . Oczywiście, wzbudziło to moje podejrzenia, bo niby skąd pan Sikorski mógłby
piętnaście minut po katastrofie wiedzieć, jakie były jej przyczyny? Przecież
wyjaśnianie przyczyn katastro trwa miesiące, a czasem nawet lata .
Przygotowując książkę, wysłałem do ministra spraw zagranicznych
Radka Sikorskiego kilkanaście pytań . Pierwsze i najważniejsze dotyczyło tego, na jakiej podstawie twierdził już piętnaście minut po katastrofie, że jej przyczyną był błąd pilota . Minister Sikorski jednak nie udzielił
żadnej odpowiedzi na wysłane do niego pytania' .
2. pytania zostały wysłane za pośrednictwem rzecznika MSZMarcina Bogackiego .
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Jarosław Kaczyński :
Moją pierwszą decyzją było to, aby jak najszybciej dotrzeć do Mamy
do szpitala i spowodować, aby nie dotarła do niej ta straszna wiadomość .
Bałem się, że Mama umrze, jeśli się dowie, ze Leszek zginął. Na szczęście
udało się zapobiec temu i nie dowiedziała się . Lekarze zapewnili to, że
w sali, w której się znalazła, nie było telewizora, a sami obiecali mi, że
nie przekażą jej tej strasznej wiadomości . ja wtedy też dostałem silne leki
uspokajające. Gdy zadbałem o Mamę, wsiadłem do samochodu i kierowca
przywiózł mnie z powrotem do biura .
Gdy Jarosław Kaczyński jechał do szpitala, media zaczęły podawać
informacje o katastrofie . Piękny, słoneczny, choć mroźny poranek zapisał się w historii jako najbardziej tragiczny w powojennej historii Polski .
Dla 96 rodzin jako szczególnie tragiczny.
Jacek Świat - wdowiec po wiceprzewodniczącej PiS Aleksandrze
Natalii - Świat :
Po raz ostatni zioną widziałem się w poniedziałek, S kwietnia . Wieczorem zawiozłem ją na samolot do Warszawy . Pożegnaliśmy się na lotnisku . Nie mogłem wtedy przypuścić, że widzę Olę ostatni raz. Wiedziałem,
że w sobotę 10 kwietnia ma pojechać z delegacją na uroczystości katyńskie .
Ostatni raz słyszeliśmy się chyba w piątek, na dzień przed katastrofą . Wsobotę 10 kwietnia około godziny 9 włączyłem telewizor i wtedy dowiedziałem się o tym, że w Smoleńsku doszło do katastrofy, że samolot prezydenta
Kaczyńskiego rozbił się. Przez chwilę się łudziłem nadzieją, że może żona
wsiadła do pociągu, a nie do samolotu i nie była na pokładzie . Pierwszą
reakcją był telefon do Oli. Wybrałem numer, a telefon powoli wybierał .
To były najdłuższe chwile w moim życiu . Ale usłyszałem tylko komunikat
w języku polskim, że abonent jest czasowo niedostępny . Wtedy zdałem sobie
sprawę, że żona była w samolocie i że nie żyje .
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To samo przeżywały rodziny wszystkich innych pasażerów strasznego lotu . Tymczasem w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zaczęli się zbierać posłowie partii, działacze, współpracownicy
Jarosława Kaczyńskiego .
Joachim Brudziński - sekretarz generalny PiS :
Wszyscy byliśmy zgodni, że to, co w tej sytuacji trzeba zrobić, to natychmiast zorganizować transport do Smoleńska . Poleciłem swoim asystentom,
aby sprawdzili jaka jest możliwość wyjazdu do Moskwy lub do Witebska .
Z początku chcieliśmy polecieć zwykłymi połączeniami rejsowymi potem
jednak zdecydowaliśmy się na wynajęcie prywatnego samolotu. Około godziny 11 byliśmy gotowi do wylotu . Po godzinie 15, kiedy byliśmy już na
lotnisku, padła propozycja ze strony premier Donalda Tuska, aby Jarosław
Kaczyński poleciał razem z delegacją rzadową. Jarosław Kaczyński jednak
odmówił. Według zgodnej opinii nas wszystkich, zrobił słusznie. Byliśmy
w Witebsku już około godziny 17.30. Stamtąd, dzięki pomocy polskich
dyplomatów, wyruszyliśmy autokarami do Smoleńska .
Jak zwykle, nawet w tak dramatycznej sytuacji, nie obeszło się bez
politycznych animozji .
Jarosław Kaczyński :
To prawda, że Donald Tusk wystąpił z propozycją, abym wraz z nim
i jego ludźmi poleciał do Smoleńska. Ja jednak kategorycznie odmówiłem .
Po pierwsze dlatego, że uważałem, że rząd Tuska ponosi moralną i polityczną odpowiedzialność za tę katastrofę . Po drugie: wiedziałem, że rządowi
chodzi nie o mnie ani o mojego świętej pamięci Brata, ale o PR. Po trzecie
wreszcie: to rząd Donalda Tuska i sam premier wyspecjalizowali się w perfidnych, chamskich atakach na mojego Brata, które dalece wykraczały poza
ramy walki politycznej w demokratycznym państwie . Nie miałem ochoty
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pozwalać na to, aby w dzień tragicznej śmierci mojego Brata, PR robił sobieJego i moim kosztem rząd, który wcześniej brutalnie go atakował i który do tej katastrofy dopuścił. Cieszę się, że moi współpracownicy odmówili
Tuskowi. Ja tylko zaakceptowałem ich decyzję . W tamtych godzinach ja nie
podejmowałem decyzji, byłem na bardzo silnych środkach uspokajających
i w ogóle inaczej odczuwałem to wszystko, co się wokół mnie działo .
Po godzinie 13 .30, samolot CASA wzbił się w powietrze z pasa startowego Wojskowego Portu Lotniczego i poleciał w stronę Witebska . Na
pokładzie znaleźli się czołowi politycy PiS-u . Towarzyszyli Jarosławowi
Kaczyńskiemu w tej najsmutniejszej i najbardziej tragicznej podróży
jego życia . Jako parlamentarzystom przysługiwały im paszporty dyplomatyczne, co bardzo ograniczyło wszystkie formalności i umożliwiło
wjazd na teren Rosji bez uzyskiwania wiz .
Jarosław Kaczyński :
Lot do Witebska zajął ponad godzinę. Białorusini potraktowali nas
bardzo życzliwie. Zorganizowali posiłek, oferowali jedzenie i picie. Widać
było w ich zachowaniu ogromną serdeczność, życzliwość i współczucie . Ja
jednak czułem się jak otumaniony i z powodu tragedii i z powodu wpływu
leków uspokajających . Nie miałem ochoty ani nic jeść ani pić . Chciałem
tylko, abyśmy jak najszybciej dotarli do Smoleńska . Na szczęście czekał już
na nas autobus, którym za chwilę ruszyliśmy w stronę Smoleńska.
Maks Kraczkowski - poseł PiS :
Wsiedliśmy do autobusu prowadzonego przez bardzo sympatycznego
białoruskiego kierowcę. Do granicy dojechaliśmy bardzo szybko i bez zadnych problemów. Dzięki paszportom dyplomatycznym również odprawę
graniczną pokonaliśmy bardzo szybko . Problemy zaczęły się zaraz póżniej.
Autobus, którym jechaliśmy, został otoczony przez dwa samochody milicji
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rosyjskiej, które kazały mu jechać powoli. Jechaliśmy więc około 30 kilometrów na godzinę po pustej drodze, aż ten sympatyczny białoruski kierowca
zaczął kląć, że żaden bieg mu nie pasuje na jazdę z taką prędkością. Po
dłuższej chwili kazali nam się zatrzymać i chyba łącznie z godzinę czekaliśmy na poboczu.
Joachim Brudziński :
Nie było żadnego uzasadnienia, abyśmy mieli czekać, bo droga była
pusta i można było jechać dalej . W końcu minęła nas kolumna samochodowa, w której jechał Donald Tusk i jego świta . Dopiero jak nas wyprzedzili,
pozwolono nam jechać dalej . Jak już dojechaliśmy na lotnisko to zobaczyliśmy wielki namiot, w którym był i premier Władimir Putin i premier
Donald Tusk. Wtedy też od pracowników kancelarii prezydenta obecnych
na miejscu dowiedziałem się, jak zachowywali się najbliźsi współpracownicypremiera Tuska, jeden z nich pytał się głośno : „Którędy Kaczor będzie
wchodzić?"Z kontekstu rozmowy wywnioskowali, że chcą nie dopuścić, aby
doszło do spotkania Tuska i Kaczyńskiego na miejscu katastrofy .
Jarosław Kaczyński :
Te chwile na lotnisku w Smoleńsku to był najczarniejszy czas mojego
życia . Starałem się nie myśleć o niczym innym i nie słuchać tego, co się wokół działo. Ja nie słyszałem tego pytanie którędy „kaczka" wejdzie, ale skoro
relacjonował to Joachim Brudziński, to nie mam powodu mu nie wierzyć .
A komentarz chyba nasuwa się sam . jeśli te słowa faktycznie zostały wypowiedziane, to jest to ordynarne chamstwo świadczące o tym, że współpracownicy pana Tuska nie potrafią się zachować nawet w tak dramatycznej
i tragicznej chwili . ja jednak czułem się wtedy tak źle, że żadna podłość ze
strony ludzi Tuska nie mogła już na mnie zrobić wrażenia.
Maks Kraczkowski :
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Gdy minęła nas ta kolumna z premierem Tuskiem, dopiero wtedy autokar pojechał dalej z rozsądną prędkością w stronę Smoleńska . Minęło
chyba pół godziny czy godzina, aż dotarliśmy do bramy lotniska . Potem
jechaliśmy w stronę miejsca katastrofy. Droga była bardzo dziurawa, nieprzyjemna, kierowca starał się omijać te dziury . W końcu dojechaliśmy do
celu i wysiedliśmy. jarosław Kaczyński poszedł pierwszy, obok niego nasza
grupa. Przykuło moją uwagę to, że teren był bardzo źle zabezpieczony, kręciło się tam mnóstwo ludzi . Każdy chodził tam, gdzie chciał i kiedy chciał .
Nie było żadnej koordynacji, żadnego w zasadzie kierownictwa . Bardzo
mnie to zdziwiło . W końcu podeszliśmy w miejsce, gdzie leżały trzy ciała
- wszystkie zakryte kocami . Rosjanie podprowadzili nas do ciała pana prezydenta. My się zatrzymaliśmy, pan prezes poszedł dalej. Rosjanie podnieśli
folię i nagle blask oślepiających świateł technicznych odbił się od tej folii
padając na zwłoki pana prezydenta . Rozpoznałem je po twarzy. Potem
- z szacunku dla głowy państwa i z szacunku dla Jarosława Kaczyńskiego
- odwróciłem się, aby dalej na to nie patrzeć.
Prezes PiS do ostatniej chwili miał jeszcze nadzieję, że wśród ofiar
katastrofy nie zidentyfikuje swojego brata .
Jarosław Kaczyński :
Spojrzałem na zwłoki. To był Leszek. Nie miałem co do tego najmniejszych wątpliwości. Zwłoki wyglądały strasznie. Leszek miał wykrzywioną
twarz, urwane ręce i nogi, na całym ciele liczne rany od poparzenia . Miał
też bardzo dużo ran wewnętrznych . Każda z tych ran mogła sama jedna
być przyczyną zgonu . Leszek nie miał więc najmniejszych szans przeżyć .
Uklęknąłem, ucałowałem Leszka, potem przeżegnałem się i chwilę się pomodliłem . Podszedłjeden Rosjanin i zapytał, czy rozpoznaję zwłoki brata.
Odpowiedziałem, że tak, że to na pewno jest Leszek . Jego twarz rozpoznałem, a ponadto, zwróciłem uwagę na jego prawą rękę. Były tam charakterystyczne ślady szwów. Leszek miał kiedyś wypadek samochodowy i trafił
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do szpitala na operację, tam mu zszyto rękę . 3 Pozostały po tym ślady, które
zauważyłem w Smoleńsku.
Bolesne wspomnienie Jarosława Kaczyńskiego jest najwierniejszą
relacją z identyfikacji zwłok Prezydenta RP Tyle tylko, że jego opowiadanie w ogóle nie pokrywa się z tym, co widać na zdjęciach wykonanych przez-funkcjonariusza FSB o godzinie 12 :52 . Tam bowiem,
jak wcześniej wspomnieliśmy, widać zwłoki prezydenta w stanie prawie
nienaruszonym . Może stąd płynąć wniosek : zwłoki Lecha Kaczyńskiego zostały po katastrofie zmasakrowane przez Rosjan!!!
Joachim Brudziński:
Po identyfikacji, gdy prezes wrócił do nas, ktoś, chyba ambasador Bahr,
zaproponował aby Jarosław Kaczyński udał się do namiotu premiera Putina, gdyż ten chciał złożyć mu kondolencje, Jarosław Kaczyński odmówił.
Potem Rosjanie wskazali nam hotel . Mieliśmy tam poczekać na przylot
naszego samolotu z Witebska . Ostatecznie udało się załatwić zgodę na to,
aby samolot wylądował w Smoleńsku . My poszliśmy do tego hotelu, ale
staraliśmy się o niczym ważnym nie rozmawiać . Zdawaliśmy sobie sprawę,
że na pewno wszędzie są założone podsłuchy. Ja chciałem też zadzwonić do
naszych kolegów, którzy pojechali do Katynia pociągiem i o tej porze już
wracali . Próbowałem również połączyć Antoniego Macierewicza z prezesem . I wtedy okazało się, że do Macierewicza nie mogliśmy się dodzwonić.
Nie było w ogóle zasięgu . Jego telefon nie dawał żadnego sygnału . Powstało
więc natychmiast podejrzenie, że panu Macierewiczowi mogło się przydarzyć coś złego. Antoni Macierewicz był w naszym rządzie szefem kontrwywiadu wojskowego, a był w końcu w kraju, którego służby nie miały
powodów go lubić. Na szczęście w składzie delegacji był mój asystent Paweł

3. Uszanowaiem ból Jarosława Kaczyńskiego i podczas rozmowy nie pytałem go wircej o szczegdly identyfikacji .
Prews powiedział tyle, ile ram chciał . Nie drążyłem tematu.
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Szefernaker, zadzwoniłem do niego, a on przekazał aparat telefoniczny
Macierewiczowi, w ten sposób udało się Jarosławowi Kaczyńskiemu porozmawiać z nim, z tego co wiem, radził, aby jak najszybciej wyjeżdżać ze
Smoleńska i, jeśli to możliwe zabrać, zwłoki fana Prezydenta .
Jarosław Kaczyński :
Oczywiście, że nie skorzystaliśmy z zaproszenia do namiotu Tuska i Putina . Ja nie miałem wątpliwości, że Tusk mnie tam zaprasza ze względów
PR-owskich, aby kamery telewizyjne pokazały, jak ta współczuje Kaczyńskiemu . Nie miałem też ochoty uściskiwać się, ani całować z Putinem .
Najważniejsze było dla mnie to, aby sprowadzić do Polski zwłoki Brata . Gdy więc nasz samolot już wylądował, poszedłem do pilota - młodego i bardzo sympatycznie wyglądającego człowieka - i zapytałem go,
czy w samolocie jest luk umożliwiający przewiezienie trumny i czy on
zgodzi się, jeśli go poproszę, abyśmy zabrali zwłoki mojego Brata . Pilot
powiedział, że nie ma żadnego problemu, samolot jest przystosowany do
transportu zwłok, a dla niego będzie to ogromnym zaszczytem, jeśli będzie mógł przewieźć do Polski zwłoki Pana Prezydenta . Wtedy poprosiłem
Rosjan o możliwość zabrania trumny do Polski . Z początku się zgodzili,
ale potem zaczęli robić problemy . Powiedziano mi, że zgodnie z rosyjskim
prawem musi się odbyć sekcja zwłok i ostatecznie nie zgodzili się, aby ciało
Leszka wróciło do Warszawy razem z nami . Spytałem, czy mogę uczestniczyć w sekcji zwłok . Odmówiono mi. Ostatecznie wsiedliśmy do samolotu
i chcieliśmy wystartować. Wtedy zaczęły się kolejne formalności graniczne .
Wsiadło kilku funkcjonariuszy rosyjskich . Mieli twarze takie, jak ci, którzy 70 lat wcześniej mordowali w Katyniu . Zachowywali się niegrzecznie,
wręcz arogancko . Pytali nas o wszystko, sprawdzali bardzo dokładnie dokumenty. Chcieli nas sprowokować, ale na szczęście się nie udało . Wszystko
trwało półtorej godziny. Ostatecznie pilotowi udało się wystartować i nad
ranem wróciliśmy do Polski . Tak się skończył najbardziej tragiczny dzień
w moim życiu .
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Kamery telewizyjne pokazały oczywiście namiot rozbity na polu katastrofy. Gdy już wszyscy operatorzy znaleźli się w jego wnętrzu, Władimir Putin z aktorską grą typową dla weteranów KGB uściskał Tuska
i zapewnił go, że Rosja zrobi wszystko, aby pomóc Polsce i sprawę dogłębnie wyjaśnić' . Jeszcze tego samego dnia prezydent Rosji Dmitrij
Miedwiediew powołał specjalną komisję mającą za zadanie wyjaśnienie
sprawy. Jej przewodniczącym został Władimir Putin . Jego zastępcami
zostali szefowa Międzynarodowego Komitetu Lotniczego - generał
Tatiana Anodina, Siergiej Szojgu - były komunistyczny aparatczyk
i członek Rady Bezpieczeństwa Rosji oraz wicepremier Siergiej Iwanow .
Wszyscy z doświadczeniem w pracy w aparacie urzędniczym komunistycznego państwa i w tajnych służbach ZSRR . Oczywiście przy takim
składzie komisji odpowiedzialnej za wyjaśnienie okoliczności tragedii
mogła zostać ogłoszona tylko jedna oficjalna przyczyna katastrofy tupolewa - błąd pilotów.
10 kwietnia późnym wieczorem, gdy mrok otulił Smoleńsk, politycy zaczęli się rozjeżdżać . Na miejscu pozostawiono szwadron żołnierzy
OMON-u i grupy operacyjne FSB, aby pilnowały miejsca katastrofy .
Wraku samolotu nie zabezpieczono, więc część istotnych śladów mógł
zatrzeć deszcz czy wiatr . Pozostali jeszcze nieliczni, wytrwali, polscy
dziennikarze . Cierpliwość się opłaciła . Już następnego dnia, 11 kwietnia, mogli zobaczyć jak do wraku samolotu dotarli funkcjonariusze rosyjskiej milicji i zaczęli niszczyć to, co pozostało z tupolewa .
Bogdan Święczkowski - były szef ABW
Przecież to jest niszczenie dowodu istotnego dla sprawy . W Stanach
Zjednoczonych śledztwa w sprawie katastrof lotniczych prowadzone są
4. Jeden z internautów uykonaf kolai, na którym widać premiera Purina obejmującego Tuska i mówiącego : „Jui więcej
dla ciebie nie mogę zrobić".
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przez wiele miesięcy, a w ich trakcie śledczy składają samolot ze wszystkich
części, które znajdę . Każdy kawałek samolotu może być przecież dowodem
w sprawie . Tutaj nikt tego nie chce przyjąć do wiadomości .
Od pierwszych minut po katastrofie wszystko, co działo się w pobliżu lotniska Siewiernyj, wyglądało jak dobrze zorganizowana akcja
zacierania śladów.
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Rozdział 8
Kompromitacja państwa

Po godzinie 9 rano, gdy wieść o katastrofie obiegła całą Polskę, w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się nadzwyczajna narada,
na którą w trybie pilnym ściągnięto Prokuratora Generalnego, Naczelnego Prokuratora Wojskowego oraz kilku wysokich rangą wojskowych
i cywilnych śledczych . Wszyscy zaczęli się zastanawiać w jaki sposób
zareagować na wiadomość o tej tragedii .
Prokurator Prokuratury Generalnej :
Było jasne, że trzeba natychmiast postawić na nogi wszystkie służby i organa ścigania, aby całą sprawę wyjaśnić. Tymczasem część uczestników spotkania spóźniła się, potem dyskutowano o sprawach nieistotnych . W końcu
zapadła decyzja, że trzeba powołaćgrupę śledczą i wysłać ją jak najszybciej
do Smoleńska . Ale wtedy zaczęły się problemy. Ktoś zadzwonił do 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, a tam powiedzieli, że wszystkie
sprawne samoloty mają zajęte i najwcześniej mogą prokuratorom oddać do
dyspozycji samolot za kilka godzin . Później zaczęto liczyć koszty . Okazało
się, że w sobotę rano nie ma skąd wziąć pieniędzy, aby wypłacić prokuratorom diety na delegacje . W czasach, kiedy resortem kierował Zbigniew
Ziobro, istniała kaseta z pieniędzmi na wypadek sytuacji nagłych, którą
zawsze miał do dyspozycji minister lub któryś z jego współpracowników .
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Później ten zwyczaj zlikwidowano . W efekcie, w sobotę 10 kwietnia nie
było żadnych pieniędzy. Ktoś zadzwonił do banku, w którym ministerstwo
ma konto. Okazało się jednak, że najbliższy termin, kiedy można wypłacić
pieniądze to poniedziałek . Na żnfolżnżi doradzono, aby skorzystać z karty
do bankomatu, ale wtedy okazało się, że ani ministerstwo ani Prokuratura
Generalna nie posiada karty umożliwiającej wypłacenie pieniędzy . Ostatecznie prokuratorzy wzięli do Rosji swoje prywatne pieniądze i prywatne
karty kredytowe. Samolotem do Smoleńska dotarli dopiero kilka godzin
później, około godziny 15-16
Z punktu widzenia logiki śledztwa kryminalnego, było to karygodne opóźnienie . Po każdym zdarzeniu, obecność prokuratora i ekipy
śledczej jest pożądana jak najszybciej .
Bogdan Święczkowski - były szef ABW, były prokurator:
Zupełnie nie rozumiem tej opieszałości polskiej prokuratury . Przecież
tutaj liczyła się każda minuta, każda sekunda . Nawet początkujący prokurator wie, że w każdej sprawże najważniejsze jest pierwsze 48 godzin po
zdarzeniu . Nieważne, czy chodzi o kradzież roweru czy o katastrofę lotniczą. Pierwsze 48 godzin to najważniejszy czas . Można wówczas zabezpieczyć miejsce zdarzenia, zabezpieczyć ślady, znaleźć świadków . Tutaj głównymi śladami i dowodami był wrak tupolewa ż samo miejsce katastrofy
Należało zatem całe miejsce zdarzenia otoczyć wysokim płotem, odgrodzić,
aby wejście tam uniemożliwić osobom postronnym. Należało też przywieźć
z Polski składany hangar (jeśli Rosja takimi nie dysponowała) i rozłożyć
go nad wrakiem . W ten sposób uniknęlibyśmy interwencji osób trzecich,
a także zabezpieczylibyśmy wrak i inne odnalezione dowody przed działaniem deszczu czy wiatru . Tego nikt nie uczynił.
Podczas wspomnianego spotkania zapadła też brzemienna w skutki decyzja : śledztwo w sprawie katastrofy poprowadzić miała Naczel1 12

na Prokuratura Wojskowa . Ta decyzja spotkała się z natychmiastowym
protestem kilku prokuratorów Prokuratury Generalnej . Argumentowali oni, że w Polsce prokuratorzy wojskowi rzadko zajmują się sprawami
o dużym znaczeniu, a przecież katastrofa, w której zginął urzędujący
prezydent Polski to sprawa najwyższej rangi . Śledczym wojskowym
brakuje doświadczenia . Znacznie większe doświadczenie mają prokuratorzy cywilni, którzy na co dzień wyjaśniają sprawy zabójstw, uprowadzeń, rozbijają zorganizowane grupy przestępcze . W tym przypadku oni powinni zająć się sprawą. Można było oczywiście zastosować
rozwiązanie kompromisowe, powołać cały zespół śledczy złożony tak
z prokuratorów wojskowych, jak i cywilnych a kierownictwo powierzyć
osobie najbardziej doświadczonej lub najstarszej wiekiem . Taka praktyka jest często stosowana, gdy w prokuraturze powszechnej powołuje
się zespoły śledcze (np. do rozbijania zorganizowanych grup przestępczych) . W tym wypadku jednak od tego odstąpiono .
Teoretycznie śledztwo przejął cały zespół pod kierownictwem pułkownika Krzysztofa Parulskiego - Naczelnego Prokuratora Wojskowego .
Parulski od początku wzbudzał kontrowersje . Według opinii powszechnie panującej w środowiskach prawniczych, najbardziej zainteresowany
był własną karierą . Przez lata skonfliktowany z Lechem Kaczyńskim
i Zbigniewem Wassermannem, do 1989 roku był członkiem Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej . Ani w czasach PRL, ani później nie
zasłynął żadnymi spektakularnymi sukcesami . Pracował w wojskowej
prokuraturze w Poznaniu, należał do Stowarzyszenia Prokuratorów
RP Dał się poznać raczej jako gorący zwolennik koncepcji rozdzielenia
funkcji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego . W 2002
roku został awansowany na szefa Wojskowej Prokuratury Garnizonowej
w Warszawie . Funkcję tą pełnił przez trzy lata . W tamtym czasie jego
podwładni nie byli w stanie poradzić sobie z najpoważniejszymi aferami
w Wojskowych Służbach Informacyjnych, choć regularnie otrzymywali
zawiadomienia od sejmowej Komisji ds . Służb Specjalnych, dotyczące
takich przestępstw jak szpiegostwo, nielegalny handel bronią czy nar1 13

kotykami . Wszystkie te sprawy zaczęto powoli wyjaśniać dopiero póżniej, gdy szefem wojskowej prokuratury został Tomasz Szalek, a Antoni
Macierewicz rozpoczął likwidację i weryfikację WSI . W tamtym czasie
jednak Parulskiego ponownie przeniesiono do Poznania . Sam Naczelny
Prokurator Wojskowy oczywiście przedstawia się w jak najbardziej korzystnym świetle .
W latach 1985-1996 pełniłem służbę na stanowisku prokuratora
w Prokuraturze Wojsk Lotniczych a następnie Prokuraturze Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej z siedzibą w Poznaniu . W tym c7r cie Prokuratura ta była właściwą do prowadzania śledztw w sprawie wszystkich
wojskowych katastrof, wypadków i zdarzeń lotniczych, które miały miejsce
na terytorium Polski oraz za granicą - zgodnie z jurysdykcją przewidzianą
w polskim ustawodawstwie karnym . Nie potrafię w tej chwili powiedzieć,
ile dokładnie tego typu śledztw prowadziłem osobiście, ale było ich na pewno kilkadziesiąt. Oczywiście oprócz spraw dotyczących katastrof lotniczych,
prowadziłem i nadzorowałem tysiące postępowań karnych o różne przestępstwa - napisał w odpowiedzi na wysłane do niego pytania Krzysztof

Parulski .
Ponieważ zapewniał o życzliwości wobec dziennikarzy i otwartości na współpracę, zadałem mu pytanie, które w styczniu 2011 roku
powracało jak bumerang : czy lot rządowego tupolewa do Smoleriska
w dniu 10 .04 .20 10 był lotem cywilnym czy wojskowym .
Kwestia kwalifikacji lotu samolotu Tu-154M do Smoleńska w dniu
10 kwietnia 2011 r., jako wojskowego lub cywilnego, jest okolicznością mogącą mieć znaczenie w prowadzonym śledztwie pod kątem oceny odpowiedzialności karnej . Śledztwo prowadzą niezależni prokuratorzy Wojskowej
Prokuratury Okręgowej w Warszawie i to oni, na podstawie całego zebranego w sprawie materiału dowodowego i na podstawie wykładni obowiązujących przepisów prawa, będą podejmowali stosowne decyzje procesowe .
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Jako Naczelny Prokurator Wojskowy nie będę w tej sprawie wypowiadał
żadnych sądów aż do zakończenia śledztwa . Moja opinia nie ma bowiem
procesowej doniosłości a jako przełożony 4 prokuratorów prowadzących postępowanie nie wywieram wpływu na ich rozstrzygnięcia poprzez formułowanie własnych ocen - odpisał Parulski pod koniec stycznia 2011 roku .
Szefwojskowej prokuratury, który w dziewięć miesięcy po katastrofie
lotniczej zakończonej śmiercią prezydenta RP i najważniejszych urzędników państwowych nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy rejs
maszyny był lotem cywilnym czy wojskowym! Wydaje się, że w normalnym kraju byłoby to nie do pomyślenia . Ale to nie wszystko . Oto bowiem już 10 kwietnia Parulski pojechał do Smoleńska i przebywał tam
przez kolejne pięć dni, nadzorując czynności procesowe . Jedną z nich
była chyba najważniejsza czynność : sekcja zwłok prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego . Odbyła się ona po wylocie Jarosława Kaczyńskiego i jego
współpracowników. Sekcję prowadzili wspólnie dwaj rosyjscy biegli
anatomopatolodzy : Michaił Pietrowicz Maksimienka i Siergiej Wasilijewicz Ołcharow. W sekcji asystował właśnie Parulski . Mimo że nie zna
języka rosyjskiego, nie zabrał ze sobą tłumacza . Dlaczego? Na to pytanie
nie potrafi w przekonujący sposób odpowiedzieć . Efekt takiego prowadzenia sekcji był katastrofalny : oto prokurator Parulski nie zwrócił uwagi na fakt, że na stole sekcyjnym - obok zwłok nieżyjącego prezydenta
- leżały szczątki jeszcze innej osoby .
Jarosław Kaczyński :
Kiedy trumnę ze zwłokami Leszka przywieziono do Warszawy i wystawiono w Pałacu Prezydenckim, poleciłem ją otworzyć . Chciałem po raz ostatni spojrzeć bratu w twarz i pożegnać go. Leszek wyglądał inaczej - już go
nie mogłem poznać . Twarz miał powiększoną, rysy już były zupełnie inne .
Wytłumaczono mi, że to skutek sekcji zwłok, częściowego rozkładu ciała
i późniejszych zabiegów kosmetycznych. Najdziwniejsze było to, że prawa
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noga była ubrana w mundurgeneralski . Ja zwróciłem uwagę na tę nogę już
w SmolMsku, kiedy nie było na niej fragmentu munduru. Zdziwiło mnie to,
że na tę nogę była nałożona skarpeta takiego rodzaju, jakiej nigdy u brata
nie widziałem . Wtedy jednak pomyślałem sobie, że może to Marysia (chodzi
o żonę Lecha Kaczyńskiego, Marię - przyp . L. Sz .), która bardzo dbała
o Leszka, kupiła mu inne skarpety. Wszystkie moje wątpliwości się rozwiały,
gdy zobaczyłem całą nogę i stopę bez skarpetki . To na pewno nie była noga
Leszka. Leszek nie byłgenerałem, w ogóle nie był wojskowym - to nie ulega
wątpliwości. Wszystko wskazuje na to, że była to noga generała Bronisława
Kwiatkowskiego. Wnioskuję to stąd, że noga była prawie tak samo długa,
jak noga Leszka, a spośród wszystkich wojskowych obecnych na pokładzie,
tylko generał Kwiatkowski był wzrostem zbliżony do Leszka. Wygłgda więc
na to, że w sarkofagu na Wawelu, obok korpusu Leszka złożono nogę generała
Kwiatkowskiego.
Już w trakcie sekcji zwłok - zwłaszcza tak ważnych, jak zwłoki prezydenta - ta kwestia powinna zostać wyjaśniona . A jeśli nie wtedy to
później, podczas badań genetycznych identyfikujących rozczłonkowane
szczątki ciała. Powszechną praktyką jest to, że w miejscach katastrof
lotniczych zabezpiecza się wszystkie znalezione kawałki ludzkich ciał,
a potem prowadzi się badania (m .in . testy DNA) pozwalające potwierdzić do kogo należała każda część . Jak inaczej niż matactwem można
nazwać to, że prokurator Parulski nie zorientował się, że jedna noga nie
należała do ciała Lecha Kaczyńskiego? Bo przecież w przypadku prokuratora z ponad 20-letnim stażem pracy trudno uznać, że była to wpadka, błąd lub zaniechanie .` Najdelikatniej ten stan rzeczy można określić
jako niechęć do wyjaśnienia prawdy .
1. Oderwana noga Leeba Kaczyńskiego to jedna z najwirkszycb tajemnic smol-niklej katastrofy Wszystkie pozastałe
kończyny prezydenta zachowały sir we wzgłrdnie dobrym stanie . Są dwu moiliwości: albo noga została w błocie w Smołeńsku, albo została przewieziona do Moskwy i potem włożona do innej trumny: łub została zmasakrowana i zniszczona.
Odpowiedzi na to pytanie nie ma. Gdyby~ sir okazaio, ie prawa noga fp . prezydenta RP została znaleziona

daleko od korpusu, mogłoby to oznaczać, ie rzuciła ją tam sila uybucbu. To zaS byiaby dodatkowaposzlakapotwierdzająca tezę
o uybucbu bomby prómimeaj.
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Płk Krzysztof Parulski :
W sekći zwłok śp. Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wziąłem udział jako prokurator, a polski kodeks postępowania
karnego stanowi w art. 209 § 4 że otwarcia zwłok dokonuje biegły w obecnościprokuratora albo sądu. We wniosku o pomoc prawną, skierowanym do
strony rosyjskiej, zwróciliśmy się o wykonanie procesowych oględzin i otwarcia ciał ofiar katastrofy . W toku śledztwa zastrzegliśmy udział polskiego prokuratora w sekcji zwłok Pana Prezydenta .
Niechęć do wyjaśnienia prawdy, ludzie generała Parulskiego zademonstrowali już w pierwszych godzinach po katastrofie, podejmując
drugą, bardzo ważną decyzję . Było to określenie podstawy prawnej do
współpracy z Rosją . Ku uciesze Rosjan zdecydowano się na konwencję
chicagowską z 1944 roku . Polska podpisała tę konwencję w roku 1959 .
Konwencja reguluje postępowanie i zasadę współpracy państw - sygnatariuszy w przypadku, gdy statek powietrzny jednego państwa ulegnie
katastrofie na terytorium innego państwa . Przepisy te dotyczą samolotów
należących do linii lotniczych, tak państwowych, jak i prywatnych .
Również rzecznik wojskowej prokuratury, pułkownik Zbigniew Rzepa, okazał się oszczędny w słowach :
Prezes Prawa i Sprawiedliwości - pan Jarosław Kaczyński, podczas identyfikacji zwłok swego brata, nie miał żadnych wątpliwości co do tożsamości
okazanego mu ciała. Ponadto, już w czasie trwania czynności procesowych
- oględzin zwłok, dokonywanych przez rosyjskiego prokuratora i ekspertów
z zakresu medycyny sądowej, obecny przy czynności Naczelny Prokurator
Wojskowy -płk. Krzysztof Parulski zwrócił uwagę prowadzącym czynności,
że niektóre fragmenty nie są tożsame z ciałem Prezydenta RP. Fragmenty
te przetransportowano da Moskwy, celem identyfikacji zwłok pozostałych
ofiar katastrofy samolotu Tu-154M 101 .
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Małgorzata Wassermann - córka posła PiS Zbigniewa Wassermannaz :
Zastosowanie konwencji chicagowskiej było ewidentnym złamaniem prawa . Konwencja chicagowska mówi wyrażnie, że nie stosuje się
jej do wojskowych statków państwowych, a trudno chyba zaprzeczyć, że
Tu-154 takę maszyną był.
Lot z 10 kwietnia był poza wszelką dyskusją lotem wojskowym .
Doktor Tadeusz Augustynowicz były koordynator lotnisk wojskowych, wieloletni pracownik PLL LOT, były menedżer Air Cargo Terminal Heathrow Airport w Londynie :
Uznanie lotu za wojskowy lub cywilny nie jest kwestię czyjegoś widzimisię, tylko wynika z międzynarodowych przepisów lotniczych . jest co
najmniej sześćpowodów przemawiających za tym, że lot tupolewa do Smoleńska należy zakwalifikować jako wojskowy . Na gruncie obowiązujęcych
przepisów prawnych, nie ma natomiast żadnego powodu, aby twierdzić, że
był to lot cywilny.
Po pierwsze : maszyna należała do Polskich Sił Zbrojnych i podlegała
Dowództwu Sił Powietrznych, a więc byla samolotem wojskowym, nie cywilnym . Nie ma żadnego znaczenia to, że drugi Tu-154M (ten o numerze
bocznym 102) wcześniej latał w barwach LOT-U, jako samolot cywilny.
Nie ma też żadnego znaczenia, że maszyna, która się rozbiła w Smoleńsku
byla samolotem pasażerskim, a nie np . bombowcem czy myśliwcem . Każdy
samolot wykorzystywany przez wojsko według międzynarodowego prawa
lotniczego jest samolotem wojskowym . Takim samym jest choćby Air Force
One, którym lata prezydent Stanów Zjednoczonych .
Po drugie: za sterami siedzieli nie licencjonowani piloci cywilnych linii
lotniczych tylko piloci wojskowi pełniący w czasie wykonywania lotu służbę
2 . Wypowiedź w programie „Rozmowa Rymanowskiego".
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w 36Spećjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego podlegającym Dowództwu Sił Powietrznych RP.
• trzecie: Piloci maszyny komunikowali się w trybie wojskowym
z kontrolerami wojskowymi - tak w Polsce, jak ż na Białorusi, jak i później
w Rosji . Zgodę na start wydali kontrolerzy wojskowi z Okęcia, a zgodę na
lądowanie wydali kontrolerzy wojskowi ze Smoleńska .
• czwarte: na pokładzie znajdował się prezydent RP - oficjalnie Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP. Na całym świecie loty głów państw
- tak zwane loty ze statusem Head (a takim był lot do Smoleńska w dniu
10. 04.2010) obsługiwane są przez podlegających im żołnierzy i traktowane są jako samoloty wojskowe . Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, kiedy
prezydent lub premier czarterują samolot linii lotniczych - tak było, gdy
Lech Kaczyński po konflikcie z Donaldem Tuskiem poleciał do Brukseli
maszyną wyczarterowaną od PLL LOT. Ale 10 kwietnia taka sytuacja nie
miała miejsca .
• piąte: Samolot wystartował z pasa Wojskowego Portu Lotniczego
Warszawa - Okęcie i miał wylądować na płycie wojskowego portu lotniczego SmolMsk - Siewiernyj. To jest port wojskowy, a nie cywilny i lądują na
nim tylko maszyny wojskowe . Połączeń rejsowych i czarterowych lotnisko
w Smoleńska nie obsługuje .
• szóste wreszcie i najważniejsze: od samego początku PLF 101 M
zgłoszony był jako lot wojskowy, a nie cywilny. Organizacją przelotu zajmował się MON i podległe mu jednostki, a nie MSZ, ani PLL LOT, ani
żadna inna linia lotnicza .
Co więc wynika z tego, że rozstrzygniemy status przelotu? Jakie ma to
znaczenie dla całej sprawy? Raz jeszcze doktor Tadeusz Augustynowicz :
W lotnictwie wojskowym obowiązują inne procedury niż w lotnictwie
cywilnym . Najważniejsza różnica polega na tym, że pilot cywilny sam
podejmuje decyzję, czy może lądować czy nie . Jeśli widzi pas i pozytywnie ocenia możliwości - wówczas ląduje. Pilot wojskowy musi wykonywać
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rozkazy kontrolerów lotu. Jeżeli otrzyma rozkaz - musi lądować nawet
wtedy, gdy warunki mu nie sprzyjają, nie widzi pasa itp . Odmowa lądowania byłaby równoznaczna z odmową wykonania rozkazu ź pociągnęłaby za sobą wszystkie tego konsekwencje . jeśli 10 kwietnia kontroler lotu
kazał kapitanowi Protasiukowi lądować - ten nie miał prawa dyskutować
i musiał wykonać rozkaz . To oznaczałoby, że współwinnymi katastrofy są
kontrolerzy z wieży Smoleńska . Oficjalne przyznanie, że przelot Tupolewa
był lotem wojskowym, byłoby potwierdzeniem winy kontrolerów . Z kolei
potwierdzenie, że był to lot cywilny, nie miałoby żadnego uzasadnienia
faktycznego . Dlatego zarówno Edmund Klich, jak i Jerzy Miller nie chcą
udzielićjednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie .
Szefowa Międzynarodowego Komitetu Lotniczego - generałTatiana
Anodina, pytana przez dziennikarzy, odpowiadała wymijająco, że był
to „lot międzynarodowy" . Tyle tylko, że w prawie międzynarodowym
taka nomenklatura nie istnieje . Loty dzielą się na cywilne i wojskowe .
Innych kategorii nie ma .
Władze Polski i Rosji od początku konsekwentnie unikały udzielenia oficjalnej odpowiedzi na to pytanie . Gdyby bowiem przyznały, że
mieliśmy do czynienia z lotem wojskowym - konwencja chicagowska
nie mogłaby mieć zastosowania . Gdyby przyznały, że był to lot cywilny
- od razu zdementowałyby to wszystkie organizacje lotnicze . Jedynym
możliwym rozwiązaniem stało się więc konsekwentne milczenie i unikanie oficjalnej odpowiedzi na to pytanie . Oczywiście, te wymijające odpowiedzi kompromitują definitywnie urzędników, którzy z racji
swoich funkcji powinni takiej odpowiedzi udzielić od razu - przede
wszystkim zaś kompromitują Naczelnego Prokuratora Wojskowego,
który chwali się rym, że przez wiele lat wyjaśniał wszystkie wypadki
lotnicze na terenie Polski .
Adwokat Stefan Hamburg - pełnomocnik kilku rodzin ofiar :
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ja nie widzę powodu, dla którego zastosowano w tej sprawie konwenćję cjęchicagowską. Przede wszystkim dlatego, ze przepisy tej konwencji mają
zastosowanie uy4cznie do lotów cywilnych, a nie wojskowych . A 10 kwietnia mieliśmy do czynienia z lotem wojskowym . W wypadku tej katastrofy
zastosowanie ma polsko - rosyjska umowa z 1993 roku . To ona precyzuje
wzajemne zobowiązania w sytuacji katastrofy wojskowego statku powietrznegojednego państwa na terytorium drugiego państwa .
Umowa, o której mówi Hamburg, podpisana została w Moskwie
7 lipca 1993 roku przez ministrów obrony narodowej Polski (Janusza
Onyszkiewicza) i Rosji (Pawła Graczowa) . Na podstawie tej umowy,
14 grudnia 1993 roku podpisane zostało osobne Porozumienie w sprawie zasad wzajemnego ruchu lotniczego wojskowych statków powietrznych
Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej w przestrzeni powietrznej
obu państw. Artykuł 11 tego porozumienia mówi :
„Wyjaśnienie incydentów lotniczych, awarii i katastrof spowodowanymi3 przez polskie wojskowe statki powietrzne w przestrzeni powietrznej
Federacji Rosyjskiej lub rosyjskie wojskowe statki powietrzne w przestrzeni
powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone będzie wspólnie przez
właściwe organy polskie ż rosyjskie . jednocześnie strony zapewniają dostęp
do niezbędnych dokumentów z zachowaniem obowiązujących je zasad
ochrony tajemnicy państwowej':
Cytowane wyżej porozumienie nakładało na Rosję obowiązek równorzędnej współpracy ze stroną Polską oraz równorzędny dostęp do
wszystkich dokumentów, w tym do protokołów przesłuchań świadków,
czy zapisów rozmów z wieży w Smoleńsku . Rosji, która od początku
chce prawdę ukryć, zapis ten był nie na rękę . Posłużono się więc, zupełnie bezpodstawnie, konwencją z Chicago. Niewyjaśnioną do dziś zagad-

3. Bodjrzykouy w oryginale dokumentu. Powinno być: spowodowanych».
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ką jest to, kto, kiedy i w jakich okolicznościach zdecydował o tym, że
śledztwo smoleńskie będzie prowadzone w myśl procedur przewidzianych konwencją chicagowską . Donald Tusk i Jerzy Miller - pytani o to
w trakcie spotkań z rodzinami ofiar - również nie byli w stanie udzielić
odpowiedzi . Znamienna jest za to wypowiedź pułkownika Edmunda
Kucha - polskiego akredytowanego. W rozmowie z „Gazetą Polską'
Klich stwierdził, że o przyjęciu konwencji chicagowskiej jako podstawy
prawnej do prowadzenia śledztwa dowiedział się od. . . Tatiany Anodiny. Taki rozwój wydarzeń wskazuje, że rosyjski organ państwowy decydował o tym, których przepisów i kiedy ma przestrzegać polski rząd .'
Wygląda więc na to, że to Rosjanie, przy całkowitej bierności polskiego rządu, zorientowali się, że akt prawny, który podpisali 17 lat
wcześniej w tej sytuacji im nie odpowiada i skorzystali z innego aktu
prawnego, który w ogóle w danej sytuacji nie miał zastosowania i regulował inną sferę współpracy . To dokładnie tak samo, jakby w sprawie
o rozwód zastosowano przepisy kodeksu karnego, a nie cywilnego .
Mimo wszystko, nawet przepisy niefortunnej konwencji z 1944 roku
można było lepiej egzekwować .
Bogdan Święczkowski - były szef ABW, były prokurator :
Artykuł598 b polskiego kodeksu postępowania karnego mówi, że w ramach pomocy prawnej prokuratury państw obcych i polski mogą w przypadku jakiegokolwiek przestępstwa transgranicznego powołać, także na
zasadzie wzajemności, wspólny zespół śledczy do jego wyjaśnienia, tym bardziej do wyjaśnienia katastrofy samolotu prezydenta RP. Podstawą powołania takiego zespołu jest porozumienie zawarte między szefami prokuratur .
Wystarczyło więc, aby pan Andrzej Seremet i jego rosyjski kolega podpisali
takie porozumienie, choćby 10 kwietnia, jeszcze w dniu katastrofy i wspól-

4. Te arryważne wpadki pokazujące prawdziwe oblicze polskiego premiera i jego najbliżrzych urzędników niestety nie
spotkaf się z zainteresowanie najważniejszych mediów.
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na grupa śledcza mogłaby zaczęć działać. Chęć powołaniu takiego zespołu
i wspólnych prac zadeklarował w wywiadzie telewizyjnym sam prezydent
Rosji Miedwiediew. Tymczasem rząd twierdzi, że takie porozumienie prokuratorskie musi być ratyfikowane przez parlament . Ktoś, kto tak twierdzi,
albo świadomie kłamie, albo nie rozumie zapisów kpk i prawa międzynarodowego publicznego.
Czym innym natomiast są państwowe komisje techniczne powołane do
zbadania przyczyn katastroflotniczych . W tym wypadku bezsprzecznie należało zastosować zapisy porozumienia wojskowego z 1993 roku i powołać wspólną międzynarodowę państwową komisję do zbadania katastrofy,
a nie stosować załącznik XIII do Konwencji Chicagowskiej (nawet nie całę
konwencję) dotyczący zdarzeń w czasie lotów cywilnych . Jest to niewątpliwie kolejny wielki błąd naszych władz centralnych, który doprowadził do
kuriozalnego w wielu częściach raportu MAK.
Bogdan Święczkowski zwraca uwagę, że nikt ze strony polskiej nawet nie próbował doprowadzić do powołania takiego polsko - rosyjskiego zespołu . Istotnie, ani prokurator Seremet, ani Parulski nawet nie
wystąpili do Rosjan z taką propozycją .
Zamiast tego, 11 kwietnia Donald Tusk powołał Międzyresortowy
Zespół ds . koordynacji działań podejmowanych w związku z tragicznym wypadkiem lotniczym pod Smoleńskiem . Jakie były jego dalsze
losy?
Paweł Graś - rzecznik rządu' :
Międzyresortowy Zespół ds. koordynacji działań podejmowanych
w związku z tragicznym wypadkiem lotniczym pod Smoleńskiem nadal
funkcjonuje. Do zadań Zespołu, którego przewodniczęcym jest Prezes Rady

5. Zródfo: korespondencja z autorem
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Ministrów, należy koordynacja lub nadzór nad działaniami dotyczącymi
ustalenia przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem w kwietniu minionego
roku, udzielenia pomocy rodzinom ofiar, organizacji uroczystości pogrzebowych ofiar i _funkcjonowania administracji publicznej w związku ze
śmiercią osób pełniących funkcje publiczne . Dotąd odbyło się siedem formalnie zwołanych spotkań Zespołu : 11 . 04, 16.04, 23.04, 27.04, 19. 1 0,
15 .12.2010 roku oraz 13 .01 .2011 roku. Podczas tych spotkań rozdzielono
zadania i ustalono zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu, a także innych urzędników państwowych oraz podległych im służb,
potwierdzono słuszność wyboru Konwencji Chicagowskiej oraz Załącznika
nr 13 . jako podstawy prawnej postępowania prowadzonego w celu ustalenia przyczyn katastrofy, omówiono organizację współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z komisją rosyjską oraz
polską prokuraturą prowadzącą śledztwo, stwierdzono potrzebę zmiany formułypracy Komisji poprzez powierzenie Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji przewodniczenia jej pracom oraz przeniesienie uprawnień
nadzorczych na Prezesa RM (Prezesa Rządowego Centrum Legislacji zobowiązano do pilnego przygotowania, we współpracy z Ministrem Obrony
Narodowej, stosownych zmian prawnych ; zostały one zawarte w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 27 kwietnia 2010 rr w sprawie organizacji oraz zasad _funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego . Prace członków Zespołu nie ograniczały się
jednak tylko do formalnych spotkań in plena. Ich dopełnienie stanowią bieżące działania realizowane przez poszczególnych członków Zespołu, podległe im urzędy i służby oraz inne właściwe podmioty. W ramach tych prac
zainicjowane zostało badanie przyczyn katastrofy przez powołaną przez
Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem SMA Komisję
Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego . We wsparcie na
szczeblu międzyrządowym działań Prokuratury Wojskowej po wszczęciu
śledztwa ws. katastrofy zaangażował się bezpośrednio prezes RM . Z poszanowaniem niezależności prokuratury w czynnościach śledczych premier
wielokrotnie osobiście i telefonicznie omawiał je z Prokuratorem General1 24

nym, uzgadniając optymalne warunki współpracy prokuratury i administracji rządowej. Na bieżąco organizowana była niezbędna pomoc dla rodzin ofiar- koordynaćją tych działań zajmowali się minister Michał Boni,
Szef KPRM (poprzez wyznaczonych pracowników KPRM) oraz Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa . Organizacją pogrzebów ofiar zajmował się zespółpowołany Zarządzeniem nr S Szefa KPRM z dn . 11 kwietnia 2010,
kierowany, z upoważnienia Prezesa RM, przez ministra Michała Boniego .
Bezpośrednio po katastrofie zostało przeanalizowanefunkcjonowanie administraćjipublicznej w sytuacji śmierci osób pełniących funkcje organów
państwowych. Sprawne przejęcie obowiązków organów przez inne uprawnione osoby pozwoliło uniknąć dodatkowych działań w tym zakresie .
Powyższa wypowiedź winna być instrukcją dla przyszłych pokoleń
polityków w jaki sposób można powiedzieć dużo nie mowiąc nic .
Na mocy specjalnego rozporządzenia ministra obrony narodowej
powołano do życia Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa
Państwowego, której szefem został minister spraw wewnętrznych Jerzy
Miller. Stąd powszechna nazwa „Komisja Millera" . Warto tylko wspomnieć, że już w samej nazwie tej instytucji zawiera się błąd . Pojęcie „lotnictwo państwowe" w nomenklaturze prawnej nie istnieje . Lotnictwo
bowiem dzieli się na cywilne i wojskowe . Ta sytuacja doskonale obrazuje kompetencję ministrów obrony i spraw wewnętrznych w dziedzinie
wyjaśniania wypadków lotniczych . Obrazuje też ich tragikomiczną nieudolność - ministrowie Mich i Miller mogli chociaż zapytać pierwszego lepszego pilota, by doradził im jak nazwać tę komisję, aby chociaż
w tej kwestii się nie skompromitować .
W efekcie całkowitą kontrolę nad śledztwem przejęli Rosjanie . Już
pierwszego dnia odgrodzili teren, nie wpuścili tam żadnego z Polaków .
O poszczególnych czynnościach również decydowali prokuratorzy rosyjscy. Stronie polskiej pozostało tylko składanie wniosków o przepro-

1 25

wadzenie odpowiednich czynności i wniosków o pomoc prawną . Na
realizację tych wniosków czekaliśmy wiele miesięcy. Wszystko przez to,
że procedura pomocy prawnej trwała niezmiernie długo .
Prokurator Prokuratury Generalnej :
Współpracę naszych prokuratorów z rosyjskimi kolegami reguluje konwencja o pomocy prawnej z 1959 roku . Niestety, wydłuża ona procedurę .
Prokurator polski, gdy chce czegokolwiek od strony rosyjskiej, musi sformułować oficjalny wniosek o pomoc prawną. Potem dokument wędruje do Departamentu Współpracy Zagranicznej w Prokuraturze Generalnej. Tam jest
tłumaczony. Później zostaje wysłany pocztą dyplomatyczną do Prokuratury
Generalnej Federacji Rosyjskiej. Tam, po wszystkich szczeblach, trafia do
właściwego prokuratora . Ten, jeśli uzna to za stosowne (a kieruje się własnym widzimisię) odpowiedzieć, to odpowiada . Wniosek wówczas wędruje
do Polski tą samą drogą. Przy śledztwie w sprawie katastrofy smoleńskiej
trwało to co najmniej dwa miesiące . A i tak zdarzało się, że w odpowiedzi, zamiast zrealizowanego wniosku, otrzymywaliśmy tylko pytania lub
sugestie, by nasze wnioski uszczegółowić. Rosjanie wykorzystywali każdą
sytuację, aby pokazać nam swoją przewagę .

Do końca sierpnia, strona polska wysłała do Moskwy aż sześć wniosków o pomoc prawną . lle zrealizowano? Według komunikatów polskiej prokuratury, tylko jeden . W związku z tym, 19 sierpnia 2010
Krzysztof Parulski osobiście pofatygował się do Moskwy, aby „udrożnić
procedury", czyli przekonać Rosjan do szybszego reagowania na polskie
wnioski. 1 znowu kompromitacja . Po jego wyjeździe Rosjanie ogłosili,
że z sześciu wniosków zrealizowali nie jeden, a pięć . Do tej informacji
Krzysztof Parulski nie odniósł się publicznie . Jak to wyjaśnić? Są trzy
możliwości : albo strona rosyjska kłamała (wówczas Parulski powinien
był to nagłośnić), albo Parulski celowo wprowadzał w błąd opinię publiczną. Być może jednak zrealizowane wnioski utknęły gdzieś w dłu1 26

giej procedurze i sam Parulski nawet się w tym nie zorientował . Którakolwiek z tych przyczyn faktycznie była prawdziwa - wystawia ona
polskiej prokuraturze i samemu Parulskiemu jednoznacznie negatywne
stanowisko .
Prowadzenie śledztwa pogorszył też konflikt w samej prokuraturze . Tuż po katastrofie tupolewa Andrzej Seremet uczynił gest w stronę
środowiska PiS i referentem śledztwa mianował prokuratora Marka
Pasionka - cywila pracującego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej .
Pasionek był bliskim współpracownikiem Zbigniewa Wassermanna,
który zginął w Smoleńsku i bliskim kolegą wiceszefa ABW w czasach
PiS Grzegorza Ocieczka . Obaj pracowali w prokuraturze w Katowicach
i zajmowali się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości . Pasionek
zresztą notował w tym obszarze ponadprzeciętne sukcesy . Potem trafił
do Naczelnej Prokuratury Wojskowej . Jego współpraca z Parulskim od
samego początku układała się źle . Tym gorzej, gdy Pasionek został odpowiedzialny za śledztwo smoleńskie . W czerwcu 2010 roku pojechał
do Moskwy, by z ramienia polskiej prokuratury prowadzić czynności . Najważniejszą wydawało się ponowne przesłuchanie kontrolerów
lotu . Niestety, znowu wystąpiły problemy. Okazało się bowiem, że do
Moskwy nie dotarło z Naczelnej Prokuratury Wojskowej pisemne potwierdzenie akredytacji dla katowickiego śledczego . Z tego powodu,
większość czasu prokurator Marek Pasionek mógł spędzać na spacerach po Moskwie i na zwiedzaniu zabytków . Akredytacja w końcu dotarła do Moskwy na trzy dni przed powrotem Pasionka do Polski .
Cały ten ciąg zdarzeń obrazuje rozpacżliwy obraz funkcjonowania prokuratury i nadzorującego ją rządu . Obie instytucje okazały się
niezdolne do jakiegokolwiek sensownego działania w nadzwyczajnej
sytuacji . Co więcej : nie spróbowały nawet wyegzekwować od strony
rosyjskiej przestrzegania zawartego wcześniej i obowiązującego porozumienia . Nie jest to koniec kompromitacji ekipy Donalda Tuska . Jesz1 27

cze gorzej bowiem, od pierwszych dni po katastrofie, działały wszystkie
polskie służby specjalne .
Jak się powszechnie mówi w środowisku służb specjalnych, szef
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - ppłk Krzysztof Bondaryk o katastrofie dowiedział się . . . z telewizji . Czy minister Radosław Sikorski nie zadzwonił do Bondaryka czy też Bondaryk nie
odebrał - nie wiadomo . Sam zainteresowany nie wypowiedział się
w tej sprawie. Kiedy odbyła się pierwsza narada kierownictwa ABW?
Oficjalnie - nie wiadomo, nieoficjalnie - dopiero około godziny 10 . Pierwsi funkcjonariusze zaczęli docierać na miejsce dopiero
6-8 godzin później .
Bogdan Święczkowski - były szef ABW
Wiem, że powstały różne grupy mające wyjaśnić sprawę. Wiem, że
funkcjonariusze operacyjni pojechali na miejsce katastrofy. Co z tego, skoro
dotarli tam po wielu godzinach i nie mieli wpływu na to, co Rosjanie robili
w pierwszych chwilach po katastrofie . Obowiązkową procedurą powinno
być uruchomienie agentury polskiego wywiadu i kontrwywiadu z całego
obwodu smoleńskiego czy całej Rosji, aby pozyskiwać informacje o tym,
co robią w sprawie rosyjscy urzędnicy. Mam powody podejrzewać, że jeśli w ogóle te działania podjęto 6, to ich efekt był, najdelikatniej mówiąc,
marny.
To zaniechanie przyniosło opłakane skutki . Na miejscu nie zabezpieczono bowiem nie tylko zwłok najważniejszych urzędników państwowych, ale także przedmiotów mających istotne znaczenie z punktu
widzenia bezpieczeństwa państwa .
Prezydent Lech Kaczyński miał przy sobie telefon satelitarny wypo6. WARW tajemnicą poliszynela jest ta, że żadnych takich dzialah nie podjrto. Kierownictwo Agencji od początku tylko
tworzyło pozor> że cokolwiek robi.
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sażony w systemy tajnej łączności, w tym w NATO-wskie szyfry i kody .
Przejęcie tego telefonu mogło pozwolić służbom rosyjskim na złamanie
systemu szyfrów NATO i być może ingerencję w system bezpieczeństwa całego paktu . Oczywiście NATO może taki system bezpieczeństwa
zmienić, ale to trwa. W rym czasie Rosjanie mogli rejestrować rozmowy najważniejszych dygnitarzy NATO . Mając telefon, mogli też szybko zorientować się, z kim wcześniej rozmawiał prezydent Polski . Obok
prezydenta, na pokładzie samolotu znajdowali się polscy generałowie,
a więc generałowie NATO . Oni też mogli mieć telefony wyposażone
w łączność szyfrowaną. Informacje pochodzące z takich telefonów to
dla rosyjskiego wywiadu łakomy kąsek . Ale nie tylko telefony. Przecież
ci ludzie, którzy byli na pokładzie, byli najważniejszymi urzędnikami
państwowymi, mieli swoje kalendarze, zapiski, notatki, być może zawierające informacje tajne . Z samych zapisków można było odtworzyć,
kto z kim się spotykał, gdzie i w jakiej sprawie .
Na miejscu katastrofy znaleźli się niemal natychmiast funkcjonariusze rosyjscy . Co robili? Czy masakrowali zwłoki, czy usuwali ślady
po wybuchu bomby próżniowej? Tego nie wiadomo . Wiadomo tylko,
że ukradli karty kredytowe należące do Andrzeja Przewoźnika - szefa
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W ciągu najbliższych godzin po katastrofie nie było na miejscu nikogo z Polaków, kto mógłby,
jeśli nie zapobiec temu, to chociaż to obserwować, by później opowiedzieć o tym prokuratorom . Służbom specjalnym się nie spieszyło .
Co równie ważne, żaden z szefów służb specjalnych osobiście nie pofatygował się na miejsce katastrofy, aby nadzorować czynności swoich
podwładnych . A przecież jako najważniejsi urzędnicy odpowiedzialni
za bezpieczeństwo państwa mieli nie tylko prawo, ale i obowiązek to
zrobić .
Bogdan Święczkowski - były szef ABW:
W normalnie funkcjonujących służbach w takiej sytuacji ich szefowie
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natychmiast przerywają wszystkie sprawy ż jadę na miejsce zdarzenia . Proszę zapytać szefa Agencji Wywiadu - generała Hunię - czy pojechał do
SmołMska . Proszę zapytać o to samo szefa ABW Krzysztofa Bondaryka .
Nie tylko oni dwaj. Z tego co wiem, na miejscu nie było też szefów uywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Nie przyjechał też szef BOR-u . To
chyba jest skandal świadczęcy o braku elementarnego szacunku tych ludzi
dla prezydenta i o ich podejściu do swoich obowiązków . Wyobraźmy sobie, że w katastrofie lotniczej ginie na przykład prezydent Sarkozy, a szef
francuskiego wywiadu nie rusza się z miejsca. Taki facet straciłby stanowisko po kilku godzinach ż odszedłby w atmosferze gigantycznego skandalu .
Szefowie naszych służb nie uznali widać tragicznej śmierci prezydenta za
wydarzenie nadzwyczajne, skoro nie uznali za stosowne oderwać się od
swoich codziennych obowiązków - a taki obraz wyłania się z doniesień
medialnych . A przecież ich podstawowym obowiązkiem było tam pojechać
ż na miejscu koordynować działania.
Szef Agencji Wywiadu - generał brygady Maciej Hunia - do Smoleńska się nie wybrał. Dlaczego? Pozostanie to zapewne tajemnicą . Na
wysłane do niego pytania w tej sprawie, szef wywiadu w ogóle nam nie
odpowiedział'.
Generał Maciej Hunia to jedna z najbardziej kontrowersyjnych
postaci w polskich służbach specjalnych . Pracę zaczynał na początku
lat 90 . w krakowskiej delegaturze Urzędu Ochrony Państwa . Po przeszkoleniu w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadu w Kiejkutach, powoli
piął się po szczeblach kariery. W efekcie, w wieku niespełna 36 lat, będąc w stopniu porucznika, został dyrektorem Departamentu Kontrwywiadu UOP Nader szybko też awansował : z porucznika od razu na majora, choć pomiędzy tymi dwoma stopniami jest jeszcze kapitan . Rok
później był podpułkownikiem, później pułkownikiem, a w 2004 roku,

7 Generał Hunia złamał tym samym kodeks postrpowania administrag jnego nakazująry urz,,dnikowi państwowemu
udzielić odpowiedzi na pytania obywatela w ciągu maksymalnie 19 dni .
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mając 46 lat, został najmłodszym w Polsce generałem brygady . Jako oficer, a później szef kontrwywiadu, zajmował się głównie werbowaniem
dziennikarzy, choć ustawy o UOP i o ABW, zakazując pozyskiwania ich
do współpracy poza wyjątkowymi przypadkami . Ten kierunek pracy
odbił się bardzo niekorzystnie na pozostałych płaszczyznach działania
polskiego kontrwywiadu . Wywiady obcych krajów - Rosji, Niemiec,
Izraela, Chin i Wietnamu działały w Polsce w sposób niemal nieskrępowany.
Wiosną 2005 roku, przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, generał Hunia zorganizował operację, która miała zatrząść polską
sceną polityczną . Aresztował, pod zarzutem szpiegostwa, Marcina Tylickiego - asystenta posła PSL Józefa Gruszki, który przewodniczył sejmowej komisji śledczej badającej tzw. „aferę Orlenu" $ . Afera obnażyła fakt,
iż najważniejsi politycy SLD (w rym premier Leszek Miller i prezydent
Aleksander Kwaśniewski) najprawdopodniej współdziałali z rosyjskimi
spółkami kierowanymi przez rosyjski wywiad, w celu umożliwienia im
przejęcia kontroli nad polskim sektorem energetycznym . Afera obnażyła też fakt, że polskie służby specjalne - w rym kierowany przez Hunię
kontrwywiad - nic o rym nie wiedziały. I oto nagle w 2005 roku kontrwywiad generała Huni zatrzymał Marcina Tylickiego, którego wcześniej
sfilmowano, gdy przekazywał informacje i materiały osobie zidentyfikowanej jako przedstawiciel rosyjskiego wywiadu w Polsce . Sam Tylicki
na kilka miesięcy trafił do aresztu . Z pozoru wszystko wyglądało na
profesjonalnie przeprowadzoną akcję . Z pozoru, bo w trakcie tajnego
procesu sądowego okazało się, że Tylicki współdziałał z Agencją Wywiadu, a rosyjskiemu szpiegowi przekazywał informacje fałszywe, przez co
wprowadzał go w błąd . Akcja generała Huni nie doprowadziła więc do
zatrzymania rosyjskiego agenta lecz zniweczyła grę wywiadu ukierunkowaną na dezinformację rosyjskich służb . A samemu Huni zapewniła
8. Afera Orknu -„Orlengate"-zatrzymanie prezesa PKN Orlen Andrzeja Modrzej wskiego przez UOP W trakcie
wyjaśniania tej afery; wyszło na jaw uzależnienie polskiego sektora paliwowego i energetycznego od rosyjskiego wywiadu.
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miejsce w historii, jako pierwszemu w dziejach szefowi kontrwywiadu,
który aresztował szpiega pracującego dla własnego państwa .'
10 kwietnia 2010 roku Hunia nie pojechał do Smoleńska, a pytania
na temat obu tych wpadek zbywał milczeniem .
Podobną postawę prezentowali zresztą wszyscy inni szefowie służb
specjalnych . Rzecznik prasowy MON odmówił odpowiedzi na pytanie, czy szefowie Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu
Wojskowego pojechali do Smoleńska 10 kwietnia . Uzasadnił to tym, że
kalendarze spotkań obu szefów i ich czynności to tajemnica państwowa .
Tłumaczenie dość kuriozalne, bowiem chodzi nie o to, co dokładnie
robili obaj pułkownicy, ale czy wywiązali się ze swojego podstawowego
obowiązku i czy w ogóle pojechali na miejsce tragedii .
Szef ABW - ppłk Krzysztof Bondaryk również nabrał wody w usta .
Na zadane mu pytania, jego rzeczniczka - ppłk Katarzyna Koniecpolski
- Wróblewska odpisała wymijająco :
Uprzejmie wyjaśniam, że jedynym organem właściwym do informowania o szczegółach śledztwa dot. katastrofy smolenskiej, jest Wojskowa
Prokuratura Okręgowa w Warszawie .

Ta odpowiedź może świadczyć o rym, że pani rzecznik ABW nie
zrozumiała treści wysłanych do niej pytań, ponieważ nie dotyczyły
one katastrofy smoleńskiej, a działań podjętych przez jej przełożonego
- ppłk Krzysztofa Bondaryka .
Milczenie Krzysztofa Bondaryka wydaje się być co najmniej podejrzane. Oto bowiem w maju 2010 roku wyszło na jaw, że w tygodniu
poprzedzającym katastrofę, na biurko Krzysztofa Bondaryka trafił meldunek z Centrum Operacji Antyterrorystycznych, przekazany przez
9. Gdy w 2008 roku Hunia zostalszefem Agencji Wywiadu, w siużbach drwiono, ie bidzie mógt osobiście poznać
wszystkich szpiegów pracujących dla Polski, aby już drugi raz żadnego z nich nie aresztowaf .
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amerykańskie służby. Z meldunku wynikało, że planowany jest atak
na samolot jednego z krajów NATO . Jak na to zareagował ppłk Bondaryk? Pozostaje to jego tajemnicą . Trudno się jednak oprzeć wrażeniu,
że zaniechał czynności, które w tej sytuacji natychmiast powinien był
podjąć .
Na biurka wszystkich szefów służb, w dniach poprzedzających katastrofę, trafiały meldunki Służby Kontrwywiadu Wojskowego mówiące
o tym, że zaobserwowano wzmożone zainteresowanie rosyjskich służb
specjalnych kwestią wylotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska . Rodzi się jednak pytanie : jak na taką informację zareagowali
szefowie pozostałych służb? Jeśli nie zrobili nic - oznacza to, że zdawali
sobie sprawę, że samolot prezydenta może zostać zestrzelony, źle naprowadzony lub zniszczony wybuchem .
Kierownictwo ABW w pierwszych minutach po katastrofie dopuściło się jeszcze jednego karygodnego zaniechania, które w ogromnym
stopniu utrudniło dojście do prawdy o tragedii . Oto bowiem nie wysłano natychmiast grupy funkcjonariuszy, aby przeszukała siedzibę . . .
Biura Ochrony Rządu w celu zabezpieczenia dokumentacji związanej
z organizowaniem wizyty Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku .
Pułkownik Andrzej Pawlikowski - szef BOR w latach 2006-2007 :
Przed każdą wizytę szefa rządu lub głowy państwa, w BOR sporzędzana jest szczegółowa dokumentacja dotyczęca przygotowania takiej wizyty .
Dokumentacja ta ma klauzulę „zastrzeżone' : Dotyczy tego, jakie środki
bezpieczeństwa podjęto w trakcie organizacji delegacji, jak przebiegało jej
przygotowanie, czy sprawdzono dokładnie lotnisko, samolot i wszystkich
pasażerów, a jeśli tak, to zjakim skutkiem .

Bogdan Święczkowski - były szef ABW:
Zabezpieczenie takiej dokumentacji umożliwiłoby wyjaśnienie, czy
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szefowie BOR należycie wywiązali się ze swoich obowiązków i dochowali
wszelkich przewidzianych prawem procedur. Należało też w trybie pilnym
przesłuchać wszystkich odpowiedziainych za organizowanie wizyty Lecha
Kaczyńskiego w Smoleńsku . Takie wiadomości mają przecież dla śledztwa
kapitalne znaczenie . Z zupełnie niezrozumiałych dla mnie względów,, takie kroki nie zostały podjęte do dziś. Gdyby więc ktoś z BOR nie dopełnił
swoich obowiązków, miał później bardzo dużo czasu, aby zatrzeć ślady
swojej nieudolności oraz aby uzgodnić treść zeznań z innymi winowajcami .
Moim zdaniem, to zaniechanie spowodowało, że straciliśmy bardzo cenny
trop. Dziś dziennikarze piszą, że na miejscu w Smoleńsku było tylko dwóch
kierowców BOR-u, w dodatku kierowców z polskiej ambasady. Tymczasem szef BOR - generał Marian Janicki - zapewnia nas, że na lotnisku
w Smoleńsku czekali jego funkćjonariusze i ze strony BOR nie było żadnych
nieprawidłowości. Nie można dojść do prawdy, nie mając zabezpieczonej
dokumentacji tej wizyty.
Według Andrzeja Pawlikowskiego w przypadku każdej wizyty zagranicznej osoby ochranianej przez biuro, funkcjonariusze grupy przygotowawczej lub funkcjonariusze ochrony bezpośredniej muszą wraz ze
służbami państwa goszczącego czekać w miejscu docelowym, sprawdzić
bezpieczeństwo lotniska, sprawdzić samochód, którym będzie jechał
(poruszał się) VIP, sprawdzić pokój hotelowy, a więc sprawdzić wszystkie miejsca czasowego pobytu osoby ustawowo ochranianej . W wypadku jakiegokolwiek zdarzenia nadzwyczajnego, ci ludzie mogą natychmiast zabezpieczyć teren, podjąć interwencję, powiadomić inne osoby
w kraju i za granicą . 10 kwietnia Lechowi Kaczyńskiemu towarzyszyli
tylko funkcjonariusze BOR z jego ochrony osobistej . Ci ochroniarze
zginęli w katastrofie, a nikogo innego nie było na miejscu . Zwłoki prezydenta zostały więc zdane na pastwę Rosjan, przez nikogo z Polaków
nie pilnowane . Czy można sobie wyobrazić większe upokorzenie dla
Polski i Polaków?
Szef Biura Ochrony Rządu - generał brygady Marian Janicki - za1 34

pewniał od początku, że BOR dochował wszelkiej staranności . Nie
uznał jednak za stosowne nawet tego, by powołać komisję wewnętrzną
w BOR, która mogłaby wyjaśnić działania biura w związku z przygotowywaniem wizyty prezydenta Polski w Smoleńsku. Trudno się temu
dziwić, bowiem komisja taka, gdyby powstała, musiałaby ujawnić cały
szereg przypadków naruszeń prawa i procedur .
Po pierwsze : na wieży kontroli lotów w Smoleńsku nie było żadnego
funkcjonariusza BOR. Zamiast BOR-owca znalazł się za to pułkownik
Krasnokucki . Z tego powodu niemożliwe okazało się zweryfikowanie
zeznań obu kontrolerów lotu, przez co trudno jest odtworzyć przebieg
i dokładną treść ich rozmów z załogą polskiego samolotu . Na całym
świecie, podczas przelotu samolotu o statusie HBAD (ten status ma
każda maszyna, na pokładzie której znajduje się głowa państwa lub
szef rządu), na wieży kontrolnej docelowego lotniska przebywa agent
ochrony, który na bieżąco obserwuje zachowanie kontrolera podczas lądowania samolotu . Tę procedurę uzgadniają dyplomaci odpowiedzialni za przygotowanie wizyty głowy państwa . Współpracują z organami
bezpieczeństwa i dyplomatami kraju docelowego . Było to też regułą
w przypadku wizyt polskich dygnitarzy . 10 kwietnia tego środka bezpieczeństwa zaniechano . Protokół dyplomatyczny nie uzgodnił tego ze
stroną rosyjską .
Po drugie : w okolicach lotniska, w samym porcie i w miejscu, przez
które przechodzą pasażerowi, nie było funkcjonariuszy operacyjnych,
ubranych po cywilnemu . Jest to rutynowa praktyka . Według procedur
obowiązujących w BOR, funkcjonariusze powinni być na miejscu dwa
dni wcześniej i czekać na prezydenta . Lądowanie powinno zostać poprzedzone rozpoznaniem wywiadowczym i kontrwywiadowczym, służby powinny znać dokładną topografię lotniska . Pracownicy operacyjni
powinni być na płycie lotniska, w hali przylotów, przy wejściu .
Po trzecie : 10 kwietnia rano w Smoleńsku było tylko trzech ochroniarzy z BOR. Jeden - Gerard Kwaśniewski - oficjalnie był kierowcą
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polskiego ambasadora Jerzego Bahra . Drugi - również kierowca - czekał
w samochodzie zaparkowanym w pobliżu lotniska . Prawdopodobnie
był to samochód przeznaczony dla prezydenta . Trzeci funkcjonariusz
- Krzysztof P udał się do Lasu Katyńskiego . W tej sytuacji, w momencie katastrofy, w Smoleńsku byli tylko dwaj agenci ochrony BOR, którzy znaleźli się tam przez przypadek, bo byli kierowcami ambasady .
Po czwarte : nie przeprowadzono zabezpieczenia pirotechnicznego
lotniska w Smoleńsku - tzn. nie przeczesano terenu pod kątem obecności materiałów wybuchowych .
Po piąte : nie przeprowadzono kontroli pirotechnicznej tupolewa
przed odlotem .
Te uchybienia są o tyle dziwne, że w czasie wcześniejszych wizyt
prezydenta Kaczyńskiego, BOR zawsze dochowywał wszystkich procedur, a funkcjonariusze starannie zabezpieczali każdy fragment wizyty,
kontrolowali lotniska, hotele, samochody. Trudno uwierzyć, że o tych
wszystkich procedurach 10 kwietnia zapomniano . Tym bardziej, że trzy
dni wcześniej - 7 kwietnia - gdy na uroczystości katyńskie leciał Donald Tusk - funkcjonariusze BOR wywiązali się ze swoich zadań bardzo
skrupulatnie.
Wszystkie te wątpliwości chciałem wyjaśnić w bezpośredniej rozmowie z szefem BOR - gen . bryg . Marianem Janickim . Spotkanie z generałem okazało się, niestety, niemożliwe . Za pośrednictwem rzecznika prasowego BOR - majora Dariusza Aleksandrowicza - wysłałem
generałowi Janickiemu szereg pytań, mając nadzieję, że rozwieje moje
wątpliwości związane z działaniem BOR w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Po prawie dwóch tygodniach otrzymałem e-mail, z którego wynika, że odpowiedzi nie mogą mi zostać udzielone, gdyż sprawy o które
pytam, objęte są klauzulą tajności . Taka odpowiedź - moim zdaniem
- świadczy albo o rym, że szef BOR ma coś do ukrycia, albo że nie zna
przepisów o ochronie informacji niejawnych . Większość moich pytań
nie ma bowiem nic wspólnego z tajemnicą państwową (generała zapytałem m .in. o to, czy po katastrofie rozważał podanie się do dymisji, co
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trudno uznać za tajemnicę państwową) . Ostatecznie nie udało mi się
uzyskać odpowiedzi na te pytania . Tak samo, jak nie udało się uzyskać
odpowiedzi od pozostałych szefów polskich służb .
Bogdan Święczkowski - były szef ABW:
W mojej opinii, sama postawa generała janickiego jest nie do przyjęcia .
Ten człowiek odpowiadał za ochronę najważniejszych osób w państwie.
Najważniejsza z tych osób zginęła, zginęło kilku jego _funkcjonariuszy,
a kierowana przez pana generała instytucja, jak się zdaje, nie dopełniła
swoich podstawowych powinności. Zamiast płakać, po katastrofie pan generałpowinien zrobić wszystko aby pomóc w ustaleniu jej przyczyny i powziąć wszelkie działania, aby takie okropności nie zdarzały się w przyszłości . A tymczasem Marian janicki, jak wynika z wiedzy medialnej, nie
nakazał nawet wszcząć stosownego postępowania wewnętrznego w BOR,
a także nie widzi powodów, aby ustępować ze stanowiska . W normalnym
kraju pan generał albo natychmiast podałby się do dymisji, albo wyleciałby
z hukiem . Obserwując to, co robią, lub czego nie robią służby specjalne,
mam wrażenie, że wcale nie zależy im na wyjaśnieniu okoliczności katastrofy Zależy im, w moim przekonaniu, na tym, aby sprawę zamieść pod
dywan. Wynika to chyba z braku woli politycznej do wyjaśnienia sprawy .
Premierowi i obecnemu prezydentowi katastrofa była bardzo na rękę, bo
umocniła ich obecnie niepodzielną władzę . Rzetelne śledztwo musiałoby,
jak sądzę, obnażyć nieudolność podlegających im służb, serwilizm wobec
Rosji, nieudolność kierownictwa prokuratury wojskowej . Rządowi nie jest
to na rękę . Nie oczekujmy, że katastrofa smoleńska zostanie wyjaśniona za
czasów tej ekipy politycznej. Z powodu szeregu uchybień na początkowym
etapie śledztwa ta katastrofa chyba nigdy w sposób jednoznaczny i przekonujący nie zostanie wyjaśniona . Tak jak „wypadek lotniczy"premiera RP
gen. W Sikorskiego na Gibraltarze .
Ludzie, którzy w największym stopniu osobiście odpowiedzialni są
za skandaliczny charakter prowadzenia śledztwa i za to, że śledztwo od137

dano pod kontrolę rosyjską, zostali za swoją postawę wynagrodzeni .
15 sierpnia 2010 z okazji Święta Wojska Polskiego, prezydent RP
Bronisław Komorowski wręczył awanse generalskie . Na liście nominowanych znalazło się nazwisko Naczelnego Prokuratora Wojskowego pułkownika Krzysztofa Parulskiego.
Z kolei z okazji Święta Niepodległości 11 listopada Komorowski
wręczył 16 nowych nominacji generalskich . Na liście znaleźli się nieudolni szefowie służb specjalnych - pułkownicy Krzysztof Bondaryk,
Janusz Nosek (szef kontrwywiadu wojskowego) i Radosław Kujawa
(szef wywiadu wojskowego) . Awansowano ich od razu na drugi stopień
generalski - na generałów dywizji, z pominięciem pierwszego stopnia
- generała brygady.
Uznanie za zasługi dla bezpieczeństwa Polski? Chyba niekoniecznie,
bo tych zasług jest jak na lekarstwo . Więc może forma nagrody za zamiecenie pod dywan „sprawy smoleńskiej"?
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Rozdział 9
Zamknięte trumny

10 kwietnia późnym wieczorem wojskowy samolot z premierem
Donaldem Tuskiem i jego współpracownikami wrócił ze Smoleńska .
Niewiele później, w gabinecie szefa rządu odbyło się spotkanie, które
minister zdrowia Ewa Kopacz wspominała w wywiadzie dla „Gazety
Wyborczej" :
Spotkaliśmy się u niego wgabinecie ( . .) Pamiętam, że byli Graś, Arabski, Ostachowicz i ja. Tylko ci, którzy mogli być do czegoś przydatni w perspektywieparu następnych godzin ( . .) Spotkaliśmy się więc przy okrągłym
stole w gabinecie premiera . Premier Tusk przybity. Moi koledzy, twardzi
faceci, siedzą ze spuszczonymi głowami, zupełnie odrętwiali. Żaden się nie
odzywa. Nikt nie wie, co powiedzieć. Bo i o czym tu mówić?f Ponura cisza.
I nagle wchodzi Michał Boni i mówi, że dzwonią rodziny ofiar, chcą jechać
do Moskwy i pytają, czy premier może im w tym pomóc
Ostatnie zdanie wydaje się być wymysłem fantazji Ewy Kopacz . Nikt
spośród rodzin ofiar nie przypomina sobie, aby dzwonił do Tuska lub
do Boniego i pytał, czy premier może pomóc w wyjeździe do Moskwy .
Zaskakujący jest także skład personalny spotkania w gabinecie premiera . Nie było nikogo z szefów resortów siłowych, żadnego przedstawiciela służb specjalnych, nikogo odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
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państwa . Poza Ewą Kopacz było tylko trzech speców od PR-u i propagandy, a potem, jakby nigdy nic, przyszedł sobie Michał Boni . Pozwala
to przypuszczać, że premier uznał, że po smoleńskiej katastrofie państwo nie jest zagrożone i nie występuje żadna sytuacja nadzwyczajna,
jedynym zaś problemem może być spadek poparcia dla rządu i postanowił zaradzić tylko temu. Na spotkaniu w dniu 10 kwietnia zapadła
decyzja, że minister zdrowia Ewa Kopacz pojedzie do Moskwy i będzie
tam nadzorować czynności związane z identyfikacją . Podjęto również
decyzję, że rodziny ofiar zgromadzą się w hotelu Novotel w Warszawie,
tam zostaną otoczone opieką, a rząd postara się zorganizować dla nich
transport specjalnym samolotem do Moskwy . Uruchomiono również
specjalną infolinię dla rodzin ofiar. Ta jednak nie miała sprawdzonych
informacji .
Małgorzata Wassermann' :
Po jakimś czasie w telewizji na paskach pojawiła się informacja, że
została uruchomiona infolinia dla rodzin, zpodanym numerem telefonu.
My żeśmy odczekali jakiś czas, bo muszę przyznać, że zdawaliśmy sobie
z tego sprawę, że te informacje dopiero wpływają i one są w dużej części
nieprecyzyjne i dopiero w godzinach popołudniowych - wydaje mi się, że
była to godzina 13.00 - wykonałyśmy same taki telefon z zapytaniem, czy
coś wiadomo. Uzyskałyśmy odpowiedź tylko taką, że jest potwierdzenie, że
tata wsiadł na pokład tego samolotu ( . .) Najpierw nie podawano żadnych
informacji poza tym, że nastąpiła katastrofa przy lądowaniu i nie podawano w ogóle informacji, czy ktoś żyje czy nie żyje. Bardzo szybko przyszła
informacja na ten temat, że wszyscy nie żyją. Natomiast ktoś z rodziny
śledził jednocześnie informacje w Internecie ż tam w zasadzie - z tego, co
mi przekazano - jako siódmą osobę zidentyfikowaną, która nie żyje, podano ojca. Wydaje mi się, że koło godziny 11 .00 już w zasadzie byłyśmy
Wypowiedź dla Radia Mar ja .
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praktycznie pewne, że tata nie żyje . ( . .) Uzyskaliśmy taką informację na
infolinii najpierw, że nie ma takiej potrzeby i że w ogóle nikt nie leci do
Moskwy. Te informacje zaczęły się ukazywać również na pasku i my żeśmy
sami od siebie próbowali to zweryfikować, czy to jest prawda i powiedziano
nam, że nie, nie ma czegoś takiego w ogóle przewidzianego . Ponieważ dalej
napływały informacje, że rodziny sięgromadzą w Warszawie celem wylotu,
więc późnymi godzinami wieczornymi ponowiłyśmy ten telefon i również
usłyszałyśmy, że nie ma takich planów . Oczywiście, swoje dane żeśmy zostawiły w tym centrum informacyjnym. W niedzielę rano ja dalej byłam
zaniepokojona tym, że media podawały informacje, że rodziny wylatują
jednak do Moskwy i w niedzielę rano pani z infolinii nam potwierdziła,
że owszem, gromadzą się celem wylotu da Moskwy . No więc ja trochę się
zdziwiłam, że dwa razy udzieliła nam innej informacji, ale powiedziałam : „dobrze, ale proszę nam powiedzieć co mamy zrobić żebyśmy również
się tam znaleźli?': Na to pani powiedziała, że mamy jechać do Warszawy
i podała nazwę hotelu, że tam się gromadzą rodziny . Powiedziała, żebyśmy się nie denerwowały, bo poczekają na wszystkich do samego wieczora .
Po chwili ktoś zadzwonił i zaproponował, że zostanie podstawiony samochód, który nas zawiezie do Warszawy do tego hotelu .
Podobną decyzję podjął Jacek Świat :
W poniedziałek pojechałem do Warszawy z tą myślą, aby polecieć do
Moskwy. WMSW w trybie pilnym udało mi się wyrobić paszport . W Warszawie co chwila przekazywano najświeższe informacje dotyczące katastrofy W końcu przekazano listę 20-30 osób, które już zostały zidentyfkowane. Oli na tej liście nie było . To były głównie osoby z części VIP-owskiej
i głównie mężczyźni, bo mieli przy sobie dokumenty . Gdy dowiedziałem
się, jak wygląda procedura i w jakim stanie znaleziono zwłoki, jak bardzo
są rozczłonkowane i zmasakrowane, zrezygnowałem z wyjazdu . Stwierdziłem, że byłoby to okropne doświadczenie oglądać tyle zmasakrowanych ciał .
Wiele innych osób podjęło taką sama decyzję . Po kilku dniach dowiedzia14 1

łem się, że Olę zidentyfikowano .
Ci, którzy pojechali, musieli zmierzyć się z rosyjską biurokracją, papierologią i trudnymi procedurami .
Małgorzata Wassermann' :
Zaprowadzono nas do takiej dużej auli, w której było bardzo wiele osób
i z naszych informacji wynika, że po prostu proszono, kto z psychologów,
prokuratorów lub tłumaczy jest wolny, bo jest kolejna rodzina, z którą
trzeba przeprowadzić czynności . Dostaliśmy pana prokuratora, pani4 psycholog i tłumaczkę . Poszliśmy do pokoju takiego gdzie zostały zamknięte
drzwi i tam nastąpiła próba przejścia tej procedury. Wyglądało to w ten
sposób, że najpierw nas zapytano o cechy charakterystyczne ojca, pytano nas
również o rzeczy, które były przy nim i my żeśmy na te pytania usiłowali
odpowiedzieć. Nie byliśmy pewnych rzeczy sobie w stanie przypomnieć .
Zadzwoniliśmy do Polski, ja prosiłam mamę, żeby wzięła zdjęcia, usiadła
spokojnie, popatrzyła na te zdjęcia, bo tam chodziło o jakieś drobne blizny
albo inne znaki szczególne . jak żeśmy przeprowadzili tę wstępną pierwszą
część, to powiedziano nam, że teraz następuje zejście na dół do miejsca,
gdzie są złożone ciała i my żeśmy wcześniej ustalili, że jeżeli nie będzie
takiej potrzeby, to schodzą na dół Daria i Mateusz, natomiast ja zostaję na
górze. Tak też się stało. Pani psycholog, pan prokurator, pani tłumacz zabrali ich i odeszli w kierunku miejsca złożenia ciał, a ja cofnęłam się troszkę do tyłu, jakby myśląc, że będę czekać aż wejdę na górę z powrotem .
Podeszła do mnie pani, która mówiła absolutnie pełną polszczyznę i zapytała mnie, czy w związku z tym, że oni tam idą rozpoznawać ciało, czyja
bym nie pomogła załatwić kilku formalności, bo będzie szybciej . ja oczywiście się zgodziłam i z tą panią, jakimś panem i jeszcze jednę panią przeszłam chyba do innego budynku . Żeśmy długo szli, ale wydaje mi się, że
2. Wypowiedź dla Radia Maryja .
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byliśmy na tym samym terenie, ale przeszliśmy do innego budynku . Tam
pierwszą rzeczą, którą mi odczytano, to był protokół, który mi przetłumaczono - bo ja zaznaczam, że nie mówię po rosyjsku, w związku z powyiszym ja mogę mówić tylko o tym, co mówił do mnie tłumacz - pani przetłumaczyła mi, że „oświadczam, że rozpoznałam ciało mojego ojca" i ja
powiedziałam, że mogę wszystko podpisać tylko nie to, bo ja nie rozpoznałam ciała mójego .ójca i jeżeli usłyszę od moich współtowarzyszy, że tak jest,
to wtedy to podpiszę . Oni mi oferowali, że sami ich zapytają, ja odpowiedziałam, że zrobię to osobiście . Zadzwoniłam do nich, oni potwierdzili, że
nie mają co do tego żadnych wątpliwości . Tata był w takim stanie, że nie
było problemów z identyfikacją i ja wtedy podpisałam ten dokument . Natomiast dopiero później przeszliśmy do całej procedury związanej z przesłuchaniem mnie. Niipierw odbierano ode mnie dane . Ja dlatego o tych
danych już mówiłam, czemu normalnie nie poświęcałabym uwagi, boja
jestem adwokatem i jakby procedura spisywania protokołu nie jest mi
w żaden sposób obca . Natomiast spisywanie tych danych w moim przypadku trwało niezmiernie długo. Od razu musiałam wyciągnąć paszport . Pan
prokurator dostał go do ręki, odbierał ode mnie dane . Oczywiście, imię
i nazwisko, adres zamieszkania, gdzie pracuję, numer telefonu . To pamiętam, ale już jakby bardziej szczegółowo nie pamiętam w tym momencie .
Po czym zapytał mnie, czy ja używam jednego, czy dwóch . Ja powiedziałam, że używam jednego . Spisał te dane, ja wyszłam na chwilę z tego pokoju, wróciłam i on mi powiedział, że jest błąd, musimy ten protokół robić
od nowa, dlatego, że ja mam dwa imiona, a przecież powiedziałam, że
mam jedno. Krótko skwitowałam, że „przecież pan mnie wyraźnie pytał' ;
a paszport ma przed nosem i widzi, że są dwa imiona w paszporcie . No,
ale nie chcąc już dyskutować, zgodziłam się na ponowne spisanie protokołu . Po jakimś czasie jak to skończył, ja znowu wyszłam, wróciłam . Chcę
zaznaczyć, że ja nie miałam nic ze sobą poza paszportem i chyba chusteczkami i telefonem komórkowym, w związku z powyższym długopisy dostawałam od nich. Dostałam długopis, podpisałam to i za chwilę dowiedziałam się, że podpisałam jeden protokół na niebiesko, a druga strona czy
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drugi protokółjest na czarno. Rosyjska procedura tego nie przewiduje, więc
musimy to zrobić odpoczątku . Bo ja proponowałam byśmy po prostu podpisali swoimi podpisami, że tak się stało i tego nie robili od początku . Oni
powiedzieli, że rosyjska procedura tego nie przewiduje, no .więc napisano
ten protokół od początku. To już minęły jakieś dwie godziny. Następnie
przeszliśmy do protokołu przesłuchania już konkretnego . Bardzo długo odczytywano mi pouczenia, tłumaczono mi jakieś dokumenty . Ja prosiłam, że
z tego rezygnuję, swoje prawa znam, a nawet jak są one w Rosji troszkę
inne, to ja mimo wszystko z nich rezygnuję. Miałam cały czas świadomość,
że jest bardzo późno i żeśmy powiem uczciwie, od trzech nocy nie spali . Ci
ludzie na dole skończyli swoje czynności już kilka godzin temu i dzwonili
do mnie cały czas, że oni chcą do hotelu . Ale już później nie tyle, że chcą
do hotelu, ale muszą, bo zamykają ten instytut i cały autokar z Polakami
odjeżdża do hotelu. Ja ich cały czas prosiłam, żeby mnie absolutnie nie
zostawiali i żeby na mnie czekali, że na pewno zaraz skończymy . Nie pamiętam, na którym etapie, być może już od razu padły propozycje żebym
absolutnie się tym nie kłopotała i puścila do domu całą grupę, bo prokurator mnie osobiście odwiezie. Ja powiedziałam, że dziękuję serdecznie, ale
nie skorzystam, chcę wracać razem ze swoją grupą . Przystąpiliśmy do pytań. Te pytania były znowu o to, kim jest ta pani - tutaj mieli na myśli
Darię - czy mieszkala z ojcem, czyja mieszkalam z ojcem, kto mieszkał
z ojcem . Pytano np . o drugą wnuczkę, o imię drugiej wnuczki. To były
pytania, które w żaden sposób zdaje mi się nie mogły pomóc temu postępowaniu, a tym bardziej identyfikacji. Ja chcialam podkreślić, że myśmy nie
pojechali w żadnym innym celu, tylko identyfikacji, a wszystkie czynności,
które były ze mną prowadzone, następowały po 100 procentowej identyfikacji zwłok. Ja jeszcze na tym etapie odpowiadalam na te pytania, wychodząc z takiego założenia, że to szybciej pójdzie, jak ja na nie odpowiem,
niż jak zacznę próbować tłumaczyć np . że nie widzę związku, albo że np .
nie mam takiej wiedzy albo nie ma to nic wspólnego z tym, co się tutaj
wydarzyło . Natomiast na etapie, kiedy zapytano mnie „po co on tu przyjechał", to pytanie wywołało u mnie silne emocje, nie okazywane na ze144

wnątrz, ale wewnętrzne. Odpowiedziałam na to pytanie, że przyjechał
tutaj uczcić pamięć osób zmarłych . Ja to rozwinęłam, bo powiedziałam
„zamordowanych Polaków", ale tutaj niedokładnie pamiętam . Zapytano
mnie „z kim on tu przyjechał". Ja się zapytałam wtedy, czy mam wymienić
te 96 nazwisk. W międzyczasie były pytania, „czyja z nim przyjechałam",
„kiedy on przekroczyłgranicę" ż ja powiedziałam, że odmawiam dalszego
udziału w tych czynnościach. Jeszcze na tym etapie powiedziałam, że oddam krew - bo mnie poinformowano, że muszę to zrobić - chcę zabrać
rzeczy mojego taty, bo mi powiedzieli, że mi je wydadzą - i że ja chcę stąd
wyjść. Jak powiedziałam, że nie będę dalej uczestniczyć w tym przesłuchaniu, oni się zgodzili, tylko wtedy ta pani powiedziała, że pan prokurator
ma jeszcze jedno pytanie . No to ja powiedziałam „słucham pana" i on
mnie zapytał wtedy na ile, czy ja . . . czy nasza rodzina. . . - już tu też nie
pamiętam jak to sformułował - wycenia to, co się stało . Powiedziałam bardzo krótko, że tego się nie da ani opisać ani tym bardziej wycenić i że ja
stąd wychodzę. I powiedziałam im, że w tej sytuacji nie dam im krwi, bo
nie widzę sensu przedłużania tego, przy czym jednocześnie cały czas dzwonił telefon z dołu, że oni muszą wyjść, że odjeżdża autokar, że zostanę
sama albo oni zostaną sami, że nie będziemy mieć jak wrócić do hotelu .
Więc ja powiedziałam, że chcę rzeczy, odmawiam oddania krwi i wychodzę. Na to usłyszałam, że jeżeli nie dam krwi, to nie dostanę aktu zgonu,
nie będzie wydane ciało, nie będą wydane rzeczy. No więc się zgodziłam
oddać krew i przeszliśmy do procedury wydawania rzeczy. Pan prokurator
chciał bardzo szczegółowo opisywać każdą rzecz, którą mi oddawał, łącznie z numerami seryjnymi, więc powiedziałam, że ja się również na to nie
zgadzam, że ma odpisać sobie numer z góry, model aparatu, natomiast nie
będziemy ze środka spisywać, a tym bardziej go rozkręcać . Chciał opisywać
bilety lotu, co jest na tych kartkach napisane, więc ja mu powiedziałam, że
jeżeli on chce to odpisywać, to mu to mogę również w prezencie zostawić,
ale ja tego nie będę opisywała, bo to już troszkę za długo trwa. Oni się
zgodzili na to, bo muszę podkreślić, że byli cały czas bardzo uprzejmi,
bardzo grzeczni. Zabrałam te rzeczy, poszliśmy oddać krew. Dostałam akt
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zgonu. To wszystko trwało bardzo długo . Wyszłam w późnych godzinach
nocnych z tego instytutu.
Poza Małgorzatą Wassermann, nikt, kto uczestniczył w identyfikacji
zwłok w Moskwie nie został poddany tak drobiazgowej i upokarzającej procedurze . Dlaczego więc w jej przypadku zastosowano wyjątek?
Odpowiedź może być tylko jedna, Rosjanie doskonale pamiętali, jaką
rolę odegrał śp . Zbigniew Wassermann w rozbijaniu struktur rosyjskich
służb specjalnych w Polsce i postanowili dodatkowo upokorzyć jego
córkę .
Jednak na niej się nie skończyło . Rodziny ofiar czekały kolejne przykrości . Najpierw media podały informację, że na miejscu katastrofy
skradziono karty kredytowe należące do Andrzeja Przewoźnika. Potem
pojawiały się kolejne doniesienia o kradzieżach wartościowych przedmiotów należących do ofiar . Rzeczy należące do ofiar ostatecznie zostały
przekazane stronie polskiej . Wówczas rodziny musiały rozpocząć bój
o ich odzyskanie .
Jacek Świat :
Rzeczy osobiste Oli zachowały się w bardzo dobrym stanie . Wsiadając
do samolotu, wszystkie drobiazgi takie jak telefon, czy dokumenty, żona
schowała do torebki i włożyła ją do schowka nad fotelem w tupołewie . Te
rzeczy osobiste przyjechały potem ze Smoleńska i trafiły do siedziby Żandarmerii Wojskowej w Nowym Dworze Mazowieckim . Wszystkie rzeczy
osobiste ofiar leżały na stole, w takim wielkim holu, każdy mógłje obejrzeć
i wybrać te, które należały do jego bliskich . Kilka dni przed tym, gdy ja
przyjechałem do Nowego Dworu Mazowieckiego, wybuchła afera z kartami Andrzeja Przwaźnika, które miały być ukradzione z miejsca zbrodni
i wykorzystane, aby wypłacić z nich pieniądze. Ja poprosiłem o karty Oli,
ale powiedziano mi, że należą do banku i zostaną odesłane do banku . Nie
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mogłem też odzyskać telefonów żony. Przejęła je ABW, aby zbadać połączenia. Chodziło o to, aby wyjaśnić kwestię, czy po dacie katastrofy z telefonów
ofiar wykonywano jakieś połączenia albo wysyłano SMSy . Ola miała dwa
telefony : służbowy i prywatny. Ja chciałem odzyskać prywatny telefon Oli,
bo tam mogły być nasze prywatne zdjęcia . Niestety, po dziś dzień nie odzyskałem tego telefonu .
ABW zabrała również inne telefony - m .in . Grażyny Gęsickiej - byłej szefowej klubu parlamentarnego PiS . Oficjalnie po to, aby zbadać,
czy w dniu 10 kwietnia po godzinie 7 .27 (start z Okęcia) wykonywane były jakiekolwiek połączenia telefoniczne . Ta sprawa ma istotne
znaczenie dla śledztwa . Pozwala bowiem odpowiedzieć na pytanie, czy
ktokolwiek przeżył katastrofę . Do momentu składania książki (koniec
lutego 2011) telefony nie wróciły do rodzin . ABW weszła również do
mieszkań Janusza Kurtyki, Aleksandra Szczygły i Zbigniewa Wassermanna . Z mieszkania Szczygły zaginął laptop . Współpracownicy byłego ministra twierdzili z całkowitą pewnością, że były minister nie zabrał
ze sobą laptopa na pokład samolotu . Co się stało z tym laptopem? Nie
wiadomo.
Jeszcze 10 kwietnia do hotelu sejmowego weszli funkcjonariusze
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zaczęli przeszukiwać pokoje
posłów, którzy zginęli w katastrofie . Oficjalnie dlatego, że trzeba było
zabezpieczyć DNA, aby pomóc w identyfikacji szczątków . Sprawa wydała się tylko dlatego, że funkcjonariuszy bezpieki zauważyli przypadkowo dziennikarze . Do rodzin informacja dotarła za pośrednictwem
mediów.
Jacek Świat :
Wzburzyła mnie informacja, że ABW wchodzi do pokojów ofiar bez
nikogo z rodziny. Byłem bardzo zniesmaczony tym, że dowiedziałem się
o tym z mediów. Nikt nawet nie raczył do mnie zadzwonić i powiadomić
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mnie, a mój numer telefonu można było ustalić bardzo prosto . Ja, oczywiście, wyraziłbym zgodę, a chętnie bym też wziął udział, aby upewnić się,
że podczas rewizji nic nie zginie . Odmówiono mi nawet tego przywileju .
Było to upokarzające.
ABW wytłumaczyła się, że polecenie wydania kluczy do pokojów
wydał marszałek sejmu Bronisław Komorowski . Także on wyraził zgodę
na przeszukanie pokojów poległych posłów . Co zastanawiające : w przeszukaniu nie uczestniczył żaden z wojskowych prokuratorów odpowiedzialny za śledztwo .
Bogdan Święczkowski - były szef ABW:
Byłem szefem ABW, a jako prokurator znam też bardzo dobrze prawo
karne . Nie znajduję podstaw do twierdzenia, że pokoje zmarłych posłów
można było przeszukać bezpoinformowania ich rodzin i bez udziału prokuratora. Moim zdaniem, złamano tutaj przepisy kodeksu postępowania
karnego, co nie powinno pozostać bez konsekwencji .
Sprawa jest o tyle dziwna, że wejście ABW do hotelu sejmowego
miało miejsce około godziny 12 .00 w dniu katastrofy . Z kolei nakaz
prokuratorski wystawiony został . . . 11 kwietnia, a więc dzień później .
Próbki DNA wysłano do Moskwy 12 kwietnia, około 10 rano . Tyle
tylko, że Rosjanie wcale o to nie prosili . Chcieli bowiem dokonać identyfikacji zwłok na podstawie badań członków rodzin ofiar w Moskwie .
Po to zresztą obligatoryjnie pobierano od wszystkich krew .
Czy rzeczywiście interwencja ABW pomogław identyfikacji? Oficjalnie z rzeczy osobistych ofiar zdjęto próbki DNA i wysłano do Moskwy .
Czy w czymś to pomogło? Nie wiadomo . Po zakończeniu identyfikacji,
zwłoki każdej z ofiar włożono do metalowej trumny, którą zalutowano .
Metalową trumnę wkładano dopiero do eleganckiej trumny drewnianej .
Później te trumny włożono do wojskowych samolotów i w kilku turach
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przewieziono do Polski . Wszystkie były szczelnie zamknięte. Rodzinom
zakazano ich otwierania . Po zakończeniu procedury identyfikacji zwłok
w Moskwie, rodziny ofiar katastrofy były zdane na rzetelność rosyjskich
lekarzy. To o tyle dziwne, że polskie prawo dopuszcza możliwość otworzenia trumny na polecenie rodziny . Zakaz rosyjski formalnie nie ma
w Polsce obowiązującej mocy .
Major Robert T. - były pirotechnik BOR :
Zakaz otwierania trumien wskazuje na to, że Rosjanie bardzo chcieli
coś ukryć. W moim przekonaniu miało to służyć temu, aby nikt nie zauważył śladów np. po wybuchu bomby próżniowej, bo takie ślady są bardzo
widoczne i każdy lekarz sądowy natychmiast je odkryje.
Jedynym człowiekiem, który widział otwartą trumnę ofiary katastrofy smoleńskiej, był brat prezydenta Jarosław Kaczyński . Nikt inny nie
miał okazji upewnić się, czy z Moskwy wróciły szczątki ofiary. Innymi
słowy: nikt poza Jarosławem Kaczyńskim nie ma pewności, że w grobie,
przy którym się modli, złożono zwłoki bliskiej mu osoby .
Jacek Świat :
Zwłoki Oli wróciły do Polski ostatnim transportem . Odebraliśmy je
z lotniska. Potem pojechaliśmy przez Warszawę na Cmentarz Północny,
gdzie odbył się pogrzeb Władka Stasiaka . Potem odjechaliśmy do Wrocławia. Były trzy samochody.- mikrobus, którym my jechaliśmy, karawan wiozący trumnę ze zwłokami Oli i samochód eskorty policyjnej. We Wrocławiu
trumnę zawieźliśmy do kościoła pw. św. Idziego . Nigdy nie ogłaszaliśmy
tego publicznie, ale ludzie jakoś się dowiedzieli i do trumny zaczęły ciągnąć
tłumy. Trwało to aż do dnia pogrzebu . Ja nigdy nie otwierałem trumny, ani
nie kazałem jej otwierać. Nawet nie przyszło mi to do głowy. Zresztą chyba
nie było nawet możliwości, aby ją otworzyć, bo trumny z Moskwy wróciły
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zamknięte i zalutowane. Czy byłby sens w ogóle otwierać trumny? Ciała
były bardzo zmasakrowane i wątpliwe, czy mógłbym rozpoznać Olę. Oczywiście nie mam dziś stuprocentowej gwarancji, że w trumnie są zwłoki Oli .
Muszę wierzyć tym, którzy prowadzili identyfikację . Nie dopuszczam do
siebie myśli, że w tej trumnie są inne zwłoki, że pochowałem w grobie nie
Olę tylko kogoś innego .
W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej" minister zdrowia Ewa Kopacz
mówiła, że jest stuprocentowo przekonana co do prawidłowości procedury identyfikacji i co do tego, że w zalutowanych trumnach znajdują się zwłoki ofiar katastrofy smoleńskiej . Na czym jednak opierała to
przekonanie? Na to pytanie nie odpowiedziała .
Już latem 2010 roku Antoni Macierewicz ujawnił, że Ewa Kopacz
świadomie i celowo wprowadzała w błąd opinię publiczną . Twierdziła,
że w Moskwie towarzyszyli jej polscy patomorfolodzy . Okazało się to
nieprawdą. Żadnych patomorfologów nie było, a sekcje zwłok prowadzono nawet bez udziału polskich anatomopatologów . Nikt z rodzin
ofiar, ani żaden z lekarzy nie był obecny przy wkładaniu zwłok do trumien i ich zamykaniu . Rodzi to obawę, że Rosjanie włożyli do trumien
inne zwłoki (lub wypełnili je innymi, ciężkimi przedmiotami) a szczątki ofiar katastrofy smoleńskiej po identyfikacji wywieźli w nieznane
miejsca, aby nikt nigdy nie miał okazji ich przebadać . W końcu nie
od dziś wiadomo, że w dziedzinie zacierania śladów zbrodni, rosyjska
pomysłowość jest nieograniczona .
Trudno się więc dziwić, że rodziny ofiar nabrały wątpliwości co do
tego, kto spoczywa w trumnach . W lipcu pojawił się wniosek o ekshumację zwłok Przemysława Gosiewskiego . W październiku wniosek
o ekshumację zwłok ojca złożyła Małgorzata Wassermann . Jednak prokuratura żadnego z tych wniosków nie zrealizowała .
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Bogdan Święczkowski :

Proces identyfikacji zwłok od początku budził bardzo poważne zastrzeżenia . Ze Smoleńska zwłoki ofiar przewieziono do zakładu medycyny sądowej w Moskwie. Przy sekcjach zwłok ofiar nie było nikogo z Polaków .
Nie wiemy więc, jak te sekcje przebiegały, jesteśmy w tej kwestii zdani na
rosyjskie dokumenty. Ale nasze wątpliwości umacnia fakt, że gdy zwłoki
przywieziono do Polski - a stało się to kilka dni po katastrofie - ani razu
nie otwarto trumien, nikt nie zajrzał do środka, żeby upewnić się, czy
rzeczywiście znajdują się tam ciała poległych w katastrofie. Ja, oczywiście,
niczego nie sugeruję. Jako prokurator wiem, że wypowiadać można się tylko na temat zweryfikowanych informacji . Ja nie wiem, czyje zwłoki są
w tych trumnach, bo do trumien nie zaglądałem . Bardzo mnie jednak
zastanawia, dlaczego nikt nie mógł zajrzeć do wnętrza . Nie dziwi mnie
natomiast to, że słyszymy o kolejnych wnioskach o ekshumację zwłok . Jeśli
ekshumacja wykaże, że w tym czy innym przypadku do grobu złożono ciało
nie ofiary tylko jakiejś zupełnie obcej osoby, będziemy mieli do czynienia
z niewyobrażalnym skandalem .
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Rozdział 10
Kłamliwy komitet' i wielka dezinformacja

Formalnie śledztwo w sprawie katastrofy objęła specjalna komisja,
której kierownictwo objął Władimir Putin . W praktyce jednak dochodzenie poprowadził Międzynarodowy Komitet Lotniczy - MAK - instytucja, która kontroluje cały ruch lotniczy na terytorium b . ZSRR . Nie
tylko bada katastrofy, ale wydaje również certyfikaty dopuszczające do
użytku samoloty i lotniska, zezwolenia dla zakładów przeprowadzających remonty. Przez wiele tygodni historię, dokonania komitetu i skandale wokół niego badał dziennikarz „Newsweeka" Igor T Miecik :z
Konstrukcja MAK jest unikatowa w skali światowej . Ciało to jest bowiem reliktem Związku Radzieckiego . W grudniu 1991 r., kiedy rozpadało się imperium, republiki związkowe powołały Wspólnotę Niepodległych Państw, a wraz z nią komitet mający odpowiadać za przestrzeń
powietrzną nowej konfederacji . Wspólnota obumarła, ale MAK rozkwitł.
Zachował status i kompetencje ( . .) Ów unikatowy status komitetu polega na tym, że z jednej strony działa on na zasadzie przedsiębiorstwa (za
wydawanie certyfikatów pobiera opłaty) - w oparciu o kodeks handlowy
Federacji Rosyjskiej i urzęduje na jej terytorium, z drugiej zaś ma przywilejeprzedstawicielstwa dyplomatycznego . Dzięki temu szefów MAK,
1. lity opracowywaniu tego rotdzialu korzystałem m. in. z opracowań blogeraAkkrandra Ściosa, któremu dzirkujr.
2. Igor T. Miecik MA/C • Skorumpowani u,&&y nieba? Newsweek polska z 19.07.2010.
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niczym dyplomatów, chroni immunitet, a Komitet nie podlega rosyjskiej
ani żadnej innej instytucji . Odjego decyzji - zarówno w sprawie przyczyn
katastroflotniczych, jak i typowo administracyjnych, gdy wydaje lub odbiera któryś z setek certyfikatów - nie ma odwołania.
Taki system, rzecz jasna, sprzyja korupcji i nadużyciom . Najważniejsze polega na tym, że MAK, który prowadzi dochodzenia w sprawie katastrof, bada też stan techniczny silników i maszyn, które sam wcześniej
certyfikował. W ten sposób poniekąd prowadzi śledztwo we własnej
sprawie . W lotnictwie istnieją cztery przyczyny katastrof: zestrzelenie
samolotu, zamach terrorystyczny, usterka maszyńy lub błąd załogi . Poza
sytuacjami nadzwyczajnymi (jak zamachy z 11 września 2001 r .) rozpatruje się z reguły tylko te dwie ostatnie możliwości . W tej sytuacji nie
można się dziwić, że we wszystkich dotychczasowych przypadkach dochodzenia MAK zawsze kończyły się rym samym rezultatem - stwierdzano, że przyczyną każdej katastrofy był błąd pilota .
W przypadku katastrofy Tu-154M w Smoleńsku, MAK wydawał
się jeszcze bardziej nieobiektywny . Certyfikował bowiem silniki maszyny, zakłady lotnicze w Samarze, gdzie dokonywano remontu, a także . . .
konsorcjum MAW - Telecom, które wygrało przetarg na remont tutki- 1
MAK certyfikował również lotnisko wojskowe w Siewiernyj . Gdyby
więc MAK ujawnił jakiekolwiek usterki techniczne czy niewłaściwe
przygotowanie lotniska, sam sobie wystawiłby oficjalne świadectwo niekompetencji . Naiwnością więc byłoby sądzić, że komitet może wskazać
jakąkolwiek inną przyczynę tragedii niż błąd pilota .
W związku z działaniami MAK głośno zrobiło się o jego szefowej
- Tatianie Anodinie i jej związkach z rosyjskimi służbami specjalnymi
i politykami . Raz jeszcze Igor T Miecik:

3 . Nawiasem mówiąc ta informacja dużo mówi o prawdziuym obliczu MAW- Telekom . Nie jest znany przypadek, aby
wcześniej certyfikat MAK na uykonywanie napraw samolotów na terenie Rosji otrzymała jakakolwiek nieroryjska firma .
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Generał lotnictwa Tatiana Anodina to jedna z najbardziej wpływowych, najpotężniejszych i zapewne najbogatszych kobiet w Rosji. Ma
71 lat. Z awiacją jest związana od dziecka - jej ojciec był pilotem wojskowym . Wiele lat pracowała w ministerstwie lotnictwa ZSRR, m . in. jako
szefowa zarządu technicznego lotnictwa - komórki, która decydowała
o kierunkach rozwoju radzieckiej awiacji i miała bezpośredni wpływ na
losy każdego samolotu już od chwili, gdy na kreślarskich deskach pojawiał
się jego projekt. Pod koniec lat 80 ., po śmierci męża - ministra łączności
ZSRR-Anodina prywatnie związała się jewgienijem Primakowem, wtedy
bliskim współpracownikiem Michaiła Gorbaczowa, członkiem Biura Politycznego KC KPZR i wysoko postawionym decydentem w KGB i potem
w FSB, a później premierem Rosji. To jemu Anodina zawdzięcza stanowisko szefowej MAK.
Generał Anodina posiada 4 proc . udziałów w spółce Transaero .
To największy - obok państwowego Aerofłotu - rosyjski przewoźnik
pasażerski . Prezesem spółki i głównym udziałowcem był syn Anodina Aleksandr Pleszakow (później przekazał swoje udziały i stanowisko
żonie) . Spółka Transaero powstała z pomocą Jewgienija Primakowa
i pieniędzy operacyjnych tajnych służb . Na początku, firma Transaero
obsługiwała połączenia z Moskwy do Tel Avivu . Przewiozła kilkadziesiąt tysięcy Żydów, którzy po rozpadzie ZSRR skorzystali z prawa do
uzyskania paszportu i wyjazdu do Izraela w zamian za pozostawienie
państwu całego majątku . 4 Ta sytuacja zapewniła spółce gigantyczne dochody i błyskawiczny rozwój . Po 2000 roku dysponowała ona już ponad
50 nowoczesnymi maszynami typu Boeing 737, Boeing 767 i Boeing
777. Zakup tej flory był o tyle łatwy, że rząd zwalniał spółkę Transaero
od VAT-u i akcyzy przy zakupie amerykańskich maszyn .
Coraz poważniejszą i bardziej dotkliwą konkurencją dla Transaero
4. W;ród emigrantów bilo wielu agentów rosyjskzch s&ib specjalnych, którzy rozpoczęli penetrację strukturpaistwo"cb
/zraclu .
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stały się małe firmy lotnicze, korzystające z rosyjskich samolotów głównie antonowów, tupolewów, iljuszynów i jaków . W 2002 roku doszło
do katastrofy Iła-86 na lotnisku w Moskwie . MAK stwierdził, że przyczyną był błąd pilota i zakazał użytkowania iłów. Wyłączyło to z rynku
wszystkie firmy poza Aerofłotem i Transaero . Zadziałało jednak lobby
spółek lotniczych w Dumie (również sponsorują partie polityczne i poszczególnych deputowanych) i sprawa nabrała wymiaru politycznego .
Zacytujmy więc - za Igorem Miecikiem - specjalną uchwałę rosyjskiej
Dumy z 2003 roku :
„ ~ nie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego . Jako organizacja międzynarodowa zwolniony jest z podatków,
a jednocześnie czerpie ogromne zyski z certyfikacji lotnictwa . Jednoczesne
przyznawanie certyfikatów i orzekanie o przyczynach katastrof doprowadziło do tego, że główną przyczynę wypadków lotniczych, którą orzeka
MAK, stał się czynnik ludzki . Tym samym Komitet unika odpowiedzialności za katastrofy lotnicze, przenosząc ją na załogi samolotów. Działalność MAK na terytorium Federacji Rosyjskiej nie służy interesom kraju .
Z powyższych powodów Komitet powinien zaprzestać swojej działalności
i zostać zastępiony przez organa państwowe' :
Po uchwale Dumy, MAK cofnął swoją decyzję zakazującą lotów
iłom i sprawa wróciła do stanu sprzed roku . Z kolei od 2004 roku syn
szefowej MAK Aleksandr Pleszakow zaczął sponsorować partię Władimira Putina „Jedna Rosja" . Tak samo jak Oleg Dieriepaska - właściciel
firmy, do której należą zakłady lotnicze w Samarze (gdzie w 2009 roku
remontowano tupolewa) . Te wydarzenia, oczywiście, nie mają bezpośredniego związku z katastrofą, ale doskonale pokazują „obiektywizm"
i „rzetelność" MAK-u i polityczne uwikłania jego szefowej .
To właśnie z ust Tatiany Anodiny jeszcze 10 kwietnia wyszło pierwsze, kłamliwe określenie, które na stałe weszło do kanonu twierdzeń
opisujących katastrofę . Chodzi o zwrot „samolot prezydencki" . Okre155

ślenie nieprawdziwe, sugerujące związki przyczyn katastrofy z osobą
nieżyjącego prezydenta RP O tupolewie można powiedzieć wszystko,
ale nie to, że był maszyną „prezydencką' .
Doktor Tadeusz W Augustynowicz :
Tupolew nie był własnością prezydenta RP. Był maszynę wójskowę należącą do Dowództwa Sił Powietrznych, a użytkowaną przez 36 . Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego, który podlega temu dowództwu. Ono
zaś podlega ministrowi obrony, który jest członkiem rządu i podwładnym
premiera. Po drugie: to premier zawsze decydował o przeznaczeniu tej maszyny. Wylot np. na Haiti odbył się na polecenie nie prezydenta, apremiera.
Lech Kaczyński, kiedy chciał skorzystać z tej maszyny, musiał dopasować
swoje plany do kalendarza Donalda Tuska . Jak wyglądało to w praktyce - widzieliśmy podczas słynnej już awantury o lot do Brukseli, kiedy
Kancelaria Prezydenta musiała wyczarterować samolot LOT-u . Po trzecie.o zakupie nowych samolotów dla VIP-ów nigdy nie decydował żaden prezydent, a jedynie rząd. To rzęd Mazowieckiego zdecydował o zakupie tych
tupolewów, a rząd Tuska zdecydował o tym, żeby ich nie wymieniać na
embraery. To także rzęd Tuska rozstrzygał przetarg na remont tupolewa
i to rząd Tuska powierzył ten remont firmie MAW- Telekom . Oczywiście
można argumentować, że prezydent RP jest najwyższym zwierzchnikiem
Sił Zbrojnych . Tyle tylko, że nadzór nad tymi siłami zbrojnymi sprawuje
poprzez ministra obrony, a ten jest członkiem rządu i podlega premierowi . Określenie „prezydencki"tupolew jest nieuzasadnione. Właściwe brzmi
„rządowy':
Już w pierwszych dniach po katastrofie, przedstawiciele MAK podejmowali wszystkie najważniejsze decyzje . To oni przejęli od prokuratury wszystkie rejestratory tupolewa w tym FDR (Flight Data Recorder
- zapis parametrów lotu) i CVR - Cockpit Voice Recorder - nagranie
rozmów załogi w kabinie . Także MAK stał się jedynym organem, który
1 56

autorytatywnie wypowiadał się na temat katastrofy . l który dysponował
wszystkimi niezbędnymi dowodami . Stronie polskiej obiecano współpracę i dostęp do materiałów . Jak pokazać miały kolejne dni, zakończyło się na deklaracjach .
Około godziny 12, lider rosyjskich nacjonalistów - Władimir Żyrinowski stwierdził w wywiadzie dla radia „Kommiersant FM" :
Pewną rolę w katastrofie mógł odegrać upór prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
Żyrinowski sugerował, że pilot nie chciał lądować, ale Kaczyński wywierał na niego presję . Do tej samej wersji zmierzały później wszystkie
„ustalenia"MAK-u . Również 10 kwietnia dziennikarz „Gazety Wyborczej"
nazwiskiem Wacław Radziwinowicz udzielił obszernego wywiadu rosyjskiej „Nowej Gaziecie", w której mówił :
Gdy polski pilot odmówił lądowania na lotnisku w Tibilisi, powołując się
na ekstremalnie trudne warunki, Kaczyński krzyczał na niego i straszył, a potem był wielki skandal, że pilot nie zastosował się do nakazu prezydenta . Pilot
został wyrzucony ze służby i powrócił dopiero za czasów premiera Tuska . Nad
SmolMskiem mogło się zdarzyć właśnie coś takiego .
Redaktor Radziwinowicz posiada zapewne dar jasnowidzenia, skoro
już w kilka godzin po katastrofie potrafił powiedzieć, co mogło zdarzyć
się w samolocie podchodzącym do lądowania, choć było to przedmiotem
badania prokuratury. Zaskakujące jest również to, że redaktor Radziwinowicz - który zapewne przez skromność wcześniej nie przedstawił się społeczeństwu jako spec od katastrof lotniczych - w udzielonym wywiadzie nie
brał pod uwagę innych możliwych przyczyn .
10 kwietnia wieczorem współpracujący z MAK zastępca szefa sztabu
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rosyjskich sił powietrznych gen . Aleksandr Aloszyn ogłosił już wstępne
ustalenia na temat przyczyn katastrofy :
Załoga prezydenckiego samolotu kilkakrotnie nie wypełniła poleceń kontrolera lotu. Szef lotów polecił załodze ustawienie samolotu w położenie horyzontalne. Gdy załoga nie wykonała dyspozycji, kilkakrotnie wydał komendę,
by samolot udałsię na lotnisko zapasowe . Załoga niestety nie przerwała zniżania i wszystko skończyło się tragicznie .

Również 10 kwietnia wieczorem milicja obwodu smoleńskiego opubnowała raport w którym czytamy :
Port lotniczy Smokiisk - SiewieMt, na którym miał lądować prezydencki
samolot został zamknięty z powodu gęstej mgły. Pilot samolotu zostałpoproszony
o lądowanie w Mińsku lub w Moskwie . Niestety odmówił i zdecydował się na
lądowanie w Smokiisku, rozbijając masźynę podczas czwartej próby podejścia.

Oczywiście, wszystkie informacje były fałszywe. Nikt nie sugerował kapitanowi Protasiukowi, aby odszedł na zapasowe lotnisko . Nie było też trzech
wcześniejszych prób lądowania . Nikt również nie zamykał lotniska z powodu gęstej mgły. Gdyby przyjąć, że lotnisko było zamknięte, to w jaki sposób
wylądował na nim jak-40 dowodzony przez porucznika Artura Wosztyla?
11 kwietnia zastępca prokuratora generalnego Rosji Aleksandr Bastrykin powiedział na spotkaniu z Władimirem Putinem :
Zapis rozmów pilotów Tu-154 który rozbił się pod Smok&kiem, wskazuje,
że nie bacząc na zalecenia rosyjskiej strony załoga polska postanowiła lądować .'

Z kolei minister transportu Igor Lewitin poinformował agencję Interfaz :

5. Źródło: portal newsru.com
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Znaleźliśmy czarne skrzynki, ale niczego nie dotykamy do czasu przyjazdu naszych kolegów z Polski .
Kilka godzin później ten sam minister Lewitin powiedział w rozmowie z dziennikarzem agencji Interfaz :
Pilot polskiego samolotu sam podjął decyzję o lądowaniu, pomimo że
widoczność wynosiła zaledwie 400 metrów, choć niezbędne jest 1000 m .
Mało kto zwrócił uwagę na fakt, że obie wypowiedzi ministra Lewitina są ze sobą logicznie sprzeczne . Skąd bowiem Lewitin mógł wiedzieć, co działo się w kabinie, jeśli nie odczytał zapisów z tzw . czarnych
skrzynek?
Jak widać, już pierwsze informacje strony rosyjskiej wskazywały na
błąd pilotów i naciski ze strony prezydenta . Aby później tę tezę obronić, Rosjanie chcieli opublikować rozmowy załogi pochodzące z tzw.
„czarnych skrzynek" . W tym celu potrzebowali jednak dysponować
trzecią „czarną skrzynką' - tą zamontowaną w tupolewie przez Służbę
Kontrwywiadu Wojskowego . Oficjalnie dlatego, że wymagał tego proces zsynchronizowania danych, czyli przedstawienia zapisów wszystkich
rejestratorów w jednym czasie, aby odtworzyć to, co rzeczywiście działo się w kokpicie . I niemal natychmiast Rosjanie tę skrzynkę dostali
od Polaków. O przekazaniu tej skrzynki poinformował dziennikarzy
12 kwietnia nie kto inny, jak sam pułkownik Krzysztof Parulski .
Udało się odnaleźć trzecią czarną skrzynkę samolotu . Przekazaliśmy
ją do Moskwy, tej samej polsko - rosyjskiej grupie, która analizuje dwa
poprzednie rejestratory.
Prokurator Generalny RP - Andrzej Seremet - ujawnił:
Eksperci będą próbować wychwycić tło rozmów z kabiny i przedzia159

lu pasażerskiego, tak by ustalić, czy padały jakieś sugestie wobec pilotów .
( . . .) Na obecnym etapie śledztwa nie ma danych, z których wynikałoby, że
na pilotów wywierano presję, by lądowali mimo trudnych warunków .
Była to - jak się wydaje - ostatnia wypowiedź Andrzeja Szeremeta,
która nie wplatała się w treść rosyjskiej dezinformacji .
Dzień później MAK ujawnił, że nagrania z rejestratorów czarnych
skrzynek zostały oczyszczone i skopiowane na dyski, ponieważ rejestratory zachowały się w dobrym stanie . Tatiana Anodina poinformowała,
że nagranie trzeciej skrzynki - tej, którą zainstalowała Służba Kontrwywiadu Wojskowego - zostanie odczytana w Polsce .
Potwierdził to w TVP INFO pułkownik Parulski :
Prace nad rejestratorem odbędę się jednak przy udziale strony rosyjskiej. Stan techniczny tej skrzynki wskazuje, że jest ona sprawna technicznie i umożliwi nam odczyt . Odczyt pozostałych dwóch skrzynek potrwa co
najmniej tydzień .
Ta ostatnia informacja jest o tyle istotna, że precyzowała dokładny termin uzyskania zapisów z czarnych skrzynek. Jeśli więc wierzyć
Parulskiemu, stenogramy rozmów pilotów zostały odczytane około
20 kwietnia . Dlaczego więc podano je do publicznej wiadomości prawie dwa miesiące później?
Na konferencji prasowej 20 kwietnia zastępca szefa Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie - pułkownik Ryszard Filipowicz
- powiedział :
Obecnie w Polsce badany jest zapis z tzw. trzeciej czarnej skrzynki.
W ciągu kilku dni to badanie ma zostać zakończone . Bierze w nim udział
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przedstawiciel rosyjskiej prokuratury, a samo badanie wykonywane jest na
potrzeby rosyjskiej komisji. Wyniki i prawdopodobnie samo urządzenie, będzie musiało trafić do Rosji, a stamtąd prawdopodobnie znowu do Polski .
Jak widać polska prokuratura nie wnioskowała do Rosji o przekazanie do badań pozostałych dwóch czarnych skrzynek, a zadowoliła się
tylko kopiami stenogramów. Z kolei sama niemal natychmiast przekazała Rosji trzecią czarną skrzynkę . Już na samym początku śledztwa widać było, w jaki sposób wojskowi prokuratorzy rozumieją „współpracę"
z Rosją .
Na tej samej konferencji, prokurator Andrzej Seremet powiedział :
Jeszcze dzisiaj skierujemy wniosek do strony rosyjskiej o udostępnienie
wstępnej analizy zapisanych przez rejestratory lotu rozmów .
Prokurator Seremet świadomie manipulował opinią publiczną . Wiedziałjuż bowiem dobrze, że 10, 16 i 20 kwietnia podlegli mu prokuratorzy wysłali do Rosjan aż trzy wnioski dotyczące zabezpieczenia nie tylko
stenogramów z czarnych skrzynek, lecz także m .in . protokołów otwarcia zwłok, przesłuchań świadków itp . Opinia publiczna dowiedziała się
o tym miesiąc później od mecenasa Rafała Rogalskiego - pełnomocnika
części rodzin ofiar. Tego samego dnia - 20 maja - rzecznik prokuratury
- pułkownik Zbigniew Rzepa - ujawnił, że na żaden z tych wniosków
strona rosyjska nawet nie odpowiedziała . Dlaczego pułkownik Rzepa
nie ujawnił tego faktu wcześniej? Po prostu nikt nie pytał .
6 maja Prokurator Generalny Rosji - Jurij Czajka - poinformował
dziennikarzy, że MAK przygotowuje się do przekazania stronie polskiej
materiałów ze swoich prac, wśród których mają znaleźć się kopie zapisów z czarnych skrzynek . W odpowiedzi MAK poinformował, że prace
przyspieszono na prośbę . . . samego Jurija Czajki, który jest znany jako
przyjaciel Polski i Polaków.
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Bogdan Święczkowski - były szef ABW:
W czasach, kiedy Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, a ja
byłem dyrektorem Biura Przestępczości Zorganizowanej w trakcie delegacji
służbowej do Moskwy miałem bardzo wątpliwą przyjemność, by osobiście
poznać pana Jurija Czajkę. Wiem, że o nim można powiedzieć wszystko,
ale nie to, żeby był przyjacielem Polski i Polakdw . Podczas naszej wizyty
w Moskwie wykorzystywał każdą możliwość, aby okazać nam swoją wyższość. A jego zachowanie można przy tym najdelikatniej określić jako aroganckie.

Niemal natychmiast, bo już w godzinę po oficjalnej deklaracji Jurija Czajki, przekazano polskim mediom informację, że w nagraniach
z czarnych skrzynek zidentyfikowano „piąty głos" . Pojawił się oczywisty
z pozoru wniosek, że ktoś wchodził do kabiny, aby naciskać pilotów .
Niemal natychmiast „Gazeta Wyborcza" ujawniła (piórami Wacława
Radziwinowicza i Wojciecha Czuchnowskiego), że chodzi o dyrektora protokołu dyplomatycznego Mariusza Kazanę . Jeszcze tego samego
dnia Andrzej Seremet wystąpił na kolejnej konferencji prasowej i poinformował, że zależy mu na rym, aby stenogramy z czarnych skrzynek
ujawniono jak najszybciej . Oczywiście, tak się nie stało . Jeden z rejestratorów (tzw. FDR - Flight Data Recorder - dotyczący parametrów lotu)
pozostał tajny i nie został ujawniony . Drugiego rejestratora - nagrywającego rozmowy w kabinie pilotów - Polska również nie otrzymała .
Rosjanie zgodzili się jedynie przekazać kopie spisanych stenogramów
z czarnych skrzynek . Ale nie od razu.
Pierwszy tydzień maja to również moment zastanawiającej metamorfozy pułkownika Edmunda Klicha - szefa Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych . 23 kwietnia Mich mówił o „zmuszaniu
go do współpracy z prokuratorami", „braku jakiekolwiek pomocy ze
strony rządu" i „chaosie panującym w Rosji" . Krytykował zaniedbania
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MON i twierdził, że Polska jest petentem w rosyjskim śledztwie .
W wywiadzie dla TVN Klich twierdził :
Ja wiem, jaki jest tego wszystkiego cel i kto robi larum . Ludzie, którzy
są odpowiedzialni za tę katastrofę chcą zwalić wszystko na pilotów. A oni
są tymi, którzy na końcu łańcucha zbierają błędy wszystkich . Błąd tkwi
bowiem w systemie. Lotnictwo państwowe jest w permanentnym kryzysie .

Sugerował, że należało przejąć całość lub część śledztwa od Rosjan . Te słowa Klicha zjednały mu sympatię, uznanie i szacunek wśród
wszystkich, którzy formułowali zastrzeżenia pod adresem sposobu prowadzenia śledztwa .
I oto nagle, 7 maja pułkownik Mich doznał niewytłumaczalnego
„olśnienia" . Międzynarodowy Komitet Lotniczy wydał specjalny komunikat, w którym czytamy :
Na roboczym spotkaniu Komisji technicznej AMKz komisją powołaną
w Polsce Edmund Klich potwierdził, że prace Komisji Technicznej prowadzone są zgodnie z międzynarodowymi standardami, które wyznacza
załącznik 13. do Konwencji Chicagowskiej, co pozwala na niezależną
i obiektywną pracę oraz podkreślił, że Komitet Techniczny AMKpozostaje w ścisłej współpracy z polskim ekspertami i w krótkim czasie poczynił
ogromną pracę. Wyraził również uznanie dla dobrej organizacji pracy, dającejpolskim specjalistom możliwość, by w pełni uczestniczyć we wszystkich
badaniach i mieć dostęp do wszelkich materiałów .

Sam Klich również nie pozostawał dłużny Rosjanom . W wywiadzie
udzielonym zaraz po powrocie z Moskwy (wrócił 6 maja) swoje wcześniejsze wypowiedzi uznał za „przekłamanie medialne" .
I zapewnił:
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Ja byłem zawsze zadowolony. Nigdy nie narzekałem na współpracę ze
stroną rosyjską . Ja mówiłem o problemach, które wynikały z braku tłumaczy na początku . Ale to była wina strony polskiej, nie rosyjskiej .
Następnie Klich przyznał, że istotnie w kabinie pilotów został_ nagrany piąty głos, ale nie mógł powiedzieć do kogo należy . Także Tatiana
Anodina potwierdziła, że zarejestrowano piątą osobę w kokpicie, jednak odmówiła podania jej nazwiska. Tłumaczyła to względami etycznymi i troską o rodzinę niefortunnego pasażera .
Tatiana Anodina podkreśliła natomiast :
Kwestia ewentualnego wywierania wpływu na załogę musi być jeszcze
zbadana bo ma to duże znaczenie przy wyjaśnieniu okoliczności katastrofy .
Następnego dnia Polska Agencja Prasowa podała, powołując się na
„dobrze poinformowane źródło", że piąty głos w kokpicie należał do
generała Błasika .
25 maja Edmund Mich udzielił wywiadu „Rzeczpospolitej", w którym stwierdził:
To załoga Tu-154 popełniła błędy, które doprowadziły do tragedii ( . .)
Piloci zlekceważyli wszystkie ostrzeżenia wysyłane przez automatykę samolotu i podjęli nadmierne ryzyko, a przyrządy w Tu-154 na pewno nie
zmyliły załogi.
Tę wypowiedź natychmiast podchwyciły rosyjskie media, które
przekazywały informacje o błędzie załogi i powoływały się przy tym
na Klicha . 1 odtąd wszystko było już jasne : winę za spowodowanie katastrofy ponoszą polscy piloci, a zwłaszcza dowódca samolotu kapitan
Arkadiusz Protasiuk.
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Niemal natychmiast w mediach pojawili się eksperci od spraw
lotnictwa, którzy potwierdzali tę przyczynę . Najgłośniej i najbardziej nieelegancko zachowywał się płk Stefan Gruszczyk - były pilot
36 . pułku, który bardzo chciał zostać jego dowódcą . Po odejściu z pracy
w 36 . pułku, pułkownik Gruszczyk znalazł posadę pilota w PLL LOT,
jednak szybko przeniesiono go do tanich linii Centralwings, co w środowisku lotniczym prestiżu nie przysparza . Pułkownik Gruszczyk posunął
się nawet do tego, by publicznie podważać kompetencje i umiejętności
załogi tupolewa. Jest to o tyle bezczelne, że pułkownik Gruszczyk nie
miał nawet części tych uprawnień co kapitan Protasiuk, choć jest od
niego starszy. Trzeba jednak przyznać, że napastliwe ujadanie Gruszczyka pod adresem kolegów, którzy zginęli i którzy nie mogli się bronić
można najdelikatniej określić jako brak taktu .
Nietrudno się domyślać, jak czuli się w tej sytuacji Władysław i Lucyna Protasiukowie - rodzice poległego pilota . 10 kwietnia wstrząsnęła
nimi tragiczna informacja o śmierci ukochanego syna . Najgorsze chyba
wydarzenie, jakiego można w życiu doświadczyć - pogrzeb własnego
dziecka - nie zakończył ich dramatu, ani nie pozwolił im w ciszy i samotności przeżyć żałoby . Musieli stanąć naprzeciw machiny kłamstwa
obarczającej ich syna winą za spowodowanie największej tragedii w powojennej historii Polski .
Jeśli się okaże, że mój syn popełnił błąd i to z jego winy doszło do tragedii to obiecuję, że stanę naprzeciw pozostałych rodzin ofiar i wszystkich
w jego imieniu przeproszę . Ale najpierw niech się znajdą dowody na to,
pokażcie mi te dowody, bo ja tych dowodów nie widzę - zapowiedział

Władysław Protasiuk.
W krótki czas później matka zmarłego pilota wystąpiła do wszystkich z dramatycznym apelem . Na antenie jednej z telewizji, Lucyna
Protasiuk łamiącym się głosem apelowała do wszystkich, którzy zabierali głos w sprawie katastrofy:
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Poczekajcie na wyniki śledztwa, wstrzymajcie się z komentarzami. Nie
obarczajcie mojego syna winą za tę katastrofę . Nie róbcie z niego mordercy.
Czy można sobie wyobrazić dramat dwojga starszych ludzi, którzy
najpierw przeżyli trudną do wyobrażenia tragedię, a potem musieli prosić, aby ich ukochanego syna nie obarczano winą za śmierć prezydenta
Polski? To pytanie powinien sobie stawiać pułkownik Stefan Gruszczyk
za każdym razem, kiedy publicznie będzie leczył swoje kompleksy, opowiadając o winie kapitana Protasiuka.
Nie tylko jednak Gruszczyk . Wersję o winie pilotów, jako o wyłącznej i jedynej przyczynie smoleńskiej katastrofy lansuje również Tomasz
Hypki - prezes Agencji Lotniczej Altair Sp . z o .o .
To przekroczenie najbardziej elementarnej procedury, jaką można sobie wyobrazić i stworzenie ogromnego niebezpieczeństwa . Można powiedzieć, że ta załoga zachowała się kompletnie nieodpowiedzialnie - mówił
26 maja na antenie TVN Tomasz Hypki .
Tomasz Hypki od wielu lat związany jest z przemysłem zbrojeniowym . Na początku lat 90 . współpracował z Szefostwem Techniki
Lotniczej w Ministerstwie Obrony Narodowej . Z tego okresu pochodzi wspólny projekt Instytutu Lotnictwa i firmy Tomasza Hypkiego
- budowa samolotu bezzałogowego o nazwie „Sowa", przeznaczonego
do wojskowych celów wywiadowczych . W roku 2004, gdy Wojskowe
Służby Informacyjne skompromitowały się w sprawie przetargu na wyposażenie i uzbrojenie irackiej armii, wspierając firmę „specjalnego znaczenia" Ostrowski Arms, Hypki dowodził, że Andrzej Ostrowski jest
zaledwie niegroźnym mitomanem, „Służby mogły wszystkiego nie wiedzieć', a winą za zaistniałą sytuację obarczył. . . Amerykanów .
Ten sam Hypki na łamach pisma „Raport", w artykule z 2007 roku
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„Rozstrzeliwanie Rosomaka" wystąpił w obronie ujawnionej w Raporcie z Weryfikacji WSI agentury medialnej :
Analizując tekst Raportu o WSI można się zastanawiać, skąd bierze się
jego stronniczość w ocenie przetargu na KTO .' MożeAntonż Macierewicz
ocenia innych podług własnej miary? Sam od lat lobbuje za wieloma amerykańskimi przedsięwzięciami w Polsce (zakup F-] 6, wyprawa na Irak,
tarcza antyrakietowa, która jest przecież nie tylko przedsięwzięciem wojskowym i politycznym, ale ż biznesowym - wiadomo, że w Polsce miałby ją
realizować Boeing) . Na łamach wydawanego przez niego Tygodnika „Głos"
regularnie ukazywały się artykuły na te tematy, często pisane przez jego również obecnie - najbliższego współpracownika, a do niedawna redaktora
naczelnego „Głosu' ; Piotra Bączka . Czy skoncentrowanie się w Raporcie
o WSI na sprawże transportera to nie kolejny przejaw ich lobbingu? - pytał
„ekspert" Hypki .
Na tym jednak nie koniec . W roku 2008 Tomasz Hypki oskarżał
PiS o zamiar zniszczenia firmy zbrojeniowej Bumar, a w październiku
2009 roku, gdy Rosja wspólnie z Białorusią ćwiczyła atak atomowy na
Polskę i w ramach manewrów wojskowych „Zapad" i „Ładoga" symulowała desant na plaże polskiego wybrzeża, tłumienie powstania wywołanego przez polską mniejszość na Białorusi oraz testowała samoloty
rosyjskich sił jądrowych, ten sam „ekspert" stwierdził :
Rosjanie po prostu testują sprzęt, który mają . Amerykanie też robią
analogiczne próby.
To oczywiście tylko epizody z dziennikarskiej i publicystycznej działalności Tomasza Hypkiego, ale warto je przypomnieć, aby lepiej zrozumieć, kim naprawdę są osoby uczestniczące w rosyjskiej dezinformacji .
6. Kołowy dancportr opancerzony
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Wróćmy jednak do wydarzeń z maja 2010 roku . Po rym, jak Tatiana Anodina ujawniła, że ze względu na „troskę o rodzinę" nie powie,
kto naciskał na pilotów, aby lądowali, prokuratura podała do wiadomości informację o przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego . Miało to
wytworzyć w opinii publicznej przekonanie, że Jarosław Kaczyński naciskał na swojego brata, aby ten z kolei naciskał na pilotów i zmusił
ich do lądowania . Jarosław Kaczyński opowiedział prokuratorom jak
wyglądała jego rozmowa z bratem, opowiadał to również wszystkim
zainteresowanym dziennikarzom .' Jego wersja od początku do końca
jest spójna: rozmowa dotyczyła tylko stanu zdrowia chorej matki . Jednak taki rozwój wydarzeń od początku sprzyjał wytworzeniu w społeczeństwie fałszywego przekazu o Jarosławie Kaczyńskim, który poprzez
urojone naciski na brata stał się współwinnym katastrofy. Sprzyjał też
ukształtowaniu niekorzystnego wizerunku samego prezesa PiS, który
jako jedyny mógł zagrozić Bronisławowi Komorowskiemu w wyborach
prezydenckich . Znamienne jest zresztą, że rozpowszechniane przez Rosjan fałszywe informacje dyskredytujące prezesa PiS zaczęły się pojawiać
właśnie pod koniec maja, gdy kampania wyborcza wchodziła w decydującą fazę .
Do ataku na nieżyjącego prezydenta i jego brata walczącego o najwyższy urząd w państwie przyłączył się oczywiście największy cham
Rzeczpospolitej - lubelski poseł PO Janusz Palikot . Już 24 kwietnia
Palikot stwierdził, że katastrofa smoleńska była wynikiem nacisków ze
strony Lecha Kaczyńskiego, przy wartym wyjaśnienia udziale Jarosława
Kaczyńskiego. Minął tydzień i Janusz Palikot znowu odkrył, że prezydent był pijany. Alkoholizm zresztą zarzucał mu już wielokrotnie .
Przez kilka tygodni, latem 2010 roku, temat smoleńskiej tragedii stał
się głównym wątkiem politycznej działalności Janusza Palikota . Nie byłoby w rym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że urojenia Janusza
Palikota były niejako zapowiedzią późniejszych doniesień . Oto bowiem
7. Relacja jaroslawa Kaczyńskiego na ten temat w pierwszej części książki .
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natychmiast pojawiły się informacje o naciskach na pilotów, a potem
MAK ujawnił, że alkohol odkryto . Wprawdzie nie we krwi prezydenta,
ale generała Błasika, jednak wrażenie u odbiorców pozostało takie samo :
winien katastrofie jest na pewno Lech Kaczyński . Warto przypomnieć,
że wersję o rym, że do nacisków na pilotów namawiał Kaczyńskiego
jego brat, Jarosław, również jako pierwszy przedstawił Janusz Palikot .
Były członek Komisji Weryfikacyjnej WSI :

Z prac Komisji i dokumentów przejętych po byłych WSI wyłania się
zupełnie inny obraz Janusza Palikota. To człowiek, który zrobił wielkie
pieniądze na lewych interesach z gangsterami, którym m . in . pomagał prać
pieniądze pochodzące z przestępstw. Wielu tych gangsterów powiązanych
było z WSI. Część akt dotyczących Janusza Palikota została „wyprowadzona" tzn. bezprawnie wyniesiona poza budynek WSI. W ten sposób
WSI postąpiły z aktami wielu cennych agentów. Chodziło o to, by mieć
materiały kompromitujące osoby, które mają wpływ na politykę, media, czy
finanse w Polsce i potem móc szantażować te osoby, wymuszając określone
zachowania . W trakcie prac Komisji odnaleziono tylko część dokumentów
wskazujących na mocne związki Palikota ze środowiskiem b. WSI. Dokumentów tych zdecydowano się jednak nie publikować, a samego Palikota
nie wymieniać w załączniku do raportu Macierewicza, w którym zidentyfikowano agentów. Natomiast nie jest tajemnicą, że Palikot na scenie
politycznej wykonuje polecenia WSI. I w tym kontekście należy też widzieć
jego chamskie ataki na Lecha Kaczyńskiego, który przecież w dużej mierze
przyczynił się do likwidacji WSI.
1 czerwca 2010 roku Międzynarodowy Komitet Lotniczy ujawnił
transkrypcję rozmów tzw. czarnych skrzynek . Ujawnione dokumenty
wywołały burzę . Po ich odtajnieniu teoretycznie stało się jasne, że wersja rosyjskich śledczych i MAK-u o winie pilotów jest uzasadniona, bo
potwierdzają ją rozmowy w kabinie pilotów . Głównym argumentem
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było to, że kilka sekund przed uderzeniem o ziemię, kontroler z wieży
w Smoleńsku powiedział „101 Horyzont", co oznaczało komendę do
przejścia na drugi krąg, ale załoga nie posłuchała i w efekcie doszło do
katastrofy.
41-stronicowy stenogram zaczyna się o godzinie 8 :03. Chwilę później załoga rozmawiała z kontrolerami powietrznymi w Mińsku . Następnie, według transkrypcji, połączyła się z kolegami z JAKa, potem
z wieżą w Smoleńsu . O 8 :20 padła komenda kapitana do zapięcia pasów.
Potem była rozmowa z Mariuszem Kazaną, potem zniżanie samolotu,
w końcu wypuszczenie podwozia. Następnie kontroler poinformował
Protasiuka : „pas wolny" . Potem załoga czytała wysokość, kilkakrotnie odezwał się system TAWS, w końcu kapitan Protasiuk powiedział
„Odchodzimy", lecz samolot mimo to się zniżał . Chwilę później padła
komenda „101 Horyzont", potem zanotowano odgłos zderzenia z drzewami, wreszcie padło kilka wulgaryzmów. Na rym zapis się zakończył .
Czy to, co udostępnił MAK jest prawdą? Czy można w to wierzyć?
Ujawnione transkrypcje to wszystko, co stronie polskiej przekazał
MAK . Komitet odmówił przekazania nagrań (nawet kopii) oraz samego rejestratora . Rodzi się pytanie : dlaczego ktoś, kto nie ma niczego do
ukrycia, nie chce wydawać całego materiału dowodowego? Ale zastrzeżeń co do autentyczności nagrania jest więcej :
Doktor Tadeusz Augustynowicz :
Zaskakująca jest długość rzekomego nagrania. Wynosi ono 38 minut,
a więc około 2 minut więcej niż całkowita długość czasu nagrywania w takim rejestratorze.
Ale na tym nie koniec . Nagranie odtworzono członkom polskiej
komisji - w rym samemu Edmundowi Klichowi . Każdy z nich miał
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się podpisać pod dokumentem zawierającym transkrypcję . W imieniu
strony polskiej nagrań odsłuchiwał major Krzysztof Stroiński . Jednak
jego podpisu brakuje na ostatniej stronie stenogramu .
Niewłaściwa jest transkrypcja dotycząca tego fragmentu, w którym
nawigator czyta wysokości . Z widocznych po lewej stronie stenogramu
czasów wypowiedzi wynika, że nawigator Artur Ziętek zaczął mówić
jedno słowo, zanim skończył poprzednie . Jest to niemożliwe .
Warto również zaznaczyć, że po publikacji transkrypcji MAK-u, żaden z polskich prokuratorów nie zwracał się już do Rosjan o udostępnienie nagrań z czarnych skrzynek.
Sam MAK zaszokował jeszcze raz w styczniu 2011 roku . Upublicznił
wówczas raport końcowy. Do niego dołączył wizualizację swojej wersji .
Wynikało z niej to, co wcześniej : winę za spowodowanie katastrofy ponoszą piloci, a w największym stopniu dowódca samolotu - kapitan
Arkadiusz Protasiuk . Przedstawiciele MAK podkreślali, że otrzymał
polecenie odejścia na zapasowe lotnisko, ale nie wykonał go . Istnieje logiczna niespójność między rym stwierdzeniem, a komendą „pas
wolny", którą Protasiuk (jak wynika z transkrypcji) usłyszał wcześniej,
a która oznacza zgodę na lądowanie .
Zaskakujące jest to, że o konferencji, w trakcie której miano upublicznić
ostateczny raport, MAK poinformował dopiero . . . dzień wcześniej . Wówczas premier Tusk spędzał zimowy urlop we włoskich Alpach . Rzecznik
rządu Paweł Graś powiedział, że nie stało się nic nadzwyczajnego, co zmuszałobyTuska do powrotu . Kilka godzin później poinformował, że premier
jednak wróci. Faktycznie, następnego dnia wojskowy samolot przywiózł
Tuska z Włoch do Warszawy. Sytuacja była najpierw żenująca : oto premier
polskiego rządu nie uznał oficjalnego raportu w sprawie katastrofy samolotu i śmierci prezydenta za wydarzenie warte przerwania urlopu zimowego .
Potem stała się tragikomiczna . Oto bowiem okazało się, że Rosjanie nie
uznali za stosowne o konferencji poinformować polskiego premiera, który
dotychczas zachowywał się wobec nich bardziej lojalnie niż wobec własnego
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. Być może raz jeszcze postanowili zaakcentować, kto w tej
społeczeństwa'
grze rozdaje karty. Tymczasem Donald Tusk korzystał z każdej okazji, aby
zapewniać, że współpraca ze stroną rosyjską układa się wzorowo. Zapewniał
o rym rodziny smoleńskiej katastrofy oraz dziennikarzy w trakcie licznych
konferencji prasowych . Zapewniał również, że ta współpraca przyczyniła
się do poprawy stosunków między obydwoma krajami, które teraz układają
się tak dobrze, jak nigdy wcześniej . Żenujące umizgi Tuska do rosyjskiego rządu i prawdziwy charakter polsko - rosyjskiej „współpracy' podczas
śledztwa doskonale obrazuje satyryczny wierszyk Andrzeja Waligórskiego :

Raz ordynarny niedźwiedź kucnąwszy na łące
w dość niewybredny sposób podtarł się zającem .
Zając się potem żonie chwalił po obiedzie :
Wiesz, stara, nawiązałem współpracę z niedźwiedziem .

8. Stare porzekadM rzymskie mówi, że zdrajcy budzą największy wstręt u tych, którym służą.

1 72

cz4sc III
Anatomia zbrodni

Rozdział 11
Dawid i Goliat

Lech Kaczyński wywodził się z rodziny o silnych tradycjach niepodległościowych . Matka i ojciec pochodzili z rodzin szlacheckich, które
walczyły w powstaniach XIX-wiecznych . Ojciec - Rajmund Kaczyński
- z zawodu inżynier, należał do Związku Walki Zbrojnej, następnie do
Armii Krajowej . Po przeszkoleniu wojskowym w 1943 roku otrzymał
stopień plutonowego podchorążego . W konspiracji używał pseudonimu „Irka" . W pierwszym tygodniu powstania warszawskiego dowodził
drużyną należącą do pułku „Baszta" i wziął udział w bitwie z Niemcami
w rejonie Służewca . Ranny w walkach stracił palec . Opiekowała się nim
wówczas sanitariuszka Helena Wołłowicz - ciotka późniejszego politycznego rywala Lecha Kaczyńskiego - Bronisława Komorowskiego .
Po upadku powstania trafił do obozu jenieckiego, skąd uciekł . Wrócił
do Warszawy, skończył studia, rozpoczął pracę . W 1948 roku ożenił się
z Jadwigą Jasiewicz . Rok później na świat przyszły ich dzieci : bliźniaki
Jarosław i Lech . Pierwszy dostał imię po ulubionym profesorze polonistyki matki, drugi - po jej pierwszej miłości . W jednym z wywiadów
Jadwiga Kaczyńska mówiła, że imię Jarosław wróży wielką sławę, imię
Lech - szczęście .
Od zawsze interesowali się polityką . W połowie lat 50 . na podwórku
na Żoliborzu zorganizowali dziecięcą bitwę . Jarosław został generałem,
mówił, że będą „bić czerwonych" . Lech miał niższy stopień . Ich matka
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dowiedziała się o rym od przerażonej sąsiadki . Na szczęście sąsiadka nie
pracowała dla bezpieki i sprawa się nie wydała . Bracia ukończyli liceum,
potem zdali na studia na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego . 1 tam zaczęła się ich przygoda z polityką . W 1968 roku
obaj wzięli udział w demonstracji z okazji wydarzeń marcowych . Matka, obawiając się o nich, zabrała im sznurowadła do butów . Bliźniacy
poszli więc w buzach bez sznurowadeł . W efekcie Lech, uciekając przed
milicją, zgubił jednego buta i do domu wrócił w skarpetce. Poważną
działalność polityczną zaczęli 8 lat później . Był 1976 rok. W Radomiu
doszło do pierwszych masowych strajków wywołanych decyzją o podwyżkach cen żywności . W efekcie milicja rozpędziła tłum protestujących, a wielu jego uczestników aresztowała . Skutkiem tego było założenie Komitetu Obrony Robotników- pierwszej opozycyjnej organizacji
w PRL . Jarosław - wówczas zatrudniony jako pracownik naukowy
w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego - rozpoczął
współpracę z KOR-em . Zajął się Komitetem Interwencyjnym KOR-u,
którego głównym zadaniem było badanie przypadków zabójstw dokonywanych przez milicjantów i esbeków. Szefem Komitetu był Zbigniew Romaszewski - późniejszy polityk PiS . Wtedy też zaczął swoją
działalność publicystyczną . Zaczął pisać na łamach „Głosu", którego
wydawcą i redaktorem naczelnym był Antoni Macierewicz - po 1989
roku jeden z najbliższych współpracowników braci Kaczyńskich . Poprzez brata Jarosława, z opozycją związał się Lech - wówczas zatrudniony jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Gdańskim . Zaczął
prowadzić szkolenia z zakresu prawa pracy dla robotników . Chodziło
o to, aby robotnicy mieli świadomość, że w wielu przypadkach (np . gdy
byli niesłusznie represjonowani z powodu przekonań politycznych),
prawo było po ich stronie i nawet w PRL można je było egzekwować .
W 1978 roku Lech Kaczyński zapisał się do Wolnych Związków Zawodowych . Przez kolejne dwa lata - oprócz wykładów z prawa pracy
- prowadził również dla robotników wykłady z historii PRL . Te wydarzenia zapewniły mu mocną pozycję w kręgach opozycyjnych . Gdy
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więc w sierpniu 1980 roku w stoczni gdańskiej rozpoczęła się fala strajków - 31-letni Lech Kaczyński został doradcą komitetu strajkowego .
W tamtych dniach rozpoczęła się jego współpraca z Lechem Wałęsą .
W trakcie wydarzeń sierpniowych, obaj bracia byli na celowniku bezpieki . Wówczas jednak do więzienia trafił Jarosław, który w mazowieckiej „Solidarności" stawał się coraz ważniejszą postacią' . Wyszedł już
1 września na mocy porozumień wywalczonych w Stoczni Gdańskiej .
Lech podzielił jego los szesnaście miesięcy później, kiedy jego nazwisko
znalazło się na liście osób przeznaczonych do internowania . Na dziesięć
miesięcy trafił do więzienia w Strzebielinku .
Lata 80. to czas, kiedy obaj bracia prowadzili aktywną działalność
polityczną . Jarosław, który nie założył rodziny, mógł jej poświęcać więcej czasu. Zajął się dystrybucją wydawnictw podziemnych, wziął udział
w reaktywacji „Głosu" . Potem współpracował z władzami „Solidarności" : z Komitetem Helsińskim2, a następnie z Tymczasową Komisją
Koordynacyjną3. W końcu objął funkcję przewodniczącego biura społeczno - politycznego TKK, a w końcu sekretarza Komisji Krajowej
Wykonawczej' . Tę funkcję Jarosław piastował, gdy w Polsce doszło do
wydarzenia, które miało na wiele lat zdecydować o losach Polski . Były to
obrady Okrągłego Stołu . Jarosław uczestniczył w zespole ds. reform politycznych, a potem w negocjacjach ze Stronnictwem Demokratycznym
i Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym w celu powołania wspólnego
rządu . Lech zasiadł w zespole do spraw pluralizmu związkowego .
Transformacja ustrojowa nie doprowadziła do powstania Polski,
o której marzyli obaj bracia. Powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego,
który lansował „grubą kreskę", polegającą na zapewnieniu komunistom
bezkarności za popełnione przez nich w latach 80 . zbrodnie . Sami ko1 . W 1980 roku jaroslaw Kaczyński współredagował dokument Raport Madrycki, dotycząry przestrzegania praw
człowieka i obywatela w Polsce.
2. Organizacja obywatelska powolana w celu kontrolowania poziomu przestrugania praw człowieka .
3. Organ ,Solidamoici"koordynujący działalnoif regionalnych struktur "Sołi
4. Główny organ wykonawczy NSZZ„Solidamde" .
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mofei".

muniści zaś oddali władzę, ale przejęli najważniejsze instytucje finansowe, banki, urzędy centralne i administrację państwową, przez co zapewnili sobie wpływy w nowej Polsce . W ten sposób powstała nowa,
formalnie demokratyczna Polska, w której dawni aparatczycy komunistyczni stali się realną siłą .
Jednak transformacja ustrojowa wywindowała obu braci na ważne
stanowiska . Lech został pierwszym wiceprzewodniczącym „Solidarności" . W czasie kampanii wyborczej Lecha Wałęsy praktycznie kierował
związkiem . Jarosław został redaktorem naczelnym tygodnika „Solidarność" . W województwie elbląskim zdobył też mandat senatora I kadencji z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego . Później został
posłem . Mandat senatora uzyskał w 1989 roku również Lech . W 1991
roku został posłem na Sejm I kadencji . W marcu 1991 roku objął stanowisko ministra stanu w Kancelarii Prezydenta odpowiedzialnego za
bezpieczeństwo państwa i nadzorującego pracę Biura Bezpieczeństwa
Narodowego . Niedługo jednak piastował tę funkcję . 31 października
1991 roku odszedł po konflikcie z Lechem Wałęsą i Mieczysławem
Wachowskim . Ta data kończy jego współpracę z twórcą i pierwszym
liderem „Solidarności" . Kaczyński - z najbliższego współpracownika
Wałęsy stał się jego najbardziej zagorzałym krytykiem . Wkrótce potem został prezesem Najwyższej Izby Kontroli, jednak nie dane mu
było dokończyć 6-letniej kadencji . Niezależnego i stanowczego prezesa
NIK - zdeterminowanego, by wykrywać wszelkie nieprawidłowości
w funkcjonowaniu organów państwowych zaczęły się obawiać kolejne
wpływowe grupy interesów . W 1995 roku Lech Kaczyński został odwołany uchwałami Sejmu i Senatu . I to był kres kolejnego etapu jego politycznej działalności . Jesienią 1995 roku Wałęsa dokonał politycznego
żywota, a w fotelu prezydenckim zastąpił go Aleksander Kwaśniewski dawny komunistyczny aparatczyk, z którym niepodległościowiec - opozycjonista Kaczyński współpracować nie mógł . Odsunął się więc w cień
i wrócił do Trójmiasta, by przez kolejne kilka lat wykładać prawo . Przez
ten czas, Lech Kaczyński mógł patrzeć na politykę z dystansem, cieszyć
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się udanym życiem rodzinnym i często przyjeżdżać do Warszawy, by
odwiedzać rodziców i brata .
Tymczasem Jarosław podjął się dzieła, które w Polsce po Okrągłym
Stole wydawało się niemal nierealne . Próbował stworzyć ruch polityczny oparty na wartościach chrześcijańskich i zasadach demokratycznych .
Nazwał go Porozumienie Centrum . Nowy ruch miał być alternatywą
dla polskiej sceny politycznej podzielonej na obóz postkomunistów
i „Solidarności", opartej na byłej komunistycznej agenturze . Udało się .
Przedstawiciele Porozumienia Centrum w 1991 roku weszli do Sejmu
i współtworzyli rząd premiera Jana Olszewskiego - pierwszy po Okrągłym Stole rząd o orientacji prawdziwie niepodległościowej . Współtworzyli niedługo . W maju 1992 roku Janusz Korwin - Mikke złożył projekt uchwały lustracyjnej . Sejm ją przegłosował. Antoni Macierewicz
ujawnił listę agentów SB funkcjonujących w strukturach państwowych
i umieścił tam nazwisko Lecha Wałęsy. Wałęsa wspólnie z Pawlakiem,
Kwaśniewskim i Turkiem obalili rząd, a stanowisko premiera powierzyli
Waldemarowi Pawlakowi' .
Następne lata to okres krytyki kolejnych rządów i nieustannych
sporów politycznych . Jednak nie był to czas stracony. Jarosław Kaczyński przedstawił odmienną wizję rozwoju Polski, w której opowiedział
się za integracją z EWG, przystąpieniem do NATO, walką z przestępczością zorganizowaną, za dekomunizacją i lustracją. Ta opcja zaczęła
przekonywać coraz więcej polskich wyborców. 1 w efekcie PC - jako
członek Akcji Wyborczej „Solidarność" znalazło się w 1997 roku z powrotem w parlamencie, a sam Jarosław Kaczyński został wiceprzewodniczącym AW „S" . Szybko jednak ujawniły się podziały we frakcji politycznej zbudowanej na gruzach wielkiego ruchu antykomunistycznego .
1 AW "S" zaczęła tracić poparcie społeczne, w efekcie czego w 2001 roku
poniosła porażkę i nie weszła do Sejmu . Mogło się wydawać, że poli-

5. Iłzyszli rywale polityczni byli ze sobq T-Aziwiajgco zgodni zarówno w sali sejmowej jak i podczas spotkania u Lecha
Waksy.
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tyczna historia braci Kaczyńskich dobiegła końca . Polityka jednak- jak
fortuna - kołem się toczy.
W połowie 2000 roku, kierowany przez Jerzego Buzka gabinet stał
się rządem mniejszościowym . Unia Wolności zakończyła koalicję z AW
„S" i wyszła z rządu, zostawiając puste stanowiska - m .in. ministra sprawiedliwości . Buzek zrobił więc najlepszą rzecz, jaką mógł zrobić : sięgnął
po Lecha Kaczyńskiego . -jechałem samochodem na zajęcia ze studentami, gdy dowiedziałem się przez telefon, że przyjdzie mi pełnić funkćję
ministra sprawiedliwości - powiedział później w jednym z wywiadów .
Nawet główny oponent - prezydent Aleksander Kwaśniewski - o nowym ministrze starał się wypowiadać pozytywnie . Nikt nie zdawał sobie
sprawy, jakie wywoła to skutki .
Lech Kaczyński objął fotel ministra i natychmiast zaczął bezpardonową walkę z przestępczością . Ruszyły śledztwa w sprawie najgłośniejszych przestępstw: zabójstw Marka Papały, nielegalnego handlu bronią,
mafii paliwowej i dziesiątki innych . W 2001 roku minister Kaczyński
(wspólnie ze Zbigniewem Wassermannem) doprowadził do wszczęcia
największego śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej - śledztwa w sprawie funkcjonowania w latach 1956-1989 w strukturach MSW PRL
związku przestępczego . Ale nie tylko . Pod naciskiem Kaczyńskiego
ruszyły też inne sprawy kryminalne . Prokuratorzy dostali sygnał, że
mają stanowczo i konsekwentnie ścigać przestępców . Sam Kaczyński
wprowadził też obowiązek występowania do sądu z wnioskiem o areszt
tymczasowy dla podejrzanych o najpoważniejsze przestępstwa .
Te działania natychmiast przysporzyły mu popularności . Minęło
kilka tygodni i Lech Kaczyński stał się najbardziej popularnym politykiem w Polsce . Ta popularność spowodowała, że w 2001 roku jego brat
powołał do życia nową partię - Prawo i Sprawiedliwość (Lech Kaczyński został jej pierwszym honorowym przewodniczącym) . PiS nie zdobył

6. Śledztruo to zostało zatrzymane w 2004 roku, gdy zmierzało do postawienia zarzutów generałowi Czesławowi
Kiszczakowi.
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wprawdzie władzy, ale jesienią 2001 roku został główną partią opozycyjną względem rządzącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej . AW „S"
odeszła w polityczny niebyt i partia braci Kaczyńskich stała się jedyną
realną opozycją . I po czterech katastrofalnych latach rządów SLD, które
były pasmem afer, skandali i korupcji - jesienią 2005 roku PiS uzyskał
najlepszy wynik w wyborach parlamentarnych . Kilka tygodni później
na prezydenta wybrany został Lech Kaczyński . 1 w ten sposób historia
zatoczyła koło - dwaj bliźniacy, których los na politycznej scenie wydawał się przesądzony kilka lat wcześniej, w 2005 roku spełnili swoje marzenie i przejęli władzę w Polsce . Przejęli ją na dwa lata i nadali polskiej
polityce nowy trend : powrót do wartości, tradycji i polskości . Rządy
PiS-u i jego koalicjantów nie były, oczywiście, idealne . Nie wprowadzono reform wolnorynkowych, nie sprywatyzowano państwowych
przedsiębiorstw, nie ograniczono biurokracji, nie uproszczono systemu
podatkowego. Źle prowadzono walkę z korupcją : zamiast likwidować
korupcjogenne przepisy i ograniczać rolę państwa w państwie, powołano nową służbę specjalną do walki z korupcją . Mimo wszystkich tych
niedociągnięć, rząd PiS wniósł jednak nową jakość do polskiej polityki .
Na arenie międzynarodowej zaczął twardo bronić interesów państwa,
skierował tajne służby do działań na kierunku wschodnim . Ten kierunek trzymał też prezydent . Lech Kaczyński uczestniczył w prawie
wszystkich uroczystościach państwowych, w defiladach, wygłaszał płomienne, patriotyczne przemówienia z okazji świąt narodowych, odznaczał weteranów wojennych, angażował się w działania Instytutu Pamięci
Narodowej . Najbardziej widoczne skutki przynosiło to do jesieni 2007
roku, kiedy polską politykę tworzył wspólnie z bratem Jarosławem .
Tymczasem za wschodnią granicą Polski działy się rzeczy napawające
coraz większym niepokojem .
Po polityce „pierestrojki", w 1989 roku Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich zaczął się trwale rozpadać . Autor transformacji
- Michaił Gorbaczow - mianował się pierwszym i zarazem ostatnim
prezydentem ZSRR. Stanowisko to piastował rok czasu . W 1990 roku
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przewodniczącym Rady Najwyższej Rosyjskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej został 59-letni Borys Jelcyn pokonując kandydata forsowanego przez Gorbaczowa . Jelcyn był zwolennikiem kursu reformatorskiego . Dążył do rozwiązania ZSRR i wprowadzenia kraju na drogę
demokracji i wolnego rynku . Jego droga w kierunku reform znalazła
przeciwników - głównie samego Gorbaczowa, wiceprezydenta ZSRR
Giennadija Janajewa i Borisa Pugo - ministra spraw wewnętrznych .
W sierpniu zorganizowali oni pucz, którego celem było przejęcie władzy i nie dopuszczenie do rozpadu ZSRR . Uwięzili na Krymie Gorbaczowa i ogłosili przejęcie władzy przez Janajewa . Jednak nie udało się
im zdobyć siedzib rosyjskich władz, gdyż przed budynkami zgromadziły się tłumy mieszkańców Moskwy, do których przemówił Jelcyn .
Wojsko ostatecznie poparło Jelcyna, a nie puczystów, co rozstrzygnęło
sprawę . Boris Pugo popełnił tajemnicze „samobójstwo '17 , Janajew podał się do dymisji . Jelcyn wystąpił do parlamentu, aby zdelegalizował Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego i skonfiskował jej
majątek. Parlament zgodził się. 6 września 1991 roku rząd rosyjski
uznał niepodległość Litwy, Łotwy i Estonii, a trzy miesiące później
w Puszczy Białowieskiej podpisano akt o likwidacji ZSRR i powołaniu
Wspólnoty Niepodległych Państw .
Ta data rozpoczyna w historii Rosji okres chaosu wewnętrznego
i gospodarczego, wzajemnych walk frakcyjnych w parlamencie, okres
rozkwitu zorganizowanej przestępczości . Chaos ten pogłębiały wojny
z Czeczenią na Kaukazie, które angażowały rosyjską armię i ujawniały
jej gigantyczne słabości : braki sprzętu, ogromną demoralizację oficerów, bałagan organizacyjny. Sam Jelcyn zaś kompromitował się coraz
bardziej na arenie międzynarodowej, demonstrując swoją chorobę alkoholową i kolejne wulgarne zachowania . Rosja pogrążała się w coraz
większym chaosie, nad którym nie panował ani chorujący prezydent
- alkoholik, ani zwalczające się grupy interesów w służbach specjal7. Ofiq'alna wersja mówi, że zmarł, strzelając do siebie z pistoletu . W rzeczywistoici, zastal zastrzelony
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nych, ani żadna inna siła . W tym bałaganie i chaosie od 1996 roku
coraz większą rolę zaczął odgrywać Władimir Władimirowicz Putin były oficer KGB, który od 1996 roku pracował w administracji Borysa
Jelcyna i tam zwrócił na siebie jego uwagę . Do pracy tam ściągnął go
Anatolij Czubajs - szef administracji Jelcyna . Z początku Putin zajmował się administrowaniem nieruchomościami prezydenckimi, jednak już rok później Czubajs uczynił go swoim zastępcą i powierzył mu
większość swoich spraw . Putin został też szefem Głównego Zarządu
Kontroli, co otworzyło mu drogę do pozyskiwania materiałów kompromitujących wszystkich urzędników rosyjskiej administracji, tajnych
służb, finansjery i wojskowych . Młody, ujmujący i rzutki pułkownik
do tego stopnia zdobył zaufanie prezydenta Rosji, że ten w 1998 roku
powierzył mu kierowanie Federalną Służbą Bezpieczeństwa - następczynią owianego złą sławą KGB . W marcu 1999 roku został również
członkiem Rady Bezpieczeństwa Rosji . W rym czasie doszło do konfliktu Jelcyna z premierem Siergiejem Stiepaszynem, któremu zarzucano
brak stanowczych kroków w stosunku do Czeczenii . Stiepaszyn został
zdymisjonowany, a jego następcą został właśnie Putin . Kilka miesięcy
później Jelcyn podał się do dymisji, a jego obowiązki do czasu wyboru
nowego prezydenta przejął właśnie Władimir Putin . Zaskakująca jest
kariera tego oficera KGB, który w ciągu trzech lat potrafił dojść równocześnie do stanowisk szefa rządu i głowy państwa .
Politykę wewnętrzną i zagraniczną Władimir Putin niemal natychmiast ukierunkował na odbudowę mocarstwowej pozycji Rosji w świecie . Aby to zrealizować, trzeba było najpierw opanować chaos wewnętrzny w kraju . Już w pierwszym roku swojego urzędowania, nowy
prezydent wysłał rosyjskie wojska z powrotem do Czeczenii, dając rym
samym sygnał do kolejnego ludobójstwa na Kaukazie . Administrację
państwową i prezydencką obsadził swoimi ludźmi z KGB, tak samo
jak wszystkie pozostałe służby . Zapewniło mu to kontrolę nad całą siłą
w państwie i zapobiegło konfliktom i tworzeniu się frakcji funkcjonariuszy różnych służb . Nowy przywódca zdyscyplinował również biznes1 82

menów. Ci, którzy zyskami dzielili się z władzą, mogli liczyć na jej przychylność, ci, którym władza się nie podobała - trafiali do więzień (casus
Michaiła Chodorkowskiego) na wiele lat . Ten system doprowadził do
wyodrębnienia się w rosyjskim społeczeństwie wąskiej grupy oligarchów biznesowych, których majątki kontrastują z nędzą i ubóstwem
prowincji . W samej zaś Rosji wyodrębniły się dwa światy : bogactwo
dwóch wielkich-miast i postępująca, skrajna nędza prowincji .
Wojna w Czeczenii od początku spotykała się z krytyką wielu
dziennikarzy i obrońców praw człowieka. W czasach Jelcyna, rosyjska administracja udawała, że problemu nie ma i nie komentowała
wypowiedzi dziennikarzy. W czasach Putina zmieniło się i to . Jako
pierwsza, już w 12 dni po zaprzysiężeniu Putina zamordowana została
Lubov Łoboda - opozycyjna dziennikarka rosyjska . Potem mordowano kolejnych . W okresie prezydentury Putina zamordowano łącznie
111 dziennikarzy. Później, gdy fotel prezydenta objął Dmitrij Miedwiediew, a Putin został premierem - zginęło kolejnych 20 dziennikarzy. Na
liście dziennikarskich ofiar reżimu putinowskiego znalazły się nazwiska
m .in. Anny Politkowskiej - niezależnej dziennikarki piszącej o zbrodniach w Czeczenii oraz Aleksandra Pietrowa - redaktora naczelnego
pisma „Wolny wybór" . Jednak lista zamordowanych wrogów reżimu
obejmuje nie tylko dziennikarzy. W listopadzie 2006 roku zamordowany został Aleksandr Litwinienko - były pułkownik KGB, który zbiegł
do Wielkiej Brytanii i uzyskał tam azyl polityczny, a który głośno krytykował reżim Putina . W książce „Wysadzić Rosję", Litwinienko dowodził, że ataki na budynki mieszkalne w Moskwie, Riazaniu i Wołgodońsku byty zaplanowane i przeprowadzone przez FSB, aby winą obarczyć
Czeczeńców i uzyskać pretekst do ataku na Czeczenię . Niejaki Andriej
Ługowoj, który osobiście zaplanował i zrealizował operację zamordowania Litwinienki, został deputowanym do rosyjskiej Dumy Państwowej .
13 lutego 2004 roku w Katarze zamordowany został Zelimchan Jandarbijew - były współpracownik generała Dudajewa, były prezydent
Czeczenii, jeden z głównych przywódców antyrosyjskiego ruchu oporu
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w Czeczenii. Wysadzono w powietrze samochód, którym jechał. Dwaj
funkcjonariusze FSB dokonali jednak zamachu w sposób dyletancki :
w wynajętym samochodzie zostawili skrawki kabli i kawałki taśmy izolacyjnej . Zostali aresztowani i skazani, jednak Putin nie zostawił ich
samych . Pół roku później obaj zostali wydaleni do Rosji na podstawie
umowy międzypaństwowej pozwalającej obywatelom Rosji na odbywanie kary więzienia w swoim kraju . Na moskiewskim lotniku obydwu
bandytów powitano z honorami należnymi głowom państw.
We wrześniu 2004 roku próbowano otruć Wiktora Juszczenkę kandydata na prezydenta Ukrainy. Agenci FSB, którzy tego dokonali,
po powrocie do Moskwy zostali awansowani do stopni generalskich .
Decyzję podpisał . . . Władimir Putin .
W tym samym 2004 roku doszło do ataku czeczeńskich terrorystów na szkołę w Biesłanie . Rozpoczęły się negocjacje z terrorystami .
Przerwał je Putin, który kazał rosyjskim żołnierzom odbijać szkołę siłą .
Zginęło ponad 350 osób w tym wiele dzieci . Rozwiązania siłowe i zabójstwa przeciwników politycznych stały się istotą rządów Putina .
Władimir Władimirowicz z energią zabrał się za odbudowę pozycji
Rosji na arenie międzynarodowej . W tej kwestii zaczął od zmiany polityki medialnej i budowy własnego wizerunku . Niemal natychmiast zaczął
udzielać wywiadów zagranicznym dziennikarzom, spotykał się z przywódcami innych państw, zapraszał do Moskwy artystów - m .in . Paula
McCartneya . l za każdym razem mówił o wprowadzaniu Rosji na drogę
reform, o zacieśnianiu sojuszu z zachodem i z państwami europejskimi .
Ta polityka szybko zaczęła przynosić rezultaty . Na europejskich salonach Władimir Putin stał się częstym bywalcem i zabierał głos w sprawach, w których Rosja nie powinna być pytana o zdanie . Wprowadził
również Rosję do grupy G7 (siedmiu najbogatszych państw świata),
co spowodowało powstanie grupy G8 . Spłacił też bardzo istotną część
zadłużenia zagranicznego . Wpuścił do Rosji zagranicznych inwestorów.
Wszystko to zjednało mu sympatię przywódców światowych mocarstw .
Co równie ważne : Putin miał od początku świadomość, że każdy z tych
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przywódców chce go mieć za partnera w swoich rozgrywkach . I umiejętnie z tego korzystał, rozgrywając każdego przeciwko każdemu, odbudowując pozycję Rosji i zarazem powiększając swoją osobistą władzę.
Już od czasów carskich istotnym elementem polityki zagranicznej
Rosji jest uzależnianie krajów sąsiednich . Swoje działania w tym zakresie
Władimir Władimirowicz skoncentrował na dwóch obszarach : na Kaukazie i w Europie Środkowo - Wschodniej . W pierwszym przypadku
usiłował pogłębiać i tak istniejące już spory (np . pomiędzy Gruzinami
i Osetyńczykami), by mieć pretekst do interwencji zbrojnej w Gruzji .
Udało mu się to zresztą w 2008 roku . Sprawa była o tyle paląca, że od
kiedy prezydentem Gruzji został Michaił Saakaszwili, ten niewielki kraj
zaczął starać się o przyjęcie do NATO .
W krajach Europy Środkowo - Wschodniej stosowano dwie strategie rosyjskiej dominacji . Po pierwsze : w strukturach aparatu państwowego starano się umieszczać agentów wpływu, aby mieć kontrolę nad
politycznymi decyzjami w danym państwie . Przykładem jest operacja
,,Olin", polegająca na umieszczeniu w strukturach państwa polskiego
agenta wpływu, który miał za zadanie blokować przyjęcie do NATO
Litwy, Łotwy i Estonii . Drugim sposobem było uzależnianie krajów
od dostaw surowców energetycznych . Tę politykę realizowano poprzez
spółki rejestrowane w rajach podatkowych, które starały się przejąć
kontrolę nad dostawami surowców lub nad infrastrukturą, którą je dostarczano (np. nad rurociągami i gazociągami) . Elementem tej polityki
było również niedopuszczenie do dywersyfikacji źródeł ropy i gazu, aby
nie istniała alternatywa dla źródeł rosyjskich .
I oto nagle, jesienią 2005 roku, profesor prawa - niepodległościowiec z przekonania, opozycjonista antykomunistyczny i patriota zostaje
prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej . Ten mierzący niewiele powyżej
160 cm wzrostu człowiek już wkrótce zaczął bronić polskiej racji stanu
na każdej płaszczyźnie . I bardzo szybko stanął kością w gardle rosyjskiemu imperializmowi . Jego konfrontacja z Putinem mogłaby przypominać stracie Dawida z Goliatem . Tyle tylko, że w tym wypadku to
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Dawid poniósł porażkę . Jednak wcześniej zadał Goliatowi szereg bolesnych ciosów.
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Rozdział 12
Przecięta pajęczyna

Latem 2006 roku współpracownicy Zbigniewa Wassermanna zakończyli przygotowywanie nowej ustawy o Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego . 6 czerwca nową ustawę
uchwalił Sejm, w którym większość miała koalicja PiS - LPR - Samoobrona. Później, niemal natychmiast, podpisał ją prezydent . Stanowiło to realizację jednej z podstawowych obietnic wyborczych rządzącej
partii . Ustawa zakładała również likwidację znienawidzonych przez PiS
Wojskowych Służb Informacyjnych, przeprowadzenie weryfikacji jej
funkcjonariuszy i powołanie od podstaw nowego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego .
Wojskowe Służby Informacyjne to relikt poprzedniej epoki, kontynuujący jej najgorsze tradycje z najbardziej mrocznego okresu . Ich
geneza sięga połowy maja 1943 roku . Na terytorium Związku Radzieckiego zaczęto wówczas formować Pierwszą Dywizję Piechoty im . Tadeusza Kościuszki' . Utworzono również pierwszy oddział rozpoznania
wojskowego . Zajmował się on wywiadem wojskowym . Podobne jednostki tworzono przy wszystkich formacjach wojskowych Ludowego
Wojska Polskiego tworzonego na terytorium ZSRR. Później, na mory
rozkazu dowódcy Ludowego Wojska Polskiego, wszystkie te jednostki
1 . Ta widnie dywizja wziria udział w słynnej bitwie pod Lenino.
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połączono i nazwano Oddziałem II Sztabu Generalnego . Po zakończeniu wojny, Oddział 11 miał zająć się działalnością wywiadowczą na potrzeby Ludowego Wojska Polskiego . W 1951 roku został przekształcony
w Zarząd 11 Sztabu Generalnego . Zajmował się szpiegostwem w krajach
kapitalistycznych . Koncentrował swoją działalność głównie na kierunkach : USA, Francji, Niemiec Zachodnich, Wielkiej Brytanii i Izraela .
Pod koniec lat 80 . Zarząd 11 Sztabu Generalnego wyprowadził z Polski
pieniądze przeznaczone na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego . Pieniądze te trafiły na tajne konta w krajach zachodnich, a później
wróciły do Polski i posłużyły oficerom i agentom wojskowych służb do
przejęcia prywatyzowanych spółek . W ten sposób powstała klasa rekinów kapitalizmu z początku lat 90 . W 1991 roku 11 Zarząd Sztabu
Generalnego wszedł w skład Wojskowych Służb Informacyjnych .
Drugim filarem WSI była Informacja Wojskowa. Powstała
w 1943 roku przy wojsku polskim formowanym w ZSRR, później
funkcjonowała przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego, który przekształcił się w rząd . Zajmowała się oficjalnie przeciwdziałaniu
szpiegostwu wojskowemu . Faktycznie zaś wyłapywała żołnierzy Armii
Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych, patriotycznych organizacji podziemnych, w tym szczególnie oficerów wywiadu i kontrwywiadu 11 Rzeczpospolitej . Schwytanych brutalnie torturowano w siedzibach Informacji, a potem, po sfingowanych procesach, rozstrzeliwano .
W latach 40 . i 50 . Główny Zarząd Informacji zorganizował falę aresztowań we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych - m .in . tzw. proces komandorów. Do więzień wtrącono wówczas 20 wysokich rangą oficerów
Marynarki Wojennej wywodzących się z czasów II Rzeczypospolitej,
a kilku z nich skazano na śmierć .
. W 1957 roku Główny Zarząd Informacji został przekształcony
w Wojskową Służbę Wewnętrzną, która w czasach PRL zasłynęła ściganiem młodych ludzi uchylających się od wojska . WSW to jedna
z najbardziej mrocznych instytucji minionej epoki . Oprócz ścigania dezerterów i licznych operacji kontrwywiadowczych, brała udział w prze1 88

śladowaniach opozycji . Udowodniona została ważna rola funkcjonariuszy WSW w inwigilacji Jana Pawła II w Rzymie, a także ich udział
w,zbrodni na księdzu Jerzym Popiełuszce .
W 1991 roku WSW i II Zarząd Sztabu Generalnego zostały połączone . W ten sposób utworzono Wojskowe Służby Informacyjne . Po
Okrągłym Stole nie poddano tej służby weryfikacji (uczyniono tak ze
Służbą Bezpieczeństwa) i WSI przetrwały w niezmienionym kształcie .
Nadal tworzyli je ludzie, którzy przed 1989 rokiem zajmowali się szpiegostwem w krajach NATO i zwalczaniem opozycji demokratycznej .
Romuald Szeremietiew - były minister i wiceminister obrony :
jako wiceminister i minister obrony otrzymywałem na swoje biurko raporty Wojskowych Służb Informacyjnych . Wznakomitej większości one się
do niczego nie nadawały. Z wyjątkiem kilku, były zupełnie bezwartościowe. Wpewnym momencie wpadłem w zdumienie i zacząłem się zastanawiać, co właściwie robi ta instytucja, skoro angażuje mój czas do lektury
dokumentów, z których nie wynika nic lub prawie nic . W końcu dostałem
meldunek na temat jakiegoś braku sprzętu. I w tym meldunku była zawarta silna sugestia od jakiej firmy należy kupić ten sprzęt . Wtedy się zdenerwowałem, wezwałem szefa WSI, opierdoliłem go i powiedziałem, że tak
dalej być nie może, aby jego ludzie mówili swojemu przełożonemu, jakie
ma podejmować decyzje w sprawie sprzętu dla polskiej armii.
Po 1989 roku Wojskowe Służby Informacyjne nie zajmowały się
ani działalnością wywiadowczą, ani kontrwywiadowczą, ani ochroną
armii . W pierwszej kolejności, udzieliły nieformalnej ochrony grupie
biznesmenów, którzy wprowadzili na polski rynek pieniądze ukradzione z FOZZ. W tej grupie byli tary ludzie jak Edward Mazur - podejrzewany o zlecenie zabójstwa generała Marka Papały . W drugiej
kolejności - WSI przejęły kontrolę nad światem przestępczym, który
zaczęły wykorzystywać do własnych gier. Przykładem może być wie189

loletnia operacja przemycania narkotyków z Ameryki Południowej
do Polski i krajów Zachodniej Europy. Wykorzystano przy rym Jeremiasza Barańskiego ps . „Baranina" - szefa polskiej mafii rezydującego
w Wiedniu, współpracującego z WSI . Również od połowy lat 90.
WSI nielegalnie sprzedawały broń do krajów objętych embargiem
ONZ - m .in. do Jugosławii, Somalii i Jemenu . Pieniądze z tych nielegalnych operacji zasilały prywatne konta oficerów specsłużb . Gdy
sprawa się wydała, szefowie WSI wszystkiemu zaprzeczyli, okłamując
m .in. prezydenta i premiera . W rym samym czasie cywilny kontrwywiad Urzędu Ochrony Państwa zatrzymał dwóch oficerów WSI pod
zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji i jednego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz USA. Wszyscy zostali skazani na wieloletnie więzienie .
W trakcie procesu okazało się, że WSI nie wszczęły względem tych ludzi nawet rutynowych procedur kontrwywiadowczych . W 2001 roku
WSI - prawdopodobnie w porozumieniu z ówczesnym ministrem
obrony Bronisławem Komorowskim - zorganizowały prowokację przeciwko Romualdowi Szeremietiewowi, którego wcześniej bezskutecznie
starały się pozyskać do współpracy. W lipcu na łamach „Rzeczpospolitej" ukazał się artykuł o tym, że asystent Szeremietiewa - Zbigniew Farmus - żądał w imieniu Szeremietiewa od koncernów zbrojeniowych łapówek w zamian za umawianie spotkań z wiceministrem . Szeremietiew
został zdymisjonowany, wybuchł wielki skandal, prokuratura wszczęła
śledztwo . Ostatecznie w 2010 roku Szeremietiew został prawomocnie
uniewinniony i oczyszczony ze wszystkich zarzutów . W trakcie śledztwa
wyszło na jaw, że blokował zakupy sprzętu, który polskiej armii był zupełnie niepotrzebny, ale za którym lobbowali ludzie z WSI (w zamian
za prowizje od producentów) .2 Tymczasem firmy związane z wojskowymi specsłużbami nielegalnie przejmowały spółki z sektora zbrojeniowego, spółki paliwowe i najważniejsze kontrakty z sektora energetycznego

2. Iłzykladem może być zakup rakiet krótkiego zasirgu, do których kupiono wyrzutnie dzialające tylko na pustyni Negev
w Izraelu . Cały zakup okazał sir bezużyteczny.
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(m.in . produkcja komponentów paliwowych, produkcja i mieszanie
paliw, dostarczanie paliw itp .) . Ujawniła to tzw. „afera Orlenu", która
udowodniła, że na polskim rynku paliw walczą ze sobą spółki kontrolowane przez ABW z tymi, które kontroluje WSI popierające z kolei tzw .
„mafię paliwową' . Kolejnym problemem było to, że większość kadr
Wojskowych Służb Informacyjnych stanowili ludzie kształceni w Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie na specjalnych kursach organizowanych przez GRU dla funkcjonariuszy specsłużb krajów demokracji
ludowej . Po 1989 roku obecność tych ludzi w strukturach państwowych
Polski odbierała naszemu krajowi wiarygodność w oczach sojuszników
z NATO . Paraliżowała też modernizację armii, gdyż państwa NATO
nie chciały udostępniać Polsce zastrzeżonych technologii zbrojeniowych wiedząc, że poprzez WSI trafią do służb rosyjskich .
Pasmo afer, które stało się istotą działalności Wojskowych Służb Informacyjnych, wychodziło na światło dzienne dzięki sejmowej komisji
ds . służb specjalnych . Regularnie stawali przed nią funkcjonariusze WSI
odpowiedzialni za realizację poszczególnych spraw . Wśród nich byli żołnierze, którzy do służb trafili z pobudek patriotycznych, ale nie mogli
się realizować, gdyż kazano im uczestniczyć w operacjach, które nijak
się miały do walki o bezpieczeństwo państwa . Zdesperowani, dzielili się
swoją wiedzą z komisją ds . służb . Efektem byty zawiadomienia wysyłane z komisji do Naczelnej Prokuratury Wojskowej dotyczące rażących
zaniechań WSI w osłonie kontrwywiadowczej polskiego wojska, nielegalnego handlu bronią, podejrzenia szpiegostwa . Wojskowa prokuratura okazywała się jednak bezsilna i bezwładna . Śledztwa prowadziła
nieudolnie, często je umarzała, nie potrafiła wydobyć dokumentów, ani
przesłuchiwać świadków. Prokurator, który prowadził sprawę sprzedaży
broni do krajów objętych embargiem ONZ, w kluczowym momencie
zapadł na chorobę alkoholową i śledztwa nie dokończył (sprawa została
umorzona) .
Trudno się więc dziwić, że likwidacja tej patologicznej struktury
państwowej stała się sztandarowym celem obozu politycznego, który
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jesienią 2005 roku przejął w Polsce władzę . 1 trudno się też dziwić, że
osobą odpowiedzialną za likwidację Wojskowych Służb Informacyjnych
został Antoni Macierewicz - wcześniej przez wiele lat członek sejmowej
komisji ds. służb specjalnych, który alarmował o przestępczej i szkodliwej działalności WSI . Zanim jednak przystąpiono do samego zniszczenia struktur WSI, rząd PiS we współpracy z prezydentem wykonał
jeden bardzo ważny ruch . 27 lutego powołali na stanowisko szefa Sztabu Generalnego generała Franciszka Gągora . Gągor - z wykształcenia
doktor nauk wojskowych, znał biegle trzy języki, miał za sobą ogromne
doświadczenie jako oficer operacyjny i jako dowódca w trakcie misji
ONZ . Gągor miał bardzo dobrą opinię w Kwaterze Głównej NATO .
Był zwolennikiem modernizacji polskiej armii i gorąco popierał koncepcję reformy wojskowych służb specjalnych .
Romuald Szeremietiew :
Osobiście znałem generała Gągora i miałem o nim jak najlepsze zdanie .
Był to niewątpliwie wybitny fachowiec od spraw wojskowości i bezpieczeństwa . Gągor nie podzielał PRL-owskich nawyków wielu wysokich rangą
oficerów Wojska Polskiego . Uważał, że prawdziwe zagrożenie dla Polski
może przyjść ze wschodu, a naszym najlepszym sojusznikiem jest NATO .
Dlatego robił, co mógł, aby zacieśniać sojusz Polski z NATO .

W kwietniu 2010 roku byty minister spraw zagranicznych - profesor
Adam Daniel Rottfeld ujawnił, że generał Franciszek Gągor był poważnym kandydatem na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych państw
NATO. Kandydaturę generała popierali Amerykanie i Brytyjczycy.
W 2009 roku generał Gągor naszkicował wstępny plan strategii wojskowej NATO, którą zamierzał stworzyć jako szef wojsk państw paktu .
Był to plan charakteryzujący się bardzo „antyrosyjskim" nastawieniem
i obejmował m .in. wzmocnione procedury kontrwywiadowcze, zainstalowanie w krajach Europy Środkowo - Wschodniej elementów tar1 92

czy antyrakietowej' . Śmierć generała w katastrofie smoleńskiej położyła
kres rym planom, ku uciesze Rosji .
Kilka miesięcy po mianowaniu Gągora na szefa sztabu, latem 2006
roku,' Antoni Macierewicz został powołany na szefa Komisji Weryfikacyjnej WSI . Komisją Likwidacyjną pokierował Sławomir Cenckiewicz
- historyk IPN, który zasłynął jako autor książek o kulisach funkcjonowania bezpieki w czasach PRL . Rozpoczynała się jedna z najważniejszych po II wojnie światowej operacji politycznych, która miała zadecydować o bezpieczeństwie Polski.
Członek Komisji Likwidacyjnej WSI :
Na zdecydowany opór napotkaliśmy już pierwszego dnia. Funkcjonariusze WSI po prostu nie chcieli nas wpuścić do budynku przy ulicy Oczki.
Wtedy szefowie obu komisji poprosili o pomoc Żandarmerię Wojskową.
Weszliśmy tam siłą, choć ludzie z WSI mocno pomstowali i starali się nawet to utrudnić, blokując dostęp do pomieszczeń i dokumentów. Zaczęło
się przejmowanie dokumentów, spisywanie majątku, kontrola zasobów
agenturalnych, kontrola prawidłowości obiegu dokumentów. Komisja Likwidacyjna WSI pracowała kilka miesięcy, ale to wystarczyło, aby wykonać swoje zadanie. Niestety, pracę zaczęliśmy dość późno i byli oficerowie
WSI - wiedząc, że wejdziemy do ich siedziby - dokonali tzw . „wyprowadzenia" najcenniejszej agentury. Polegało to na tym, że zabrali i wynieśli
poza siedzibę WSI akta pracy najważniejszych agentów - w tym kilku polityków z pierwszych stron gazet . W ten sposób uzyskali możliwość szanta3. Tarcza umoiliwiata zestrzeliwanie pocisków uystrzelonych np. z terytorium Rosji w momencie, gdy wchodziły w polskq
przestrzeń powietrzną.
4. Likwidacja WSI i stworzenie nowych wojskowych słuib specjalnych z punktu widzenia bezpierzehstwa państwa byto
oczywiście rzeczy konieczną, jednak ogromny bi4d piS-u polegał na tym, że ustawę uchwalono dopiero w czerwcu 2006
roku, a przygotowywano ją przez wiele miesirry. Zapewne reforma shcżb poszłaby o wiek sprawniej, gdyby ustawa zostaia
przygotowana jeszcze przed objęciem wtadzy i poddana pod glosowanie Sejmu RP w pierwszym możkuym terminie,
jeszcze jesienią 2005 roku . Opóźnienie uynikaj4ce z prac nad ustawą w istotny sposób utrudniło reformę.
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żowania ich i wpływania na ich decyzje .
Równolegle, Antoni Macierewicz rozpoczynał weryfikację funkcjonariuszy WSI . Ci, którzy chcieli pracować w nowych służbach, musieli
wypełnić oświadczenie weryfikacyjne . Pod rygorem odpowiedzialności
karnej odpowiadali na wiele pytań . Jedno z nich dotyczyło tego, czy
mają wiedzę o przestępczych działaniach WSI . Jeśli odpowiedź była
pozytywna - kandydat był proszony o przedstawienie szczegółów . Mijały miesiące, a komisja pracowała nad sformowaniem nowej struktury
wywiadu i kontrwywiadu wojskowego . Ostatecznie, ponad połowę dotychczasowych kadr zweryfikowano negatywnie, część dopuszczono do
pracy w nowo tworzonych wywiadzie lub kontrwywiadzie wojskowym .
Równocześnie, komisja skierowała do prokuratury kilkadziesiąt zawiadomień o przestępstwach popełnianych przez żołnierzy WSI - m .in .
o nielegalnym handlu bronią, handlu narkotykami, zaniechanie procedur i działań kontrwywiadowczych . Pierwszy etap prac komisji zakończył „Raport z weryfikacji WSI" .
W styczniu 2007 roku pierwsza wersja raportu została opatrzona
klauzulą „ściśle tajne" i przesłana do Kancelarii Prezydenta . Lech Kaczyński i weryfikatorzy WSI popełnili katastrofalny błąd : podali do
wiadomości publicznej, że w raporcie figuruje 130 nazwisk czynnych
agentów WSI, którzy swoją współpracę wykorzystywali w celach innych niż bezpieczeństwo państwa . Nie podali jednak, o kogo chodzi .
Ten błąd miał się wkrótce zemścić i to bardzo surowo . Teraz jednak,
przez krótki czas, to obóz WSI był w defensywie, a obóz niepodległościowy tryumfował .
Był 16 lutego 2007 roku . W Kancelarii Prezydenta odbyła się uroczysta konferencja prasowa . Lech Kaczyński i siedzący obok niego Antoni
Macierewicz ogłosili, że oto prezydent RP podjął decyzję o odtajnieniu
raportu z prac Komisji Weryfikacyjnej WSI . Punktualnie o godzinie
12 .00 raport znalazł się na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta .
1 wywołał burzę . Oto bowiem opinia publiczna dostała prawdziwy, na1 94

macalny i zrozumiały dla każdego dowód patologii, jakich dopuszczały
się wojskowe służby specjalne, niezreformowane i niezweryfikowane po
transformacji okrągłostołowej . Winę za te patologie Komisja Weryfikacyjna przypisała wszystkim prezydentom 111 RP z wyjątkiem Lecha
Kaczyńskiego, który miał swój udział w rozwiązaniu struktury. Winą
obarczyła również wszystkich urzędujących ministrów obrony narodowej z wyjątkiem Romualda Szeremietiewa, Jana Parysa i Radka Sikorskiego . Głównymi winowajcami byli - według komisji - kolejni szefowie WSI z wyjątkiem generała Mariana Sobolewskiego, który służbami
kierował bardzo krótko w czasach rządu Olsewskiego . Jednym z głównych bohaterów negatywnych raportu był Bronisław Komorowski - po
1990 roku wiceminister obrony, w czasach rządu AW „S" szef resortu
obrony, a w 2007 roku - w momencie publikacji dokumentu - urzędujący wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów głównej partii opozycyjnej .
W 16. załączniku do raportu, Antoni Macierewicz ujawnił agentów WSI uplasowanych w mediach i w strukturach państwowych,
którzy współpracę z WSI wykorzystywali w innych celach niż bezpieczeństwo państwa . Znaleźli się tam m .in . Andrzej Szeląg - dyrektor
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oraz Robert
Rzesoś - wieloletni prezes spółki Centrum Bankowo - Finansowe
„Nowy Świat" SA, której 90 proc . udziałów należy do Skarbu Państwa.
Ku zdumieniu opinii publicznej, w raporcie znalazł się również Piotr
Nurowski - prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - jeden z najbliższych współpracowników właściciela telewizji POLSAT Zygmunta
Solorza . Ilu czynnych agentów WSI wykreślono w okresie, gdy nad dokumentem pracowali już urzędnicy Kancelarii Prezydenta? Jakie nazwiska agentów nie zostały podane do publicznej wiadomości? Tego nie
wiadomo . Wiadomo jednak, że z pewnością część nazwisk została przed
upublicznieniem raportu usunięta z dokumentu z przyczyn znanych
jedynie najbliższym współpracownikom prezydenta. To oznaczało, że
dokumenty dotyczące tych ludzi można było w każdej chwili opublikować . Decyzję o tym musiałby podjąć urzędujący prezydent . Wystarczył
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jeden jego podpis, aby ujawnić kolejne nazwiska agentów komunistycznych wojskowych służb specjalnych funkcjonujących w strukturach
polskiego państwa . Ani sami agenci, ani ich oficerowie prowadzący, ani
byli żołnierze WSI nie byli oczywiście z tego zadowoleni . Możliwość
ujawnienia agentury WSI nie była oczywiście na rękę rosyjskim służbom specjalnym, których interesy reprezentowały w Polsce WSI . Oni
byli zainteresowani rym, aby prezydent Lech Kaczyński i współpracujący z nim Antoni Macierewicz nie ujawnili już więcej żadnego agenta,
ani nie mieli żadnej możliwości niszczenia sieci wpływów WSI .
Kilka miesięcy później, Antoni Macierewicz znów w trybie ściśle
tajnym przesłał do Kancelarii Prezydenta aneks do raportu z weryfikacji
WSI - czyli drugą część dokumentu . I - jak wynika z jego wypowiedzi udzielanych mediom - od początku sugerował, aby jak najszybciej
ujawnić jego treść opinii publicznej . Jednak Lech Kaczyński wciąż odwlekał tą decyzję .
Marek Surmacz - były doradca prezydenta Kaczyńskiego ds . bezpieczeństwa :
Według mojej wiedzy, na opublikowanie aneksu do raportu o WSI nie
pozwalały względy formalne. W otoczeniu prezydenta, przynajmniej ja tak
to odbierałem, nie było jakiejś szczególnej atmosfery o sensacyjności tego
raportu. Sam fakt jego sporządzenia był raczej wykorzystywany w sposób
manipulatorski w propagandzie przeciwko prezydentowi i ludziom zaangażowanym w likwidację i weryfikację WSI.
Nie było jednak tajemnicą, że w aneksie do raportu Macierewicza
znalazły się informacje ujawniające kolejnych agentów WSI, a także niejasne powiązania WSI z politykami SLD i Platformy Obywatelskiej zwłaszcza z Bronisławem Komorowskim . Sam Komorowski postanowił
więc dowiedzieć się, co znaleźli na niego likwidatorzy WSI i czy może
mu to zaszkodzić w przyszłej działalności politycznej . Doprowadziło to
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do wybuchu wielkiej afery, której obraz wyłania się z akt śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie pod sygnaturą
Ap. V Ds. 17/09 .
Wrzesień 2007 roku, zbliżające się wybory parlamentarne . Do posła
PO Bronisła-wa Komorowskiego zgłosił się pułkownik byłych WSI Leszek Tobiasz. Poinformował, że dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński
- powołując się na wpływy w Komisji Weryfikacyjnej WSI - zaoferował
mu pomoc w załatwieniu pozytywnej weryfikacji dla niego i dla jego
syna w zamian za 200 tysięcy złotych łapówki . Tobiasz stwierdził, że
rozmowę nagrał, ale nie był w stanie dostarczyć tego nagrania . Tuż po
Tobiaszu, do Komorowskiego zgłosił się drugi gość - pułkownik Aleksander Lichotki - niegdyś szef kontrwywiadu Wojskowej Służby Wewnętrznej, później oficer b . WSI . Zaproponował mu zakup aneksu do
raportu z weryfikacji WSI za 250 tysięcy złotych . Powoływał się przy tym
również na znajomość z Wojciechem Sumlińskim . Poseł Komorowski
kontynuował spotkania. W międzyczasie doszło do wyborów, zmieniła
się władza, a on sam został marszałkiem Sejmu . Zwrócił się wówczas do
koordynatora służb - Pawła Grasic - z zapytaniem o obu swoich rozmówców. Graś udzielił mu informacji, że obaj rozpracowywani są przez
kontrwywiad cywilny, który podejrzewa ich o szpiegostwo na rzecz Rosji . Doszło więc do sytuacji bezprecedensowej : dopiero co mianowany
marszałek Sejmu RP spotykał się z dwoma osobami podejrzewanymi
o szpiegostwo na rzecz Rosji i negocjował z nimi nielegalny zakup ściśle
tajnego dokumentu . Przełom nastąpił kilka dni po wyborach . Leszek
Tobiasz przyniósł marszałkowi Komorowskiemu nagranie wykonane
ukrytą kamerą, na którym widać było pułkownika Lichockiego, który
powołując się na znajomość z Wojciechem Sumlińskim i jego wpływy
w Komisji Weryfikacyjnej WSI, proponował załatwienie pozytywnej
weryfikacji dla Tobiasza i jego syna. Wówczas Komorowski zawarł z Tobiaszem nieformalną umowę. Obiecał mu załatwienie posady attache
wojskowego w Tadżykistanie (wiąże się to z prestiżem i dodatkową pen197

sją - nawet ok . 8 rys . zł.), jeśli złoży zeznania obciążające Sumlińskiego .
Z gabinetu Komorowskiego do siedziby ABW Leszek Tobiasz został
przewieziony samochodem służbowym ABW oddanym do dyspozycji
jej kierownictwa . Tam złożył zeznania, z których wynikało, że Wojciech
Sumliński oferował mu załatwienie pozytywnej weryfikacji dla niego
i jego syna w zamian za 200 tysięcy złotych łapówki .
Oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego :
Ciąg wydarzeń wskazuje, że Komorowski zawiadomił ABW dopiero
wtedy, gdy zorientował się, że Tobiasz nagrał Lichockiego na korupcyjnej
propozycji, a sam Lichocki nie może przynieść aneksu.
Trzeba podkreślić, że sam Komorowski również nie miał powodów
lubić Sumlińskiego . Wczesną wiosną 2007 roku, dziennikarz był współautorem głośnych reportaży telewizyjnych o Wojskowych Służbach Informacyjnych . Ujawnił m .in. agenturę WSI w mediach . W reportażu
opublikowano fragmenty raportu z weryfikacji WSI przed ich oficjalnym odtajnieniem . Wiele miejsca zostało również poświęcone fundacji
„Pro Civili", którą wspierał Bronisław Komorowski . Znacznie szerzej
fundacja ta opisana została w aneksie do raportu z likwidacji WSI .
Fundacja „Pro Civili" wyłudziła z WAT-u kwotę blisko 400 mln zł.
Współodpowiedzialnym za nie był właśnie Bronisław Komorowski, który
de facto prowadził działania osłonowe dla działalności Fundacji „Pro Civili"- czytamy w aneksie .
Autorzy aneksu zarzucają również Komorowskiemu odpowiedzialność za przekazanie w obce ręce technologii rozwijanych w ramach projektów badawczych w WAT
Wojskowe Służby Informacyjne, które odpowiedzialne były za kontrwy198

wiadowczą osłonę technologii rozwijanych w ramach projektów badawczych na Wojskowej Akademii Technicznej, same przekazały je w obce ręce .
Odpowiedzialność za to ponosi nie tylko ówczesny szef WSI, ale także były
szefMinisterstwa Obrony Narodowej. Bronisław Komorowski w szczególny sposób traktował wszystkie kwestie związane z WAT i interesami tej
uczelni - czytamy w aneksie .
Niemal natychmiast po zeznaniach Leszka Tobiasza, ABW wszczęła sprawę operacyjną. Wojciecha Sumlińskiego i Aleksandra Lichockiego objęto stałą inwigilacją . Podsłuchiwano ich telefony, założono
podsłuchy w ich mieszkaniach . W trakcie wielomiesięcznej inwigilacji
ustalono, że Sumliński znał osobiście dwóch członków Komisji Weryfikacyjnej . 13 maja 2008 roku dziennikarz Wojciech Sumliński został
zatrzymany w swoim mieszkaniu w Warszawie .
W całej sprawie od początku było wiele rażących nieprawidłowości . Sumliński, według pierwszej wersji prokuratury, miał przekazać
aneks znanemu wydawnictwu . Prokuratorzy ostrzegli jednak tę spółkę
i nie wysłali ABW do przeszukania jej siedziby. ABW weszła do mieszkań dwóch członków Komisji Weryfikacyjnej, choć jeden z nich był
podpułkownikiem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i przeszukania
powinna była dokonać Żandarmeria Wojskowa . Jego dziecko wyszło
z domu do szkoły dopiero wtedy, gdy wyraził na to zgodę prokurator krajowy. Kilka tygodni przed zatrzymaniem Sumlińskiego, w ABW
sporządzono bezprawnie jego portret psychologiczny . Co ciekawe : pomógł w rym znany dziennikarz niejawnie współpracujący z ABW, niegdyś bliski współpracownik Sumlińskiego .
Sama akcja ABW nie była zwykłym, rutynowym działaniem służb
specjalnych lecz starannie wyreżyserowaną kombinacją operacyjną, która miała przynieść określone polityczne cele . Celem zasadniczym było
skompromitowanie komisji weryfikacyjnej WSI i jej szefa - Antoniego
Macierewicza . Ten scenariusz zakładał aresztowanie Wojciecha Sumlińskiego pod zarzutem handlu ściśle tajnym aneksem . Z portretu psycho1 99

logicznego dziennikarza sporządzonego w ABW wynikało wyraźnie, że
zrobi on wszystko, aby wyjść na wolność i pomóc swojej rodzinie . W zamian za wolność, musiałby złożyć fałszywe zeznania obciążające kluczowych polityków PiS w rym Antoniego Macierewicza i Zbigniewa Wassermanna . Po tym, do akcji miała wkroczyć prokuratura, postawić zarzuty
osobom rzekomo odpowiedzialnym za przeciek i najprawdopodobniej
też samemu Macierewiczowi . Tak skompromitowaną komisję natychmiast można byłoby rozwiązać, zakończyć jej pracę, a przez to umożliwić powrót do służby negatywnie zweryfikowanym żołnierzom WSI .
Rozwiązanie takie pozwalało również politykom PO poznać zawartość
aneksu i ośmieszyć zawarte w nim tezy zwłaszcza te dotyczące powiązań
WSI z obozem politycznym PO . Taki przebieg zdarzeń byłby bardzo na
rękę wielu wpływowym politykom PO . Tym bardziej, że kompromitując
komisję Macierewicza, zamknęliby również usta dziennikarzowi posiadającemu ogromną wiedzę o nieprawidłowościach w tajnych służbach
i związkach z nimi ważnych polityków PO i Lewicy.
Dlaczego ten scenariusz nie został zrealizowany? Najpierw sąd odmówił
tymczasowego aresztowania Sumlińskiego . Później, dziennikarz Wojciech
Wybranowski ujawnił, że Leszek Tobiasz miał usłyszeć zarzuty za fałszywe
zeznania obci ągające dwóch oficerów. W końcu wyszło na jaw, że Tobiasz
i Lichotki spotykali się z Bronisławem Komorowskim, a ten nie zawiadomił wcześniej ABW Później sąd aresztował dziennikarza, ale ten podciął
sobie żyły w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu i za kratki nie
trafił. Później wyszło na jaw, że prokuratura nielegalnie podsłuchiwała rozmowy Sumlińskiego z adwokatami, a ABW - z innymi dziennikarzami .
Podobnych nieprawidłowości jest szereg . Tzw „Afera aneksowa" to nie tylko łamanie prawa przez Komorowskiego i dramat rodziny Sumlińskiego .
To także obraz skali bezprawia w służbach specjalnych i w prokuraturze .'
5. Rzecz ciekawa .• oskarżajgry Sumlińskiego prokuratorAndrzej Micbalski w frodowisku warszawskich prokuratorów
uchodzi za człowieka od politycznych spraw . Jako prokurator prokuratury Rgonowq oskarżał dwdcb prawicowych dziennikarzy o to, że w 1997 roku w Paryżu obrzucili jajami prezydenta Kwafniewskiega Patem oskarżałAndrzeja Leppera
za pomówienie z trybuny sejmowej polityków.
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Gdy jesienią 2007 roku władzę przejęła Platforma Obywatelska,
Macierewicz przestał być szefem kontrwywiadu wojskowego, ale zdobył mandat poselski z listy PiS-u . Pracami komisji pokierował jan Olszewski - były premier RP Pomieszczenia do pracy komisji udostępniła
Kancelaria Prezydenta . W ciągu jednej nocy dokumenty Komisji Weryfikacyjnej WSI przewieziono ciężarówkami do Kancelarii Prezydenta .
W ten sposób, .w Kancelarii zgromadzono niemal wszystkie archiwa
Wojskowych Służb Informacyjnych - archiwa obnażające dziesiątki
patologii i setki afer, materiały obciążające kilkaset osób zamieszanych
w te afery - wśród nich osoby z pierwszych stron gazet . Równolegle
zaczęły się prace nad przygotowaniami do ujawnienia drugiej części raportu z weryfikacji WSI czyli właśnie aneksu .
Członek Komisji Weryfikacyjnej WSI :
Na biurko prezydenta Kaczyńskiego trafiła wersja aneksu, ale prezydent
ją poprawił, pewne rzeczy kazał wykreślić. Sporządzono więc drugą wersję .
Było tak samo. Ostatecznie chyba dopiero jedenasta wersja - okrojona prawie o połowę w stosunku do pierwszej - znalazła akceptację w oczach Głowy Państwa. Prezydent zwlekał z jej upublicznieniem, choć Macierewicz,
Olszewski i inni doradzali mu, aby odtajnił to jak najszybciej . Ale Kaczyński się wahał i wahał. Wzgodnej opinii nas wszystkich, czekał z ujawnieniem aneksu do okresu poprzedzającego kampanię wyborczą . Wydaje
się zasadny pogląd, że liczył na to, iż opublikowanie aneksu pomoże mu
pogrążyć Komorowskiego, w którym upatrywał głównego rywala w walce
o powtórną kadencję . A może chciał poczekać na właściwy moment do
ujawnienia tej zabójczej wiedzy.

10 kwietnia 2010 roku wczesnym rankiem, dysponent tej zabójczej
wiedzy - prezydent Lech Kaczyński - wsiadł do tupolewa lecącego do
Smoleńska . Na pokład samolotu wsiedli również jego najbliżsi doradcy,
którzy znali dużą część zasobów przejętych po WSI, znali treść anek20 1

su i zabierali głos w sprawie jego publikacji : Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Mariusz Handzlik . Na pokładzie znalazł się również
Zbigniew Wassermann - jeden z autorów reformy wojskowych służb
specjalnych i gorący zwolennik likwidacji WSI . Na pokładzie znalazł się
też szef sztabu generalnego Franciszek Gągor i dowódcy Sił Zbrojnych
RP - zwolennicy modernizacji armii i zwolennicy poglądu, że zagrożenie dla Polski najbardziej prawdopodobne jest ze wschodu . Wszyscy
byli zwolennikami likwidacji WSI .
Joachim Brudziński :
Nie wiem co robił pan Komorowski i jego ekipa w Pałacu Prezydenckim, bo tam nie byłem . Jednak z informacji, które do nas docierały, wynika, źe w pierwszej kolejności przejęli akta Komisji Weryfikacyjnej WSI .

Informacja z kręgów PO mówi, że pierwszą czynnością Bronisława
Komorowskiego, który 10 kwietnia stał się pełniącym obowiązki Prezydenta RP i wszedł do Kancelarii Prezydenta - była właśnie lektura
aneksu do raportu z weryfikacji WSI . Do tej lektury Komorowski zapalił się tak bardzo, że nie zauważył, że nie ma oficjalnego aktu zgonu
Lecha Kaczyńskiego, a dopóki takiego aktu zgonu nie było - nie miał
prawa zajmować gabinetu prezydenta i przejmować jego obowiązków.
W środowisku prawniczym powszechna jest opinia, że działając w ten
sposób, Bronisław Komorowski złamał prawo . Nikt go jednak za to nie
ściga . Fakt ten umknął też większości dziennikarzy - dotychczas tak
wyczulonych na praworządność w Pałacu Prezydenckim .
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Rozdział 13
Niechciany kredyt

3 stycznia 2007 roku prezydent Lech Kaczyński przedstawił publicznie swojego kandydata na stanowisko szefa Narodowego Banku
Polskiego . Obaj panowie poznali się, gdy Lech Kaczyński był prezesem
NIK. Skrzypek zajmował się tam kontrolą finansową struktur administracji centralnej i samorządowej oraz kontrolą sektora bankowego .
Później był zastępcą Lecha Kaczyńskiego, gdy ten sprawował funkcję
prezydenta Warszawy. Skrzypek zajmował się polityką finansową miasta .
Zgodnie z polską konstytucją, prezesa NBP powołuje Sejm właśnie na
wniosek Prezydenta . Kadencja dotychczasowego prezesa - prof. Leszka
Balcerowicza kończyła się 10 stycznia i tego też dnia jego fotel powinien
zająć następca . Faktycznie 10 stycznia posłowie z patii Andrzeja Leppera mogli zrealizować swoje wieloletnie hasło, że „Balcerowicz musi
odejść". . Na miejsce znienawidzonego i kontrowersyjnego Balcerowicza
Sejm stosunkiem głosów 239 :202 powołał Sławomira Skrzypka .
Jednym z głównych celów działania nowego prezesa NBP stało się
zgromadzenie jak największej ilości rezerw walutowych . Rezerwy walutowe to zagraniczne waluty zdeponowane w banku centralnym i stanowiące jego aktywa . Gospodarowanie nimi służy do określania siły
własnej waluty. Gdy NBP chce wzmocnić kurs złotego, wówczas sprzedaje swoje rezerwy, gdy chce osłabić złotówkę - wówczas kupuje więcej
rezerw. Rezerwy są też potrzebne w sytuacji, gdy państwo ma poważne
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zadłużenie zagraniczne . A zadłużenie Polski jest konsekwencją umów
jeszcze z lat 70 .
Rezerwy walutowe gromadzone są również na wypadek kryzysu gospodarczego . W wypadku nagłego załamania gospodarczego i nagłej
hiperinflacji rezerwy wykorzystywane są do regulowania zobowiązań
międzynarodowych . Aby państwo miało pewność, że w wypadku kryzysu nie zbankrutuje, może ubiegać się o możliwość korzystania z tzw.
„elastycznej linii kredytowej" (FCL - Flexible Credit Line) z Międzynarodowego Funduszu Walutowego .
FCL to wirtualne pieniądze, którymi dysponuje Międzynarodowy
Fundusz Walutowy. MFW obiecuje pożyczyć Polsce kwotę, o którą
Polska wnioskuje . Im większa kwota, tym większa opłata za możliwość
skorzystania z niej . W maju 2009 roku rezerwy walutowe wynosiły
48,45 mld dolarów, a więc najwięcej od wielu lat . Niestety, dług zagraniczny zaczął od 2008 roku rosnąć dramatycznie . Wówczas, w maju
2009 roku, prezes NBP Sławomir Skrzypek - po konsultacji z prezydentem i z rządem - podpisał wniosek o linię kredytową w MFW na
wysokość 20 miliardów dolarów. Za obietnicę udzielenia tego kredytu
w sytuacji nadzwyczajnej, Polska musiała zapłacić 60 milionów dolarów opłaty - czyli około 200 milionów złotych . Była to umowa na
zasadzie : zapłać 60 milionów dolarów, to jeśli dotknie cię kryzys, być
może ci pożyczymy 20 miliardów dolarów na duży procent . Aby państwa korzystały z linii kredytowej, MFW straszy, że tych, które tego nie
zrobią, czeka atak spekulantów niszczących gospodarkę . jest to oczywisty szantaż, przed którym chronić ma gwarancja linii kredytowej, czyli
„łapówka" płacona w formie opłaty za możliwość uzyskania tej linii
(„łapówkę" tę dzielą między siebie urzędnicy MFW) .
W maju 2009 roku, w szczytowym momencie kryzysu gospodarczego, gdy stan finansów państwa pogorszył się przez zadłużenie
zwiększane przez premiera Tuska, Sławomir Skrzypek wystąpił z wnioskiem o linię kredytową w MFW Za obietnicę kredytu w wysokości
20 miliardów dolarów przez rok od podpisania umowy, w wypadku
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kryzysu, hiperinflacji lub niewypłacalności, NBP zapłacił 60 milionów
dolarów. Prezes Sławomir Skrzypek kontynuował jednak powiększanie rezerw walutowych . W lurym 2010 roku wyniosły one już ponad
62,6 mld dolarów, a w kwietniu 2010 zaczęły się zbliżać do poziomu
70 miliardów dolarów. W tej sytuacji, pod koniec marca 2010 roku
Sławomir Skrzypek ogłosił, że podjął decyzję o rym, aby nie przedłużać elastycznej linii kredytowej w MFW Niezależnie jednak, przedstawiciele ministerstwa finansów zapowiedzieli, że podejmą rozmowy
z MFW w sprawie przedłużenia linii kredytowej . Było to o tyle kuriozalne, że wniosek o linię kredytową podpisuje nie minister finansów
tylko prezes banku centralnego . 8 kwietnia jednak Jacek Rostowski
ogłosił, że podejmie starania o przedłużenie tej linii .
8 kwietnia w spór włączył się wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak . Ku zdumieniu wszystkich, Pawlak poparł stanowisko
Skrzypka, ogłaszając, że polska gospodarka nie potrzebuje już FCL .
Wieczorem tego samego dnia, premier Donald Tusk - po konsultacji z Pawlakiem i Rostowskim - ogłosił, że Polska będzie się ubiegać
o przedłużenie tej linii kredytowej . Tego samego dnia wiceprezes NBP
Witold Koziński poinformował opinię publiczną, że linia nie jest potrzebna, bo w ciągu roku rezerwy walutowe zwiększyły się o 17 miliardów dolarów, a więc o niewiele mniej niż wynosiła wartość FCL .
Prezes NBP, który w tej sprawie miał najwięcej do powiedzenia,
rankiem 10 kwietnia zginął w katastrofie pod Smoleńskiem . To diametralnie zmieniło sytuację . 30 kwietnia wiceminister finansów Ludwik
Kotecki powiedział na konferencji prasowej :
Rząd opowiada się za wznowieniem dostępu o elastycznej linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego - choć podstawy polskiej
gospodarki są zdrowe -po to, aby zapobiec realizacji w Polsce ewentualnych ryzyk wynikających z niestabilnej sytuacji w Grecji i kilku innych
krajach Unii Europejskiej .
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W odpowiedzi, na stronie NBP ukazał się komunikat :
Zarząd NBP stoi na stanowisku, iż nie jest zasadne ponowne ubieganie
się przez Polskę o udostępnienie przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Elastycznej Linii Kredytowej . Zarząd może jednak poprzeć starania o linię, gdyby minister finansów uznał to za konieczne .
5 maja Jacek Rostowski ogłosił, że podtrzymuje swoje stanowisko,
iż Polska będzie się ubiegać o odnowienie linii kredytowej . W odpowiedzi, Witold Kozińki ogłosił, że bank nie zmienia swojego stanowiska, ale deklaruje poparcie dla rządu, jeśli ten będzie chciał się ubiegać
o FCL .
13 maja pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski
ogłosił na konferencji prasowej, że rozpoczna konsultacje zmierzające
do wyłonienia nowego prezesa NBP
21 maja Sejm znowelizował ustawę o NBP, do której dodano przepisy o postępowaniu w razie śmierci szefa banku . Miał go wówczas
powoływać Sejm na wniosek prezydenta . Projekt ustawy poparło 377
posłów.
27 maja Bronisław Komorowski oficjalnie ogłosił, że kandydatem
na szefa NBP jest profesor Marek Belka .
10 czerwca Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Marka
Belkę na stanowisko szefa NBP
15 czerwca Marek Belka zmienił decyzję Sławomira Skrzypka i podpisał wniosek o FCL . Dokument podpisał również minister finansów
Jacek Rostowski .
16 czerwca Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił, że wniosek Polski zostanie rozpatrzony pozytywnie .
Tego samego dnia portal gazeta.pl podał, że Polska przeznaczy kwotę
115 miliardów złotych (ok . 37 mld dolarów) na ratowanie krajów strefy
euro - głównie Grecji . Taką kwotę wyliczył nam bank Goldman Sachs
opierając się na wysokości zgromadzonych przez nas rezerw walutowych .
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20 czerwca odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich . Do
drugiej tury przeszli Jarosław Kaczyński i Bronisław Komorowski .
2 lipca - na dwa dni przed 11 turą wyborów prezydenckich, Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił, że podpisana została tzw . ,umowa sponsorska" i Polska może już korzystać z elastycznej linii kredytowej w wysokości 20,43 miliarda dolarów . Jacek Rostowski ogłosił, że
ten fakt bardzo ustabilizuje wahania kursowe złotego .
Strata Polski wynikająca z tej linii kredytowej to około 200 milionów złotych rocznie . Strata zupełnie bezzasadna .'
Jaki interes mieli Bronisław Komorowski, Marek Belka i Jacek Rostowski w tym, że ulegli naciskom lobby finansowego i doprowadzili do
podpisania umowy sponsorskiej? Tego nie wiadomo .

1. Trudno odmówić raiji Januszowi Korwin-Mikkemu, który od kilku lat mówi, że gdyby jatek Rostowski w taki sam
sposób prowadził ksifgowość dowolnej firmy, jak prowadzi budżet państwa to jui dawno uy4dowałby w kryminale .
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Rozdział 14
Rakiety na Kaukaz

Cofnijmy się do roku 1990 . Wskutek polityki Michaiła Gorbaczowa Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zaczął się powoli
rozpadać, a prezydent rosyjskiej republiki - Borys Jelcyn - deklarował
uznanie republik, które zechcą się odłączyć od ZSRR . Sam zresztą, jak
już wcześniej wspominałem, we wrześniu uznał niepodległość Litwy,
Łotwy i Estonii, a trzy miesiące później w Puszczy Białowieskiej podpisał akt rozwiązania ZSRR . 31 marca 1991 roku, gdy było wiadomo,
że dni ZSRR są policzone, w Gruzji odbyło się referendum, w którym
ponad 90 proc . ludności opowiedziało się za niepodległością . W efekcie, 9 kwietnia proklamowano niepodległość, a 26 maja odbyły się wybory prezydencie, które wygrał Zwiad Gamsahurdia - dysydent i lider
gruzińskiej opozycji, w latach 70 . więziony za działalność polityczną .
Najpoważniejszym problemem, który musiał rozwiązać Gamsahurdia był konflikt w Osetii Południowej . Wszystko zaczęło się półtora
roku wcześniej . 10 listopada 1989 roku Rada Delegatów Ludowych
radzieckiego Południowoosetyjskiego Obwodu Autonomicznego
podjęła decyzję o przyłączeniu obwodu do Północnoosetyjskiej Republiki Radzieckiej . Różnica polegała na rym, że obwód południowoosetyjski leżał na terytorium Gruzji (będącej jeszcze formalnie częścią ZSRR), a obwód północnoosetyrlski - na terytorium rosyjskiej
republiki Radzieckiej . Sąd Najwyższy republiki gruzińskiej uznał tę
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decyzję za sprzeczną z prawem . Rok później, 10 grudnia 1990 roku,
Rada Najwyższa Gruzji zdecydowała się zlikwidować Południowoosetyjski Obwód Autonomiczny. 5 stycznia 1991 roku do obwodu
weszły wojska gruzińskie . Doszło do walk, które przerwano, gdy szef
południowoosetyjskiego parlamentu trafił do aresztu . We wrześniu
1991 roku, gdy prezydentem był już Gamsahurdia, oddziały osetyjskie
ponownie zaatakowały Gruzinów . Zapowiadała się długa i krwawa
wojna, gdyż Gamsahurdia był zdeterminowany, aby utrzymać jedność
terytorialną Gruzji . Z kolei Osetyńców wspierali Rosjanie, którzy dostarczali im sprzęt . Nagle, w styczniu 1992 roku paramilitarna organizacja gruzińska „Rycerze" dokonała puczu i obaliła Gamsahurdię . Prezydent Gruzji uciekł do Czeczenii, a potem do Armenii . Rok później
został zamordowany.
W wyniku puczu fotel prezydenta objął Eduard Szewardnadze gruziński twardogłowy komunista, który w młodym wieku został przewodniczącym Gruzińskiej Partii Komunistycznej, a w końcu lat 80 .
awansował nawet na ministra spraw zagranicznych Związku Sowieckiego. Przy pomocy rosyjskich służb i rosyjskiego wojska, Szewadnadze
obalił Gamsahurdię i ogłosił się prezydentem Gruzji . Aby zjednać mu
poparcie społeczne, Rosjanie zorganizowali spotkanie z prezydentem
Jelcynem . 24 czerwca, w Tbilisi, obaj prezydenci podpisali porozumienie, w którym Rosja uznała, że Osetia Południowa jest częścią Gruzji .
Niespokojny teren miały jednak patrolować oddziały wojskowe złożone z Gruzinów, Osetyńczyków i Rosjan .
Rok 1992 to początek 12-letnich rządów Eduarda Szewardnadze .
Naród gruziński nie dał się jednak przekupić . Wybuchła wojna domowa, w którą wmieszali się Rosjanie, Ormianie, Azerowi i Czeczeni .
W 1995 roku Szewardnadze rozpisał wybory prezydenckie, które dały
mu ponad 70-procentowe poparcie . Obserwatorzy i obywatele nie
mieli wątpliwości, ie wybory zostały sfałszowane, jednak za Szewardnadzem stała Rosja i wojsko i nikt nie miał odwagi się przeciwstawić .
Pięć lat później historia się powtórzyła . Szewardnadze znów wystarto209

wał w wyborach i znów uzyskał ponad 70-procentowe poparcie . I także
rym razem wszyscy wiedzieli, że wybory zostały sfałszowane . A poprawy sytuacji w Gruzji nikt sobie nie obiecywał . Konflikt z Osetią narastał, w kraju panował chaos, wszechobecna była korupcja, bezrobocie,
bieda. Nie było pieniędzy na inwestycję w drogi, w edukację, nie było
pomysłów, jak przyciągnąć turystów lub zagranicznych inwestorów .
Gruzja - zamiast wejść na drogę intensywnego rozwoju - podejmowała kolejne próby uporania się z problemami wewnętrznymi .
W 2000 roku Edward Szewardnadze mianował ministrem sprawiedliwości 37-letniego prawnika Micheila Saakashvilego . Saakashvili jednak po kilkunastu miesiącach wystąpił z rządu, oddał legitymację partii
Szewardnadzego „Związek Obywatelski" i przystąpił do opozycji . Założył partię pod nazwą Zjednoczony Ruch Narodowy i nadał jej wyrazisty charakter. W programie partii znalazły się takie hasła jak: reformy
wolnorynkowe, inwestycje w infrastrukturę, ograniczenie biurokracji,
pozyskanie inwestorów zagranicznych oraz integracja z NATO i Unią
Europejską . Saakashvili opowiedział się również za kontrolowaniem
Abchazji i Południowej Osetii . Główną drogą do osiągnięcia tych celów miało się stać odsunięcie od władzy Szewardnadzego i jego ekipy .
To ostatnie hasło zyskało wśród społeczeństwa szerokie uznanie .
1 w 2002 roku nowopowstała partia wygrała wybory samorządowe
w Tbilisi . Zrobić nie mogła wiele - w Gruzji władza samorządowa ma
niezbyt dużo do powiedzenia . Jednak dla Gruzinów liczył się sam fakt,
że jakiekolwiek wybory przegrała partia Szewardnadzego . W listopadzie
2003 roku, ta popularność wywindowała Saakashvilego jeszcze wyżej .
2 listopada 2003 w Gruzji odbyły się wybory parlamentarne . Zakończyły się one zwycięstwem opozycji, jednak rząd ogłosił inne wyniki . OBWE opublikowała zaś raport o nieprawidłowościach przy
wyborach . Było jasne, że Szewardnadze próbuje po raz kolejny sfałszować wybory. Jednak wówczas Saakashvili wezwał Gruzinów do
obywatelskiego nieposłuszeństwa . Na ulice miast wyszły tysiące osób
domagające się ustąpienia prezydenta i uznania zwycięstwa opozycji .
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22 listopada dziesiątki ludzi niosących w rękach róże wdarły się do
parlamentu i uniemożliwiły inauguracyjną sesję obrad . Kwiaty, które
nieśli i które pokazały wszystkie telewizje, dały początek nazwie ,rewolucja róż" . Szewardnadze nie miał innego wyjścia jak wezwać wojsko . Poparł go Asłan Abaszydze - przywódca autonomicznej republiki
Adżarii . Abaszydze twierdził, że zamęt w Tbilisi pozwoli mu zrealizować jego polityczne marzenie o odłączeniu Adżarii od Gruzji . Kraj
stanął na krawędzi wojny domowej . Wówczas sprawę w swoje ręce
wzięli Amerykanie . Sekretarz stanu Collin Powell odbył długą rozmowę z Szewardnadzem i wymusił na nim, by spotkał się z przedstawicielami opozycji . Jakich argumentów użył Powell - nie wiadomo . Był
jednak skuteczny, bo 23 listopada Szewardnadze spotkał się z liderami
opozycji i . . . ogłosił, że ustępuje . Prezydentem została Nino Burdżanadze - współzałożycielka partii Zjednoczony Ruch Narodowy . Z kolei
4 stycznia odbyły się wybory prezydenckie, w których wygrał Saakashvili . Trzy tygodnie później został zaprzysiężony . W krótki czas później sąd najwyższy anulował wybory, a nowe - rozpisane na 28 marca
- zakończyły się pełnym zwycięstwem Saakashvilego. Kilka tygodni
później mieszkańcy Adżarii obalili Abaszydzego i Gruzja odzyskała
kontrolę nad swoją prowincją . Pierwsze tygodnie były dla nowego prezydenta niezwykle udane .
Pełniąc najwyższy urząd w państwie, Saakashvili starał się ograniczyć biurokrację, znaleźć pieniądze na inwestycje w infrastrukturę
i otworzyć Gruzję na turystykę . Służyło temu promowanie Gruzji,
co zaowocowało otworzeniem nowych połączeń lotniczych (pierwszą
inwestycją była modernizacja lotniska w Tbilisi) . Saakashvili doprowadził również do uproszczenia systemu podatkowego, który miał zaowocować rozwojem przedsiębiorczości i przyciąganiem inwestorów
zagranicznych . Sam również zaczął robić wszystko, by nawiązywać jak
najlepsze stosunki z krajami Europy i ich przywódcami .
W polityce zagranicznej, głównym celem Saakashvilego stała się integracja z NATO i z Unią Europejską . Miało to oczywiście na celu jak
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największe i jak najszybsze uniezależnienie się od Rosji . Moskwa robiła bowiem wiele, aby pokrzyżować plany młodego prezydenta Gruzji,
m .in . podburzając Osetyńczyków . W tej rywalizacji Saakashvili potrzebował silnych sojuszników. Jednym z nich mógł być antyrosyjsko nastawiony Lech Kaczyński . 15 kwietnia 2007 roku polski prezydent przyleciał
do Gruzji . Saakashvili podjął go bardzo uprzejmie, częstował najlepszym
gruzińskim winem . 1 szybko zdobył sympatię i zaufanie sympatycznego
przecież i życzliwego z natury Lecha Kaczyńskiego . O czym rozmawiali
obaj panowie w gabinecie prezydenta Gruzji? Oficjalnie o nawiązywaniu
dwustronnych stosunków. Na pewno Lech Kaczyński zapewnił Gruzinów o tym, że poprze ich starania w dążeniu do Unii Europejskiej i do
NATO . Jednak później wydarzyło się coś, co po raz kolejny ściągnęło
wielkie niebęzpieczeństwo na głowę polskiego prezydenta .
Oficer Agencji Wywiadu :
CIA przekazała Saakashvilemu analizy z których wynikało, że konflikt
z Rosją jest nieunikniony. Z tych analiz wynikało, że Rosjanie będę podburzać Osetyńczyków, a potem wykorzystają pretekst ich konfliktu, aby zaatakować Gruzję i obalić Saakashvilego . Prezydent Gruzji podzielił się tymi
obawami z Lechem Kaczyńskim, a ten zapewnił, że Polska nie pozostawi
Gruzji bez pomocy. I jakiś czas później zaoferował, że Polska może sprzedać
część swoich rakiet przeciwlotniczych . Gruzja tę ofertę przyjęła .
Po powrocie do Polski, Lech Kaczyński zwrócił się w tej sprawie
o radę do najważniejszych urzędników państwowych . Zdania były jednoznaczne . Wszyscy uważali, że Gruzinów nie można w tej sytuacji pozostawić bez pomocy.
Oficer Agencji Wywiadu :
Latem 2007 roku zapadła decyzja, aby sprzedać Gruzinom rakiety
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przeciwlotnicze typu GROM. To były najbardziej nowoczesne wówczas
rakiety - udoskonalone jeszcze przez polskich konstruktorów. Dodatkową
zaletą było to, że GROMy potrafiły lokalizować rosyjskie samoloty. Rosjanie wymyślili i opracowali system, który sprawiał, że ich samoloty potrafiły
zmylić rakiety obrony przeciwlotniczej . My ten system Rosjanom ukradliśmy po wielu latach trudnej operacji szpiegowskiej . I wówczas znowu udoskonaliliśmy GROMy, aby trafiały w samoloty mimo tego systemu .
Późniejsze wydarzenia pokazały, że polski wywiad odniósł ogromny
sukces . Oto bowiem rok później, w Gruzji, rakiety typu GROM wykazały nieprawdopodobną skuteczność w strącaniu rosyjskich samolotów.
Człowiekiem odpowiedzialnym w tej kwestii za pomoc Gruzji został ze
strony Kancelarii Prezydenta minister Robert Draba .
Oficer Agencji Wywiadu :
Z Drabą nawiązał kontakt El jasir - arabski handlarz bronią, któremu trochę miejsca poświęcił w swoim raporcie z likwidacji WSI Antoni
Macierewicz. Wynikła z tego sytuacja zaskakująca : ten sam El-%asir, który
robił interesy z WSI przy nielegalnym handlu bronią, nagle kontaktował
się z pełnomocnikiem prezydenta, który to WSI rozwiązywał . EIJsir był
jednak kluczowym ogniwem w tej transakcji . El-jasir zdołał namówić
przywódców kilku krajów arabskich do sfinansowania zakupu tych rakiet
dla Gruzji. Tłumaczył to tym, że będą one wykorzystane przeciwko Rosji,
która dopuszcza się ludobójstwa w muzułmańskiej Czeczenii . EIJasir dumaczył to w ten sposób, że pomagając Gruzji, pomagają muzułmańskiej
Czeczenii . I przywódcy kilku krajów islamskich podzielili tę argumentację
i zgodzili się zapłacić Polsce za rakiety dla Gruzji. Draba i EIJasir polecieli
da Tbilisi i tam sfinalizowali transakcję . I GROM-y trafiły do Gruzji jeszcze w 2007 roku . Oczywiście, cała ta operacja utrzymywana była w ścisłej
tajemnicy - szczególnie przed Rosjanami.
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Major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego :
Każdy kraj, także Polska, posiada część sprzętu na wypadek wojny.
Tego sprzętu nigdy, pod żadnym pozorem, nie wolno nikomu oddawać, ani
sprzedawać. Niestety, jak El-jasir i Draba wrócili z Tbilisi to okazało się,
że Polska ma sprzedać Gruzji więcej rakiet niż mogła . Aby sprostać temu
zadaniu, trzeba było przekazać Gruzinom także część rakiet zachowaną
na wypadek wybuchu wojny. U nas, w Agencji, doszło do sprzeciwu, bo
wszyscy tłumaczyli prezydentowi, że jak Rosjanie nagle nas zaatakują, to
nie będzie czym bronić naszej przestrzeni powietrznej . Ale ostatecznie prezydent nie zmienił zdania i podpisał zgodę na sprzedaż tych rakiet . Moim
zdaniem to był akt zdrady stanu ze strony prezydenta, bo gdyby w drugiej
połowie 2007 roku Rosjanie zaatakowali Polskę, to nie mielibyśmy z czego
strzelać do ich samolotów .
Kilka miesięcy później, gdy rząd Donalda Tuska wymienił całe kierownictwo służb specjalnych, jeden z oficerów ABW który miał pełną
wiedzę o transakcjach z Gruzją, dokumenty dotyczące tej sprawy wraz
z precyzyjnym opisem zdarzeń dostarczył politykom PO . Dzięki temu
zachował stanowisko . Politycy zaś z tego materiału próbowali uknuć
intrygę przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu . Być może było to faktycznym powodem, dla którego prezydent nie chciał odtajniać aneksu do
raportu Macierewicza, bojąc się, że w rewanżu rząd Tuska upubliczni
materiały związane ze sprzedażą do Gruzji rakiet przeznaczonych do
użycia w wypadku stanu wojny. A upublicznienie takiej wiedzy, a co
za tym idzie przekazanie jej prokuraturze, mogłoby dla Lecha Kaczyńskiego pociągnąć konsekwencje prawnokarne .
Wróćmy jednak na Kaukaz . Wiosną 2007 roku, tuż po pierwszej
wizycie Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi, gruziński parlament zdecydował o powołaniu na terenie Osetii Południowej osobnej jednostki terytorialnej i osobnej jednostki administracyjnej powołanej do zarządzania nią . W lutym 2008 roku Kosowo ogłosiło niepodległość i zostało
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uznane przez większość państw . Idąc za ciosem, prezydent Osetii Południowej - Eduardo Kokojty - zapowiedział, że będzie domagał się od
Trybunału Konstytucyjnego Rosji uznania Osetii Południowej za część
Rosji . Tego było już za wiele. Saakashvili w ostrych słowach skrytykował Kokojtę, jednak chcąc w oczach Zachodu utrzymać wizerunek
obrońcy demokracji, zaczął negocjować z Osetyńczykami . Sytuacja
robiła się coraz bardziej napięta z dnia na dzień . W połowie lipca,
w Gruzji odbyły się dwutygodniowe manewry zorganizowane w ramach NATO-wskiego programu „Partnerstwo dla pokoju" . Ćwiczono
odbijanie regionu zajętego przez separatystów. 18 lipca portal KavkazCenter podał informację, że prezydent Rosji Władimir Putin podpisał
rozkaz o interwencji zbrojnej w Gruzji . Dwa tygodnie później rosyjscy
żołnierze ukończyli modernizację nieużywanej linii kolejowej na terenie Abchazji, którą można było przewieźć na front rosyjskich żołnierzy. Potem na pograniczu gruzińsko - osetyńskim zaczęły się wymiany
ognia . 7 sierpnia Saakashvili ogłosił jednostronne zawieszenie broni .
Mimo tego, Osetyńczycy zaczęli ostrzeliwać gruzińskie pozycje . W tej
sytuacji Saakashvili nie miał wyjścia i wydał rozkaz do ataku . 8 sierpnia
wojska gruzińskie weszły do Południowej Osetii . Kilka godzin później
zmobilizowane zostały jednostki rosyjskie . Rozpoczęła się regularna
wojna . Rozpoczęły się bombardowania okolic Tbilisi i Gori . 11 sierpnia, wojska rosyjskie przekroczyły granicę od strony Abchazji i ruszyły
w stronę stolicy Gruzji . Odrzuciły również propozycję zawarcia rozejmu. W odpowiedzi Saakashvili ogłosił, że Abchazja i Południowa Osetia stanowią część Gruzji i będą miały status terytoriów okupowanych .
Rozpoczęły się bombardowania miast gruzińskich . 1 wtedy Gruzini
sięgnęli po rakiety GROM .
Oficer Agencji Wywiadu :
Nasze GROM-y miały w Gruzji prawie 100procentową skuteczność.
Każda rakieta zestrzeliwała jeden samolot. Rosjanie się dziwili, jak to się
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dzieje, że maleńka Gruzja strzela do ich samolotów jak do kaczek . W końcu, w połowie sierpnia, Rosjanie przechwycili GS wozów bojowych armii
gruzińskiej, wśród których były transportery z rakietami GROM. Wtedy
je zbadali i szybko się zorientowali, kto te rakiety dostarczał do Gruzji .
Zresztą podejrzewali to już wcześniej, bo agentura uplasowana w przemyśle zbrojeniowym informowała, że nagle, latem 2007 roku, zaczęto produkować nowe rakiety GROM. Ale wtedy Rosjanie się tylko mogli domyślać.
W sierpniu 2008 roku zdobyli już dowody przeciwko Polsce . 1 wtedy się
bardzo i to bardzo wkurwili.
Jednak pomoc polska dla Gruzji nie ograniczyła się tylko do sprzedaży rakiet . Od początku konfliktu Lech Kaczyński odbył kilkanaście
rozmów telefonicznych z prezydentami państw unijnych i namawiał
ich do stanowczego potępienia rosyjskiej ingerencji w wewnętrzne sprawy Gruzji . To nie było łatwe, bo część państw Unii - głównie Francja
i Niemcy - w swoich wypowiedziach uznawały za winną sytuacji Gruzję, a nie Rosję . Ciekawe, jaki związek z rym miał fakt, że Władimir
Putin w latach 70 . pracował jako oficer wywiadu KGB w Niemczech
Zachodnich .
Kaczyński był oczywiście innego zdania . Najpierw podpisał wspólnie z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii deklarację potępiającą „działania rosyjskich sił zbrojnych wymierzone przeciwko niepodległemu i suwerennemupaństwu gruzińskiemu". 11 sierpnia rozmawiał w tej sprawie
z prezydentem USA Georgem W Bushem, który poparł jego stanowisko . W kolejnych godzinach, rzecznicy Pentagonu, Białego Domu
i Departamentu Stanu potwierdzili, że USA opowiada się za utrzymaniem integralności terytorialnej Gruzji .
12 sierpnia Lech Kaczyński poleciał ponownie do Gruzji, aby nakłonić walczące strony do zawarcia pokoju . Pomogło mu to, że na sytuację
ostro reagowały Stany Zjednoczone . Condoleezza Rice wezwała Rosję
do wycofania się z Gruzji, a Bush posunął się nawet do oświadczenia,
że poprzez interwencję w Gruzji, Rosja naraża na szwank dobre stosun216

ki z USA. Pod naciskiem Polski, Ukrainy i krajów nadbałtyckich, ale
przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, doszło do zawarcia pokoju .
15 sierpnia porozumienie o zawieszeniu broni podpisał Micheil Saakashvili, a dzień później Dmitrij Miedwiediew. Rosja zgodziła się wycofać swoje wojska z Gruzji . Gruzja zgodziła się wycofać armię z Osetii
Południowej . Powołano misję Obserwacyjną UE w Gruzji, która miała
kontrolować, czy obie strony przestrzegają postanowień . Jednak później
Rosja (jako jedyne państwo obok Nikaragui) uznała niepodległość Abchazji i Osetii Południowej, co dało podłoże do kolejnych konfliktów
w przyszłości . Sam Saakashvili, po zawarciu rozejmu, zaczął jeszcze bardziej aktywnie dążyć do wprowadzenia swojego kraju do NATO .
Wydarzenia na Kaukazie w sierpniu 2008 roku były rezultatem wyreżyserowanej polityki rosyjskiej . Rosjanie wspierali separatystów osetyńskich, licząc, że Gruzja zajmie Osetię Południową siłą, a to z kolei
da Rosji pretekst do uderzenia na Gruzję . Ogromna dysproporcja sił
jednoznacznie wskazywała, kto z tej konfrontacji wyjdzie zwycięsko .
Rosjanie nie przewidzieli jednak tego, że współpracujący z Gruzją Lech
Kaczyński skłoni prezydenta Stanów Zjednoczonych, by ten wymusił
na Rosji zawarcie pokoju . Takiej zniewagi Rosjanie Kaczyńskiemu nie
mogli ani zapomnieć ani wybaczyć . Nie mogli tego też wybaczyć Saakaszvilemu . Kilka dni później Władimir Władimirowicz Putin pozwolił
sobie na bezprecedensową szczerość . Przy przedstawicielach państw zachodnich oświadczył bowiem, że „powiesi Saakaszvilego za jaja" .
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Rozdział 15
Gazowa pułapka

Od 1993 roku Polskę i Rosję obowiązywał tzw. „kontrakt jamalski" .
Była to umowa międzypaństwowa (podpisana również przez spółki zajmujące się tranzytem gazu) dotycząca zakupów gazu ziemnego przez
Polskę . Dostawcą był Gazprom - rosyjski potentat energetyczny, który kontroluje eksport rosyjskiego gazu do krajów Europy Środkowo
- Wschodniej .
Spółka Akcyjna Gazprom należąca do państwa rosyjskiego to dziś
największy na świecie wydobywca gazu ziemnego . Powstała w 1989
roku i kontroluje 16 procent udokumentowanych rezerw gazu na świecie . Zatrudnia prawie 450 tysięcy osób - najwięcej w całej Rosji . Gazprom jest kluczowym dostawcą gazu dla krajów Unii Europejskiej, krajów Europy Środkowo - Wschodniej (w tym Polski) i krajów b . ZSRR .
Stanowiska w Gazpromie pełnią osoby związane z rosyjską elitą władzy.
Od 2000 roku prezesem Rady Dyrektorów (odpowiednika Rady Nadzorczej) Gazpromu jest Dmitrij Anatoljewicz Miedwiediew, który od
2008 roku pełni funkcję prezydenta Rosji. Prezesem spółki Gazprom
Export (spółki - córki Gazpromu zajmującej się eksportem gazu) jest
Aleksandr Anatoljewicz Miedwiediew - brat prezydenta Rosji, który
jest równocześnie wiceprezesem Gazpromu . Prezesem Gazpromu jest
natomiast Aleksiej Borysowicz Miller . W latach 1991-1996 pracował
w Komitecie ds . Kontraktów Zagranicznych urzędu miejskiego Sankt
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Petersburga . Komitetem kierował wówczas Władimir Putin . To właśnie
Putin doprowadził do tego, że w 2000 roku Miller został wiceministrem
energetyki, a rok później prezesem Gazpromu . Równolegle, Miller jest
wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów Gazpromu . Jak więc widać,
podział stanowisk we władzach spółki doskonale odzwierciedla podział
polityczny międy ekipą Putina i ekipą Miedwiediewa.
Kontrakt jamalski precyzował, że Gazprom będzie rocznie dostarczał Polsce 7,4 mld metrów sześciennych gazu . Według zapisów umowy, Gazprom miał płacić Polsce za tranzyt przez nasz kraj 30 mld m 3.
gazu do Niemiec . Stawki za przesył gazu przez Polskę były ustalane
przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) . Na podstawie tych stawek,
rachunek za przesył gazu wystawiała spółka EuRoPol Gaz SA odpowiedzialna za tranzyt gazu przez terytorium Polski . l Gazprom płacił spółce
EuRoPol Gaz SA.
EuRoPol Gaz SA to spółka, w której 48 procent udziałów posiadało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Drugie 48 procent
udziałów posiadał Gazprom . Pozostałe 4 procent udziałów posiadała
spółka Gas-Trading, której drugim co do wielkości akcjonariuszem (po
PGNiG) jest Bartimpex należący do Aleksandra Gudzowatego . Statut
spółki EuRoPol Gaz SA i jej struktura własnościowa były korzystne dla
strony polskiej . Gwarantowały bowiem uprzywilejowaną pozycję polskich członków zarządu, a zwłaszcza prezesa . Ten stan rzeczy przez lata
umożliwiał państwu polskiemu kontrolowanie całego sektora tranzytu
gazu . Był to element polskiej racji stanu . Stał się jednak solą w oku Gazpromu, który od wielu lat zabiegał o to, by ten stan rzeczy odwrócić .
Chodziło o to, by Rosja miała całkowitą kontrolę nad dostawami gazu
do Polski i tranzytem gazu przez Polskę do krajów Zachodniej Europy,
co dawało jej ogromne możliwości nacisku i szantażu . Wplatało się też
w prowadzoną od lat 90 . _politykę ekonomicznego uzależniania państw
Europy Środkowo-Wschodniej od Rosji . O polityce tej mówił wielo219

krotnie były szef kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa - pułkownik Konstanty Miodowicz (dziś poseł Platformy Obywatelskiej) . Jego
zdaniem, Rosja dysponuje długofalową myślą polityczną polegającą na
zastępowaniu dominacji militarnej i politycznej dominacją ekonomiczną nad krajami Europy Wschodniej .
W połowie 2006 roku Gazprom ni stąd ni zowąd nagle uznał, że
opłaty za tranzyt rosyjskiego gazu przez Polskę są zbyt wysokie .' Rosjanie zakwestionowali polskie przepisy, które wymagają, aby w taryfach
za transport gazu uwzględnić niewielką dopłatę zależną od wartości
majątku firmy . Taka dopłata stosowana jest w większości państw Unii
Europejskiej i służy temu, by ograniczyć ryzyko bankructwa firmy ga.
zociągowej
Doszło więc do sytuacji kuriozalnej . EuRoPol Gaz SA wysyłał do
Gazpromu faktury tak jak dotychczas wyliczane na podstawie stawek
zatwierdzonych przez URE . Ale Gazprom płacił mniej, stosując stawki,
które sam sobie ustalił . Takiego stanu rzeczy nie zaakceptował Michał
Kwiatkowski - prezes EuRoPol Gazu. Po wielokrotnych wezwaniach
do uregulowania należności (na które Rosjanie nie reagowali), zdecydował się skierować sprawę na drogę postępowania prawnego . W lutym
2008 roku EuRoPol Gaz SA złożył do Sądu Polubownego w Moskwie
pozew przeciwko firmie Gazprom Export .
Ku zdumieniu wszystkich, Gazprom postępowanie polubowne przegrał . Arbitraż zobowiązał rosyjskiego giganta do uregulowania należności . Gazprom się odwołał, ale bez skutku . Ostatecznie w połowie października 2009 roku zapadł wyrok w trzeciej instancji . Gazprom został
zobowiązany do zapłacenia spółce EuRoPol Gaz SA 25 mln dolarów za
tranzyt gazu w roku 2006 oraz ponad 180 mln dolarów za lata 2007,
2008 i 2009 . W październiku 2009 roku łączne zobowiązania Gazpro1. Zwrórnry uwagę, że nagła decyzja Gazpromu miała miejsce w czasie, gdy Antoni Macierewicz prowadził intenrywnq
weryfikację Wojsko"ch Służb Informaryjnych . Nie może to byf przypadek .
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mu wobec EuRoPol Gazu wyniosły niecałe 1,2 miliarda złotych .
Pod koniec listopada 2008 roku Gazprom wezwał Ukrainę do spłaty
2,4 miliarda dolarów długu za gaz i jego przesył na terytorium Ukrainy.
W grudniu Ukraina zapłaciła miliard dolarów i ogłosiła, że pozostałą
część zadłużenia spłaci w ciągu kolejnych tygodni . Gazprom pozostał
nieugięty i zażądał dodatkowo ponad 400 milionów dolarów odsetek
karnych . Tyle rząd w Kijowie zapłacić nie mógł . 1 stycznia 2009 roku
Gazprom wstrzymał większą część dostaw gazu na Ukrainę . W efekcie
spadła ilość gazu dostarczanego przez Ukrainę do Polski, Węgier, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Rumunii i Bułgarii . Państwa te musiały skorzystać ze swoich rezerw. W spór włączyły się Stany Zjednoczone i Unia
Europejska . Ostatecznie 19 stycznia doszło w Moskwie do podpisania
porozumienia gazowego, w wyniku którego Gazprom ponownie rozpoczął tranzyt gazu do krajów europejskich przez terytorium Ukrainy . Na
mocy tego samego porozumienia, za winnego rosyjsko - ukraińskiego
konfliktu o gaz uznano spółkę RosUkrEnergo, która odpowiedzialna
była za tranzyt gazu przez Ukrainę . Odtąd importerem gazu rosyjskiego
stała się spółka Naftohaz .
Rzecz jest o tyle istotna, że RosUkrEnergo dostarczała rocznie
2,5 mld metrów sześciennych gazu do Polski . Po rosyjsko - ukraińskim
porozumieniu, RosUkrEnergo został wyeliminowany z rynku i przestał
kupować gaz z Gazpromu i sprzedawać Polsce . To z kolei doprowadziło do spadku importu gazu do Polski i braków surowca . Storpedowało również projekt budowy gazoportu w Świnoujściu, do którego
miał trafić gaz dostarczony przez RosUkrEnergo . Z kolei Naftohaz - na
mocy umowy z Gazpromem - nie mógł dostarczać gazu do Polski . Ten
zapis drastycznie obniżył bezpieczeństwo energetyczne Polski . Okazało się bowiem, że od wiosny 2009 roku możemy kupować gaz tylko
od Gazpromu . Następnym krokiem do uzależnienia Polski od dostaw
rosyjskiego gazu stało się więc przedłużenie kontraktu jamalskiego na
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warunkach Gazpromu . W lurym 2009 roku Gazprom zaproponował
Polsce sprzedaż krótkoterminową gazu, aby pokryć straty wynikające
z wyeliminowania z rynku RosUkrEnergo . Zaoferował też stałe zwiększenie sprzedaży gazu do Polski . W tym celu Gazprom zaproponował
podpisanie aneksu do porozumienia jamalskiego .
W marcu na posiedzeniu rządu uzgodniono, że umowę na jednorazowy sprzedaż Polsce gazu eksportowanego przez Gazprom podpisze
Waldemar Pawlak.
2 kwietnia 2009 roku na konferencji prasowej w Kancelarii Preze-'
sa Rady Ministrów, Donald Tusk powiedział, że odbył na ten temat
rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem i Putin wykazał daleko
posuniętą otwartość na polskie postulaty. Sam również zgłosił postulaty
strony rosyjskiej . Miało to być stałe zwiększenie dostaw gazu oraz zmiany w statucie spółki EuRoPol Gaz SA. Warto zwrócić uwagę, że Tusk
okłamał opinię publiczną, używając stwierdzenia „polskie postulaty" .
W rzeczywistości były to propozycje Gazpromu przekazane stronie polskiej, które ta przedstawiła stronie rosyjskiej . Trudno oczekiwać, aby
Władimir Władimirowicz w tej sytuacji nie wyraził otwartości .
Pod koniec kwietnia Donald Tusk poinformował dziennikarzy, że
rozmowy ze stroną rosyjską na temat dostaw gazu są na ukończeniu .
I faktycznie, 1 czerwca 2009 roku Waldemar Pawlak poleciał do Moskwy i tam podpisał trzymiesięczną umowę, na mocy której Rosjanie
dostarczyli Polsce 1,2 mld metrów sześciennego gazu . Gazprom nie
chciał zgodzić się na więcej . Chodziło o to, aby tylko w części zaspokoić
żądania strony polskiej i uzmysłowić jej, że całkowite polskie zapotrzebowanie na gaz może zaspokoić jedynie nowy, długoterminowy kontrakt z Gazpromem .
W takich okolicznościach latem 2009 roku rząd Polski podjął
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i ogłosił decyzję o zwiększeniu importu gazu od 2010 roku z 7,4 do 11
miliardów metrów sześciennych rocznie . Dostawcą miał być oczywiście
Gazprom . Rosyjski potentat postawił jednak warunek, który nie podlegał negocjacjom : nowy kontrakt musi być podpisany do roku 2037 .
Co więcej : Gazprom zażądał również możliwości objęcia 50 procent
udziałów w spółce EuRoPol Gaz, która zajmuje się tranzytem gazu .
W ten sposób zniknąć z rynku miała spółka Gas-Trading - posiadacz
4 procent akcji EuRoPol Gazu . Jej udziały miały przejąć w równej proporcji Gazprom i PGNiG .
Wstępne negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu jamalskiego,
rząd Tuska rozpoczął już latem 2009 roku . Ten fakt mocno zaniepokoił prezydenta, z którym decyzji tych nikt nie konsultował . W związku
z rym faktem, 19 lipca 2009 Lech Kaczyński zwrócił się do resortu
gospodarki o udostępnienie instrukcji dotyczących negocjacji z Gazpromem - rosyjskim potentatem gazowym . Ministerstwo jednak odmówiło . Przepychanki między Kancelarią Prezydenta, a Kancelarią
Premiera trwały wiele miesięcy. Ostatecznie premier dopiął swego i nie
udostępnił Lechowi Kaczyńskiemu żadnych dokumentów związanych
z negocjacjami z Gazpromem .
Na 1 września 2009 roku zaplanowano spotkanie polskich i rosyjskich delegacji w sprawie renegocjacji umowy gazowej . Do spotkania
miało dojść w hotelu Sheraton w Warszawie . Nie doszło do niego . Premier Tusk zaprosił bowiem Putina na 30-minutowy samotny spacer po
sopockim molo. O czym obaj politycy rozmawiali w cztery oczy? Nie
wiadomo .
27 września polski rząd poinformował opinię publiczną, że Donald Tusk i Władimir Putin spotkają się w Katyniu w kwietniu
2010 rdku, aby wspólnie oddać hołd zamordowanym oficerom polskiego wojska.
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Kilka dni później, w Moskwie zapadł wyrok Sądu Arbitrażowego
zobowiązujący Gazprom do uregulowania stronie polskiej długów za
przesył gazu przez Polskę . Na reakcję nie trzeba było długo czekać : oto
Gazprom zażądał, by do nowej umowy na dostawę gazu dołączyć zapis
o tym, że strona polska anuluje stronie rosyjskiej zobowiązania finansowe za tranzyt gazu w latach ubiegłych . Takiemu zapisowi ostro sprzeciwili się Michał Kwiatkowski i Jerzy Tabaka - prezes i członek zarządu
EuRoPol Gazu SA .
11 listopada Lech Kaczyński, który kilka dni wcześniej zapoznał się
ze stanem negocjacji z Gazpromem i ze szczegółami żądań rosyjskiego
potentata, ogłosił, że rozwiązania zawarte w propozycji umowy gazowej
są „wysoce dyskusyjne" .
Umowa z Gazpromem ma być zawarta aż na 28 lat, a poziom dostaw
z Rosji w połączeniu z krajowym wydobyciem pokryje 100 proc polskiego
zapotrzebowania. To wszystko napawa mnie głębokim niepokojem - mówił dziennikarzom Kaczyński .
Kilka dni później, na konferencji prasowej w Sejmie, wiceprezes PiS
Aleksandra Natalii - Świat poparła stanowisko prezydenta i ogłosiła, że
rząd PO-PSL chce uzależnić Polskę od jednego dostawcy .
5 grudnia ambasada rosyjska w Polsce poinformowała, że na kwiecień 2010 roku zaplanowano spotkanie Donalda Tuska i Władimira
Putina w Katyniu z okazji uroczystych obchodów 70-lecia zbrodni na
polskich oficerach .
11 grudnia Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ogłosiło, że jest przeciwne nowej umowie gazowej z Rosją . Szef BBN - Aleksander Szczygło
- zwrócił uwagę, że nowa umowa oznacza de facto uzależnienie Polski od
dostaw surowców energetycznych z jednego źródła aż do 2037 roku!
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Trzy dni później, 14 grudnia 2009, Kancelaria Prezydenta ogłosiła,
że jest przeciwna umowie gazowej, bowiem całkowicie uzależnia Polskę
od jednego dostawcy na 28 lat.
W połowie grudnia prezes EuRoPol Gazu Michał Kwiatkowski wysłał do ministra skarbu Aleksandra Grada list, w którym podtrzymał
swoje negatywne stanowisko w sprawie umorzenia długów Gazpromowi . Zdaniem Kwiatkowskiego, zgoda na umorzenie zobowiązań Gazpromu, który zakwestionował suwerenność Rzeczpospolitej Polskiej,
lekceważąc decyzję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, to działanie
na szkodę spółki zagrożone karą pozbawienia wolności do lat dwóch .
Chyba tylko przez kurtuazję, Michał Kwiatkowski nie dodał w swoim liście, że umorzenie długu to akt zdrady stanu i zdrady interesów
Polski .
12 stycznia PGNiG poinformowało, że w Moskwie rozpoczyna-

ją się rozmowy z przedstawicielami Gazpromu w sprawie aneksowania kontraktu jamalskiego . Doryczyly zwiększenia dostaw gazu do
10,25 mld m3 i przedłużenia kontraktu do roku 2037 . Negocjacje dotknęły również sprawy umorzenia długu dla Gazpromu . Jednak prezes
Michał Kwiatkowski i członek zarządu Jerzy Tabaka wciąż konsekwentnie bronili stanowiska, że długu umarzać nie można .
20 stycznia - odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej EuRoPol
Gazu . Zawieszono w pełnieniu obowiązków Michała Kwiatkowskiego
i Jerzego Tabakę, którzy sprzeciwili się umorzeniu długów Gazpromowi. W ich miejsce tymczasowo powołano . . . Aleksandra Miedwiediewa
i Michała Szubskiego . Doprowadziło to do niespotykanej sytuacji : brat
prezydenta Rosji, wiceprezes Gazpromu został tymczasowym prezesem EuRoPol Gazu SA . Aleksandr Miedwiediew był więc jednocześnie
wiceprezesem Gazpromu (koncernu wydobywającego gaz), prezesem
spółki Gazprom-Export zajmującej się eksportowaniem rosyjskiego
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gazu i prezesem EuRoPol Gazu, który miał decydować o umorzeniu
długów Gazpromowi . Aleksandr Anatoljewicz Miedwiediew reprezentował więc . . . obie strony sporu .
Obowiązujący statut spółki nie pozwalał im jednak na podjęcie decyzji w sprawie umorzenia długów Gazpromu . Pozostali członkowie
zarządu również sprzeciwili się umorzeniu długów.
Komentując odwołanie Kwiatkowskiego i Tabaki, Janusz Kowalski
- członek Zespołu ds . Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii
Prezydenta zapowiedział, że umorzenie długu Gazpromowi pociągnie
za sobą zawiadomienie prokuratury i powołanie sejmowej komisji śledczej .
W najbardziej newralgicznym momencie, gdy ważyły się losy umowy polsko - rosyjskiej dotyczące dostaw gazu, doradca Lecha Kaczyńskiego zagroził powołaniem komisji śledczej i skierowaniem sprawy
do prokuratury. Od tego momentu prezydent Lech Kaczyński stał się
główną przeszkodą do podpisania umowy uzależniającej Polskę od dostaw rosyjskiego gazu .
21 stycznia Donald Tusk i Aleksander Grad podali do wiadomości publicznej, że opowiadają się za umorzeniem Gazpromowi długu
w wysokości 1,2 miliarda złotych . Cztery dni później rząd podjął decyzję o umorzeniu wielkiego długu Gazpromowi . 27 stycznia potwierdził
to wspólny komunikat Gazpromu PGNiG i EuRoPol Gazu, którym
tymczasowo kierował Aleksandr Miedwiediew .
W ciągu kilku następnych dni, doradcy Lecha Kaczyńskiego sugerowali w mediach, że będą wnioskować o powołanie komisji śledczej,
jeżeli rząd dotrzyma słowa i umorzy długi Gazpromu .
Tusk się jednak nie ugiął. 10 lutego polski rząd zatwierdził projekt
nowej umowy gazowej z rządem Rosji . W komunikacie przekazanym
dziennikarzom, rzecznik rządu Paweł Graś mówił, że umowa precyzuje
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trzy najważniejsze kwestie : zwiększenie dostaw gazu do Po/ski, przedłużenie obowiązywania umowy gazowej i nowe rozliczenia za tranzyt gazu
przez Polskę. Trzeba pogratulować goebbelsowskich umiejętności ministrowi Grasiowi, który umorzenie Gazpromowi długu nazwał „rozliczeniem za transport".
18 lutego doradca prezydena Janusz Kowalski poinformował, że
w wyniku podpisania nowej umowy EuRoPol Gaz SA straci co najmniej 14 miliardów złotych zysku .
27 lub 28 lutego zamordowany został Władimir Kondraczuk - prezes koncernu Trans Nafta . Pod koniec lat 90 . koncern Trans Nafta na
zlecenie Gazpromu dostarczał do Polski gaz i ropę naftową . Później
koncern zaczął dostarczać gaz i ropę także na Białoruś . W 2004 roku
Gazprom osłabił ich pozycję . W późniejszych latach Kondraczuk został
pozyskany do współpracy przez polska Agencję Wywiadu i był wykorzystywany w grze przeciwko Gazpromowi .
1 marca rząd Donalda Tuska upoważnił Waldemara Pawlaka do
podpisania umowy gazowej z Rosją .
3 marca media poinformowały, że Władimir Putin zaproponował
Tuskowi rozdzielenie uroczystości katyńskich . Putin zaproponował, aby
premierzy Polski i Rosji pojawili się wspólnie w Katyniu 7 kwietnia .
Decyzja miała zapaść po wizycie w Moskwie grupy roboczej zajmującej
się organizacją obchodów.
4 marca - szef kancelarii Premiera Tomasz Arabski potwierdził, że
Tusk podjął decyzję, że pojedzie do Katynia 7 kwietnia i tam spotka się
z Putinem .
16 marca - w Moskwie zorganizowano posiedzenie Rady Nadzor227

czej EuRoPol Gazu. W posiedzeniu uczestniczyli i Aleksandr Miedwiediew i prezes PGNiG Michał Szubski . W trakcie posiedzenia dokonano bardzo istotnych zmian . Po pierwsze : zmieniono status spółki . We
wszystkich sprawach zarząd EuRoPol Gazu musi podejmować decyzje
jednogłośnie. W razie rozbieżności w jakiejkolwiek sprawie, spór ma
rozstrzygać Rada Nadzorcza . W razie niepowodzenia, należało zwołać
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy czyli Gazprom i PGNiG . Po drugie : obie te firmy wskazują równą liczbę członków zarządu .
23 marca zebrało się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EuRoPol
Gazu, aby zmienić statut i zarząd spółki . Ogłoszono jednak przerwę do
20 kwietnia, ponieważ nie zostało podpisane polsko - rosyjskie międzyrządowe porozumienie o dostawach gazu i zasadach działania EuRoPol
Gazu .
26 marca doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Piotr Naimski przedstawił w Belwederze prezentację dotyczącą kulisów polskich
negocjacji z Gazpromem . Według Naimskiego, strona polska przegrała
wynikiem 7 :0 negocjacje gazowe z Rosją. Naimski podsumował wydarzenia, które opisałem wyżej . Strona rządowa wyszła z BBN, nie wdając
się w merytoryczną polemikę.
6 kwietnia Gazprom ogłosił, że rozpoczęła się budowa gazociągu Nord Stream - najdłuższego (1,2 t
ys. km) podwodnego rurociągu świata . Dwie rury miały transportować po dnie Bałtyku rocznie
55 mld metrów sześciennych gazu z Rosji do Niemiec . Rura omijała
terytorium Polski . Z chwilą aktywowania Nord Stream, Rosjanie mogli
zakręcić kurek z gazem Polsce, bez obawy, że nie będą mogli dostarczyć
gazu państwom zachodniej Europy .
7 kwietnia wicepremier Waldemar Pawlak poinformował, że umowa
gazowa z Rosją powinna być podpisana w ciągu tygodnia lub dwóch,
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a najdalej po długim weekendzie majowym .
7 kwietnia Donald Tusk spotkał się w Katyniu z Władimirem Putinem . Obaj długi czas rozmawiali w cztery oczy, a potem wspólnie zjedli
lunch . Ostatecznie, 7 kwietnia Władimir Putin wyraził zgodę na polskie propozycje dotyczące gazu . Po południu, na konferencji prasowej
w Smoleńsku, premier Tusk poinformował dziennikarzy, że dostawy
gazu będą zapewnione do 2037 roku, a kontrakt tranzytowy na dostawy gazu do Europy będzie obowiązywał aż do 2045 roku .
Zwolennicy spiskowej teorii dziejów twierdzą, że umowa gazowa
była ceną, jaką rząd Tuska zapłacił za wyeliminowanie prezydenta .
10 kwietnia wszyscy liczący się przeciwnicy umowy gazowej wsiedli
do tupolewa lecącego do Smoleńsku . Zginęli .
18 kwietnia prezes Gazpromu Aleksiej Miller towarzyszył Dmitrijowi Miedwidiewowi, który przybył do Krakowa na uroczysty pogrzeb
pary prezydenckiej . Kalendarz pobytu pana prezesa w Polsce jest nieznany.
20 kwietnia odbyło się ponownie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EuRoPol Gazu, w trakcie którego wybrano, nowego prezesa zarządu .
Został nim Mirosław Dobrut . Równocześnie ze stanowiska prezesa odwołano Michała Kwiatkowskiego, a ze stanowiska wiceprezesa -Jerzego
Tabakę. Obaj ci prezesi - jak pamiętamy - w styczniu odmówili podpisania wniosku o ulgowe opłaty za tranzyt gazu dla Gazpromu .
21 kwietnia ogłoszono, że nowa umowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu .
Na początku maja Unia Europejska wyraziła zaniepokojenie nową
umową gazową. Rzeczniczka Komisji Europejskiej poinformowała, że
s
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wysłano do polskiego rządu list, w którym wyraziła zaniepokojenie, że
umowa może być niezgodna z prawem Unii Europejskiej .
19 maja podczas konferencji na Uniwersytecie Warszawskim wiceprezes Gazpromu stwierdził, że umowa jest zgodna z prawem wspólnoty. Trzeba przyznać, że nikt wcześniej nie wiedział, że Aleksandr Miedwiediew jest ekspertem od unijnego prawa .
Ostatecznie Komisja Europejska wymusiła na Polsce ponowne negocjacje z udziałem przedstawiciela Brukseli . To opóźniło podpisanie
umowy o kilka miesięcy.
29 października wicepremierzy Polski i Rosji Waldemar Pawlak
i Igor Sieczin podpisali w Warszawie umowę gazową . Ujawnili, że zapewnia ona dostawy rosyjskiego gazu do 2022 roku .
29 października 2010 r. prezes PGNiG Michał Szubski i wiceprezes
Gazpromu Aleksandr Miedwiediew spotkali się w Moskwie i podpisali
aneks do umowy gazowej precyzujący szczegóły dostaw i ceny .
Rząd odmówił udostępniania treści umowy Komisji Europejskiej . - Staramy się działać w tej kwestii zgodnie z interesem Polski i przepisami europejskimi . Jestem przekonany, że tak jest. Nie ma powodów, by akurat Polska była
testowana ponad standardy ż przepisy obowiązujące w UE - wytłumaczył
dziennikarzom Donald Tusk .
Dokładna treść tej umowy i aneksu po dziś dzień ukrywana jest
przed społeczeństwem .
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Rozdział 16
Przygotowania do tragedii

W grudniu 2009 roku Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
rozpoczęła przygotowania do organizacji uroczystości w Katyniu . Ze
względu na „okrągłą" rocznicę i wyjątkowy charakter obchodów, jeszcze
w grudniu sekretarz Rady Andrzej Przewoźnik poinformował Kancelarię Prezydenta i Kancelarię Premiera o rozpoczętych przygotowaniach .
27 stycznia podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mariusz
Handzlik powiadomił podsekretarza stanu w MSZ - Andrzeja Kremera, że prezydent planuje oddać hołd pomordowanym w Katyniu . Później poprosił Andrzeja Przewoźnika o informację na temat aktualnego
stanu przygotowań do wizyty. Na to pytanie nadeszła natychmiastowa
odpowiedź, że uroczystości zaplanowane są na 10 dzień kwietnia . Odpowiedź ta została przekazana MSZ-owi .
Również 27 stycznia Kancelaria Prezydenta poinformowała Ambasadę Rosji, że prezydent planuje wziąć udział w obchodach rocznicy
mordu w Katyniu . Jednak na to pismo, ambasada nie odpowiadała .
20 lutego, podczas dni otwartych ambasady rosyjskiej, ambasador
Władimir Grinin stwierdził, że do ambasady nie dotarło żadne pismo
z Kancelarii Prezydenta dotyczące organizacji wizyty w KAtyniu . Dzień
później, dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta Kazimierz Kuberski - zaprosił ambasadora Grinina do Pałacu Prezydenckiego na następny dzień celem wyjaśnienia wszystkich niejasności .
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23 lutego podsekretarz stanu w MSZ Andrzej Kremer wysłał do
Szefa Kancelarii Prezydenta - Władysława Stasiaka - pismo, w którym
stwierdził, że uroczyste obchody rocznicy zbrodni katyńskiej zaplanowane są na 10 kwietnia i poprosił o potwierdzenie gotowości Prezydenta do przewodniczenia polskiej delegacji . Rzecz jest zaskakująca,
bo wygląda na to, że MSZ starał się narzucić Kancelarii Prezydenta
termin wylotu! 2 marca Bronisław Komorowski zwrócił się do prezydenta o umożliwienie posłom skorzystania z wolnych miejsc w samolocie. Trzy dni później do Komorowskiego wysłana została odpowiedź,
w której poinformowano o terminie wizyty 10 kwietnia i o rym, że na
pokładzie tupolwa dla posłów przeznaczono 12 miejsc .
3 marca, gdy data wylotu była już potwierdzona, Tusk poinformował opinię publiczną o tym, że premier Putin zaproponował rozdzielenie uroczystości i spotkanie szefów rządów 7 kwietnia w Katyniu .
4 marca Tomasz Arabski poinformował, że Tusk pojedzie do Katynia
wcześniej - 7 kwietnia. Jest to rzecz o tyle zaskakująca, że do wiadomości Arabskiego przekazywane były pisma między Kancelarią Prezydenta,
a MSZ-tem czy też między Kancelarią Prezydenta a ROPWiM .
Od tego momentu było już wiadomo, że uroczyste obchody zbrodni
katyńskiej będą przebiegać dwuetapowo - najpierw z udziałem premiera, potem prezydenta.
Oficer Agencji Wywiadu :
Dla zupełnie miernego analityka w służbach specjalnych oczywistym
jest, że wszystkie te sygnały wskazywały na to, że Rosjanie podejmę próbę
zamordowania Prezydenta . Te informacje stawały się później coraz bardziej wiarygodne, gdy doszło do rozdzielenia wizyty. Według mojej wiedzy,
Agencja dysponowała informacjami wskazującymi na możliwość planowania zamachu na Lecha Kaczyńskiego, ale nie zrobiła z nich użytku .
A przecież szef wywiadu powinien zgłosić się do szefa BBNiu ż wspólnie
wyperswadować panu prezydentowi lot do Smoleńska . Z tego co wiem, to
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u nas kilka osób nawet sugerowało to generałowi Huni .

Generał Hunia nie odpowiedział na zadawane mu pytania w tej
sprawie . Jeśli zaś chodzi o pisma Kancelarii Prezydenta, MSZ i Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dotyczące organizacji lotu to trafiały one na biurko Tomasza Arabskiego - szefa KPRM i jednego z najbliższych współpracowników Tuska . I to stamtąd też wychodziły polecenia dotyczące organizacji wizyty. To Kancelaria Premiera występuje
w każdym przypadku do dowództwa 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa
Transportowego, ile i jakich samolotów należy użyć do konkretnej delegacji . Tak samo było w rym przypadku . Nie ulega wątpliwości, że minister Tomasz Arabski jest jedną z kluczowych osób mogących wyjaśnić
okoliczności katastrofy smoleńskiej . Jednak Arabski milczy. Na wysłane
do niego w tej sprawie pytania nie odpowiedział .
10 kwietnia rano, dowódcy wojskowi mieli polecieć do Smoleńska
CASĄ - nowoczesnym samolotem wojskowym hiszpańskiej produkcji . Jednak nagle okalało się, że CASA uległa tajemniczej awarii i jest
niesprawna. Generałowie nie mieli więc innego wyjścia jak wsiąść do
tupolewa (Jak-40 z dziennikarzami odleciał wcześniej) . Kiedy jednak
stał na pasie, nikt o awarii ani niesprawności nie wiedział . O żadnym
remoncie polskiej CASY nic nie wiadomo . Sprawa jest o tyle tajemnicza, że może wskazywać na to, że ktoś celowo chciał doprowadzić do
tego, aby generałowie zginęli .
O godzinie 8 :38 na www gazeta .pl - czyli na portalu internetowym
„Gazety Wyborczej" pojawiła się pierwsza informacja o katastrofie tupolewa. To tyle zaskakujące, że o tej porze samolot rządowy był jeszcze
w powietrzu i podchodził do lądowania . I nic nie wskazywało na to, że
za chwilę dojdzie do katastrofy . Jeśli przyjąć, że katastrofa nastąpiła po
8:41 - jak oficjalnie podaje MAK - oznacza to, że portal internetowy
„Wyborczej" informację podał ponad trzy minuty przed tym, jak doszło do katastrofy!
Jeśli przyjąć, że katastrofa wydarzyła się między 8 :38 a 8 :39 - oznacza
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to, że dziennikarze portalu gazeta .p l dowiedzieli się o upadku na co najmniej kilkanaście sekund przed tym, zanim się wydarzył . Dowodzi tego
wydruk strony internetowej z portalu gazeta .pl, którym dysponujemy.
Co ciekawe: także później strona została zaktualizowana i informacja na
ten temat została podana już z godziną 9 :20, a nie wcześniejszą .
O wyjaśnienie tej kwestii zwróciliśmy się do biura prasowego spółki
Agora SA wydającej „Gazetę Wyborczą' .
W odpowiedzi Magdalena Bigaj - kierownik ds. PR napisała nam :
Pierwsza informacja portalu Gazeta .pl na temat katastrofy w Smoleńsku nosiła tytuł„Katastrofa samolotu prezydenta. Nikt nie przeżył" i została podana 10. kwietnia 2010 r. o godz. 9.20.
Dysponujemy kserokopią wydruku informacji z portalu gazeta .pl,
na którym informację podano o 8 :38 . Co więcej : Agora SA nie zawiadamiała prokuratury o włamaniu do jej serwera internetowego, sfałszowaniu informacji lub podania na jej portalu nieprawdziwej informacji.
Taką informację przekazała nam rzeczniczka warszawskiej prokuratury
- Monika Lewandowska.
Co równie istotne : depesza opublikowana na portalu gazeta.pl dowodziłaby, że błąd popełniło jury konkursu organizowanego przez miesięcznik Press, które nagrodziło Wiktora Batera nagrodą Grand Press
w kategorii news . Powodem było to, że Bater jako pierwszy podał informację o katastrofie Tu-154M . Wobec opisanej wyżej sytuacji nagroda ta
powinna trafić nie do Batera, a do redaktora portalu gazeta .p l
Kilka godzin po katastrofie, około południa, Bronisław Komorowski
wystąpił przed kamerami telewizyjnymi . Wygłosił przemówienie godne
męża stanu, pełne bólu i żałoby, w którym podkreślał, jak wielką stratą dla Polski jest katastrofa Tu-154M w Smoleńsku . Treść orędzia Komorowskiego - który zgodnie z konstytucją stawał się pełniącym obo234

wiązki Prezydenta RP - natychmiast znalazła się na czołówkach prawie
wszystkich portali informacyjnych . Nie byłoby w rym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że na portalu TVP Info cała treść przemówienia Komorowskiego została zamieszczona z godziną 5 :57, a więc na dziewięćdziesiąt minut przed tym, jak rządowy samolot wystartował do Smoleńska
i niemal na trzy godziny przed jego upadkiem! Sprawę wyciszono, a na
stronie internetowej telewizji dokładną datę zamieszczenia informacji
zmieniono . Sprawa wyszła na jaw dzięki dwóm internautom . Pierwszy
przed godziną 6 rano zobaczył komunikat, drugi wysłał w tej sprawie
maiła z pytaniem . Obaj zapisali na swoich dyskach te strony, dzięki
czemu - mimo późniejszych aktualizacji - zabezpieczyli te arcyważne
ślady.
Gdyby założyć, że katastrofa smoleńska nie była wynikiem zamachu
i nie była zaplanowana i przygotowana - o 5 :57 Bronisław Komorowski
nie mógł przypuszczać, że za kilka godzin przyjdzie mu pełnić obowiązki głowy państwa . Gdyby faktycznie treść orędzia p .o . prezydenta zamieszczono jeszcze przed wylotem samolotu - musiałoby to prowadzić
do wniosku, że Bronisław Komorowski wcześniej wiedział o rym, że
w Smoleńska dojdzie do tragedii . Żadne inne, racjonalne wytłumaczenie tej zagadki nie istnieje .
Co więcej : przemówienie Bronisława Komorowskiego było bardzo
dobrze przygotowane pod względem retorycznym i stylistycznym . Jest
mało prawdopodobne, aby marszałek sam był w stanie je napisać . Tak
ważne przemówienie z reguły przygotowuje grupa osób i pracuje nad
nim co najmniej kilka godzin . 10 kwietnia rano była sobota, dzień wolny od pracy. Jeśli więc Komorowski zlecił napisanie tego przemówienia,
musiał to zrobić albo poprzedniego dnia, albo najpóźniej nocą z 9/10
kwietnia . Sprawa jest o tyle zagadkowa, że do dziś nie wiadomo, kto pisał przemówienie żałobne dla Komorowskiego . A sam marszałek nigdy
się z tego wiarygodnie nie wytłumaczył .
Oczywiście, może się zdarzyć, że na portalu gazeta.p l ktoś zamieścił
informację o katastrofie o godzinie 9 :20, ale przez przypadek w syste235

mie CMS wpisał inną godzinę publikacji . Wówczas byłby to faktycznie
dziwny splot okoliczności . Jednak czy to możliwe, aby nagle jednego
dnia miały miejsce dwa takie przypadki? Jest to rym bardziej wątpliwe,
że drugi „przypadek" miał związek z osobą Bronisława Komorowskiego, który był jednym z głównych beneficjentów tragedii smoleńskiej .
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Suplement
Długa ręka. SVRI?

Po 10 kwietnia media raz po raz informowały o tajemniczych zgonach osób, które miały mieć wiedzę o rym, co wydarzyło się w Smoleńsku . W trakcie prac nad książką, przeanalizowałem wszystkie podawane przez media przypadki . Analiza wskazuje na to, że część wypadków
faktycznie mogła służyć wyeliminowaniu niepotrzebnych świadków .
Spośród dziesięciu zgonów osób wymienianych przez media w kontekście niebezpiecznej wiedzy o katastrofy Smoleńskiej, część faktycznie
wygląda zagadkowo. Pozostałe wydają się nie mieć żadnego związku
z katastrofą tupolewa .
18 kwietnia 2010 roku, późnym wieczorem, w miejscowości Przecław między Rogowem, a Brzezinami na trasie Łódź - Warszawa, wydarzył się dziwny wypadek . Renault megane jadące od strony Warszawy
zderzyło się z renault laguną . W wyniku zderzenia, na miejscu zginął
biskup Mieczysław Cieślar - biskup warszawskiej diecezji ewangelicko
- augsburskiej .
Biskup Cieślar wracał z Warszawy, gdzie uczestniczył w mszy pogrzebowej księdza Adama Pilcha - głowy kościoła luterańsko - augsburskiego w Polsce . Ksiądz Adam Pilch był jednym z pasażerów samolotu
l. Służba wywiadu zagranicznego Rar i .
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lecącego do Smoleńska . Mówiono, że na stanowisku miał go zastąpić
właśnie biskup Cieślar. Inna hipoteza mówi, że 10 kwietnia, tuż przed
godziną 9 rano biskup Cieślar otrzymał od księdza Pilcha SMS-a ze
Smoleńska „Wszyscy żyjemy" . Gdyby była to prawda, byłby to dowód,
że część pasażerów przeżyła katastrofę i zginęła później (potwierdzałoby
to wersję o zamachu) . Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma,
gdyż telefony ofiar tragedii zostały zabezpieczone przez ABW i poddane
długotrwałemu badaniu, a wyniki tych badań (zawierające m .in. wykaz
połączeń z poranka 10 kwietnia) trafiły do tajnej części akt śledztwa .
Dziwne jest również postępowanie wymiaru sprawiedliwości wobec
Adriana D . - 27-letniego mężczyzny podejrzanego o spowodowanie
wypadku . Najpierw postawiono mu zarzut prowadzenia samochodu
pod wpływem alkoholu . Dopiero wiele godzin później oskarżono go
o spowodowanie pod wpływem alkoholu wypadku komunikacyjnego
ze skutkiem śmiertelnym .
Krzysztof Kopania - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej
w Łodzi :
Prokuratura Rejonowa w Brzezinach, która prowadzi sprawę, wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci
tymczasowego aresztowania . Sąd się jednak nie przychylił do tego wniosku .
Złożyliśmy zażalenie na tę decyzję, ale sąd wyższej instancji uznał je za
niezasadne.

Adrian D . z wolnej stopy odpowiada za spowodowanie pod wpływem alkoholu wypadku ze skutkiem śmiertelnym (grozi za to kara
12 lat więzienia) . Już w trakcie pierwszego przesłuchania młody człowiek przyznał się, że feralnego dnia pił alkohol, zanim wsiadł za kierownicę, ale skorzystał z alkomatu, a ten wykazał, że może jechać . Miał mieć
poniżej 0,5 promila, a więc dawki kwalifikowanej jako przestępstwo .
Stwierdził jednak, że absolutnie nie spowodował wypadku . Adrian D .
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starał się przed sądem udowodnić, że w porze, gdy doszło do wypadku,
znajdował się w innym miejscu, więc nie mógł zderzyć się z autem kierowanym przez biskupa Cieślara . Nie wiedzieć czemu, w Sądzie Rejonowym w Brzezinach sprawa zaczęła się dopiero w październiku, a więc
niemal pół roku po zdarzeniu . W chwili gdy oddawaliśmy książkę do
druku (początek marca 2011), wyrok wciąż nie zapadł . Sprawa faktycznie wygląda dziwacznie.
8 maja 2010 - pociąg rozjechał Mirosława Wróbla - znanego na
Dolnym Śląsku biznesmena i filantropa . Pewne informacje mogą wskazywać, że było to morderstwo, a nie samobójstwo . Brak jest jednak powodów, aby łączyć to z katastrofą smoleńską .
24 maja w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach umarł doktor
Przemysław Jaskólski - naukowiec z Uniwersytetu Gdańskiego, kibic
Lechii Gdańsk. Miał jasno sprecyzowane poglądy polityczne i analizował politykę krajów wschodnich . Jego śmierć - jakkolwiek faktycznie
zaskakująca - nie ma żadnego związku z katastrofą Smoleńską . Nie ma
powodów sądzić, że coś łączy te dwa wydarzenia .
31 maja 2010 roku w warszawskim szpitalu w wieku 39 lat zmarł
Krzysztof Knyż - operator kamery, który pracował dla Telewizji TVN .
Wokół tej śmierci narosło wiele mitów. Na forach internetowych można znaleźć informację, że został zamordowany we własnym mieszkaniu,
a oprawcy przeszukali dodatkowo każdy centymetr kwadratowy mieszkania, szukając płytki z materiałem filmowym nagranym podczas podchodzenia rządowego tupolewa do lądowania . To, oczywiście, nieprawda. Knyż umarł w szpitalu, a oficjalnym powodem jego śmierci była
sepsa . Prokuratura i policja nie prowadziły w tej sprawie ani dochodzenia, ani śledztwa . Czy jednak faktycznie był 10 kwietnia w Smoleńsku?
Tego nie wiadomo . Zapytany o to Karol Smoląg - rzecznik prasowy
TVN - nie udzielił odpowiedzi . Gdyby okazało się, że 10 kwietnia
Krzysztof Knyż rzeczywiście był w Smoleńsku i jako jeden z pierwszych
widział to, co działo się na miejscu katastrofy, a potem nagle zapadł
na sepsę - byłoby to faktycznie podejrzane . Nie ma jednak dowodów
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przemawiających za tą wersją.
31 maja 2010 roku w katastrofie lotniczej na terenie Niemiec zginął Bogusław Kania - przedsiębiorca, milioner, główny inwestor spółki
MediaDei, która miała wydawać wznowiony tygodnik „Ozon" . Nie ma
żadnych przesłanek pozwalających wiązać jego śmierć z katastrofą smoleńską . Formułowane przez licznych internautów spekulacje, że było
to „ostrzeżenie" dla wszystkich tych, którzy zechcą poszukiwać prawdy
o Smoleńsku, nie ma żadnych podstaw .
6 czerwca 2010 roku w wypadku samochodowym w pobliżu miejscowości Raciąż na Mazowszu zginął profesor Marek Dulinicz . Miał
kierować ekipą archeologów, która miała pojechać do Smoleńsku . Wyjazd jednak przekładano i ostatecznie archeolodzy pojechali na miejsce
katastrofy dopiero jesienią . Profesor Dulinicz nie zdążył objąć funkcji
szefa tej ekipy.
Wokół tragicznej śmierci profesora Dulinicza narosło bardzo wiele
mitów - m .in. ten, że zginął w zderzeniu z TIR-em na rosyjskich numerach . To nieprawda . Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Płońsku pod sygnaturą akt 978/10 . Z akt śledztwa wynika, że
do wypadku doszło około godziny 17, o 17 :10 została o nim powiadomiona policja, a o 18:03 lekarz pogotowia stwierdził zgon Małgorzaty
Dulinicz - żony profesora, a minutę później - stwierdził zgon jej męża .
Przyczyną śmierci były liczne obrażenia wewnętrzne powstałe wskutek
przeciążenia wywołanego uderzeniem w samochód . Wersja o rosyjskim
TIR-ze jest jednak całkowicie wyssana z palca . Volvo, które prowadził
profesor wyjechało z drogi podporządkowanej wprost pod toyotę avensis, którą kierowała Małgorzata P z Ciechanowa . Co istotne : wypadek
nastąpił z winy Dulinicza, który wymusił pierwszeństwo . Śmierć profesora nie miała więc żadnego związku z jego planowanym wyjazdem
do Smoleńsku, ale była efektem faktycznie nieszczęśliwego wypadku .
Łączenie wypadku archeologa z katastrofą tupolewa jest nieporozumieniem .
6 czerwca w Białej Podlaskiej tajemniczemu wypadkowi uległ dzien240

nikarz śledczy Wojciech Sumliński . W samochodzie, którym jechał, nagle pękła opona. Dziennikarz uderzył w mur cmentarza . Trafił do szpitala z podejrzeniem wstrząsu mózgu . Badania wykazały, że opona pękła
z powodu gwoździa. Gwóźdź był jednak wbity pod kątem prostym,
a w taki sposób - zdaniem biegłych - nie mógł się wbić samoistnie .
Najprawdopodobniej ktoś umyślnie wbił gwóźdź w koło jego samochodu. Sumliński miał jechać do Warszawy, jednak przed wyjazdem jeździł
jeszcze po Białej Podlaskiej . Pęknięcie nastąpiło przy prędkości około
60 km/godz. Gdyby dziennikarz wcześniej znalazł się na trasie i jechał
szybciej - mogłoby dojść do tragedii . Próba zabójstwa Sumlińskiego
raczej nie miała jednak związku z katastrofą smoleńską, a z zemstą ludzi
z dawnych Wojskowych Służb Informacyjnych, o których dziennikarz
robił materiały.
11 czerwca 2010 na parkingu pod centrum handlowym we Wrocławiu w samochodzie znaleziono rozkładające się zwłoki doktora Dariusza Ratajczaka - kontrowersyjnego historyka z Uniwersytetu Opolskiego - jedynego skazanego za „kłamstwo oświęcimskie„ . Sekcja zwłok
wykazała, że przyczyną śmierci było zatrucie alkoholowe . Nie jest to do
końca wiarygodna wersja, okoliczności śmierci Ratajczaka faktycznie są
zagadkowe . Nie ma jednak podstaw, aby wiązać tą śmierć z katastrofą
smoleńską.
28 sierpnia w Syrii utonął Jurij Iwanow - zastępca szefa GRU - rosyjskiego wywiadu wojskowego . Szczegóły zdarzenia są nieznane . Ważne jest jednak to, że Iwanow odpowiadał za akcje wywiadowcze m .in.
na terenie Polski. O okolicznościach katastrofy z pewnością wiedział
wiele2. Nie oznacza to jednak, że był to powód jego śmierci . Iwanow
mógł zginąć w wyniku wojny różnych frakcji w tajnych służbach Federacji Rosyjskiej . Ale mógł też zginąć jako człowiek, który zbyt dużo
wiedział o katastrofie tupolewa .
2. Wdniach przed katastrofę Służba Kontrwywiadu Wojskowego informowała o wzmożonej aktywnoki GRU na terenie
Połrki i jego zainteresowaniu uylotem prezydenta do Smoleńska .
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Nie minęło półtora miesiąca, a świat obiegła informacja o kolejnej
śmierci generała rosyjskich służb specjalnych . Generał Wiktor Czerwizow - były szef Federalnej Służby Ochrony' i były szef wywiadu wojsk
wewnętrznych na początku października 2010 r . rankiem wyszedł ze
swojego mieszkania w Moskwie i na klatce schodowej strzelił sobie
w głowę . Było to o tyle zaskakujące, że oficer cieszył się udanym życiem
rodzinnym, nie cierpiał na depresję i nie robił niczego, co wskazywałoby na zamiar popełnienia samobójstwa .
17 października zaginął Eugeniusz Wróbel - były wiceminister infrastruktury w rządzie PiS . Wyszedł z domu w Rybniku i nie wrócił .
Wszczęte zostały poszukiwania, które po kilku dniach zakończyły się
makabrycznym odkryciem . . . w Zalewie Rybnickim znaleziono poćwiartowane zwłoki Eugeniusza Wróbla . Niemal natychmiast prokuratura znalazła winnego. Okazał się nim 30-letni Grzegorz W - syn
zamordowanego . To, co działo się później, było jeszcze bardziej zaskakujące : Grzegorz W przyznał się do zabójstwa ojca . Prokuratura wnioskowała więc o zastosowanie tymczasowego aresztu, a sąd się do tego
wniosku przychylił . Następnego dnia, przesłuchany przez prokuratorów Grzegorz W zaprzeczył swoim poprzednim wyjaśnieniom i zaprzeczył, aby miał jakikolwiek związek z zabójstwem ojca . Przesłuchującym
go prokuratorom mówił :
Nie zabiłem swojego ojca, ktoś mnie w to wszystko wrabia .
Skąd więc ta nagła zmiana zeznań?
Zaraz po zatrzymaniu zostały mu podane środki psychotropowe, pod,
wpływem których przyznał się do całej zbrodni i wziął odpowiedzialność
na siebie - mówi osoba z najbliższego otoczenia Eugeniusza Wróbla,
która zna akta sprawy.
3 . Odpowiada m. in. za bezpieczemtwo osobiste prezydenta Rosji .
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Jeszcze bardziej sensacyjnie wyglądało to, co działo się później . Prokuratura uznała, że Grzegorz W jest niepoczytalny i chory psychicznie,
dlatego nie skierowała do sądu aktu oskarżenia przeciwko niemu, a jedynie wystąpiła do sądu o umieszczenie go w zamkniętym zaldadzie
psychiatrycznym . Sąd wniosek uznał i Grzegorz W znalazł się w odosobnieniu . A fakt, że nie przeprowadzono rozprawy mógł pozwolić
uniknąć dociekania prawdy na sali sądowej i ewentualnie wyjaśniania
niespójności w wersji prokuratorów .
Wersja prokuratury od początku brzmi mało wiarygodnie . Śledczy
uznali, że Grzegorz W miał zamordować swojego ojca, potem pocwiartować go i kolejne fragmenty zwłok wrzucić do Zalewu Rybnickiego .
Wydaje się wręcz nieprawdopodobne, by tak potwornej zbrodni na ojcu
mógł dopuścić się syn . Tym bardziej, że Grzegorz WW nie miał wcześniej
konfliktów z prawem . Powodem zabójstwa miały być rozliczenia finansowe . Nie wiadomo jednak jakie . Z kolei sam Grzegorz W miał się
wcześniej leczyć psychiatrycznie . Tyle tylko, że nie jest to poparte żadną
dokumentacją.
Jerzy Polaczek - minister transportu w rządzie PiS :
Doktor inżynier Eugeniusz Wróbel miał pomóc analizować raport
Międzynarodowego Komitetu Lotniczego (MAK) . Był zresztą wysokiej klasy fachowcem i znał się na aerodynamice jak mało kto na świecie . Miał
wystarczającą wiedzę do tego, aby natychmiast obalić wszystkie fałszywe
twierdzenia w raporcie MAK.

Wśród posłów PiS, którzy pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza próbują wyjaśnić okoliczności smoleńskiej tragedii, powszechne jest przekonanie, że Wróbel - na podstawie dostępnych danych i informacji - robił własne obliczenia na temat katastrofy, które dowodzić
miały, że prezydencki tupolew rozbił się w wyniku zamachu . Śmierć
Eugeniusza Wróbla faktycznie można wiązać z katastrofą smoleriską .
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Podsumowanie :
10 najważniejszych kłamstw smoleńskich

1 . Prezydencki tupolew leciał do Smoleńska zarejestrowany jako
przelot międzynarodowy.
Nieprawda . Był to tupolew rządowy, a jego lot do Smoleńska był lotem
wojskowym .
2. Załoga samolotu była niedoświadczona i popełniła kardynalne błędy. Największym było zlekceważenie poleceń kontrolerów lotu
i podjęcie próby lądowania .
Nieprawda . Piloci byli świetnie wyszkoleni i mieli duże doświadczenie,
a kontroler wcześniej wydał im zgodę na lądowanie, mówiąc „pas wolny".
3 . O godzinie 8 :41, po zderzeniu z brzozą, tupolew odwrócił się na
grzbiet i uderzył o ziemię . Siła przeciążenia zabiła wszystkich pasażerów.
Nikt nie przeżył . .
Nieprawda. Tupolew ścinał drzewa, ale poobijany wylądował awaryjnie w błocie. O 839 rozerwała go siła wybuchu bomby próżniowej i ona
też zabiła część pasażerów. Ci, którzy przeżyli, zostali zamordowani strzałami z broni palnej.
4. Film nakręcony na miejscu tragedii telefonem komórkowym
przez Wołodię Safonienkę nie ma żadnego znaczenia dla sprawy, a zare244

jestrowane tam odgłosy pochodzą od wybuchu amunicji funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu .
Nieprawda. Wołodia Safonienko nie nakręcił tego filmu. Odgłosy wystrzałów pochodziły od broni palnej, a film jest dowodem, że pasażerowie,
którzy przeżyli, zostali zamordowani.
S. Śledztwo było od pierwszych godzin prowadzone wspólnie przez
Polskę i Rosję, a współpraca układała się znakomicie i była prowadzona
według najwyższych standardów .
Nieprawda: rząd Tuska oddał Rosjanom śledztwo w sprawie katastrofy
smoleńskiej i polska prokuratura od pierwszych dni miała bardzo niewiele
do powiedzenia . A sami Rosjanie od pierwszych minut mataczyli.
6. Od pierwszych godzin, największą troską otoczono rodziny ofiar,
zapewniono im pomoc prawną, psychologiczną i udział w czynnościach .
Wszystkie zwłoki ofiar zidentyfikowano i przewieziono do Polski .
Nieprawda : rodziny ofiar od początku upokarzano i utrudniano im
dostęp do materiałów śledztwa, a trumny przywiezione do Polski zalutowano i nie pozwolono ich otwierać.
7 . Polscy i rosyjscy śledczy, mając na uwadze wagę sprawy, od samego początku rzetelnie informowali opinię publiczną o postępach
w śledztwie i o najważniejszych ustaleniach .
Nieprawda . Odpierwszych minut po katastrofie mieliśmy do czynienia
z dobrze zorganizowaną akcją dezinformacyjną . Kłamali i polscy i rosyjscy
śledczy, i MAK, i oba rządy .
S. Rosyjskie służby nie miały najmniejszego interesu w tym, aby
zabijać Lecha Kaczyńskiego, bo za kilka miesięcy przestałby być prezydentem i odszedłby w polityczny niebyt .
Nieprawda : Lech Kaczyński mógł ponownie wygrać wybory . Szkodził
polityce rosyjskiego imperializmu, bo wciągał Gruzję do NATO, umacniał
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niepodległość Polski, przyczynił się do rozwiązania WSI i sprzeciwiał się
niekorzystnym zapisom umowygazowej .
9 . Po śmierci Kaczyńskiego, relacje z Rosją zostały unormowane,
a stosunki między oboma państwami stały się w końcu poprawne .
Nieprawda. Polska polityka zagraniczna skręciła w kierunku prorosyjskim, a serwilizm rządu i prezydenta wobec Rosji osiągnął rozmiary
niewyobrażalne.
10 . Śmierć Lecha Kaczyńskiego była wynikiem katastrofy będącej
efektem splotu szeregu nieszczęśliwych okoliczności .
Nieprawda: Lech Kaczyński został zamordowany.
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POSŁOWIE

Jedną z pierwszych decyzji Donalda Tuska po objęciu fotela premiera RP była czystka personalna w służbach specjalnych . Jako pierwszy,
swoje stanowisko stracił znienawidzony przez środowisko Platformy
Obywatelskiej Antoni Macierewicz - szef i pierwszy twórca Służby
Kontrwywiadu Wojskowego . Zaraz po nim wyrzucono wszystkich,
którzy wraz z nim tworzyli nowoczesny kontrwywiad . Stanowiska stracili wszyscy szefowie zarządów SKW Zastąpiono ich ludźmi, których
sukcesy w służbach specjalnych nie były szczególne, ale którzy zasłużyli się lojalnością wobec Platformy . Aby ta lojalność była pod kontrolą, zatrudniono przy nich w charakterze doradców . . . byłych oficerów
Wojskowych Służb Informacyjnych negatywnie zweryfikowanych przez
komisję Macierewicza. I tak w gabinecie nowego szefa SKW - płk.
Grzegorza Reszki znaleźli się m .in. pułkownicy Artur B . i Dariusz B .
- obaj uwikłani w nielegalny handel bronią w czasach WSI . Podobnie
było w Służbie Wywiadu Wojskowego. Tam również - w miejsce ludzi
przyjętych w latach 2006-2007 - znaleźli się dawni funkcjonariusze
WSI . Niemal natychmiast wyhamowały najważniejsze sprawy operacyjne prowadzone przez obie służby, w tym sprawa rozpracowania grupy wojskowej podejrzewanej o sprzedawanie technologii wojskowych
Rosjanom . Najważniejszym kierunkiem działań nowego kierownictwa
stało się poszukiwanie materiałów kompromitujących poprzednich sze247

fów służb .
Podobnie było w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego . Bogdana Święczkowskiego odwołano w trybie pilnym, a jego miejsce zajął
Krzysztof Bondaryk - wcześniej, w latach 90 . wiceminister spraw wewnętrznych . Krzysztof Bondaryk zasłynął w ostatnich latach niejasnymi interesami : pojawiał się w towarzystwie biznesmenów związanych
ze służbami specjalnymi PRL, chronił przed odpowiedzialnością karną
brata uwikłanego w przemyt złota, odchodząc z Ery GSM podpisał zaskakujące zobowiązanie do zachowania w tajemnicy istotnych informacji, co stało w sprzeczności z obowiązkami plynącymi ze stanowiska szefa ABW (równocześnie dostał milion złotych odprawy z Ery - oficjalnie
z tytułu zakazu konkurencji) . Z kolei fotel pierwszego zastępcy szefa
ABW zajął po Grzegorzu Ocieczku płk Jacek Mąka . 1 znów zrobiono
czystkę personalną, wyrzucając wielu młodych funkcjonariuszy wyróżniających się patriotyzmem i mających już pewne dokonania - mieli
oni tego pecha, że zatrudniono ich w czasach PiS . Niemal natychmiast
zmienił się główny kierunek działań ABW : zahamowano większość operacji kontrwywiadowczych - zwłaszcza tych realizowanych „na kierunku rosyjskim" . Głównym przedmiotem zainteresowania ABW stali się
niezależni dziennikarze . Sam Mąka posunął się nawet do tego, że materiale operacyjne z podsluchu dziennikarzy odtajnił i dołączył do akt
sprawy cywilnej, którą wytoczył „Rzeczpospólitej" .' Również w ABW
najbardziej precyzyjna operacja nowych szefów dotyczyła poszukiwania za wszelką cenę „kwitów" i „haków" na poprzedników . Nie mogąc
nic znaleźć, do końca 2010 roku szefowie ABW złożyli łącznie ponad
26 kuriozalnych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw
przez samego Bogdana Święczkowskiego . Wśród „przestępstw" zarzucanych Święczkowskiemu znalazły się m .in. mobbing i szykanowanie
psychiczne pracowników. Wszystkie te zawiadomienia byty umarzane
przez prokuratorów, jednak ich ilość świadczy o zaciekłości, z jaką nowe
I . Nie trzeba dodawaE, że tym bezprecedensouym nadużyciem nie zainteresowafa sir żadna prokuratura.

24 8

kierownictwo służby chciało dokuczyć poprzednikom . W efekcie takich działań, służby przyjęły nową strategię, której główna zasada polegała na tym, aby niczego nie robić, umacniać władzę Donalda Tuska
i kontrolować media . W wyniku tej strategii zatrzymano perfekcyjną
operację (prowadzoną wspólnie z Agencją Wywiadu), obliczoną na
storpedowanie budowy „Gazociągu Północnego" ewidentnie wymierzonego w bezpieczeństwo Polski . W efekcie, już w 2010 roku zaczęła
się budowa rury na dnie Bałtyku . Co ciekawe : od początku 2008 roku
zaczęto notować niebywały wzrost aktywności rosyjskiego szpiegostwa
na terenie Polski . 1 . . . nic .
Trudniej poszło Turkowi z szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Mariuszem Kamińskim . Ustawa zakładała jego kadencyjność
i nie pozwoliła go zdymisjonować. Ekipa Donalda Tuska poradziła sobie i z tym . Prokuratura rzeszowska postawiła Kamińskiemu zarzuty
w związku z tzw. „aferą gruntową" i „podejrzanego Mariusza K." Donald Tusk mógł już zgodnie z prawem wyrzucić, a w jego miejsce powołać spolegliwego Pawła Wojtunika . Najważniejsze sprawy CBA znowu
utknęły w miejscu .
Jeszcze gorzej działo się w armii, nad którą zwierzchnictwo objął Bogdan Klich - pacyfista i psychiatra . Nastąpił dynamiczny rozwój wojskowej biurokracji, przy jednoczesnych cięciach wydatków na szkolenia,
uzbrojenie i wyposażenie . W efekcie, z końcem 2010 roku Siły Zbrojne
RP liczyły ponad 100 tysięcy żołnierzy i ponad 60 tysięcy urzędników.
Na to wszystko nałożył się katastrofalny bałagan w samym resorcie, braki sprzętu, ograniczane wydatki na zakupy i remonty, wstrzymywane
przetargi na samoloty dla VIP-ów i inne . W efekcie, polska armia stała
się sparaliżowanym, niezdolnym do jakichkolwiek działań tworem, masowo generującym młodych emerytów.
Latem 2009 roku amerykański rząd ogłosił, że elementy tarczy antyrakietowej nie zostaną rozmieszczone w Polsce . Rząd Tuska przeszedł
nad tym do porządku dziennego, choć mógł przynajmniej próbować
negocjować dalej . Ucieszyła się bardzo Rosja, która od początku sprze249

ciwiała się budowie tarczy.
Również dyplomacja kierowana przez Radka Sikorskiego zaczęła
notować porażkę za porażką . W 2009 roku rosyjski wywiad zagraniczny SVR wydał książkę o rzekomym pakcie Polski z Hitlerem przeciwko
ZSRR. Oficjalnego protestu nie było . Rok później dyktator Białorusi
zaczął zamykać do więzień lokalnych działaczy polonijnych . Sankcji ze
strony Polski nie było . Wzrosły jednak koszty utrzymywania polskiej
dyplomacji .
Od listopada 2008 roku w ekspresowym tempie zaczęła się powiększać biurokracja . We wszystkich urzędach centralnych i samorządowych przybyło urzędników utrzymywanych z pieniędzy podatników .
Pod koniec 2010 roku ich liczba zaczęła się zbliżać do 600 tysięcy etatów. I końca nie widać . W równie lawinowym tempie rośnie stan zadłużenia Polski . Pod koniec lutego tego roku dług zagraniczny Polski
niebezpiecznie zbliżył się do 800 miliardów. Rosnąć zaczęły również
ceny. Z początkiem 2011 roku rząd podniósł stawkę VAT i wprowadził
akcyzę na kolejne towary .
W styczniu 2011 roku sondaże wykazały 40-procentowe poparcie
społeczne dla rządu Platformy Obywatelskiej i samego premiera i równie wysokie poparcie dla urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego .
Quo wadis, Polsko?
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Protokół elektrowni ze Smoler5ska . Prąd włączono o godz. 10 :41 :11 . Wówczas zawyły syreny
alarmowe . Z filmu nagranego telefonem komórkowym wynika, że w tym czasie samolot był
juk na ziemi co najmniej 30 s . To dowód, ze do katastrofy nie mogło cipjśC po godz . 10:41 .
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Zdaniem ekspertów stenogramy z czarnych skrzynek zostały sfałszowane .
Major Grzywna nie powiedział:„Odchodzimy" lecz„Podchodzimy". Na nieudolne
fałszerstwo wskazuje też fakt, że nawigator wypowiada słowo zanim skończył
wypowiadać poprzednie .
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Fragment protokołu zeznań por . Huberta Okonia, który stwierdził, że
kpt . Protasiuk był świetnym pilotem .
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Prezydent i„jego" pilot - kapitan Arkadiusz Protasiuk na lotnisku
w Wilnie, kwiecień 2009 ; źródło: litewska telewizja .

Kapitan Arkadiusz Protasiuk
w mundurze oficera Sił Powietrznych .

„Od najmłodszych lat chciał być
pilotem"- kapitan Protasiuk w kokpicie
rządowego samolotu .

Przedostatnie szczęśliwe IądowanieTu-154M w Pradze 8 kwietnia 2010 r. Dowódcą samolotu był
kapitan Arkadiusz Protasiuk . Wraz z nim w kokpicie siedzieli major Robert Grzywna, nawigator
Artur Ziętek i technik Andrzej Michalak. Kadr z filmu amatorskiego Przemysława Gomzela .

Podczas remontu w Samarze rządowy tupolew stał niepilnowany i niestrzeżony . Była to
doskonała okazja, aby zainstalować wjego wnętrzu urządzenia podsłuchowe lub ładunek
wybuchowy .

i

Mechanik Konstantan Afanazjew oprowadza dziennikarzy po wnętrzu Tu-154M o numerze
101 podczas remontu w Samarze. Zdjęcie z reportażu wyemitowanego przez rosyjską telewizję .

r

Według Roberta T. ta komora silnika rozpadłaby się na dziesiątki tysięcy części,
gdyby samolot uderzył o ziemię. Taki jej wygląd wskazuje na wybuch .

r
:; < u p(( ostały prawie nienar'ij, ne za u v , i
Elementy silnika widoxu e na
Robert T. Jego zdaniem te elementy silnika nie pracowały w momencie zderzenia z ziemią .

10 kwietnia wieczorem . Na zdjęciu widoczny wyraźnie jest kokpit samolotu .

Zdjęcie zrobione następnego dnia po katastrofie . Nie widać już kokpitu .

Kadr z filmu wykonanego amatorską kamerą przez członka ekipy
ratunkowej . Jeden strażak mówi do drugiego :,,Patrz, załoga żyje'.

O godz. 14 :52 zwłoki Prezydenta leżały niepilnowane -fu -u14
w kwietniu 2010 r . od oficera Agencji Wywiadu .

.,trzymałem

Ekipy ratunkowe pojawiły się na miejscu niemal
natychmiast . Ktoś specjalnie to zaplanował,
wiedząc, że dojdzie do katastrofy .

To zdjęcie otrzymałem w maju 2010 r . od oficera ABW, który
twierdził, że zostało mu przekazane przez NSA. Tupolew
awaryjnie wylądował w lesie . Potem doszło do wybuchu .

Rosyjscy żołnierze zmieniają żarówki w latarniach przed pasem startowym lotniska
Siewiernyj.

Leszek Szymowski
(ur. 1981 w Krakowie) - polski
dziennikarz śledczy i totograt,
absolwent Uniwersytetu
Warszawskiego . Publikowa)
m . in . na łamach
„Gazety Polskiej", „Najwy?szego
Czasu! ,Wprost", „Angory"
i „Warszawskiej Gazety" .
Pracował w TVP przy programach
sledczych „Misja Specjalna"
„30 minut extra" . W latach
2005-2006 opisywał nieznane
kulisy śiiiierci ksiedza
Jerzego Popiełuszki .
Na lamach „Wprost" ujawni)
związki detektywa Krzysztofa
Rutkowskiego z gangiem
mokotowskim . W tygodniku
„Angora" zasłynął a tykułami
na temat okolicznosci zabójstw
Krzysztofa Olewnika
i Marka Papały .
Od 10 .04 .2010 rr prowadzi
sledztwo dziennikarskie w sprawie
katastrofy smoleńskiej .

