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1. Elementarz smoleński. Litera „L” jak „leśny operator”

Każdy myśliwy wie, że gdy jakiś dzik siedzący w kniei dostał śrutem w zad, a następnie z rykiem 

pognał w las, należy iść za „farbą”, która  poszła. Podążamy zatem w głąb smoleńskiego lasu, w 

którym  dawno  dawno  temu  pojawił  się  „polski  montażysta”.  Najpierw  się  pojawił  wśród 

samosiejek, a następnie z tego lasu wylazł, jak to choćby opowiadał P. Świąder (z dziennikarskiej 

ekipy „Wosztyla”), który moonwalkera przyuważył: 

Po chwili  z lasu wychodzi jeden z operatorów TVP, któremu udało się sfilmować miejsce katastrofy  

zanim przyjechali milicjanci. Mówi tylko: "Z samolotu nic nie zostało". Jak? - pytam siebie znowu. Jak  

to  możliwe? Zaczyna się  powolne  zbieranie  informacji,  strasznie  trudne,  bo  nie  ma  świadków,  a 

Rosjanie bronią dostępu do wszystkiego dookoła. 

http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-

powrotu-do-polski,nId,272706 

Świąder niewątpliwie przesadza. Jak to nie ma świadków, skoro właśnie jeden z lasu wyszedł i to 

będący „operatorem TVP, któremu udało się sfilmować miejsce katastrofy”? Świadek naoczny, z 

podręcznym  zapisem  wideo  dokumentującym  zdarzenie,  wyłonił  się  oto  z  lasu  i  stoi  przed 

dziennikarzami  przecież.  Czy należy  naraz  szukać  ruskich  leśnych  dziadków lub  dodatkowych 

naocznych świadków? Nic tylko rozstawić kamery i „lajfować” z tym, co jest świadkiem – czyli na 

żywo  transmitować jego relację, zasypując świadka dziesiątkami pytań. Czemu tylu dziennikarzy 
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przybyłych na XUBS z Katynia, ze Smoleńska i Bóg wie jeszcze skąd, nie  lajfuje, tylko nadaje 

jakieś telefoniczne relacje? Czemu lajfowanie odbywa się już w przedpołudniowych godzinach, bo 

po wpół do 11-tej z Krakowskiego Przedmieścia (por. kadr poniżej, okno z prawej)

nie zaś np. z ul. Kutuzowa lub choćby sprzed bramy smoleńskiego wojskowego lotniska? Tylu ludzi 

ze sprzętem na miejscu, taka wielka i poważna katastrofa lotnicza i nie ma o czym opowiadać, nie 

ma czego pokazywać, nie ma z kim wywiadów na żywo do kamery robić? Owszem, jakieś krótkie 

wejścia  na  antenę  będą,  ale  już  później,  koło  południa,  po  południu,  wieczorem  10-04.  Tym 

niemniej  w tych najważniejszych minutach i  godzinach „zaraz po” -  lajfowania nie  ma. Sprzęt 

przygotowany do transmisji na kilku kanałach telewizyjnych nie działa? Kiedy pierwszy polski wóz 

transmisyjny dociera pod XUBS (nie zakładamy przecież, że stał tam cały czas, jak jakiś kołek)? 

Interesuje nas jednak las smoleński, nie warszawskie knieje i ścieżki podejścia do nich. Jesteśmy 

przy samosiejkach w okolicy XUBS i przy murze lotniska. Wychodzi „leśny operator” i widzą go 

polscy dziennikarze. Widzi go, jak wspomniałem wyżej, Świąder z RMF-u, ale tenże dziennikarz 

nie  może  znaleźć  świadków,  bo  „Rosjanie  bronią  dostępu  do  wszystkiego  dookoła”.  Czy  do 

„polskiego montażysty” także? Tego ostatniego widzi również J. Mróz, który swój dialog z nim (tj. 

„leśnym operatorem”) streszcza na antenie rządowej telewizji koło godz. 9.15, gdy lecą reklamy, 

zanim J. Kuźniar przed kamerami powie o „kłopotach z lądowaniem prezydenckiego samolotu jak-

40  na  lotnisku  w  Smoleńsku”  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-

maszyny-  ktora-sie-rozbia.html  ). 

Mróz powołuje się na konwersację ze świadkiem, lecz, co dziwne, swojej macierzystej redakcji ów 

reporter „nie może podać nazwiska”, choć przecież ten naoczny świadek jest po prostu „montażystą 

TVP” i żadnej tajemnicy chyba wokół tego świadka nie powinno być. Mróz będzie wspominał w 
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firmie  Poranek  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/top-secret.html):  w  bardzo 

krótkim czasie po katastrofie zjawił się pod bramą lotniska. Mróz więc także, jak inni, nie lajfuje; 

być może z tego powodu, że Ruscy go zwijają i umieszczają w jakichś koszarach (jak głosi legenda 

–  tak  czy  tak,  nie  widzimy  Mroza  potem  na  zdjęciach  z  XUBS  wśród  mocujących  się  z 

mundurowymi, polskich dziennikarzy).

„Operatora z lasu” dostrzega też pod tą bramą W. Bater; dziennikarz, który już jadąc z Katynia (z 

prędkością  200 km/h,  jeśli  nie  większą)  nadaje niedługo po 9-tej,  pierwszą  telefoniczną  relację 

dotyczącą „smoleńskiej katastrofy” (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-

tej-10-04.html).  Jak  pamiętamy  z  posiedzenia  ZP,  spotkanie  Bater-Wiśniewski  będzie  niezbyt 

nieprzyjemną rozmową, a Bater do relacji „naocznego świadka katastrofy smoleńskiej” odniesie się 

dość obcesowo (powiedziałem mu, jaka jest sytuacja. Była taka... mało grzeczna wymiana słów. On  

to  dość  niezbyt  sympatycznie  skomentował:  co,  co  ty,  człowieku,  opowiadasz?  Ja  mówię:  no,  

człowieku,  przecież  byłem,  widziałem,  tam  jest  moja  torba,  tam  są  moje  zdjęcia  

(http://freeyourmind.salon24.pl/494822,zagadka-moonwalkera-moonfilmu-i-filmiku-koli)).  I  nie 

będzie  żadnego  lajfowania  Batera  sprzed  głównej  bramy  XUBS 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/dziennikarze-przy-siewiernym.html) (por. też 

http://freeyourmind.salon24.pl/468918,problem-z-relacjami-w-batera; 

http://freeyourmind.salon24.pl/380030,medytacje-smolenskie-6-godzina-batera).
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Nie wiemy natomiast, czy widzi, czy może właśnie nie widzi, „leśnego operatora”, przedstawiciel 

TVP, zapewne kolega z firmy, P. Kraśko, który wcale nie musiał 10 Kwietnia jechać ze Smoleńska 

do Katynia, gdyż, tak się szczęśliwie złożyło, pozostawał na miejscu, tak jak i „polski montażysta”. 

Może nie był akurat w hotelu Nowyj, lecz „na mieście”, zdążył jednak dotrzeć do tego hotelu, gdy 

tylko  zobaczył  „korki”  smoleńskie  i  jadącą  straż  pożarną 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/oko-zaby-4.html). 

Kraśko zrazu sądzi, że był jakiś wielki karambol - w hotelu zaś dowiaduje się, dzięki telefonicznym 

informacjom z Polski, iż nieopodal doszło do czegoś więcej niż „wielkiego karambolu”: 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/oko-zaby-4.html


wszedłem do pokoju Alicji Daniluk-Jankowskiej, która tego dnia była wydawcą programu, właśnie do  

niej ktoś dzwonił: - Coś się stało z samolotem, awaria.

Z góry zobaczyliśmy więcej. Wozy strażackie skręcały pod stację benzynową i płot z tyłu lotniska. Do  

pasa startowego był stąd kilometr, do głównej bramy następne dwa. Dlaczego przyjechała tu straż?  

Zobaczyliśmy limuzyny, które miały przewieźć delegację spod samolotu do Katynia. Też skręciły pod  

płot,  po czym zawróciły w stronę centrum miasta. Pobiegliśmy do wyjścia. W ostatniej chwili  ktoś  

jeszcze krzyknął, że przyszła depesza o ofiarach, mogą być ranni.  

Kraśko  jednak  w  swej  książce  (co  należy  do  tradycji  relacji  zarówno  „smoleńskich”,  jak  i 

„katyńskich” z 10-04) nie podaje dokładnego czasu swego przybycia do hotelu Nowyj „z miasta”, 

nie opisuje również tego, czy (przybywszy do hotelu) odbył jakąś rozmowę z p. Alicją, „wydawcą 

programu”,  która  z  kolei,  jak  się  domyślamy,  nie  była  „na  mieście”.  Nasuwałyby  się  pytania 

podstawowe: co się stało i jak się stało? „Co widziałaś, co słyszałaś z hotelowego pokoju, gdy to 

się działo?” Znakomity dziennikarz, podróżnik, autor wielu książek turystycznych, ów Kraśko, nie 

chce nam chyba powiedzieć, że „upadek prezydenckiego tupolewa w Smoleńsku” słychać było 

w Warszawie, ale już nie kilkaset metrów od lotniska, przy którym miało do zdarzenia dojść. 

Tego nam przecież nie pisze, aczkolwiek z akapitu poniżej można by sądzić, że im dalej było od 

„miejsca katastrofy”, tym lepiej ją było słychać (s. 37):

złożenie dokładnego obrazu ostatnich sekund lotu prezydenckiego samolotu jest nieprawdopodobnie  

skomplikowanym zadaniem. Nie chodzi nawet o zapis czarnych skrzynek i całą analizę techniczną, lecz  

wyciągnięcie wniosków ze słów ludzi, którzy przypadkiem znaleźli się wtedy tuż obok miejsca tragedii.  

Godzinę katastrofy powinniśmy przecież ustalić na podstawie tego, co mówią.  Nikt nie jest pewny,  

nikt nie patrzył na zegarek. W Smoleńsku szukaliśmy tych, którzy byli na miejscu w chwili uderzenia  

samolotu  w  ziemię.  Relacje  były  różne.  Rosjanie  z  bloków  stojących  1500  metrów  od  miejsca  

katastrofy mówili o wielkim huku. Sławek Wiśniewski z kolei był zdziwiony, że huk nie był aż tak  

wielki. Gdy dotarł do szczątków samolotu, płomieni już właściwie nie było. Paliły się tylko gałęzie i  

resztki drzew częściowo ściętych przez skrzydła. Tak też opowiadał Igor z salonu Kii tuż obok lotniska. 

Autor nie pisze także o tym, czy skontaktował się zaraz po powrocie ze Smoleńska do hotelu z  

„polskim montażystą” (Sławkiem), a więc nie tylko telewizyjnym kolegą, lecz kimś, kto, było nie 

było,  miał  być  i  świadkiem,  i  dostarczycielem  dokumentalnego  filmu  z  „miejsca  katastrofy”. 

Dziennikarz (Kraśko) miał wiedzieć, jak przeczytamy poniżej, że kolega montażysta został owego 



dnia w hotelu. Nie można było więc od razu zadzwonić/pójść do niego, by uzyskać jakieś wieści z  

pierwszej ręki o lotniczym wypadku? Nie podejrzewamy wszak, iż Kraśko  dowiedział się był o 

istnieniu montażysty TVP dopiero 10 Kwietnia „po katastrofie”, czyli, że wcześniej by go nie znał, 

prawda?  Kto  by  na  taki  chory  pomysł  wpadł  poza  paranoikami  smoleńskimi?  Kraśko  z 

Wiśniewskim powinni się znać jak łyse konie i na pewno się znali. 

Kraśko pisze tak (Smoleńsk 10 kwietnia 2010, s. 18-19):

Ekipa  TVP zmierzała  w  stronę  lotniska,  ale  nie  wiedziała  dokładnie,  dokąd  jechać.  Tak  jak  my  

wcześniej, nie wiedzieli, że to się stało kilkaset metrów od naszego hotelu, niedaleko pasa startowego i  

ogrodzenia.  Dojechali  do jednej  z  bram lotniska – zamknięta od lat,  następna też.  W końcu ktoś  

poradził, by pojechali do reszty dziennikarzy. 

Pod  tą  bramą  nie  było  już  „leśnego  operatora”  vel  „polskiego  montażysty” 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/dziennikarze-przy-siewiernym.html)?

Przedzierali się pod prąd przez zakorkowane miasto, byli zdziwieni, że milicja się usuwa i wszędzie  

ich przepuszcza. Tamtejsza drogówka musiała dostać polecenie pomocy wszystkim polskim pojazdom.  

Na każdym mieliśmy napis „Telewizja Polska”, co ułatwiało teraz jazdę. Ten napis okazał się tak  

ważny kilkanaście godzin później.

Można  by  z  tego  opisu  odnieść  mylne  wrażenie,  że  Kraśko  też  jedzie  w  którymś  z  wozów 

telewizyjnych, ale dziennikarz, przypomnę, po wyjściu z hotelu, ma pobiec wraz z operatorem R. 

Sępem w okolice pobojowiska (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/tvp-info-10iv-

od-940.html), tu powyżej zatem wspomina „za kolegów”. I dalej wspomina Kraśko (zobaczymy 

teraz przez chwilę technikalia pracy TVP):

Z Katynia zdążyły już  [tzn. o której dokładnie; zegarów nie było? - przyp. F.Y.M.] przyjechać nasze  

wozy transmisyjne. Radek wyciągnął taśmę z kamery, materiał natychmiast wysłano przez satelitę.  
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Myśleliśmy, że odbiorą to w Warszawie, zmontują i pokażą. Ale nikt w Polsce nie miał jeszcze żadnych  

zdjęć [owszem, nie miał, co stanowi wielką „smoleńsko-warszawską” zagadkę – gdyż owo „jeszcze” 

trwało jakieś 100 minut, licząc „godzinę katastrofy” od 8.41 – przyp. F.Y.M.],  cokolwiek więc było  

wysyłane, szło od razu na antenę [od razu? - Kraśko chce nam powiedzieć, że materiał, który z Sępem 

zrobili, był z 10:18 pol. czasu? Dopiero wtedy mieliby być przy lotnisku? - przyp. F.Y.M.].  Sygnał 

mogły odebrać wszystkie stacje. W tamtej chwili nieformalnie zaczęło się współdziałanie, które trwało  

aż  do  dnia  pogrzebu  na  Wawelu.  Jeszcze  nigdy  polskie  stacje  telewizyjne  tak  ze  sobą  nie  

współpracowały.

Aż się ciśnie na usta uwaga a propos owej „ekstraordynaryjnej” współpracy: jakby istniało jakieś 

centrum koordynujące te wszystkie przekazy telewizyjne.

Nie było rywalizacji o materiał „na wyłączność”. W tej sytuacji byłoby to żenujące.

Na pewno żenujące,  zważywszy na fakt,  że materiałów z „miejsca katastrofy” było tyle co kot 

napłakał, tak więc rywalizować właściwie nie byłoby o co. I teraz najważniejsze z relacji Kraśki – 

w  kontekście  głównego  bohatera  moich  4  ostatnich  notek 

(http://freeyourmind.salon24.pl/494387,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-2) 

(http://freeyourmind.salon24.pl/494822,zagadka-moonwalkera-moonfilmu-i-filmiku-koli) 

(http://freeyourmind.salon24.pl/495284,fenomen-mgielnego-sitcomu) 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html; 

usunięta przez administrację s24), tj. dotyczących moonwalkera.
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Stałem w drzwiach wozu transmisyjnego, patrząc na ekran. Oniemiałem, gdy zobaczyłem następną  

wysyłaną taśmę [następną po materiale Sępa – przyp. F.Y.M.]. To były zdjęcia Sławka Wiśniewskiego,  

naszego znakomitego montażysty.  Jako jedyny tamtego dnia rano miał zostać w hotelu. Czekał na  

ekipy, które przyjadą ze zdjęć, by zmontować cały materiał [przecież miała być transmisja; co tam by 

było do montowania; no i co z drugim montażystą? – przyp. F.Y.M.]. Miał dużo czasu, wyszedł więc ze  

swoją  prywatną,  małą  kamerą  przed  hotel  [wyszedł  na  taras,  między 

„blacharzy”(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-

osobliwosci-godziny.html),  czy może  po prostu i  zwyczajnie  „spacerował  po lesie”  z  kamerą? - 

przyp. F.Y.M.], by sfilmować przylot prezydenta. Była mgła, chmury, nic nie widział, tylko słyszał nad  

sobą silniki samolotu. W końcu zobaczył nad drogą za bardzo przechylone skrzydło, a potem usłyszał  

huk i dostrzegł dym. Pobiegł.  Nie był pewny, że to ten samolot.  Cały czas miał włączoną kamerę.  

Patrzyłem na to samo co on kilkadziesiąt minut wcześniej, nim służby otoczyły teren. Pożar wywołany  

uderzeniem samolotu nie był duży.  

Z tego może nieco przydługiego, ale, sądzę, że intrygującego, opisu, wynikałoby, iż Kraśko właśnie 

nie spotkał  się  z  kolegą  montażystą  Sławkiem,  tak  jakby nie  było  ku  temu  okazji.  Nie  mógł 

„polajfować”  (z  Wiśniewskim),  gdy już  z  Sępem stali  nieco  bezradni  w okolicach  jednego  ze 

strażackich  wozów,  zatrzymani  przez  ruskiego tajniaka  w czarnej  kurtce  i  paru  jeszcze  innych 

funkcjonariuszy (zauważmy, że materiał  Sępa emitowany jest  w TVP Info, a potem i w innych 

telewizjach,  bez  parametrów czasowych; tak samo jak emitowano tamtego dnia i przez wiele dni 

później, moonfilm)? Skoro nie chciano ich (tj. Kraśki i Sępa) puścić dalej, to należało wziąć na 

długą opowieść live przed kamerami, właśnie „leśnego operatora”, niechby wszystkim telewidzom 

z detalami zrelacjonował, co miał okazję zobaczyć na „miejscu katastrofy”. Co i kiedy. 

Kraśko w wozie transmisyjnym ogląda więc materiał naocznego świadka:

Sławek zrobił chyba najbardziej przejmujące zdjęcie tamtego dnia – urwany ogon samolotu z biało-

czerwoną szachownicą. 

- O kur... - padło spoza kadru. - To polski samolot.

[O kur...?, kiedy coś takiego słychać na moonfilmie? - przyp. F.Y.M.]

Dopiero wtedy uświadomił sobie, że to „nasz” polski Tu-154 [na materiale „polskiego montażysty” nie 

pada – przynajmniej  w tych wersjach,  które były upubliczniane – słowo „tupolew” ani  określenia 

„prezydencki tupolew” czy „tu-154”; pojawia się  to polski samolot przecież oraz  ja p...lę,  to nasz, 

jednak  nazwy  samolotu, wskazującej na  rozpoznanie, co to był za samolot, nie słyszymy; podobnie 

rozmowa z ruskimi mundurowymi, jak i wcześniej ze „strażakami” nie wskazuje właściwie co to 

za  samolot  jak  też  miejsce  jakiej  katastrofy jest  filmowane  -  przyp.  F.Y.M.].  Milicjanci  szybko 

wyprowadzili go stamtąd, przez chwilę wahali się, czy nie zabrać kamery i taśmy. W końcu oddali. Na  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html


jednym z  ujęć  wyraźnie  widać  jedną z  czarnych skrzynek,  które  tak  naprawdę są  pomarańczowe,  

właśnie po to,by łatwiej je było odnaleźć. Czarnymi nazwane zostały jedynie dlatego, że dane z nich są  

analizowane po wypadkach, a przecież w tych lotniczych niemal zawsze są ofiary. 

I jeszcze jedna istotna uwaga:

Parę godzin później,  gdy usłyszeliśmy  oficjalny komunikat,  że  skrzynek jeszcze  nie  odnaleziono,  

wiedzieliśmy, że zlokalizowanie przynajmniej jednej z nich trudne nie będzie.



2. Elementarz smoleński. Litera „R” jak „rejestrator leśny”

Indagowany na posiedzeniu ZP o to,  kiedy miał przekazać swoje wideo polskiej telewizji,  S. 

Wiśniewski, stwierdza, że to trudne pytanie (http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-

udzialem-moonwalkera-1): 

w tej chwili nie pamiętam, bo będąc jednak, nie oszukujmy się, jednak i w pewnym stresie, i, no, trochę  

jednak i szoku, i... która, która to była godzina - nie powiem, bo nie mam takiej wiedzy. Musiałbym  

poprosić kogoś, żeby sprawdził z tzw. szpiega, czyli podglądu tego, o której materiał przyszedł do...  

do... na... do firmy, czyli na Plac Powstańców. Tak więc trudno mi powiedzieć, czy to było godz. 8.50 

czy 9.20 – nie chcę takich godzin podawać – po prostu nie wiem. 

Czemu takie egzotyczne godziny podaje on w sytuacji, w której 1) o 8.50 pokazywany jest w sejmie 

(według „zegara kamery”) kadr z  czarną skrzynką samolotu, który się rozwalił, 2) o 8.56 „leśny 

operator”  ma  zostać  „zatrzymany  przez  omonowców”,  3)  przez  pół  godziny/godzinę  ma  być 

„przetrzymywany”, ale - jak pisałem wyżej, odwołując się do relacji choćby Mroza z TVN24 - tuż 

po 9-tej ma być widziany przy bramie i ma opowiadać o tym, że jest świadkiem oraz że posiada 

materiał z „miejsca katastrofy”? 

Przywołałem obszerne fragmenty wspomnień Kraśki nie tylko ze względu na ich własną egzotykę 

(zasługującą na osobną analizę i na zaproszenie tego dziennikarza i świadka przed oblicze jakiejś 

komisji badawczo-śledczej), lecz także, by zwrócić uwagę na dość zaskakujący „fakt medialny” 

(opisywany  w  Czerwonej  stronie  Księżyca),  tj.  to,  że  wideo  Sępa  emitowane  jest  przed 

moonfilmem. Jakie to ma znaczenie?, ktoś może powiedzieć. Może Sęp był akurat bliżej wozu 

transmisyjnego niż Wiśniewski – może z tego właśnie powodu doszło do takiej  asynchronii, czyli 

nadania  w TVP Info najpierw migawek zrobionych  później  (materiał  Sępa),  a  potem migawek 

nakręconych  wcześniej  (moonfilm).  Sęp  pokazuje  już  otoczone,  zabezpieczone  i  zupełnie 

wygaszone pobojowisko – widać zresztą na nim wóz dowodzenia, 

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1


który miał dostrzec też przybyły na „miejsce katastrofy” za „strażą” pożarną, prosto z lotniska amb. 

J.  Bahr  (http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100604&typ=po&id=po31.txt).  Tenże  Bahr 

zaś,  wedle  jego  i  jego  kierowcy  relacji,  podążać  ma  od  strony  ul.  Kutuzowa  w  kierunku 

wrakowiska, a więc niejako tą samą drogą, co Wiśniewski. 

Zakładając, że przybyli te parę chwil później (skoro widzą wóz dowodzenia, którego przecież nie 

ma na moonfilmie – zaś na filmiku Koli żadnych wozów kolorowych nie dostrzeżemy), 

to chyba powinni bez problemu zauważyć czarną skrzynkę, „samolotu, który się rozwalił”. 

http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100604&typ=po&id=po31.txt


Przeoczyli  ją?  Nie dostrzegli  jej  w zbyt  gęstej  mgle? Patrzyli  gdzie  indziej,  brnąc przez błota? 

Zazwyczaj  człowiek, idąc przez taki bardzo grząski teren,  patrzy przede wszystkim pod nogi – 

szczególnie, gdy mu przychodzi się poruszać w eleganckim obuwiu i garniturze, a ambasador i jego 

kierowca nie byli ubrani w kalosze i robocze uniformy. 

A może...  rejestratora złapanego wcześniej  w kadr przez „leśnego operatora”, by tak rzec,  nie 

było? Oczywiście już nie było (a nie jeszcze albo... w ogóle - nie było 10 Kwietnia). Może ktoś z 

ruskich służb zdążył w ciągu paru minut „zabezpieczyć” rejestrator, na który, ileś tam chwil wstecz, 

natknął się, wchodząc na wysypisko przy „miejscu katastrofy”  (był jeden wielki śmietnik (...) tych  

śmieci  różnych,  puszek  i  innych  elementów  było  bardzo  dużo  

(http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1)), 

„polski montażysta” ze swą kamerą miniDV dającą się schować pod kurtkę?  Opowiada on zresztą 

na początku sejmowego posiedzenia: 

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1


Niektórzy  zadawali  mi  dość wydaje...  dla mnie  dość  niezręczne pytanie,  dlaczego nie  wziąłeś  tej  

czarnej skrzynki (śmiech). No, pomijając, że jest to dość ciężki element, a po drugie bieganie z czymś  

takim i robienie zdjęć jest niewygodne. To trzeba podjąć jakąś decyzję – albo ro-, kręcę jakiś materiał  

– albo zbieram np. szczątki na pamiątkę albo jako dowód, ale w tym momencie, mając świadomość, że  

to jest rosyjskie lotnisko, no i jakaś katastrofa – mówię jakaś, to wcale nie obraża nikogo i niczego, bo  

ja dopiero później, będąc już zatrzymanym, miałem świadomość... jakiego zdarzenia, jakiego, jakiej  

katastrofy jestem świadkiem.    

Z  czego  można  by  wywnioskować,  że  dość  ciężki  element,  jakim jest  rejestrator  CVR,  mógł 

zupełnie  swobodnie  (nie  tylko  dzięki  prawu  ciążenia,  ale  też  nieruszony  przez  kogokolwiek) 

pozostawać w tym samym miejscu na „miejscu katastrofy” jeszcze dość długo, nawet godzinami. 

Czemu zresztą miano by taką czarną skrzynkę od razu zabierać i dokąd, skoro wnet mieli nadejść, 

nadbiec, nadjechać polscy urzędnicy etc.? Poza tym, czy to możliwe, by ten sam i to  dość ciężki  

element był  w tym samym miejscu,  gdy postękując wędrował  wśród  szmat,  czy innych śmieci 

„leśny  operator”,  lecz  już  nie  było  go  tam  (tego  elementu),  kiedy  „bagnami  i  mokradłami” 

przedzierali się do wraku Bahr z Kwaśniewskim? Bagno nagle wessało CVR?

[Ruscy] [r]uszyli wzdłuż lotniska, na koniec pasa, my za nimi. W pewnym momencie zatrzymali się.  

Powiedzieli, że teren grząski i zawrócili. Ale skoro "tutka" przejechała pas, to musi tam być! Jakoś  

docieramy do końca pasa. Muszą być ślady kół. Przejechaliśmy z 50 metrów po trawie. Nie ma nic,  

żadnego śladu. Zawracamy, wyjeżdżamy z lotniska na drogę. Tam widzimy jakby  dywan ze ścinków 

drzewnych,  mnóstwo kawałków drewna.  Cała jezdnia nimi  usłana.  Widzimy stojących nieruchomo  

Rosjan. Stoją jak wryci i wpatrują się w niebo. Potem dowiedzieliśmy się, że chwilę wcześniej tuż nad  

ich głowami, nad jezdnią przeleciał samolot.

A my ciągle nie wiemy, co się stało. No dobrze — samolot przejechał pas. Więc na pewno upadł na  

brzuch, na pewno ktoś przeżył. Człowiek się spodziewał, że trzeba będzie pomagać. Tymczasem dokoła  

samochody pędzą każdy w inną stronę. Stanęliśmy na poboczu, tam, gdzie te ścinki drzew. 



Poszliśmy w jedną stronę. Nic. Jacyś ludzie mówią: nie, to tam. Jesteśmy zaskoczeni, bo miejsce, które  

pokazują, nie znajduje się na torze lotu. W powietrzu unosi się silny zapach paliwa. Idąc, widzimy  

dwa, trzy kawałki metalu. I nagle — ogon. Dwadzieścia metrów od nas. Jeszcze straż gasi ogień. Dalej  

widzieliśmy podwozie z wysuniętymi kołami i z kawałkiem skrzydła. I wtedy do nas dotarło, że nie ma  

szans...

Możliwe, ażeby Bahr z Kwaśniewskim nie dostrzegli rejestratora po drodze „do ogona”? Możliwe, 

możliwe pod warunkiem, że (o ile „bagno nie wessało CVR”) „leśny operator” widział i sfilmował 

ową czarną skrzynkę w innym czasie. Ten inny czas musiałby być, co zrozumiałe, nieco odleglejszy 

niż zaledwie kilka minut.

         (Strażaków w seledynowych strojach, widzianych w niektórych kadrach moonfilmu SW dość trudno znaleźć na 

innych  materiałach  wideo  czy  zdjęciowych;  pomijam  filmik  Fomina,  kręcony  przez  chwilę  w  podobnym  czasie.  Na  innych  

materiałach  dominuje  taka  kolorystyka  ubrań  strażackich,  jak  powyżej  na  fot.  S.  Skirty 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/siergiej-skirta.html))

                                                                (spodnie jakby też mało strażackie)

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/siergiej-skirta.html


Zresztą i Wiśniewski, idąc/biegnąc z kamerą na pobojowisko (jeśliby szedł od ul. Kutuzowa), coś 

sporego  przeoczył  pod  nogami  –  tak  jakby  w  wyniku  jakiegoś  niedowidzenia.  Nie  było  tego 

kawałka wraku (zdj. poniżej) po drodze z hotelu Nowyj na pobojowisko?

Czemu bowiem „pierwsze kadry” moonfilmu zaczynają się dopiero na „mokradłach i bagnach”? No 

nic, może ten kawałek był za daleko od leśnej ścieżki podejścia „operatora”.

3. Elementarz smoleński. Litera „C” jak „czas filmowania”

AM: „To szczęście, że pan był na miejscu.” 

(Posłanka Sikora): „Tak, że..., tak że...” 

SW: „No ja dziękuję za takie szczęście.” (śmiech) 

Wspomniałem wcześniej, że wideo Sępa leci premierowo na antenie TVP Info przed moonfilmem. 

Jest  to  godz.  10.17/10.18 pol.  czasu.  Potem oczywiście  wszystko się  „wymiesza” i  to  materiał 

Wiśniewskiego  będzie  „ikoną  katastrofy”  (nie  tylko  na  antenie  TVP Info  czy  innych  polskich 

stacji). Czy w takim razie najpierw do wozu transmisyjnego, a stąd do warszawskiej  centrali dotarł 

materiał Sępa, a dopiero potem Wiśniewskiego? Przyjmijmy, że tak albo że dla redakcji nie musiało 



mieć specjalnego znaczenia,  co „pójdzie”  jako materiał  A,  co zaś  jako materiał  B.  Zakładamy 

zarazem,  że  moonfilm  nie  mógł  być  nakręcony  po wideo  Sępa;  to  nie  wymaga  uzasadnienia. 

Pozostaje  do  ustalenia  kiedy  dokładnie  „leśny operator”  operował  na  śmietnisku,  pobojowisku, 

pośród  stawów  leśnych  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/wedrujac-przez-

stawy.html) i w trakcie „akcji przeciwpożarowej”. 

       (znowu dla porównania kolorystyka strażackich strojów)

Kiedy więc? Kiedy to było? Kiedy mogło być? Załóżmy najprostszy, oficjalny, upubliczniony przez 

samego autora zdjęć, wariant, tj. że „leśny operator” filmował  dokładnie w tych godzinach, które 

są pokazane w sejmie przed ZP na „zegarze kamery” (montażysty), a więc między godz. 8.49 a 8.56 

(pol. czasu, oczywiście). 

Pytany o to, kiedy mógł być na „miejscu katastrofy”, Wiśniewski sytuuje ten moment o godz. 8.48 

nawet, ale trzymamy się twardo parametrów podanych na moonfilmie, te zaś startują od 8.49.02. 

Jak wiemy, żadna z telewizji tych „cyfr” nie umieszczała na „obrazie” ani 10 Kwietnia ani przez 

wiele  dni  później.  Zapewne  dla  lepszej  widoczności  szczegółów  nagrywanego  pobojowiska. 

Gdyby już 10-04 o godz. 10.27 w TVP Info i w ruskiej państwowej telewizji wideo „polskiego 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/wedrujac-przez-stawy.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/wedrujac-przez-stawy.html


montażysty” zaprezentowano z tymi parametrami (8.49-8.56), to w sytuacji, w której głoszono, że 

wypadek  „prezydenckiego  tupolewa”  zaszedł  o  8.56  (ewentualnie  o  8.50),  moonfilm  dość 

niezręcznie by z takimi parametrami (na antenach) wypadł. 

Szef ZP, ledwie tylko ruszy spotkanie z naocznym świadkiem „smoleńskiej katastrofy”, zatrzyma 

się  z  uwagą  przy  podanych  parametrach  czasowych  i  wygłosi  długi,  dramatyczny  monolog 

dotyczący tego, że:

 

przez bardzo długi  czas żyliśmy w przekonaniu,  że tra-,  że katastrofa wydarzyła się o godz.  8.56.  

Utrzymywano blisko miesiąc społeczeństwo polskie i  nie tylko w takim przekonaniu,  w sytuacji,  w  

której prokuratorzy ros. w obecności prokuratorów pol. już o godz. 23. wieczorem 10-04, ocenili, że  

katastrofa  miała  miejsce  o  godz.  8.40.  No,  dzisiaj  przesunięto  to  na  8.41,  a...  świadectwa zgonu  

wydawano z godz. 8.50, .51, .55 – tutaj (chodzi o migawkę moonwalkera – przyp. F.Y.M.)  zdjęcie  

czarnych skrzynek (chyba jednej – przyp. F.Y.M.)  jest o 8.50.01 – to jest o tyle istotne, że oficjalny  

komunikat o znalezieniu czarnych skrzynek... to jest godzina 16.

(http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1)

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1


Macierewicz  mówi  tu  jednak  nieco  na  wyrost,  gdyż,  jak  świetnie  pamiętamy  z  innych  jego 

wystąpień, on sam miał już o godz. 10:47 czasu moskiewskiego, a więc o 8:47 naszego, otrzymać 

od kogoś  telefonicznie  „pierwszą  wiadomość”  związaną  ze  „smoleńską  katastrofą”  (por.  Misja 

specjalna z 5-05-2010). Jeśli więc my „bardzo długi czas żyliśmy w przekonaniu”, co do godz. 8.56 

(tydzień po zatrzymywany jest o tej właśnie porze ruch w polskich miastach i biją dzwony właśnie 

na wspomnienie tragedii polskiej delegacji z 10 Kwietnia), to na pewno przynajmniej (późniejszy) 

szef ZP już wtedy wiedział, że coś z tą godziną jest nie tak.  I do tej kwestii wraca na posiedzeniu z 

moonwalkerem. Wprawdzie w przypadku „odnajdywania czarnych skrzynek”, to może „oficjalny 

komunikat”  mówił  o  „godz.  16-tej”,  lecz  w  „raporcie  MAK”  zapisane  będzie  wyraźnie  (skan 

poniżej):

co daje czas ok. trzy godziny wcześniej. 13:02 rus. to 11:02 pol. czasu (wg oficjalnych danych), jak 

więc  możemy  się  domyślać,  do  tej  właśnie  godziny  rejestrator  sfilmowany  na  „miejscu 

katastrofy”  o  8:50  powinien  tkwić,  tam,  gdzie,  że  się  tak  wyrażę,  spadł  lub  wylądował. 

Kwaśniewski jednak o nim nie wspomina, ale może po prostu szedł jakoś naokoło, może go nie 

pytano o to w polskiej prokuraturze – a może najzwyczajniej w świecie Ruscy zabrali urządzenie,  

by potem powiedzieć/napisać/ogłosić, że znaleźli je o tej a o tej, choć dokładna godzina „odkrycia 

skarbu” zawierającego „zapis  katastrofy”  nie  miała  znaczenia.  „Teren lotniczego wypadku” był 

wielkości boiska piłkarskiego, więc znaleźć CVR mogli Ruscy bez problemu – poza tym nikt ich 

nie kontrolował w tym, co robili. Pod wieczór zaś „okazali” owe „czarne skrzynki” tam, gdzie im 

się podobało. Jak bowiem wspominał w lutym 2011 na posiedzeniu komisji senackiej E. Klich: 



Te rejestratory żeśmy zobaczyli.  Czy one były  w tym samym miejscu,  w którym były w momencie  

katastrofy? Przypuszczam, że raczej mogły być tam doniesione, a może były w tym samym miejscu, w  

każdym  razie  były  w  takim  błotnistym  terenie.  Zostały  zabezpieczone  i  poleciały  do  Moskwy 

(http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-CzsK.pdf)  (por. 

też http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora na temat dalszego losu rejestratorów).   

Z kolei Wiśniewski w rozmowie z L. Misiakiem i G. Wierzchołowskim, po uwadze: Na Pana filmie  

widać czarną skrzynkę. Rosjanie nie mogli jej jakoś przez kilka godzin odnaleźć. Potem okazało się,  

że była uszkodzona, tak przynajmniej twierdzili, powie: 

Byłem zdziwiony, gdy usłyszałem w mediach, że tak długo nie mogli jej odszukać. Gdy ją filmowałem, 

wydawała  się  nieuszkodzona (por.  też  http://freeyourmind.salon24.pl/369017,o-diablach-co-

rejestratory-sponiewierali).

http://freeyourmind.salon24.pl/369017,o-diablach-co-rejestratory-sponiewierali
http://freeyourmind.salon24.pl/369017,o-diablach-co-rejestratory-sponiewierali
http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-CzsK.pdf


4. Elementarz smoleński. Litera „S” jak „Straż”

W „raporcie MAK” czytamy:

nietrudno  więc  znów  wyliczyć,  że  10:55  to  odpowiednio  8:55  pol.  czasu.  Na  pobojowisku 

filmowanym przez „leśnego operatora” są o tej  właśnie porze już  dwa wozy strażackie.  Jeśliby 

„samolot prezydencki spadł” o godz. 8.56, to nieco za wcześnie by ta sfilmowana przez „polskiego 

montażystę” akcja dogaszania wraku zachodziła. Jeśli zaś „tupolew spadłby” o 8.41? Wtedy nie 

byłoby tak źle, jeśli chodzi o „parametry czasowe”, gdyż – co każdy uważny widz może osobiście 

sprawdzić – od pierwszych klatek moonfilmu już jakiś wóz straży w oddali, w okolicach zony 

Koli jest, 

nie  zostaje  bowiem sfilmowana  akurat  chwila  przyjazdu/dojazdu tego  pierwszego  strażackiego 

samochodu,  z  którego  potem  coś  zawiniętego  na  biało  jest  wyciągane 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/co-oni-wyciagaja.html),  co  nie  za  bardzo 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/co-oni-wyciagaja.html


przypomina ten sprzęt strażacki pokazany na takim zestawie zdjęć (poniżej):

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/kolekcja-strazacka.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/kolekcja-strazacka.html


Jeśli zatem przyjęlibyśmy za „polskim montażystą”, że jest on na pobojowisku o 8.48, to czy nie 

możemy też przyjąć, że już wtedy, tj. o 8.48 stoi ten pierwszy wóz strażacki i uwijają się strażacy?  

Czemu więc Ruscy tak samo w swym „raporcie” nie przyjęli? Czemu nawet nie cofnęli „zegara”, 

odtwarzając „chronologię działań”, do godziny np. 8.42, tak by potem móc stwierdzić coś w tym 

stylu, że „ledwie spadł polski samolot, w przeciągu minuty straż przybyła gasić pożar”. 

Wielu komentatorów nad Wisłą i innymi rzekami świata z pewnością cmokałoby z zadowolenia nad 

błyskawicznością reakcji służb neo-ZSSR na zasadzie: co jak co, ale goście szybko się zerwali do 

roboty wokół katastrofy.  Pasowałoby to (tj.  uznanie,  że straż była już o 8.42 naszego czasu na 

pobojowisku)  zresztą  do  stwierdzenia  zawartego  w  „raporcie  MAK”,  że  już  o  8.59  nastąpiła 

likwidacja otwartego ognia na miejscu upadku samolotu (s. 102). Na tej bowiem stronie i w tymże 

raporcie,  czytamy,  iż  o  8.55  nastąpiło  przybycie  pierwszego  wozu  strażackiego,  co  z  kolei 

sugerowałoby, iż dzielni strażacy poradzili sobie z „otwartym ogniem” w ciągu 4 minut. Czy to nie 

za mało,  jak na gaszenie pożaru po lotniczej  katastrofie?  Nie prościej  byłoby napisać,  że straż 

przybyła już o 8.42 i w ciągu tzw. akademickiego kwadransa dała sobie radę z „otwartym ogniem”? 

Szef ZP zdziwiony tą „kolizją” (dane z moonfilmu  kontra twarde dane z „raportu MAK”) pod 

koniec  posiedzenia  stara  się  znowu  (tak  jak  to  było  w  historii  z  „blacharzami”: 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html) 

przyprzeć  świadka  w  kapciach  do  muru.  Dopytuje  więc  o  to,  co  to  właściwie  za  ludzie  są 

sfilmowani przez SW. I wtedy „polski montażysta” mówi coś naokoło o „przebierańcach”. Warto 

jednak odnotować, iż uwaga Macierewicza skupiona jest na tym, co jest pokazane na moonfilmie, 

nie zaś na kwestii fundamentalnej w tej sytuacji, tj. czy może  czas filmowania  nieco  mija się z  

rzeczywistością.  Czy ten czas mijałby się zaledwie o  minutę zagięcia kasety, o której to minucie 

wspominał na początku posiedzenia „leśny operator” z TVP? 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html


AM: (...) kiedy zaczyna się relacja. Tak jak jest tutaj 8.50, tak? 

SW:  Yyy... Jedną chwileczkę dla przypomnienia... Dobra... U... na moim ze-, zegarze kamery jest to  

godzina mniej więcej 8.49. 

AM: 8.49. 

SW: 49... Zaczyna się właśnie nnn... zapis. Może być, powiedzmy, minuta wcześniej, bo akurat nie  

było od końca, bo mi się kaseta akurat zagięła w tym mo-, miejscu. Czyli na miejscu zdarzenia byłem  

około 8.48 według czasu ustawionego w kamerze.

          http://freeyourmind.salon24.pl/494822,zagadka-moonwalkera-moonfilmu-i-filmiku-koli 

Jedna  drobna  minuta  nawet  zagiętej  przypadkowo  kasety  to  nie  byłby  żaden  problem  wobec 

historycznej  chwili zapisu  takiej  wielkiej  katastrofy. Gdyby  jednak  zapis  mijał  się  z  

rzeczywistością  nie o 1 minutę, a o 1 dzień? Co to wtedy by była za katastrofa sfilmowana? 

Jakiego polskiego samolotu (to  polski samolot  przecież)? Nie wiem, czy wyjaśnić umiałby te 

kwestie którykolwiek z parlamentarzystów ZP ani tym bardziej którykolwiek z najznakomitszych 

http://freeyourmind.salon24.pl/494822,zagadka-moonwalkera-moonfilmu-i-filmiku-koli


ekspertów  od  badań  bezdotykowych  wraku  „prezydenckiego  tupolewa”.  Sam  Wiśniewski  nie 

musiałby  w  tej  materii  wiele  wyjaśniać,  wystarczyłoby,  żeby  przyznał,  iż  sfilmował  „miejsce 

katastrofy”  dwa dni później w stosunku do wizyt Tuska i Putina.  Oczywiście należałoby wtedy 

zadać pytanie, czy wideo zostało niezwłocznie owego dnia, tj. 9-04-2010, przekazane do wglądu 

polskim służbom specjalnym (choćby nawet borowcom będącym już w Smoleńsku) – ale to byłoby 

do ustalenia w osobnym śledztwie.  

Czy technicznie niemożliwe byłoby takie filmowanie przez Wiśniewskiego w dn. 9 kwietnia? Jak 

wtedy wyglądały warunki atmosferyczne? Jeśli zajrzymy do „raportu Millera” (który korzysta nie 

tylko z dendrologicznych prac doc. S. Amielina, ale także - w przeciwieństwie do „raportu MAK” - 

z materiałów zdjęciowych „leśnego operatora”), 

to tam znajdziemy opis warunków panujących  tego właśnie dnia wraz ze zdjęciem satelitarnym 

„wykonanym 9.04.2010 r. o godz. 08:55”: 



Ogniska pożarów wykryte przez satelitę to, jak czytamy w przypisie 112, „wiosenne wypalanie 

chwastów i nieużytków”.



Czy któryś z tych czerwonych punktów poniżej, to było wypalanie chwastów i nieużytków przy 

murze lotniska XUBS? I czy na takie wypalanie, a potem gaszenie nie natrafił przypadkiem „leśny 

operator” vel „polski montażysta”?

Czy podobnego zdjęcia nie można było zrobić o 8:55 pol. czasu 10 Kwietnia i uzyskać ze strony 

nasa.gov (jakoś adres rapidfire.nasa.gov podany w przyp. 111 się nie wklepuje – może po prostu o 

to chodziło: http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/realtime/), gdy dotarł pierwszy wóz straży pożarnej na 

„miejsce katastrofy”? Do raportu KBWL LP byłoby jak znalazł.

http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/realtime/


5. Elementarz smoleński. Litera „Z” jak „Zapach paliwa”

W książce Musieli zginąć Misiaka i Wierzchołowskiego rozmowa z „leśnym operatorem” schodzi 

w pewnym momencie na temat „zapachu paliwa” na pobojowisku. Nie jest  tajemnicą,  gdyż na 

posiedzeniu  ZP  moonwalker  to  wyraźnie  opowiadał  (co,  ma  się  rozumieć,  zdumiewało 

parlamentarzystów niezwykle), że nie czuł zapachu paliwa. Nie tylko więc nie było pożaru, foteli, 

ciał,  bagaży  itd.,  gdy  wędrował  przez  „teren  wypadku”,  ale  nawet  nie  było  zapachu  paliwa. 

Zaskoczeni parlamentarzyści nawet już nie dopytywali: a może pan widział jakieś kałuże paliwa? - 

po co wszak nadmiernymi szczegółami zaprzątać sobie głowę. 

Tak więc do kwestii „paliwowej” powracają dziennikarze śledczy szkoły Macierewicza:

Jaki zapach Pan czuł tam, gdy podbiegł Pan na miejsce? 

No, właśnie zdziwiło mnie, że nie czułem żadnego zapachu. A wydawało mi się i tak twierdzili piloci,  

że powinno śmierdzieć paliwem.

Czuł Pan jakąkolwiek woń?

Głównie wilgoci, błota.

Zero zapachu paliwa?

To mnie bardzo zdziwiło.

Dziennikarze  nie  ustępują,  podejrzewając  jakieś  chorobowe  zaburzenia  stanu  zdrowia  i/lub 

percepcji zmysłowej:

Może emocje wywołały u Pana swoistą amnezję?

Nie, smród paliwa jest tak silny, że nie da się go nie wyczuć. Nawet jakbym miał katar, poczułbym,  



samymi oparami można by się zatruć.  Kto choć raz tankował samochód, zna uczucie podtrucia  

oparami benzyny. A przecież tupolew miał kilkadziesiąt ton łatwopalnego paliwa.

Dziennikarzy to  wcale nie  satysfakcjonuje.  Drążą sprawę,  tak jak na wielu posiedzaniach prof. 

Macierewicz:

Mieliśmy w rękach części zarówno metalowe, jak i fragmenty ubrań ofiar. Nawet po kilku miesiącach  

czuć od nich paliwo i to wyraźnie. To nafta lotnicza, która ma mocną woń. Nietrudno wyobrazić sobie,  

jak silny smród paliwa musiał wówczas się tam unosić. Dlatego relacja Pana, naocznego świadka, jest  

zaskakująca.

Skoro panowie przy kilku częściach czuli bardzo wyraźnie paliwo, to jak  [chyba winno być: ja – 

przyp. F.Y.M.] będąc tam, gdzie było ich tysiące i to świeżo po katastrofie, powinienem się wręcz  

dusić od tego smrodu. A jak widać na moich zdjęciach, nawet starałem się komentować to, co widzę.  

Słychać tam mój oddech, zmęczony, ale w miarę równy, nie jest to jednak oddech człowieka, który  

się dusi.

Wychodziłoby więc na to, że tak jak Macierewicz oczyma wyobraźni widzi już od wielu miesięcy 

eksplozję  „prezydenckiego  tupolewa”  w  powietrzu  (por.  też 

http://freeyourmind.salon24.pl/306176,ostatnie-ogniwo), tak i jego uczniowie „,mają widzenie”, a 

nawet  swoiste  czucie  na  odległość  kilkuset  kilometrów,  oparów  paliwa  na  polance  przy 

Siewiernym, choć osobiście tam przecież w tamtych dniach („katastrofy” i „po katastrofie”) nie 

byli. Problem jednak polega na tym, że nie tylko oni „mieli w rękach” jakieś części metalowe, ale i 

sam Wiśniewski – i to na miejscu katastrofy miał w ręku jakąś część metalową, która w dodatku nie 

śmierdziała  paliwem  (w  jednym  z  wywiadów  moonwalker  powie:  miałem  kawałek  polskiego  

samolotu, żeby... jako dowód, ale niestety mi go zabrali. No po prostu zrewidowali mnie, czy nie  

mam  broni,  czy  nie  jestem  szpionem  i  tak  dalej; 

http://freeyourmind.salon24.pl/306176,ostatnie-ogniwo


http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/z-tego-co-pozniej-widziaem.html).

Dziennikarze śledczy jeszcze się nie poddają całkowicie w swym poszukiwaniu badawczym, choć 

już, nieco skonfudowani, wywieszają małą białą flagę – czekają aż moonwalker im tę zagadkową 

sprawę  nieczucia  zapachu paliwa wyjaśni.  I  „leśny operator”,  owszem,  wyjaśnia  ze  spokojem, 

odwołując się swoim zwyczajem do fachowców wojskowych:   

Nasuwa się Panu jakieś wytłumaczenie?

Piloci mówili, że z powodu eksplozji opary poszły w górę, także mgła, która ze względu na swoje  

właściwości absorpcyjne część oparów wchłonęła. Byłem na miejscu katastrofy 7-8 minut – gdyby  

unosił  się  tam  mocny  zapach  paliwa,  na  pewno  odchorowałbym  to  przynajmniej  silnym  bólem  

głowy. Potem dowiedziałem się, że rezerwa paliwa w tupolewie to co najmniej 10 t. Tam  nie ma rzeki  

ani innego zbiornika wodnego, w który to paliwo mogłoby spłynąć. Ale nawet gdyby się rozlało, to  

smród paliwa czuć byłoby przez tydzień albo dłużej. Żaden z dziennikarzy, którzy tam przez następne  

dni byli, nie twierdził, a przynajmniej ja nic takiego nie słyszałem, że czuł ostry zapach paliwa.

(czy mgła nie jest nieco większa niż na moonfilmie? Fotografia ma być z godz. 9.18 pol. czasu)

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/z-tego-co-pozniej-widziaem.html


(kadr z filmiku Fomina)

Opary,  owszem,  może  i  „poszły w górę”,  jak  uradzili  potem „piloci”,  ale  czy paliwo  całkiem 

wyparowało z  miejsca  katastrofy?  W Smoleńsku 21-04-2010 nawet  o  ekologicznym problemie 

związanym z rozlewem paliwa na XUBS (w dn. 10-04, ma się rozumieć, w wyniku „lotniczego 

wypadku”)  pisano  (http://freeyourmind.salon24.pl/354539,katastrofa-ekologiczna-na-siewiernym). 

Jak natomiast czytaliśmy/słyszeliśmy w relacjach innych świadków, ci z kolei mieli czuć paliwo na 

„miejscu wypadku”. Tak opowiadał Wierzchowski:

(Posłanka): Czuł pan zapach? 

MW: No to był zapach... yyy...mmm... 

(Pos. Kruk): Paliwa. 

MW: Paliwa. Tak. 

tak opowiadał też (cytowany już) Kwaśniewski, rajdowy kierowca Bahra:

Stanęliśmy na poboczu, tam, gdzie te ścinki drzew. Poszliśmy w jedną stronę. Nic. Jacyś ludzie mówią:  

nie,  to  tam.  Jesteśmy  zaskoczeni,  bo  miejsce,  które  pokazują,  nie  znajduje  się  na  torze  lotu.  W 

powietrzu unosi się silny zapach paliwa. Idąc, widzimy dwa, trzy kawałki metalu.  I nagle — ogon.  

Dwadzieścia metrów od nas.  Jeszcze  straż  gasi  ogień.  Dalej  widzieliśmy podwozie  z  wysuniętymi  

kołami i z kawałkiem skrzydła.

http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,2,1.html 

 

W  książce  Zbrodnia  smoleńska.  Anatomia  zamachu zamieszczono  nawet,  może  nieco 

http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,2,1.html
http://freeyourmind.salon24.pl/354539,katastrofa-ekologiczna-na-siewiernym


anegdotyczną, historię z jeszcze jednym świadkiem, T. Turowskim, który miał odradzać Bahrowi 

zbliżanie się zbytnie do wraku ze względu na możliwość „p...cia paliwa” (Jak twierdzą świadkowie,  

Turowski  miał  namawiać  Jerzego  Bahra  (...),   aby  nie  podchodził  do  wraku,  bo  może  pie...ć  

paliwo, co powtarzali po nim obecni tam Rosjanie. Gdyby nie to, ambasador z pewnością by tam  

dotarł,  ponieważ wcześniej  nakazał  swojemu kierowcy pędzić  bezdrożami za strażą pożarną co  

świadczy  o  jego  ogromnej  determinacji;  http://fymreport.polis2008.pl/wp-

content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf, s. 65). 

Takiej możliwości (jeśli chodzi o nagłą reakcję oparowo-paliwową) nie brał zapewne pod uwagę 

ten koleżka „strażaków” sfilmowany od pasa w dół przez moonwalkera, no i, jak się domyślamy, 

nie należał on do tych Rusków, co za Turowskim potwierdzali, iż paliwo p..ć może. Czyżby go więc 

10 Kwietnia  nie było podczas akcji  przeciwpożarowej? To by dopiero była historia – nie tylko 

smoleńskiej straży. Taka jak ze znikającą, magiczną, czarną skrzynką – złapaną w obiektyw przez 

moonwalkera, ledwie wpadł zdyszany na pobojowisko i ledwie kamerę włączył, a potem tak długo 

poszukiwaną przez ruskich ekspertów. 

6. Elementarz smoleński. Litera „I” jako „intro”

Słowo „intro” nie brzmi tak ładnie, zgrabnie i elegancko jak wyraz „libretto”, lecz ponieważ już 

literę „L” zaprezentowałem na początku  Elementarza, to, by się nie powtarzać, sięgamy po inny 

symbol. Intro, jako swoiste słowo-klucz, pasuje nie tylko do pewnych „pra-początków”, ale też 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf


nawiązuje  i  odnosi  się  po  prostu  do  początku posiedzenia  ZP  z  końca  lutego  2011,  z 

moonwalkerem. Warto to libretto, tj. intro „mistrza ceremonii”, przypomnieć:

AM:  Witam  pana  Sławomira  Wiśniewskiego,  który  zgodził  się  dzisiaj  przedstawić  nam  swoje  

informacje i swoje doświadczenia z tego tragicznego dnia; podzielić się tą informacją. Pan Sławomir  

Wiśniewski jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich montażystów. Zaczynał pracę, jak mi  

mówił  przed chwilą,  ponad trzydzieści  lat  temu  [1980? 1979? Ciekawe,  czy sprawdzono życiorys 

zawodowy „leśnego operatora” w TVP - przyp. F.Y.M.], no więc naprawdę jest człowiekiem, który ten  

fach świetnie zna. I  yyy... jego dokumenty także z..., ze Smoleńska, z 10-04, obiegły cały świat.

Rzecz  w tym,  że  obiegły  w bradzo wielu różnorodnych wersjach.  Yyy...  Chcielibyśmy dzisiaj  móc  

zapoznać się [ZP nie zapoznał się do tej pory, tj. do czasu zaproszenia SW? – przyp. F.Y.M.] z pana 

relacją  jako  bezpośredniego,  jednego  z  pierwszych,  naocznych  świadków  tego,  co  się  działo  po  

katastrofie  [a nie świadków katastrofy? - przyp.  F.Y.M.],  a także człowieka, który udokumentował  

przebieg wydarzeń. W tym zakresie, w jakim było to możliwe. Oczywiście materiał filmowy, który... być  

może pan będzie mógł nam udostępnić i  opinii  publicznej  [ZP nie wystąpił  do świadka,  by przed 

posiedzeniem przekazał materiał? Czemu? Nie było czasu? Świadek się nie zgodził na przekazanie  

swych filmów/zdjęć? - przyp. F.Y.M.], jest materiałem, który służy jako pomoc do relacji faktów, które  

pan będzie  mógł  nam przedstawić.  Musimy mieć tego świadomość,  że  dla nas,  jako dla zespołu,  

materiał... fotograficzny, materiał filmowy stanowi niesłychanie ważny dokument, ale pana relacja  

jako świadka, jest najważniejsza. Yyy... 

Chciałbym  też  podkreślić  fakt,  iż  te  materiały  funkcjonowały  dotychczas  w  bardzo  różnych  

kształtach. Liczymy w związku z tym, że będzie pan nam mógł jednoznacznie, aaa..., zdefiniować, które  

z tych, które z tych wersji... cieszą się pana jednoznaczną akceptacją, a które traktuje pan jako rodzaj  

dowolnych, dowolnych... yyy...  dodatkowych... yyy...  operacji  montażowych.  Dlatego że ta sprawa  

jest niesłychanie ważna. Materiał filmowy pozostaje  na zawsze. 

Aaa... W związku z tym, że w YouTubie i w innych środkach przekazu czy pośrednictwa [o jakie środki 

pośrednictwa  może  chodzić?  -  przyp.  F.Y.M.]  funkcjonują  pana  materiały  od  wersji  kilku-,  

kilkunastusekundowych do wersji  kilkudziesięciominutowych [kilkudziesięciominutowych? Czy ja 

dobrze słyszę? Gdzie coś takiego Macierewicz widział? W jakich środkach pośrednictwa? - przyp.  

F.Y.M.] byłoby dobrze, gdyby ta relacja była relacją już stabilną, jednoznaczną, pozwalającą ocenić,  

jaki był rzeczywisty przebieg wydarzeń.

          
http://www.polityczni.pl/smolensk,audio,51,5708.html od 0'28'' (na YT materiały z posiedzenia są albo 

w parominutowych fragmentach, albo już od samego wystąpienia SW)

http://www.polityczni.pl/smolensk,audio,51,5708.html


Co  jest  istotnego  w  tym  „wprowadzeniu”  do  spotkania  z  naocznym  świadkiem  „smoleńskiej 

katastrofy”?  To  przede  wszystkim,  iż  libretto  Macierewicza  od  razu  ustanawia  zakres zeznań 

świadka – zakres i przedmiot. Nie trzeba wielkiej inteligencji, by dostrzec,  gdzie i kiedy sytuuje 

świadka oraz jego (potencjalną) relację, jak też jego dokumentalne materiały – szef ZP. Jest to 

właśnie  10-04,  żaden  inny  dzień.  „Oczywiste”  bowiem  jest  (lub  ma  być),  że  właśnie  wtedy, 

dokładnie tamtego dnia, żadnego innego, zachodziło leśne filmowanie, którego rezultaty „obiegły 

cały  świat”.  A czemu  miałby  czas  filmowania być  aż  tak  „oczywisty”?  Zaraz,  spokojnie.  Z 

oczywistościami się nie dyskutuje – wiemy to już aż za dobrze z prac ZP. 

Jak widzimy powyżej to zdjęcie ma pochodzić z 10-04 godz. 9.18 pol. czasu. Pod względem tego, 

co przedstawia, zgadzałoby się z tą konstatacją poniżej, zawartą w „raporcie MAK”, tj., że o godz. 

9.03 pol. czasu nastąpiła:



- choć może zamglenie na tymże zdjęciu powyżej jest nieco inne niż u Wiśniewskiego, na filmie 

którego, co stwierdzili nawet parlamentarzyści, mgła była dośćsłabo widoczna (Pos. Szczypińska: 

Tutaj oglądając ten film, widzimy, że  widoczność jest całkiem niezła i tej, tej mgły, o której była  

mowa przy,  przy  katastrofie,  my tutaj  nie  obserwujemy,  no  i  mam pytanie,  jak  pan  odebrał,  

przedzierając  się  przez  (...)  te  bagna  czy  mokradła,  czy  wówczas  miał  pan  problemy  no  z  

zobaczeniem, czy (...) widział pan tą mgłę? Czy ona wtedy była? Bo to jest godz. 8.50, więc moment  

zaraz  po  katastrofie... (http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-

moonwalkera-1)). 

Oczywiste, że gdyby „samolot spadł” przy Siewiernym o 8.56, to „pełna likwidacja pożaru” już po 

7 minutach od takiego upadku, to byłoby jednak za szybko, nawet jak na żwawą ruską straż, ale 

jeśliby samoljot upał o 8.41, a straż z XUBS zjawiłaby się w te pędy już np. o godz. 8.42 (korekta 

wprowadzona  pod  kątem  uzgodnienia  „danych  MAK”  z  materiałem  Wiśniewskiego  i  jego 

wirtualnym „zegarem”; kiedyś zresztą, co może było przypadkowo, a może nie – nie kto inny jak 

redakcja Czerskiej Prawdy wstawiła, o ile się nie mylę: rok po „katastrofie”, taki ciąg obrazów i... 

czasów, jak poniżej)  

Gdyby to miała  być więc np.  godzina 8.42,  to  już uzyskujemy spory zapas czasu na działania 

przeciwpożarowe  (wyciągnięcie  węży,  krzątaninę  etc.),  zwłaszcza  że,  jak  to  streścił  naoczny 

świadek przed ZP: nic się nie paliło. Ponadto (idąc dalej tym tropem myślowym przez smoleńskie 

samosiejki),  to  że  po  „upadku samolotu”  niejako  „nic  się  nie  pali”,  tłumaczyłoby też  postawę 

jednego  z  uczestników  akcji  strażackiej,  który  w  związku  z  gaszeniem  pożaru  zapalił  sobie 

papieroska.

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1


Nie było większego zagrożenia pożarowego na „miejscu katastrofy” z powodu braku paliwa i jego 

oparów, które „poszły w górę”, jakby to powiedzieli fachowcy wojskowi – poszły wraz z mgłą, 

którą  przewiało  –  nie  było  też  większej  nerwowości,  zatem papierosek  jak  najbardziej  był  na 

miejscu. Żadne nadzwyczajne środki MCzS służące do gaszenia pożarów tu nie były potrzebne.

Dlaczego  więc,  choćby,  by  jeszcze  lepiej  „wyjść  przed  światem”,  w  ruskim  „raporcie”  nie 

zamieszczono kadrów z samego dnia „katastrofy”, z samego „miejsca katastrofy”, skoro materiał 

Wiśniewskiego był ogólnie dostępny, zaś ruska telewizja traktowała to wideo, wedle „polskiego 

montażysty”,  jako  swoje  (nie tylko rosyjskie służby już miałyby jaką-...,  przecież skądś wzięli ci  

ludzie ten materiał. Bądź co bądź, nie oszukujmy się, po prostu go ukradli – w uznaniu, że to jest  

ich. Bo podpisuje Russia Today np. czy Russia 24 twierdzi, że to jest ich materiał, przez nich, przez  

nich zrealizowany... (http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-

1))?  Co ruskiej  komisji  przeszkadzało w moonfilmie,  że zamiast kadrów z niego,  to zamieścili 

fotografie datowane dopiero na 12-04-2010 (skany poniżej)? 

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1


                    (wykorzystałem powyżej ang. wersję „raportu” ze względu na lepszą jakość zdjęć) 

Wprawdzie polskie telewizje (inne zresztą też) nie zamieszczały parametrów czasowych moonfilmu 

(nie epatowano też widzów widokiem gostka z papieroskiem; zwykle wybierano „najciekawsze” 

ujęcia ze „strażakami”) - ale czy ruska telewizja, skoro służby neo-ZSSR „ukradły” materiał, nie 



wiedziała,  w jakich  parametrach  czasowych mieści  się  wideo  naocznego  świadka „smoleńskiej 

katastrofy”?  Parametry  8.49-8.56 nie  kolidowałyby  przecież  z  „godziną  Morozowa”,  czyli  z 

8.40/8.41 jako „momentem katastrofy”.  Czyżby więc chodziło o to,  że coś  nie  tak jest  z  tymi 

parametrami? 

7. Elementarz smoleński. Litera „D” jak „Dym”

Niemożliwe,  rzekłby  zapewne  niejeden  parlamentarzysta  ZP,  zaś  dziennikarze  śledczy  szkoły 

Macierewicza złapaliby się za głowę lub zatkali sobie uszy. Gdyby film Wiśniewskiego był trefny, 

to czemu by ruska telewizja miała go nadawać? - rzekłby ktoś inny przytomnie. 

Mówimy o  „MAK” teraz,  zaznaczam,  nie  zaś  o  ruskiej  telewizji.  W „raporcie  MAK” nie  ma 

wzmianki o świadku Wiśniewskim ani żadnego odwołania do jego materiałów zdjęciowych – sam 

„polski montażysta” nie zostanie przesłuchany przez „MAK” ani też przez „komisję Millera” (choć 

ta ostatnia, jak wiemy,  z jego odkryć i dokumentacji skorzysta). 



Może dla „MAK-u” problem był z dymem, który na tym zdjęciu (wykadrowanym i powiększonym) 

poniżej  ciągnie  się  ewidentnie  na wschód,  tj.  w kierunku przeciwnym do ścieżki  podejścia  (w 

relacji sejmowej Wiśniewski powie, że samolot 10 Kwietnia lądował z wiatrem)?

Podobnie zresztą jak na (nieco wcześniejszym, jeśli chodzi o czas rejestrowania) filmiku Koli, na 

którym  „większe  ogniska  pożarów”  (większe  niż  na  moonfilmie)  dymią  na  wschód  (screen 

powyżej). Natomiast na zdjęciu z 10-04 z „raportu Millera” dym kieruje się w stronę lotniska, a  

więc na zachód (skan poniżej)? 



Eksperci od wiatrów powiedzą (zapewne słusznie, jak to najczęściej z ekspertami bywa), że wiatry 

mogą być zmienne i raz wiać w tę, a raz w tamtą stronę, a już na ziemi ruskiej szczególnie takie 

zjawiska się zdarzają – tak jak i nagłe mgły (oprócz takich, co nagłe nie są). Chwilę temu dany 

wiatr wiał tędy, z daną prędkością, a chwilę później może sobie powiać owędy – albo może to być 

inny wiatr. 

Musiało więc ruskim specjalistom z „MAK” chodzić o coś innego a propos tej nieszczęsnej straży i 

całej, skomplikowanej logistycznie, akcji przeciwpożarowej, o której lakonicznie wspomina się w 

„raporcie Millera” (skan poniżej):



- straży oraz akcji sfilmowanych przez „leśnego operatora”, ale nie opisywanych ze szczegółami w 

„raporcie  MAK”,  co  z  zadziwieniem spisywała  w księdze  skarg  i  zażaleń,  polska  strona  (por. 

Uwagi do ruskiego pseudoraportu; por. też http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag). 

Co mogło przeszkadzać ekspertom moskiewskim w materiale naocznego świadka z TVP?  Coś, 

co być  może dla  telewizji  państwowej  neo-ZSSR było  nie  tak ważne (w ramach  obrazowania 

„smoleńskiej  katastrofy”  (por.  też  http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-katastrofy-

smolenskiej-i-jej-okolicznosci))  albo  też  coś,  co  po  prostu  było  niedostrzegalne  dla 

„nieuzbrojonego” oka przeciętnego widza. 

http://freeyourmind.salon24.pl/345616,uwagi-do-uwag
http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-katastrofy-smolenskiej-i-jej-okolicznosci
http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-katastrofy-smolenskiej-i-jej-okolicznosci
http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-katastrofy-smolenskiej-i-jej-okolicznosci
http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-katastrofy-smolenskiej-i-jej-okolicznosci
http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-katastrofy-smolenskiej-i-jej-okolicznosci


W anglojęzycznej wersji „raportu MAK” czytamy (w polskiej wersji chodzi o „PCz”-3”):

wydaje  się  więc,  że  wóz  strażacki,  który  widać  na  filmiku  moonwalkera  jako  ten  pierwszy, 

powinien mieć w miarę wyraźnie namalowaną „cyferkę” 3 na bocznych, białych drzwiach (screen 

poniżej)...



i z tyłu specjalistycznej ciężarówki:

A jakby nie ma. W przeciwieństwie do tych wozów niżej:



-  zamiast  „3”,  „2”,  „5” etc.  wóz ma więc oznaczenie  SmAZ wskazujące na smoleńską fabrykę 

samolotów – tak starą niemalże jak ZSSR (http://www.smaz.ru/eng/root/history.php), a mieszczącą 

się przy ul. Frunze 74. 

Co może być dziwnego, że fabryka związana z tym lotniskiem wysyła naraz swoją straż pożarną w 

okolice lotniska? Oczywiście,  nic.  Zupełnie nic.  Wydaje się jednak, że wedle „raportu MAK” i 

wedle innych bumag – nie ten wóz pojechał 10 Kwietnia o 8.55 na „miejsce katastrofy”, aniżeli 

ten, który widzimy na moonfilmie już od 8.49. Wychodziłoby więc na to, że nie zgadzają się nie 

tylko „czasy” (cziesy), ale i wozy. No ale co z tego, ktoś powie, że się one nie zgadzają, skoro to 

ruskie  wozy,  a  „za  naszą  wschodnią  granicą”  nie  wszystko  musi  się  zgadzać?  Może  też  i  w 

bumagach coś się pokręciło? Jakie to może mieć znaczenie? Po co się tym przejmować?

Tak też można by założyć i to całkiem zasadnie. Można. I po raz kolejny odwołać się do „ruskiego 

bałaganu”, który, jak już wiemy z wielu opowieści, że karetki nie trafiają na miejsca katastrof, bo 

zabłądzą między garażami (vide film Anatomia upadku) lub też straże pożarne, których remizy są 

położone w odległości kilkuset  metrów od „miejsca upadku” szukają go „na szosie” (Dlaczego oni 

przyjechali tak późno, mimo tego, że byli tak blisko? Rzecz w tym, że prawdopodobnież i była sy... 

później pytałem tego strażaka – bo oni myśleli, że się zdarzył wypadek na szosie. Tam jest zaraz  

szosa  wylotowa  ze  Smoleńska.  I  ta  straż  jechała  tą  szosą; 

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1).  Można  więc 

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://www.smaz.ru/eng/root/history.php


założyć, iż różnica, co do wozów strażackich jest bez znaczenia - pod jednym warunkiem. Jakim? 

Pod  takim  tylko,  że  moonfilm  Wiśniewskiego  nie  rejestrowałby  sytuacji  dwa  dni  później w 

stosunku do przylotów Tuska i Putina, a więc nie zapisywałby „miejsca katastrofy” z 9-04-

2010. 

O ile bowiem papier (zwłaszcza w ZSSR) jest wyjątkowo cierpliwy i wszystko zniesie – o tyle, 

mimo swych nadzwyczajnych mocy wytrzymałościowych, nie dałby rady znieść takiej sytuacji, w 

której cofnął się czas aż za bardzo, a więc do prehistorii jakiegoś historycznego zdarzenia. Cofnął 

się  czas  do  chwili,  kiedy  zdarzenia  jeszcze  nie  było  oficjalnie  w  żadnej  bumadze  ani  żadnej 

telewizji,  zaś  materiał  ten  rozpowszechniono  by  nazajutrz  na  całym  świecie  jako  wzorcowy, 

ilustracyjny, a ściślej: dokumentalny. Dokumentalny w sensie niezwykłym, bo pokazujący nie to, co 

zaszło,  lecz  dopiero  „zajdzie”  lub  „ma  zajść”.  Zwykle  bowiem  w  radzieckiej  historiografii 

zmieniano przeszłość (vide komisja Burdenki badająca zbrodnię katyńską), natomiast ten materiał 

„polskiego montażysty” uchwyciłby zmienianie przyszłości, a więc zapisałby chwilę, która jeszcze 

„nie nadeszła”. W gruncie rzeczy to byłby materiał kształtujący, konstruujący przyszłość. 

No dobrze – ktoś mógłby rzec – przyjmijmy ostrożnie, że byłby to zapis z 9-04-2010 zrobiony 



przez „leśnego operatora” z polskich służb specjalnych. Dlaczego więc Ruscy w ogóle wpuścili 

„takie coś”, tj. takie przedziwne wideo, na antenę 10 Kwietnia? Prawda? Ciekawe, nie? Dlaczego? 

Z jakiego powodu? Po co?

A przypomnijmy sobie teraz, jak chcieli Ruscy kupić za 30 tys. dolarów ten materiał od „polskiego 

montażysty”.  Po  co  by  takie  jego  wideo  z  jakichś  strażackich  ćwiczeń  przy  wraku  polskiego 

samolotu mieli od niego kupować? No chyba nie po to, by mieć wyłączność na materiał i by móc go 

sprzedawać światowym agencjom prasowym, czyż nie? Proszę chwilę nad tym podumać. I czytać 

dalej, ma się rozumieć. 

Odpowiedź  jest  prosta  dla  każdego,  kto  choć  trochę  zna  świat  współczesnych  mediów  – 

przypomina on bowiem relacje między centralą a peryferiami (w dowolnej instytucji). To, co nada 

centrala,  typu  Reuters,  CNN,  BBC,  Fox  News  etc.,  peryferie  powtarzają –  widzimy to  na 

ekranach telewizorów i  na  stronach informacyjnych portali  dzień  w dzień.  Widzieliśmy też  10 

Kwietnia.



Moonfilm zaś został przekazany właśnie do medialnej centrali (nie tylko polskiej, ale i europejskiej 

oraz do amerykańskiej). Ruskie telewizje więc nie miały w ogóle żadnego wyboru, skoro zdjęcia 

Wiśniewskiego wyemitowała polska telewizja,  a  z nią zachodnie i  inne światowe (z  których te 

najważniejsze, tj. „centralne”, jak można sądzić z dużym prawdopodobieństwem, mogły otrzymać 

materiał  z jakimś wyprzedzeniem).  Nie zdziwiłbym się, że już dzień wcześniej,  co wyjaśniałoby 

wiele „anomalii” wykrytych przez internautów buszujących po Sieci, a wskazujących na przypadki 

jasnowidzenia „katastrofy” i prekognicji w różnych miejscach.  

DWIE akcje strażackie więc by były przeprowadzone przy XUBS dzień po dniu? To nie jest wcale 

wykluczone.  Jedna  akcja  „próbna”,  a  druga  „realna”  -  przecież  jakoś  trzeba  było  „generalnie 

sprawdzić” (choć z raz), jak zahula maskirowka – kto którędy podjedzie, kto gdzie pójdzie, jak 



zabezpieczy się to lub tamto, kto gdzie stanie, kto co powie, skąd co jak widać, co jeszcze poprawić 

itp. Zacznijmy jednak od tego, że na dzień przed tragedią polskiej delegacji prezydenckiej – nawet 

moonwalker  mógł  nie wiedzieć,  wszedłszy  na  pobojowisko  i  teren  ruskich  ćwiczeń,  że  to 

zapowiedź „katastrofy smoleńskiej”. Nawet obecni tam „strażacy” mogli się tłumaczyć potem (lub 

nawet  w  trakcie  pobytu  Wiśniewskiego),  że  to  ćwiczenia  tego  typu,  jak  choćby  trening 

przeciwpożarowo-ratowniczy  z  7  kwietnia  2010  na  lotnisku  Pułkowo 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/7-kwietnia-2010-pukowo.html)

choć,  rzecz  jasna,  w  mniejszej  skali  niż  na  Pułkowie 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/film-z-akcji-z-7042010.html):

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/7-kwietnia-2010-pukowo.html
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Dla ułatwienia (mogliby tłumaczyć „reporterowi TVP” uczestnicy tychże ćwiczeń) przygotowano 

właśnie parę fragmentów wraku akurat polskiego samolotu, tak jakby, czego oczywiście „oby nie 

było”, hipotetycznie zgoła, miało dojść do jakiegoś twardego przyziemiania nazajutrz, tj. 10-04. 

Lepiej bowiem dmuchać na zimne, jak to mówią. Tym bardziej więc, gdyby Wiśniewski zobaczył 

wśród  śmieci  i  żelastwa,  jakieś  manekiny  lub  kukły (z  jakimi  się  przeprowadza  tego  rodzaju 

ćwiczenia;  por.  zdj.  powyżej),  a  nie  ludzkie  zwłoki,  byłoby  oczywiste,  że  to  tylko  ćwiczenia. 

Wyłącznie  ćwiczenia.  (Czy też  już  wtedy byłoby to  przeorane  skrzydłem miejsce  przy  XUBS 

pokazane w „raporcie MAK”?)

Co  więcej,  jeśliby  polskie  (czy  szerzej  natowskie)  specsłużby  dysponowały  rozpoznaniem 

związanym z szykowanym zamachem na polską delegację, to nie jest przesądzone, że wiedziano by 

do końca, w jaki sposób planuje się jego przeprowadzenie. Jednakże informacja wieczorna z 9-04-

2010  o  możliwym  uprowadzeniu  samolotu mogła  być  sygnałem  wysłanym  przez  (polskie  i 



natowskie) służby, tego typu, że o planach zamachu już od jakiegoś czasu wstępne informacje są. 

Podejrzewam tylko, że mało kto do końca (nawet w tychże służbach) był przekonany, iż Ruscy tak 

daleko będą się chcieli posunąć, by ataku na polską delegację mimo to dokonać. 

8. Elementarz smoleński. Litera „M” jak „Mgła”

Zacznijmy omawianie tego zagadnienia od krótkiej wymiany zdań z posiedzenia ZP z udziałem 

jednego z naocznych świadków (grudzień 2010) nie tyle może samej „katastrofy smoleńskiej”, bo 

tej akurat M. Wierzchowski ani nie zdążył zauważyć, ani też nawet nie dosłyszał, ale przynajmniej 

świadkiem tego, co się miało dziać niedługo „po katastrofie”, na jej „miejscu”. Tym razem jednak 

interesuje  nas  wyłącznie  problem  mgły  (http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-

smolenska), oczywiście w kontekście wideo-materiału „leśnego operatora”.

(Poseł): A jakie były warunki? Jak daleko było widać? No, jaka mgła była, prawda? Czy była mgła...? 

MW: Yyy... była mgła, była mgła. Znaczy mgła, no to zależy... Powiem szczerze, no ja lądowałem z  

Prezydentem Kaczyńskim w Kazachstanie i  (...) była śnieżyca i samolot wylądował (...).  I...  ja  nie 

jestem ekspertem od tego, czy samolot może lądować we mgle, czy musi mieć słońce, czy tam... no...  

Mgła była, tak. 

(Poseł): (niezr.) godzinę [czekali na lotnisku – przyp. F.Y.M.], tak? Czy w czasie tej godziny warunki  

się pogarszały? (...) 

MW: Szczerze? Nie zwracałem na coś takiego uwagi, tak? Znaczy... tam oczekiwaliśmy, było chłodno.  

(...) Było zimno. (...) To były godziny poranne i... (poranne? Przecież to koło 10-tej rus. czasu miało 

być,  więc  raczej  przedpołudniowe  –  przyp.  F.Y.M.  Poranne  to  były  pol.  czasu).  I  staliśmy  tam,  

rozmawialiśmy... 

http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska
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AM: Zacierając ręce... (??? - przyp. F.Y.M.) 

MW: Staliśmy, zacierając ręce, tak... 

AM: Paląc papierosy, tak. (??? - przyp. F.Y.M.) 

MW: Paląc papierosa i rozmawiając. 

(Pos. Kruk): Jaka była widoczność? Jak była gęsta ta mgła? 

AM: Nie. Odwrotnie. Ile można było widzieć. Przepraszam. Bo gęstość, to jest... 

MW: Ciężko mi powiedzieć. 

Czemu świadkowi tak ciężko odpowiedzieć na trywialne pytanie, czy była mgła, czy nie (znaczy 

mgła, no to zależy...)? Wydaje się, że kwestia tego, czy jest mgła, jest łatwa do rozstrzygnięcia dla 

przedszkolaka, a co dopiero dla prezydenckiego urzędnika. Czemu nagle pojawia się problem, by 

tak  rzec,  nieostrości  semantycznej  terminu  „mgła” (...to  zależy)  i  nieco  skołowanemu 

dopytywaniem  świadkowi,  musi  przybywać  na  pomoc  szef  ZP,  który  proponuje,  by  zamiast 

dopytywać o gęstość zamglenia, interesować się widocznością – tak jakby nie tylko jedno dało się 

drugim zastąpić, ale jakby problem widoczności dał się łatwiej ująć w pojęciowe i wyobrażeniowe 

ramy  niźli  skomplikowane  zagadnienie  gęstości  mgły  (por.  też  zdjęcia  tu: 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/kadry-z-mgy-2.html)?  Czemu?  W  tych 

sprawach (intencji szefa ZP) skazani jesteśmy, niestety, znowu na domysły.

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/kadry-z-mgy-2.html


Na szczęście  z  pomocą przychodzą nam sami  parlamentarzyści  na innym posiedzeniu ZP (luty 

2011)  –  tym  z  moonwalkerem  –  bo  oto,  jak  już  zresztą  cytowałem 

(http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1), pos. Szczypińska 

interesuje  się  podczas  projekcji  księżycowego materiału  „polskiego  montażysty”,  na  którym to 

wideo,  jak  pamiętamy,  „przewodniczący”  nakazał  uczestnikom przesłuchania  bezwzględnie  się 

skoncentrować,  by  świadka  nie  zamęczono  pytaniami  od  rzeczy  i  by  można  było  „obejrzeć 

materiał”. I ta posłanka, oglądając materiał, tak zagaduje „leśnego operatora”: 

Tutaj oglądając ten film, widzimy, że widoczność jest całkiem niezła i tej, tej mgły, o której była mowa  

przy, przy katastrofie, my tutaj nie obserwujemy, no i mam pytanie, jak pan odebrał, przedzierając się  

przez (...) te bagna czy mokradła, czy wówczas miał pan problemy no z zobaczeniem, czy (...) widział  

pan tą mgłę? Czy ona wtedy była? Bo to jest godz. 8.50, więc moment zaraz po katastrofie... 

Pytanie dość podobne do tego skierowanego wcześniej do Wierzchowskiego (cyt. na początku tego 

podrozdziału  Elementarza).  Co w odpowiedzi  robi  „polski  montażysta”?  Najpierw opowiada o 

prezentacji „komisji Millera”, która odwoływała się do mgielnego sitcomu (nie wiem, czy akurat  

pani miała przyjemność oglądanie relacji z konferencji p. Millera. Tam akurat też był mój materiał,  

który pokazywał, jak gęsta była mgła. Jeśli z odległości mniej więcej 300 m – no, powiedzmy 400,  

no, nie będziemy się tu targować, bo tu nie o to chodzi – widać tylko zarys samolotu wielkości ił-76,  

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1


a jest to naprawdę duży samolot...). 

Na to szef ZP (po konsultacji z kimś) zwraca uwagę, iż miało to być godzinę wcześniej (Tak, tylko 

pan relacjonuje  wydarzenia  godzinę  wcześniejsze),  choć  nie  wiemy,  skąd Macierewicz  uzyskał 

wiedzę,  że  „Frołow” (rzekomo sfilmowany przez  Wiśniewskiego z  parapetu  hotelowego okna) 

akurat godzinę wcześniej w stosunku do „prezydenckiego tupolewa” podchodził; ale może to tylko 

taki  „skrót  myślowy”  „przewodniczącego”  oznaczający,  że  świadek  za  daleko  się  cofa  w 

zeznaniach. „Polski montażsta” pokazuje więc zebranym migawkę z „następnego dnia”, kiedy ma 

być słonecznie i bezchmurnie, a następnie prezentuje mgłę sfilmowaną z parapetu, dodając, że była 

ona już od 6 rano „czasu warszawskiego”, co świadek ma mieć zarejestrowane na swojej taśmie. 

Potem zaś, ni z gruszki ni z pietruszki Wiśniewski zaczyna monolog o sztucznej mgle, o tym, że 

niemożliwe  jest  takie  sztuczne  domglenie  na  tak  wielkim  obszarze,  kończąc  kwestią 

„wyparowania”  i  „przewiania  mgły”,  zaś  sam Macierewicz  w  końcu  bagatelizuje  całą  sprawę 

smoleńskiej mgły, jak słyszymy w dialogu poniżej.

SW (komentując  migawkę z  panoramą pobojowiska – przyp.  F.Y.M.):  (...) nawiązując do tematu  

widoczności  –  tu  akurat  jest  o  tyle  łatwiej  dojrzeć  te  szczegóły,  choćby  z  tego  względu,  że  

prawdopodobnież eksplozja trochę roz-, powiedzmy, rozdmuchała tą mgłę. Tym bardziej, że mię-, jak  

tu jest ten teren bardziej odkryty, po prostu był lekki wiatr i prawdopodobnież tą mgłę yyy... została ta  

mgła,  została  po  prostu  przede  wszystkim  przez pęd  lądują-,  rozbijanego  się  samolotu,  została  

zdmuchnio-, zdmuchnięta i druga sprawa, po prostu, tam się zrobiło ciepło i ta mgła po prostu  

miałą okazję wyparować. To akurat wiem od fachowców lotników. Tak samo yyy...

AM: Czyli ta mgła była taka, że po prostu mogła wyparować i nie należy się z tym, po prostu... 



SW: Po prostu ją zdmuchnęło...

AM: To jest oczywiste. 

SW: Najzwyczajniej zdmuchnęło. 

AM: Dobrze. Proszę bardzo. 

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1 

Zauważmy jednak, że o ile szef ZP sygnalizował wcześniej Wiśniewskiemu, iż ten opowiadając o 

nielotnych warunkach, wskazywał na godzinę wcześniejsze wydarzenia, o tyle nie pyta go wtedy: a 

ma pan materiał z chwil zamglenia sprzed katastrofy? Jakie wtedy były warunki? Takie jak podczas 

„podejścia iła-76”? Ma się rozumieć, do prezentacji tego właśnie fragmentu mgielnego sitcomu 

jeszcze dojdzie, jak pisałem (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-

osobliwosci-godziny.html), ale już po 1,5-godzinnym przesłuchaniu. Wówczas jednak mało kogo, a 

ściślej  nikogo,  „końcóweczka”  tego wideo obchodzić  nie  będzie,  a  już w ogóle nieinteresująca 

będzie  mgła  (na  nim  zarejestrowana).  Parlamentarzyści  bowiem  analizować  będą  sprawę 

niewidzialnej katastrofy – tzn. niewidzialnej dla nich, bo kamera została wyłączona i się lotniczy 

wypadek „nie nagrał”,  ale  widzialnej dla świadka,  który po raz n-ty będzie w sprawie widoku 

katastrofy maglowany. 
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Tymczasem dokładne porównanie klatek z blacharzami z kadrami z moonfilmu pozwoliłoby ustalić, 

że  (przy  założeniu,  iż  „zegar  kamery”  pokazuje  „realny  czas  przebiegu  wydarzeń”)  na  chwilę 

„przed  katastrofą”  mgła  jest  bardzo  gęsta  i  obejmująca  spory  obszar  za  oknami,  zaś  na 

księżycowym dokumencie, nagranym przecież  parę minut później takiej mgły nie widać. Gdyby 

tego było mało, to na zdjęciach zrobionych  po katastrofie  jak te już prezentowane w niniejszym 

Elementarzu ze  strażakami  w  burych  kombinezonach,  mgła  znowu  jest  sporych  rozmiarów. 

Znikająca i powracająca mgła? Lokalne zamglenia? Zdmuchnięcia? Czy może kolejny dowód na to, 

że moonfilm pochodzi z innego czasu aniżeli 10-04? A filmik Koli?

Misiak z Wierzchołowskim, gdy w swej  książce przepytują Wiśniewskiego z zagadnienia mgły 

smoleńskiej (s. 86), uzyskują taki efekt:

Gdy Pan dobiegł do miejsca katastrofy, nadal była tam gęsta mgła?

Tak, widać to na moich zdjęciach filmowych.

Na filmie właśnie wydaje się, że nie była aż tak gęsta. Może już się rozrzedzała?



Musiała być co najmniej 30-m, bo jeśli przeciętnej wielkości drzewo ma kilkanaście metrów, to mgła  

utrzymywała się  wtedy do takich dwóch wysokości  drzew.  Natomiast  wysokość płomieni  sięgała  

kilkunastu metrów – jednego drzewa.

Polskiego Tu-154M tuż przed katastrofą Pan widział, mimo mgły.

Tylko skrzydło.

Natomiast Kraśko w swej książce (s. 37-38) pisze:

 

Wszyscy [świadkowie] byli zgodni co do tego, że chmury były bardzo nisko, ale trudno ocenić, jak  

gęsta  była  mgła.  Ja  sam  powiedziałbym,  że  przed  9.00  rano,  mniej  więcej  w  chwili  katastrofy,  

widoczność przekraczała 500 metrów, ustalenia mówią o około 400 metrach. Są zapisy filmowe, ale i  

do  nich  trzeba  podchodzić  ostrożnie,  o  czym  przekonaliśmy  się,  gdy  w  Internecie  pojawiły  się  

amatorskie filmy z miejsca katastrofy. Ktoś mówił, że słyszał strzały, a może odgłos strzałów. Taki  

dźwięk wydaje wybuchający w płomieniach nabój, pojemnik lakieru do włosów, który mógł być w  

bagażach, czy choćby pękająca szyba.



Jak zaś spojrzymy na kadry z Baterem (powyżej; za grupką rozmawiających niewykluczone, że 

skrada  się,  jak  zwróciła  kiedyś  uwagę  MMariola,  słynny A.  Koronczik,  jedna  z  największych 

gwiazd,  jeśli  chodzi  o  smoleńskich  leśnych  dziadków,  rozchwytywana  przez  dziennikarzy 

śledczych,  zwłaszcza tych niezależnych – szczęśliwy znalazca godła z  prezydenckiej  salonki)  i 

innymi  ludźmi  mediów  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/dziennikarze-przy-

siewiernym.html), to trudno, nawet przy mocnym zmrużeniu oczu, doszukać się na tych zdjęciach 

jakiejś niezwykle gęstej mgły. 
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Oczywiście  nie  ma  w tym nic  niezwykłego,  bo  mgła  mogła  wyparować  lub  zostać  porządnie 

przewiana. Dziennikarze najwyraźniej przybyli za późno. Za późno o jeden dzień.

SW: ...byliśmy zakwaterowani w tym hotelu Nowyj. Tak więc – można powiedzieć, dlatego, stąd też  

było pytanie: dlaczego akurat ustawiłem kamerę w tym kierunku... 

(Pos. Sikora): Nie, nie, nawet nie.

SW: Bo dwa dni wcześniej przyleciały samoloty prezy... premierskie. 

(Pos. Sikora): Jasne, ja o tym, przepraszam, zapomniałam nawet.

AM: Które pan filmował.

(Pos. Sikora): Faktycznie. 

SW: Które też miałem filmować. I następne pyt... odnosząc się do pani pytania dotyczącej akredytacji.  

Kto wydaje takie akredytacje? Nie mam pojęcia, bo...

(Pos. Sikora): Jasne. 

SW: ...ja jestem człowiek techniczny.

Jest  jeszcze  ostatnia  sprawa  w  związku  z  tym  wszystkim,  co  pojawiło  się  w  niniejszym 

Elementarzu. Jeśliby bowiem „miejsce katastrofy” pojawiło się już 9-04-2010 oczom zaskoczonego 

„leśnego operatora” Wiśniewskiego, to czy widział on w ogóle jakąkolwiek katastrofę następnego 

dnia, tj. 10 Kwietnia, czy tylko ok. 8.40 pol. czasu, tj. 10.40 według moskiewskiego zegara, ów 

„leśny operator” miał okazję spostrzec we mgle w jakiś sposób np. przelot jakiegoś samolotu - 



tak  jak  ruscy  milicjanci,  co  składali  zeznania  tak  zdumiewające  M.  Pyzę 

(http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie):

Około godz.  10.40 widzialność w okolicy terenu obiektu chronionego gwałtownie pogorszyła się z  

powodu  gęstej  mgły.  Mniej  więcej  w  tym  samym  czasie słyszałem  dźwięk  silników  samolotu  w  

bezpośredniej  bliskości  od  pasa  startowego,  następnie  było  słychać  dźwięk  silników  samolotu  

oddalającego  się  od  pasa  startowego.  Samolotu  nie  widziałem.  Więcej  nie  słyszałem  dźwięków  

samolotu zbliżającego się i oddalającego.  

O ile  bowiem „szympansy na  wieży”  (przywołane  wyżej)  mogłyby  nie  widzieć  nawet  świateł  

lecącego za wysoko lub gdzieś w oddali samolotu, to może akurat „polskiemu montażyście” jakieś 

takie  widzenie lub  dowidzenie się  trafiło?  A może  moonwalker,  jako  „człowiek  techniczny”  i 

zarazem rezolutny, po konsultacjach z fachowcami wojskowymi doszedł wraz z nimi do słusznego 

wniosku,  że  należy  opowiadać  o  spadającym  samolocie  skrzydłem  pionowo  w  dół?  Wszak  w 

odpowiedniej chwili i miejscu otrzymał 10 Kwietnia,  tamtego dnia właśnie, właściwego SMS-a z 

„firmy”, czyż nie? SMS-a, z którego się wszystkiego dowiedział – co zaszło lub też miało zajść.

http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie


Później zaś, tj. koło 9-tej 10 Kwietnia musiał ów operator wyjść z hotelu, a następnie „wyjść z lasu” 

do  polskich  dziennikarzy,  by  przekazać  im  do  wozu  transmisyjnego  bezcenny  materiał 

dokumentalny,  no  i  ukazać  się  wnet  światu  jako  „naoczny  świadek”  głośnej  na  cały  świat 

„smoleńskiej katastrofy”.



9. Elementarz smoleński. Litera „T” jak „Taśma z 7 kwietnia 2010”

Ale to jeszcze nie koniec naszego Elementarza i lekcji języka smoleńskiego. Czas na rozmowę, w 

której  szef  ZP,  już najwyraźniej  nie  mogąc znieść tego,  iż  moonwalker  z  uporem powtarza  na 

posiedzeniu ZP jak zacięta płyta: dwa dni wcześniej a propos przylotów delegacji Tuska i Putina - 

koryguje świadka, mówiąc że chodzi o trzy dni. Czemu nagle taka korekta jest potrzebna, skoro i 

tak z posiedzenia wynika, że świadek plecie trzy po trzy, więc nie należy się przejmować? Jaką 

różnicę stanowić może jeden dzień w smoleńskiej historii? Nikt z parlamentarzystów wszak przez 

te bite dwie i pół godziny przepytywania „leśnego operatora” nie wpadnie na to, by spytać go o  

pewne rzeczy wprost – najprościej jak to możliwe (aby w ten sposób uzyskać odpowiedzi wprost): 

czemu pan mówi: „dwa dni wcześniej?”, kiedy pan filmował dokładnie?; co pan robił 9 kwietnia, a 

co  8-go?;  do  jakiego  punktu  odniesienia  ustawiał  pan  czas  kamery  a  propos  materiału  z 

pobojowiska i z parapetu?; dlaczego materiał jest nieciągły?; dlaczego w całości nie są pańskie 

smoleńskie filmy nigdzie upublicznione, by można je było poddać drobiazgowej analizie?; z jakimi 

fachowcami wojskowymi pan się konsultował?; kiedy, dlaczego?; co panu radzili; czy pracuje pan 

dla jakiejś jeszcze „firmy” poza TVP? 



Pytania te (jak i wiele innych, na które wskazywałem w notkach o moonwalkerze) nie padają, jakby 

obawiano się, że nagle zostanie przed kamerami otworzona puszka Pandory i wydostaną się z niej  

takie rzeczy, przy których późniejsza ekspercka opowieść ZP o „dwóch wybuchach w powietrzu” 

będzie blada jak ściana, do której ten ZP po tylu miesiącach bezowocnej pracy dotarł. Wracamy 

jednak,  dochodząc  do  prawie  ostatnich  kart  elementarza  (jeszcze  mogłaby być  litera  „A”,  jak 

„Aresztowanie  polskiego  montażysty”,  ale  to  już  każdy  może  dosłuchać  na  posiedzeniu  ZP i 

doczytać  w dostępnych z tymże świadkiem wywiadach),  do rozmowy Macierewicz-Wiśniewski 

dotyczącej taśmy z 7 kwietnia 2010, a więc z przylotami delegacji rządowych udających się na 

katyńskie uroczystości trzy dni wcześniej w stosunku do delegacji prezydenckiej.

Uważni odbiorcy przekazu z tego lutowego (2011) posiedzenia ZP na pewno pamiętają, że już na 

samym początku pojawia się kwestia tego, iż – zapewne wiedziony swą „pasją dokumentalisty” – 

„polski montażysta” mógł zarejestrować te przyloty z 7-04. I kto taką wiedzą się pochwali? Sam 

„przewodniczący”, co ciekawe. Świadek powiedział mu o tym  przed  wejściem na salę sejmową, 

czy też szef ZP jakoś skądinąd się o tym dodatkowym filmowaniu dowiedział? Skąd? To sprawa na 

osobne  wybadanie,  że  się  tak  wyrażę,  ale  po  analizie  tych  nielicznych  posiedzeń  z  udziałem 

smoleńskich,  katyńskich  czy  warszawskich  świadków,  można  stwierdzić,  że  częstokroć 

„przewodniczący” wie coś więcej niż z zeznań tego czy innego świadka wynika. Bystrzacha po 

prostu, jak to się kiedyś mówiło w młodzieżowym slangu. Przypomnę dla porządku ten króciutki 



fragment z pierwszych chwil przepytywania ZP (mimo że niedawno go cytowałem), bo stanowić 

będzie ładną klamrę z rozmową na temat taśmy z 7-04:

SW: „Bo dwa dni wcześniej przyleciały samoloty prezy... premierskie.” 

(Posłanka Sikora): „Jasne, ja o tym, przepraszam, zapomniałam nawet.” 

AM: „Które pan filmował.” 

(Posłanka Sikora): „Faktycznie.” 

SW: „Które też miałem filmować.

(montaż zrobiony przez 154)

Jeszcze w tej wstępnej fazie posiedzenia to zdanie o  dwóch dniach wcześniej, przechodzi jednak, 

jak widzimy, bez echa. Nawet sam szef ZP puszcza ją mimo uszu, wyrywając się z tą intrygującą 

uwagą  o  samolotach:  które  też  filmował  „leśny  operator”.  Uwaga  „przewodniczącego”  jest 

intrygująca nie tylko dlatego, że pojawia się tak znienacka i szybko na tymże posiedzeniu, ale też 

dlatego,  iż  ta  kwestia  jakoś  nie  była  szczególnie  nagłaśniana  przez  „polskiego  montażystę” 

(pomijając taki mało znany, archiwalny materiał,  jak ten wywiad z moonwalkerem z 10-04, nie 

wiadomo  nawet  czy  wyemitowany  gdziekolwiek: 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/z-tego-co-pozniej-widziaem.html),  ale 

mniejsza z tym. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/z-tego-co-pozniej-widziaem.html


Może  po prostu  Wiśniewski  jakoś  się  nie  krył  z  tym,  że  dyżurował  także  7  kwietnia  2010 w 

hotelowym oknie z  kamerą na statywie skierowaną na wschodnią ścieżkę podejścia  i  tamtejsze 

okolice lotniska – jak zwykły, by tak rzec, fotoamator, rejestrujący sobie coś ot tak, dla prywatnych 

celów? Na pamiątkę. Nie szukajmy więc dziury w całym, jak ci bezczelni i zuchwali smoleńscy 

paranoicy (głoszący „aburdalną teorię maskirowki, która uwiodła wielu”, jak to się wyraził kiedyś 

adept szkoły Macierewicza, Pyza, świadek z Katynia i Smoleńska, tak się przypadkowo składa, a 

więc śledczy we własnej sprawie poniekąd; tak jak i wiele innych aktorów teatru telewizji, jakim 

jest „oficjalne śledztwo” - bez względu na to, czy rządowe czy antyrządowe). 

Moment ten dość łatwo zlokalizować na posiedzeniu, bo to jakieś 2h22'22'' (z lekkim sekundowym 

wyprzedzeniem), gdy do tej rozmowy dochodzi:

AM:  Ja  mam takie  drobne  pytanie,  już  nie  będziemy  pana  dłużej  dręczyli [SW na  udręczonego 

wprawdzie nie wygląda, ale chodzi chyba o udrękę ZP, który nie wie, „co z tym fantem”, jakim są  

zeznania  „leśnego  operatora”,  zrobić  -  przyp.  F.Y.M.].  Yyy...  czy  pan  robił  nagranie  lądowania  

samolotu p. premiera Tuska?

Pytanie  to  o  tyle  jest  zaskakujące,  że  przecież  ta  właśnie  kwestia  pojawiała  się  na  tymże 

posiedzeniu, a pos. Kruk nawet dopytywała w pewnym momencie moonwalkera, jakim samolotem 



przyleciał 7-04 Tusk i moonwalker mówił, że tupolewem przecież.

SW: Tak. Też kamera mniej więcej stała w tym samym miejscu. W podobnym miejscu i... w tym samym  

okn-...

AM: I premiera Putina.

SW: Premiera Putina, tak (kiwa głową).

AM: Czy pamięta pan, jaka była odległość czasowa między tymi lądowaniami?

SW (kręcąc głową): Żałuję, ale nie.

AM: Ale ta taśma jest dostępna...

SW: Była.

AM: ...telewizja ją posiada. 

Czy poruszająca opowieść z przekazaniem „taśmy na wabia” na „miejscu katastrofy” nie zapadła 

szefowi „zespołu badającego katastrofę” w pamięć? Jaką  telewizję  szef ZP może mieć na myśli? 

Czy  też  pos.  Zuba  nie  wiedziałaby  czegoś  o  tej  „odległości  czasowej  między  tymi 

lądowaniami”, skoro sama „samolotem premiera” miała przylecieć 7 kwietnia 2010? 

(por. też fotoalbum intheclouds: http://clouds.web-album.org/photo/475789,7-kwietnia-smolensk)

Nie podejrzewamy bowiem, żeby pos. Zuba przyleciała jakimś rządowym tupolewem bez premiera, 

lub jakimś „małym tupolewem”, lub w ogóle tupolewem „nietypowym”, jakiego kiedyś wypatrzyli 

blogerzy zbyt długo wpatrujący się w pewne nietypowe zdjęcia z XUBS z 7-04-2010. 

http://clouds.web-album.org/photo/475789,7-kwietnia-smolensk


W sprawie przylotów z 7-04 ani odległości między przylotami pos. Zuba nie zabiera jednak głosu 

na tymże posiedzeniu ZP, moonwalker więc ponownie wraca do swojej historii, która przecież z 

żadnymi nietypowymi, a zwłaszcza znikającymi, tupolewami nie musi być związana (zwłaszcza 

nieszczęsna, zgubiona taśma z 7-04).

SW: Była. Zabrali. Tak (niezr.) ponieważ to jest ta taśma, która poszła na, na tzw. żer..., wtedy co..., bo  

nie mam tej właśnie taśmy, nie mogę jej znaleźć w swoim arch-, być może to jest ta taśma, którą  

oddałem...

AM: Nie, nie...

SW: ...służbom rosyjskim.

AM: Nie, nie, nie, nie. Panie... redaktorze, montażysto...

SW: Montażysto.

AM: ...jakkolwiek, jakkolwiek chciałby pan się nazwać.

A cóż to za niegrzeczna uwaga skierowana do świadka: jakkolwiek chciałby pan się nazwać; to szef 

ZP uważa skądś,  tzn.  na  jakichś  podstawach,  iż  „polski  montażysta”  to  pseudonim operacyjny 

jakiegoś oficera specsłużb? A to feler, westchnął seler.

AM: ...przecież to jest yyy... trzy dni później (śmiech). Przecież to jest trzy dni później. Przecież to jest  

relacja, którą pan robił dla telewizji. Na pewno, tak samo jak tę relację, natychmiast pan przekazał  

do telewizji – tak samo tamtą na pewno pan natychmiast przekazał do telewizji...   

I tu szef ZP sam wpada we własne sidła. Przed chwilą insynuował, że Wiśniewski może mieć tylko 

pseudonim „polski montażysta”, a więc prawdziwym montażystą nie być, teraz zaś stwierdza, że 



SW miał zrobić materiał dla TVP. Jeśli SW byłby operatorem SW, to chyba nie musiałby swoich 

operacyjnych materiałów przekazywać akurat do TVP, czyż nie?   

„Leśny  operator”  tym  razem  okazuje  się  sprytniejszy  od  sejmowego  śledczego  i  odpowiada, 

wprawiając tego ostatniego znowu w konfuzję, choć, jak się okaże wnet, chwilową: 

SW:  Nie, nie, przepraszam (podnosi palec, nie patrząc na Macierewicza).  Nie mylmy pojęć. To, że  

nagrywałem lądujące samery-, sam-, samoloty premiera Tuska i Pu-, Putina, to jest rêve-privé ...czyli  

moja prywatna rzecz do mojego prywatnego użytku. 

AM: Rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Przepraszam za... za nieporozumienie.

SW: Zdarza się.

AM: Przepraszam.

SW:  Może akurat  nastąpiło pewne nie-,  niedomówienie czy jakaś niejasność.  I  dlatego mówię,  że  

prawdopodobnież ten materiał... 

Oczywiście to wcale nie jest koniec rozmowy, gdyż szef ZP podchodzi „wijącego się” świadka z 

innej „Mańki”:

AM: I miał ją pan przez cały czas z sobą po prostu w kieszeni. 

SW:  Nie  no,  bo  ona  leżała  akurat  w  pokoju  i  po...  prawdopodobnież  jest  to  zwyczajny  zbieg 

okoliczności, że akurat wziąłem tą kasetę.

AM: Rozumiem.

SW:  Akurat, akurat, mówię, dlatego powtarzam, że żałuję, że nie potrafię powiedzieć, bo  nie mam 

tego  udokumentowanego,  a  wiem,  że  robiłem.  Dla  potrzeb,  powiedzmy  sobie,  nazwijmy  to,  

zawodowych, z tego, co wiem, nikt tego lądowania od tej strony nie robił. Z tego, co wiadomo, bo o  

tym nie przypominam sobie... Yyy..., bo akurat..., yyy..., nie. Bo...



AM: To byłoby ciekawe.

SW: Byłoby ciekawe, ale...

AM: Dojdziemy, prędzej czy później – na pewno.

SW (kiwając głową): Prędzej czy później, po-, podejrzewam, że...

AM: Na pewno.

SW: ...Tak, ale z tego, co pamiętam, yyy..., bo... montując materiały dla Wiadomości czy dla Info,  

wszystko jedno dla kogo, dla potrzeb, właśnie, firmy – bym raczej pamiętał,  że takie ujęcie było.  

Raczej – jeśli już, to było samo wychodzenie z samolotu – typowa, nazwijmy tak, nieładnie nazwijmy  

to  tak...  żargonowo:  oficjałka.  Że  raczej...  jest  mało  prawdopodobne,  żeby  któryś  z  kolegów 

operatorów – chciało mu się postawić kamerę i tak jak ja czatować – czy ewentualnie wyczekiwać.

AM: Proszę pana – dokumenty i dobre wiersze nie giną – naprawdę.   

Tym kojącym tonem szef ZP zamyka lub chce zamknąć sprawę, czyniąc dość przejrzystą aluzję do 

tego, iż – jeśliby już „leśny operator” zgubił swoją „wabiącą” taśmę (do kamery miniDV) podczas 

spotkania  bliskiego  stopnia  z  ruskimi  mundurowymi  na  XUBS  –  to  bez  wątpienia,  znając 

zapobiegliwość „polskiego montażysty” – zrobiłby sobie zawczasu lub też „dla firmy”, w przeciągu 

tych paru dni (bez wchodzenia w szczegóły, czy dwóch, czy trzech takich dni) jakąś, powiedzmy, 

mini-kopię. Strzeżonego bowiem Pan Bóg strzeże, a już strzegących pewnych spraw strzec może 

Pan Bóg szczególnie. 

Na tę jakże enigmatyczną i ezopową zarazem sentencję Macierewicza o nieginących gatunkach 

dokumentów i wierszy, Wiśniewski też odpowiada sentencjonalnie: I dobrzy ludzie też (uśmiech od 

ucha do ucha). Co ma przez to na myśli, nikt z ZP nie pyta, bo Macierewicz, mimo że tak doskonale 

rozkręcała  się  ta  konwersacja  ze  świadkiem,  nagle  przechodzi  do  kolejnej  kwestii,  jeszcze 

ciekawszej – jakiej? O tym poniżej. 



10. Elementarz smoleński. Litera „P” jak „Przebierańcy”

Ta nowa konwersacja jednak też się urwie, nim dojdzie do konkluzji, niestety, pozostawiając nam 

wielki niedosyt. Być może gdyby wtedy (w lutym 2011) dopowiedziano pewne kwestie do końca – 

śledztwo nabrałoby niezwykłego wprost impetu.  Nie takie  jednak,  co widać już z pewnością  z 

perspektywy czasu, było zadanie ZP. Wyobraźmy sobie więc na koniec tego Elementarza – tak w 

ramach swoistego  eksperymentu myślowego  – jak to całe historyczne posiedzenie z Wiśniewskim 

by się potoczyło, gdyby ta poniższa konwersacja odbyła się w jego pierwszych minutach.  

AM:  A teraz drugie pytanie. Yyy... Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że yyy... oficjalna  

komisja stwierdza – yyy... najpierw pani Anodina, następnie przede wszystkim Uwagi polskie [tu SW 

spogląda na zegarek lub telefon komórkowy – przyp.  F.Y.M.]  do komisji  pani  Anodiny [to  jakaś 

admiracja dla pani Anodiny? - przyp. F.Y.M.], że pierwsze służby rosyjskie przybywają na miejscu, na  

miejsce o godzinie 10.55, katastrofy, o godzinie 10.55, czyli 5 minut, a dokładnie 6 minut po panu.  

[SW milczy i  patrzy na AM – przyp.  F.Y.M.]  Takie  są...  Takie  jest  dokładne ustalenie  z  raportu  

polskiego, ze strony 58 dokładniej. Aaa..., co oznacza, że powstaje pytanie: kim byli ludzie, których  

pan tam widział, którzy byli strażakami,... jakimiś oficerami itd. 

SW kiwa głową. 

AM:  Z jakiej – z jakiej jednostki, z jakiego, z jakiego zespołu – skąd oni pochodzili – skoro mamy  

stwierdzenie, że faktycznie jako pierwsza na miejsce wypadku przybyła jednostka Pcz-3 o godzinie  

10.55, to jest dopiero 14 minut po wypadku?

SW (milczy i unosi brwi).

AM: Więc... skąd pochodziły służby, które pan widział? To jest pytanie...

SW (bierze mikrofon, ale szef ZP ciągnie monolog; moonwalker uśmiecha się)

AM: to nie jest pytanie do pana – tak naprawdę.



SW (śmiech; AM tokuje dalej)

AM: bo ja rozumiem, że pan po prostu rejestrował to, co pan widział.

SW (uśmiechając się i kiwając głową): Po prostu. Najzwyczajniej.

AM: No...

SW: A tym bardziej widać, że na tym krótkim materiale, widać, że o tej, powiedzmy, 8.52 czy .53, już  

są jacyś ludzie, strażacy – yyy... czy to faktycznie byli strażacy, czy, mówiąc nieładnie – z piosenki –  

ja... ten..., że to byli przebierańcy czy po... tego...  (kręci głową)  trudno mi powiedzieć. Ale np. ten z  

FSO raczej był prawdziwy, bo się wylegitymował. Czy to było pa-, ob-, oryginalna...?

Szef ZP niestety od razu się wcina w tę wypowiedź:

AM: Czyli strażacy, nie strażacy, ale służby były, bo to...

SW: Służby były.

AM: ...pańskie zdanie o służbach rosyjskich...

(SW wskazuje na telebim)

AM: znamy i...

SW: No. No zresztą widać.

AM: Tak.

SW: Napisane: Pożarny – tam tam i ten skrót yyy... po rosyjsku yyy... służba ta... straż pożarna... po  

naszemu, no. Czy...  faktycznie to były te właściwe służby, czy może Rosjanie napten...,  np. inaczej  

rozumieją pojęcie służb... [tak jak i w Polsce może być ono różnie rozumiane – przyp. F.Y.M.]. 

Ale już szef ZP nie jest zainteresowany kontynuacją dialogu, mimo że SW ciągnie:

SW: Może służby...

AM: I jeszcze jedno. Ja rozumiem...

SW: Tak, że... to niestety trzeba zapytać kogoś...



AM:  I jeszcze jedno pytanie. (...) Pan między innymi filmuje taką pogiętą płaszczyznę blachy – nie  

wiem, czy pan sobie zdaje,  kilkakrotnie ją pan pokazuje z kilku miejsc  (SW zrazu wpatruje się w 

milczeniu w AM, a potem kiwa głową). To jest kadłub.

SW: Mmm... To jest fragment...

AM: To jest poszycie kadłuba!

SW: To jest fragment usterzenia zdaje się, jak dobrze pamiętam.

AM: Nie. Nie, nie. Jeżeli pan wróci teraz – to pan zobaczy i pokaże to pan nam jeszcze raz – to pan  

zobaczy, że to jest blisko 10-metrowej długości kadłub.

Szef ZP zatem, by audytorium posiedzenia nie pozostało w jakimś takim dziwnym dyskomforcie, 

każącym  po  zeznaniach  moonwalkera  wziąć  wszystko  w  nawias,  wyzerować  całą  wiedzę  o 

„Smoleńsku” i zacząć śmiertelnie poważne śledztwo od początku - wraca na koniec „jak gdyby 

nigdy nic” - do kadłuba na pobojowisku, kadłuba pokazanego lub niepokazanego na moonfilmie, 

tak jakby już nic ważniejszego w związku z relacjami i materiałami Wiśniewskiego nie było. 

Czemu nagle ważny okazuje się kadłub/nie-kadłub – o którym przecież można było tak swobodnie 

porozmawiać  podczas  prezentacji  materiału,  niemalże  klatka  po  klatce  (frame  by  frame)  na 

początku  posiedzenia  (http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-

moonwalkera-1)  (http://freeyourmind.salon24.pl/494387,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-2)? 

To już jeden Macierewicz tylko wie, bo parlamentarzyści i tak siedzą jak na tureckim kazaniu, 

znużeni i zrezygnowani, co zrozumiałe po ich nad wyraz ciężkiej intelektualnej pracy. Na pewno 

jednak kadłub czy też szerzej wrak na bagnistej smoleńskiej polance okazał się w ostateczności 

ważniejszy  dla  zapracowanego  ZP  –  ważniejszy  zarówno  od  przebierańców,  o  których 

wspomniał  z  uśmiechem „leśny operator”,  tak jak i  od  czasu filmowania przez „polskiego 

montażystę” przy XUBS.  I  to jest  właśnie elementarna wiedza,  jakiej  można nabyć po blisko 

trzech latach śledztwa.

http://freeyourmind.salon24.pl/494387,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-2
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1


11. Elementarz smoleński. Litera „N” jak „Niemożliwe”

Ktoś, przeczytawszy to wszystko, mógłby rzecz: niemożliwe. Nie jest po prostu możliwe, by Ruscy 

w mediach uwiarygadniali materiał nakręcony np. 9-04-2010 podczas „próby maskirowki”, a więc 

by robili coś tak niedorzecznego: by pokazywali wideo z ćwiczeń jako dokument chwil „zaraz po 

katastrofie”.  Nie miałoby to najmniejszego sensu i byłoby łatwe do wykrycia,  kompromitujące, 

samobójcze  itd.  Poza  tym to,  że  na  moonfilmie  Wiśniewskiego  widać  momentami  inne stroje 

strażackie, a na materiałach „zaraz po katastrofie” tylko tych strażaków w burych uniformach, to 

również nic nie znaczy, bo może znalazłyby się kiedyś inne zdjęcia, inne ujęcia, a zatem i inne 

stroje robocze czy kobinezony. Poza tym przy sprzątaniu wraku widać doskonale kolorowe ubrania 

strażackie czy inne „ratownicze”, jak choćby poniżej: 

albo tu:



to znaczy tu w powiększeniu:

(por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/synne-koeczki-pitaleva.html)

Ewentualnie tu w zestawieniu sporządzonym kiedyś przez jednego z blogerów:

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/synne-koeczki-pitaleva.html


Zresztą, kontynuowałby taki dyskutant, nawet jeśli to nie są strażacy nakręceni przez „polskiego 

montażystę” - to na pewno zdjęcia z takimi udałoby się znaleźć i ten dowód niczego nie znaczy.  

Podobnie  bez  znaczenia  jest  to,  że  na  moonfilmie  widać  inny wóz strażacki  aniżeli  na  innych 

zdjęciach z zony Koli.

Pewne wozy mogły przyjeżdzać, a pewne odjeżdżać stamtąd po prostu – w ramach prac strażackich 

lub  z  racji  na  ruski  bardak  czy  cyrk  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/cyrk-

strazacki.html).  Ponadto  z  tyłu  na  moonfilmie,  za  tym  pierwszym  wozem,  stoi  przecież  taki 

pasujący do wielu zdjęć z Siewiernego,

z „dnia katastrofy”. Jak choćby podobny do tego o (poniżej na zdj.), z trzema ludźmi coś sobie 

omawiającymi, z których jeden coś wizualizuje elegancko za pomocą swoich grabi:

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/cyrk-strazacki.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/cyrk-strazacki.html


albo tego wozu poniżej:

Innymi  słowy,  straż  mogła  robić  sobie  zmiany  i  akurat  ta  sfotografowana/sfilmowana  przez 

„polskiego montażystę” i przez „mechanika Fomina” była, powiedzmy, z tzw. pierwszej zmiany.



Właśnie, ciągnąłby taki dyskutant, Fomin, Fomin, przecież Igor Fomin to ruski, smoleński nawet, 

pobliski, przylotniskowy mechanik samochodowy i występował już 10 Kwietnia przed polskimi 

kamerami, i opowiadał potem dokładnie, chyba nawet w kwietniowym (2010) Superwizjerze, co się 

działo (tieł nie było)... No ale czy on też by miał filmować ćwiczenia z 9-04-2010? To niemożliwe. 

Nawet jakby dostał za to (od polskich specłużb lub choćby od samego Wiśniewskiego, co chyba na 

jedno wychodzi) sporo pieniędzy, to przecież... 

I tu nasz rozmówca mógłby się zacząć drapać po głowie, powtarzając: niemożliwe, niemożliwe, 

może by i jakiegoś świadka przepłacono... – ale tak, jak Misiak z Wierzchołowskim, co w końcu 

spasowali, gdy moonwalker zapewniał ich, że nie czuł paliwa na pobojowisku, i zaczęli go prosić o 

wyjaśnienie tej  osobliwości  miejsca,  tak i  ów dyskutant mógłby w końcu „wziąć czas”, zejść z 

boiska i poprosić o konsultacje, mrucząc pod nosem: niemożliwe, niemożliwe - to niemożliwe. 

Jak  bowiem  byłoby  możliwe,  by  nagle  ruskie  kanały  telewizyjne,  z  –  załóżmy  –  materiału 

nakręconego w dn. 9-04-2010 robiły materiał  dokumentujący to,  co miało być po „smoleńskiej 

katastrofie”?  Jak  to  możliwe?  Jak?  Odpowiedzieć  można na  to  pytaniem:  co  innego mogłyby 

ruskie media zrobić, jeśliby wiedziano, że polskie służby nakręciły taki materiał za pomocą 

„leśnego  operatora”  i  przesłały  go  z  jakimś wyprzedzeniem do  „centrali”  w  Warszawie  i 

dalej? Przecież gdyby tego smoleńskiego materiału nie nadano, to każdy by pytał, ujrzawszy wideo 

w polskiej czy innej zachodniej telewizji:  co to? Co to za strażacy? Co to za miejsce? Co tam się 



dzieje? Kiedy to kręcono? Co to w ogóle jest? Czy Ruscy mogliby nadać ów materiał i zarazem 

głosić dementi,  że to wideo...  nie z katastrofy,  tylko z ćwiczeń z 9-04? Brzmiałoby to zupełnie 

absurdalnie  nawet  dla  kogoś,  kto  stoliczną  popija  do  jedzenia  zamiast  herbaty.  Musiano  więc, 

zaciskając  zęby,  uczynić  z  fake  video moonwalkera  dokument  „lotniczego  wypadku  pod 

Smoleńskiem”.    

Ktoś powie: nie, to niemożliwe. Ci strażacy narobiliby rabanu, gdyby „polski montażysta” wlazł im 

na teren przygotowań dzień wcześniej z kamerą – zastrzeliliby go, czy coś. Na pewno? Gdyby był 

oficerem specsłużb – także by go zastrzelili? Na dzień przed przylotami prezydenckiej delegacji? 

Zastrzeliliby go, wiedząc, że polska obsługa medialna już jest w hotelu, a poza tym są w Smoleńsku 

w piątek wieczorem i przedstawiciele polskich służb, i polskiej ambasady (legendy też głoszą, że 

nawet  przedstawiciele  prezydenckiej  kancelarii  już  też  są).  Czy  takie  zabójstwo  nie 

pokrzyżowałoby  natychmiast  wszystkich  planów  związanych  z  uprowadzeniem delegacji?  Czy 

takiego „montażysty” natychmiast nie zaczęto po Smoleńsku by szukać? 

Skąd poza tym Ruscy wiedzieliby, że „leśny operator” nie działałby sam? Skąd by wiedziano, że to 

nie  jest  cała  operacja  z  wystawieniem  człowieka  na  wabia –  sfilmowana  (dla  zabezpieczenia 

materiału i „reportera”) ukradkiem z jakiegoś bloku, z hotelu, z dachu komisu etc. Czy nie prościej 

byłoby udawać, że to zwykłe ćwiczenia i przegonić „reportera” za pomocą omonowców? 

Nie, to niemożliwe, ciągnąłby nasz rozmówca, powtarzając z naciskiem. Ruscy, robiąc taką próbę 

przy XUBS, nie pozwoliliby, by ktokolwiek wszedł na teren takich ćwiczeń. Na pewno? Otoczyliby 

może kordonem z kilkuset mundurowych takie działania? Zamknęliby ulice? Wystawili milicyjne 

patrole? Nie byłoby to wtedy bardziej rzucające się w oczy dla postronnych? Nie dostrzeżono by 

takiego kordonu z hotelu? Nie zaczęto by od razu, w piątek, 9 kwietnia 2010, pytać, co się tam 



stało?  Nie  interesowano  by  się  tym?  Czy  Ruscy  obstawiliby  tamtego  dnia  „dojazdy  na 

pobojowisko” takimi wozami (jak ten złapany 10-04 w obiektyw przez Sępa), by nikt nie mógł 

wejść? 

Czy raczej urządziliby swoją „próbę generalną” na zasadzie: coś tam się pali na wysypisku śmieci 

i  strażacy, co właśnie przyjechali,  to coś gaszą.  Z oddali  tak by to wyglądało przecież.  Jakiś 

kłębiący się dym za drzewami, nic więcej. I wcale nie musiałoby przyciągnąć setki gapiów, bo tego 

typu sytuacje na ruskiej ziemi to zapewne codzienność – zwłaszcza że mogłaby być słyszalna straż. 

Poza  tym  świadkowie,  choćby  w  Superwizjerze  (po  „katastrofie”; 

http://freeyourmind.salon24.pl/234632,film-swiadkowie) potem będą zeznawać, że na tym 

wysypisku się co jakiś czas coś właśnie takiego dzieje:

http://freeyourmind.salon24.pl/234632,film-swiadkowie


Ciekawe zresztą, tak już na marginesie, o co właściwie część świadków (zaczepiana przez polskich 

dziennikarzy 10 Kwietnia) była pytana. Przypomnijmy sobie babcię myjącą okno „w chwili 

katastrofy”  w  bloku  blisko  stacji  benzynowej,  remizy  strażackiej  i  samego  „miejsca  upadku 

samolotu”.



Okno babci Anny zatem przetrzymało „jakby wybuch”, zaś ona sama spokojnie dokończyła mycia, 

zastanawiała się tylko, gdzie tak uderzyło. Tak jakby to nie było kilkaset metrów obok za drzewami 

i jakby to nie spadł samolot ważący blisko 100 ton. Można też się zastanawiać, czy część świadków 

nie została jakoś dodatkowo gratyfikowana przez dziennikarzy z Polski, by pletli trzy po trzy – jak 

np. słynne pracownice pogotowia, które się miały w przeciągu niespełna 30 minut,  jak już się ta  

mgła rozeszła, doliczyć na pobojowisku około 90 ciał (http://freeyourmind.salon24.pl/234632,film-

swiadkowie). 

Nie  jest  zresztą  teraz  istotne,  kto co  opowiadał,  bo  miał  takie  akurat  polecenie  czy prikaz,  by 

potwierdzać katastrofę, a kto zmyślał na potęgę, odgrywając rolę naocznego świadka, bo sprawiało 

mu to frajdę (gwiazda medialna) lub dostawał za to pieniądze od tej czy innej instytucji. „Katastrofa 

smoleńska” była konstruowana medialnie, gdyż zwyczajnie innego surowca ulepić się nie dawała 

(por.  też:  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-milicjantkami.html, 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-ryzenka.html). 

Ktoś  jednak  znowu  powie:  niemożliwe.  Jeśliby  polskie  służby  wiedziały  dzień  wcześniej  o 

„miejscu katastrofy” – to dlaczego nie odwołano wylotów prezydenckiej delegacji? To, naturalnie, 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-ryzenka.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-milicjantkami.html
http://freeyourmind.salon24.pl/234632,film-swiadkowie
http://freeyourmind.salon24.pl/234632,film-swiadkowie


już poważniejsza sprawa i wymagająca osobnego zbadania – tym się teraz nie możemy zająć, będąc 

na elementarnym poziomie rozważań. Można jednak przypuszczać, że jeśliby w Polsce (poufnie) 

wiedziano o takim znalezisku, jak to wrakowisko z XUBS,  przygotowane  na „coś” i  po „coś” 

(przypomnę,  Ruscy  mogliby  to  pokrętnie  tłumaczyć  jako  ćwiczenia  strażackie  „na  wypadek”, 

gdyby spadł polski samolot) - to na pewno nie wysyłano by 10 Kwietnia prezydenckiej delegacji na 

owo XUBS tudzież ZZZZ (http://freeyourmind.salon24.pl/321446,zzzz-pole-droga-lub-laka), lecz 

na jakieś (uznane za bezpieczne) lotnisko, a jeśli jakiś polski tupolew miałby się tam pojawić, to 

wyłącznie, by przelecieć nad Siewiernym, nie zaś, by próbować jakiegokolwiek lądowania. Być 

może z tego powodu część  oczekujących  była przekonana,  że delegacja poleci np.  do Moskwy 

(„albo gdzieś”, jak się wyraził A. Wosztyl w ramach korespondencji PLF 031 – PLF 101). 

Pytanie tylko, jeśli nie byłoby lotniczej katastrofy w Smoleńsku 10 Kwietnia, a wiele wskazuje na 

to, że nie było – to jak i gdzie zginęli owego dnia Delegaci? To już rzecz do nowego śledztwa 

właśnie  –  ma  się  rozumieć  nie  dla  żadnego  ZP 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/09/kompromitacja.html).

12. Elementarz smoleński. Litera „B” jak „Badania”

Ktoś  nieustępliwy  powie:  w  porządku,  materiał  wideo  „polskiego  montażysty”  to  „jedyny”  i 

„unikalny” zapis „katastrofy smoleńskiej” i niechby nawet był zarejestrowany 9-04-2010, ale co by 

było,  gdyby Ruscy zabrali  moonfilm „polskiemu montażyście”  właśnie już 9 kwietnia  podczas 

„ćwiczeń” i zwyczajnie nagranie zniszczyli? Czy nie mogli tego wideo po prostu skonfiskować, 

spalić?  Owszem,  mogli.  Mogli,  jak najbardziej.  Mogli  nawet  od razu  taśmę z kamery miniDV 

wrzucić  do  ognia,  z  którym  walczyli,  a  może  o  który walczyli 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/walka-o-ogien.html)  (por.  też 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/smoke-on-water.html). 

Zapewne więc skonfiskowaliby takie wideo, gdyby rzecz się sprowadzała do jednej, jedynej taśmy 

Wiśniewskiego. Jeśli  zaś  dowiedzieli  się  wtedy  (zatrzymawszy  „polskiego  montażystę”),  że 

dyżurował on w hotelu i oknie przy XUBS od 7 kwietnia i ma „pełno takich taśm” z „różnymi 

przygotowaniami”, to skonfiskowanie tej jednej niczego by nie zmieniało, bo jak już wspomniałem 

w poście (http://freeyourmind.salon24.pl/494822,zagadka-moonwalkera-moonfilmu-i-filmiku-koli), 

ta taśma stanowiłaby zaledwie wierzchołek góry lodowej. Poza tym, jak nadmieniałem wcześniej w 

Elementarzu, ktoś (np. „drugi montażysta”) mógł obserwować i filmować cały teren jeszcze z innej 

http://freeyourmind.salon24.pl/494822,zagadka-moonwalkera-moonfilmu-i-filmiku-koli
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/smoke-on-water.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/walka-o-ogien.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/09/kompromitacja.html
http://freeyourmind.salon24.pl/321446,zzzz-pole-droga-lub-laka


perspektywy,  by  zabezpieczyć  operację  przeprowadzaną  przez  „leśnego  operatora”.  Nie  muszę 

chyba dodawać, że są obecnie urządzenia pozwalające  w realnym czasie  przekazywać (do jakiejś 

wyspecjalizowanej instytucji) to, co jest rejestrowane, a dachów w okolicy do takiego monitoringu 

byłoby sporo.

OK,  rzekłby  jeszcze  ten  ktoś,  w  takim  razie,  skoro  tyle  wiedziano,  czemu  nie  odwołano 

uroczystości etc.? To znów kwestia wymagająca osobnych badań, zwłaszcza w dziedzinie tego, jak 

wyglądało  rozpoznanie  przygotowań  do  zamachu  na  polską  delegację.  Nie  można  patrzeć  z 

dzisiejszej  (blisko  trzyletniej)  perspektywy  na  to,  co  wiedziano  by  przed  10-tym  Kwietnia. 

Możliwe, że w jakiś sposób zbagatelizowano zagrożenie albo zostało ono nie do końca rozpoznane 

jako  śmiertelne  zagrożenie.  Może  myślano,  że  wystarczy  zabezpieczyć  przeloty i  samoloty,  a 

zagrożenie  minie  lub  zostanie  zneutralizowane.  Może  sądzono,  że  planowany  jest  zamach 

bombowy – i na tym się skoncentrowano. Po to jednak, by takie szczegółowe i bardzo poważne 

zagadnienia przeanalizować, potrzebne byłyby, co chyba jasne, zeznania wielu świadków i wgląd w 

dokumentację związaną z przygotowaniami. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można natomiast 

stwierdzić, że wydarzenia z 10 Kwietnia nie wyglądały tak, jak je zwizualizowano w telewizji. 

       http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-milicjantkami.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-milicjantkami.html


Dyskutant zapytałby na koniec: dlaczego w takim razie badano „katastrofę smoleńską”, skoro taki 

trefny  materiał  został  upubliczniony?  Jak  starałem się  wykazać  w  Elementarzu –  w  „raporcie 

MAK” do tego materiału  (zrobionego przez „polskiego montażystę”) nie ma odniesień. „Raport” 

ten nawet nie odnotowuje tak niewinnej zdawałoby się sprawy, jak znalezienie czarnej skrzynki o 

8.50 pol. czasu, a więc o 10.50 rus., przez „leśnego operatora” (dziwiło też parlamentarzystów 

ZP, jak pamiętamy, że Ruskom tak wiele czasu zajęło znalezienie tej czarnej skrzynki, sfilmowanej 

po pierwszej minucie pobytu naocznego świadka). Co by szkodziło zamieścić taki kadr z wideo 

„polskiego montażysty” i podać taki właśnie pol. czas, jak to prezentował przed ZP Wiśniewski, a 

nawet napisać, że właśnie „reporter TVP” znalazł CVR, a po nim stosowne, ruskie służby? 

W telewizjach i innych mediach pokazywano CVR (10-04) zaś tak, jak poniżej, tj. „bezczasowo” 

lub „pozaczasowo”: 

-  w „raporcie  MAK” (upublicznionym w styczniu 2011) twierdzono,  że rejestratory znalezione 

zostały  dopiero  o  godz.  13.02  rus.  czasu,  czyli  11.02  naszego.  Czemu  w środkach  masowego 

przekazu nie podawano w „dniu katastrofy”  czasu filmowania – skoro chodziło o wideo zrobione 

przez naocznego świadka zdarzenia? Czemu też w „raporcie MAK” nie napisano, że np. pracownik 

TVP  już  parę  minut  po  katastrofie,  a  więc  błyskawicznie,  znalazł  rejestrator,  który  został  

zabezpieczony przez  odpowiednie  służby?  Co było  nie  tak  z  tym znaleziskiem i  znalezieniem? 

Wszak ten znaleziony tak szybko rejestrator zawierać miał bezcenny „materiał dowodowy”, czyli 

„zapis katastrofy” („z kokpitu”), a niemal „całą prawdę o katastrofie” można by niemalże w ciągu 

godziny poznać. Wystarczyłoby komisyjnie (z kolegami z Polski) wyciągnąć szpule i posłuchać co 

się nagrało, tak jak sprawdzał swoją taśmę przed wyjściem na XUBS, Wiśniewski – co się nagrało.



Ktoś powie: no, dobra, może Bahr z Kwaśniewskim, idąc na pobojowisko, przeoczyli, może więc 

też  i  Ruscy  zrazu  przeoczyli  ów  CVR...  Przeoczyli?  Najważniejszy  dowód by  ktokolwiek  z 

ruskich służb przeoczył na obszarze wielkości piłkarskiego boiska? Ktoś powie: to może od razu 

rejestrator zabrali, a potem z powrotem przywieźli? Może. Może było... więcej rejestratorów tego 

typu „w przygotowaniu”?

Może. Może nawet ten rejestrator, który został  znaleziony i sfilmowany przez Wiśniewskiego, nie 

był tym, który znaleziono z kolei 10 Kwietnia i poddano potem przetransportowaniu w kartonach 

(jak  to  opowiadał  na  filmie  Anatomia  upadku płk.  Z.  Rzepa 

(http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora)) do Moskwy i przebadaniu. Ale w takim razie 

Ruscy mogli też napisać w „raporcie”, że znaleziony parę minut po katastrofie rejestrator został od 

razu zabezpieczony, a tak właśnie wcale  nie pisali. Ktoś powie: nie ma co się przejmować ruską 

bumagą – tam bzdury zwyczajnie piszą i  wszystko mogło im się pokiełbasić,  nie dbali  o takie 

głupie detale. Owszem, dlatego „raport MAK” jest czystą fikcją, podobnie jak „raport Millera” – 

ten ostatni jednak odwołuje się wielokrotnie, co należy powtórzyć (w przeciwieństwie do „raportu 

MAK”), do wideo Wiśniewskiego. „Komisja Millera” nie wiedziałaby o tym? NPW też? O czym?, 

spytałby ktoś. O tym, że materiał może być z innego czasu i dnia?  

http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora


Ktoś powie: to ja już nic z tego nie rozumiem – jeśliby wiedziano, że nie było katastrofy, to po co  

by ją badano? Po co by ją opisywano? Po co byłby cały ten teatr telewizji? 

Well, that's a good question. Tylko, czy mam po tym wszystkim przypominać znów, jak wyglądały 

całe te... badania? Naprawdę? Mało się o tym pisało?





Free Your Mind



The end of the story

or the beginning...



13. Elementarz smoleński. Litera „Ś” jak „Świadek”

Na s. 34 Załącznika 4 do „raportu Millera” możemy przeczytać, że „komisja”:

O jakiego świadka mogło chodzić? Czy nie czasem o „leśnego operatora” oznaczonego na początku 

w tym Elementarzu literą „L”?


