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Wy da wa ło by się, że z
chwi lą po wsta nia III RP 
i opusz cze nia na sze go
kra ju przez sta cjo nu ją ce
woj ska ar mii so wiec kiej,
prze sta nie pa no wać
wszech  o  w ład  n ia  ją  cy
strach. Wcze śniej sły sza ło
się gdy ba nie wej dą – nie
wej dą, a wła ści wie czy
wyj dą z ko szar. By ło to wy -
god ne uspra wie dli wie nie
dla rzą dzą cych PRL-em
na miest ni ków Krem la.

Pod czas taj nych roz mów w Mag da -
len ce stra szo no, że bez okrą głe go
sto łu sta nie się rzecz strasz na – po -
le je się krew. Trze ba więc po dzie lić
się z ko mu ni sta mi wła dzą. No men -
kla tu ra prze ro dzi się w ka pi ta li stów
i prze sta nie być „ko mu sza” – do wo -
dzi li pro fe so ro wie. Gło szo no ha sła
– mu si my po zwo lić się im na kraść
– pierw szy mi lion trze ba ukraść itp.
Ba nia lu ki pa da ły z ust wiel ce sza -
cow nych per son. Kie dy wzy wa łam
do boj ko tu nie de mo kra tycz nych, bo
35% wy bo rów okrzyk nię to mnie nie
tyl ko oszo ło mem, ale i wa riat ką.

Roz ta cza no przed na ro dem wi zje
po wszech nej szczę śli wo ści po
„okrą głym sto le” – bez wy sił ku, bez
ofiar – oto bę dzie wol na Pol ska.
Ra fał Gan -Ga no wicz wspo mi nał,
że na wet w śro do wi skach emi gra -
cji prze ko ny wa no, że PZPR nie od -
da wła dzy i po le je się „mo rze krwi”.
Gdy za py tał ile osób mo gło by w
wal ce zgi nąć za le ga ła ci sza… Po -
da wał wiec ilość po le głych w wal -
kach w Je me nie i Kon go. Tam, po
bra wu ro wej uciecz ce z Pol ski, wal -
czył prze ciw ko ko mu ni stom i do rad -
com so wiec ki mi. Usta lo no, że w
naj gor szym ra zie zgi nę ło by ok. 2–
3 tys. osób. Ra fał po mno żył przez
dwa i wy szło 4–6 tys. osób. Ty le gi -
nie rocz nie w róż ne go ro dza ju wy -
pad kach. Ja koś trzy mie sią ce
póź niej w Cze cho sło wa cji i na Wę -
grzech prze pro wa dzo no w peł ni de -

mo kra tycz ne wy bo ry i ja koś krew
się nie po la ła.

Po la ków stra szo no.
Kie dy za my ka no ko lej ne za kła dy

pra cy, róż ne pom po wa ne „au to ry -
te ty” tłu ma czy ły, że nie ren tow ne,
plo tły ba nia lu ki o nie wi dzial nej rę ce
wol ne go ryn ku itp. Tak zli kwi do wa -
no ca łe ga łę zie prze my słu, lub od -
da no za bez cen w ob ce rę ce. Te raz
sły szy się bia do le nie, że zde ka pi ta -
li zo wał fir mę no wy tzw. stra te gicz -
ny in we stor i ru inę po rzu ca.
Wy pro wa dza z Pol ski pro duk cję.

Pro gram Po wszech nej Pry wa ty -
za cji (PPP) – na zy wa ny prze ze
mnie Pro gra mem Po wszech ne go
Pra nia Pie nię dzy jak że był w me -
diach za chwa la ny. Ileż to pie nię dzy
kosz to wa ły spo ty re kla mo we, w
któ rych wy stę po wał pe wien sza no -
wa ny kie dyś sa ty ryk. Swo ją twa rzą
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„Naj pierw Cię igno ru ją. Po tem śmie -
ją się z Cie bie. Póź niej z To bą wal -
czą. Póź niej wy gry wasz” – te sło wa
Gan dhie go to wa rzy szą mi nie ustan -
nie, od kąd usły sza łam o po my śle
Ma cie ja La ska po wo ła nia ko mi sji
ma ją cej za jąć się „kłam stwa mi” Ze -
spo łu Par la men tar ne go na te mat
ka ta stro fy smo leń skiej. 

W pierw szych mie sią cach pra com ZP to wa -
rzy szy ło cał ko wi te igno ro wa nie ze stro ny me -
diów, lu dzi ko mi sji Mil le ra oraz po li ty ków obo zu
rzą dzą ce go. Każ de sło wo sze fa ZP by ło od ra -
zu bra ne pod lu pę, wy krzy wia ne do gro te sko -
wych kształ tów i kwi to wa ne wzru sze niem
ra mion. Od cza su do cza su do cho dzi ły sal wy
szy der cze go śmie chu, pod sy ca ne go he lem, ale
jesz cze wów czas ża den z prze śmiew ców nie
po dej rze wał, że wo kół An to nie go Ma cie re wi cza
zgro ma dzi się wy bit ne gro no lu dzi, któ rzy wbrew
si le pro pa gan dy i dez in for ma cji po da wa nej na
cie pło w du żych ilo ściach od ra na do no cy, zde -
cy du ją się po dejść do te ma tu stric te na uko wo,
bez po li tycz nej po praw no ści i bez stre su, że uży -
cie sło wa za mach wy klu czy ich z cuch ną ce go
sa lo nu III RP. Wy da je się, że te raz wcho dzi my
w etap wal ki, wal ki wbrew fak tom, lo gi ce i licz -
bom, a to ozna cza, że jest to już ostat nia pro sta
przed me tą z na pi sem „upa dek kłam stwa smo -
leń skie go”.

W dzi siej szym pro gra mie Pol sat News dok tor
La sek za po wie dział utwo rze nie ze spo łu, któ ry
bę dzie na bie żą co re ago wał na te zy sta wia ne
przez eks per tów ZP. Wtó ro wał mu pro fe sor „de -
be ściak” Ar ty mo wicz, któ ry jak się oka zu je, bę -
dzie jed nym z eks per tów no wo po wsta ją ce go
cia ła. Po zo sta je tyl ko po gra tu lo wać do bo ru eks -
per tów, choć wy gra na z ludź mi je go po kro ju nie
przy nie sie żad ne mu po waż ne mu na ukow co wi
na le ży tej sa tys fak cji. Pan La sek wy ra ził opi nię,
że ZP przy jął błęd ną me to do lo gię prac, któ ra po -
le ga na wy cią ga niu po je dyn czych pa ra me trów,
czy fak tów i bu do wa nie na nich ca łej kon struk -
cji. Nie ste ty, dok tor La sek bar dzo się my li, al bo
nie zbyt do kład nie śle dził po stę py prac eks per -
tów ZP. Mo że war to w tym miej scu przy po mnieć
w du żym skró cie, jak wy glą da ło do cho dze nie do
hi po te zy eks plo zji przez eks per tów ZP. Ja ko
pierw sze po ja wi ły się ana li zy pro fe so ra No wa -
czy ka, któ ry po sta wił te zę, że zgod nie z za pi sa -
ny mi w kom pu te rze po kła do wym da ny mi, 
a od czy ta ny mi przez Uni ver sal Avio nics Sys tem,
sa mo lot prze le ciał kil ka na ście me trów nad brzo -
zą. Jed no cze śnie wy ka zał, że ma szy na nie mo -
gła za cho wać się tak, jak chcia ła te go Ano di na,
a za nią Mil ler, i ob ró cić się za brzo zą, gdyż sa -
mo lot po jej mi nię ciu le ciał nie zmie nio nym kur -
sem jesz cze 140 me trów, a do pie ro w punk cie
okre ślo nym ja ko TAWS#38 (w oko li cach au to ko -
mi su) gwał tow nie zmie nił kurs. Sta ło się to w wy -

ni ku wstrzą su nie zna ne go po cho dze nia, któ ry
spra wił, iż kom pu ter w tym punk cie za no to wał
kil ka na ście awa rii, któ rych wy stą pie nia nie moż -
na tłu ma czyć ze tknię ciem się skrzy dła z drze -
wem. Cho dzi tu mię dzy in ny mi o awa rie 
w po sta ci bra ku kon tro li sztucz nych ho ry zon tów,
uster kę pio nu ży ro sko po we go MGW nr 1, po żar
w prze dzia le sil ni ka roz ru cho we go WSU –
wy so ka tem pe ra tu ra w tyl nym prze dzia le tech -
nicz nym (prze dział obu do wa ny ty ta no wy mi
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ścian ka mi prze ciw po ża ro wy mi), awa rie ra dio wy -
so ko ścio mie rzy RW1 i RW2 (SPRRW5 NR 1,
SPRRW5 NR 2), prze sta wie nie się ze ga ra ATM
na godz. 23:04:11. Re je stra to ry za pi sa ły też sy -
gnał uru cho mie nia sil ni ka roz ru cho we go – prze -
peł nie nie zbior ni ka przed niej to a le ty. 

Rów no cze śnie, choć nie za leż nie od ba dań
pro fe so ra No wa czy ka, swo je ba da nia i ana li zy
pro wa dził pro fe sor Wie sław Bi nien da, któ ry po -
sta wił so bie py ta nie: czy jest moż li we, aby skrzy -
dło TU 154 M mo gło od paść w kon tak cie 
z drze wem o śred ni cy 30-40 cm? Aby zna leźć
na nie od po wiedź, prze pro wa dził w swo ich la bo -
ra to riach i na swo ich kom pu te rach, ko rzy sta jąc
ze spe cja li stycz nych pro gra mów (LS Dy na 3 D),
sze reg sy mu la cji i ob li czeń, a tak że wy ko nał za
po mo cą MES mo del ma te ma tycz ny skrzy dła 
i brzo zy. Chcąc mieć ab so lut ną pew ność co do
pra wi dło wo ści wy ni ków ba dań, brzo zę wzmoc -
nił o 10% w sto sun ku do pa ra me trów drze wa, ja -
kie po da no w ra por cie MAK i Mil le ra, skrzy dło
zaś osła bił. Oka za ło się, że nie za leż nie od kon -
fi gu ra cji i ką ta na tar cia skrzy dła, brzo za w każ -
dym przy pad ku zo sta je zła ma na, jed nak
skrzy dło nie zo sta je urwa ne, a je dy nie nie znacz -
nie znisz czo ne, co nie upo śle dza je go funk cji 
i sa mo lot mo że bez piecz nie kon ty nu ować lot.   

War to w tym miej scu nad mie nić, iż w żad nym 
z ana li zo wa nych przy pad ków drze wo nie upa dło
tak, jak to mia ło w miej sce Smo leń sku, czy li pro -
sto pa dle do kie run ku lo tu. W tym mo men cie sta -
ło się oczy wi ste, że to nie brzo za sta ła za
tra ge dią na sze go sa mo lo tu, ale skrzy dło zo sta -
ło znisz czo ne przez nie zna ne si ły. Po zo sta ło za -
tem od po wie dzieć na py ta nie: ja ka si ła
spo wo do wa ła de struk cję skrzy dła oraz ka dłu ba.       

W su kurs ze spo ło wi przy szedł dok tor Grze -
gorz Szu la dziń ski, eks pert w dzie dzi nie dy na mi -
ki kon struk cji, pro ce sów roz pa du, od kształ ceń
kon struk cji w wy ni ku eks plo zji, wi bra cjach w in -
ży nie rii lą do wej, trans por cie i tech ni ce woj sko -
wej. Po mie sią cach ana liz do szedł do wnio sku,
że TU 154 M zo stał ro ze rwa ny przez dwa wy bu -
chy, któ rych śla dy za cho wa ły się w skrzyn ce pa -
ra me trów lo tu, w po sta ci dwóch wstrzą sów. 

O wy bu chu, ja ko przy czy nie ka ta stro fy, świad -
czą nie tyl ko ty sią ce odłam ków, sta no wią cych
nie ja ko cor pus de lic ti, ale tak że spe cy ficz ne od -
kształ ce nia, któ rym zo stał pod da ny ka dłub sa -
mo lo tu, nie moż li we do wy two rze nia w wy ni ku
ze tknię cia sa mo lo tu z zie mią, nie za leż nie od je -
go kon fi gu ra cji. We dług Szu la dziń skie go, pierw -
szy wy buch miał miej sce na le wym skrzy dle,
po wo du jąc je go wiel kie znisz cze nie, cze go efek -
tem by ło roz dzie le nie skrzy dła na dwie czę ści. 

Dru gi wy buch, we wnątrz sa mo lo tu, do peł nił
tra ge dii, po wo du jąc cał ko wi te ro ze rwa nie ka dłu -
ba na ty sią ce nie wiel kich frag men tów, zwa nych
odłam ka mi. Eks pert do wiódł, iż nie by ło moż li we
tak du że roz człon ko wa nie sa mo lo tu w te re nie za -

le sio nym, nie za leż nie od kon fi gu ra cji w chwi li roz -
bi cia, bez uży cia ła dun ku wy bu cho we go. Sta nu
sa mo lo tu nie tłu ma czy też po żar, któ ry był nie -
wiel ki, co jest rów nież ko lej nym, moc nym do wo -
dem na wy buch. Te zy na ukow ca z Au stra lii
po twier dził z ko lei in ny eks pert, wie lo let ni głów -
ny in ży nier Bo ein ga, dok tor Wa cław Ber czyń ski.
On rów nież zwró cił uwa gę na ty sią ce odłam ków
oraz na szcze gól ne od kształ ce nia frag men tów
ka dłu ba, a zwłasz cza wy rwa ne z du żą si łą, dzia -
ła ją cą od środ ka ka dłu ba, ni ty spa ja ją ce kon -
struk cję sa mo lo tu. Po nad to Ber czyń ski zwró cił
uwa gę, iż na ko rzyść hi po te zy o eks plo zji we -
wnątrz skrzy dła prze ma wia ją ode rwa ne po szy -
cia (gór ne i dol ne) skrzy dła, któ re we dle
ofi cjal nych ra por tów mia ło ze tknąć się z pan cer -
ną brzo zą. Eks pert stwier dził ka te go rycz nie, że
spo sób znisz cze nia skrzy dła, któ re go kon struk -
cję sta no wią trzy dźwi ga ry, że bra i wzdłuż ni ce,
jest moż li wy do uzy ska nia tyl ko i wy łącz nie 
w wy ni ku eks plo zji we wnętrz nej, po wsta łej na
sku tek choć by iskrze nia przy zbior ni kach pa li wa. 

Traf no ści hi po tez po sta wio nych przez eks per -
tów ZP do wie dli rów nież na ukow cy zgro ma dze -
ni na kon fe ren cji smo leń skiej, któ ra od by ła się
22 paź dzier ni ka ubie głe go ro ku w War sza wie, 
a swo istą krop ką nad „i” by ło wy kry cie na wra ku
tu po le wa przez bie głych po wo ła nych przez pro -
ku ra tu rę woj sko wą ma te ria łów wy bu cho wych.
Waż ne oka za ły się rów nież ba da nia frag men tu
brzo zy pan cer nej, któ ry do star czył ba da czom 
z USA je den z dzien ni ka rzy bę dą cych w Smo -
leń sku, o czym w szcze gó łach mó wił pod czas
paź dzier ni ko wej kon fe ren cji pro fe sor Chris Cie -
szew ski, pra cow nik na uko wy w War nell Scho ol
of Fo re stry and Na tu ral Re so ur ces. Wy ko na no
10 500 naj róż niej szych po mia rów pró bek drze -
wa, mię dzy in ny mi po miar wiel ko ści włók na 

w prze kro ju po przecz nym i gę sto ści drew na.
Oka za ło się, że pan cer na brzo za wca le pan cer -
ną nie jest, a co gor sza jest na wet słab sza niż
po rów ny wa ne z nią prób ki in nych brzó zek.   

Wpływ na osła bie nie drze wa miał we dług spe -
cja li stów fakt, iż licz ne i ro słe ga łę zie nad wą tli ły
struk tu rę pnia, a otwar ta więź ba wzro stu gwa -
ran to wa ła mak si mum pro duk cji drew na wcze -
sne go, bar dziej mięk kie go, niż drew no póź ne. 

W związ ku z tym moż na przy jąć, iż smo leń -
ska brzo za mo gła zo stać zła ma na w wy ni ku 
sil ne go wia tru, czy po dmu chu z sil ni ków prze la -
tu ją ce go sa mo lo tu. Eks per ci zwią za ni z ZP z nie -
zwy kłą sta ran no ścią i dba ło ścią o każ dy
szcze gół, w opar ciu o sze reg róż nych ba dań,
ana liz i sy mu la cji, z wiel kim mo zo łem sta ra li się
od two rzyć prze bieg wy da rzeń, do ja kich do szło
ran kiem 10 kwiet nia 2010 ro ku. Z wiel kim pie ty -
zmem i kom plek so wo po de szli do te ma tu, nie
za kła da jąc ni cze go z gó ry, nie uprze dza jąc wy -
ni ków ba dań, czym nie mo że po chwa lić się pan
La sek i je go świ ta. Na ukow cy ZP nie pra co wa li
ani pod pre sją cza su, ani pod pre sją po li ty ków,
a eks per ci ko mi sji Mil le ra ow szem, co zresz tą
sa mi czę sto przy zna wa li. Do dat ko wym czyn ni -
kiem, któ ry spra wia, że eks per ci rzą do wi z pa -
nem La skiem na cze le za miast po wo ły wać
gro te sko wą ko mi sję po win ni ra czej sku lić gło wy
w ge ście ka ja nia się za swo je wi ny, jest fakt, 
iż ma jąc nie po wta rzal ną moż li wość zba da nia
wra ku pod każ dym moż li wym ką tem, ogra ni czy li
się do spóź nio nych oglę dzin i to pod do zo rem
ro syj skich funk cjo na riu szy. Pra co wa li, jak sa mi
przy zna li, do pie ro w chwi li, kie dy pier wot ne miej -
sce ka ta stro fy zo sta ło zmie nio ne przez Ro sjan,
frag men ty wra ku wy wie zio ne, a na miej scu pra -
co wał cięż ki sprzęt. Nie po bra li pró bek, nie zba -
da li miej sca ka ta stro fy, nie mie li do stę pu do
wy ni ków sek cji ofiar, któ re mo gły wie le po wie -
dzieć o me cha ni zmach ka ta stro fy, a czar ne
skrzyn ki wraz z in ny mi do wo da mi do sta ły się 
w rę ce ro syj skie. Pan La sek, a za nim pan Ar ty -
mo wicz, opo wia dał o smo leń skiej bo ta ni ce, ja ko
o naj waż niej szym do wo dzie na „zwy kłość” ka ta -
stro fy. Szko da tyl ko, że na wet tej klu czo wej bo -
ta ni ki eks per ci rzą do wi nie by li w sta nie
do kład nie zmie rzyć i zba dać, a wy mia ry słyn nej
brzo zy okre śli li na oko.

Pa no wie, nie wy star czy ło wam 2,5 ro ku na -
chal nej pro pa gan dy? Nie wy star czy ła ca ła ar mia
me dial nych kla kie rów, wspo ma ga nych przez
bra ci Mo ska li? Jak to się sta ło, że Po la cy za czę li
skła niać się ku wer sji po da nej przez eks per tów
ZP, któ rzy – o czym war to pa mię tać – by li nie -
zwy kle rzad ki mi go ść mi za przy jaź nio nych sta -
cji? Mo że jed nak in stynkt na ro do wy jesz cze
cał kiem nie za nikł w Po la kach i czu ją pod świa -
do mie, że ktoś się ni mi brzyd ko za ba wia?

Mar tyn ka, 3 stycz nia, 2013 
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fir mo wał wiel ki prze kręt. Ca ła kam -
pa nia in for ma cyj na w me diach by -
ła pro wa dzo na po to tyl ko, by
ogłu pić spo łe czeń stwo. Czy kie dy -
kol wiek dzien ni ka rze prze pro si li 
i przy zna li, że też da li się oszu kać?
Mo gli się fak tycz nie nie znać, ale
dla cze go nie do pu ści li stro ny kry ty -
ku ją cej PPP. Roz da no oby wa te lom
po 20 zł a po tem ma fia sku po wa ła
pod ban ka mi. Dla cze go nie do -
pusz czo no do gło su kry ty ków
„okrą głe go sto łu”.

Ileż się na tłu ma czo no sko ło wa -
ne mu na ro do wi, że mu si być bez -
ro bo cie, bo pra cow ni cy nie sza nu ją
pra cy! Ku roń zup ki go to wał. Po la -
tach lęk przed utra tą pra cy stał
się wszech obec ny. Set ki ty się cy
zga dza ją się sa mo za trud nie nie,
na pra cę na umo wach śmie cio -
wych, na wet na czar no, by tyl ko
móc prze żyć. 2 mi lio ny emi gran -
tów za chle bem – to naj więk szy
suk ces III RP.

Ta kie go stra chu nie by ło w PRL–
u. Lu dzie so bie po ma ga li. Nie
wszę dzie do cie ra li ka pu sie. Moż na
by ło roz ma wiać, opo wia dać ka wa -
ły, te raz strach, że się pod pad nie.
Do ty czy to nie tyl ko zwy kłych pra -
cow ni ków, ale też przed się bior ców.
Za wsze rzą dzą cy mo gą na słać nie -
koń czą ce się kon tro le, ban ki za żą -
dać spła ty na tych mia sto wej
kre dy tu. Ileż to pol skich firm w ten
spo sób po le gło…

Na wet w me diach, moż na by ło
ina czej. W ga ze tach czy ta no mię -
dzy wier sza mi, w ra diu czy te le wi -
zji też cza sem się coś prze śli zgnę ło
cen zu rze. Pa no wa ło po ro zu mie nie
po mię dzy dzien ni ka rza mi i czy tel ni -
ka mi. Wszy scy ro zu mie li o co cho -
dzi. Te raz pa nu je au to cen zu ra…,
bo kre dyt trze ba spła cić. Je śli
dzien ni karz po stę pu je w zgo dzie ze
swo ją wie dzą i su mie niem, to cze -
ka go los Gmy za i je go ko le gów z
„Rzecz po spo li tej” i „Uwa żam Rze”.

Kie dyś trwa ła dys ku sja o rzą dze -
niu si łą stra chu – de li be ro wa no o
„sie dze niu na ba gne tach”. Nie któ -
rzy uwa ża li, że moż na – tyl ko pew -
na część cia ła bo li.

Te raz głów ne stra szy dło to
PiS. Par tia jak par tia. Ale w okre -
sie 2 let nich rzą dów więź niów po -
li tycz nych nie by ło. Te raz są. Nie
by ło też zja wi ska „se ryj ne go sa -
mo bój cy” i dziw nych mor derstw.
Czyż by „mo ro we po wie trze” III
RP za ata ko wa ło?

Nie któ rzy na wet dzien ni ka rze 
i po li ty cy stra szą woj ną z Ro sją.
Ma my być ci cho sza, nie do cho dzić
do praw dy, nie wy ja śniać co sta ło
się fak tycz nie w Smo leń sku, nie
prze pro wa dzać eks hu ma cji bo…
przyj dzie czar ny lud, nad je dzie
„czar na woł ga”. Iluż zna nych dzien -
ni ka rzy się po pro stu ze szma ci ło!

Co raz czę ściej mam oba wy, że
wie lu nie ro bi te go ca łe go za mę tu
ze stra chu i zwy kłej ludz kiej głu po -
ty, a są po pro stu za da nio wa ni!

Za sta na wia łam się nad tym, jak
to moż li we, że przy zwo ity kie dyś re -
dak tor spadł na sa mo dno. Je dy -
nym wy tłu ma cze niem jest chy ba
ka zus ofia ry. Dłu go nie mo głam po -
jąć – dla cze go nie któ rzy więź nio wie
so wiec kich ła grów i ich dzie ci za pi -
su ją się do PZPR, a na wet go dzą
się na peł ną współ pra cę z UB czy
SB. Lo gicz nie rzecz bio rąc po win ni

nie na wi dzić swo ich opraw ców. Na -
wet prze ba cza jąc po win ni czuć od -
ra zę do sys te mu, któ ry był
po wo dem ich cier pień. Na tu ral na
by ła by wal ka z nim, a nie po moc
ścią ga ją ca nie szczę ście dla in nych.
Zro zu mia łam pod czas kłót ni ro dzin -
nej dwóch osób, któ re do pie ro po
56 ro ku wró ci ły do Pol ski z Wor ku -
ty. Pa da ły ostre sło wa ty pu: za ma -
ło lat chy ba sie dzia łeś i za ma ło 
w du… do sta łeś. Ja na wet ję zy ka
ro syj skie go nie mo gę słu chać, bo
do sta ję fu rii… Od po wiedź by ła dla
mnie miaż dżą ca – „wła śnie dla te -
go, że ich znam, zro bię wszyst ko
cze go żą da ją”. Czło wie czeń stwo
zo sta ło gdzieś tam da le ko, w ko pal -
ni Wor ku ty! Wró cił nie wol nik.

Wie le ra zy spo ty ka łam więź niów
ko mu ni stycz nych ła grów na Ślą sku,
któ rzy na wet w la tach 90. ba li się
opo wia dać przed ka me rą o tym jak
cier pie li i kim by li opraw cy.

Od daw na wia do mo, że III RP
rzą dzą ma rio net ki. Nikt nic nie mo -
że – ani po seł, ani mi ni ster, ani pre -
mier. Są ja cyś bli żej nie zna ni
lob by ści, któ ry po cią ga ją za sznur -
ki. Jak że mu si się bać kla sa po li -
tycz na te go, że kie dyś bę dzie
mu sia ła za wszyst ko za pła cić. Za
za nie dba nia i za wiel kie szkod nic -

two. Oni się bo ją, więc wła dzy bę -
dą trzy ma li się kur czo wo. Nie zaj -
mu ją się po li ty ką ze wzglę dów
ide owych, że chcą w kra ju coś sen -
sow ne go zro bić. Chcie li jej dla am -
bi cji, wła snych ko rzy ści a mo że też
na roz kaz ukry te go ośrod ka de cy -
zyj ne go.

Bo ją się też dzien ni ka rze, bo co
bę dzie, gdy oka że się, że kła ma li,
że je den z dru gim wiel ki ce le bry ta,
to wła ści wie zwy kła kur ty za na, co
za na wet drob ną opła tą zro bi
wszyst ko.

Ci, któ rzy bo ją się o to, co bę dzie
da lej z Pol ską, ma ni fe stu ją na uli -
cach, pod pi su ją pe ty cje, uczest ni -
czą w gło dów kach, or ga ni zu ją
straj ki, ale ich po ziom or ga ni za cji
i de ter mi na cji jest jesz cze za ma ły. 
Z ko lei lęk przed ni mi jesz cze nie
osią gnął te go po zio mu, by wła dze
i me dia się zmie ni ły. By pro si li o wy -
ba cze nie i przy rze kli po pra wę, by
wresz cie nie udacz ni cy da li so bie
spo kój z de cy do wa niem o lo sach
mi lio nów lu dzi i ode szli w spo ko ju,
pó ki nie jest za póź no!

Czy po win ni śmy na śla do wać 
Gru zi nów, któ rzy bre dzą pod pa no -
wa niem no we go pre mie ra o de mo -
kra cji i ja koś nie zde mo lo wa li
po mni ka ich ka ta – Sta li na, wy sta -
wio ne go wła śnie w ja kiejś, jak to
tłu ma czą, ma łej wio sce. Czy mo że
po win ni śmy ra czej brać przy kład
z od wa gi Ta ta rów, któ rzy na Kry -

mie nie do pu ści li do otwar cia wy -
sta wy ku czci te goż ka ta na ro dów?
Pa mięć hi sto rycz na w ich na ro dzie
trwa i trud no się dzi wić, że nie ży -
czą so bie na Kry mie od da wa nia
hoł du te mu, któ ry ca ły ich na ród
wy pę dził z oj czy zny.

Rzą dzą cy i dzien ni ka rze po win ni
się bać je dy nie od po wie dzial no ści
przed na ro dem i hi sto rią. Za kli na -
nie rze czy wi sto ści na nic się zda.

Życz my so bie, by rok 2013 przy -
niósł Po la kom opa mię ta nie. By do -
bry Bóg dał nam ła skę od wa gi.

Ja dwi ga Chmie low ska, 
31 grud nia, 2012



Ksiądz Sta ni sław Mał kow ski, gosz -
cząc za raz po tra ge dii smo leń skiej
w stu dio TVP In fo, po wie dział o
ocze ki wa niu na do bro, ja kie mo że
wy nik nąć z te go dra ma tu i zło żo nej
ofia ry.

Ro zu mu jąc tak czy sto po ludz ku w po przed -
nim nu me rze War szaw skiej Ga ze ty pró bo wa łem
w tek ście „Ko go na praw dę boi się Układ”  ta kie
jed no „do bro” wska zać.

Jest nim nie wąt pli wie to, że do wie dzie li śmy
się, kto w Pol sce sta no wi rze czy wi ste za gro że -
nie dla Sys te mu. Wie my, na ko go pod nie sio no
zbrod ni czą dłoń, i nie po win ni śmy mieć wąt pli -
wo ści, któ re ugru po wa nie po li tycz ne na le ży
wspie rać. Cał ko wi cie in ną spra wą jest to, czy ci
po li ty cy, któ rych wska zał nam „Smo leńsk”, spro -
sta ją te mu wy zwa niu.

Dzi siaj chciał bym na pi sać o ko lej nej „ko rzy -
ści”, ja ką z tej tra ge dii dzie jo wej po win no wy -
nieść my ślą ce lo gicz nie spo łe czeń stwo, by po
„smo leń skiej szko dzie” Po lak stał się mą dry, 
a nie po zo sta wał głu pim.

Nie mal ćwierć wie ku na pra wi cy trwa dys ku -
sja i sta le wy snu wa ny jest wnio sek, że przy czy -
ną obec nej pa to lo gicz nej sy tu acji III RP by ło
zre zy gno wa nie z de ko mu ni za cji oraz rze tel nie 
i do bó lu prze pro wa dzo nej lu stra cji.

Dzi siaj, jak ni gdy do tąd, każ dy na wła sny uży -
tek po słu gu jąc się tyl ko wła snym ro zu mem mo -
że so bie ta ką lu stra cję prze pro wa dzić, i to
nie mal ćwierć wie ku od tak zwa nej trans for ma -
cji ustro jo wej.

Kry te rium, ja kim się po słu ży my, jest tyl ko jed -
no: sto su nek do smo leń skiej dzie jo wej tra ge dii
po szcze gól nych osób, in sty tu cji, ugru po wań po -
li tycz nych oraz przed sta wi cie li me diów.

Ja na przy kład nie mam naj mniej szych wąt -
pli wo ści, kto kon kret nie z imie nia i na zwi ska brał
udział w tej wca le nie no wa tor skiej ope ra cji przy -
go to wy wa nia pro pa gan do we go grun tu jesz cze
przed pla no wa nym za ma chem oraz ma ta cze nia
i try wia li za cji te go dra ma tu już po 10 kwiet nia
2010 ro ku. Wzor ce za czerp nię to od naj lep szych,
czy li pro pa gan dzi stów Hi tle ra.

Za nim bo wiem ko goś uni ce stwi my, mu si my
za sto so wać pew ną sku tecz ną ob rób kę spo łe -
czeń stwa, któ ra je znie czu li na współ czu cie
oraz wy zwo li w nim nie na wiść do wska za ne -
go wro ga.

Jak pa mię ta my z hi sto rii, za nim do szło do za -
gła dy Ży dów, przed sta wia no ich ja ko źró dło
wszel kie go zła i nie szczęść. Raz by li to brud ni,
ob dar ci, bro da ci, wą sa ci i cuch ną cy osob ni cy,
któ rzy jak szczu ry roz no szą wszel kie cho ro by,
in nym zaś ra zem by li to brzu cha ci li chwia rze-

ban kie rzy z cy ga ra mi
w cy nicz nie wy krzy -
wio nych uśmie chem
ustach.

Wy pisz wy ma luj oj -
ciec Ta de usz Ry dzyk
„mi lio ner -cwa niak” i
wła ści ciel „po tęż ne go
me dial ne go im pe rium”
i jed no cze śnie bied ny
przy głu pa wy re demp -
to ry sta -mo her, któ re -
go nie stać na wet, jak
twier dzą ci sa mi „eks -
per ci”, na opła ty zwią -
za ne z kon ce sją na
te le wi zję cy fro wą i lo -
gicz ne sfor mu ło wa nie
wnio sku o otrzy ma nie
owej kon ce sji..
Dla mnie już do sym -
bo lu III RP ura sta 
pe wien bez czel ny me -
dial no -pro pa gan do wy
ha nieb ny za bieg. Oto
te sa me „eli ty”, „au to -
ry te ty”, po li ty cy i me -
dia, któ re przez ca łe
la ta pró bo wa ły wy bie -
lać, uspra wie dli wiać i
kre ować na „oj ca de -
mo kra cji” so wiec kie go pa choł ka, zbrod nia rza i
zdraj cę, Ja ru zel skie go ps.„Wol ski”, za ata ko wa -
ły w nie ludz ki i bez par do no wy spo sób pierw sze -
go pol skie go pre zy den ta nie po wią za ne go z
żad ną ob cą agen tu rą i nie po sia da ją ce go pseu -
do ni mu ty pu „Bo lek”, „Alek” czy wy mie nia ny już
„Wol ski”.

Prze cież by li to ci sa mi zna ni nam z imion 
i na zwisk lu dzie, któ rzy dzi siaj za an ga żo wa ni są
w ukry wa niu praw dy o zbrod ni smo leń skiej.

Czy mnie po trzeb ne są tecz ki z IPN, pod pi sa -
ne zo bo wią za nia do współ pra cy czy orze cze nia
są dów lu stra cyj nych, aby wie dzieć, kto jest
zdraj cą? Prze cież na pod sta wie ich przed smo -
leń skiej i po smo leń skiej ak tyw no ści wi dać, kto
jest ty po wym agen tem wpły wu, a kto tyl ko po ży -
tecz nym idio tą.

To w 2005 ro ku na głe po wo ła nie do po li ty ki
do stał Pa li kot, przej mu jąc lu bel skie struk tu ry PO
po tru pie ustrze lo nej przez Tu ska Zy ty Gi low -
skiej.

Ja kie by ło głów ne za da nie te go naj bliż sze go
kum pla Bro ni sła wa Ko mo row skie go, z któ rym to
spę dzi li nie jed ne go Syl we stra, spo ty ka li się 
w pew nej le śni czów ce w la sach ja now skich i za -

sa dza li się w Ro sji na głusz ca w to wa rzy stwie
pa nów z KGB? Ano ta kie, że dzię ki w du żej mie -
rze je go ak tyw no ści 10 kwiet nia 2010 ro ku dla
wie lu Po la ków nie zgi nął ich pre zy dent, ale re -
pre zen tant pi sow skie go by dła, nie udacz nik i al -
ko ho lik re pre zen tu ją cy pod lu dzi pro pa gan do wo
spro wa dzo nych do ta kiej ro li dzię ki me to dzie za -
czerp nię tej wprost z na zi stow skie go „Stürme ra”.

Czy nie pa mię ta cie, kto w tej ak cji uczest ni -
czył? Czy po trzeb ne są wam do te go wie lo mie -
sięcz ne kwe ren dy po ar chi wach IPN? Mnie się
wy da je, że tu taj wy star czy tak zwa ny chłop ski
ro zum, któ ry z upły wem lat sta je się w Pol sce to -
wa rem co raz bar dziej de fi cy to wym.

A te raz przejdź my do ro li, ja ką od gry wa 
w smo leń skim śledz twie re likt PRL, czy li pro ku -
ra tu ra woj sko wa. Skon cen truj my się tyl ko na
dwóch aspek tach, czy li na za mia nie ciał ofiar tra -
ge dii i słyn nym już tro ty lu.

Po ni żej dwa ko mu ni ka ty pro ku ra tu ry wy da ne
w cza sie, kie dy ja sne już by ło, że do szło do za -
mia ny ciał ofiar tra ge dii smo leń skiej oraz wy kry -
cia na szcząt kach TU–154 M tro ty lu:
„Woj sko wa Pro ku ra tu ra Okrę go wa w War sza wie
sta now czo od że gnu je się od me dial nych do nie -

Mądry Polak po „Smoleńsku”...
czy głupi?



Mło dzie ży zbie ra ją cej do pu szek WOŚP moż na w
pro sty spo sób wy ja śnić na szą od mow ną de cy -
zję. Za miast dys ku to wać, wrę czać krót ki wy punk -
to wa ny spis ar gu men tów. 
Wy star czy wy dru ko wać so bie ma ły za pa sik i ru -
szyć w mia sto. 
Pro po nu je coś w tym ro dza ju:

DLACZEGO NIE DAJĘ OWSIAKOWI PIENIĘDZY
–  Pie nią dze z WOŚP nie tra fia ją do cho rych dzie ci, tyl ko do „cho -
rych”, czy li nie do fi nan so wa nych, in sty tu cji pu blicz nych, ja ki mi są
szpi ta le. Dzia łal ność cha ry ta tyw na po win na z de fi ni cji tra fiać do
osób (ca ri tas = mi ło sier dzie moż na oka zy wać oso bom, a nie in -
sty tu cjom).
–  WOŚP nie po ma ga cho rym dzie ciom, tyl ko uzu peł nia bra ki wy -
po sa że nia szpi ta li, od cią ża jąc w ten spo sób bu dżet pań stwa z
usta wo we go obo wiąz ku za pew nie nia opie ki zdro wot nej swo im
oby wa te lom z ze bra nych po dat ków. Wrzu ca jąc pie nią dze do pusz -
ki pła cę po da tek dru gi raz.
–  Owsiak tyl ko za część ze bra nych pie nię dzy (ok. 50%) ku pu je
sprzęt dla szpi ta li. Resz ta idzie na kosz ty ob słu gi im prez i kosz ty
wła sne fun da cji. Moż na to spraw dzić w spra woz da niu fi nan so wym
fun da cji do stęp nym w in ter ne cie. Nie wszy scy ar ty ści gra ją za dar -
mo, nie któ rzy po bie ra ją spo re ga że. Fun da cja wy da je mi lio no we
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sień, ja ko by usta lo no, że do szło do nie pra wi dło -
we go po chów ku śp. Pre zy den ta Rze czy po spo -
li tej Pol skiej na Uchodź stwie Pa na Ry szar da
Ka czo row skie go. Jak już in for mo wa li śmy, na wy -
nik ba dań ge ne tycz nych (DNA) jed no znacz nie
we ry fi ku ją cych tę kwe stię na le ży ocze ki wać oko -
ło sied miu dni. Do cza su po zy ska nia eks per tyz
pro ku ra to rzy WPO w War sza wie nie udzie la ją
na ten te mat żad nych in for ma cji. Oczy wi ście, ja -
ko pierw si o wy ni kach ba dań zo sta ną po wia do -
mie ni człon ko wie ro dzi ny ofiar ka ta stro fy
smo leń skiej. Do cza su wy da nia przez bie głych
opi nii z ba dań ge ne tycz nych wszel kie in for ma -
cje na ten te mat na le ży trak to wać je dy nie ja ko
nie upraw nio ne spe ku la cje, któ re po nad to go dzą
w do bra oso bi ste ofiar te go tra gicz ne go wy da -
rze nia, po tę gu jąc ból i cier pie nie ro dzin.”
Płk Zbi gniew Rze pa – Rzecz nik pra so wy NPW
Puł kow nik Ire ne usz Sze ląg, szef woj sko -
wej pro ku ra tu ry w War sza wie: „Nie jest
praw dą, że w wy ni ku prze pro wa dzo nych
czyn no ści w prób kach z sa mo lo tu znaj du -
ją się śla dy tro ty lu i ni tro gli ce ry ny – ani na
ze wnątrz, ani w środ ku sa mo lo tu (…) Po -
wo ła ni przez pro ku ra tu rę bie gli nie stwier -

dzi li obec no ści na wra ku tu po le wa tro ty lu
ani żad ne go in ne go ma te ria łu wy bu cho we -
go.”

Ktoś za py ta, po co te kłam stwa, kie dy za ty -
dzień czy mie siąc trze ba by ło i tak po wie dzieć
praw dę o za mia nie zwłok i wy kry ciu tro ty lu?

Wła śnie o tę zwło kę cho dzi i da nie cza su na
pro pa gan do wą ak cję try wia li za cji każ dej z tych
nie wy god nych dla rzą dzą cych in for ma cji.

Do dzie ła ru sza ją me dial ni spe ce, dzię ki któ -
rym eks hu ma cje sta ną się wy kop ka mi (Te re sa
To rań ska). To, że cia ło An ny Wa len ty no wicz w
Mo skwie by ło nie na ru szo ne, a w Pol sce oka za -
ło się być po zba wio ne gło wy i na do da tek w jej
miej scu zna la zły się szma ty i gu mo we rę ka wi -
ce, oka że się czymś nor mal nym i oczy wi stym,
zro bio nym w ce lu „uła twie nia ro dzi nie iden ty fi -
ka cji” (Ja ni na Pa ra dow ska), zaś tro tyl za stą pi
azot i tlen, sta jąc się głów nym skład ni kiem ota -
cza ją ce go nas po wie trza.

Urzą dze nie do wy kry wa nia ma te ria łów wy bu -
cho wych bę dzie uka zy wa ne od ra na do wie czo -

ra w to wa rzy stwie kieł ba sy, sal ce so nu i pa sty do
bu tów, do rów nu jąc po wa gą i do stoj no ścią tym
ar ty ku łom co dzien ne go użyt ku, co od po wied nim
re cho tem uwia ry god nią re dak to rzy Mo ro zow ski
i Kna pik z TVN24.

Tak to dzia ła i do sko na le zna my imio na oraz
na zwi ska funk cjo na riu szy od de le go wa nych do
tej brud nej ro bo ty.

Oni do sta ją czas na wy my śla nie tych współ -
cze snych od po wied ni ków okrut nych ka wa łów 
o Ży dach, kre ma to riach i ulat nia ją cym się ga zie
w łaź ni obo zo wej Au schwitz i – co jest swo istym
pa ra dok sem – są jed no cze śnie naj za cie klej szy -
mi tro pi cie la mi an ty se mi ty zmu.  

Ma cie ich wszyst kich na wi del cu Dro dzy Ro -
da cy, pro blem tyl ko w tym, że wa sze uszy prze -
sta ły sły szeć, a oczy wi dzieć.

kokos26, 17 grudnia, 2012

Ar ty kuł opu bli ko wa ny w ogól no pol skim ty go dni -
ku War szaw ska Ga ze ta

cd. Mądry Polak po „Smoleńsku”... czy głupi?

Dlaczego nie daję Owsiakowi?
Argumenty w punktach



Gazetka  –  WWW.NIEPOPRAWNI.PL 
Ser wis two rzy my niekomercyjnie wła sny mi si ła mi,
bez spon so rów, kol por te rów i wspar cia me diów.

cd. Dlaczego nie daję Owsiakowi?

kwo ty na wła sną sie dzi bę, no we sa mo cho dy, sprzęt stu dyj ny, tzw.
„dzia ła nia pro pa ga tor skie”, eta ty pra cow ni ków itp.
–  Zgod nie ze sta tu tem fun da cji WOŚP, tyl ko pie nią dze z dzia łal -
no ści go spo dar czej fun da cja mu si wy dać na ce le sta tu to we, czy li
ochro nę zdro wia. Na to miast pie nią dze uzy ska ne ze zbió rek pu -
blicz nych, au kcji, da ro wizn, im prez mo że le gal nie wy dać na do -
wol ny cel.
–  Fun da cja WOŚP jest 100-proc. udzia łow cem spół ki „Zło ty Me -
lon”, a J. Owsiak jej pre ze sem. Spół ka w prze ci wień stwie do fun -

da cji nie mu si ujaw niać spra woz da nia fi nan so we go. Po co ist nie -
je i dla cze go jest ści śle po wią za na z WOŚP?
–  Ze bra ne pie nią dze Owsiak prze trzy mu je do je sie ni da ne go ro -
ku ob ra chun ko we go na lo ka tach, a z od se tek (kil ka mi lio nów zł),
jak twier dzi, or ga ni zo wa ny jest Przy sta nek Wo od stock. Nie chcę,
aby z mo ich dat ków, a na wet od se tek od nich by ła fi nan so wa na
im pre za pod ha słem „rób ta co chce ta”, na któ rej nie obo wią zu ją
żad ne za sa dy mo ral ne, a nie let nia mło dzież uży wa nar ko ty ków i
al ko ho lu. Na każ dym Przy stan ku Wo od stock pro mo wa na jest sek -
ta Ha re Krisz na (ma sta łą „wio skę”). Jak wy glą da ta im pre za, moż -
na zo ba czyć wpi su jąc w YT:  Przy sta nek Wo od stock. 
–  Kosz ty ob słu gi WOŚP są bar dzo wy so kie. Część Owsiak po -
kry wa z ze bra nych pie nię dzy, po waż nie uszczu pla jąc kwo tę prze -
zna czo ną na za kup sprzę tu. Resz tę po kry wa ją np. bu dże ty
te le wi zji pu blicz nej (czas an te no wy), bu dże ty miast (ener gia elek -
trycz na, ochro na po li cji i stra ży miej skiej itp.), bu dżet Obro ny Na -
ro do wej (np. prze lot Owsia ka sa mo lo tem F1 6 w 2010 r.)  To
wszyst ko są pie nią dze z na szych po dat ków.
–  Sprzęt dla szpi ta li ku po wa ny jest bez prze tar gów, a szpi tal nie
ma wpły wu na wy bór fir my i ne go cja cję umo wy kup na. Sprzęt czę -
sto stoi nie roz pa ko wa ny, bo ma te ria ły eks plo ata cyj ne do urzą dzeń
są zbyt dro gie, lub szpi tal nie ma pie nię dzy na do dat ko wy etat dla
oso by ob słu gu ją cej. Są po waż ne wąt pli wo ści, na ja kiej za sa dzie
wy bie ra ne są fir my, od któ rych WOŚP ku pu je sprzęt.
–  WOŚP nie jest apo li tycz na. Przy oka zji tej im pre zy pro mu ją się
po li ty cy (szcze gól nie jed nej opcji).
–  Ca ri tas zbie ra rocz nie wie lo krot nie więk szą kwo tę bez roz gło su
i wy da wa nia pu blicz nych pie nię dzy, a pie nią dze tra fia ją do kon -
kret nych po trze bu ją cych osób.
–  Owsiak otwar cie pro mu je eu ta na zję. „Oso bi ście do pusz czam
ta ki spo sób po mo cy, bo ja to tak ro zu miem – eu ta na zja to dla mnie
po moc star szym w cier pie niach” – to je go wy po wiedź dla „Dzien -
ni ka”.

Ma ria Ko wal ska, 5 stycz nia, 2013 

Jestem dumny,że jestem Polakiem
i oby to samo mówił cały Naród. 

Oby nadchodzący rok stał się
rokiem przełomowym. 

Byśmy mogli wspólnie cieszyć się
z odrodzenia Naszej Ojczyzny. 


