
W obronie polskich lotników

Niemal odruchowo bronimy dobrego imienia załogi Tu-154. Każde złe słowo, ze strony 
przedstawicieli partii miłości  budzi nasz natychmiastowy sprzeciw. To znana prawda, że Polacy 
szanują pilotów, ale najchętniej martwych. Jak zupełnie inaczej patrzymy na Artura Wosztyla, 
Remisiusza Musia, Rafała Kowaleczkę czy nieznaną z nazwiska stewardessę. Nie wszyscy mają 
łatwość zaufania tym ludziom. A przecież zginęli ich koledzy i koleżanki. To oni mogli lecieć tym 
samolotem. Sądzę, że nawet jeśli mieli śmierć w oczach i nadal się obawiają, stoją po naszej stronie 
zdecydowanie bardziej niż dziennikarze. Dlatego postanowiłem im zaufać. Nie bezgranicznie 
oczywiście. Poświęciłem trochę czasu na analizę czterech wywiadów z członkami załogi Jaka-40, 
jakie udało mi się znaleźć w internecie. Niżej prezentuję treść tych wywiadów wraz z moimi 
komentarzami, spostrzeżeniami i wnioskami (brązowy kolor czcionki).

Za punkt wyjścia przyjąłem podaną przez Gazetę Polską godzinę lądowania Jaka-40 na lotnisku 
Siewiernyj. 

Analizuję wywiady w odwrotnej kolejności chronologicznej. Rozpocząłem od chyba najnowszego i 
niosącego najwięcej informacji wywiadu z Remigiuszem Musiem, traktując go jako podkład do 
wychwycenia ewentualnych rozbieżności.

Rozmowa z Remigiuszem Musiem.

tvn24.pl: Godzina 08:37:01. Ostatnie zdanie, które członek załogi JAKa-40 wypowiada przez 
radio do dowódcy TU-154: „Arek, teraz widać 200 (metrów – red.)”. To pańskie zdanie?

Remigiusz Muś (technik pokładowy JAKa-40): Tak, to jest ostatnie, co w ogóle przez nasze radio 
do nich wyszło. Nawet nie przechodziłem już na częstotliwość 123,45, która jest taką umowną 
częstotliwością do pogaduch, zwykle nieokupowaną przez jakiś radar, czy kogoś, kto prowadzi.

Muś nie potwierdza godziny podanej przez osobę prowadzącą wywiad, więc przypuszczam, że nie 
jest prawidłowa  Przekazał krótki komunikat, nie próbował więcej rozmawiać. Domyślam się, że 
samolot był bardzo blisko lotniska, a załoga przygotowywała się do lądowania. Dlatego komunikat 
poszedł na „ogólnej” częstotliwości by nie rozpraszać załogi obsługą radia. 
Bardzo zagadkowe jest stwierdzenie: „to jest ostatnie, co przez nasze radio do nich wyszło” . 
Gdyby w ciągu najbliższych minut zdarzyło się coś niepokojącego z Tupolewem,  prawdopodobnie 
pierwszym odruchem byłaby próba kontaktu radiowego. Przychodzą mi do głowy trzy  wyjaśnienia 
tego stwierdzenia. Załoga Jaka niemal natychmiast oddaliła się od samolotu z jakiegoś ważnego 
powodu,  ktoś ich sterroryzował i uniemożliwiono im posługiwanie się radiem lub byli pewni, że 
tupolew wylądował i wyłączyli urządzenia. 

Porucznika Artura Wosztyla (pierwszego pilota, który rozmawiał wcześniej z dowódcą Tu-154 
– red,) nie było już wtedy w samolocie? 

Nie. Ja też wyszedłem na około dwie minuty, na tę ostatnią fazę lądowania, żeby nasłuchiwać jak 
lądują. Porucznik Wosztyl rozejrzał się i powiedział: „Nie, teraz to już w ogóle nic nie widać. W 
tych warunkach to się chyba nie da wylądować. Może lepiej żeby nie lądowali?”. Mgła wchodziła 
na lotnisko takimi pasami. Wtedy to był moment, że nie było widać już drzew, które stały obok nas. 
Ja na to: „Dobra, to wrócę”. Wróciłem i powiedziałem o tych 200 metrach. Odpowiedzieli: 
„Dzięki”.

Potwierdza, że była to ostatnia faza lądowania Tupolewa. W tym czasie wyszedł na płytę lotniska 
tylko ma  około dwie minuty. Po sugestii Wosztyla  Muś poszedł do samolotu przekazać informację 



o widoczności 200 metrów. Według stenogramów przekazał tę informację o  godz.  8.37:01

Wcześniej siedział pan w kabinie pilotów? Z kim? 

Od pewnego momentu już tylko sam. Artur i Rafał Kowaleczko (drugi pilot – red.) byli na 
początku, później siedzieli w saloniku. Ja w kabinie nasłuchiwałem przez radio, co się dzieje.

Informacja ta ma odzwierciedlenie w stenogramach o godz. 8.28:06

A czy któryś z was widział, jak próbował lądować rosyjski Ił?

Tak, przy pierwszym nieudanym podejściu Iła tylko ja byłem na zewnątrz. Chłopaki obserwowali to 
przez okienka w samolocie. Powiedziałem: „Chodźcie, może jeszcze raz podejdzie. I podszedł”.

Pytanie jest o mężczyzn, członków załogi. Muś odpowiada, że tylko on stał w tym momencie na 
lotnisku. Podchodzący pierwszy raz do lądowania Ił zainteresował wszystkich na tyle, że 
oczekiwali drugiego podejścia i prawdopodobnie chcieli to zobaczyć z lotniska a nie z samolotu. 

Jak te podejścia wyglądały?

Pierwsze było jakieś 15 minut po naszym lądowaniu. Wyszli niemal idealnie nad pas, ale nie 
centralnie. To jest duży samolot, więc musi dokładnie wycentrować. Pas miał szerokość 50 metrów. 
Nam było łatwiej. Nasz JAK ma rozpiętość skrzydeł 25 m. Dlatego my mogliśmy lądować nawet na 
połówce pasa, a niekoniecznie na centralnej linii.

Zdaniem Musia pierwsze podejście Iła-76 było ok godz. 7.37. Przelatuje nad pasem, nie siada. 

A Tu-154?

Podobnie jak Ił. Tu-154 ma rozpiętość skrzydeł 37,5 m. (Jeśli nie wyjdzie dokładnie na pas) też 
musi „dogiąć” żeby być idealnie nad linią centralną. Ił „doginał” – moim zdaniem – dosyć 
brawurowo. Skrzydła nad trawą były na wysokości około 3 metrów i to z dużymi przechyleniami. 
W końcu zrezygnował i odszedł. To pierwsze podejścia wyglądało dosyć dramatycznie.

Odczekaliśmy 10 minut i usłyszeliśmy, że podchodzi drugi raz. Wyszliśmy wszyscy, razem z naszą 
stewardessą. Tym razem jednak Rosjanie zupełnie nie trafili w pas.

My staliśmy na drodze kołowania oddalonej od niego o ok. 70 metrów. Ił wyszedł niemal dokładnie 
nad nami. Wiedział, że nie jest nad pasem, więc przed przelotem nad naszym JAK-iem już miał 
obroty startowe i nie kombinował tylko odlatywał. Ta cała sytuacja z Iłem zaniepokoiła nas bo 
pomyśleliśmy tak: to jest samolot z tego lotniska, swojacy. A mimo to nie wylądowali. Co będzie z 
Tupolewem?

Potwierdza dramatyczne,  wzbudzające zainteresowanie pierwsze podejście Iła. Siedząc w Jaku 
usłyszeli o godz. 7.47 ponownie jego dźwięk. Wyszli wszyscy na pas łącznie ze stewardessą. 
Prawdopodobnie ok. 7.48 przeleciał nad ich głowami. 
Trudno wskazać drogę kołowania oddaloną 70 m od pasa. Na podstawie mapy google droga 
kołowania jest w odległości ok 170 m od skraju pasa. Nie wiem, gdzie mógł stać Jak. Skoro Muś 
twierdzi, że było to zdecydowanie bliżej to można domniemywać, że stał w jednej z dwóch zatok 
przy drodze kołowania. Łącząc tę informację z wcześniejszą wypowiedzią o potrzebie 
zatankowania bardziej prawdopodobna jest zatoka w okolicy wieży, gdzie niedaleko znajduje się 
stacja paliw. Inne źródła wskazują okolice bramy południowej. Nie mając pewnej informacji o 



miejscu postoju Jaka trudno określić z dużym prawdopodobieństwem, z której strony podchodził 
IŁ. Ze zdania „[..] Ił wyszedł niemal dokładnie nad nami. Wiedział, że nie jest nad pasem, więc 
przed przelotem nad naszym JAK-iem już miał obroty startowe i nie kombinował tylko odlatywał” 
skłaniam się do opinii, że podchodził od wschodu. Ale nie wykluczam przeciwnej  interpretacji tego 
fragmentu. Kierunek podejścia Iła ma bardzo istotne znaczenie przy ustalaniu zdarzeń dotyczących 
tupolewa..
Interesująca jest informacja na temat Iła, który według Musia, był z tego lotniska. Nie był to zatem 
Ił z funkcjonariuszami FSB z Moskwy, lecz lokalny samolot realizujący tu jakieś zadanie. 
(domglenie pasa i okolic?). 
 
W stenogramach, między trzecim a czwartym zakrętem Tu-154 jest siedem kolejnych 
niezrozumiałych wypowiedzi niezidentyfikowanych osób/osoby. Wtedy był Pan w kabinie 
JAK-a, czy już na zewnątrz?

Tuż przed tym momentem wyszedłem z kabiny i wszyscy – jak mówiłem na początku – stanęliśmy 
przed naszym samolotem. Po chwili wróciłem donieść o tej 200-metrowej widoczności i znów 
wyszedłem.

Pada bardzo istotne stwierdzenie „ wszyscy – jak mówiłem na początku – stanęliśmy przed naszym 
samolotem”, które potwierdza, że było to dokładnie podczas drugiego przelotu iła..Muś jak twierdzi 
wyszedł na około dwie minuty i wrócił przekazać komunikat. Było to więc w czasie 7.47 - 7.49. W 
stenogramach ten moment jest podawany w czasie 8.35:29 – 8.37:00. Po powrocie do Jaka o godz. 
7.49 poinformował Tupolewa o widoczności 200m. W stenogramach jest podany czas 8.37:01. 

A słyszał Pan jeszcze komunikat wieży tuż po trzecim zakręcie TU-154: „Polski 101, i od 100 
metrów być gotowym do odejścia na drugi krąg”?

Tak, ale ja słyszałem „50”. Tak mówiłem kolegom tuż po katastrofie i nadal tak twierdzę. Pamiętam 
też, że Ił również dostał od kontrolera komendę „50 metrów i być gotowym do odejścia”. Podczas 
pierwszego i drugiego podejścia.

Potwierdza, moje spostrzeżenie, że Komunikat „50” po trzecim zakręcie musiał paść nie później niż 
wychodzili z samolotu po usłyszeniu Iła, czyli nie później niż  7.47.  W stenogramie jest to godzina 
8.35:22

Przysłuchiwał się Pan rozmowom wieży z dowódcą Iła?

Tak, ale to byli dwaj Rosjanie i często mówili niezrozumiale dla mnie. Ciężko było słuchać tej 
korespondencji. Tamtej komendy jestem jednak pewien.

Zresztą to jest do sprawdzenia, bo na naszym (JAK-a) magnetofonie, który miałem okazję raz 
później przesłuchać w obecności żandarmów, nagrana jest cała korespondencja Iła z wieżą. Po tym 
jak Rosjanie odeszli na inne lotnisko magnetofon, tak jak wiele innych odbiorników, wyłączyliśmy. 
Byliśmy tam bez akumulatorów a nie wiedzieliśmy, czy dojedzie zasilanie lotniskowe. Później 
włączyliśmy już tylko naszą radiostację, bez magnetofonu. Szkoda.

Nie rozumiem, dlaczego zostały wyłączone urządzenia łączności skoro Tupolew nie wylądował. 
Powinni próbować nawiązywać z nim łączność, a nie wyłączać wszystko. Nasuwają mi się trzy 
wytłumaczenia tego faktu, o których wspomniałem wcześniej: oddalenie się od samolotu z ważnego 
powodu,  opanowanie samolotu przez obce służby lub pomyślne wylądowanie tupolewa.. 

Według stenogramów z czarnych skrzynek, kontroler wydaje po raz pierwszy komendę „101 



horyzont” dokładnie w tej samej sekundzie, w której nawigator podaje wysokość 50 metrów. 

I ja właśnie słyszałem jak mówił wcześniej, że najniżej mogą zejść na 50 metrów i być gotowi 
odlecieć, jeśli nie zobaczą pasa. Nie na 100. Teraz: czy nasze słowa są bardziej wiarygodne, czy 
stenogram?

Muś nie odnosi się do stwierdzenia osoby prowadzącej wywiad. Prawdopodobnie nie słyszał tych 
słów przez radio. Przywołuje polecenie wieży wypowiedziane zanim wyszedł z samolotu.

Dwóch różnych komend kontrolera, który by raz mówił „bądźcie gotowi do odejścia przy 100 
metrach”, a w innym momencie „bądźcie gotowi przy 50 metrach” Pan nie słyszał?

Nie, nie słyszałem. Była jedna komenda.

I jedyną osobą, poza kontrolerem i dowódcą TU-154, który ją słyszał był właśnie Pan?

Tak. Artur i Robert mogli tylko potwierdzić moją wersję. Jeśli kontroler wszystkich traktował 
równo, to logiczne, że im też wydał komendę z wysokością 50 metrów.

A jak było z wami, tzn. z lądowaniem Jaka-40? 

Nam również kontroler powiedział, że mamy zejść do wysokości 50 metrów.

Zeszliście?

W przypadku tego lotniska, zgodnie z procedurą, można zniżyć się do wysokości 100 metrów. Dalej 
lot poziomy i ani metra niżej. My zrobiliśmy dokładnie tak – jakiś czas lecieliśmy poziomo na 
wysokości 100 metrów. Do momentu, kiedy zobaczyliśmy bramkę z APM-ów (wielkie reflektory 
na ciężarówkach rozstawione po prawej i lewej stronie pasa, przed nim; świecą w stronę 
nadlatującego samolotu – red.). Ich światło było widoczne z dosyć dużej odległości. Pomogły nam 
znakomicie. Spokojnie skorygowaliśmy lot w prawo, żeby znaleźć się między nimi.

Tyle tylko, że JAK-40 dopuszczał przy 2,5 km długości pasa smoleńskiego lotniska możliwość, 
żebyśmy nad jego progiem mieli sporą wysokość a i tak wylądowali. Gdyby Tupolew był 80 
metrów nad początkiem pasa, to prawdopodobnie na tych 2,5 km załoga by nie przyziemiła. 
Musieli być niżej.

Czy Pan, albo któryś z członków załogi JAK-a, został już przesłuchany przez rosyjskich 
prokuratorów?

Ja i Rafał nie. Ale w Moskwie przed rosyjskimi prokuratorami zeznania składał Artur Wosztyl. 
Niczego tam jednak nie podpisywał.

Rosjanie może i mają prawo go przesłuchiwać ale on nie powinien być rozmowny. Z całą 
pewnością nie powinien niczego podpisywać. 

Czy wy uzyskaliście zgodę na lądowanie? 

Tak. Kiedy wyszliśmy z czwartego zakrętu i zameldowaliśmy, że jesteśmy na prostej.

Kontrolerzy ze Smoleńska mieli zeznać, że nie wydali waszemu JAK-owi zgody na lądowanie. 
Uzyskaliście ją, czy nie? 



Tak. Kiedy wyszliśmy z czwartego zakrętu i zameldowaliśmy, że jesteśmy na prostej.

Interesujący wątek. Trudno sobie wyobrazić, aby Jak mając kontakt z wieżą lądował bez ich zgody. 
Nie wykluczam, że na wieży nie było nikogo podczas lądowania Jaka. Wówczas kontrolerzy 
istotnie nie wydawali takiej zgody.

Porównując to do sytuacji Tu-154: to był mniej więcej ten moment, kiedy w stenogramach 
występuje po sobie tych siedem niezrozumiałych wypowiedzi?

No tak. Im został jeszcze czwarty zakręt, ale po pierwsze w przypadku Tu-154 trzeci i czwarty to 
był praktycznie jeden element – nie robi się między nimi wyrównania. Poza tym to jest większa i 
szybsza maszyna. Mogli się wcześniej dogadać, lub nie dogadać, na lądowanie. Tych komend w 
stenogramach brakuje najbardziej. Zaznaczam, że nie wiem, co zostało wypowiedziane w tych 
siedmiu niezrozumiałych komendach. Wiem, co powinno paść: zgoda, albo niezgoda na lądowanie. 
Wiadomo tylko, że kontroler sprowadzał ich nadal.

Potwierdza, że nie słyszał rozmowy Tupolewa z wieżą w czasie 7.47 – 7.49. Według stenogramów 
było to  w czasie 8.35:29 – 8.37:00

Jak wyglądała wasza korespondencja z wieżą w Smoleńsku? Nie było problemów ze 
zrozumieniem komunikatów?

Na początku, jak byliśmy jeszcze daleko, kontroler mówił trochę niezrozumiale. Ale jak kilka razy 
Artur powiedział mu, żeby powtórzył, zaczął mówić wyraźnie. Później wszystko wyglądało już 
normalnie. Byliśmy też dosyć dobrze przygotowani.

Może, w porównaniu z lądowaniem na innych rosyjskich lotniskach, tutaj rzeczywiście było trochę 
gorzej, ale do zniesienia. W przypadku naszego podejścia nie było żadnych niejasności. Tyle tylko, 
że my sami wybraliśmy lot poziomy od 100 metrów aż do momentu zobaczenia bramki i wejścia w 
nią. 
A to, że kontroler powiedział 50 metrów.. Dobrze, my mieliśmy kartę podejścia, na której były 
minima tego lotniska. Zgodnie z nią nie mogliśmy zejść niżej niż 100 metrów. I tak po prostu 
zrobiliśmy. A jeśli chodzi o Tupolewa, to naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego oni zniżali się 
poniżej 100 metrów. I dalej - poniżej 50.

Dlaczego kontroler – skoro karta wyraźnie określała minima lotniska w tych warunkach – 
miał pozwolić wam, Iłowi i TU-154, na zejście o 50 metrów niżej, niż było to zapisane na 
karcie?

No właśnie. Przedruki karty otrzymaliśmy z ambasady. Byliśmy przygotowani, mieliśmy 
współrzędne środka lotniska, które dodatkowo można było wprowadzić do GPS-a. Stąd 
dysponowaliśmy dosyć dokładną odległością. Ale GPS wyprowadzał nas w lewo, a radiolatarnie w 
prawo. No więc lecieliśmy wypadkową. Gdy zobaczyliśmy światła APM-ów, tak jak mówiłem, 
trzeba było „dogiąć” w prawo. 

Ostatnio usłyszałem sugestię, że nasze karty podejścia nie są najaktualniejsze, że istnieją nowsze. 
Jeśli nawet tak jest, to nie otrzymaliśmy ich i lądowaliśmy – tak jak Tupolew – według kart, które 
mieliśmy w Pułku. Opatrzone są one datą „2006 r.”.

Bardzo interesujący wątek, jeśli są zaktualizowane karty dlaczego dostali stare. Czyżby chodziło o 
lądowanie od wschodu?  Naturalne warunki lotniska (pochylenie, kierunki wiatrów) sprzyjają 



lądowaniu z zachodu. Nawet w dniu katastrofy po południu lądował An-72 właśnie od zachodu. 

Przed kwietniowymi lotami pytaliśmy stronę rosyjską – przez nasze MSZ – czy są uaktualnienia. 
Otrzymaliśmy odpowiedź, że nic się nie zmieniło (potwierdził to w rozmowie z tvn24.pl rzecznik 
MSZ Piotr Paszkowski).

Dlaczego zatem GPS wszystkich wyprowadzał na lewo? Przecież Tu-154 też schodziło na lewą 
stronę. Ił dwukrotnie tak samo.

Jedyna  wypowiedź kogoś z załogi Jaka na temat kłopotów Tupolewa przy podejściu do lotniska. 
Czy istotnie Muś widział nieprawidłowe podejście Tupolewa, czy sugeruje się szczątkami 
znajdującymi się po lewej stronie osi pasa? Trudno powiedzieć.

Kto odpowiada za to, żeby karty były w kabinie podczas lotu?

Karty podejścia załatwia drugi lotnik. U nas był to Rafał. Przed kwietniem wykorzystywaliśmy je 
ostatni raz w 2009 roku. Na pewno ani razu nie było tam liczby „50”. Dlatego pomimo uwag 
kontrolera my zrobiliśmy po swojemu, czyli bezpieczniej.

Może współrzędne GPS-a w tych nowszych kartach są inne? Może jednak mieliśmy niewłaściwe?

=======================================================================

Artykuł na podstawie rozmowy z członkiem załogi Jaka.

Artykuł jest napisany w taki sposób, że chwilami trudno się zorientować, czy tekst wypowiadany 
jest przez członka załogi, czy jest komentarzem redakcji. Zinterpretowałem według własnego 
uznania. Dwuznaczne fragmenty wyróżniłem na zielono.

Cały czas jeszcze jestem w szoku i nie mogę dojść do siebie 

relacjonuje nam osoba z załogi polskiego jaka-40, który 10 kwietnia lądował w Smoleńsku tuż 
przed maszyną z prezydencką delegacją. Nasz rozmówca był już przesłuchany przez polską 
prokuraturę. Opowiedział śledczym, co widział i słyszał na lotnisku w Smoleńsku. Prawo 
zakazuje mu ujawniania swych zeznań, bo śledztwo trwa, ale zdecydował się o tym 
opowiedzieć Faktowi, bo nie może pogodzić się ze zrzucaniem winy na załogę tupolewa. 

Ludzie muszą dowiedzieć się, jak to tam wyglądało. Bo teraz tylko wciąż słyszę, że winni są tylko 
polscy piloci. A tu, na lotnisku, z obsługą tego lotu, też działy się dziwne rzeczy, które trzeba 
wyjaśnić 

tłumaczy nasz rozmówca.

Rozmówcą jest prawdopodobnie stewardessa. Używa obiegowego zwrotu piloci na określenie 
wszystkich, którzy siedzą w kokpicie. Członkowie załogi operują raczej zwrotami dowódca, drugi 
pilot, mechanik, załoga.

Po wylądowaniu cześć z nas stanęła przy pasie lotniska i czekała na tupolewa 

opowiada świadek. 

Z wywiadu Musia wynika, że wkrótce po wylądowaniu spośród mężczyzn, tylko on stał na 



zewnątrz samolotu. Ta wypowiedź potwierdza, że wypowiadającą się osobą jest stewardessa, która 
również mogła wyjść na zewnątrz i stać z Musiem.. 

Piloci wrócili do samolotu i przez radio rozmawiali z załogą prezydenckiej maszyny. Oni wiedzieli 
od nas, że jest mgła i bardzo złe warunki, ale nie byli spanikowani

wspomina. Po kilkunastu minutach usłyszeli dźwięk nadlatującego Tu–154. 

Początkowo odgłos był całkowicie normalny, silnik pracował spokojnie. W pewnej chwili jednak 
dobiegł nas huk silnika, taki jak przy starcie, więc wiedzieliśmy od razu, że dzieje się coś złego. Po 
chwili usłyszeliśmy odgłos dwóch eksplozji, po nich jakieś głuche trzaski. I zapadła cisza. Byliśmy 
przerażeni, bo zdaliśmy sobie sprawę, że doszło do katastrofy.

Jak sądzę, z komentarza osoby prowadzącej rozmowę wynika, że dźwięk nadlatującego Tupolewa 
został usłyszany przez załogę kilkanaście minut po wylądowaniu lub kilkanaście minut po powrocie 
pilotów do samolotu.  Natomiast wypowiedź stewardessy nie dotyczy Tupolewa.  Trudno uznać za 
normalny jego odgłos,  gdy pracuje jeden silnik. Sądzę, że mówi o samolocie jednosilnikowym i 
katastrofie z jego udziałem, która wydarzyła się w innym czasie (moim zdaniem o godz 8.56).

Członkowie załogi Jaka ruszyli do stojących przy płycie Rosjan z obsługi lotniska. 

Krzyczeliśmy do nich, że jest katastrofa, machaliśmy rekami, pokazywaliśmy, by tam natychmiast 
jechali. Że samolot się rozbił! Żeby nas zabrali, bo może trzeba ratować rannych, pomóc w 
ewakuacji

opowiada świadek. 

Opisywana reakcja i przebieg zdarzeń może dotyczyć relacjonowanej wyżej katastrofy samolotu 
jednosilnikowego,  jednak nie możemy mieć pewności,  czy nie dotyczy innego wydarzenia. W 
poprzednim wątku rozmowy pomieszano informację o dźwięku nadlatującego Tupolewa z 
katastrofą innego samolotu. Analogiczna uwaga dotyczy następnej wypowiedzi.

Rosjanie jakby niczego nie rozumieli. Dopiero gdy na nich nakrzyczeliśmy, wsiedli do 
samochodów i ruszyli w stronę, gdzie rozbił się samolot. Ale po chwili zawracali, bo tam było coś 
zagrodzone. Musieli jechać inną stroną. Gdy nas mijali, pytaliśmy, czy coś wiedzą, co z 
tupolewem? Jeden z nich przez otwarte drzwi auta rzucił nam: „Odlecieli”. Nic z tego nie 
rozumieliśmy.
Gdy auta rosyjskiej obsługi w końcu odjechały, z wieży wybiegł kontroler, głośno przeklinając. – 
Krzyczał, że będzie miał straszne kłopoty, wielkie problemy. Łapał się za głowę, zakrywał rękami 
twarz, biegał w kółko i powtarzał, co z nim będzie, że takie straszne kłopoty będzie miał 

opowiada nam członek załogi jaka. Kontrolera dobrze zapamiętał, bo wyglądał na bardzo 
starego człowieka, ze zniszczoną, nalaną, mocno czerwoną twarzą. 

Boże, jacy ludzie tu pracują, pomyślałem 

wspomina nasz rozmówca. 

Wypowiedź dotycząca lokalizacji Jaka-40 na lotnisku. Skoro widzieli kontrolera wybiegającego z 
wieży można wyciągnąć wniosek, że stali w bezpośrednim sąsiedztwie wieży, ale  równie dobrze 
mogli np. dobiec w to miejsce.
Stwierdzenie o strażakach, którzy musieli się wycofać i pojechać inną stroną, „bo tam było coś 



zagrodzone” słyszałem także z ust Wiśniewskiego. 
Intrygujący jest fragment:”gdy auta rosyjskiej obsługi już odjechały”, który moim zdaniem może 
wskazywać na fakt, że lotnisko będące we władaniu rosyjskich żołnierzy zostało opanowane przez 
jakąś inną „obsługę”, która odjechała po katastrofie. Z wypowiedzi stewardessy można 
wywnioskować, że kontroler na wieży nie był trzeźwy. 

Po chwili przez okno wieży wyjrzał człowiek w zielonym mundurze. Wybiegł i zabrał tego 
kontrolera. Wojskowi zamknęli zaraz wieżę, a nam kazali wrócić do jaka. Nie było z nimi żadnej 
dyskusji. Kazali i już. Zamknęli nas na kilka godzin w samolocie 

relacjonuje. Załoga jaka musiała pozostać w zamkniętej maszynie. Nie pozwolono im wyjść, 
nikt nie chciał niczego im powiedzieć o losie załogi i pasażerów prezydenckiego samolotu.

Internowanie załogi Jaka bardzo mocno wskazuje na „niewytłumaczalność” sytuacji, która 
zaistniała na Siewiernym. Moim zdaniem osoby odpowiedzialne za lotnisko wpadły w ogromne 
przerażenie nie ogarniając umysłem tego co się zdarzyło. Równocześnie trudno je podejrzewać o 
udział w zamachu.

Rosjanie powiedzieli nam, że czekamy na nowego kontrolera, którego ściągają, byśmy mogli 
odlecieć. Dopiero jak go sprowadzili, dostaliśmy pozwolenie na wylot 

mówi nam świadek. Polska prokuratura wystąpiła do Rosjan już dwukrotnie z wnioskami o 
pomoc prawną, bo nasi śledczy chcą przesłuchać kontrolerów ze Smoleńska i obsługę lotniska. 
Ale mimo ponagleń, na razie nie ma rosyjskiej odpowiedzi. Nie wiadomo też, gdzie jest szef 
zmiany kontrolerów, który zaledwie 3 dni po katastrofie oficjalnie odszedł na emeryturę. I 
zniknął...

Dalszy przebieg zdarzeń potwierdza nietrzeźwość kontrolera. Natychmiast zabrano go z wieży i 
odizolowano. 

Rozmowa z  Arkadiuszem Wosztylem tytuł:Tupolew nie lądował.

Agnieszka Kublik, Wojciech Czuchnowski: O której pierwszy raz 10 kwietnia skontaktował 
się pan z Tu-154?

Artur Wosztyl: Już po wylądowaniu pod Smoleńskiem. Mamy taki zwyczaj, że jeżeli zauważamy 
np. pogarszające się warunki meteorologiczne, informujemy inną załogę. To rutynowe zachowanie. 
Na lądowanie tupolewa czekaliśmy w jaku, bo musieliśmy dotankować samolot. Ja z kolegami z 
Tu-154 rozmawiałem raz. Potem rozmawiali inni koledzy z załogi.

Unika podania nawet orientacyjnej godziny rozmowy, co oznacza, że była zupełnie inna niż 
podawana oficjalnie.

W sumie były trzy rozmowy: o 8.25, 8.30 i 8.37. Tak podał Międzypaństwowy Komitet 
Lotniczy (MAK).

Nie spoglądałem na zegarek. Podałem pilotom warunki pogodowe.

Prawdopodobnie czasy podane przez MAK nie są zgodne z prawdą, dlatego Wosztyl unika 
potwierdzenia. 



Alarmował pan, że są dramatyczne?

Już gdy my podchodziliśmy do lądowania, ok. półtorej godziny wcześniej, warunki zaczęły się 
zmieniać. Pierwsza informacja: widoczność wynosi 4 tys. m. Potem w kilka minut się pogorszyła, 
było już tylko 1500 m. 

Jaka była, gdy rozmawiał pan z Tu-154 na 16 min przed katastrofą?

Już poniżej minimum. Dla jaka minimalna widzialność na tym konkretnym lotnisku wynosi 1500 
m.

I to było też poniżej minimum Tu-154?

No tak, zdecydowanie.

Jeżeli warunki są tak złe, to znaczy, że nie można lądować.

Nie można. I tupolew wcale nie lądował. Robił podejście do lądowania i w jego trakcie doszło do 
katastrofy. 
Podejście wygląda tak, że samolot zniża się do swojej minimalnej wysokości i wykonuje lot w 
kierunku lotniska. Jeżeli na tej wysokości w odpowiedniej odległości od drogi startowej ma kontakt 
wzrokowy z ziemią, może się zniżyć i kontynuować, nawet gdyby wieża podała mu gorsze 
warunki.
Jeżeliby wieża powiedziała: "kategorycznie zabraniam", wtedy pilot nie robiłby nawet podejścia do 
lądowania.

Wieża może zabronić lądowania? 

Kontroler zawsze może zabronić, w każdym momencie. Kieruje ruchem na lotnisku. Jest panem i 
władcą.

10 kwietnia wieża powinna była zabronić Tu-154 lądowania?

Nie chcę spekulować.

Ale skoro warunki pogodowe były poniżej minimum dla tupolewa, to znaczy, że on nie mógł 
lądować, czyli wieża powinna była mu tego zabronić. 

Kontroler powinien dać jednoznaczną informację. 

Jednoznaczną?

Podać: "zabraniam podejścia".

Pan odradzał tupolewowi lądowanie? Tak twierdzi MAK.

Nie mogę o tym mówić. Powiem tyle: ja osobiście rozmawiałem z mjr. Robertem Grzywną, drugim 
pilotem Tu-154. Przekazałem mu informacje o warunkach meteorologicznych i ostrzegłem go, że są 
nieciekawe. 

Nieciekawie, czyli nie ląduj?



Przekazałem swoje sugestie. Nie powiem, jakie to były sugestie.

W stenogramach jest jego stwierdzenie „warunków do lądowania nie ma”. Jednak Wosztyl dwa 
razy unika odpowiedzi nie chcąc obarczać winą pilotów  Tupolewa, że lądowali mimo jego sugestii.

Była kłótnia? Pan odradzał lądowanie, a mjr Grzywna chciał lądować?

Nie!

Nie było ostrej wymiany zdań?

Nie! Powiedział: "dzięki, porozmawiam z Arkiem", czyli dowódcą kpt. Protasiukiem. I zapytał, jak 
my wylądowaliśmy. Lądowaliśmy przy widzialności 1500 m, a dla nas to minimum pogodowe, 
odpowiedziałem , że nam się udało. Mamy zwyczaj, że po lądowaniu załoga sobie dziękuje, a ja 
mówię: "kolejny raz się udało".

Czekając na wylądowanie Tu-154, słyszał pan rozmowę pilotów z wieżą?

Tak.

Wieża odradzała lądowanie?

Nie mogę o tym mówić.

Kolejna odmowa odpowiedzi by nie kłamać lub nie obciążać kolegów z tupolewa.

Podała, że warunki są poniżej minimum?

Tak, to standardowa procedura. Z tego, co wiem, wieża podała pilotom te same dane co my. Pytała 
o zapas paliwa, zapasowe lotniska, dawała ciśnienie, widzialność. Tyle mogę ujawnić.

Czemu Tu-154 myślał, że jest wyżej, niż był?

Sytuacja musiała ich zaskoczyć. Czym, nie mam pojęcia i nie będę spekulował. Gdybyście 
rozmawiali z 10 pilotami, mielibyście 10 logicznych hipotez.

Ile jest wysokościomierzy w samolocie?

W jaku cztery: trzy barometryczne i jeden radiowy. Wskazania barycznego zależą od ciśnienia, 
jakie podaje wieża.

Czy to możliwe, by wieża podała błędne ciśnienie i dlatego piloci nie wiedzieli, na jakiej są 
faktycznie wysokości?

Nie pamiętam, jakie ciśnienie podała wieża. Mnie podała prawidłowe.

Piloci Tu-154 niemal do ostatniej chwili lecieli na autopilocie. To dobrze?

Laik myśli, że jak jest autopilot, to samolot leci sam. To nieprawda. W tupolewie jest system, który 
wykorzystuje niektóre podzespoły autopilota. Ale pilot i tak panuje nad sterami, pilotuje ręcznie. Z 
tego, co wiem, w Tu-154 jest porządny autopilot, potrafi automatycznie sprowadzić samolot. A oni 
przecież nie lądowali, tylko robili podejście.



Powiem tak: musiało coś pójść bardzo nie tak, że tak się skończyło. 

Tupolew wystartował z 27-minutowym opóźnieniem. Gdyby wylądował pół godziny wcześniej, 
miałby lepsze -warunki?

Nie, bo już jak my lądowaliśmy, było minimum. A potem warunki się szybko pogarszały.

Warunki pogarszały się z minuty na minutę, więc logiczną odpowiedzią byłoby przytaknięcie. 
Jednak Wosztyl bardzo rozsądnie i lojalnie względem kolegów zauważa, że ważne jest 
przekroczenie progu minimum a nie konkretna widoczność.

W międzyczasie nad lotniskiem pojawił się rosyjski Ił-76.

Tak, jakieś 15 min po nas. Dwa razy podchodził do lądowania, ale wyszedł z lewej strony drogi 
startowej. To znaczy, że nie trafił w pas. 

Przyjmując za GP  lądowanie Jaka-40  o godz. 7.22  Ił-76 pojawia się ok godz. 7.37. Jest to w 100% 
zgodne z wypowiedzią Musia.

Miał problemy jak nasz Tu-154? 

Nie mogę tego komentować.

Kolejny raz unika odpowiedzi. Prawdopodobnie nic nie wie o podobnych kłopotach Tupolewa lub 
były one zupełnie inne. 

Pojawiła się informacja, że do kabiny pilotów wszedł dowódca sił powietrznych gen. Andrzej 
Błasik. Mógłby pilotom wydać rozkaz lądowania?

Nie, nigdy w życiu. W samolocie dowodzi kapitan. Ostateczną decyzję o lądowaniu podejmuje 
zawsze dowódca załogi. Jeżeli byłby niedysponowany, dowodzenie przejmuje drugi pilot. 

Nawet generał nie może wydać rozkazu? 

Nie. I nawet prezydent nie mógłby. Była taka sytuacja, że kolega leciał z gen. Błasikiem do 
Świdwina. Nie mógł wylądować, były złe warunki. I nie wylądował, choć generał spieszył się.

Drzwi do kabiny pilotów bywają otwarte?

Tak, u nas nie jest jak w lotach komercyjnych. Na pokładzie są sprawdzeni pasażerowie, nie 
zamyka się kabiny. Ale nie każdy może tam wejść. Jeżeli ktoś chce, prosi kogoś z personelu i ta 
osoba pyta kapitana. I jeżeli są odpowiednie warunki, czyli np. nie podchodzimy do lądowania, 
kiedy musimy być skupieni, kapitan zaprasza.

Wszystkie trzy odpowiedzi potwierdzają lojalność względem dowódcy i kolegów.

Czyli tuż przed lądowaniem nikt nie może wchodzić do kabiny?

Nie praktykuje się tego. Od momentu, kiedy zaczynamy podchodzić do lądowania, personel 
pokładowy jest odpowiedzialny za to, żeby wszystkie osoby siedziały zapięte w pasach.

Jak się pan dowiedział, że Tu-154 nie wylądował?



To było słychać. Siedziałem w jaku jakieś 700-800 m od miejsca katastrofy. Samolot podchodził do 
lądowania na ustalonym zakresie pracy silnika. I nagle usłyszałem, że dodał obrotów, potem dźwięk 
jednego milknącego silnika, potem jakieś trzaski, huki. Pomyślałem: "no, chyba chłopaki się 
rozbili". 
Akurat wtedy z wieży wyszedł jakiś człowiek. Zapytaliśmy, gdzie jest tupolew. - Odleciał - 
odpowiedział. Byliśmy w szoku. Jak to?! Nie słyszeliśmy silników odlatującego tupolewa!

Już samo pytanie dziennikarza jest intrygujące. Zamiast spytać „jak się pan dowiedział o katastrofie 
Tu-154” lub „jak się pan dowiedział, że Tu-154 się rozbił” zadał pytanie, które nie wskazuje, na 
fakt jego rozbicia. Prawdopodobnie przez wywiadem dziennikarz prowadził luźną rozmowę z 
Wosztylem, z której wynikało, że nie widział, ani nie słyszał katastrofy ani lądowania Tupolewa. 
Stąd prawdopodobnie to nieco dziwne pytanie.

W odpowiedzi na tak postawione pytanie Wosztyl relacjonuje chwile, w których dotarło do niego, 
że pasażerowie tupolewa nie żyją. Dwa razy wspomina o jednym silniku  Mówi zatem o katastrofie 
samolotu jednosilnikowego. Następnie zupełnie bez emocji o jakichś odgłosach i chłopakach, 
którzy się rozbili. W ten sposób nie mówiłby o katastrofie, w której uczestniczyli jego koledzy. W 
chwili tego zdarzenia  Wosztyl siedział w Jaku.
Ta wypowiedź, jak i reakcja osób na wieży jest zgodna z relacją innego członka załogi, którego 
wywiad  analizowałem wcześniej. 

Nie wiedział, że samolot prezydencki się rozbił?

Nie wiem. Dosłownie kilka sekund potem zawyły syreny alarmowe.

Moim zdaniem Wosztyl opisuje chwile ostatniej katastrofy pozorującej katastrofę tupolewa, czyli 
przed zawyciem lotniskowej syreny. Rosjanie twierdzą, że syrena ta zawyła o godz. 8.56

Wywiad dla TVN z  Arturem Wosztylem (fragmenty)

(...)

Niech Pan powie, jak wyglądało to podejście do lądowania w przypadku Jaka-40, tam były 
jakieś problemy? Było widać pas startowy? Jakie informacje od kontrolera Państwo 
otrzymywali?

To znaczy po wykonaniu czwartego zakrętu już na kurs lądowania dostaliśmy zgodę na podejście, 
kontynuowaliśmy lot można powiedzieć – jeśli rozmawiali Państwo z osobami, które były tam na 
pokładzie, a na pewno rozmawiali – było to bezchmurne niebo wówczas. Słońce świeciło i pod 
nami była taka pierzynka, taka szarawa, to była bardzo gęsta mgła. Weszliśmy w tą mgłę już mając 
konfigurację do lądowania, klapy wypuszczone i podwozie. Także już końcówka lotu, poniżej tych 
400 metrów była już w tych warunkach, w takiej gęstej mgle kontynuowaliśmy podejście.

Na temat komunikacji z wieżą powiedział tylko to co musiał powiedzieć,  że dostali zgodę na 
lądowanie. Bez takiej zgody trudno sobie wyobrazić lądowania. Z niektórych źródeł wynika, że w 
chwili lądowania wieża mogła być pusta..Wypowiedzi Musia raczej wykluczają brak obsługi na 
wieży. 

Czy Państwo widzieli jakiekolwiek światła sygnalizujące, w którym miejscu jest pas, że mogą 
państwo spokojnie podchodzić do lądowania, kontynuując ten proces, który Państwo 



rozpoczęli?

Tak, na wysokości około 120 - 130 metrów biorąc pod uwagę, że minimum lotniska tam jest 100 m 
podstawy chmur i 1500 m widzialności zobaczyliśmy światła APM-ów. To są takie potężne 
reflektory rozstawione przy samym lotnisku, przy progu drogi startowej. Tak, że wiedzieliśmy gdzie 
jest pas startowy, wiedzieliśmy jak samolot, którym wykonujemy lot jest ułożony względem drogi 
startowej, tak więc podjąłem decyzję o kontynuowaniu podejścia do lądowania.

Nie było żadnych problemów?

Nie, nie było żadnych problemów.

O której państwo wylądowali?

Myślę, że to była gdzieś godzina 7.20 naszego czasu.

Wiemy, że ci sami kontrolerzy lotniska również pracowali z wami, również was sprowadzali 
na ziemię. Jak wyglądała ta korespondencja, w jakim języku, rosyjskim, angielskim? Ona się 
odbywała płynnie, bez żadnych problemów ze zrozumieniem jedna drugiej strony?

Korespondencję prowadziliśmy w języku rosyjskim. Informacje były zwięzłe i krótkie. Zresztą 
ogólnie jest taka zasada. W powietrzu rozmawiamy przekazując zwięzłe informacje i krótkie. Tak, 
że było zrozumiane przez obie strony i nie było problemów żeby się porozumieć i odebrać 
informacje przekazane przez kontrolera.

Mimo pewnej sugestii dziennikarki, brak konkretnej odpowiedzi na pytanie o komunikowaniu się z 
wieżą.

(...)

Proszę mi powiedzieć, czy jest taki zwyczaj – bo wiemy, że załoga Jaka-40 kontaktowała się z 
załogą Tupolewa – pan mówił, o tym, że to jest taki zwyczaj, że kiedy jest tak, że samolot 
pierwszy ląduje to zawsze informuje tę załogę, która jeszcze jest w powietrzu, albo 
przynajmniej zbliża się do lotniska podając informacje co się dzieje, jaka jest pogoda, wiem, 
że taki kontakt był.

Znaczy jest taka zasada pośród nas, że jeżeli pierwsza załoga ląduje a zauważyła jakieś sytuacje 
anormalne, typu silna turbulencja, pogarszające się bardzo szybko warunki atmosferyczne lub jakiś 
nieciekawy stan pasa, wówczas mamy zwyczaj przekazywać takie informacje drugiej załodze, która 
akurat dolatuje do tego lotniska.

Tak też było w tym przypadku?

Tak, przekazaliśmy kolegom informacje o pogarszającej się pogodzie.

Jakie to były te informacje i jak ta pogoda była zła? Te informacje, które państwo 
przekazywali to były już takie warunki, że trudno byłoby wylądować?

Znaczy nie będę się wdawał w szczegóły, ponieważ toczy się ciągle dochodzenie w tej sprawie, 
natomiast przekazaliśmy ogólne informacje o pogarszającej się pogodzie, która z minuty na minutę 
można powiedzieć, że się pogarszała, no i przekazaliśmy swoje sugestie odnośnie samego 
wykonania lotu dla kolegów, także tutaj...



Ale to znaczy to są sugestie mówiąc bardzo ogólnie nie dokładnie, to są sugestie takie w jaki 
sposób powinni podchodzić?

To znaczy zasugerowaliśmy, aby się nie zniżali poniżej jakiejś tam wysokości i wykonywali, 
ewentualnie jeśli się zdecydują podejść do lotniska, żeby uważali strasznie.

Jak była odpowiedź?

Kolega, z którym rozmawiałem, był to major Robert Grzywna powiedział, podziękował mi za te 
informacje, powiedział, że skonsultuje się z dowódcą załogi kapitanem Arkadiuszem Protasiukiem 
no i na tym się w sumie skończyła nasza rozmowa.

Pan rozmawiał, ale rozmawiali też koledzy z pana załogi, prawda?

Tak, przekazywali w późniejszym terminie dane odnośnie pogarszającej się pogody, natomiast nie 
znam, nie znam treści, ponieważ wtedy byłem już na zewnątrz i czekałem na kolegów i koleżanki.

No właśnie kiedy doszło do tej katastrofy o tej 8.41 pan nie był w samolocie, był pan na płycie 
lotniska?

Tak, byłem na płycie lotniska i nasłuchiwałem jak tupolew podchodzi do lądowania.

Intrygujące pytanie dziennikarki, sugerujące, że Wosztyl mógł widzieć nie tylko tę katastrofę, ale 
też inną  lub katastrofa nie wydarzyła się o 8.41 jak podają oficjalnie Rosjanie.. 

I co pan usłyszał?

A to jest ciągle trudne, naprawdę powiem szczerze. 
Słyszałem pracujące silniki samolotu który podchodził,  zbliżał się do lotniska.
Nagle usłyszeliśmy jak - bo nie tylko ja tam byłem, była cała załoga razem ze mną - usłyszeliśmy 
jak dodają obrotów maksymalnych, znaczy inaczej,  obroty zaczęły narastać do maksymalnych, 
następnie po kilku sekundach trzask i huk i następne kilka sekund, a dźwięk.

Najbardziej tajemnicze niedopowiedzenie  Wosztyla. Czy zamierzał powiedzieć „a dźwięk silników 
tupolewa było ciągle słychać”  czy może  „a dźwięk tupolewa zamilkł”. Po czterech miesiącach 
nadal nie mam pewności.  Skłaniam się do „a dźwięk silników tupolewa było ciągle słychać”. 
Wosztyl zrozumiał,ze pasażerowie tupolewa nie żyją później, po rozbiciu samolotu 
jednosilnikowego, chwilę przed wyciem syreny lotniskowej .

Podsumowanie

Moim zdaniem wszystkie wypowiedzi członków załogi Jaka są spójne i nie przeczą sobie 
wzajemnie. Podważają natomiast rzetelność stenogramów. Z tych dwóch powodów traktuję je jako 
w dużej części wiarygodne. 
Członkowie załogi bezpośrednio kwestionują  podawaną przez kontrolera wysokość decyzji. W 
sposób pośredni podważają czasy wydarzeń zarejestrowanych w stenogramach Te dialogi, które 
można poprawnie zweryfikować odbyły się około 48 minut wcześniej niż podano w stenogramach.
Tak więc pierwszy kontakt radiowy nastąpił wkrótce po wylądowaniu około 7.36. Ostatni 
komunikat o widoczności 200 metrów około godz. 7.49. Konsekwentnie, informacja o dwukrotnym 
podejściu Iła i odejściu na inne lotnisko występująca w stenogramie o godz  8.30 powinna zostać 



wypowiedziana ok  7.42. co jest niemożliwe. Wówczas Ił  nie wykonał jeszcze dwóch podejść. 
Zatem autentyczność  tego wpisu jest wątpliwa. Treść ta musiałaby być wypowiedziana po odejściu 
Iła, czyli po godzinie 7.49. Jak wiemy ze słów Musia, po tej godzinie już nie rozmawiali z załogą 
tupolewa. Komunikat o Ile może być prawdziwy tylko wówczas, gdy dotyczyłby innego Iła, np. 
tego z ludźmi Miedwiediewa z Moskwy.  Ił, którego obserwował i opisywał Muś był z tego 
lotniska.

Z żadnego wywiadu nie możemy dowiedzieć się, co stało się pomiędzy godziną 7.49 a katastrofą 
samolotu jednosilnikowego, która prawdopodobnie wydarzyła się ok 8.56.


