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Działania Zespołu 

M.Dąbrowski 

• Przeanalizowano 762 tomy akt, tj. 147 432 karty, 

oraz 60 segregatorów z materiałami KBWLLP. 

• Przygotowano 4 opinie dla Prokuratury 

 

• Wysłuchano 15 świadków: 

 

- 5 PILOTÓW 

- 7 PSYCHOLOGÓW 

- 2 MEDYKÓW 

- 1 TECHNIKA OBSŁUGI NAZIEMNEJ 

 

• Trwa analiza porównawcza zapisów parametrycznych z 2 
rejestratorów parametrów lotu oraz deszyfracja zapisów z 
ostatnich lotów samolotu 101 w celu przeprowadzenia analizy 
porównawczej. 

 



Deficyt czasu i komenda KSL „9, wejście w ścieżkę” 

• Kluczowymi czynnikami wpływającym na bezpieczeństwo podejścia były: 

wykonanie trzeciego zakrętu na  zbyt wcześnie wydaną komendę rosyjskiego 

kierownika lotów, a także podanie przez kierownika strefy lądowania zaniżonej 

odległości punktu wejścia w ścieżkę. Wymuszone manewry spowodowały 

wystąpienie deficytu czasu, co nie pozwoliło załodze na wykonanie w spokoju 

wszystkich czynności, w tym: 

- ustabilizowanie przyrządów po wejściu na kurs lądowania, 

- określenie dokładnej pozycji według przyrządów, 

- prowadzenie spokojnej korespondencji radiowej, 

- podejścia i wypracowania decyzji o kontynuowaniu lotu. 
W.Chrzanowski, K.Grono, M.Dąbrowski 



Ścieżka podejścia do pasa 26  

w Smoleńsku 

 
 

 

 

 

 
 

• Podana pilotom ścieżka 3.2⁰ kończyłaby się kilometr przed progiem pasa 

• Samolot podczas podejścia był cały czas na południe od osi pasa mimo 

komend KSL „na kursie” 

• Załoga realizowała zajście precyzyjne RSL,USL, wykonywała i kwitowała 

komendy KSL 
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K.Nowaczyk,M.Dąbrowski 

Poziom morza 

m npm. 



Sytuacja w kokpicie 

•   

Zespół wysłuchał wszystkich dostępnych materiałów 

dźwiękowych. Na aktualnym etapie badań należy 

stwierdzić co następuje: 

• Żadna z osób odsłuchujących, także osobiście znających 

gen. Andrzeja Błasika, nie rozpoznała jego głosu w 

nagraniach; 

• Wbrew opinii zespołu biegłych Prokuratury Wojskowej, 

dowódca załogi wydał komendę odejścia na drugi krąg. 

Komendę potwierdził drugi pilot. Tym samym Zespół 

potwierdza i uzupełnia wyniki odsłuchu głosu dowódcy 

załogi, przedstawione przez CLKP i Instytut Ekspertyz 

Sądowych. 
 

A.Gruszczyńska-Ziółkowska, W.Chrzanowski, K.Grono, M.Tarasiuk,  J.Więckowski, M.Dąbrowski 

Dowódca:  (…) to chodźmy na drugie zajście 

Drugi Pilot:  Odchodzimy 



Kwestie psychologiczne 

•   

 

1. Analizy wypowiedzi świadków oraz wyniki testów psychologicznych 

prowadzą do wniosku, że tezy Komisji Millera  i MAK (presja na załogę, 

konformizm dowódcy załogi, negatywny obraz gen.Błasika) nie znajdują 

potwierdzenia. Na tym etapie badań należy przyjąć, że miała miejsce 

nieudolna próba zatuszowania prawdziwych przyczyn katastrofy i 

prawdziwych winnych jej wystąpienia. 

 

2. Członkowie Zespołu na podstawie przesłuchań nagrań z pokładu 

samolotu stwierdzają, że brak jest potwierdzenia dla tezy o tunelowaniu 

poznawczym u dowódcy załogi, i potwierdzają opinię biegłych 

prokuratury, którzy stwierdzili brak nadmiernego wzrostu napięcia 

emocjonalnego w rozmowach załogi. 

 

3. Na aktualnym etapie badań Zespół nie potwierdza żadnej formy 

presji na załogę, która rzekomo miała być wywierana przez generała 

Andrzeja Błasika. 
 

B.Majczyna, M.Dąbrowski 



Telefony komórkowe 

Według danych ABW, na wrakowisku 
znaleziono 18 aktywnych telefonów 
komórkowych. Należały one m.in. do: 

• Marii Kaczyńskiej, 
• generała Andrzeja Błasika (salonik nr 3), 
• 2 generałów (salonik nr 3), 
• 2 pracowników Kancelarii Prezydenta 

(salonik nr 2), 

• Jednej ze stewardes. 
Zespół otrzymał od odpowiednich instytucji 

dodatkowe informacje o logowaniu się 
telefonów komórkowych. Trwają ich 
analizy w celu ustalenia, czy aktywność 
dużej ilości telefonów komórkowych na 
pokładzie mogła mieć przyczynę 
związaną z nietypowymi wydarzeniami 
na pokładzie samolotu. 

 
Zespół ma informacje o dwóch 

połączeniach telefonicznych, w 
których  w tle słychać huk, warkot, 
trzask  i krzyki ludzi. 
 
 

M.Dąbrowski 



Użycie silników na ścieżce 
Zespół przeprowadził wstępne analizy pracy silników na ścieżce podejścia.  Na podstawie 

instrukcji użytkowania silników stwierdzono, że załoga prawidłowo monitorowała 

obroty silników i nie dopuściła do spadku obrotów SWC poniżej 61%.  

Tym samym załoga nie złamała Instrukcji Użytkowania w Locie Samolotu Tu-154M (w 

obowiązującym w tym locie punkcie 4.5.1.(2)). 

 

 

J.Bujnowski, M.Dąbrowski 



Niezgodności w oficjalnej wersji wydarzeń 

• Sygnał dźwiękowy wysokościomierza radiowego 

został nastawiony o godzinie 8:10:20.7 na wysokość 

100 m. Stwierdzono niezgodność tej wysokości z 

wysokością, na jakiej występuje w zapisie rejestratora 

CVR (60 metrów). 

• Z analizy raportu Universal Avionics wynika, że ciągły 

zapis parametru PH1VZBLIZ do 8:41:01 oznacza, iż 

oprócz pracy systemu TAWS zarejestrowana została 

niesprawność pierwszego układu hydraulicznego. 

 

 

K.Nowaczyk 

Prezentowane przez KBWL LP i Prokuraturę odczyty rejestratorów parametrów lotu 

dokonane przez firmę ATM zostały zmanipulowane i okrojone: 

- z zapisu polskiego rejestratora ATM QAR zostały wycięte ostatnie niecałe trzy sekundy 

i w to miejsce wklejone krótsze dane z rosyjskiego rejestratora MŁP; 

- z rosyjskiego rejestratora KBN wycięto, bez uzupełnienia, ostatnie 5 sekund. 

Analiza pliku źródłowego wykazała, że w wyciętym fragmencie zapisane były dane 

informujące między innymi o: 

• niesprawności pierwszego silnika,  

• niesprawności pierwszego generatora,  

• niesprawności obu wysokościomierzy radiowych.  

Wszystko to działo się za punktem TAWS#38 jeszcze w powietrzu, przed zamrożeniem 

pamięci systemu FMS, 15 metrów nad ziemią. 

 



  
 Części samolotu znalezione przed brzozą 

Bodina 

Kierunek lotu Brzoza Bodina 

Wykonywana jest segregacja szczątków samolotu wg 
możliwych schematów zniszczenia 

M.Dąbrowski 



  

 

Odłamek samolotu wykopany przez ekspertów Prokuratury z CLKP w 2012 r.  
w odległości około 60 m od brzozy. 

 Części samolotu znalezione przed brzozą  
Bodina 

K.Nowaczyk 



  

Fragment żebra z lewego skrzydła wiszący na brzozie 

Zgodnie z oficjalną narracją, fragment żebra nr 30 wskutek zderzenia z prędkością 
ok. 270 km/h miał zawisnąć na cienkich gałązkach brzozy Bodina. 

K.Nowaczyk, M.Dąbrowski 



  
Wrakowisko- rekonstrukcja położenia ciał Ofiar 

M.Dąbrowski 

• Ciało generała Błasika znaleziono w sektorze nr 1, obok ciał innych pasażerów. 

• Ciała załogi znaleziono w 3 sektorach. 

• Fragmenty ciała jednego z pasażerów salonki nr 3 znaleziono w 5 sektorach. Średnie rozczłonkowanie 
ciał pasażerów salonki nr 3 to 10 fragmentów na jedno ciało. 

• W sektorach 11 i 12, w pobliżu miejsca pierwszego uderzenia samolotu w ziemię,  znaleziono wyłącznie 
fragmenty ciał, w tym organy wewnętrzne. 

• W sektorach 5 i 6, gdzie miały miejsce pożary naziemne, część ciał była spalona. 

 
 

Ciało gen.Błasika Ciała członków załogi Ciało pasażera z salonki nr 3 



  
Stanisław Żurkowski 

Szef podkomisji technicznej KBWLLP, 

wypowiedź z 31.10.2012  

Wrakowisko- obrażenia oparzeniowe u Ofiar. 
Negatywna weryfikacja oficjalnej narracji 

 

 

 

 

M.Dąbrowski 

Andrzej Seremet 
Prokurator Generalny od 31.03.2010  

do 03.03.2016 

wypowiedź z 23.10.2013  



  •   • Rosyjscy medycy sądowi opisali ślady uszkodzeń ciał niektórych Ofiar pochodzące od 

wysokiej temperatury. Analiza wskazuje, że przynajmniej dwa ciała noszące takie ślady 

znaleziono w sektorach 1 i 2, daleko od zidentyfikowanych stref pożarów naziemnych. 
 

 

 

 

M.Dąbrowski 

Wrakowisko- obrażenia oparzeniowe u Ofiar 



  

Dziękuję za uwagę. 


