
Uwagi do postanowienia prokuratury odmowy wszczęcia śledztwa na 

podstawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wysłanego 

przez Konrada Matyszczaka w dniu 09/04/2013. 

1. Z niejasnego powodu Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie zawęziła swoje postępowanie tylko 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 na inną różniącą się od oryginału co do treści. Jest to dość prawdopodobnę biorąc pod 

uwagę, że po pierwsze część kopii CD zapisu CVR (Cockpit Voice Recorder zwana czarną skrzynką rozmów załogi) 

była wykonywana bez udziału polskiej strony a po drugie po wykonaniu kopii, płyty CD były przejmowane przez 

Rosjan na kilka tygodni i dopiero później były wysyłane do Polski. Oznacza to, że polska strona przez co najmniej 

kilka tygodni nie miała dostepu i w żaden sposób nie zabezpieczała kopie zapisu CVR, które pózniej miała badać.   

Uznanie cyfrowych kopii za ciągłe i wykonane w danym czasie (na podstawie badań zmienności harmonicznej 

prądu zmiennego 50Hz) oznacza iż od momentu wykonania kopii nie doszło do ich modyfikacji. Potwierdzenie 

autentyczności cyfrowej kopii nie oznacza jednak potwierdzenia jej zgodności z oryginałem a nadpisanie w sposób 

ciągły (np. na innym rejestratorze) oryginalnego zapisu CVR wcześniej spreparowaną cyfrową kopią i następnie 

wykonanie z tego zmanipaluwanego nagrania kopii dałoby podobne efekt. 

Polscy eksperci nie uczestniczyli bezpośrednio w kopiowaniu zapisu rejestratora MARS-BM (CVR) 

a jedynie obserwowali proces na ekranie telewizora. Nic nie wiadomo o tym w jaki sposób i czy weryfikowano jaki 

materiał jest kopiowany. Biorąc pod uwagę, że polska strona nie miała możliwości zabrania ze sobą kopii CD 

rzekomego zapisu CVR można przyjąć, że nie ma 100% pewności czy polska strona była obecna przy wykonywaniu 

kopii z oryginalnego nośnika zapisu CVR polskiego rządąwego Tu-154m, który rozbił się w Smoleńsku. 

2. 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.  

Z uzasadnienia odmowy nie wynika aby przebadano jeden z naistotniejszych dla sprawy dowodów jakim jest zapis 

nagrania z wieży lotniska w Smoleńsku, który zawiera min zapis korospondencji kontrolerów lotniska z załogą Tu-

154m anologiczny do zapisu znajdującego się na nagraniu CVR. Zapis ten znajduje się w posiadaniu polskiej strony 

od 2010 roku. Należy róznież zauważyć, że choć przez ponad 3 lata nie zakończono badań zapisu rozmów z wieży 

lotniska w Smoleńsku to pod koniec 2013 roku prokuratura wojskowa niespodziewanie poinformowała, że 

otrzymała nową kopię zapisu rozmów na wieży lotniska w Smoleńsku. Obecnie prokuratura posiada więc 

kluczowe dla sprawy zapisy rozmów z wieży w trzech różnych kopiach. Istotne jest aby w toku postępowania 

przebadano wszystkie kopie pod kątem wskazania czy czy doszło do manipulacji dokumentu i  zamiany zapisu 

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

lub do zamiany innych fragmentów zapisu CVR. 

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. 

3. 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. 

4. 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 

 

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? 

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


 

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. 

 

5. Należy zauważyc, że jedynym miarodajnym potwierdzeniem autentyczności zapisu CVR mogą być fizyczne 

porównawcze badania rejestratora (po potwierdzeniu jego autentyczności), taśmy oraz zapisu potwierdzające iż 

nagrania na taśmie dokonano przy użyciu oryginalnego a nie innego rejestratora. Wydaje się, że opinia IES w 

Krakowie posiada wady, które warto mieć na uwadze przy weryfikacji wszelkich wniosków dotyczących 

ewentualnego przekazania IES w Krakowie zmanipulowanej kopi zapisu CVR: 

- nie przeprowadzono badań wpływu charakterystyki głowic i toru prowadzenia taśmy rejestratora MARS BM na 

stan powierzchni magnetycznej nośnika (rolki, elementy prowadzące, głowica – zostawiają charakterystyczne 

unikalne ślady na taśmie) 

- nie przeprowadzono analizy porównawczej wszystkich kopii jakimi dysponował KIES 

- nie przeprowadzono profesjonalnych badań rejestratora MARS BM (demontaż głowicy, wykonanie odcisków) 

ograniczając się do jego oględzin. 

- nie wiadomo kto z imienia i nazwiska przeprowadził analizę superpozycji ścieżek magnetycznych i ścieżek 

głowicy rejestratora MARS-BM. Jaką stosował metodologię i na jakim materiale zdjęciowym pracował. Nałożenie 

magnetogramu z wizualizacją ścieżek magnetycznych na zdjęcie głowicy (w polu z najmniejszego równego 

zniekształcenia spowodowanego krzywizną głowicy) nasuwa wątpliwości które nie dają się wyjaśnić sugerowanym 

w ekspertyzie błędem odwzorowania obu nałożonych fotogramów. 

- fakt iż żadna z magnetycznych ścieżek strony B (2,4,6,8 - liczone od góry) nie pasuje do rozstawu ścieżek głowicy 

da się wyjaśnić faktem przesuwania w pionie taśmy po zadziałaniu mechanizmu autorewersu I zmianie kierunku 

przesuwu taśmy. Zatem możliwa jest sytuacja iż zapis magnetyczny tylko jednej ze stron (A lub B) pasuje do 

fizycznego rozstawu ścieżek (zapisy stron A i B są przesunięte w pionie względem siebie). 

 

- Magnetyczne ścieżki strony A (1,3,5 liczone od góry) pasują do rozstawu ścieżek głowicy. Nie pasuje jedynie 

ścieżka nr 7 (numerowana od góry)  będąca zapisem znaczników czasu na stronie A. Może to sugerować że zapisu 

na taśmie dokonano głowicą o innym rozstawie między dwoma dolnymi ścieżkami (7 i 8) - zapisującymi znaczniki 

czasu na stronie A i B. 

- nie przeprowadzono analizy (odczytu i identyfikacji) znaczników i śladów zapisu dźwięku będących 

pozostałościami nienadpisanymi I nieskasowanymi przez głowicę kasującą, nagrywającą, oraz automatykę 

mechanizmu autorewersu 

- nie przeprowadzono analogicznych do tych wykonanych w Moskwie, 

porównawczych badań rejestratora MARS-BM oraz nośnika będącego w 

dyspozycji strony polskiej (TU154M nr 102) 

- tylko jedne oględziny kontenera (obudowy) ochronnego wraz z mechanizmem przesuwu taśmy rejestratora 

MARS-BM 



 

- strona rosyjska twierdzi iż nie była w stanie dostarczyć danych o częstotliwości prądu zmiennego dla dnia 12.04 

(a nie 11.04 !) z powodu ograniczeń w czasie archiwizacji danych.  Nie podano jednak szczegółowych zasad I 

ograniczeń czasu archiwizacji  

 

- Dziwi że nie zaangażowano do badań amerykańskiego producenta taśmy CVR. Zwłaszcza w kontekście 

znalezienia odbitych/powtarzalnych defektów taśmy charakterystycznych dla nawinięcia taśmy na szpulę o innej 

średnicy niż szpula rejestratora. Producent taśmy mógłby potwierdzić wpływ procesu produkcyjnego na 

wystąpienie zjawiska (min. stosowania szpul o śr. 13 cm). 

Niejasność przy rzekomym uczestnictwie polskich specjalistów przy naklejaniu markerów na niemagnetyczną 

stronę taśmy w dniu 18.08.2010 zwłaszcza że w protokole z tego dnia nie ma informacji o dokonaniu 

takich czynności. 

6. W toku śledztwa PO-Śl 54/10 kilkakrotnie wykonywano ponowne ekspertyzy, korygowano niejesności i 

uzupełniano niepełne opinie. Na podst referatu Podsumowanie i kierunki dalszych badań nad zachowaniem 

samolotu. Dane, możliwości i problemy badawcze, Marek Dąbrowski, II Konferencja Smoleńska, 2013 (załącznik 1 

do zażalenia na odmowę wszęcia śledźtwa) możemy przypuszczać, że mogło dojśc także do kilku błędów, 

przeoczeń lub sprzeczności w analizach, opiniach i dokumentach będących w posiadaniu Wojskowej Prokuratury 

Okręgowej w Warszawie. 

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 i wskazania czy czy doszło do 

manipulacji dokumentu i  zamiany zapisu "101 odległość dziesięć, wejście na ścieżkę" na zapis "101 

odległość dziewięć wejście na ścieżkę" lub odwrotnie lub do zamiany innych fragmentów zapisu CVR. 

 
 


