
Uwagi do postanowienia prokuratury odmowy wszczęcia śledztwa na 

podstawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wysłanego 

przez Konrada Matyszczaka w dniu 09/04/2013. 

1. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie w uzasadnieniu postanowienia odmowy wszczęcia śledztwa na 

podstawie zawiadomienia o popełnienia przestępstwa wysłanego przez Konrada Matyszczaka w dniu 09/04/2013 

zawęziła możliwe miejsce popełnienia przestępstwa tylko do terytorium Rzeczypospolitej Polski. Z treści 

postanowienia o odmowie nie wiadomo czy brano pod uwagę inne miejsca i przestrzenie będącej pod jurysdykcją 

Rzeczypospolitej Polski np.Ambasady, przestrzeń powietrzną. Biorąc pod uwagę treść postanowienia nie wynika 

aby w toku postępowania sprawdzającego brano pod uwagę także inne miejsca w których mogło dojść do 

przestępstwa w postaci wytworzenia zmanipulowanej kopii CVR polskiego rządowego Tu-154m, który rozbił się w 

Smoleńsku. Nie brano pod uwagę, że do przestępstwa mogło dojść na terytorium Federacji Rosyjskiej, Białorusi lub 

innym kraju, miejscu lub  przestrzeni nie będącym pod jurysdykcją Polską. 

2. Wyjaśnienia wymaga także czy zwrot "przez mających dostęp do tychże zapisów żołnierzy zawodowych lub 

osoby cywilne" obejmuje również urzędników państwowych, funkcjonariuszy państwowych i funkcjonariuszy 

innych służb mundurowych i służb specjalnych z Polski i innych krajów. W trakcie postępowania sprawdzającego 

powinno się brać wszystkie możliwe osoby. 

3. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie najprawdopodobniej wykorzystała brak precyzyjnego 

określenia sposobu dokonania przestępstwa i zawęziła swoje postępowanie do określenia czy doszło do 

manipulacji na już przekazanej Polsce kopii. Nie brano pod uwagę samego faktu wytworzenia różnej od oryginału 

zmanipulowanej kopii niezależnie od sposobu, miejsca i autorstwa dokonananej manipulacji. Z uzasadnienia 

odmowy nie wynika na przykład aby brano pod uwagę podmienianie wykonanej przy udziale strony Polski kopii. W 

związku z tym została dokonana zmiana w początkowej  treści izawiadomienia. 

Stara wersja 

Niniejszym zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków komisji MAK, członków 

komisji Millera bądź wszystkie inne osoby, które mając dostęp do nagrań z zapisów rozmów w kokpicie (CVR – Cockpit 

Voice Recorder) polskiego rządowego Tu-154m dokonali manipulacji w przekazanej Polsce kopii zapisu CVR i zamiany "101 

odległość dziesięć, wejście na ścieżkę" na zapis "101 odległość dziewięć wejście na ścieżkę" oraz zataili fakt manipulacji 

działając między innym na szkodę prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie postępowania 

karnego PO ŚL 54/10 tj. o czyn z art. 271 k.k. i art. 239 k.k.  

 Domagam się wszczęcia postępowania i ścigania sprawców. 

Nowa Wersja 

Niniejszym zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków komisji MAK, członków 

komisji Millera bądź inne osoby, które mając dostęp do nagrań z zapisów rozmów w kokpicie (CVR – Cockpit Voice 

Recorder) polskiego rządowego Tu-154m dokonali manipulacji oraz zataili fakt manipulacji dokumentu działając między 

innym na szkodę prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie postępowania karnego PO ŚL 54/10 

tj. o czyn z art. 271 k.k. i art. 239 k.k. w wyniku czego w Instytucie Ekspertyz Sądowych im.Prof dr.Jana Sehna w Krakowie 

oraz w Centralnym Laboratorium Kryminalistyczne Policji Policji badano zmanipulowaną, różną od oryginalnego zapisu 

kopię zapisu CVR polskiego rządowego Tu-154m, który rozbił się w Smoleńsku. Możliwa manipulacja polega na zamianie 

zapisu "101 odległość dziesięć, wejście na ścieżkę" na zapis "101 odległość dziewięć wejście na ścieżkę". Manipulacja 

mogła zostać dokonana na terenie Federacji Rosyjskiej, na terenie Rzeczypospolitej Polski, w miejscu i przestrzenie będącej 

pod jurysdykcją Rzeczypospolitej Polski lub w innym ustalonym w toku postępowania kraju, miejscu lub przestrzeni przez 

żołnierzy zawodowych lub osoby cywilne w tym również urzędników państwowych, funkcjonariuszy państwowych i 

funkcjonariuszy innych służb mundurowych i służb specjalnych z Polski oraz innych krajów lub inne ustalone w toku 

postępowania osoby. Manipulacja dokumentu mogła zostać dokonana wszystkimi możliwymi sposobami wliczając: 

dopisanie, wykasowanie zapisu na kopii, podmianę wykonanej kopii, wykonanie kopii przy użyciu wcześniej 

zmanipulowanego oryginału lub innych sposóbów ustalonych w toku postępowania.                                                            

Domagam się wszczęcia postępowania i ścigania sprawców. 



 

4. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie najprawdopodobniej oparła się na dokumentach i opiniach 

wytworzonych przed datą złożenia wniosku (09.04.2013) i nie wykonała żadnych dodatkowych nowych badań lub 

ekspertyz, które wydaje się powinny być definitywnie wykonane w związku z pojawieniem się nowych okoliczności i 

faktów, które mogły być przeoczone lub zignorowane przez osoby wytwarzające dokumenty lub opinie przed 

09.04.2013. Nowe okoliczności i fakty znajdujące się w treści uzasadnienia zawiadomienia Konrada Matyszczaka 

wskazują na fakt wystąpienia istotnych różnic w dokumentach, odczytach, ekspertyzach i opiniach wytworzonych 

na potrzeby Instytucji i organów z Polski i Federacji Rosyjskiej, które badały i badają katastrofę polskiego 

rządowego Tu-154m, który rozbił się w Smoleńsku. W związku z powyższym wnioskuje o ponowne zbadanie 

wszystkich dostępnych kopii ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi "101 odległość /dziesięć lub 

dziewięc/, wejście na ścieżkę" i porównanie jej poprzez jednorazowe odsłuchanie: 

- oryginału zapisu rozmów w kokpicie (CVR – Cockpit Voice Recorder) polskiego rządowego Tu-154m, który rozbił 

się w Smoleńsku 

- oryginału oraz kopii korespondencji z wieży kierowania lotami na lotnisku smoleńsk północny zarejestrowanej na 

magnetofonie p-500 lub innym magnetofonie w dniu 10.04.2010 roku 

- oryginału nagrania rozmów w kokpicie samolotu JAK-40 (znak wywoławczy - PLF031), który lądował 

rankiem10.04.2010 na lotnisku smoleńsk północny. 

Tylko takie pełne badanie jest w stanie wyjaśnić czy doszło do manipulacji dokumentu i  zamiany zapisu "101 

odległość dziesięć, wejście na ścieżkę" na zapis "101 odległość dziewięć wejście na ścieżkę" lub odwrotnie. 

Manipulacja mogła zostać dokonana na terenie Federacji Rosyjskiej, na terenie Rzeczypospolitej Polski, w miejscu i 

przestrzenie będącej pod jurysdykcją Rzeczypospolitej Polski lub w innym ustalonym w toku postępowania kraju, 

miejscu lub przestrzeni przez żołnierzy zawodowych lub osoby cywilne w tym również urzędników państwowych, 

funkcjonariuszy państwowych i funkcjonariuszy innych służb mundurowych i służb specjalnych z Polski oraz innych 

krajów lub inne ustalone w toku postępowania osoby. Manipulacja dokumentu mogła zostać dokonana wszystkimi 

możliwymi sposobami wliczając: dopisanie, wykasowanie zapisu na kopii, podmianę wykonanej kopii, wykonanie 

kopii przy użyciu wcześniej zmanipulowanego oryginału lub innych sposóbów ustalonych w toku postępowania. 

5. Nie jest znana opinii publicznej lub osobom poszkodowanym w sprawie PO Śl 54/10 ekspertyza lub dokument, 

który jednoznacznie stwierdza lub może stwierdzać, że badane na zlecenie prokuratury kopie oryginału zapisu 

rozmów w kokpicie (CVR – Cockpit Voice Recorder) polskiego rządowego Tu-154m, który rozbił się w Smoleńsku są 

zgodne z oryginałem. W związku z powyższym wnioskuje o ponowne wykonanie kopii oryginału zapisu rozmów w 

kokpicie (CVR – Cockpit Voice Recorder) polskiego rządowego Tu-154m, który rozbił się w Smoleńsku i zbadanie jej 

na miejscu (w prokuraturze Federacji Rosyjskiej lub innym miejscu w którym znajduje się oryginał) poprzez 

odsłuchanie ostatnich 10 minut w celu porównania z opinią Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna 

w Krakowie z dnia 23 grudnia 2011 roku w zakresie odczytania cyfrowej kopii zapisu z rejestratora fonicznego CVR 

(Cocpit Voice Recorder) MARS BM BLOK 70A-11 nr 323025 który znajduje się na stronach prokuratury pod 

adresem http://www.npw.internetdsl.pl/Dokumenty/IES-odczyt1.pdf.  

6. Opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie  w zakresie odczytania cyfrowej kopii 

zapisu z rejestratora fonicznego CVR (Cocpit Voice Recorder) MARS BM BLOK 70A-11 nr 323025 która znajduje się 

na stronach prokuratury jest z dnia 23 grudnia 2011 roku. W uzasadnieniu postanowienia znajduje się data 21 

grudnia 2011 roku jako data opinii Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie  w zakresie 

fonoskopii. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy doszło do pomyłki tekstowej czy w postanowieniu 

odmowy wszczęcia śledztwa wykorzystywana jest inna, niedostępna publicznie opinia Instytutu Ekspertyz 

Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie. 

 

 

http://www.npw.internetdsl.pl/Dokumenty/IES-odczyt1.pdf


7. W postanowieniu o odmowie wszczęcia śledztwa stwierdzono, że biegli orzekli, że wszystkie kopie są zgodne 

co do wypowiedzi, sygnałów i odgłosów zarejestrowanych w czasie 38 minutowego lotu. Trudno ocenić na 

jakiej podstawie jest takie orzeczenie biegłych skoro nawet amatorska analiza dokumentów i plików audio 

wskazuje, że są istotne różnice co do treści odczytów z poszczególnych kopii. W toku porównania trzech 

ekspertyz i odczytów wykonanych przez 

- Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (na zlecenie komisji J.Millera) dalej "CLK" 

-   Instytut im.Sehna w Krakowie (na zlecenie prokuratury wojskowej) dalej "IES" 

-   Komisję MAK dalej "MAK" 

 

wydaje się, że istnieją poważne różnice w odczytach poszczególnych kopii. Biorąc pod uwagę wspólne w treści i 

czasie dla wszystkich trzech odczytów (na zlecenie: komisji MAK, komisji Millera, Wojskowej Prokuratury 

Okręgowej w Warszawie) zdanie "Kurs 79, polski 101" wypowiedzianego o godz 08:30:31 (wszystkie trzy 

stenogramy) należałoby wyjaśnić skąd biorą się różnice co do czasu i treści wypowiedzianych przed jak i po 

zdaniu "Kurs 79, polski 101" wypowiedzianym o godz 08:30:31. Poniżej przykłady wielu różnic. 

 

A) Czas nagrania, jego początek i zakończenie wskazuje, że wszystkie trzy odczyty mają różną długość. Różnice 

wynoszą od 0,3 sekundy (IES i CLK) do 3,3 sekundy (IES i MAK):  

 

MAK:     Początek zapisu:  08:02:48,6 

Krzyk "kurwa"     08:41:02,7 - 08:41:04,6 

Koniec zapisu:     08:41:05,5 

czas zapisu:          38min 16,9s 

 

CLK       Początek zapisu:  08:02:53,5 

Krzyk "kurwa"     08:41:05,5 - 08:41:07,0 

Koniec zapisu:     08:41:07,5 

czas zapisu:          38min 14,0 s 

 

IES         Początek zapisu:  08:02:53,8 

Krzyk                      08:41:05 

Koniec zapisu:     08:41:07,4 

czas zapisu:          38min 13,6s 

 

B) Odczyt komisji MAK zawiera wielosekundowe rozbieżności z odczytem polskim. Istnieją też wielokrotnie 

różnice czasowe pomiędzy odczytami IES i CLK.        przykłady      

DHS- Go ahead  

 

MAK:    Początek zapisu:                         08:02:48,6 

czas zapisu:                                  08:04:33,1 - 08:04:34,2 

czas od początku zapisu:          1 min 44,5s 

 

CLK       Początek zapisu:                         08:02:53,5 

czas zapisu:                                 08:04:42,5 

czas od początku zapisu:          1min 48,5s 

 

IES         Początek zapisu:                         08:02:53,8, 

czas zapisu:                                  08:04:42,6 

czas od początku zapisu:          1 min 48,8s 

Różnica pomiędzy czasami zdania DHS- Go ahead        CLK-MAK= 9,4s , IES-MAK=9,5s,  CLK-IES=0,1s 

Różnica po odliczeniu różnic czasu rozpoczęcia             CLK-MAK= 4,5s , IES-MAK=4,2,   CLK-IES=0,2s 



C) Są istotne różnice co do treści odczytów z poszczególnych kopii 

 

Fragment: 08:13:39,0 (IES i CLK) lub 08:13:30,2 (MAK- stała w tym czasie różnica ok.9 sekund) 

MAK 08:13,30,2-08:13:32,6 A- 2-5-2 

CLK 08:13:39.0  
08:13:39.5 
08:13:40.0 

A- (Osiem lub: Basiu ?),  
osiemnaście  (minut ?)  
do lądowania. 

IES 08:13:39.0  
 

A - o przepraszam masz chwilkę do lądowania 

 

Fragment: 08:13:58,5 - 08:14:05.5 (IES i CLK) lub 08:13:50,0-08:13:57,0-  (MAK- stała w tym czasie różnica ok.9 sekund) 

MAK 08:13,50,0 Brak odczytu 

CLK 08:13:58.5  
08:13:59.0 
08:14:02.0 - 08:14:02.5  
08:14:04.5-08:14:05.0 
08:14:05.5  

A- Dla (nich, to lub: niego ?)  
już jest dziesiąta 
S- (To ?) dwie godziny jest?  
N?- Dwie, (czy godzina ?)?  
X ...... X ...... X ...... 

IES 08:13:58,7 
08:14:02,5 
08:14:04.5-08:14:05.0 
08:14:05.5 

D. Niech czeka 
O której godzinie jest? 
Jeszcze godzina jest 
Chyba tak 

 

Fragment: 08:17:30(MAK) oraz 08:17:39,5 (IES i CLK) (MAK- stała w tym czasie różnica ok.7 sekund) 

MAK 08:17:30 Brak odczytu 

CLK 08:17:39,5 Kobieta: nie ma przekierowania ?. 

IES 08:17:39,3 Basia: Pokład mam przygotowany 

 

Fragment: 08:18:16(MAK) oraz 08:18:23,5 (IES i CLK) (MAK- stała w tym czasie różnica ok.7 sekund) 

MAK 08:18:16 Brak odczytu 

CLK 08:18:23.5-08:18:24.5  A- Ja się tylko martwię tym, (co mi ?) ...... 

IES 08:18:23,6 Da się im poznać wtedy co oni wtedy robią 

 

Fragment: 08:26:4,5(MAK) oraz 08:26:05,5 (IES i CLK) (MAK- różnica ok 1 s) 

MAK 08:26.04,5 
08:26.05,2 
08:26.06,7 

Brak odczytu 
Nie im się udało 
Mówi też, że mgła 
 

CLK 08:26:05.5 - 08:26:06.0   
08:26:06.5 - 08:26:07.5  
  
08:26:09.5 - 08:26:13.5  

X Ale  (on ?) usiadł -  
co mówi? S- Nie, no im się udało.  
 
S- Mówili tylko, że, że jak za drugim razem nie (usiądziemy ?), to ...  
(On mówi, że na Moskwę ?). 

IES 08:26:05.8   
08:26:06.8 
08:26:09.7  

D Ale  oni wiszą czy nie?  
2P- Nie, no im się udało. 
S- Mówili tylko, że, że jak za drugim razem to gdzie by było. 
Kombinuje. 

 

W odczycie IES brak jest chyba najważniejszej dobrze słyszalnej na pliku audio 

http://www.youtube.com/watch?v=ucfMbPt8xRw&feature=relmfu  wypowiedzi z godz.08:27:58,1 (MAK)  -  

MAK 08:27:58,1 
08:28:04.0 

Zakończyłem zrzut, zniżanie na wschód 
Pozwolili 

CLK 08:27:58,5 - 08:28:01.5 
08:28:05.0  

Zakończyłem zrzut, zniżanie na wschód 
 (Разрешили ?). x (Разрешили ?) (tłum.Pozwolili) 

IES 08:27:59,6 
08:28:05.0 

(zniekształcona część wypowiedzi) na wschód 
zniekształcone 

http://www.youtube.com/watch?v=ucfMbPt8xRw&feature=relmfu


 

Fragment: 08:31:07,1 (MAK)  - polskie odczyty + ok 1-2 sekund (różnica czasowa najbliższej tego fragmentu 

wypowiedzi odczytanej przez trzy ekspertyzy)  

MAK 08:31:07,1 
08:31:11,5 

Aaa, Wystarczy, żeby TAWS Ziętaś wprowadził 
niezrozumiale 

CLK 08:31:08,0 
08:31:13.5 

Nastawnik statecznika. Nie, tak zostanie.  
N- (Zaznaczę ?), że będzie taki rodzaj, (który widzę ?). 
 Dziękuję, karta zakończona 
 

IES 08:31:08,5 
08:31:10,3 
08:31:11,5 
08:31:11,6 

,że zamknięte tutaj 
To znaczy, że 
Tak,  
karta zakończona 

 

 

D) W odczytach i ekspertyzach wykonanych przez 

- Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (na zlecenie komisji J.Millera) dalej "CLK" 

-   Instytut im.Sehna w Krakowie (na zlecenie prokuratury wojskowej) dalej "IES" 

 

nie ma odczytanych przez MAK i często słyszalnych na pliku audio dostępnym na 

http://www.youtube.com/watch?v=ucfMbPt8xRw&feature=relmfu następujących wypowiedzi lub mają one 

zupełnie inną treść. 

Fragment: 08:16:45,6 (MAK)  - polskie odczyty + 7 sekund (różnica czasowa najbliższej tego fragmentu 

wypowiedzi odczytanej przez trzy ekspertyzy)  

MAK 08:16:45,6-08:16:48,5 Daj ci rozpiszę (co ci wcześniej dałem) 

CLK 08:16:53.0 - 08:16:54.0 Za ile te lub: O której te ?) ............ uroczystości się zaczynają? 

IES 08:16:53.1  Za ile te lub: O której te uroczystości się zaczynają? 

 

Fragment: 08:18:32,3 (MAK)  - polskie odczyty + 6,5 sekund (różnica czasowa najbliższej tego fragmentu 

wypowiedzi odczytanej przez trzy ekspertyzy)  

MAK 08:18:32,3 2P: Da radę 

CLK 08:18:39.0 - 08:18:40.0  2P (w normie lub: zobaczymy ?) A- Myślę, że zobaczymy, no. 

IES 08:18:39.1  2P: To wtedy zobaczymy 

 

Fragment: 08:18:49,1 (MAK)  - polskie odczyty + ok 6 sekund (różnica czasowa najbliższej tego fragmentu 

wypowiedzi odczytanej przez trzy ekspertyzy)  

MAK 08:18:49,1, 2P: Może wylądował. Może dowiedz się czy jest mgła 

CLK 08:18:55.0-08:18:56,5 A?- Może wylądował. Może zdążył przed tymi mgłami. 

IES 08:18:55.2 A?- Może wylądował. Może zdążył przed tymi mgłami. 

 

Biorąc to wszystko pod uwagę wnioskuje także o ponowne dokładne porównanie wszystkich 

przekazanych Polsce kopii z uwzględnieniem wszystkich pozostałych źródeł porównawczych min, 

taśmy z wieży, taśmy z Jaka-40, pliku audio z prezentacji komisji MAK. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ucfMbPt8xRw&feature=relmfu

