
Jan Masiel, europoseł znajdujący się w zaatakowanym przez terrorystów hotelu Taj 
Maral, na żywo przez telefon relacjonował dla TVN24 swoje położenie. To zapis 
pierwszej rozmowy z godz. 23 polskiego czasu, kiedy nastąpił atak na hotel:

- Stan moje go ducha jest spokojny, dlatego, że jestem odizolowany i nie widzę całego 
dramatu, bo od godziny 21 (teraz jest godzina 4.20 nad ranem w Bombaju), jestem w swoim 
pokoju hotelowym, z którego się nie ruszam. Dostałem polecenie, by pokoju nie opuszczać, 
nie do końca odważam się zapalić światło. Rozwój wydarzeń jest taki, że przed chwilą 
widziałem żołnierzy z karabinami czy też terrorystów; trudno było powiedzieć, bo przez 
judasza w drzwiach niewiele widać. Byli tam też turyści z plecakami wyprowadzani z hotelu 
bądź też byli to zakładnicy – do końca nie wiem.

- Jestem w kontakcie z konsulem Rzeczpospolitej w Bombaju. Rozmawialiśmy dwukrotnie. 
W tej chwili pan konsul zbliża się samochodem w okolice hotelu i udzieli mi pomocy, jeżeli 
taka będzie konieczna. Mówi o pożarze w hotelu. Rzeczywiście, od pięciu- dziesięciu minut 
widzę jakiś dym na korytarzu. Będę chyba musiał się jakoś ewakuować. Ja jestem bezpieczny, 
natomiast gorzej jest z innymi. Jedynie od państwa dowiaduję się czegokolwiek, ponieważ, 
tak jak powiedziałem, nie wychodzę z pokoju i chyba tym lepiej.

TVN24: Panie pośle, ale czy do Pana docierają jakiekolwiek informacje?

- Sytuacja jest o tyle dziwna, że informacje do mnie nie docierają,  recepcja hotelu nie 
kontaktuje się ze mną kompletnie, nie kontaktuje się też ze mną moja delegacja Parlamentu 
Europejskiego Komisji ds. Handlu Zagranicznego, z którą tutaj przyjechałem. 
Prawdopodobnie nie mogą się ze mną skontaktować albo są odcięci od telefonów, albo są 
zakładnikami – mówi się tutaj o 15 zakładnikach. Ja mam jedynie kontakt z państwem, z 
polskimi dziennikarzami i z polskim konsulem w Bombaju.

Jak daleko jest Pan od hoteli, o których najczęściej się mówi – Taj Mahal i Oberoi?

- Panie redaktorze, jestem bezpośrednio gościem jednego z tych dwóch hoteli, mieszkam na 
4. piętrze w hotelu Taj Mahal – jednym z dwóch zaatakowanych, także jestem w centrum 
wydarzeń. To tutaj po korytarzach chodzą ludzie z bronią i słyszę strzały. 

Czy strzały słyszy Pan teraz, czy to jednak te z dalekiej przeszłości?

- Można powiedzieć, że słychać je z dużymi przerwami, ale między godziną 21 a teraz, czyli 
dobrych 6 godzin. Jeszcze jakieś 10-15 minut temu słyszałem te strzały. W tej chwili strzałów 
nie ma,  ale czuję dym na korytarzu, który dochodzi powoli do mego pokoju i chyba będę 
musiał kończyć naszą rozmowę i się powoli jakoś ewakuować. 

Czy Pan ma już z kimś kontakt na miejscu? Mówił Pan o ludziach z bronią; może to  
komandosi, którzy próbują odbić zakładników?

- Może to komandosi, wyglądali na dziwnie spanikowanych, twarze mieli odsłonięte, więc 
chyba to byli komandosi, którzy próbowali pomóc się komuś wydostać. Ale w tej chwili nie 
widzę na korytarzach nikogo, ponieważ widzę dużo dymu i trochę zaczynam się bać o swoje 
bezpieczeństwo.



Chcę zapytać o ten dym. Obserwujemy na żywo jeden z hoteli, gdzie wyraźnie widać ogień.  
Co widać na korytarzu?

- Korytarz oglądam z mojego korytarza, nie odważę się wyjść. Widzę po prostu dym, dużą 
zasłonę dymną. Widziałem jeszcze przechodzących żołnierzy z bronią. Nie wiem, czy bym 
ich ujrzał, bo jest tutaj zasłona dymna.

Pan wspominał o kilku wskazówkach, które dostał: żeby nie wychodzić z pokoju. Od kogo 
to są wskazówki?

- Dostałem polecenie z recepcji o godz. 23,  byłem rozbudzony po nieprzespanej nocy po 
podróży do Indii. Zbudzono mnie ze snu i powiedziano, że widzą u mnie światło w pokoju i 
żeby nie wychodzić na korytarz.

Czy mówili coś więcej, co się dzieje w hotelu i co dalej może się stać, co Pan powinien 
zrobić?

- W tej chwili nie wiem, waham się, czy mam wyjść i próbować się ewakuować, czy też 
jeszcze zaczekać, bo może jest niebezpiecznie na korytarzu. Być może skontaktuję się jeszcze 
z konsulem, który ma zbliżyć się w okolice hotelu i może dowie się czegoś od żołnierzy 
stacjonujących na dole i wtedy mi poradzi, czy mam w tym pokoju dalej pozostać, czy mam 
próbować wyjść z hotelu.

Czy widzi Pan jakieś drogi ewakuacji?

- Przed sobą mam okno, czwarte piętro, skok z okna byłby ryzykowny, myślę, że jedyną 
drogą ewakuacji będzie korytarz. Przybyliśmy do hotelu o 21, więc nie mieliśmy czasu się 
rozejrzeć, po prostu wszedłem do pokoju i już z niego nie wychodziłem. Na pewno jakaś 
możliwość będzie, żeby tylko płomienie nie przeszkodziły. Ale jestem na czwartym piętrze, 
hol jest wysoki, duży, otwarty, więc gdyby były jakieś większe płomienie czy większy dym, 
to myślę, że sytuacja wyglądałaby bardziej tragicznie. Mimo wszystko, że jest tragicznie, dla 
swojej osoby nie oceniam.

Czy ma Pan świadomość, czy w pobliżu nie ma innych osób, które można zapytać: co dalej?

- Dopóki nie podejmę decyzji o wyjściu z pokoju, to nie mam kontaktu z nikim, a poza tym 
nie ma tutaj ludzi na korytarzu. Poza tą grupką uzbrojonych osób, które przechodzą, nikt się 
tu nie przemieszcza. Na korytarzach jest pusto. Nie ma uciekających ludzi, nie ma ludzi 
krzyczących, po prostu cisza, kompletna, niczym nie zakłócona cisza, cisza zakłócana tylko 
strzałami z broni. Wcześniej przypominało to sylwestrowe petardy, pewnie to były granaty 
albo strzały z broni. Poza tym jest kompletna cisza właściwie od 21.

Mówi Pan o tym, że kontaktował się Pan z władzami konsularnymi tam, na miejscu. Z kim 
dokładnie?

- Pan konsul sam do mnie zadzwonił, w tej chwili rozmawialiśmy już dwa razy. Stara się 
przyjechać samochodem i dostać jak najbliżej hotelu, żeby być może mnie poinformować o 
rozwoju sytuacji. W dziwny sposób nie mam tutaj kontaktu z nikim. Gdyby ktoś zapukał teraz 
do mnie do drzwi i zaproponował wyjście,  czy tez rozkazał mi wyjście, to nie miałbym 
pewności, czy to są terroryści, czy to są służby porządkowe.



Panie Pośle, wypytuję Pana o te wszystkie szczegóły mając świadomość, że jest Pan w 
bardzo poważnej sytuacji. Czy Pan się będzie w tej chwili próbował ewakuować z tego 
pokoju?

- Tak, będę próbował.

Czy możemy kontynuować tę rozmowę?

- Możemy kontynuować, ja jednak ciągle nie oceniam tej sytuacji jako strasznie, strasznie 
groźnej. Aczkolwiek w trakcie naszej rozmowy zaczął się powoli wdzierać dym do pokoju i 
tak się trochę przestraszyłem, ale jeszcze tak tragicznie nie jest.

Panie Pośle, nie chcę mieć Pana na sumieniu. Być może byłoby dobrze, gdyby Pan się  
nakierował w stronę wyjścia ewakuacyjnego i próbował się jakoś wydostać z hotelu?

- Tak, będę się starał. 

Te zdjęcia, które do nas docierają, z zewnątrz hotelu, mówiąc szczerze wyglądają dość  
poważnie. Tam są otwarte płomienie ognia.

- Ale czy są terroryści? Czy państwo wiedzą coś o tym?

Na zdjęciach, które w tej chwili obserwujemy, nie widać, widać tylko sam budynek. Widać  
płomienie na dachu tego hotelu i jakąś akcję strażaków, którzy próbują gasić. W niektórych 
pokojach jest zapalone światło, są w nich więc może jacyś turyści.

- Bardzo dziękuję, Panie Redaktorze za te cenne informacje, bo, tak jak mówię i powtarzam 
raz jeszcze, sytuacja jest paradoksalna, są strzały, jest zamach, są telefony, dziennikarze, 
telewizje dzwonią, natomiast ja tutaj siedzę już 6 godzin w tym pokoju. Spałem, zostałem 
rozbudzony i wszystko wygląda bardzo, bardzo spokojnie. To jest zadziwiające. No cóż, taki 
jest rozwój tutaj sytuacji. 

Panie Pośle, ja radzę, jeśli mogę radzić tutaj z Warszawy, by jednak szukać drogi ewakuacji,  
zresztą razem z nami płk Przepiórka, który też może coś poradzić. Co robić, żeby się  
ratować?

Były oficer GROM płk Krzysztof Przepiórka ze studia TVN24: myślę, że trzeba właściwie 
ocenić sytuację, polecenie było takie, by nie wychodzić i tego trzeba się słuchać, ale też  
bacznie obserwować sytuację na korytarzu, ewentualnie dać znać przez okno. Wyłączyłbym 
teraz rozmowę z panem posłem.

Panie pośle, proszę więc czekać na informacje tam, na miejscu, będziemy się jeszcze w miarę  
możliwości łączyli z panem i życzymy powodzenia.

- Dziękuję za słowa wsparcia i za informacje. To wygląda paradoksalnie, ale ja państwu 
dziękuję za informacje.

Panie pośle, jeszcze jedno, czy jest pan w stanie tam u siebie okno otworzyć?



- Niech pan sobie wyobrazi, że nie, tu jest klimatyzacja i okna są  bardzo solidne, nie ma 
klamek.

A co Pan przez okno widzi?

- Przez okno widzę w oddali jakieś 300 m od hoteli jest coraz większa grupa ludzi mimo 
później godziny nocnej, którzy stoją i wyczekują, przyglądają się, to nie są służby 
porządkowe, to nie są żołnierze, teraz podjechał samochód, może telewizja, to są po prostu 
ludzie cywilni.

Czy pan ma widok od frontu? W którym miejscu hotelu pan jest?

- Nie, ma  widok od tyłu hotelu na niewielki skwer, nie mam widoku na główną ulicę. W tej 
chwili widzę na swojej tylnej ulicy podjeżdżające wozy strażackie, trzy podjechały i ludzi 
obserwujących, nie śmiejących się zbliżyć. Dwóch śmiałków podeszło zupełni blisko hotelu. 
Także tutaj ode mnie jest spokój, słychać tylko strzały, a tych uzbrojonych osobników czy też 
żołnierzy to widziałem tylko w korytarzach hotelu. Ale to też jest przerażające, chodzili z 
bronią, strzelali, w sumie kilkadziesiąt metrów…

Czy próbowali się dostać do pokojów hotelowych? Szukali jakiś ludzi? Czy wchodzili do 
pokoi hotelowych? Może do Pana pokoju ktoś się próbował dostać?

- Nie, do mnie nikt, po prostu, ale też nie zapalam światła, po prostu widziałem przez judasza 
w drzwiach, jak przechodziła grupa osób, trzech – pięciu uzbrojonych ludzi i za nimi czterech 
– pięciu turystów z plecakami. Więc oni po prostu przechodzili przed moimi drzwiami. Mamy 
taki dziwny ciekawy hol, fajny, zabytkowy, po drugiej stronie widziałem, jak ci ludzie 
przechodzą. Nie dostałem żadnych znaków od innych gości hotelowych, być może wszyscy 
dostali te instrukcje, żeby czekać. Także ja w tej chwili nawet nie jestem w stanie powiedzieć, 
czy te pokoje obok mnie są wypełnione ludźmi, czy są  puste. Myślę, że są wypełnione 
ludźmi. Ewakuacji tutaj jeszcze nie było. A ci, którzy przechodzili – nie wiem. Gdybym się 
nie bał, że są terroryści w hotelu, po prostu bym wyszedł i się ewakuował. Ale tak jak pan 
rozmówca mi radził, trzeba czekać na rozwój sytuacji, bez przerwy oceniać ryzyko, czy wyjść 
i się wydostać i być bezpiecznym, czy wpaść w ręce terrorystów.

Panie pośle, gdyby pan podsumował, jak to się wszystko zaczęło? Kiedy do Pana dotarły te  
pierwsze informacje, że coś dzieje się nie w porządku?

- Zakwaterowaliśmy się w hotelu o godz. 21, wjechaliśmy wspólną windą z kolegami na 
swoje piętra. Kolega, akurat Hiszpan, o którym słyszę, że jest ranny, akurat wysiadł na 
trzecim piętrze, ja wysiadłem na czwartym. Była godzina 21. Ponieważ byłem po 
nieprzespanej nocy spędzonej w samolocie, więc bardzo szybko zacząłem przygotowywać się 
do snu i już o 23. 10 zasnąłem. Wcześniej jeszcze, powiedzmy o godz. 22.50 miałem dziwny 
telefon z recepcji, mówiący, że mam zapalone światło, że oni to widzą i radzą mi  nie 
wychodzić z pokoju. Rozmowa była bardzo dziwna, telefon bardzo dziwny. Więc do tej pory 
się do tej instrukcji stosuję. Następnie ze snu wyrwał mnie telefon moich kolegów 
europarlamentarzystów i kolegów z sekretariatu,  którzy dzwonili, mówiąc, że wyszli na 
kolację na zewnątrz hotelu i teraz wracają, ale jest niebezpiecznie, w mieście są zamachy 
terrorystyczne. Zapytali mnie, czy wiem, co się dzieje. Powiedziałem, że nie wiem, co się 
dzieje, aczkolwiek dopiero wówczas, około 23 uświadomiłem sobie, że już od 22 coś się w 
hotelu działo, bo słychać było strzały, mówiłem, że odgłosy petard, a to były strzały.



Czy Pana koledzy mówili o wydarzeniach w mieście?

- To była rozmowa bardzo krótka, oni też chyba nie mieli czasu dzwonić, byłem ze snu 
przebudzony, początkowo nie skojarzyłem, kto dzwoni, po co, to był taki pierwszy sen po 
długiej, nieprzespanej nocy. Ale zaraz sobie wszystko skojarzyłem, więc okazało się, że tu 
wcześniej stała taka grupka ludzi, ja już nie wiem, czy to, przepraszam, jeżeli powtarzam, nie 
wiem, który z dziennikarzy mnie pytał. Ja mówiłem, że tutaj przed moim hotelem, na tyłach 
hotelu, stoi grupka dziennikarzy, były ze trzy kamery, włączone reflektory, ale ja po prostu 
myślałem, że to może jakaś gwiazda kina, jakaś osobistość była na kolacji w hotelu i właśnie 
wychodzi. Natomiast już od 22, wracając do pana pytania, już od 22, coś się działo, i już od 
21, powiedzmy 22 słychać było strzały, było tutaj jakieś zamieszanie.

W tej chwili mówi pan, że widział pan przez okno podjeżdżających strażaków, tak? Akcja 
gaśnicza, z tego co pan widzi, trwa?

- Akcja gaśnicza nie wiem, czy trwa, bo strażacy rzeczywiście się tutaj jakoś rozmieszczają, 
tutaj ona na tyłach hotelu nie trwa. Natomiast pewnie jestem w części hotelu, która jest mniej 
wyeksponowana, która jest mniej narażona na ryzyko. I ten pożar, w którym słyszę, to z mojej 
perspektywy, stąd, go nie widać.

Pan jest w hotelu Taj Mahal. To jest ten hotel, który także i państwo mogą widzieć. To są  
zdjęcia na żywo. Ja może opiszę także panu, co my widzimy. Widzimy zbliżenia niektórych 
okien od frontu, w jednym z pokoi zapalone światło, ktoś tam stoi, wygląda przez okno, jest  
ciekaw rozwoju wypadków. Widzieliśmy też płomienie na dachu tego hotelu i próby 
strażaków, by sobie dać z tym radę. Pan wspominał o ogniu, o dymie, który dało się wyczuć  
na korytarzu?

- Tak, o dymie, który w coraz większych ilościach przedostaje się mimo drzwi antyogniowych 
tutaj do mnie, do środka, coraz mocniej czuję ten dym. Spróbuję włączyć klimatyzację, bo, 
tak jak mówiłem, okien się nie otworzy, okna są technicznie zablokowane, więc to byłby 
dodatkowy problem.

Panie Pośle, z tego co widzę, to strażacy na wysięgniku próbują dostać się na którąś z  
kondygnacji tego hotelu, tam wyżej ciągle jest pożar.

- Miejmy nadzieję, że im się to uda.

Panie pośle, bo zaskakujące jest to, co pan mówi, że tak naprawdę w tej części hotelu, w 
której pan się znajduje, jakiś dramatycznych oznak nie ma.

- Nie ma, nie ma, widzę tutaj przez judasza w drzwiach perspektywę pokoi, kilku drzwi 
wejściowych i taki duży hol XIX- wieczny, zabytkowy.  Właściwie dwa korytarze, tuż przy 
moich drzwiach i po przeciwległej stronie. I poza tą grupką ludzi, o której mówiłem, nikogo 
nie widziałem. Jakieś w oddali słychać kroki, ale nie widać, żeby ktoś wychodził, żeby ani 
przebiegał, ani krzyczał, ani prosił o pomoc, kompletna cisza. Gdyby nie państwa telefony, 
które dziennikarze z Polski, które zaczęły się 2 godziny temu, to ja bym jeszcze o tej porze 
spał smacznie.

No ale też w pełnej nieświadomości. 



- W pełnej nieświadomości, oczywiście.

Wrócę do opisu tego, co my widzimy, a czego pan zobaczyć nie może. Wspominałem o tych 
strażakach na wysięgniku, zaglądają do niektórych z okien, przed chwilą zaglądano do 
okna rozświetlonego, tak jakby była tam wymiana zdań z osobą, która w tym pokoju 
hotelowym się znajduje. 

- Tak, to pewnie od ulicy, ja z tego co słyszę od pana, panie redaktorze, że głównie problem 
się dzieje w części hotelu od ulicy, moje okno, jak mówię, wychodzi na tyły, podwórko i tutaj 
nawet gdyby strażacy chcieli podjechać, to nie byłoby to możliwe. Musieliby się najpierw 
wspiąć na pewien dach, pewne zadaszenie, i tutaj żadnej akcji strażaków ode mnie nie widać. 
Także dziękuję wam tym bardziej za informacje, bo to uzupełnia mój obraz rzeczywistości. 
Przejeżdżające wozy, dym w pokoju, w korytarzu i widzę, że lokalizuje się gdzieś indziej.

Panie pośle, my mieliśmy też kontakt z konsulem, polskim konsulem w Bombaju, mówił, że 
jedzie na miejsce. To wszystko obserwujemy i wsłuchuję się nie sam, ale z panem 
Przepiórką.

Płk Przepiórka: Panie pośle, jeśli pan mnie słyszy, proszę, żeby pan spojrzał przez okno i jeśli  
widzi pan wóz strażacki z wysięgnikiem, to żeby pan dał znać przez okno, że oczekuje pan na 
ewakuację. My obserwujemy, że z górnych pięter są ewakuowani goście hotelowi. Proszę  
sobie przygotować ewentualnie jakieś narzędzie, żeby wybić szybę, okno otworzyć. Trzeba 
dać znać strażakom, ale nie wychodzić z pokoju, bo nie wiemy, co się w hotelu dzieje. Myślę,  
że pan konsul do Pana zadzwoni i powie, co robi.

- Tak, jesteśmy w kontakcie. Wiem, że pan konsul tu jedzie.

Płk Przepiórka: Poza tym jeśli oni ewakuują ludzi z górnych pięter, musi być coś na dolnych 
piętrach, bo daliby sygnał, że można schodzić. 

To bodaj najwyższa kondygnacja, jakiś kontakt wzrokowy następuje. Ale to są działania od 
frontu tego hotelu. Czy pan widzi rozpoczynającą  się akcję strażaków?

- Tak, oni przejeżdżali raczej, nie widzę ich i nie widzę też akcji, ale widzę, że grupa ludzi, 
która stała i obserwowała wydarzenia z daleka, zbliża się. Gdybym teraz miał być bardzo 
precyzyjny, to jestem teraz z boku hotelu, to jest hotel w kształcie, tutaj są takie dwie części, 
jest front od głównej ulicy, jest tył, gdzie chyba coś się dzieje,  jacyś ludzie biegną w tej 
chwili, natomiast ja jestem tak trochę z boku, to co widać, w dość bezpiecznej części jak do 
tej pory i tutaj nie ma żadnej akcji strażackiej. Natomiast dziękuję panu pułkownikowi za 
cenne uwagi, no rzeczywiście, w tej chwili pozwolę sobie odsłonić okno i zapalić światło, 
żeby ktoś mnie zobaczył. Myślę, że nie ma obawy, że terroryści zaczną się do mnie dobijać. 

Płk Przepiórka: Na razie niech pan nie zapala światła, tylko jeżeli są strażacy na dole,  i  
widzi pan wozy strażackie na dole, to proszę dać sygnał, jeśli ich nie ma, proszę czekać  
spokojnie. Nawiązać jakiś kontakt wzrokowy. Dopiero kiedy pan zobaczy wóz strażacki lub 
policjantów, to wtedy można dać jakiś sygnał.



- Coś tutaj się dzieje na tyłach mojego hotelu, bo grupa ludzi otoczyła jakąś osobę lub coś, no 
raczej kogoś, i wiele osób robiło zdjęcia, była zdaje się jakaś kamera, więc ktoś się tutaj 
wydostał.

My w tej chwili też obserwujemy tłum dziennikarzy, którzy gonią za jakąś osobę lub 
osobami. Widzieliśmy też strażaków, którzy przez okno wchodzili do jakiegoś pokoju. Panie 
pośle, pan jest na  którym piętrze, ile kondygnacji ma ten budynek?

- Nie zdążyłem się zorientować, ale pan konsul podpowiada, że moja, zabytkowa część ma 
sześć, więc jeszcze dwie nade mną. Tutaj obok jest nowa część hotelu, taka wysoka dość 
wieża, ale tutaj się kompletnie nic nie dzieje.

Być może nie o tej samej wieży rozmawiamy, tam jest takie główne wejście z kopułą. Tam 
było źródło ognia i akcję strażaków skoncentrowanych na tej części hotelu.
Pan czeka na sygnał strażaków, nie widzi ich pan przez okno?

- Nie, nie, nie widzę ich tutaj na mojej części, są bardziej na tyle, bardziej z prawej strony, 
więc niewidoczni z mego okna. Z zadowoleniem stwierdzam, że ilość dymu na korytarzu nie 
przybiera na sile, a może nawet jest go trochę mniej więc może strażakom udało się jakoś ten 
pożar opanować. Czuję się bezpiecznie, ale w tej chwili, jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, 
to byśmy się rozłączyli. Ja po prostu się ubiorę, bo zostałem wyrwany ze snu i od dwóch 
godzin już rozmawiam przez telefon. Więc gdyby trzeba było się ewakuować, nie jestem 
przygotowany.

W takim razie panie pośle mówię panu do usłyszenia, chciałbym się z panem połączyć za  
kilka minut.

- To może za 10-15 minut i gdyby, bo tutaj nie będę ładował baterii, a ona jest już na 
wyczerpaniu, prosiłbym o telefon na drugą komórkę.


