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Trudno  sobie  wyobrazić  wideo  A.  Gargas  pt.  10.04.10, zwane  w  niepokornych  i  niezależnych 

mediach  pierwszym filmem śledczym o katastrofie  smoleńskiej, bez osoby S.  Wiśniewskiego (i 

materiałów zrobionych przez polskiego montażystę), naocznego świadka „smoleńskiej katastrofy” 

właśnie.  Pojawia  się  on  kilkakrotnie  w  10.04.10,  zaś  jego  filmy  –  zarówno  ten  nakręcony  na 

pobojowisku przy XUBS, jak i ten zrobiony z hotelowego parapetu, wkomponowane są w 10.04.10, 

stanowiąc istotną część dokumentacji sporządzonej, a następnie publicznie zaprezentowanej przez 

czołową dziennikarkę śledczą szkoły Macierewicza. Można by nawet pomyśleć, iż Gargas ze swą 

ekipą wyruszyła któregoś mroźnego dnia do Smoleńska, by dokonać na miejscu „wizji lokalnej” i  

przejść śladami przeróżnych świadków tego co się 10 Kwietnia miało dziać w pobliżu tamtejszego 

północnego, wojskowego lotniska. 

Czemu  akurat  zimową  porę  wybrała  Gargas  na  taką  wizję  lokalną,  skoro  do 

„katastrofy  smoleńskiej”  doszło  wiosennego  przedpołudnia? Czy  nie  prościej  byłoby 

przybyć w takiej porze roku, w której „wszystko byłoby widać”, a nie wtedy, gdy ziemię smoleńską  

zakrywa  biały  puch?  Może  prościej,  a  może  czas  dziennikarkę  naglił,  by  jednak  dokonać 

poszukiwań w terenie i nie czekać aż śniegi stopnieją. Tedy, zebrawszy ludzi i sprzęt (zwłaszcza w  

postaci ukrytych kamer), Gargas udała się do Smoleńska i to od razu do hotelu Nowyj, gdzie swego 

czasu  stacjonował  pierwszy  Polak  na  ruskim  księżycu,  czyli  moonwalker  –  w  filmie  10.04.10 

przedstawiony już skromnie jako montażysta



a więc nie jako montażysta TVP. Dzięki uprzejmości operatora z ekipy Gargas, możemy przyjrzeć 

się znakomicie położonemu (do obserwacji lotniska i okolic), narożnemu pokojowi hotelowemu...

jego okna bowiem wychodzą zarówno na XUBS, jak i na wschodnią ścieżkę podejścia,

tak więc, jeśli polski montażysta był wyposażony w profesjonalne urządzenia rejestrujące, a można 

podejrzewać,  iż  był,  to  mógł  on  zgromadzić  pokaźny  doprawdy  zbiór  fotografii  i  filmów  na 

przestrzeni  tygodnia,  który  aktywnie  spędził  w  tym  miejscu,  w  barwnym  i  zapewne  wesołym 

towarzystwie dzieci-kwiatów nadwiślańskiej żurnalistyki1.

1 M. Krzymowski z M. Dzierżanowskim twierdzą w swej książce (Smoleńsk. Zapis śmierci), iż Wiśniewski rejestrował 
także dziennikarzy biesiadujących w hotelu: Wiśniewski właściwie nie rozstawał się z kamerą. Filmował wszystko,  
co się dało – bez względu na to, czy materiał miał być emitowany, czy nie [niby montażysta, a materiały do emisji – 
przyp. F.Y.M.].  Niektórych to denerwowało. Nic dziwnego, w Smoleńsku nagrywał na przykład kolegów, którzy  
siedzieli w hotelowej restauracji (s. 10-11).



W  10.04.10  oglądamy zatem smoleński Nowyj, a nawet wnętrze „apartamentu” 201, niedługo po 

tym, jak czyjaś tajemnicza (nie niewidzialna,  ale anonimowa,  mimo wszystko2)  ręka,  sięgnie po 

klucz do tego niezwykłego (dla historii smoleńskiej) pokoju...

...i  właściwie wszystko  git charaszo;  statyw w pok. 201 jest ustawiony w takiej pozycji,  w jakiej 

onegdaj miał kamerę ustawioną moonwalker...

2 Ludzi z recepcji Gargas nie pokazuje, nie ma więc nagrań tego, co oni widzieli/słyszeli 10 Kwietnia.



...tylko  brakuje tu jednego istotnego elementu.  Jest  wszak  statyw,  a  nie ma  kamerzysty. 

Montażysta  Wiśniewski  indagowany  jest  przecież  przez  ekipę  dziennikarki  śledczej  u  siebie  w 

chałupie, nie siedzi on w pok. 201 w Nowym i nie pokazuje stamtąd, co robił, co widział, gdzie co się  

działo etc. Nie idzie on za Gargas z wystawionym mikrofonem, by „w terenie” po kolei wszystko 

„odtwarzać z pamięci”, jak nieoceniony i niezastąpiony W. Iwanow-Safonienko - 

w trakcie kręcenia 10.04.10 już nie mechanik samochodowy z KIA, w przeciwieństwie do I. Fomina, 

wspominającego (z uśmiechem na ustach, jeśli nie ze szczerym, końskim rżeniem), jak widział, że 

Wiśniewski dostał na „miejscu katastrofy” po łbie od omonowców, 

ale  akurat  tego  momentu  Fomin  nie  sfilmował  swoją  komórką,  tak  pilnie  śledzącą  właśnie 

Wiśniewskiego.

Czy Gargas nie mogła zafundować polskiemu świadkowi „katastrofy smoleńskiej” i jedynemu, 

wedle oficjalnych danych, przedstawicielowi polskich mediów, który był na „miejscu katastrofy” z 



kamerą w ręku (nawet, a może szczególnie, jeśli filmował je 9-04-20103), takiej sentymentalnej 

podróży do Smoleńska? Czy nie byłoby wtedy prościej odtworzyć przebieg zdarzeń – od świtu 

po „chwilę zero”, a nawet później/wcześniej? 

Moglibyśmy dzięki takiej wyprawie (z udziałem naocznego świadka) po prostu przejść tą drogą, 

którą stąpał moonwalker (zaczynając od drzwi pok. 201, ma się rozumieć), ujrzeć, 

jakie miejsca mijał – zamienić słowo z pracownikami recepcji na ten temat – dowiedzieć się, w 

której minucie i sekundzie (i dlaczego dopiero wtedy) Wiśniewski włączył kamerę, kogo widział, 

zmierzając na pobojowisko – czy sam był widziany przez jakichś smoleńskich gapiów – w którym 

dokładnie miejscu został po swym filmowaniu zatrzymany; gdzie stał mityczny ruski UAZ, którym 

moonwalker odjechał pod bramę lotniska, przy której z kolei miał rozmawiać z W. Baterem i J.  

Mrozem, który chciał  kupić moonfilm,  itd.  Gdyby Wiśniewski wziął  udział  w wyprawie śledczej 

Gargas i w wizji lokalnej, jakiej dziennikarka się podjęła – być może nasza wiedza byłaby o wiele  

bogatsza. Co innego bowiem opowieść kogoś, kto był na miejscu w  tamtych dniach, a co innego 

narracja (nieobecnej wtedy) red. Gargas, starającej się skonstruować wideo-ilustrację na bieżące 

potrzeby nieomylnej szkoły Macierewicza.

 

Załóżmy jednak, że Wiśniewski nie chciał się w taką sentymentalną podróż udać (w co wątpię) lub 

też, że Gargas wolała „świeżym, reporterskim okiem” spojrzeć na XUBS i okolice, tj. nie poddawać  

się presji głównego polskiego świadka z 10-04 (w co też wątpię). Dodajmy, że nie tylko jego presji  

się Gargas nie poddawała podczas tej reporterskiej raboty. Pominęła ona w swoim filmie też takich 

świadków  jak:  członkowie  załogi  „Wosztyla”  i  pracownicy  ambasady  lub  MSZ,  oczekujący  na 

smoleńskim wojskowym lotnisku na przylot/y prezydenckiej delegacji.  Nie mogła się Gargas do 

tych ludzi dodzwonić? Nie mogła nagrać jakichś ich zeznań (choćby telefonicznych) na potrzeby 

śledczego  filmu4?  „Katastrofę  smoleńską”  wszak  nie  tylko  Wiśniewski  z  hotelowego  pokoju 

widział/słyszał – widzieli/słyszeli ją (lub też nie wiedzieli/nie słyszeli jej, bo to różnie z tym bywa w 

zeznaniach) ci wszyscy, co przebywali na płycie XUBS. Nawet M. Wierzchowskiego i M. Jakubika,  

było nie było, przedstawicieli prezydenckiej kancelarii5, nie mogliśmy zobaczyć w 10.04.10, 

choć Wierzchowski miał być na pobojowisku zaraz po trzech felczerach6, zaś Jakubik (wedle relacji 

Wierzchowskiego przed ZP) miał przybyć nieco później, ale za to zrobić osobiście unikalne zdjęcia  

na  XUBS.  Tymczasem  ani  Wierzchowskiego,  ani  Jakubika,  ani  choćby  fotek  zrobionych  przez 

polskich świadków (z wyjątkiem Wiśniewskiego) typu P. Głod z KP7, który tyle czasu spędził na 

warcie przy ciele Prezydenta i,  jak,  opowiada w  10.04.10,  sądził,  że może zginąć na XUBS, gdy 

3 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf i http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf 

4 Wosztyl  wprawdzie  pojawi  się  w  Anatomii  upadku,  lecz  tylko  z  króciutkiego  materiału  zrobionego  kiedyś  przez 
TVN24.

5 Z punktu widzenia szkoły Macierewicza: tzw. naszych ludzi.
6 http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska   oraz  http://freeyourmind.salon24.pl/482537,syrena-

lesna 
7 Ludzie z KP też robili  swymi komórkami zdjęcia – widać je choćby w filmie  Mgła  (wieczorne migawki z hotelu z 

ruskim telewizorem).

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/482537,syrena-lesna
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http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf


Ruscy zgasili wieczorem światło na „miejscu katastrofy” – nie ma w 10.04.10.

Skoro o Głodzie mowa – stawiam taką swoją prywatną hipotezę, choć ręki za to nie dałbym sobie  

uciąć,  że  to  właśnie  Głod mówił  przez  modulator  głosu  (a  więc  jak  Lord Vader  z  Gwiezdnych 

wojen), w Misji specjalnej z 28-04-2010, opowiadając z przejęciem o tym, jak to broniono na XUBS 

przed Ruskami ciała Prezydenta, by nie zostało ono zabrane z pobojowiska do Moskwy (screeny 

poniżej):



 

Jak nietrudno bowiem zauważyć,  w tej  opowieści  z  końca kwietnia 2010 (Misja specjalna)  nie 

pojawiały się takie – zdawać by się mogło  istotne –  detale, jak te:  gdzie dokładnie i kiedy 

znaleziono ciało Prezydenta?

Informacja o tym, że zostało ono „wyciągnięte kilkanaście metrów od samolotu” przemawiała może 

(pod koniec kwietnia 2010) do wyobraźni widza8, lecz nie niosła ze sobą zbyt wielu konkretów. Jak 

dowiedzieliśmy się później (październik 2010) z relacji min. J. Sasina (przed ZP) – nie mógł on, 

przybywszy z  borowcami z  Katynia,  nikogo rozpoznać na XUBS (spośród kilku/kilkunastu ciał, 

które widział9), tym bardziej więc znaleźć ciała Prezydenta i  do czasu późnopopołudniowego 

8 Wtedy bowiem obraz XUBS był wciąż zamglony medialnie. 
9 Sasin przed ZP opowiada: nie byłem w stanie rozpoznać nikogo z tych... z tych osób.  Ponadto, no, te ciała, które były  

na  zewnątrz,  yyy...,  no,  to  było  je  widać,  prawda,  natomiast  tych  ciał,  no  to  nie  było  96  ciał,  no,  tych  ciał,  
powiedzmy,  było,  nie  wiem,  no,  10,  kilkanaście,  prawda,  natomiast,  jak  mniemałem wówczas,  pozostałe  ciała  
znajdują się, yyy..., we wnętrzu wraku, prawda, a ponieważ stan zniszczenia tego wraku był taki, a nie inny, to tak  
naprawdę bez  yyy...  sprzętu  jakiegoś,  który byłby  w stanie,  nie  wiem,  no,  te  bezpośrednio te  części  od  siebie  
poodciągać,  no  to,  to...  wejście  tam  do...  do  środka  wraku  było  niemożliwe,  prawda,  bo  to  było  po  prostu  



wylotu  ze  Smoleńska  ów  „pan  minister”  nic  nie  wiedział  o  znalezieniu  zwłok  L. 

Kaczyńskiego. Sasin nic o tym nie wiedział10, natomiast A. Kwiatkowski, prezydencki urzędnik 

siedzący z  tymże Sasinem w tym samym jaku-40 i  wyczekający wraz z  głównym prezydenckim 

akustykiem  na  ruską  zgodę  na  odlot  z  XUBS  do  Warszawy  (gdzie,  wedle  dr.  A.  Dudy, 

konstytucjonalisty prezydenckiego, 

trwał już zamach stanu), opowiadał w Mgle (s. 106): 

Kiedy czekaliśmy na odlot jaka do Warszawy otrzymywaliśmy informacje o znalezieniu,  

zidentyfikowaniu  ciał  kilku  osób.  Dowiedzieliśmy  się  też,  że  zostało 

zidentyfikowane ciało pana prezydenta. Wiedzieliśmy, że znaleziono naszą koleżankę  

Kasię Doraczyńską w takim stanie, jakby prawie nic jej się nie stało.

Nas jednak interesuje  teraz  film  10.04.10,  zaznaczam,  a  nie  niesamowita,  poruszająca do głębi 

Mgła, prezentująca  całą  plejadę  smoleńskich  i  warszawskich  męczenników11,  których  w  wideo 

10.04.10 nie widzimy. Gargas ze swą bezkompromisową (i szczególnie efektywną w docieraniu do 

materiałów sporządzanych przez ruskich funkcjonariuszy) ekipą telewizyjną jedzie na wizję lokalną 

do Smoleńska nie tylko nie biorąc ze sobą najważniejszego polskiego świadka, lecz i nie nagrywając 

relacji  innych  polskich  świadków,  którzy  czekali  na  XUBS.  Przeoczenie?  Zagapienie  się? 

gruzowisko yyy... blach, więc yyy... tutaj na pewno podjęcie takich działań od razu zmierzających do tego, żeby  
yyy...  żeby  kogoś  identyfikować,  czy,  czy,  czy  znajdować  ciała,  no,  po  prostu  było  niemożliwe  
(http://freeyourmind.salon24.pl/408456,2-przesluchanie-sasina-cz-2).

10 Por.  http://freeyourmind.salon24.pl/408456,2-przesluchanie-sasina-cz-2:  A. Macierewicz:  A czy przed wylotem – 
przed pana wylotem dowiedział się pan, miał pan informację o odnalezieniu ciała p. Prezydenta?  J. Sasin:  Yyy...  
nie. Ja takich informacji nie miałem.Yyy... i tutaj yyy... też yyy... (westchnienie) Nie miałem takiej informacji. 

11 W 53 minucie  Mgły  wyświetlany jest napis:  Bohaterowie filmu nie pracują już w Kancelarii Prezydenta. Zostali  
zwolnieni lub odeszli na własną prośbę – świadczący, iż autorki Mgły niedokładnie sprawdziły dane.

http://freeyourmind.salon24.pl/408456,2-przesluchanie-sasina-cz-2
http://freeyourmind.salon24.pl/408456,2-przesluchanie-sasina-cz-2


Roztargnienie? Nadmiar wrażeń?

Może  autorka  10.04.10  zwyczajnie  chciała  zachować  tzw.  czystą  świadomość,  przybywając  na 

smoleńską ziemię niczyją i nie obciążać reporterskiego umysłu dziwnymi relacjami tychże polskich 

świadków  (typu  Wiśniewski,  Bahr,  operator  R.  Sęp,  co  nie  widzieli  ciał  na  „miejscu 

zdarzenia”;  Wierzchowski  z  kolei  miał  widzieć  jakieś  ciała,  ale  za  to  nie  słyszał  żadnej 

katastrofy,  sądził nawet, co gorsza, że Delegaci wylądowali,  a Ruscy się zagapili ze schodkami 

etc.).  Mogła  wprawdzie  Gargas  znaleźć  np.  świetnego  red.  W.  Batera  (kiedyś,  dosłownie  przez 

chwilkę,  przemknął się on przez  Misję specjalną  rekonstruując,  po wcześniejszych pomyłkach12, 

godzinę połączenia telefonicznego między D. Górczyńskim z MSZ i XUBS a nim13), 

ewentualnie rewelacyjnego red. P. Kraśkę, który jako pierwszy wydał książkę o „Smoleńsku”14, a w 

hotelu Nowyj znajdował się już wtedy, gdy z Warszawy nadchodziły pierwsze depesze dot. tego, co 

się w Smoleńsku stało, dzięki którym to depeszom Kraśko mógł się dowiedzieć (bez wychodzenia z 

hotelu) wielu szczegółów dotyczących „katastrofy”, nim w ogóle dotarł (z Sępem) na jej „miejsce” (a 

ściślej w pobliże zapór strażackich). 

Nie zaszkodziłoby też ekipie Gargas wziąć na spytki legendarnego red. M. Pyzę, który opowiadał w 

Wiadomościach  TVP,  w  południe  10  Kwietnia,  o  tym,  że  (nim  pojechał  do  Katynia  –  w 

12 http://freeyourmind.salon24.pl/380030,medytacje-smolenskie-6-godzina-batera   
13 http://freeyourmind.salon24.pl/468918,problem-z-relacjami-w-batera   
14 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/oko-zaby-4.html   

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/oko-zaby-4.html
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http://freeyourmind.salon24.pl/380030,medytacje-smolenskie-6-godzina-batera


przeciwieństwie do Kraśki, co rezolutnie pozostał w Smoleńsku) słyszał, jak tupolew krążył nad 

hotelem Nowyj15, a poza tym ścierał się z ruskimi mundurowymi w ciężkich walkach na smoleńskim 

froncie: 

Gargas mogłaby też wysłuchać przed kamerami fantastycznego red. P. Prusa, też z TVP, 

15 Brzmiało to tak: Przede wszystkim zdjęcia, które państwo przed chwilą widzieli, to pierwsze zdjęcia z tego miejsca  
zrobione przez jednego z pracowników TVP. Wszystko się wydarzyło około dwustu metrów stąd za tymi drzewami.  
Tam runął samolot z prezydentem L. Kaczyńskim na pokładzie około godziny dziesiątej.  Dwieście metrów w 
drugą stronę jest hotel, w którym zakwaterowana jest ekipa telewizji. Myśmy jeszcze ten samolot słyszeli, gdy on  
podchodził  do lądowania. Słyszeliśmy wielokrotnie szum silników niemal nad naszymi głowami,  ale nic wtedy  
jeszcze nie budziło niepokoju. To, co my słyszeliśmy później potwierdzali świadkowie, których spotkaliśmy tutaj.  
Mówią, że czterokrotnie samolot podchodził do lądowania tuż nad drzewami przechylił się pod kątem mniej więcej  
45 stopni,  lewym skrzydłem zahaczył  o wierzchołki  drzew, ściął  drzewa,  wbił  się właśnie  lewym skrzydłem w  
ziemię, wyrył spory rów i tam zapłonął. Na miejscu pojawili się strażacy. 
Dziennikarze natychmiast właściwie wszyscy przyjechali z Katynia do Smoleńska, co nie było łatwe, bo miasto w  
okolicach lotniska  w tym momencie  stanęło  w korkach.  Sytuacja  na miejscu,  gdy przyjechaliśmy była  bardzo  
dramatyczna. Próbowaliśmy dotrzeć do miejsca katastrofy, ale bardzo szybko pojawiła się milicja, FSB, po chwili  
również funkcjonariusze służb specjalnych, OMON-u, nie pozwalali nam tam wejść, zatrzymali nawet kilka osób,  
pracowników  TVP i  od  świadków  dowiadywaliśmy  się,  jak  to  wyglądało.  Jak  mówiłem,  około  dziesiątej 
samolot  runął  i  stanął  w  płomieniach. Później  nadeszła  ta  najgorsza  wiadomość:  wszyscy  zginęli  
(http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni).

http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni


który  we  wczesnej  „smoleńskiej”  Misji  specjalnej opowiadał,  jak  to  nie  miał  pojęcia,  iż 

nieopodal tegoż hotelu w ogóle jest jakieś lotnisko16 (czyżby więc cały tydzień spędził poza 

miastem, czy też aż tak wesoło było podczas dziennikarskich biesiad w hotelu Nowyj, iż świata nie 

było widać ani słychać za murami?), tudzież chwytającego za serce red. J. Mroza z TVN24, który nie 

tylko przyleciał i odleciał 10 Kwietnia „Wosztylem”17, 

lecz i nie dojechał rankiem 10-04 do Katynia na szykujące się uroczystości, i został stamtąd przez  

ruskich funkcjonariuszy  zawrócony,  co  sprawiło,  iż  przybył  na  XUBS „zaraz  po  katastrofie”,  a 

nawet  osobiście  się  widział  z  moonwalkerem  Wiśniewskim18 przy  bramie  lotniska  Siewiernyj, 

potem zaś, jak legendy smoleńskie głoszą, wylądował gdzieś w koszarach przy XUBS (na ten temat  

16 By nie być gołosłownym, przypomnę słowa Prusa: Największym zaskoczeniem było, że w ogóle to lotnisko tam jest,  
bo my mieszkaliśmy przez tydzień w hotelu, który znajduje się tuż obok lotniska i nie mieliśmy pojęcia, że to jest  
lotnisko. Po prostu po drugiej stronie drogi od hotelu był jakiś niewysoki mur, jakaś stara zardzewiała brama, ale  
tam nie  lądował  żaden  samolot.  Nie  było  jakby  żadnego  śladu,  który  mógłby  wskazywać,  że  to  jest  lotnisko  
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lotnisko-2.html).

17 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/lot-dziennikarzy.html   
18 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/top-secret.html  , 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/spotkanie-mroz-wisniewski.html i 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/spotkanie-mroz-wisniewski.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/top-secret.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/lot-dziennikarzy.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lotnisko-2.html


jeszcze żaden reportaż śledczy nie powstał, mimo upływu lat). 

Czołowa  dziennikarka  śledcza  szkoły  Macierewicza  miała  więc  naprawdę  z  kim 

pogadać i to nawet bez specjalnego ruszania się ze stolicy, obrała jednak drogę nieco 

okrężną,  tj.  1)  z  pominięciem  polskich  świadków  (poza  Wiśniewskim)  i  2)  ze 

skoncentrowaniem  się  na  smoleńskich  leśnych  dziadkach,  sowieckich  ludziach 

przestraszonych i  niepewnych (pod rządami czekistów) dnia ani godziny,  budzących zrozumiałe 

współczucie u polskiego widza. 

Gargas  taką  właśnie  obrała  metodologię  swego  śledztwa,  jakby  to  oni,  ci  właśnie  sowieccy, 

zabiedzeni ludzie,  mieli  o wiele więcej  do powiedzenia o „zdarzeniu” aniżeli  polscy elokwentni,  

pewni siebie i  roześmiani żurnaliści,  montażyści,  operatorzy,  dyplomaci,  urzędnicy prezydenccy, 

piloci PLF 031 lub stewardessa „Wosztyla”19, którzy (w przeciwieństwie do A. Żujewa na 10.04.10) 

nie muszą zdawać raportów żadnym zwierzchnikom z KGB/FSB. 

19 http://freeyourmind.salon24.pl/407037,stewardessa   

http://freeyourmind.salon24.pl/407037,stewardessa


Wróćmy jednak nie tyle do tychże zahukanych ludzi sowieckich, co do moonwalkera, który zaznał 

szczególnego wyróżnienia ze strony Gargas (przynajmniej w 10.04.10, gdyż w Anatomii upadku już 

go  nie  oglądamy),  ale  i  sam wyróżnił  tę  przedstawicielkę  szkoły  Macierewicza  udostępnieniem 

swoich  bezcennych  materiałów  wideo  –  nie  tylko  unikatowego  moonfilmu,  lecz  i  mgielnego 

sitcomu, na którym „rejestrowała się pogoda”, a nawet zarejestrowali się dwaj inni świadkowie – 

blacharze,  którzy  wtarabanili  się  Wiśniewskiemu  w  kadr  i  ponoć  „uniemożliwili”  mu  dalsze 

filmowanie.  Mając na patelni takich dwóch „ocziewidców” i  stosując metodologię Gargas (ruscy 

świadkowie  ważniejsi  od  polskich),  należałoby  właśnie  na  potrzeby  10.04.10  tychże  blacharzy 

hotelowych odszukać i (choćby z użyciem ukrytej kamery) przepytać o to, co widzieli/słyszeli w 

sobotę  10  Kwietnia20.  W  filmie  Gargas  jednak  blacharzy  widzimy  wyłącznie  na  zdjęciach 

moonwalkera.

20 Ewentualnie: kiedy pracowali na tarasie hotelowym – w jakim dniu, w jakich godzinach. 



Jeśliby  wierzyć  parametrom  czasowym,  wklepanym  do  wideo  przez  polskiego  montażystę  w 

procesie postprodukcji,  to  blacharze mogli nawet lepiej widzieć i słyszeć „katastrofę smoleńską” 

aniżeli  stojący za nimi i  za oknami,  moonwalker.  Tym bardziej  więc warto byłoby,  na potrzeby 

dziennikarskiego śledztwa, wysłuchać ich relacji. Czy Gargas nie szukała blacharzy w Smoleńsku, 

czy też szukała, lecz nie znalazła? 

Czy nie pracowali już wtedy (gdy zbierała swoje materiały) w hotelu Nowyj,  czy jak najbardziej 

pracowali,  ale  nie  byli  w  kręgu  zainteresowań  Gargas,  w  przeciwieństwie  np.  do  hotelowego 

pracownika „Rustama”, co odgarniając śnieg, opowiadał o tym, jak widział samogon, pardon, sam 

ogon z warkoczem komety – „Rustama” filmowanego z dwóch kamer: jednej usytowanej na piętrze 

hotelu:  



a  drugiej  ukrytej  w  ubraniu  Gargas  lub  tego  gostka  w  okularkach  powyżej,  „wizualizującego” 

grabiami przebieg „katastrofy” wraz z gestykulującym „Rustamem”

Oczywiście  tego rodzaju (w szerokim sensie:  śledcze) metody,  charakterystyczne dla prac  służb 

specjalnych,  zapewne  były  niezbędne,  zdaniem  samej  Gargas,  do  tego,  by  uzyskać  zeznania 

świadków, którzy otwarcie do kamery nie chcieliby mówić. Czy jednak, mówiąc do kamery ukrytej  

(pierwszej lub drugiej), składali oni  prawdziwe zeznania? To chyba kwestia, którą nie zaprzątała 

sobie głowy dziennikarska ekipa. Poza tym, czy „Rustam”, wiedząc, iż ma do czynienia z ludźmi z 

polskiej telewizji, nie mógł być wcześniej uprzedzony przez FSB, że może być filmowany w jakiś 

sprytny sposób, zwłaszcza jeśli sam byłby jakimś skromnym funkcjonariuszem FSB przewidzianym 

do kontaktów z mediami? 

Cóż  zresztą  złego  w  byciu  przedstawicielem  jakichś  ruskich  specsłużb,  skoro  Gargas  w  tymże 

10.04.10  zamieszcza,  jak  wiemy,  „wizualizację”  dokonywaną  palcem  na  śniegu  przez  starego 

przedstawiciela specnazu, Anatolija Parfionowa, który wprawdzie samej „smoleńskiej katastrofy”, 

nie widział (jak ja przyszedłem, to on już upadł), lecz wie, jak do niej doszło?



Tu nawet ukryte kamery nie są wcale potrzebne, bo i świadek nic do ukrycia nie ma. W 10.04.10 

pojawia się zresztą całe mnóstwo materiałów ruskich specsłużb, a więc filmików kręconych już na 

pobojowisku  i  wspaniałomyślnie  przekazanych  ekipie  Gargas  do  upublicznienia  –  ale  i  w  tym 

kontekście (tychże wideo i metodologii Gargas) pojawiają się zagadki oraz znaki zapytania. 

Na fotografii powyżej widać na niebiesko odziane dwie blondynki po prawej stronie za noszami. Te 

fryzury  i  ubiór  owych  kobiet  nasuwają  skojarzenie  (być  może  nieuprawnione,  ruski  operator 

bowiem  przezornie  nie  robi  zbliżeń  na  twarze  osób  stłoczonych  wokół  pustych  noszy)  z 

„pracownicami  pogotowia”,  które  kiedyś  (ponoć  nazajutrz  po  „katastrofie”)  z  przejęciem 

opowiadały dociekliwym reporterom Superwizjera o tym, jak to w ciągu połowy godziny doliczyły 

się na pobojowisku około 90 ciał. Chodzi oczywiście o Irinę Tałałajewę



i Oksanę Kułakową.

Czy  Gargas,  znowu  dysponując  przecież  zdjęciami  opublikowanymi  przez  Superwizjera  już  w 

kwietniu  2010,  nie  mogła  dotrzeć  do  tychże  dwóch  kobiet?  Nie  pracują  już  w  smoleńskim 

pogotowiu?  Może nie  pracowały  w nim w ogóle  (nie  tylko  w kwietniu  2010),  niemniej  jednak 

wypowiadały się do polskich kamer na temat tego,  co miały zastać na „miejscu katastrofy”, zaś  

materiał włączony do 10.04.10 sugerowałby, iż faktycznie te dwie blondynki na polance przy XUBS 

były. Czy był tam także, znany nam z poruszającego kanadyjskiego paradokumentu NG, „ratownik” 

opowiadający, iż zrazu nie widział żadnych zwłok, a potem ujrzał 96 ciał, z których żadne nie było 

kompletne; niejaki Andriej Kasjanow21?

Nie wiemy – pewne jest dla nas tylko, że w 10.04.10 zbolałe oblicze Kasjanowa się nie pojawia. 

21 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf, s. 20. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf


Ruskiemu kamerzyście ze specsłużb nieźle idzie, jeśli chodzi o pokazywanie szpaleru formującego 

się  do  „przeczesywania  terenu”,  gorzej  natomiast  z  łapaniem  w  obiektyw  wyciągania 

poszczególnych ciał „z wraku”,

wobec tego  Gargas  w  10.04.10  potęguje  grozę  obrazów straszliwą  muzyką,  która  towarzyszy  w 

podkładzie tymże zdjęciom, jakby nie lepiej było  maksymalnie wyostrzyć ścieżkę dźwiękową i np. 

pokusić się o tłumaczenie tego, co się mówiło i nagrywało podczas prac „poszukiwawczych”. 



Jest wprawdzie w 10.04.10 krótka seria fotografii (parametry czasowe nie są tradycyjnie podawane) 

z jakimiś szczątkami rozkładanymi na zielonych foliach – 

ujęcia  robione są jednak z  oddali,  a  więc  w typowy już  dla  „smoleńskich”  wideo-dokumentów, 

sposób, by nie zaprezentować widzowi „zbędnych szczegółów”.



O ile  więc  wyraziście  prezentują  się  czerwone  trumny,  o  tyle  zidentyfikowanie  kogokolwiek  na 

XUBS jest już niemożliwe.

Sporo zdjęć na ruskich materiałach specsłużb jest z nocy na XUBS, kiedy to już większość detali  

pobojowiska jest zupełnie niewidocznych.



O ile więc pokazany jest kadr z trzema trumnami z ciałami Prezydenta Kaczyńskiego, Prezydenta R.  

Kaczorowskiego i Marszałka K. Putry

o tyle nie ma żadnego materiału dokumentującego  znalezienie  tychże ciał.  Dobrze podświetlona 

natomiast jest sceneria przybycia premierów na pobojowisko do zony Koli,



tu jednak kamerzysta ustawia się z tyłu,  za ludźmi i  samego „miejsca katastrofy” nie filmuje ze 

zrozumiałych powodów.

Widzimy  więc  na  tych  nocnych  materiałach  kiepsko  oświetlone  fragmenty  samolotu  lub 

uszkodzone drzewa, ale nic więcej, czyli np. nie ma chwili „okazania” czarnych skrzynek przybyłej z  

Polski ekpie z płk. dr.  E.  Klichem na czele oraz wojskowymi prokuratorami,  a był to na pewno 

wiekopomny, historyczny moment na XUBS22.

22 Por. też wspomnienia płk. Z. Rzepy w rozmowie z Gargas: http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora 

http://freeyourmind.salon24.pl/489924,gora-z-gora


Wróćmy  więc  do  polskich  dokumentów  wideo,  a  więc  tych  zrobionych  ręką  montażysty 

Wiśniewskiego,  które  w  dość  swobodny  sposób  wykorzystuje  w  10.04.10  Gargas.  Swobodę  tu 

rozumiem  nie  tylko  tak,  iż  dziennikarkę  śledczą  szkoły  Macierewicza  moonwalker  wyróżnił 

udostępnieniem swoich prac  filmowych,  lecz  przede wszystkim tak,  że Gargas  sama (ze  zwoim 

montażystą z kolei) poddaje wtórnej obróbce materiały Wiśniewskiego. Moonfilm, a więc 

zapis księżycowej wędrówki po „miejscu katastrofy”, jest ewidentnie pocięty, jakby chciano pozbyć 

się „niestotnych” lub „nieciekawych” kadrów – zaś mgielny sitcom, tj. rejestracja mgły zaokiennej, 

wyemitowany jest nie dość,  że we fragmentach, to jeszcze w przyspieszonym tempie,  a zatem z 

pominięciem ścieżki dźwiękowej.

(klatka 004058 filmu 10.04.10 i poniżej 004059)



Widzimy na  tym powyższym przykładzie  zmianę  położeń  kamery  polskiego  montażysty.  Czy w 

takim razie moonwalker zatrzymywał nagrywanie? 

Tak czy tak, przez to, że mgielny sitcom jest poszatkowany i wyemitowany w szczątkowej formie,  

nie możemy prześledzić tego, co się nagrało jako tło obrazu z hotelowego parapetu, a prezentacja 

(mgielnego sitcomu) ma nam dać do zrozumienia, iż nic szczególnego się nie zarejestrowało, no bo 

nikt chyba nie podejrzewa (poza jakimiś paranoikami od maskirowki), że jakieś ważne fragmenty  

zostały  odsiane  przez  ekipę  śledczą  szkoły  Macierewicza.  Nasuwa  się  jednak  pytanie,  dlaczego 

Gargas nie zamieściła moonfilmu bez swojego montażu i dlaczego nie dołączyła mgielnego zapisu w 

całości choćby w postaci „bonusa” do  10.04.10  (zmieściłby się bez problemu na tej samej płytce 

wideo po odpowiedniej kompresji)? Czy nie zgodził się na to Wiśniewski,  czy też sama autorka 

wolała dokonać swojej preselekcji tych materiałów dowodowych? 

(powyżej mamy na „zegarze kamery” z prawej zero a na nim jedynkę, ale poniżej już...)



(...pod  piątką  widać  jedynkę  –  pytanie  zatem,  czy  tego  typu  efekty  specjalne  to  rezultat  prac  montażowych 

Wiśniewskiego, czy montażysty Gargasowej, klejącego wybrane „ramki” mgielnego sitcomu podług własnego uznania)

Jeśli Gargas wzięła się za obróbkę skrawaniem dokumentacji moonwalkera, to czy nie warto było 

wyciąć  i  właśnie  upublicznić  przynajmniej  jakieś  istotne  dla  historii  smoleńskiej  „momenty” 

mgielnego sitcomu – tak by  pokazać kolejno podejście „Wosztyla” i następne podejścia na XUBS 

włącznie  z  tajemniczym lądowaniem i  startem  słyszanym przez  Wiśniewskiego?  Czy  też  takich 

„momentów” po prostu nie było? Czy nie nagrało się lądowanie, a następnie kołowanie PLF 031 o 

7.15 pol. czasu? Czy na materiale polskiego montażysty jest tylko zarejestrowany ten przylot 

UFO w kształcie cygara, sfilmowanego w okolicy XUBS przez SW, a uchodzącego za iła-76? Czy 

Gargas nie mogła przekazać kopii materiałów Wiśniewskiego do analizy fonoskopijnej, by zbadano 



dźwięki zarejestrowane zarówno z hotelowego parapetu, jak i pojawiające się na moonfilmie?

To bowiem, iż w taki właśnie sposób został  opisany ten niezidentyfikowany obiekt latający przed 

hotelem Nowyj, wcale nie znaczy, że dokonano poprawnego opisu. Co by było wszak, gdyby to nie 

był ił, a np. jakiś tupolew? 

Parametry  „zegara  kamery”  na  mgielnym  sitcomie  mają  nam  sugerować  jednoznacznie,  iż  oto 

złapane  jest  w  obiektyw  „pierwsze”  nieudane  podejście  „Frołowa”  z  10  Kwietnia  -  ale  nikt  o 

zdrowych zmysłach nie powie, że Wiśniewski był w stanie, dysponując takimi surowymi „danymi 

wzrokowymi”, rozpoznać w szarej plamie właśnie taki a nie inny statek powietrzny23. 

23 Nie ma żadnej gwarancji, iż obraz „iła-76” na mgielnym sitcomie nie był modyfikowany, tj. że w postprodukcji ów 
„zarys” nie został jakoś przykrojony na potrzeby oficjalnej, wojskowej narracji.



Poza  tym,  dodajmy,  godziny  przylotów  iła-76  stanowiły  przedmiot  wielomiesięcznych  ustaleń 

fachowców wojskowych i wcale nie były oczywiste zwłaszcza w kontekście „momentu czasowego 

katastrofy  smoleńskiej”24.  Odległość  na  osi  czasu  między  „drugim  podejściem”  a  „lądowaniem 

prezydenckiego tupolewa” wahała się od 10 minut25 do 60 minut, jeśli  nie więcej – dość późno 

zatem ustalono, kiedy próbował przyziemiać ów ił.   

Co w takim razie z  drugim  podejściem iła-76 na mgielnym sitcomie? Nie nagrało się? A jeśli się 

nagrało, to  czemu się nie znalazło w 10.04.10 choćby dla porównania widoczności? Oczywiście to 

pytanie nie tylko do Gargas, bo przecież i w słynnej prezentacji „komisji Millera” pokazywane było  

wyłącznie to „pierwsze podejście”, z bonus trackiem w postaci fragmentów dialogów szympansów 

na „wieży” XUBS. 

24 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/02/ZS-FYM-4.pdf s. 33, gdzie cytuję notatkę E. Klicha 
wysłaną do premiera Tuska, a dotyczącą m.in.  lądowania... jaka-40 o godz. 7.26 pol. czasu. Por. też a propos 
jaków: http://arturb.salon24.pl/310734,jaki-40-w-polsce 

25 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf s. 58-59.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf
http://arturb.salon24.pl/310734,jaki-40-w-polsce
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/02/ZS-FYM-4.pdf


Wiemy natomiast, że zarówno do konstrukcji tupolewów 154-M jak i iłów-76 używa się tych samych 

ruskich  silników.  To  zdjęcie  poniżej,  pochodzące,  nomen  omen,  z  Misji  specjalnej,  niestety, 

upublicznione zostało bez podawania parametrów czasowych. Ił-76 jest tu widoczny nad 

lotniskiem na tyle wyraźnie, iż jego sylwetka nie budzi wątpliwości – konia jednak z rzędem temu, 

kto wie,  kim jest autor tychże zdjęć. Można podejrzewać, iż to jeden z dziennikarzy, co przylecieli 

„Wosztylem” i ponoć na własne oczy brawurowe popisy „Frołowa” nad XUBS oglądali – ale czy jest  

to godzina 9.26 rus. czasu, czyli 7.26 polskiego?



Żurnaliści  oglądali  i  nawet nagrywali  ryzykowne podejścia  „Frołowa”26,  jak widać.  Przy czym – 

znów, jak w przypadku mgielnego sitcomu – zarejestrowane/upublicznione jest tylko jedno z nich. 

Co z drugim podejściem? A może to powyżej jest tym „drugim”? Jeśli tak, to jak w takim razie 

interpretować te niemalże egipskie ciemności na zdjęciu, jakby to był blady świt 10 Kwietnia, a nie 

godz. ca. 9.30 lokalnego czasu? To zresztą nie wszystko – gdyż w owej smoleńskiej Misji specjalnej 

pokazano nie tylko to sfotografowane wyżej podejście iła, ale i to krążenie w niskich chmurach 

nad lotniskiem na wysokości kilkuset metrów – innego niż ił-76 samolotu (o czym już 

szerzej kiedyś pisałem)27. Czy ten statek powietrzny wyglądający na iła-96 („prezydencki”, tyle że 

26 Por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf s. 25.
27 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf   s. 26.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf


„Dimki” Miedwiediewa) podchodził 10 Kwietnia do lądowania na smoleńskim wojskowym lotnisku,  

czy nie (tzn. wyczekiwał np. na przylot części polskiej delegacji prezydenckiej)? Te pytania muszą 

na razie pozostać bez odpowiedzi. Tak jak kwestia tego,  kto i o której dokładnie godzinie, 

robił te poranne zdjęcia zamieszczone w filmie Mgła – M. Dłużewska z J. Lichocką zadbały 

o to bowiem, by takiego drobnego szczegółu nie podawać.

Ujęcia te są tak zapobiegliwie robione przez stojącego przy bramie wjazdowej na XUBS operatora 

kamery, iż nie sposób rozpoznać twarzy żadnej z osób oczekujących na płycie lotniska.



Niemniej jednak jakiś autor tych zdjęć (bez jakichkolwiek zbliżeń) musi być. Podobna historia jest z 

fotografiami z Katynia – też nie wiadomo, z jakich dokładnie są godzin:

Brak  też  migawek  ilustrujących  krzątaninę  akustyków  prezydenckich  przy  nagłośnieniu  i 

krzesełkach (zresztą ze świecą można by szukać tego typu fotografii), tak jak i filmu z turystycznego 

pobytu parlamentarzystów w 10 Kwietnia Gniezdowie (wydaje się mało prawdopodobne, by któryś 

z wycieczkowiczów nie zarejestrował krótkiej wycieczki choćby telefonem komórkowym; może np. 

pos.  M.  Zuba,  która  była  w  Smoleńsku/Katyniu  zarówno  7.,  jak  i  10-04  posiada  swój 

fotodepozyt?)28. 

28 Por. http://freeyourmind.salon24.pl/467008,2-wycieczki 

http://freeyourmind.salon24.pl/467008,2-wycieczki


Chronologicznie później w Mgle wmontowane są jeszcze takie zdjęcia sprzed bramy XUBS

ale znów, nie wiadomo, z której godziny. Jakiejś szczególnej paniki wszak wśród zebranych przy 

miejscu postojowym nie widać. 



Kamerzysta ponadto stara się jak może, by nikogo nie pokazać

dokładniej więc może oglądać fakturę asfaltu przy bramie aniżeli czyjąkolwiek twarz. W tle (por. 

kadr poniżej) dostrzec można nieco zamglone rzędy drzew.



Kadr nr 24507 (poniżej) na ułamek sekundy prezentuje sylwetki paru osób, ale i tak twarze są nie  

do rozpoznania.

Niewykluczone  więc,  że  w  postprodukcji  materiał  został  „domglony”  za  pomocą  jakiegoś  filtra 

wideo.



I w momencie, w którym operator zbliża się do tych ludzi (kadr 24556), filmik się urywa:

 

i widzimy potem dobrze oświetloną twarz A. Kwiatkowskiego, której chyba nie muszę przypominać.  

W filmie Dłużewskiej i Lichockiej są też (nie najlepszej jakości) zdjęcia z pobojowiska



też oczywiście bez dokładnych parametrów czasowych

i z akcji, powiedzmy, poszukiwawczo-ratunkowej



i  tu  jakby  depozyt  znajomy  (niezawodne  ruskie  służby  specjalnie  dla  Gargas)  i  postać 

charakterystyczna, jedna z blondynek, o której już wspominałem w Wizji lokalnej

Oksana,  obok dziadka w czapce z żółtą reklamówką, zaś poniżej,  za tym telefonującym, z lewej  

strony z tyłu zapewne Irina. 

Obie mają pełne ręce ratowniczej roboty, tak jak i ten ruski ratownik na pierwszym planie.



Kamerzysta,  zapewne,  by  nam  oszczędzić  drastycznych  widoków,  nie  sfilmował  akcji 

błyskawicznego  wynoszenia  zwłok  na  noszach  –  w  czym  obie  pracownice  pogotowia  miały 

uczestniczyć. Chyba że to akurat był ten wyjątkowy moment, kiedy one „stały jak słup soli”, jak to  

opowiadały w Superwizjerze (z 19-04-2010):



Potem już wszystko odbywało się bardzo szybko.



Jeśli  już  mowa  o  Superwizjerze  i  Mgle  jednocześnie,  to  podejrzewam,  iż  mało  kto  z  osób 

oglądających te dwa materiały wideo dostrzegł taki intrygujący detal związany i z hotelem Nowyj, i  

z „listą pasażerów”: oto rzecznik gubernatora smoleńskiego (A. Jewsiejenko) z gostkiem z hotelu 

urządzają sobie przed kamerami polskiej telewizji coś w rodzaju chwili zadumy w holu

i ten pierwszy pokazuje przed kamerą takie jakby okolicznościowe karty z tymi nazwiskami. Nie  

interesuje nas w tym momencie ta karta na wierzchu (poniżej), lecz ta trzymana pod spodem:

  



można odnieść wrażenie bowiem jakby na niej widniał napis: (Pan Jacek) SASIN:

ale może to przywidzenie.

Przywidzeniem na pewno jest to, iż niektóre kadry z tamtego kwietniowego Superwizjera (poniżej)



zrobione przy ul. Kutuzowa



nie wiadomo dokładnie, kiedy i przez kogo...

pojawiają się parę miesięcy później, we wrześniowej (2010) Misji specjalnej, jako „nowe” filmiki z 

komórki Iwanowa-Safonienki29 

29 http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/misja-specjalna/wideo/21092010/2632524   por.  też 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/montaz-i-zoom-u-safonienki.html.  W  tym  miejscu  może 
warto zacytować, co mówi Safonienko o „swoim” słynnym komórkowym wideo  ekipie  Syndromu katyńskiego:  Nie 
wystawiałem filmu w Internecie, dałem go chłopakom i tyle. Mogę pokazać. (...) O, to jest właśnie to drzewo, w tym  
miejscu zacząłem filmować, podchodzić, zbliżać się. (...) Były przygłuszone [dźwięki wystrzałów – przyp. F.Y.M.] - 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/montaz-i-zoom-u-safonienki.html
http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/misja-specjalna/wideo/21092010/2632524


Pytanie zatem, czy to Superwizjer już nazajutrz po „katastrofie” dotarł do słynnego acz skromnego 

mechanika z warsztatu KIA, czy też koledzy montażyści przeróżni wyposażyli komórkę Iwanowa-

Safonienkę w filmiki nakręcone przez innych „operatorów” aniżeli smoleński mechanik:

podobny dźwięk wydają naboje wybuchające w ognisku. Przygłuszone wybuchy, trzy, albo cztery. (...)  



- i jeszcze dla porównania kadr z Superwizjera -

dość  że  kto  jak  kto,  ale  tak  doskonale  obeznana  z  telewizyjnym  warsztatem  i  materiałami 

smoleńskimi  z  wszystkich  stron  świata  i  od  służb  wszelakich,  Gargas,  powinna  była  dostrzec 

podobieństwo między kadrami z Superwizjera (kwiecień 2010), a „nowymi filmikami” mechanika 

Iwanowa-Safonienki30. Trudno tu bowiem mówić o przypadkowym zbiegu okoliczności. 

30 W owym Superwizjerze prezentowano też już fragmenty filmiku Koli.



Wracając ponownie do Mgły. Z napisów końcowych dowiadujemy się od autorek filmu, że zdjęcia 

robili  Ryszard Jaworski i Włodzimierz Resiak (znany nam skądinąd w historii samoleńskiej jako 

jeden z tych pracowników medialnych prezydenckiej kancelarii,  co się nie zmieścili  fizycznie do 

„prezydenckiego  tupolewa”,  jak  to  fantazyjnie  opowiadał  przed ZP Wierzchowski31).  Ponadto w 

zmontowanym przez Pawła Suchtę materiale wg scenariusza Dłużewskiej i Lichockiej wykorzystane 

zostały też fotografie/migawki udostępnione przez:  Macieja Chojnowskiego, Macieja Osieckiego i 

PAP oraz KP, A. Gargas i  Michała Archana. W tym gronie pewnie należałoby szukać tych osób, 

31 http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska  ,  por.  też 
http://freeyourmind.salon24.pl/397936,zagadka-prezydenckiego-fotografa 

http://freeyourmind.salon24.pl/397936,zagadka-prezydenckiego-fotografa
http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska


które  filmowały  nieco  zamglone  okolice  bramy  przy  XUBS  i  tamtejszych,  niezbyt  wyrazistych,  

wyczekujących;  zwłaszcza  że  moonwalker  Wiśniewski  w  wywiadzie  dla  dziennikarzy  śledczych 

szkoły Macierewicza – tj. L. Misiaka i G. Wierzchołowskiego wspomina:

[O]bok płyty lotniska stały samoloty, a przy nich autokary z gośćmi i ekipy telewizyjne,  

które przyjechały nagrywać przylot polskiej delegacji. Było tam 200, a może  

300 osób32. 

Może i nawet przedstawiciele Polsat News?

32 Musieli zginąć, s. 86. Ze zrozumiałych względów, tzn. gdyby się okazało, iż w delegacji oczekujących byłyby jakieś 
znajome  twarze  czy  to  z  różnych  redakcji,  czy  z  parlamentu,  Misiak  z  Wierzchołowskim  (tak  jak  i  ZP: 
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1)  nie  dopytują  o  te  setki  osób  przy 
XUBS. Por. też kwestię dwóch delegacji oczekujących na przyloty dwóch delegacji prezydenckich (jednej z Moskwy, 
drugiej z Warszawy) rozważaną w: http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1


Czy taka olbrzymia ekipa nie wyglądała zrazu czegoś więcej niż tylko przylotu ViP-ów z Warszawy i 

czy w tzw. międzyczasie czegoś nie poodwoływano, że się tak potem ekipa rozjechała, rozpierzchła? 

Pozostawiając sprawę  setek oczekujących  nierozstrzygniętą33, wróćmy może do mitycznego zgoła 

(przez to, że mało kto go widział, a jeszcze mniej osób spośród tych, co widziały, sfilmował) „iła-76” 

i  mgielnej  rejestracji  prowadzonej  przez  moonwalkera  (dziwiącego  się,  nawiasem  mówiąc,  w 

cytowanym  wyżej  wywiadzie  dla  Misiaka  i  Wierzchołowskiego,  że  mu  nikt  nie  zaproponował  

czegoś takiego jak wizja lokalna na miejscu zdarzenia34). 

Przed  „komisją  Macierewicza”  Wiśniewski  (indagowany  przez  pos.  Sikorę),  na  niedługo  przed 

kręceniem  10.04.10,  opowiada, że sądził,  iż  niewłaściwie umocował na statywie i na hotelowym 

parapecie  swoją  SONY  miniDV:  zastanowiło  mnie  to,  dlaczego  ja  go  słyszę,  a  nie  widzę  –  

myślałem,  że  źle  ustawiłem kamerę,  że  np.  przyleciał  z  innego  kierunku  (...);  mówię:  zaraz,  

przecież  tu  jest  podejście.  Nie  komplikując  sobie  życia,  załóżmy,  iż  „Frołow”  ani  razu  nie 

podchodził od zachodu (i że z tego powodu moonwalker by go przeoczył), lecz parokrotnie po 

wschodniej stronie XUBS. 

Przy  dodatkowym  założeniu,  takim,  że  „Frołow”  wtajemniczony  był  w  meandry  smoleńskiej 

maskirowki (a co do tego chyba nie ma wątpliwości), możemy także przyjąć, iż ów ił-76 wcale nie 

musiał  lecieć przepisowo, by dokonać normalnego, zgodnego z osią pasa, podejścia do lądowania 

od wschodu.  Mógł  więc  pełnić  rolę  transportowca,  który  wykonuje  niskie  przeloty  po to,  by 1) 

przestraszyć  okoliczną  ludność (tak  by  miała  potem  o  czym  opowiadać),  2)  dokonać 

wybrozki jakiejś części rekwizytów,  które miały się pojawić na polance (część świadków z 

10.04.10 z uporem mówi o plaśnięciu czegoś na „miejscu katastrofy” - plaśnięcie kojarzy się raczej z 

33 Wypadałoby, rzecz jasna, przesłuchać w tej materii wielu świadków, a zagadnieniem tym nie zajmie się na pewno ZP. 
34 Musieli zginąć, s. 92. Przed ZP Wiśniewski powie pod koniec drugiej godziny przesłuchania: ani Rosjanie na miejscu  

w Smoleńsku, ani Rosjanie z komisji, nazwijmy to, MAK-owskiej, ani służby polskie, powiedzmy, komisja Millera  
[nie przesłuchiwały polskiego montażysty, naocznego świadka „katastrofy smoleńskiej” – przyp. F.Y.M.] . Jedyne, co  
miałem  możliwość,  nie  wiem,  czy  możliwość,  czy  obowiązek,  czy  konieczność  –  składałem  dwukrotnie 
wyjaśnienia w prokuraturze wojskowej. Znaczy raz w prokuraturze wojskowej takie dłuższe, drugie były  
uzupełniające, jak – może to komuś się wydać dziwne – przypomniałem sobie w kamerze, jak się wywołuje 
datę i godzinę. Bo chodziło o uzupełnienie, żeby chodziło o uściślenie czasu. (...) Jakiekolwiek służby 
radzieckie czy rosyjskie nie miały, nie miałem z nimi żadnych kontaktów oprócz tego, co było na lotnisku. Nie  
miałem też żadnych problemów z wyjazdem ze Smoleńska, żadne służby graniczne jakiekolwiek nie miały do mnie  
jakichś, nie wiem, czy zastrzeżeń czy wątpliwości. Normalnie, może to się wydać dziwne, spakowaliśmy sprzęt, bo  
skończyliśmy naszą pracę, wsiedliśmy do pociągu i wróciliśmy do Warszawy.    



upadkiem  czegoś  z  niskiego  pułapu,  ze  zrzuceniem  czegoś  na  ziemię,  nie  zaś  z  rumorem 

kiludziesięciotonowej  maszyny),  3)  uszkodzić  jakąś  część  drzewostanu wypuszczonymi 

kołami lub zawieszonym ładunkiem. 

„Frołow” zrazu mógł więc przelecieć, ścinając sobie nieco trasę związaną z kręgiem nadlotniskowym 

z... południa na północ, a więc po linii/osi „pancerna brzoza” - stacyjka benzynowa w okolicach 

XUBS  (i  w  ten  sposób  ewentualnie  „zaskoczyć”  lub  „zmylić”  czatującego  Wiśniewskiego,  o  ile 

faktycznie  ten  rejestrowałby  mgłę  10  Kwietnia35).  Jak  już  kiedyś  zwracałem uwagę36,  „Frołow”, 

mimo że  ma przybywać (według oficjalnej  narracji,  zaznaczam) z  Moskwy,  przylatuje  zrazu na 

smoleńskie  wojskowe  lotnisko  od  południa,  tj.  od  punktu  nawigacyjnego  OGALI,  który  jest 

położony nieco na wschód od Jużnego (skan z „raportu MAK” poniżej). 

Na  zdjęciu  (powiększonym  przeze  mnie)  smoleńskich  motolotniarzy  widać,  w  jakiej  odległości 

przetrącona brzoza i śmietnisko wokół niej usytuowane są względem niebieskiej stacyjki po prawej 

(w głębi pas startowy XUBS, oczywiście)

35 Zauważmy, że ani w sejmie przed ZP, ani w materiałach zamieszczonych w  10.04.10 nie ma pokazanego podejścia 
„Wosztyla”,  a  następnie  dwóch podejść  „Frołowa”.  Takich  materiałów nie  zaprezentowała  też  (podczas  premiery 
fragmentu mgielnego sitcomu na kontrkonferencji wobec konferencji „MAK”, na której przedstawiono ruski „raport  
końcowy”) „komisja Millera”. Naturalnie, to, że coś nie zostało zaprezentowane publicznie, nie znaczy, iż to coś nie 
istnieje – może być więc tak, iż celowo upublicznia się jedynie drobne fragmenty mgielnego sitcomu (tak, by nie 
ujawnić innych fragmentów, kłócących się z oficjalną narracją) – może być jednak tak, że mgielny sitcom to zapis 
fragmentaryczny  (por.  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/ciagosc-zapisu.html; 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozne-pliki-moonwalkera.html)  celowo  pomijający  pewne 
zdarzenia, które zachodziły lub po prostu zapis zrobiony ex post, zupełnie innego dnia (czyżby 24 kwietnia 2010?  
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/mga-0.html)  i  wyłącznie  po  to,  by  stworzyć  (uzupełniającą 
oficjalną narrację) „opowieść o mgle” z 10-04.

36 http://freeyourmind.salon24.pl/460465,frolow   

http://freeyourmind.salon24.pl/460465,frolow
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/mga-0.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozne-pliki-moonwalkera.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/ciagosc-zapisu.html


Ten  powrót  pod  „kamień  milowy”  oficjalnej  narracji  dotyczącej  „katastrofy  smoleńskiej” 

zawdzięczamy N. Bodinowi (nomen omen lekarzowi ze smoleńskiego pogotowia, jak głosi oficjalna 

opowieść),  którego jeszcze  w  10.04.10  nie  mogła  nawet  na klatkę schodową się  doprosić  ekipa 

Gargas, by choć słowo zamienił z dziennikarzami z Polski,

a który w Anatomii upadku już przed tą samą ekipą wcale się nie chowa w swoich czterech kątach, 

tylko zrazu struga wariata, że on to nie on37 (podobnie jak kiedyś W. Ryżenko38), potem zaś już ze 

spokojem, jak Pan Bóg przykazał, opowiada cierpliwie, co to widział, czego nie widział oraz skąd się  

pod sławetną brzozą wzięły części lotnicze. Okazuje się nagle, że sam Bodin miał je tam przenieść z 

drogi.  Czy  tylko  Bodin  był  takim  wspaniałomyślnym  zbieraczem  złomu  i  dekoratorem  okolic 

37 Odnajdujemy doktora Nikołaja Bodina,  właściciela terenu, na którym stoi  ułamana brzoza.  Początkowo Bodin  
udaje kogoś innego.  [Jeden z członków ekipy] -  Słyszeliśmy, że jakiś  doktor ze Smoleńska jest  tu właścicielem.  
[Bodin] - Tak, tak. - To prawda? - Prawda. - A jakby do niego dotrzeć, do tego doktora, porozmawiać? - Ja nie  
wiem, to potrzebna jego osobista zgoda. [Gargas] - Ja myślę,  że to pan jest  tym doktorem. -  Tak pani mówi?  
Ciekawe. Itd.  

38 Por.  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-ryzenka.html. Być może wielość tożsamości 
lub problem z ustaleniem jakiejś jednej, własnej, to syndrom sowiecki o generalnym charakterze.  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-ryzenka.html


uszkodzonych  drzew,  to  sprawa  do  wyjaśnienia  w  toku  dalszego  śledztwa,  choć,  jak  wiemy 

szczególnie z prac „komisji Macierewicza” i jej niezawodnych ekspertów, części wraku „poruszały 

się” także po samym „miejscu katastrofy”39. Bodin jednak w filmie dok. Smoleński lot, jak pisałem 

kiedyś40,  wyznał,  iż  -  tak  to  może określmy ostrożnie -  „zdarzenie  brzozowe”,  którego miał  być 

świadkiem, zaszło około godz. 10. rus. czasu, czyli koło 8. polskiego. 

Mało  kto  pewnie  pamięta,  iż  w  innym  filmie  dok.,  tj.  10.04.10, wokół  którego  snuję  moje 

rozważania w ramach niniejszej  Wizji lokalnej, cytowane są (zdobyte w jakiś nadludzki zapewne 

sposób)  zeznania  Bodina,  składane  w  ruskiej  prokuraturze,  a  zawierające  coś  dodatkowo 

intrygującego:

to jedno zdanie warte jest uwagi: po uderzeniu w drzewo samolot kontynuował lot. Jeśli bowiem 

zaszłoby coś takiego, iż „Frołow” dokonuje niskiego, brawurowego przelotu na wysokości np. 30-40 

39 Por.  Nowe Państwo 3/2011, s. 35-36:  Porównując zdjęcia obszaru katastrofy z 11 i 12 kwietnia 2010 r.,  można  
zauważyć,  że  element  ten  [fragment  lewej  konsoli  statecznika poziomego ze  sterem wysokości  –  przyp.  F.Y.M.] 
odpadł od samolotu jeszcze przed uderzeniem w ziemię właśnie w miejscu, w którym kończy się zapis komputera  
FMS. Choć na pierwszy rzut oka może to przemawiać za hipotezą eksplozji w powietrzu  [co za prorocza myśl – 
przyp. F.Y.M.], trzeba pamiętać, że taki wybuch spowodowałby prawdopodobnie rozrzucenie w tej okolicy innych  
części maszyny (chyba że byłby to wybuch punktowy). O tym, że może to być jednak ważny szczegół, świadczy  
zachowanie Rosjan, którzy – jak wynika z porónania zdjęć z kolejnych dni – z niewiadomych przyczyn przenieśli  
(między 11 a 12 kwietnia 2010 r.) opisywany element około 50 m w stronę pierwszego zetknięcia samolotu z ziemią.  
Por. też http://www.panstwo.net/335-rozdzial-vi-%E2%80%93-katastrofa   

40 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf   s. 18:  To było 10-04  około godziny 
10 rano. Była taka gęsta mgła. Akurat wracałem z daczy. Patrzę, a tu samolot leci bardzo nisko. Myślę: co, on  
zamierza tutaj lądować? A potem – to był moment, a on był już tu – dokładnie nade mną. Ja się schowałem pod  
płotem, a jego silniki zaryczały.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
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metrów nad ziemią w okolicy XUBS, z południa na północ, co poniekąd korespondowałoby z tym,  

co pokazuje właśnie w  10.04.10 pracownica stacji benzynowej ulokowanej prostopadle względem 

osi pasa 

(ta, która „aż przysiadła” z przerażenia41, gdy przefrunął nad nią samolot) 

i  zarazem odbywa się zrzut czegoś,  co spada z  gruchotem na drzewa; to z  dużą dozą pewności 

można sądzić, iż mało kto z pobliskich, naocznych świadków byłby w stanie zorientować 

się  w  przeciągu  kilku/nastu  przecież  sekund  (biorąc  pod  uwagę  prędkość  nisko 

przelatującego samolotu), co właściwie się dzieje.  Huk silników nad głowami i  dachami 

byłby taki, iż ludzie przede wszystkim baliby się o własną skórę, a nie prowadziliby jakiekolwiek 

chłodne i szczegółowe obserwacje. 

Nie  chciałbym  jednak,  byśmy  z  jakąś  „nabożną  czcią”  traktowali  godziny  podawane  przez 

smoleńskich leśnych dziadków (nawet do kamer polskiej telewizji). Te parametry czasowe, co tu 

41 Co nie byłoby niczym dziwnym w obliczu poczucia fizycznego zagrożenia.



dużo kryć, mogły być po prostu różne, ponieważ 10 Kwietnia wiele się wokół lotniska wojskowego 

działo42 – zachodziły różne zdarzenia (różnie, w zależności od odległości, spostrzegane przez różne 

osoby), zaś w pokoju przesłuchań ex post wprowadzano pewne, by tak rzec, ujednolicające przebieg 

tychże odmiennych zdarzeń sformułowania lub też sami dziennikarze te różne relacje starali się 

„ułożyć/skleić  w  jedną  całość”.  Przykładowo  ludzie  z  Superwizjera,  którzy  dzień  lub  dwa  po 

„katastrofie” udali się do mieszkania babci mieszkającej tuż nad (tą mityczną) remizą strażacką, 

a więc kilkaset metrów od „miejsca upadku”.

Zwróćmy za chwilę uwagę na to, w jaki sposób babcia Nosarczukowa, dowie się o tym, co się stało.

Nie muszę chyba zaznaczać, że skoro dalej myła okno, to szyba w tym oknie nie poszła w trakcie 

„katastrofy”. Ciekawa jest też poniższa uwaga Nosarczukowej: 

42 Przylatywały  różne samoloty  – jakiś/jakieś krążył/y  nad lotniskiem – a poza tym wcale  nie  jest  przesądzone,  że  
każdorazowe podejście „Frołowa” nie miało związku z przygotowywaniem „katastrofy smoleńskiej” i jej scenerii.



świadcząca o tym, jakby wcale nie było oczywiste, w jakim miejscu doszło do „uderzenia”.

Powyżej  widzimy legendarną remizę,  a  poniżej  balkon,  na którym babcia  opowiada do kamery 
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I właśnie Sieriożeńka już „wie”, co się stało,

a nawet z kim...



Ledwie więc grzmot zagrzmiał i wybrzmiał, i ledwie babcia Nosarczukowa, skończywszy myć okno, 

zdołała myśli zebrać po tym wszystkim, Sieriożeńka już wiedział, że „spadł samolot z delegacją z  

Polski i prezydentem”? Wybitnie szybki, błyskawiczny przebieg zdarzeń tutaj. Piorunem.

To, iż „czas jest wyjątkowo elastyczny” w ruskiej narracji43, wiemy nie tylko z historii „ruchomej” 

godziny  „katastrofy”44,  z  rozciągliwej  odległości  między  „podejściem  iła-76”  a  „lądowaniem 

prezydenckiego tupolewa”45, ale także właśnie z zeznań różnych świadków. Kiedyś, jak pisałem w 

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

dziennikarz  śledczy  ze  szkoły  Macierewicza,  a  jednocześnie  jeden  ze  świadków  smoleńsko-

katyńskich46, M. Pyza, ze zdumieniem przywoływał zeznania składane przez ruskich milicjantów. 

Co było w nich zdumiewającego? To, iż owi milicjanci mówili właśnie o  przelocie  jakiegoś statku 

powietrznego nad XUBS, a nawet o koleinach jakby po przyziemianiu. 

Przypomnę, by nie trzeba było szukać w Sieci: 

„Kiedy obejmowałem służbę przy ochronie obiektu, była jasna słoneczna pogoda, mgły nie  

było.  (...)  O  godz.  10.30  na  lotnisku  Siewiernyj  próbował  lądować  samolot  

transportowy (z  powodu  mgły  dokładnie  nie  widziałem  modelu  i  koloru),  niniejszy  

samolot po próbie lądowania zaczął unosić się i skrył się w nieznanym kierunku.  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. (...) Po przybyciu do rejonu, w którym spadł samolot, skład osobowy został  

rozmieszczony na obiektach pełnienia służby (ochrony).” 

Część funkcjonariuszy dodaje: „Na ziemi zobaczyłem dwa rowy równoległe w stosunku do  

siebie, które mogły powstać w wyniku kontaktu podwozia samolotu z powierzchnią ziemi.” 

Samolot zbliżający się i oddalający 10 minut po próbie lądowania jakiegoś  transportowca. Pytanie 

tylko: jaki statek powietrzny jest tym przelatującym po? Czy nie mógłby to być znowu (po dwóch 

podejściach) ił-76? Jeślibyśmy sięgnęli do wczesnych materiałów Gargas – mam na myśli  Misję 

specjalną (z początku maja 201047), w której wystąpili m.in. żurnaliści opowiadający i o lotnisku, i o 

43 W polskiej też, por. http://freeyourmind.salon24.pl/380030,medytacje-smolenskie-6-godzina-batera 
44 Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/856.html 
45 http://wyborcza.pl/1,105743,7752603,Odradzano_ladowanie.html   
46 http://freeyourmind.salon24.pl/297779,zakrzywienie-czasoprzestrzeni   
47 http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/misja-specjalna/wideo/05052010/1697595   
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zachowaniach ruskiego transportowca48; to pojawia się tam relacja (od 6'20'') innego dziennikarza 

związanego ze szkołą Macierewicza, tj. P. Ferenca-Chudego49: 

No i  w pewnym momencie nagle yyy...  pełen gaz z wszystkich czterech silników,  

wyrwał prawie pionowo w powietrze, przechylając się maksymalnie tak na prawą  

stronę yyy...,  że o mało skrzydłem nie zawadził,  dosłownie też kilka metrów, skrzydłem  

prawym, yyy..., nie zawadził pasa startowego.

Czy ta charakterystyka zachowania transportowca nie brzmi dość podobnie do tego, co w 10.04.10 

opowiada w kuchni A. Żujew? 

Ten smoleński leśny dziadek wszak miał być w garażu, gdy usłyszał to, co się we mgle dzieje: 

Staliśmy na skraju garaży. Niczego nie widać – ani samolotu, ani nic. A dźwięk motorów  

taki równy, piękki, miękki, płynny. I odszedłem, żeby popatrzeć [mimo że nic nie było widać 

– przyp. F.Y.M.], a jego nie widać – a ryk słychać. I potem motory jak nie rykną – ile w nich  

mocy. I jak się nie zerwał, ile tylko samolot był w stanie. I przeleciał tak migiem – furk 

– przemknął. I taki wybuch był, jak żółtko, żółtko jajka, okrągły. I nic więcej.

Dodajmy, że A. Berezin w  10.04.10  mówi o ruskim transportowcu i o tym, że nie było żadnego 

wybuchu, gdy jechał z żoną autem pod nisko przelatującym samolotem50.

48 Z tego materiału wideo pochodzą zdjęcia dwóch różnych statków powietrznych nad XUBS.
49 ZP nie znalazł jednak czasu na jego przesłuchanie. 
50 Jadę i taki nienaturalny ryk. Moja żona aż zaklęła, aż w siedzenie się wcisnęła: - Co on robi? - mówi. - Dokąd on  

leci?  A  szum  taki  straszny.  I  jakiś  czas  potem Berezin  kontynuuje  w  10.04.10:  I  on  tak  plasnął,  proszę  sobie  
wyobrazić,  przez  drogę  sześćdziesiąt  metrów.  A  tu  żadnego  wybuchu  ani  nic.  Tam  jechali  strażacy  –  
samochód strażacki tam jechał i się zarył. (...) Walu,  żadnego wybuchu nie było – jaki wybuch? [Wala: 
Mówią, że był.] No, przecież myśmy tam razem byli. I o 11-tej godzinie ja przyjeżdżam na wieś i twój brat, Szuriak,  
mówi,  że  to  polski  samolot.  Jak  to,  polski?  To  nasz,  transportowy.  Nie,  polski  samolot  z  prezydentem  i  
wszystkimi ważnymi osobistościami.



Misiak z Wierzchołowskim, dwaj muszkieterowie, którzy, jak wiemy, przeszli cały bitewny szlak z 

„komisją Macierewicza” wokół terenu „katastrofy smoleńskiej” - od meaconingu i fałszywych NDB 

po eksplozję w powietrzu („prezydenckiego tupolewa”) - w specjalnym wydaniu Nowego Państwa 

(3/2011), a więc będąc jeszcze na etapie (tudzież mądrości etapu) sprzed genialnej i niepodważalnej 

hipotezy  dwuwybuchowej,  przywoływali  zeznania  por.  A.  Wosztyla51.  Nie  chodzi  mi  teraz  o 

sytuowanie przez niego „katastrofy” w okolicach godz.  8.35 pol. czasu52, lecz o  dźwięki, o jakich 

opowiadać miał Wosztyl polskim wojskowym prokuratorom:

W pewnym momencie usłyszałem, że silniki zaczynają wchodzić na zakres startowy, tak  

jakby pilot  chciał  zwiększyć obroty silnika,  a tym samym wyrównać lot  lub przejść  na  

wznoszenie. (...) zastanawiam się, co mogło ich skłonić do takiego działania. Po dodaniu  

obrotów  po  upływie  kilku  sekund  usłyszałem  głośne  trzaski,  huki  i  detonacje.  Do  tego  

doszedł milknący dźwięk pracującego silnika, a następnie nastała cisza. Dla mnie były to  

przerażające dźwięki, których – mam nadzieję – nigdy więcej w życiu nie usłyszę53.

Jedni, jak cytowana wcześniej, babcia Nosarczukowa, słyszeli grzmot54, inni (jak „Rustam” – takie 

51 Czy kiedykolwiek przesłucha go ZP? Można wątpić. 
52 Było to około godz. 8.35 polskiego czasu.  Stojąc przy swoim samolocie,  usłyszeliśmy dźwięk silników Tu-154M  

podchodzącego  do  lądowania.  Rozpoznałem  to  po  charakterystycznym  dźwięku  pracy  silników  tego  modelu  
samolotu  (NP,  3/2011,  s.  26;  por.  też:  http://www.panstwo.net/335-rozdzial-vi-%E2%80%93-katastrofa).  Ten 
fragment zeznań Wosztyla jest szczególnie przydatny w kontekście  10.04.10, na którym prezentowany jest mgielny 
sitcom w przyspieszonym tempie – ok. 8.35 (co wiemy z kolei z fragmentarycznej prezentacji mgielnego sitcomu  
przed ZP) nie słychać żadnych dźwięków silników lotniczych. Stąd problem jest zarówno z zeznaniami Wosztyla (por. 
też:  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2010/10/dwoch-wosztyli-w-smolensku.html),  jak  i  z  mgielnym 
sitcomem  –  ale  to  osobna  sprawa  (por.  też  http://freeyourmind.salon24.pl/286838,bilokacja-o-8-38 i 
http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/misja-specjalna/wideo/05052010/1697595).  Z  kolei  jak 
pisali K.  Galimski z P.  Nisztorem, stewardessa z „Wosztyla”  miała sytuować „katastrofę” ok.  15 minut po drugim  
odejściu iła-76 (http://freeyourmind.salon24.pl/407037,stewardessa).

53 NP, 3/2011, s. 26 – skrót w tekście pochodzi od Misiaka i Wierzchołowskiego.
54 Misiak  z  Wierzchołowskim cytują  fragment  zeznań  Wiśniewskiego:  Usłyszałem głośny  huk,  to  był  jeden  głośny  

grzmot, poczułem podmuch fali uderzeniowej (NP, 3/2011, s. 26-27). Z kolei w wywiadzie udzielonym tym samym 
dwóm  dziennikarzom  śledczym  Wiśniewski  dopowiada:  najpierw  był  huk,  potem  wybuch.  Huk,  czyli  odgłos  
uderzenia  czegoś  ciężkiego w ziemię.  [Ziemia  zadrżała?]  Nie  kojarzę,  by tak  było.  Potem był  wybuch.  Ale  nie  
poczułem fali uderzeniowej. Z tej odległości, w jakiej ja się znajdowałem, 200-300 m, powinienem odczuć tę falę. A  
gdyby wybuchła tam bomba – jak niektórzy suherują – tym bardziej.  Przede wszystkim wyleciałyby szyby w  
salonie  samochodowym,  który jest  o  wiele  bliżej  niż  hotel,  w którym byłem,  a może i  w samym hotelu.  [Jak  
określiłby Pan tę eksplozję?] Jak na takiej wielkości samolot była ona mikroskopijna. Trochę większy huk jak przy  
zderzeniu samochodów (Musieli zginąć, s. 89).
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plaśnięcie, tylko plaśnięcie takie było i to wszystko55), a jeszcze inni, przebywający akurat w okolicy 

garaży  przylotniskowych,  odmienne  odgłosy,  które  też  warto  przypomnieć  za  Superwizjerem, 

jakkolwiek groteskowo by to poniższe zeznanie nie brzmiało:

(skoro wszedł popatrzeć, to chyba mgła nie była aż tak gęsta wtedy)

(mamy tu zarazem 1) potwierdzenie relacji moonwalkera, który mówił o wielkim wysypisku śmieci 

na „miejscu katastrofy” i 2) informację, że często w tamtym rejonie pojawiają się ogniska, a więc i  

dymy; tym samym akcje straży pożarnej na śmietnisku przy XUBS też musiały być czymś typowym 

dla okolicznych mieszkańców) 

55 A  po tym plaśnięciu ja jeszcze nie wiedziałem, że to samolot prezydenta, tylko plaśnięcie takie niezrozumiałe – 
dopowiada „Rustam”.



W książce  Zbrodnia smoleńska – co też już sygnalizowałem w różnych moich tekstach – pojawia 

się  relacja56 świadka  opowiadającego  o  tym,  iż  widział  spadające,  rotujące skrzydło,  które 

uderzyło w brzozę (s. 708; skan poniżej):

56 Na ile wiarygodna, to osobna sprawa.



Wiśniewski,  przepytywany  przez  Misiaka  i  Wierzchołowskiego  (w  Musieli  zginąć),  wyznaje,  że 

widział  tylko  skrzydło (s.  86).  Na  pytanie,  czy  nie  widział  skrzydła  iła-76,  odpowiada:  Nie,  

słyszałem tylko ryk silników.  Z kolei  w sejmie podczas posiedzenia ZP relacjonuje,  iż  skrzydło 

„skierowane  pionowo  w  dół”  poruszało  się  nad  ulicą  (Kutuzowa),  zaś  kierowca  autobusu  N. 

Szewczenko, „odkryty na nowo” przez Gargas57 na potrzeby Anatomii upadku, na własne głazy miał 

widzieć, jak samolot przelatuje nad ulicą kołami w dół tak jak się idzie do lądowania. 

57 http://freeyourmind.salon24.pl/480342,pocztowka-dzwiekowa-od-nikolaja-szewczenki-do-a-gargas   

http://freeyourmind.salon24.pl/480342,pocztowka-dzwiekowa-od-nikolaja-szewczenki-do-a-gargas


Domyślamy  się,  że  i  Szewczence,  i  Gargas  chodzi  o  „prezydenckiego  tupolewa”,  choć  tenże 

Szewczenko  w  Syndromie  katyńskim  opowiada  inny  przebieg  widzianych  przez  niego  ponoć 

zdarzeń lotniczych i nie dodaje, po czym rozpoznał, jaki statek powietrzny spostrzegł w gęstej mgle  

oraz nie zdradza dokładnej godziny, w której zaobserwował „katastrofę”58.

Cokolwiek by jednak widział, wydaje się pewne, iż nie mógł ze swego miejsca spostrzec tego, co i 

kiedy działo się z brzozą. O ile też nie sterczał ze swym autobusem na szosie, tylko faktycznie 

przejeżdżał – nie był w stanie określić, co w okolicach XUBS zachodziło wcześniej, tzn. czy nie było  

innych podejść do lądowania,  poprzedzających to „katastrofalne”.  Tymczasem, jak pamiętamy z 

relacji innych świadków i jak wiemy poniekąd także z oficjalnej narracji, „Frołow” miał dokonać 

dwóch  nieudanych  prób  lądowania  na  Siewiernym  –  nic  jednak  nie  stało  na  przeszkodzie,  by 

dokonał  dwóch następnych  takich  „prób”,  związanych  po  prostu  z  aranżowaniem „smoleńskiej 

katastrofy”59. Jak ważną rolę pełnił 10-04 „Frołow” może świadczyć to, iż Ruscy za żadne skarby nie 

58 Szewczenko w  Syndromie katyńskim mówi (od 31'26''):  Widziałem, jak zaczepił o druty, przyhamowałem, zaraz  
potem spadł. W tej odległości od pasa startowego powinien lecieć co najmniej 60 metrów nad ziemią, a on był na  
wysokości  12-13  m.  Wtedy  zaczął  się  przekręcać,  bo  był  bez  skrzydła,  zahaczył  o  drzewo,  to  spowodowało  
wyrównanie lotu, przeleciał nad drogą i tu coś się od niego oderwało – część ogonowa. Zaraz za drogą uderzył o  
ziemię.

59 Zgodnie z wczesną dezą z 10 Kwietnia o 4 podejściach do lądowania „prezydenckiego tupolewa”. J. Opara, jeden z 
wybitniejszych  akustyków  prezydenckich,  ten,  który  zapobiegliwie  wyłączył  sobie  komórkę  przed  rozpoczęciem 
katyńskich  uroczystości  i  który  jeszcze  na  pewno,  tak  jak  i  pozostali  pracownicy  KP,  będzie  miał  wiele  do 
zrelacjonowania przed nadzwyczajną komisją śledczą, w książce Mgła opowiada (s. 180, 181), że na XUBS, gdy przybył 
z Katynia (już jakiś czas po Sasinie): Rosjanie mówili: przecież czwarty raz podchodził do lądowania, kto to  
czwarty raz podchodzi do lądowania? Piloci  – wina pilotów! (...)  Byli  tacy,  którzy mówili,  że  dwa razy  
widzieli  przelatujący samolot,  że przygotowywał się do lądowania i  podrywał – tak mówili  Rosjanie – że oni  
widzieli na własne oczy godzinę temu, jak samolot podchodził do lądowania, odbijał, robił koło, wracał, znowu  
przelatywał, znowu odbijał.     



chcieli  polskiej  stronie  udostępnić  jakichkolwiek  materiałów  związanych  z  jego  przelotami,  z 

zapisami CVR włącznie (por. polskie Uwagi do „raportu MAK”).

Co  więcej,  nie  udostępniono też  danych  dotyczących  przylotów/odlotów statków  powietrznych, 

zanim wylądował PLF 031, czyli „Wosztyl”.

W „raporcie MAK” (s. 17) kwestię manewrów „Frołowa” na XUBS ujęto w ramy czasowe między 

7.20 a 7.39 pol. czasu:



jak zaś pamiętamy ze „stenogramów”, wg oficjalnych danych, godzinę później na temat właśnie  

czyjegoś  przylotu  i  przyziemienia  miała  toczyć  się  rozmowa  między  załogami  „Protasiuka”60 i 

„Wosztyla” (s. 108): 

Autorzy  „raportu  MAK”  wspominali  też  (s.  167),  że  dowódca  załogi  „Frołowa”  doskonale  znał 

schemat  lotniska, na którym usiłował przyziemić:

60 O 8.29 pol. czasu A. Protasiuk miał powiedzieć:  Spytaj, czy Rosjanie już przylecieli, zaś R. Grzywna miał spytać R. 
Musia: A Rosjanie już przylecieli? W odpowiedzi Musia, dodajmy, mowa jest tylko o ile, bez podawania numeru (np. 
76 lub 96), co znaczyłoby, iż załoga „Protasiuka” wiedziałaby, o jaki statek powietrzny chodzi.   



Zdaniem  „komisji  płk.  Latkowskiego”,  która  w  książce  Ostatni  lot.  Raport  o  przyczynach 

katastrofy, dołączyła do swoich tekstów swoją wersję „stenogramów z wieży” XUBS i analizowała 

m.in. zachowania oraz komendy „Frołowa”, ił-76 nadlatywał od południowego zachodu61.

                                         (zachodnia ścieżka podejścia na XUBS)

61 Padającą, wg ofic. danych, niedługo po siódmej pol. czasu, wypowiedź „Frołowa”: Przeszedłem OGALI, 6000, gotów  
do schodzenia w rejonie czwartego - „komisja płk. Latkowskiego” interpretuje następująco:  Załoga Iła-76 melduje,  
że samolot na wysokości 6000 metrów przeleciał nad punktem nawigacyjnym OGALI i jest gotów do zniżania, a  
także  o  tym,  że  pilot  będzie  wchodził  w  krąg  lotniskowy  w  rejonie  czwartego  zakrętu  (bo  leci  od  
południowego zachodu) kręgu nadlotniskowego (OL-2, s. 244).



Na marginesie przypomnieć warto wizualizację Faktu, która lokowała „katastrofę smoleńską” (przy 

4. podejściu do lądowania) właśnie po zachodniej stronie lotniska.

„Frołow”, jak można sądzić, ze swobodą „krzątał się” wokół XUBS. I teraz powrócimy do mgielnego 

sitcomu, moonwalkera i filmu Gargas – w kontekście zarówno zachowań iła-76, jak i „stenogramów 

z  wieży”.  Pomstowałem  już  (nie  tylko  w  Wizji  lokalnej),  iż  jest  ten  parapetowy  materiał 

Wiśniewskiego w 10.04.10 zamieszczony w przyspieszonym tempie i w dodatku fragmentarycznie. 

Ale  jest  jedna  zaleta  tej  specyficznej  prezentacji  –  w  przyspieszonym  tempie  widać  kierunek 

przesuwania się mgły62. Występując przed ZP, Wiśniewski, pytany o mgłę przez pos. J. Szczypińską, 

odtwarza najpierw w migawce hotelowej widoczność następnego dnia jak jest ładna, słoneczna  

pogoda, a potem fragment mgielnego sitcomu i mówi m.in. 

SW (ma już przygotowaną migawkę z parapetu):  Proszę bardzo, tu akurat jest fragment –  

godz. 7.19 czasu warszawskiego. Już widać. W porównaniu z... poprzednie, ten fragment z  

ładnej widoczności, przejrzystości powietrza, tu  jest 7.19, widać, że jest po prostu –  

warunki  są,  jeśli  chodzi  o...  sprawy  lotnicze,  po  prostu  wręcz  tragiczna . 

(Składnia taka w oryg. - przyp. F.Y.M. Moonwalker zwija na chwilę migawkę na telebimie i  

znowu  przeszukuje  folder,  po  czym  ponownie  włącza  fragment  mgielnego  sitcomu.) 

Obawiam się, że jako kierowca bym w takiej mgle, nie wiem, czy bym pojechał. 

AM (do posłanek): Jak oni startowali. 7.19, mniej więcej, jak startowali. 

SW: ...Tak więc, tak więc sporo wcześniej ta mgła na pewno była, bo przecież wcześniej 

nie dało się filmować z banalnego powodu, bo po prostu było ciemno. Ale nawet,  

nawet porównując po tym, że jest  o godz. 7-mej, czy nawet jeszcze wcześniej,  ta  

mgła cały czas jest. I nie ma zamiaru wcale się akurat zmniejszać, wręcz przeciwnie – to  

jakby udało się  szybciej puścić – widać,  że  ta mgła idzie cały czas od tamtąd, od  

strony, od której powinien nadlecieć samolot. 

62 Można to osobiście sprawdzić, oglądając  10.04.10  (a więc obserwując ruch), rzecz jasna - „na papierze” nie sposób 
tego w pełni pokazać wykorzystując stopklatki. 



(Wyłącza migawkę, po czym za chwilę znowu włącza – przyp. F.Y.M.) Tak więc sugestie, że ta  

mgła  powstała  sobie,  że,  powiedzmy,  ktoś  ją  sztucznie  stworzył,  wg  mnie  i  wg  opinii  

fachowców yyy..., czyli wojskowych, jest mało prawdopodobne. (Znowu wyłącza migawkę – 

przyp.  F.Y.M.)  Tym bardziej,  że  wczoraj  była  ładna słoneczna pogoda,  a że jest  tam w  

tamtym rejonie jest mokro. Po prostu, było ciepło, dzisiaj jest zimno – zaczęło to parować. I  

to jest  cała  niestety przykra,  ale  może komuś się  wydać banalna prawda.  Tutaj...  Tym  

bardziej, że tu akurat, korzystając z wiedzy wojskowych, nie mojej – po prostu sztuczna  

mgła ma swój specyficzny zapach. A prawdziwa mgła taka typowa mgła...63 

Jeśli  się  jednak  przyjrzeć  uważnie  mgielnemu  sitcomowi  włączonemu  do  filmu  10.04.10, to 

„kierunek podejścia mgły” jest  raczej  z  zachodu na wschód,  a  nie  ze wschodu na 

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

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


zachód, jak opowiada Wiśniewski. To nie pierwsza już historia, kiedy relacja dotycząca tego, 

co ów świadek miał widzieć, kłóci się z tym, co jest zarejestrowane przez niego64. Ta mgła była co  

najmniej od godziny 6 rano, powiada też Wiśniewski, dodając zaraz (po wtręcie „szefa ZP”, który 

sądził, iż to 6 rano czasu moskiewskiego), że chodzi mu o czas warszawski. Z tego by zaś wynikało 

–  przy  założeniu,  iż  moonwalker  opowiada  historię  10  Kwietnia  (a  nie  jakiegoś  innego  dnia 

nagrywania smoleńskiej pogody65) – że mgła pojawiła się od 8 rano rus. czasu, czyli byłaby już, gdy 

na dobre i na złe pracowali „kontrolerzy” z XUBS. Innymi słowy, już od pierwszych chwil tych 

upublicznionych rozmów szympansów,  tj.  od  godz.  8.38,  bo „magnetofony  P-500” miały 

pracować już od 7.15 rus. czasu (5.15 pol.):

w konwersacjach na XUBS powinien się wątek gęstniejącej mgły i pogarszającej się 

pogody wyraźnie pojawić. Tymczasem „st. sierż. M. Radgowski”, meteorolog, jak zerkniemy z 

kolei do „stenogramów z wieży” (opublikowanych w formie Załącznika 8 do „raportu Millera”) o 

6.55  pol.  czasu,  a  więc  o  8.55  rus.,  przekazuje  Plusninowi  następujące  komunikaty:  W  ciągu 

dziesięciu godzin odnotowujemy trzy dziesiąte górnej. Y, zamglenie, dymy, widzialność cztery 

kilometry66, co Plusnin przyjmuje bez żadnego sprzeciwu, jakby to było oczywiste w odniesieniu 

do panujących wtedy warunków atmosferycznych. I zaraz (moskiewskiej kontroli obszaru) ma się 

zgłaszać  „Wosztyl”  zbliżający  się  do  ASKIL,  na  którego  zgłoszenie  odpowie  ni  z  gruszki  ni  z  

64 Por.  http://freeyourmind.salon24.pl/500830,ptaki-wisniewskiego 
65 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/mga-0.html   
66 „Komisja  płk.  Latkowskiego”  tak  wyjaśnia  komunikaty  podawane  przez  Radgowskiego  (w  jej  „stenogramach” 

pojawiają  się  o  godz.  6.51  pol.  czasu):  Zachmurzenie  nieba  (górnej  warstwy chmur)  wynosi  trzy ósme.  Takie 
warunki meteo są uznawane za pilotów za całkiem dobre. Radgowski informuje, że pojawia się mgła.  
Dodatkowym utrudnieniem ograniczającym widzialność są dymy z wypalanych w pobliżu nieużytków. Według  
niego widzialność w poziomie wynosi 4 kilometry (Ostatni lot (2), s. 227). Nie są to więc warunki przypominające to, 
co widać na mgielnym sitcomie Wiśniewskiego. Pasują one raczej do tego, co pokazane jest na kadrach z Mgły, które 
już prezentowałem w Wizji lokalnej.

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/mga-0.html
http://freeyourmind.salon24.pl/500830,ptaki-wisniewskiego


pietruszki właśnie XUBS (skan poniżej)67. 

O 7.06 pol. czasu Plusnin dowiaduje się skądś, że:  Na Południowym [Jużnym] już mgła, chwilę 

później, bo o 7.10, przekazuje on załodze „Wosztyla” informację, że na XUBS:  Widzialność  1500, 

choć jeszcze ok. 12 minut temu, o 6.58.55, tenże Plusnin podawał 4 km widoczności/bezchmurnie 

tej samej załodze PLF 031. 

67 Por.  też  podrozdział  Osobliwości  wlotu  Jaka-40  – http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf, s. 2 i n.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf


O 7.11 Plusnin informuje „Frołowa”: widzialność pogorszyła się. Mgła, 1000 metrów. W następnej 

minucie  7.12,  gdy  ktoś  (Krasnokutski?)  pyta  o  widzialność,  Plusnin  podaje:  No,  dalszy/dalszą 

jeszcze widzę, gdzieś rzędu 1200, 1300, gdzieś o, tak68. 

Komisja Millera,  podpierająca się (z premedytacją) mgielnym sitcomem jako  dokumentacją czy 

może  ilustracją  (by nie  rzec:  wizualizacją)  smoleńskiej  mgły,  podczas  swej  prezentacji  mającej 

stanowić intelektualne antidotum na (styczniową 2011) „konferencję MAK”

stwierdziła ustami ppłk. R. Benedicta, iż pogarszanie się widoczności w takim ekspresowym tempie, 

w jakim to się odbywa na „zapisach z wieży” Siewiernego, jest niemożliwe. Nie da się zarazem 

ukryć,  że  to  dzięki  „komisji  Millera”  poznaliśmy  owe  unikatowe  nagrania  (niestety,  tylko  we 

fragmentach  i  w  paru  wersjach  „stenogramów”69),  które  ponoć  zdobyte  zostały  już  w  drugiej 

połowie kwietnia 2010 przez polską stronę (szkoda, że od razu też nie zostały upublicznione, jeszcze 

zanim opublikowano pierwsze „zapisy CVR” PLF 101). Problem jednak w tym, iż o ile słuszne jest 

założenie, że warunki pogodowe nie mogą się tak gwałtownie zmieniać z minuty na minutę, o tyle  

pod  znakiem  zapytania  stoi  wartość  dowodowa  (jeśli  chodzi  o  stan  mgły  z  10-04)  mgielnego 

sitcomu. Dlaczego? Wspomniałem o „kierunku podchodzenia mgły” - polski montażysta powiada 

przed ZP, że dziwiło go to, iż samolot ląduje z wiatrem, a nie pod wiatr, zaś o kierunku wiatru SW 

przekonał się dzięki obserwacji przesuwania się mgły.    

Jak sygnalizowałem w Elementarzu smoleńskim, między kadrami z moonfilmu i z filmiku Koli, a 

68 O 7.01 na to samo pytanie Krasnokutskiego Plusnin podaje jeszcze 4 km (por. Załącznik 8, s. 139).
69 Por. http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html


tymi fotografiami, które znamy z innych źródeł, pokazującymi strażaków na pobojowisku, zachodzi 

rozbieżność jeśli chodzi o kierunek wiatru70. O ile bowiem dymy znad „miejsca katastrofy” unoszą 

się (na moonfilmie i na  1'24'') na wschód od lotniska,  świadcząc o tym, że kierunek wiatru jest 

przeciwny do ewentualnego kierunku podchodzenia samolotów od wschodu – o tyle na zdjęciu 

poniżej

kierunek jest odwrotny, a więc w stronę lotniska, tj. na zachód. Obserwacja moonwalkera mogłaby 

więc być prawdziwa (co do kierunku przesuwania się mgły 10 Kwietnia), tylko że mgielny sitcom 

dokumentowałby smoleńską mgłę innego przedpołudnia aniżeli to z 10-04-2010.

70 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf  , s. 38-39.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf


Zdjęcie  z  tymi  trzema  strażakami  pochylającymi  się  z  troską  nad  „dymiącym  silnikiem” 

zamieszczone jest także w „raporcie Millera”

ale już takich zdjęć, jak te dwa poniżej, w nim nie ma:



Ktoś  powie,  że  mógł  się  zmienić  kierunek  wiatru,  zwyczajnie.  Mógł  też  się  zmienić  dzień 

fotografowania „miejsca katastrofy”. No i przede wszystkim, „ekipa strażacka”.

Jak zresztą pamiętamy z wszystkich filmów szkoły Macierewicza, a zwłaszcza z Anatomii upadku, 



polskim dziennikarzom śledczym nie udało się dotrzeć właśnie do strażaków biorących udział w 

akcji „dogaszania wraku prezydenckiego tupolewa”. A byłoby o czym opowiadać przecież. Warto 

byłoby na pewno poznać i uwiecznić na filmie tego powyżej/poniżej strażaka w dżinsach

który ma takie wielkie problemy z zapięciem swego hełmu podczas akcji gaśniczej na XUBS,

jakby go pierwszy raz na swym łbie nosił. 



Warto by dopytać strażaków, dlaczego ogniska na filmiku Koli ulokowane są w nieco innym miejscu

aniżeli na moonfilmie -

być  może  byliby  bowiem w stanie  uzupełnić  jakoś  „raport  RIA NOVOSTI”,  w  którym twórczo 



zinterpretowano  „dwie  strefy  wybuchu”,  choć  nie  wyjaśniono,  jakiego.  W  „raporcie  Millera” 

natomiast ilustrowano różne „strefy” następująco, przypomnę:

Warto by również poszukać z ekipą telewizyjną i z kamerami strażaków z... Katynia z 10-04. Tych  

choćby z tego wozu poniżej (z fot. A. S. Kaczmarka):

stojącego nieopodal zielonego wozu pirotechników, dość podobnego z kolei do tego spod bramy 



smoleńskiego Siewiernego, może by bowiem znali oni odpowiedź na proste pytanie: co ci strażacy 

wyciągają przy „miejscu katastrofy”?

(koniec cz. 1 Wizji lokalnej)
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