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Pami´ci lotników 36. specpu∏ku,
genera∏ów Wojska Polskiego 

i wszystkich polskich patriotów, 
którzy zgin´li w Smoleƒsku 

10 kwietnia 2010 roku.
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DO 10 KWIETNIA 2010 roku OpatrznoÊç nad nim czuwa∏a.
Wiele razy wychodzi∏ obronnà r´kà z powa˝nych opresji.
Mia∏ silnà wol´ i niez∏omny charakter, spore doÊwiadcze-
nie i wszechstronne wykszta∏cenie. By∏ rozsàdny i opano-
wany. Potrafi∏ stawiç czo∏a niebezpieczeƒstwu. Nigdy nie
poddawa∏ si´ panice. Nie by∏ ani tchórzem, ani ryzykan-
tem. Obce mu by∏y brawura i nonszalancja. Wola∏ prze-
strzegaç zasad, ni˝ je ∏amaç. Przedk∏ada∏ zorganizowany
porzàdek nad u∏aƒskà fantazj´. By∏ w sile wieku i w pe∏ni
si∏. By∏ Êwietnie przygotowany do tej krótkiej walki na
Êmierç i ˝ycie. Ale to, z czym musia∏ si´ zmierzyç, by∏o zbyt
mroczne i niespodziewane. Poleg∏ w nierównym pojedyn-
ku z niesprzyjajàcym mu losem, do koƒca nie wiedzàc, co
spowodowa∏o jego Êmierç. Wraz z nim zgin´∏o 95 innych
wyjàtkowych osób, które swoje ˝ycie jemu powierzyli.
WÊród nich by∏ prezydent Rzeczypospolitej i jego ma∏˝on-
ka, genera∏owie i weterani, ministrowie i szefowie instytu-
cji paƒstwowych, dygnitarze, dzia∏acze i funkcjonariusze
BOR-u. Nie zabrak∏o te˝ duchownych i artystów. Ich strze-
listà modlitw´ o pojednanie przerwa∏o g∏uche uderzenie
w b∏otnistà ziemi´. Mimo ˝e obla∏o ich paliwo lotnicze, nie
sp∏on´li w tym ziemskim piekle. Odeszli z tego Êwiata
w zwartej kolumnie z kapitanem statku na czele. 

7

W S T ¢ P

katastrofa  3/02/2011  22:23  Page 7



Jeszcze minut´ przed koƒcem wszystko wydawa∏o si´
byç w porzàdku. PodejÊcie do làdowania wykonywali ponoç
„regulaminowo”. A potem nagle coÊ si´ sta∏o i spadli na
ziemi´. Kapitan do koƒca próbowa∏ uratowaç maszyn´, ale
zabrak∏o mu sekundy, mo˝e dwóch. 

Do tego momentu by∏ szcz´Êliwym cz∏owiekiem. Uda∏o
mu si´ zrealizowaç m∏odzieƒcze marzenia. Zosta∏ lotni-
kiem, i to jednym z najlepszych w kraju. Zwierzchnicy sza-
nowali go, koledzy lubili. Lata∏ po Êwiecie z najwa˝niejszy-
mi ludêmi w paƒstwie. Po wizycie w Rosji mia∏ lecieç z pre-
mierem do Waszyngtonu. W czasie swojej s∏u˝by prze˝y∏
wiele trudnych sytuacji, takich jak wyprawa prezydentów
do walczàcej Gruzji czy awarie samolotu w Chinach i na
Haiti. Mówi∏, ˝e by∏ ju˝ wsz´dzie, poza Australià. Dlatego
bardzo pragnà∏ tam polecieç, aby mieç „zaliczony” ca∏y
Êwiat. 

By∏ dobrze przygotowany teoretycznie do tej próby. Ju˝
w podstawówce ujawni∏ swoje talenty w przedmiotach Êci-
s∏ych. Najlepszy by∏ z matematyki. Zamiast kariery ode-
rwanego od ziemi naukowca, nieoczekiwanie wybra∏ li-
ceum lotnicze. Potem skoƒczy∏ trzy kierunki na trzech ró˝-
nych uczelniach. W Wy˝szej Szkole Oficerskiej Si∏ Po-
wietrznych w D´blinie by∏ prymusem. Na Uniwersytecie
Warszawskim skoƒczy∏ politologi´, a na WAT studia w za-
kresie integracji europejskiej i bezpieczeƒstwa narodowe-
go. Zna∏ dobrze angielski i rosyjski. Wszystko mia∏ pouk∏a-
dane i zapi´te na ostatni guzik. Dlatego podoba∏o mu si´
wojsko.

Powodem najwi´kszej jego dumy by∏a rodzina. Magd´
pozna∏ jeszcze w podstawówce w Olkuszu. Owocem ich
mi∏oÊci sta∏a si´ cudowna parka. Marysia mia∏a dopiero 
trzy i pó∏ roczku. Miko∏aj by∏ od niej cztery lata starszy.
Ka˝dà wolnà od pracy chwil´ sp´dza∏ z nimi. Dzieci go
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uwielbia∏y. Kiedy by∏ w domu, nie odst´powa∏y go na krok.
Z synem lubi∏ majsterkowaç, z córeczkà jeêdziç na rowe-
rze. Ca∏à rodzinà p∏ywali pod ˝aglami. Woda by∏a jego dru-
gim ˝ywio∏em. Tym najwa˝niejszym by∏o powietrze. W gó-
rze czu∏ si´ jak ptak. W skrytoÊci marzy∏, by syn poszed∏
w jego Êlady; by w∏o˝y∏ mundur i zasiad∏ za sterami odrzu-
towca. Bo czy mo˝e byç coÊ pi´kniejszego, ni˝ mknàç po
niebie, widzàc w dole Êwiat z jego banalnymi problemami?

Jeszcze jako dziecko postawi∏ sobie jasny cel w ˝yciu –
zostaç lotnikiem. Naprawd´ wolny cz∏owiek mo˝e byç tyl-
ko w przestworzach. Dlatego lubi∏ filmy fantastyczne, bo
zaspakaja∏y one g∏ód jego wyobraêni. Lubi∏ muzyk´ kla-
sycznà, w niej odnajdowa∏ porzàdek i harmoni´. Odniós∏
wiele ˝yciowych sukcesów, ale nigdy nie uderzy∏y mu one
do g∏owy. 

Ostatnia minuta jego ˝ycia to jedna z najwi´kszych za-
gadek naszych czasów. Jakie ciemne moce sprawi∏y, ˝e
krótka zagraniczna podró˝ prezydenta przekszta∏ci∏a si´
w narodowà tragedi´? Dlaczego doÊwiadczony i dobrze
przygotowany ˝o∏nierz nie zdo∏a∏ przewidzieç niebezpie-
czeƒstwa i mu zapobiec? Co spowodowa∏o, ˝e Êwietny pi-
lot przeobrazi∏ si´ rzekomo w szalonego samobójc´? Mimo
˝e od tej fatalnej chwili mijajà kolejne miesiàce, nadal nie
znamy odpowiedzi na podstawowe pytania. Nie odró˝nia-
my rzeczywistoÊci od fikcji, choç mi´dzy faktami a „fakta-
mi prasowymi” jest taka ró˝nica, jak mi´dzy prasà a prasà
hydraulicznà. 

Kapitan samolotu by∏ jednym z najlepszych polskich pi-
lotów. Zna∏ dobrze Tu-154M. Nikt w jego elitarnej jednost-
ce nie sp´dzi∏ tylu godzin co on za sterami tej maszyny. Je-
go nalot na niej zbli˝a∏ si´ ju˝ do trzech tysi´cy godzin. Wy-
starczajàco d∏ugo, by czuç si´ pewnie w samolocie, za krót-
ko, by popaÊç w rutyn´. Lotnisko w Smoleƒsku te˝ zna∏ 
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dobrze. Làdowa∏ tam ju˝ kilka razy. Poprzednio by∏ tu trzy
dni wczeÊniej, kiedy lecia∏ jako drugi pilot z premierem.
Wtedy nie by∏o ˝adnych problemów. Tym razem w czasie
lotu z prezydentem wszystko si´ skoƒczy∏o. Nikt si´ nie
spodziewa∏, ˝e w jednej chwili w czasach pokoju naród mo-
˝e straciç tak wielu przywódców i wybitnych osobistoÊci.

Do tragedii doprowadzi∏ splot wydarzeƒ zap´tlony jak
w´ze∏ gordyjski. Jeszcze przysz∏e pokolenia b´dà odkrywaç
nowe okolicznoÊci tej sprawy. Jednak wszystkie dyskusje
na ten temat sprowadzajà si´ do podstawowej kwestii: czy
by∏ to wypadek, czy zamach? Czy by∏ to wynik zaniedbaƒ
i b∏´dów, czy te˝ efekt celowego dzia∏ania? Czy to by∏a ko-
incydencja przypadków, czy realizacja zbrodniczego planu?
Nikt nie zna dziÊ odpowiedzi na te pytania. Wszyscy si´
nad tym zastanawiamy, bo od tego zale˝à nasza przysz∏oÊç
i nasze bezpieczeƒstwo. Wszyscy chcielibyÊmy, ˝eby to by∏
wypadek. I tylko g∏upcy nie bojà si´ tego, co mog∏oby si´
staç, gdyby by∏o inaczej. 

Wi´kszoÊç polityków i mediów od momentu katastrofy
kategorycznie odrzuca mo˝liwoÊç zamierzonego dzia∏ania.
Sam pomys∏, ˝e ktoÊ móg∏ Êwiadomie przyczyniç si´ do ta-
kiej katastrofy, wydaje si´ niestosowny. Tym bardziej ˝e
zwiàza∏a si´ ona nierozerwalnie z najwi´kszà zbrodnià po-
pe∏nionà 70 lat wczeÊniej na elicie polskiego narodu. 

W∏adze i ich obserwatorzy wzywa∏y do wstrzemi´êliwo-
Êci i oczekiwa∏y na efekty rosyjskiego post´powania jak na
objawienie. Ta postawa nie dziwi i jest po ludzku zrozu-
mia∏a. Z punktu widzenia politycznego nadmierna ust´pli-
woÊç mo˝e jednak mieç niekiedy op∏akane skutki. Historia
uczy, ˝e uleg∏oÊç bywa ryzykowna. Chamberlain powróci∏
z Monachium przekonany, ˝e jego polityka ust´pstw za-
pewni pokój. Okaza∏o si´, ˝e „wybra∏ haƒb´", a wkrótce
i tak wybuch∏a wojna.
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„Kto stchórzy przed prawdà, ten mo˝e zaprzepaÊciç
wielki wysi∏ek i Polaków, i Rosjan na rzecz lepszego zrozu-
mienia i dobrych relacji mi´dzy paƒstwami i narodami" 
– powiedzia∏ premier Donald Tusk w kontekÊcie katastrofy
smoleƒskiej. Szef polskiego rzàdu z∏o˝y∏ t´ podnios∏à de-
klaracj´ po dziewi´ciu miesiàcach ukrywania przed w∏as-
nym narodem prawdy o Smoleƒsku. W posiadaniu rzàdu
od kwietnia znajdowa∏y si´ liczne dowody, które Êwiadczy-
∏y o nieprawdziwoÊci zarzutów stawianych polskim ofice-
rom i podwa˝a∏y rozpowszechnione szeroko w mediach
wersje katastrofy. W Polsce by∏y zapisy rejestratora para-
metrów lotu tupolewa czy rozmowy kontrolerów z lotniska
Siewiernyj. Wynika∏o z nich, ˝e przynajmniej cz´Êç win
przypisywanych polskim pilotom nie ich obcià˝a. Dowody
te by∏y jednak ukrywane przed opinià publicznà w imi´ do-
brej wspó∏pracy przy wyjaÊnianiu smoleƒskiej tragedii.

Byç mo˝e prawda w polityce nie jest wartoÊcià najwy˝-
szà. Byç mo˝e czasem trzeba jà poÊwi´ciç lub przemilczeç,
aby nie prowokowaç nieszcz´Êcia. Jednak rozwój wolnego
spo∏eczeƒstwa w sytuacji permanentnego k∏amstwa jest
niemo˝liwy. W systemie demokracji, pluralizmu i wolnoÊci
s∏owa nie mo˝na uciec od stawiania pytaƒ o najwa˝niejsze
wydarzenia. Nie mo˝na udawaç, ˝e nie s∏yszy si´ tego,
czym ˝yje ca∏y kraj. JeÊli polityk nie chce si´ znaleêç w sy-
tuacji nagiego króla, który uwierzy∏ w nowe, wspania∏e
szaty uszyte mu przez oszustów, to trzeba szanowaç zdro-
wy rozsàdek i odró˝niaç prawd´ od fikcji. Trzeba stawiç
czo∏a rzeczywistoÊci i nie unikaç trudnych pytaƒ, nawet je-
Êli mogà one kogoÊ uraziç. W przeciwnym razie mo˝na si´
naraziç nie tylko na ÊmiesznoÊç, ale i na wstyd. 

JeÊli nasi rodacy pope∏nili b∏´dy czy przest´pstwa, które
sta∏y si´ przyczynà katastrofy, powinni byç ukarani. To samo
dotyczy innych, bo takie sà regu∏y paƒstwa prawa i wolnego,
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demokratycznego Êwiata. Gdyby pope∏niono w tej sprawie
jakiÊ czyn haniebny, to nale˝y winnych pot´piç, bez wzgl´-
du na to, jakiej byliby oni narodowoÊci, j´zyka czy organiza-
cji. Tylko ludzie zniewoleni bojà si´ mówiç o losie swych
bohaterów. Wielu z nas pami´ta jeszcze czasy, kiedy samo
pytanie o Katyƒ by∏o wyst´pkiem. Nie wolno teraz dopu-
Êciç, aby Smoleƒsk sta∏ si´ dla nas drugim Katyniem.

Dà˝enie do poznania prawdy o losie przywódców to nie
paranoja frustratów czy nawo∏ywanie do nienawiÊci. To
obowiàzek ka˝dego obywatela. JeÊli sprawa ta nie zostanie
do koƒca wyjaÊniona, to na pokolenia zatruje ona relacje
mi´dzy ludêmi i narodami. A przecie˝ jest oczywiste, ˝e
gdyby nawet któraÊ z setek teorii spiskowych okaza∏a si´
prawdziwa, to odpowiedzialnoÊç mog∏aby obcià˝yç co naj-
wy˝ej kilkoro ludzi, którzy dzia∏ali przeciw interesom w∏a-
snego narodu. Dlatego obywatele majà prawo domagaç si´
prawdy i inspirowaç przywódców do dzia∏ania w jej imi´. 

Nie da si´ zbudowaç wolnego spo∏eczeƒstwa na fa∏szu
i przemilczeniu. Prawda i otwartoÊç sà fundamentem no-
wego Êwiata, który rodzi si´ na naszych oczach. Znoszone
sà granice i bariery. Trwa globalna wymiana opinii ludzi
ró˝nych j´zyków, profesji, poglàdów i ideologii. Gigantycz-
ny m∏yn idei, zwany Internetem, nap´dza pot´˝ne pragnie-
nie – poznania prawdy. Nowa, zbiorowa màdroÊç i pami´ç
Êwiata, jakà tworzà nowoczesne media i globalna sieç,
umo˝liwia poszukiwania, o jakich nie Êni∏o si´ nikomu
jeszcze kilkanaÊcie lat temu. W przestrzeni publicznej krà-
˝à miriady teorii, których nikt nie mo˝e ocenzurowaç, ani
zdusiç. I z ka˝dym dniem b´dzie ich wi´cej. Coraz trudniej
jednak poruszaç si´ w tym gàszczu i oddzielaç powag´ od
szaleƒstwa. Internet jest jak globalny pchli targ. Jest jak
rozsypane puzzle, których u∏o˝enie we w∏aÊciwy obraz zaj-
muje sporo czasu i wymaga nie lada trudu. Ta ksià˝ka jest
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oparta na pracy wielu ludzi i mediów, którzy od 10 kwiet-
nia 2010 roku próbujà wyjaÊniç, co si´ sta∏o w Smoleƒsku.
Powsta∏a po d∏ugich prywatnych rozmowach z tymi, którzy
du˝o wiedzà, choç czasem ma∏o mówià. Nasz stan wiedzy
o katastrofie jest efektem zbiorowego wysi∏ku Polaków,
Rosjan i obywateli wolnego Êwiata. Wielu zapewne znaj-
dzie tu swoje pomys∏y i koncepcje. Inni oburzà si´ za go-
dzenie w ich dogmaty i przekonania.

W ostatnich miesiàcach tysiàce ludzi wykona∏o bezinte-
resownie ogromnà prac´, aby zbli˝yç si´ do prawdy. Posta-
wiono setki hipotez i zebrano mnóstwo danych. Nigdy
w historii nie funkcjonowa∏ tak wielki wolny rynek idei, ni-
gdy nie by∏o tak ogromnego forum, na którym ka˝dy mo˝e
wyraziç swe poglàdy. Z tego dà˝enia rodzi si´ nowa Soli-
darnoÊç, SolidarnoÊç ponad granicami i ponad barierami,
SolidarnoÊç ludzi myÊlàcych i ludzi wolnych, SolidarnoÊç
Polaków, Rosjan, Europejczyków, Amerykanów i wszyst-
kich innych. Fundamentem tego nowego Êwiata jest sprze-
ciw wobec wszelkich form niewolenia umys∏ów. I to jedno
w naszej globalnej wiosce nie podlega chyba dyskusji.

Dzi´ki Bogu wolnoÊç sta∏a si´ dziÊ tak powszechnie do-
st´pna jak powietrze czy woda. Ka˝da próba ograniczania
jej spotyka si´ z oporem. Starsi pami´tajà czasy paƒstw
przekszta∏conych w obozy pracy, oddzielone drutem kol-
czastym od Êwiata, kiedy prosta myÊl mog∏a cz∏owieka
zdradziç. Jednak wszystko si´ zmieni∏o. Teraz równie˝ my
cieszymy si´ swobodà, w której ka˝dy mo˝e g∏owiç si´ do
woli i stawiaç pytania. Ka˝dy ma te˝ prawo prowadziç w∏a-
sne dochodzenie. Ukrywanie prawdy w wolnym Êwiecie
prowadzi nieuchronnie do ciàg∏ych prób jej odkrywania.
Dlatego nie mog∏em przejÊç oboj´tnie obok tajemnicy
i zgodziç si´ z tymi, którzy twierdzà, ˝e nigdy nie poznamy
prawdy i ona nas nie wyzwoli. 
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