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HISTORIA ZNISZCZENIA LEWEGO SKRZYDŁA 
 
 
 

SUMMARY: This report describes how the left wing of Tu-154M was destroyed in mid-air 

as a result of a sequence of explosive events. 

 

WSTĘP 

We wczesnym raporcie na temat wypadku [1] sposób zniszczenia skrzydła był interpretowany jako 

wynik wybuchu i że prawdopodobne wydało się, iż skoncentrowany materiał stały był jego 

przyczyną. Były trudności z umiejscowieniem tego wybuchu i wstępnie założono, że miał on 

miejsce w punkcie K (TAWS38). Od czasu, gdy tamten Raport sie pojawił, nogromadziło się dużo 

wiadomości o wiele lepiej pomagajacych zlokalizować wydarzenia. Celem tego artykułu jest 

podsumowanie zapisów z przyrządów pokładowych, a także próba skojarzenia tych zapisów z 

tym, co działo się ze skrzydłem. 

------------------------------- 

Wiemy z dużą pewnością, że brzoza nie mogła przeciąć nieuszkodzonego skrzydła. [2]. Jednak 

jeśli fragment powierzchni został zniszczony przez uprzednie lokalne wybuchy, to wtedy uderzone 

drzewo ma lepsze szanse. 

Po uważnej analizie przełomu końcowego odcinka nie można wykluczyć, ze dolna, zwłaszcza 

tylna dolna powierzchnia, została oderwana przez przeszkodę terenową. Są zdjęcia z 11.04.2010 

wykazujące, ze pień jakiegoś drzewa uderzył z przodu i z dołu w spływową część skrzydła. Widać 

to z bardzo wiarygodnej formy odkształcenia/zerwania. Jednak powyższe, a także zniszczona 

środkowa część skrzydła nie są zgodne ze stosunkowo dobrym stanem slotu. Sprawa wymaga 

dalszego badania. 

 

Poniższe elementy kinematyki lotu zostały wzięte z zapisków ATM, a ich przyczyny to opinie 

autorów niniejszego Raportu. Aby upewnić się co do tego, czy istnieje może lepsza interpretacja, 

zwróciliśmy sie do p. M.Laska, w którego pieczy leży wyjaśnianie różnych aspektów katastrofy. 

Niestety, odpowiedzi, ktore otrzymaliśmy, są albo niezgodne z fizyką, albo nierzeczowe. (Dodatek 

B) 
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Prawdopodobny przebieg wydarzeń, zilustrowany powyżej, z początkami w podanych punktach 

lokalizacji: 

Skróty:  PB i ZB, przed i za brzozą. 

 PT i ZT przed i za TAWS38 

 

125m PB: Zaczynają sie małe lokalne wybuchy w skrzydle, które powodują jego osłabienie.  

Opisane są one jako "dźwięk przesuwających się przedmiotów" lub "pękających wafli". Był to 

wynik pękania pokrycia, tarcia o siebie pękniętych fragmentów, a także trzepotania/drgania 

fragmentów pokrycia pod wpływem szybkiego przepływu powietrza. 

73m PB: Odłamki powstałe wskutek opisanych zjawisk, które dostały sie do silnika nr 3 powodują 

czasowy wzrost drgań jego stopnia niskiego ciśnienia. (Można powiedzieć, że to długa droga, 

ponieważ odłamek musiał przelecieć na drugą stronę kadłuba i zwolnić lub zmienić kierunek lotu, 

by wpaść do silnika. Nie jest to jednak dziwne, jeśli zważyć, że odłamki wylatują promieniście we 

wszystkich kierunkach a na skutek oporu powietrza mogą przyjmować  skomplikowane trajektorie.) 

42m PB: Większy wybuch na skrzydle, niszczący duże partie pokrycia bliżej końcówki. Ten 

wybuch był źródłem odłamków w okolicach brzozy, na brzozie oraz po prawej stronie toru lotu, 

przed ul. Gubienki. 
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24m PB: Pilot klnie, ponieważ usłyszał hałasy, a potem poczuł wstrząs (przyspieszenia szybko się 

przenoszą)  

0m PB: Prawdopodobne dalsze uszkodzenie skrzydła 

6m ZB: Pchnięcie boczne jako echo wybuchu 42m PB. 

14m ZB: Gwałtowny skok przechylenia na lewe skrzydło, wynikły z wybuchu 42m PB oraz 

częściowej utraty siły nośnej z lewej strony.  

83m ZB albo 67m PT: Wybuch rozsadzający środkową część skrzydła. Końcówka odlatuje, jeśli 

nie została odłamana wcześniej. 

10m PT: Pchnięcie boczne, wywołane uprzednim wybuchem 

0m PT: Na skutek wielkiego wzrostu oporu z lewej strony  zaczyna się ostry zakręt w lewo. Z 

powodu zmniejszenia siły nośnej, rozpoczyna się gwałtowny przechył uwidoczniony przez wykres 

kata ROLL. Początek krzyków - na skutek wstrząsów,  rosnącego obrotu, a być może i perforacji 

kadłuba odłamkami. 

 

OBJAŚNIENIA SYMBOLI 

x = odległość od progu pasa lądowania 

Każdy poniżej pokazany symbol jest na początku opisanego wydarzenia. 

NOISES BEGIN początek hałasu od "przesuwających się przedmiotów" 

Pierwszy i drugi duży skok przyspieszeń poprzecznych, pokazany ułamek "g" obok 

symbolu 

 

  Pierwszy i drugi duży skok przyspieszeń pionowych, pokazany ułamek "g" obok symbolu 

 

Początek skoku drgań stopnia niskiego ciśnienia silnika nr 3 

 

Pilot zaklął 

            Gwałtowne przechylenie na lewe skrzydło 

           Jeszcze glebsze przechylenie na lewe skrzydło z powodu jego dodatkowego zniszczenia.  

!!! 
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Okolice między brzozą a ul. Gubienki (sektor 15)- pierwsze pola szczątków. Stan z 10 i 11.04.2010 

oraz wg raportu MAK. 

 

Sektor 15. Wiszący na gałęzi brzozy dr.Bodina, wybrzuszony od różnicy ciśnień wewnątrz kesonu, 

noszący ślady rozdarcia i przebić fragment żebra. Przykład wybuchowego sposobu niszczenia. 

Szczegół zdjęcia udostępnionego przez Zespół Laska. 
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Fragment slotu znaleziony w sektorze 15. Charakterystyczne „płatki” i zadziory w dolnej części 

elementu wskazują m.in. na wybuchowy sposób zniszczenia. Inny fragment samolotu, znaleziony 

w pobliżu nosi ślady działania wysokiej temperatury. Fot. Jacek Turczyk 

 

Fragment skrzydła znaleziony w sektorze 15. Charakter zniszczenia świadczy o mechanicznym 

uderzeniu z przodu. Fot. Siergiej Karpuchin 
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Okolice między ul. Gubienki a ul. Kutuzowa (sektor 14)- kolejne pola szczątków. Stan z 10 i 

11.04.2010  oraz wg raportu MAK. Zakładamy, że detonacja rozsadzająca skrzydło miała miejsce 

w pokazanym położeniu samolotu. 

 

Fragment samolotu znaleziony w okolicy autokomisu. Widoczne ostre zadziory i wywinięcie na 

zewnątrz, wskazujące na różnicę ciśnień (wybuchowy sposob zniszczenia). 
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Fragment klapy zaskrzydłowej znaleziony w sektorze 14. Zniszczenia charakterystyczne dla 

uderzeń. 

 

Fragment slotu znaleziony na początku sektora 13 (za ul. Kutuzowa). Zniszczenia 

charakterystyczne dla wybuchu. Kadr z filmu Anity Gargas. 
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Natura dwóch głównych wybuchów opisanych powyżej nie jest tutaj postulowana. Dalsze, 

szczegółowe badania mogą rzucić na to światło. Umiejscowienie wydarzeń w czasie jest 

objasnione poniżej. 

 

OBJAŚNIENIA 

Kształty skoków przyspieszeń w czasie zostały pokazane na poniższych schematach zgodnie z 

danymi cyfrowymi opracowanymi przez K.Nowaczyka i zgodnie z jego wykresami. Zależność 

między czasem rejestratora (FDR) a czasem UTC została wyznaczona w sposób opisany poniżej. 

(Dodatek A) 

Lokalizacja w czasie i przestrzeni: brzoza, wg danych komisji państwowych jest w x = 855m od 

progu, co odpowiada punktowi  czasowemu t = 57.9 s wg UTC. Powyższa lokalizacja w terenie, 

czyli "zakotwiczenie" czasu UTC opracowane zostało przez M. Dąbrowskiego. Mając położenie w 

czasie pewnego wydarzenia, można je w przybliżony sposób znaleźć w terenie, zakładając 

szybkość samolotu 75 m/s (270 km/h).  

W oficjalnych raportach często przyjmowano różnicę 3.0s miedzy czasem UTC a czasem ATM. 

Takie założenie prowadzi do sprzeczności, jest więc błędne. (Dodatek A.) W lokalizacji pokazanej 

powyżej ta różnica została przyjęta jako 2.0s i w rezultacie brzoza jest w punkcie t = 57.9 s wg 

czasu UTC. 

 

Z niemniejszym prawdopodobieństwem można też przyjąć tę różnicę jako nieco większą liczbę, do 

2.5s. Przy takim założeniu  wydarzenia pokazane na schemacie  zostałyby przesunięte w prawo, 

czyli do tyłu  względem progu. To by uczyniło brzozę mniej ważną w rozwoju wydarzeń. 

 

OCZEKIWANE ODSTĘPY CZASOWE 

- Czas między detonacją na skrzydle a oddźwiękiem akcelerometru w kadłubie: 50 ms = 0.05 s 

- Czas między detonacją na skrzydle a widocznym jej wpływem na ruch samolotu: 0.5-1.0 sekundy 

(przez ruch samolotu rozumiemy jakąkolwiek z sześciu składowych prędkości: trzy liniowe i trzy 

kątowe, zazwyczaj odnoszone do środka ciężkości.) 

-  Czas potrzebny na to, by od chwili detonacji zarejestrować krzyk zranionego pasażera: 0.5-1.0 

sekundy (obejmuje także czas od detonacji do dotarcia odłamka do pasażera). 

 

Częstość zapisu parametrów lotu: 0.125s dla przyspieszeń pionowych oraz kąta przechylenia i 

położenia lewego steru wysokości, 0.5s dla przyspieszeń poprzecznych i pozostałych parametrów. 
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Jest pewna niezgodność na schemacie, a mianowicie duży odstęp między przyspieszeniami 

pionowymi i poprzecznymi, które są kojarzone z tym samym wybuchem. Wynoszą one 48m dla 

pierwszego i 57m dla drugiego wydarzenia. Różnica w częstości zapisów jest 0.5-0.125 = 0.375s 

lub 28m, co niezupełnie uzasadnia wymienioną rozbieżność. To powinno być wyjaśnione w 

ramach dalszej pracy.  

Aby dowiedzieć się więcej i nabrać większego zrozumienia  przebiegu czasowego 

powyższych wydarzeń, należałoby zrobić symulację MES obejmującą: serię pierwszych 

wybuchów osłabiających skrzydlo, potem ew. uderzenie w drzewo (by sprawdzić, jaki 

będzie wynik, gdy postąpimy zgodnie z oficjalnym scenariuszem: MAK i KBWLLP), 

wreszcie drugi wybuch, niszczący środkową część skrzydła. 

 

WYJAŚNIENIE ISTOTY ZDARZEŃ 

Należy wyjaśnić, zarówno w sposób jakościowy jak i ilościowy następującą, nie zauważoną 

jeszcze zagadkę: 

Jeżeli na skrzydle jest wybuch lub inne ważne wypadki, jak np. uderzenie w przeszkodę 

terenową, dlaczego wykresy w raportach pokazują przyspieszenia będące znacznym 

ułamkiem „g”? Sugestie w oficjalnych raportach odnośnie uderzenia w brzozę nie 

mają sensu. Składowa pionowa, którą takie uderzenie mogło wywołać, jest o wiele 

mniejsza niż to, co widać na akcelerogramie. Poza tym, uderzenie w drzewo wiąże się z 

pomijalnie małą składową poprzeczną, a ta ostatnia ma podobną wielkość, jak pionowa. 

Duża składowa poprzeczna może być wyjaśniona przez ciśnienie wybuchu przyłożone do 

żeberek. Są  pchane w stronę kadłuba i jednocześnie niszczone jedno po drugim. 

 

Nie jest to jednak tak proste w przypadku przyspieszenia pionowego. Siły, które muszą być 

przyłożone do skrzydła, by takie przyspieszenia samolotu wywołać, wystarczyłyby do 

zamienienia końca skrzydła w pył. Mechanizm przebiegu zjawiska jest bardziej 

skomplikowany, jest znany autorom tej pracy i będzie opublikowany w terminie 

późniejszym. 
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Wykresy przyspieszeń: pionowych (na górze) i poziomych (na dole).  Czas rośnie w prawo. 
Opracowanie: K. Nowaczyk 

 

 

Wykresy kąta przechylenia.  Czas rośnie w prawo. Opracowanie: K. Nowaczyk 
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DODATEK A 
WYZNACZENIE SYNCHRONIZACJI CZASÓW FDR i UTC 
 

Przy opracowaniu wyjściowej synchronizacji czasów przyjęto co następuje: 

1. za Ekspertyzą ATM- że wszystkie rejestratory zatrzymały się w tym samym miejscu (FMS 

Stop) i czasie (pomiędzy 08:41:04 a 08:41:04,5 czasu FDR). 

2. za Ekspertyzą ATM- że kolejne położenia samolotu w poszczególnych 0,-5- sekundowych 

kadrach danych FDR będą odmierzane w tył od punktu FMS Stop, bazując na jego 

położeniu wg GPS. Położenia samolotu w poszczególnych połówkach sekund są zatem 

takie same, jak obliczyli to biegli firmy ATM, korzystając z nieprzetworzonych zapisów IAS 

dokonanych przez ATM QAR (dla  ostatnich sekund- z rosyjskiego MSRP-64). Sami biegli 

z ATM stwierdzili, że taki sposób liczenia generuje tym większe błędy w wynikach, im dalej 

od punktu początkowego obliczeń. W wyznaczeniu odległości z czasu rozpatrywano do 5 

sekund od FMS Stop w tył, zaś obliczenia biegłych zawierają w sobie kilka minut lotu.  

Trudno zatem przyjąć, aby w tych ostatnich 8 sekundach biegli popełnili błędy, które 

mogłyby przesunąć analizowane zapisy z FDR o ponad 1 kadr danych, tym bardziej, że 

także wcześniejsze wyznaczone przez nich czasy położenia samolotu dają dobrą korelację 

z zapisami CVR. Np. obliczone przez biegłych położenie samolotu w początku stożka 

BNDB jest spójne z zapisem dźwięku BNDB w kabinie, zapisanym przez CVR, jak i 

zapisem parametru dyskretnego MARKER, który przyporządkowali do wyznaczonego 

przez siebie czasu wystąpienia.  

Zgodnie z metodologią przyjętą przez ATM, ewentualny błąd w przeliczeniu prędkości 

postępowych samolotu np. od brzozy do FMS Stop przy założeniu, że samolot nie poruszał 

się na tym odcinku z prędkością średnią 76 m/s, tylko 72 m/s, jak wynika z ostatniego 

zapisu IAS w raporcie MAK, byłby równy 4m/s, co oznaczałoby max. możliwy błąd ok. 16 

metrów. 1 półsekundowy kadr danych z FDR zawiera zaś zapisy z odcinka 38 metrów 

(mówiąc w dużym uproszczeniu).  

3. Przyjęcie za obowiązujące wniosku ATM, opisanego w punkcie 1, oznacza, że 06:41:02 

UTC= 08:41:04 do 04,5 czasu FDR, a zatem rzeczywiste przesunięcie między czasami 

UTC a FDR to nie jak chcą komisje 3 sekundy, ale 2 sekundy do 2,5 sekundy. W 

synchronizacji przyjęto wartość 2 sekund, jako najbardziej niekorzystną dla tezy, że zmiany 

przyspieszeń miały miejsce przed brzozą. Przyjęcie dodatkowej 0,5 sekundy przesunięcia 

jedynie wzmocniłoby ten wniosek. 

 

Przy analizach przesunięć czasowych należy rozpatrywać jak największą liczbę parametrów z 

różnych urządzeń, a także kontrolować je względem lokalizacji obiektów terenowych. 

https://sites.google.com/site/smolenskdoc/
https://sites.google.com/site/smolenskdoc/
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W przypadku niezakotwiczenia synchronizacji czasów w punkcie wspólnym zaniku zasilania 

wszystkich urządzeń zapisujących, i dodatkowo dla różnicy czasów pomiędzy UTC a FDR=3 

sekundy pojawiają się błędy: 

-nieuzasadnione przesunięcie punktu wyłączenia rejestratorów FDR i CVR w kierunku ul. 

Kutuzowa o 1 sekundę przy konieczności zachowania punktu FMS Stop znanego ze 

współrzędnych GPS. Oznacza to, że zasilane z rezerwowego źródła prądu stałego 27V samolotu- 

czyli akumulatorów- katastroficzne rejestratory już nie pracują, za to FMS i GPS działają dalej. To 

jest przy obecnym stanie wiedzy niewytłumaczalne i samo z siebie pokazuje nieprawidłowość 

przesunięcia czasów o 3 sekundy; 

-niemające potwierdzenia w położeniu i kształcie wiązki markera BNDB przesunięcie zapisu 

MARKER oraz dźwięku odpowiedniego dzwonka w kabinie w stronę dalszej NDB. Każda 

synchronizacja z przesunięciem czasów o <3 sekundy zmniejsza ten błąd. Zatem przesunięcie 

czasów o 2 sekundy jest zdecydowanie bliższe oczekiwanemu (i zapisanemu przez FDR i CVR) 

włączeniu sygnalizacji markera BNDB, niż 3 sekundy. 

Przesunięcie czasów o 3 sekundy dla punktów TAWS#38 i FMS Stop nie ma potwierdzenia w 

żadnych znanych autorowi materiałach źródłowych dotyczących zapisu FDR, CVR i FMS/TAWS w 

punktach TAWS#38 i FMS Stop. MAK i KBWLLP wprawdzie wpisały do raportów różnicę 3 

sekund, ale założenie to nie ma poparcia w realnych czasach zaniku zasilania urządzeń samolotu 

w ostatnich punktach TAWS/FMS. Przyjęto, że najistotniejsze z badawczego punktu widzenia są 

wartości zapisane w końcówce lotu i właściwa korelacja czasowa między nimi jest ważniejsza niż 

dla poprzednich punktów.  

KAŻDA ALTERNATYWNA SYNCHRONIZACJA CZASÓW UTC I FDR, BAZUJĄCA NA 

EKSPERTYZIE ATM, POWINNA JEDNOZNACZNIE ODPOWIADAĆ NA PYTANIE: 

CZY WYNIKAJĄCE Z NIEJ: CZAS I MIEJSCE UTRATY ZASILANIA ZARÓWNO  DLA CVR, FDR 

JAK I FMS SĄ TAKIE SAME, A JEŚLI NIE, TO DLACZEGO. 

M. Dąbrowski, 01.2014 
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DODATEK B 

ODPOWIEDZI M. LASKA NA PYTANIA ZADANE PRZEZ M DĄBROWSKIEGO W SPRAWIE 

GWAŁTOWNYCH SKOKÓW PRZYSPIESZEŃ. (Odpowiedź datowana 3/2/2014.) 

Poniższe stanowi streszczenie tych odpowiedzi. Jednak na wstępie potrzebne są dwie uwagi 

wyjaśniające. 

1. Zgodnie z konwencją pomiarów, jakiej także używa ATM,,w locie normalnym występuje 

przyspieszenie 1.0 g. Jeśli jego wartość jest większa niż 1.0 g, to przyspieszenie jest skierowane 

do góry (1.3g to znaczy 0.3g w górę). Jeśli mniejsza, to do dołu (0.7g to naprawdę znaczy 0.3g w 

dół).  

2. Słowo "przeciążenie" często używane w raportach oficjalnych jest niejednoznaczne i powinno 

być odczytywane jako "przyspieszenie". 

Poniższe pytania są trochę krótsze, niż w oryginale. Odpowiedzi są ograniczone do fizycznego 

tłumaczenia wydarzeń. 

 

MD: Proszę o wyjaśnienie pionowego skoku  przyspieszenia  w momencie uderzenia w 

brzozę wg KBWLLP 
- najbardziej prawdopodobnej przyczyny spadku przyspieszenia działającego na środek ciężkości 
samolotu o wartości z +1,38 g do +0,88 g (w układzie odniesienia związanym z samolotem); 
- czasu trwania spadku w/w przyspieszenia do wartości +0,88g (więcej niż 1 ramka zapisu 
danych); 
- zwrotu zapisanej zmiany przyspieszenia, tzn. odpowiadającego działaniu siły z góry do dołu. 
 
ML: Początek spadku wartości przeciążenia pionowego dokładnie pokrywa sie z uderzeniem w 
brzozę. Należy podkreślić, że po uderzeniu w brzozę nastąpiła utrata fragmentu lewego skrzydła, 
co bezpośrednio wiąże się ze spadkiem siły nośnej wytwarzanej przez skrzydło, zderzenie zaś 
nastąpiło w trakcie lotu wznoszącego, co wywołało krótkotrwały impuls hamujący samolot w 
trakcie niszczenia konstrukcji skrzydła (siła skierowana do dołu). 
 
Nasz komentarz: Lokalizacja nie ta, a odpowiedź nie zgadza się z liczbami. Myślmy o zwykłym, 

prostokątnym impulsie z siłą skierowaną w dół. Skok przyspieszenia: 0.5g. Siła 0.5x78,600x9,81 = 
385,530 N to jest to, co widzimy na wykresie ATM. Ponieważ działa przez ok. 0.6s, daje więc 
impuls 231,320  N-s. Skad ten impuls mógłby się wziąć? Jeśli chcemy skojarzyć to z uderzeniem 
w drzewo, to musimy oszacować impuls wynikający z wytrzymałości drzewa, który, zgodnie z [2] 
wynosi nie więcej niż 16,340 N-s. Ale to jest wynik działania głównie poziomego, a tylko niewielka 
składowa działa w pionie, powiedzmy 2500 N-s.  
Konkluzja: Niszczenie drzewa wiąże się z impulsem pionowym ok. 100x mniejszym niż to, co 

widzimy na wykresie ATM.  
 
MD: To samo o przyspieszeniu POZIOMYM po uderzeniu w brzozę wg KBWLLP: 
- najbardziej prawdopodobnej przyczyny spadku przyspieszenia działającego na środek ciężkości 
samolotu o wartości z +0,03 g do -0,42 g (w układzie odniesienia związanym z samolotem); 
 
ML: To następuje bezpośrednio po zderzeniu z brzozą wskutek czego doszło do utraty fragmentu 
lewego skrzydła wraz z lotką. Wywołana tym niesymetria opływu oraz obciążenia 
aerodynamicznego spowodowała rozpoczęcie obrotu samolotu w lewo po linii zbliżonej do linii 
śrubowej co spowodowało wystąpienie związanego z tym złożonym ruchem m.in. przyspieszenia 
poprzecznego. Wpływ na ten ruch a co za tym idzie na wartość przyspieszenia poprzecznego 
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miała także próba przeciwdziałania temu ruchowi poprzez kontrujące wychylenie przez pilota steru 
kierunku i lotek. 
 
Nasz komentarz: Przecież to chodzi o przyłożenie i odjęcie wielkiej siły, odpowiadającej 0.45g, 

prawie jak w poprzednim przypadku. Odpowiedź sugeruje, że obrót wokól osi podłużnej jest 
jednoznaczny z dużym przyspieszeniem poprzecznym. Nic takiego nie ma miejsca. 
 
MD: To samo o PIONOWYM przed TAWS#38: 
- najbardziej prawdopodobnej przyczyny dwóch spadków przyspieszenia działającego na środek 
ciężkości samolotu o wartości: do ok. 0,6 g i ok.0,5 g (w układzie odniesienia związanym z 
samolotem); 
- zwrotu zapisanej zmiany przyspieszenia, tzn. odpowiadającego działaniu siły z góry do dołu; 
 
ML: Samolot po uderzeniu w brzozę przelatywał następnie przez skupiska drzew i krzewów 
zderzając się z nimi. Ta faza lotu była już tylko skutkiem zderzenia się z brzozą z powodu nie 
przerwania podejścia do lądowania na bezpiecznej wysokości, dlatego KBWLLP nie prowadziła w 
tym względzie szczegółowych analiz.  

Bez komentarza 

MD: To samo o POZIOMYM pomiędzy TAWS#38 a ul. Kutuzowa: 
- najbardziej prawdopodobnej przyczyny spadku przyspieszenia działającego na środek ciężkości 
samolotu o wartości z ok.-0,3 g do -0,84 g (w układzie odniesienia związanym z samolotem); 
 
ML: Tak jak w poprzedniej odpowiedzi. 

Nasz komentarz: To znaczy, że odpowiedź jest zupełnie pozbawiona treści. 
 


