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Wizja lokalna (cz. 3) 

Free Your Mind 

 

 

W głębi zdjęcia poniżej widać przykryty czerwonym dachem hotel Nowyj, a na wysokości długiego 

budynku, który znamy z okna pok. 201 moonwalkera1, kryje się w drzewach niebieska szopa 

(środek fotografii), nieopodal której stoi przetrącona brzoza. 

 

 

W filmie 10.04.10 A. Gargas słynne na cały świat drzewo jest przedstawiane w następujący sposób: 

 

                                                 
1http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf, s. 3 po prawej. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf
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Patrząc od wschodniej ścieżki podejścia, a zarazem lecąc nieco w lewo od osi pasa startowego, tak 

jak ten smoleński motolotniarz, którego zdjęcia wykorzystała Gargas w 10.04.10 (poniżej), brzoza 

ze swym zwalonym konarem rysuje się nieco wyraźniej obok dwóch szop, natomiast po prawej 

widać niebieską stacyjkę benzynową, której pracownica „aż usiadła”, gdy nisko przelatywał jakiś 

statek powietrzny. 

 

Zrządzenie losu sprawiło, naturalnie, iż żaden motolotniarz, paralotniarz ani inny śmiałek na 

żadnym latającym dywanie nie mógł przefrunąć nad brzozą i całą „katastrofalną drogą”, z 

„miejscem upadku prezydenckiego tupolewa” włącznie – w dniu 10 Kwietnia, gdy już „opadła mgła” 
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gęsta jak mleko. Takie zdjęcia zapewne byłyby o wiele bardziej inspirujące nie tylko dla żurnalistyki 

śledczej do dalszych badań niźli kadry z „jesieni 2010”, ale i dla badaczy przeróżnych z wszystkich 

kontynentów. Owego tragicznego dnia jednak nie był potrzebny żaden lotniarz ze Smoleńska i 

okolic, by wykonać dokumentację „trajektorii”, „końcóweczki”, a zwłaszcza samego „terenu 

powypadkowego”, albowiem przy znakomitej widoczności, 10 Kwietnia w świetle 

popołudnia nad XUBS, wylatywał z tego lotniska „Wosztyl”, czyli jak-40 044, wioząc w 

salonce trzech urzędników prezydenckiej kancelarii (z gnającym do obowiązków w Warszawie min. 

J. Sasinem na czele) i na mniej eleganckich fotelach paru dziennikarzy, w tym, wspominanego w 2. 

cz. Wizji lokalnej2 J. Mroza z rządowej telewizji  

TVN243 (w jaki sposób uwolnionego z więzienia w koszarach ruskich, nie wiadomo)                 

                                                 
2 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL-21.pdf, s. 56 i n. 
3 Por. ostatnie zdjęcie: http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/lot-dziennikarzy.html  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL-21.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/lot-dziennikarzy.html
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 (po prawej namiot widoczny przy bramie wjazdowej na XUBS na kadrach z Mgły i antonow obok stojanki iłów) 

 

 

 

czy (także wspominanego w Wizji lokalnej) P. Ferenca-Chudego ze szkoły Macierewicza (wyjątkowo 

rzadko udzielającego wywiadów w sprawie 10-04, a jeszcze rzadziej piszącego o tamtym dniu): 

 

 

autora także takich zdjęć: 
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Nie chodziłoby o robienie takich ujęć „miejsca katastrofy”, jak to poniżej, pochodzące z 

dokumentalnego materiału polskiego montażysty S. Wiśniewskiego, a pokazujące jakieś hoboczki, 

które zawierały łatwopalne substancje4 

 

 

                                                 
4 Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/palenisko-w-zonie-koli.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/palenisko-w-zonie-koli.html
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tylko o film nakręcony „z lotu ptaka”. „Wosztyl” bowiem najpierw udał się po starcie z XUBS na 

wschód, mijając w dole stojankę iłów, 

 

 

a więc w tę stronę, z której „spadał samolot prezydencki”. 
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Tym samym istniała wtedy znakomita i niepowtarzalna okazja do sporządzenia dokumentacji 

„miejsca katastrofy”5. Dziennikarze z aparatami fotograficznymi i kamerami na pokładzie, świetna 

widoczność, żadnej mgły i widok z wysokości kilkuset metrów. A. Kwiatkowski, prezydencki 

adiutant Sasina, lecący „Wosztylem”, tak relacjonuje w książce Mgła te pożegnalne chwile związane 

z Siewiernym: 

 

Zapamiętałem piękną pogodę, bezchmurne niebo. Chyba nigdy w życiu nie kołowałem tak 

szybko jak wtedy. Wydawało mi się, że samolot po prostu kołując, już startuje, ale może to 

było takie złudzenie. 

No i spojrzenie z góry na miejsce, gdzie leżały szczątki tupolewa. Układali takie wielkie 

płyty, widziałem maszyny budowlane i dużo ludzi. W tym czasie identyfikowano ciała... w 

każdym razie zaczynali zbierać już szczątki6. 

 

Z kolei stojący wtedy na pobojowisku prezydencki urzędnik M. Wierzchowski (też w tejże książce) 

opowiada: 

 

Zrobiła się piękna pogoda. Zapamiętałem... ruszyła mnie jedna rzecz – nie wiem, która to 

                                                 
5 Czy takiego dokumentacyjnego oblotu dokonał jak-40 wiozący potem E. Klicha, paru prokuratorów wojskowych etc., nie 

wiadomo. 
6 Mgła, s. 106. 
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już była godzina [kto by to wiedział? - przyp. F.Y.M.] - w pewnym momencie zrobiła się 

piękna pogoda, nie było prawie żadnej chmury na niebie! Jak minister Sasin startował 

jakiem do Warszawy, to przeleciał nad miejscem katastrofy, bo taki miał tor startu. 

Pamiętam, że stanąłem i widziałem, jak inne osoby, które były na miejscu, po prostu 

podniosły głowy i patrzyły, jak ten jak, samolot w polskich barwach wojskowych na 

błękitnym niebie startuje... Po prostu wszyscy podnieśliśmy głowy i tak patrzyliśmy, 

jakbyśmy byli... ja tak czułem, jakbym był w innym miejscu. To było takie piękne! Tak jakby 

– nie wiem – gołębie białe przeleciały – polski samolot przeleciał nad miejscem katastrofy i 

piękna pogoda. Żadnej chmury! Żadnej mgły! Jakby tej mgły, która była dwie, trzy godziny 

wcześniej, nie było. Coś po prostu... coś niewyobrażalnego. 

 

 

Niestety, mimo że było tak pięknie, „Wosztyl” odleciał i żadnego filmu z oblotu nad pobojowiskiem 

nie ma. Przynajmniej oficjalnie. Nie zachował się też zapis CVR z „Wosztyla” z 10-04, bo się 

„nadpisał” w drodze powrotnej, a gdyby tego było mało, od trzech lat nie ujrzała światła dziennego 

także „dziwna szpula” z owego jaka-40, nagrywana (z przerwami) już po przyziemieniu na XUBS, 

która już chyba powoli zarasta pajęczyną w depozytach przeróżnych, jak też w krakowskim 

Instytucie Ekspertyz Sądowych7 i na razie brak informacji o planach upublicznienia tychże zapisów, 

choćby w formie stenogramów.  

 

Czas nieubłaganie biegnie dalej i ani się obejrzeliśmy, a „Wosztyl” wylądował już w zbiorach 

muzealnych, gdzie można go podziwiać wraz z innymi eksponatami militarnymi WP. 

 

Skoro więc nie udało się zrobić dokumentacji „powypadkowej” 10 Kwietnia, pomijając tego typu 

zdjęcia, jak poniższe: 

                                                 
7 http://niezalezna.pl/22682-tajemnica-czarnej-skrzynki-jaka-40  (artykuł z 4-02-2012), 

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zapis-z-jaka-40-moze-rzucic-nowe-swiatlo-na-katastrofe-
smole,nId,432540   (informacja z 3-02-2012) 

http://niezalezna.pl/22682-tajemnica-czarnej-skrzynki-jaka-40
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zapis-z-jaka-40-moze-rzucic-nowe-swiatlo-na-katastrofe-smole,nId,432540
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zapis-z-jaka-40-moze-rzucic-nowe-swiatlo-na-katastrofe-smole,nId,432540
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- i jeszcze może rzut oka na budy na działce N. Bodina (poniżej) z milicyjnym wozem za szopą - 
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to pozostawały wyłącznie rekonstrukcje późniejsze, jak choćby te zaprezentowane w głośnym filmie 

śledczym 10.04.10 (wtedy jeszcze bez N. Bodina8), czy w styczniowym (2011) Superwizjerze (z 

Bodinem9). Tak, tak, to ekipa rządowej telewizji dotarła do słynnego działkowicza i zarazem ponoć 

                                                 
8 Ale za to był W. Iwanow-Safonienko opowiadający na jednym oddechu coś, co jest wewnętrznie sprzeczne (od 14’18’’): 
Biegłem pomóc ludziom, to przecież katastrofa lotnicza, co tam mogło być? Nikt inny nie pobiegł. Może ludzie tak z 
natury: gdy samolot upada, to wszyscy tylko patrzą. Milicja była tam na miejscu. Wszyscy przyjechali. Ja jeszcze 
spytałem milicjanta, gdy już wyłączyłem telefon, czy im niepotrzebna pomoc, ale on pokręcił głową, jego oczy były 
takie… Pytam, czy to pasażerski samolot, on tak głową pokiwał, w oczach miał przerażenie. Wtedy powiedziałem: 
Dobra, chłopaki, lepiej stąd chodźmy (por. też http://freeyourmind.salon24.pl/516493,lesni-operatorzy). 
9 http://superwizjer.tvn.pl/aktualnosci,984,n/co-pokazywaly-kamery-na-lotnisku-w-smolensku,40779.html od 5’14’’. 

http://freeyourmind.salon24.pl/516493,lesni-operatorzy
http://superwizjer.tvn.pl/aktualnosci,984,n/co-pokazywaly-kamery-na-lotnisku-w-smolensku,40779.html
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lekarza pogotowia smoleńskiego10 o wiele wcześniej niż „nie dotarła” (tj. zatrzymała się na klatce 

schodowej; w lutym 201111) Gargas ze swymi ludźmi, kręcąc 10.04.10 (tej ostatniej załodze udało się 

wylądować przy Bodinie dopiero podczas robienia Anatomii upadku, jak wiemy, ale z takim 

nieoczekiwanym skutkiem, że legendarny Bodin wtedy wyjawił ni stąd ni zowąd, iż sam 

własnoręcznie przynosił pod brzozę lotnicze szczątki – jako ktoś w rodzaju, by tak rzec, dekoratora 

wnętrz narracji moskiewskiej). Reporterzy Superwizjera atoli dokonali z Bodinem wszechstronnej i 

fachowej wizji lokalnej pod brzozą zapewne jesienią 201012, a nie np. podczas kręcenia 

„kilkanaście godzin po katastrofie” słynnych materiałów z udziałem tak wielu niezapomnianych 

świadków „katastrofy”, jak babcia Nosarczukowa z bloku przy remizie (Superwizjer z 19-04-2010)13 

 

choć trudno podejrzewać, by w tych dniach po 10-tym Kwietnia brzoza była mniej fotogeniczna niż 

w późniejszym czasie. W przeciwnym razie jej badaniem i wizją lokalną wokół niej nie zająłby się 

znakomity doc. S. Amielin, główny smoleński dendrolog i rekonstruktor „przebiegu katastrofy”14, 

bez prac którego trudno sobie wyobrazić „badania powypadkowe”, zwłaszcza w ich modelarskim 

                                                 
10 Por. też:  http://www.se.pl/wydarzenia/swiat/swiadek-katastrofy-pod-smolenskiem-tupolew-scial-brzoze-ale-nie-

stracil-skrzydla_166365.html  
11 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf, s. 50. 
12 Bodin pojawia się już w materiale Superwizjera wyemitowanym w 6 grudnia 2010: 
http://superwizjer.tvn.pl/aktualnosci,984,n/rosyjscy-piloci-bronia-zalogi-tu-154,40783.html  
13 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf, s. 53 i n. 
14 http://freeyourmind.salon24.pl/351791,krotka-historia-pewnej-koordynacji   

http://www.se.pl/wydarzenia/swiat/swiadek-katastrofy-pod-smolenskiem-tupolew-scial-brzoze-ale-nie-stracil-skrzydla_166365.html
http://www.se.pl/wydarzenia/swiat/swiadek-katastrofy-pod-smolenskiem-tupolew-scial-brzoze-ale-nie-stracil-skrzydla_166365.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf
http://superwizjer.tvn.pl/aktualnosci,984,n/rosyjscy-piloci-bronia-zalogi-tu-154,40783.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/351791,krotka-historia-pewnej-koordynacji
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aspekcie. 

 

Amielin zrobiwszy z bliska zdjęcia brzozy... 

 

uzyskał bardzo ciekawe efekty... 



13 

 

 

korespondujące pod wieloma względami z tą późniejszą dendrologiczną dokumentacją, jaka została 

zamieszczona w „raporcie MAK” 

 

(poniżej lepszej jakości i w moim powiększeniu zdjęcie z ang. wersji „raportu”) 

 



14 

 

 

i tylko jakiś baran mógłby się doszukiwać różnic w tych zdjęciach uzyskanych podczas dwóch wizji 

lokalnych (Amielina i terenowych badaczy z MAK). Pozostając pod brzozą, wróćmy jednak znów do 

Bodina w czapce i ekipy Superwizjera, której tenże Bodin wszystko cierpliwie pokazał i 

opowiedział15: 

 

Tutaj stałem, gdy wyszedłem z działki. Patrzę, niziutko nad polem leci samolot. Dokładnie 

w tym miejscu [za plecami Bodina pokazane są szopy, po czym kamera kieruje się na brzozę 

– przyp. F.Y.M.] włączone zostały silniki i samolot starał poderwać się do góry. Nawet 

widać to było, że wznosi się i bije skrzydłem w drzewo. Gdy włączył wszystkie silniki, to 

mnie odrzuciło. Znalazłem się na ziemi i już leżąc widziałem, co dzieje się dalej.  

 

Co dzieje się dalej, niestety, Bodin tu nie opowiada16, ale za chwilę w tymże Superwizjerze będzie 

                                                 
15 http://superwizjer.tvn.pl/aktualnosci,984,n/co-pokazywaly-kamery-na-lotnisku-w-smolensku,40779.html od 5’14’’. 

http://superwizjer.tvn.pl/aktualnosci,984,n/co-pokazywaly-kamery-na-lotnisku-w-smolensku,40779.html
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dokładnie relacjonował stan widoczności; warto natomiast przypomnieć, że w filmie Smoleński lot, 

jak pisałem w Aneksie-317 do Czerwonej strony Księżyca, ów świadek usytuował „zdarzenie 

brzozowe”, że się tak wyrażę, około godz. 10-tej rus. czasu, a więc przed 8-mą polskiego: 

 

To było 10 kwietnia 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 sil-
niki zaryczały. Wtedy chyba oni zauważyli brzozę. To było tutaj [pokazuje na śnieg – przyp. 
F.Y.M.] no ile, dosłownie, ile metrów... Trzy? Cztery? 

  

 

Oczywiście, jeśli jakikolwiek samolot miał dokonywać 10 Kwietnia „napadu na brzozę” (o ile ta nie 

była wcześniej złamana) i niskiego przelotu nad działką Bodina przed godz. 8 rano, to nie mógł być 

to ten „prezydencki tupolew”, który, wedle oficjalnych danych, wystartował z EPWA o godz. 7.27. 

Tak szybko bowiem, tj. w przeciągu 30 minut, ten statek powietrzny nie dostałby się w okolice 

XUBS nawet gnany silnymi smoleńskimi wiatrami18. Czyżby zatem „Frołow” (o którym już sporo 

sobie powiedzieliśmy w poprzednich odcinkach Wizji lokalnej) napędził takiego stracha Bodinowi 

w sobotnie przedpołudnie? Kto wie? Co w takim razie jednak ze śmietniskiem podbrzozowym? Jak 

je wyjaśnić w kontekście niskiego przelotu jakiegoś samolotu-widma? Tu musimy się odwołać do 

kogoś, kto zęby zjadł na badaniu smoleńskich drzew „powypadkowych” oraz ich okolic, a więc do 

doc. Amielina. Pisze on w swej książce (Ostatni lot. Spojrzenie z Rosji, Warszawa 2010, s. 52): 

 

Cały teren wokół brzozy zasypany był śmieciami. Kilkakrotnie spotykałem się i 

rozmawiałem z właścicielem zaśmieconej działki, Nikołajem Bodinem. Opowiadał, że 

                                                                                                                                                                  
16 Por. przyp. 18. niniejszej Wizji lokalnej. 
17 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf, s. 18-19. 
18 Tym niemniej w grudniowym (2010) Superwizjerze (http://superwizjer.tvn.pl/aktualnosci,984,n/rosyjscy-piloci-
bronia-zalogi-tu-154,40783.html) Bodin opowiada bez mrugnięcia okiem (od 7’24’’): Tutaj stałem, gdy wyszedłem z 
działki. Patrzę, niziutko nad polem leci samolot. Wtedy pomyślałem: ląduje czy spada? [Pan widział, że to polski 
samolot?] Widziałem, bo pomalowany był kolorowo, miał napis „Polska”. Było dobrze widać, że to 
polski samolot. (Od 9’48’’): One tu nie lądują, lądują na lotnisku. Lecą zwykle tam, nad tymi latarniami [pokazuje – 
przyp. F.Y.M.] (Od 10’59’’) Dokładnie w tym miejscu włączone zostały wszystkie silniki i samolot starał poderwać się do 
góry. Nawet widać to było, że wznosi się i bije w drzewo. Gdy włączył wszystkie silniki, to mnie odrzuciło. 
Wylądowałem na ziemi. I już leżąc widziałem, co działo się dalej [dosł. Kak on to lietał dalsze – przyp. F.Y.M.]. Tutaj 
uderzył lewym skrzydłem o brzozę. Potem się odwrócił. Widać było, że ma złamane skrzydło. Spadał 
tam już za drogą. Do góry kołami.  
To wszystko miał ujrzeć Bodin około 8 rano pol. czasu, w przeciągu paru sekund powalony na ziemię i trzymający się koła 
swego samochodu, by go piekielny podmuch nie porwał. Natomiast w Anatomii upadku, katastroficznym thrillerze 
Gargas, w którym problematyka złowieszczej mgły zeszła na drugi plan, a część świadków zniknęła z narracji wraz z mgłą, 
tenże Bodin opowiada taką historię (gdy już przestaje strugać wariata, że on, to nie on) (od 18’25’’): Małych elementów 
było dużo – różnych, małych. Leżały na drodze, jak potem biegłem. Szedłem w dół do samochodu i kiedy już 
podchodziłem do swojego auta, to w tym momencie samolot przeleciał nad moją głową. I wtedy spaliny silnika, zbiły 
mnie z nóg. Chwyciłem się za koło samochodu. (…) I potem już pobiegłem po tej drodze w stronę upadku samolotu. Jak 
wracałem też dużo elementów leżało. (…) Tam kawałki aluminium były. (…) Jak biegłem z powrotem, to na drodze koło 
brzozy leżały jakieś części od samolotu podniosłem je i położyłem pod brzozą. I to wszystko. (…) Zobaczyłem, że 
tam wszyscy zginęli. Kilkudziesięciu ludzi widziałem, ale ilu ich było, nie wiem [oczywiście Gargas nie pyta, w jakim 
miejscu to miał widzieć i jak mu się udało dotrzeć tak szybko te kilkaset metrów przez grząski teren – przyp. F.Y.M.]. (Jak 
pan się dowiedział, że nikt nie przeżył?) Martwy od żywego różni się radykalnie. (Na pierwszy rzut oka?) Oczywiście. 
Od razu przyjechało tutaj pogotowie ratunkowe. Od razu na miejsce katastrofy przyjechało pogotowie, specjaliści i 
funkcjonariusze MCzS-u. Oni byli bardzo szybko, momentalnie. Oni też nie znaleźli ani jednego.      

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
http://superwizjer.tvn.pl/aktualnosci,984,n/rosyjscy-piloci-bronia-zalogi-tu-154,40783.html
http://superwizjer.tvn.pl/aktualnosci,984,n/rosyjscy-piloci-bronia-zalogi-tu-154,40783.html
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większość rupieci została tu przyniesiona przez podmuch wywołany niskim 

przelotem maszyny. Śmieci leżały tuż za okalającym parcelę płotem. Podmuch 

przerzucił je przez ogrodzenie i rozrzucił po całej powierzchni, a z domku 

zerwał i uniósł dach, który przy tej okazji rozleciał się na kawałki. Gdy 

przyszedłem na to miejsce 13 kwietnia, nie było tam już żadnych fragmentów samolotu. 

Jednak ludzie, którzy znaleźli się w pobliżu 10 kwietnia, przed opasaniem terenu kordonem, 

widzieli tam elementy skrzydła i zrobili zdjęcia telefonami komórkowymi [por. zdjęcie z 

chłopcem trzymającym siłownik śrubowy na s. 10 niniejszej Wizji lokalnej, tę samą fotografię 

zamieszcza też Amielin w Ostatnim locie – przyp. F.Y.M.].   

 

Mamy więc jakieś robocze wyjaśnienie i wracamy znów do Superwizjera oraz Bodina, który 

opowiada nie tyle o fruwających śmieciach, co o warunkach atmosferycznych „tamtego dnia” (od 

7’55’’): 

 

Mgła była na wysokości ok. 10 m. Natomiast widoczność ok. 30 m [warto to wziąć pod 

uwagę pod kątem analizowania innych zeznań Bodina – przyp. F.Y.M.]. Widać było, że paliły 

się światła na tych latarniach [chodzi zapewne o „lampy podejścia” – przyp. F.Y.M.], ale w 

górę było widać nie więcej niż 10 m. Nigdy nie widziałem, żeby tutaj lądowały samoloty we 

mgle oraz przy złej widoczności. To był wyjątek. 

 

Pamiętamy z poprzednich części Wizji lokalnej słynne zdjęcie (z mgielnego sitcomu polskiego 

montażysty, tj. z hotelowego „dokumentowania mgły”) pokazujące „podchodzące do lądowania” 

widmo iła-76, który to kadr był jedną z centralnych ilustracji podczas prezentacji dokonywanej 

przez „komisję Millera” niedługo po głośnej konferencji „MAK” w styczniu 2011. Mało kto jednak 

przypomina sobie, podejrzewam, co dokładnie mówił wtedy ppłk. R. Benedict a propos wysokości 

przelotu owego samolotu-widma.  
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Otóż twierdził on ni mniej ni więcej, iż na zdjęciach Wiśniewskiego statek powietrzny znajduje się 

na wysokości 54 metrów względem ziemi19. Ma się rozumieć parametry czasowe tego przelotu, 

które wstawił do „zegara kamery” polski montażysta, mają się nijak do godziny „około ósmej rano” 

(pol. czasu)20, jak jednak wiemy, zrazu właśnie w sferze pewnej chronologii tego, co się działo na 

XUBS, eksperci natykali się na spore problemy, a i świadkowie niejednokrotnie „gubili się w 

czasach”. Co więcej, nawet płk dr E. Klich w swym piśmie do premiera (z 15-04-2010) nie był w 

stanie zrazu podać dokładnych godzin nieudanych podejść ruskiego transportowca, mimo że 

powoływał się na dane pochodzące od meteorologa na smoleńskim Siewiernym21, czyli zdawać by 

się mogło, dane, którymi dysponował ktoś dobrze zorientowany w sytuacji. 

  

 

 

                                                 
19 Benedict powiada (podczas prezentacji „podejścia iła-76”): Teraz poklatkowo. Samolot w tej pozycji, która, w której 
się znajduje, ma około 54 m nad terenem, co jednoznacznie określa, że zniżył się poniżej wysokości minimalnej. Nie ma 
na takie zachowanie nie ma reakcji kontrolera strefy lądowania, który przy tych warunkach pogodowych powinien 
powiedzieć „horyzont”, zabronić dalsze zniżanie z uwagi na to, że kierownik lotów nie obserwuje tego samolotu. 
20 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/514205,7-08    
21 Por. Moja czarna skrzynka. O katastrofie smoleńskiej rozmawia Michał Krzymowski, Warszawa 2012, Dokumenty (s. 
11-12): W tym czasie 9.26 [rus. czasu – przyp. F.Y.M.] ląduje Jak-40. W trakcie lądowania KL stwierdził, że samolot nad 
progiem, według jego oceny, samolot był 10-15 m za wysoko. W związku z tym wydał komendę przejścia na drugie 
zajście. Załoga decyzji nie wykonała i wylądowała. O godz. 9.10. KL nawiązał łączność z samolotem Ił-76, któremu 
podał następujące warunki do lądowania: widzialność 1200 m (w dokumentacji stacji meteorologicznej od godz. 9.00. 
do godz. 9.26. nie ma żadnych zapisów o takim widzialności). Przy pierwszym podejściu widzialność była 1200 m i 
samolot przeszedł na 2 zejście. Przy drugim podejściu widzialność pogorszyła się do 800 m (mgła) i po nieudanej 
próbie lądowania samolot został skierowany na lotnisko w Twerze. Próby lądowania samolotu Ił-76 były po 
lądowaniu samolotu Jak-40 (czas ten dokładnie nie jest w tej chwili znany. Po odlocie samolotu Ił-76 z 
KL nawiązała łączność załoga jakiegoś samolotu, który chciał lądować na lotnisku w Smoleńsku i KL 
nie wydał zgody na lądowanie. O godz. 9.40. warunki atmosferyczne były następujące: zachmurzenie 10/10 przez 
chmury stratus o podstawie 80 m, widzialność 800 przy mgle. Były to warunki poniżej minimalnych lotniska, które 
wynoszą: widzialność nie mniejsza niż 1000 m, podstawa chmur nie niższa niż 100 m. W tej sytuacji lotnisko powinno 
być zamknięte dla ruchu lotniczego.  

http://freeyourmind.salon24.pl/514205,7-08
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Wysokość ok. 54 m (za Benedictem) wydaje się nawet nieco przesadzona22, gdyż smoleńskie UFO 

leci jakieś kilka/naście metrów nad drzewami i latarniami ulicznymi, 

 

co na pewno niejednego świadka będącego poniżej (czy to pieszo, czy w aucie na ul. Kutuzowa) 

mogło przyprawić o bardzo nerwowe bicie serca, a nawet siwiznę23. UFO znajduje się już w rejonie 

za brzozą24, która z okna hotelowego pokoju moonwalkera Wiśniewskiego nie mogła być widoczna 

ze względu na przesłaniający ją budynek. Polski montażysta zaś będzie opowiadał przed „komisją 

Macierewicza” (a propos „katastrofy smoleńskiej”), iż w mgielnej rozwiewce tuż nad szosą (tzn. ul. 

Kutuzowa) widział (w ciągu ułamków sekund, pamiętajmy) skrzydło samolotu skierowane pionowo 

w dół25: 

 

pionowo, pionowo w dół miał skierowane skrzydło, dlatego widziałem zarys skrzydła i 

fragment kadłuba [od 1h49’ samego przesłuchania polskiego montażysty przez ZP; 

wielokropki oznaczają pominięcie różnych fragmentów posiedzenia – przyp. F.Y.M.] (…) mój 

wzrok był skierowany na drzewa, które były przed lotniskiem Siewiernyj, a tam, gdzie jest 

szosa, gdzie jest wiatr, jest większy ruch powietrza, po prostu ta mgła była lekko przewiana 

i mówiąc nieładnie, ten samolot, który, niestety, spadał, trafił, nazwijmy to, w dziurę w tej 

mgle (…).  

(…) 

 

AM: To było małe skrzydło od małego samolotu? 

SW: No nie, no to było dość spore skrzydło…  

                                                 
22 Abstrahuję od tego, że polska strona nie uzyskała kopii zapisów czarnych skrzynek „Frołowa” (vide polskie Uwagi do 
„raportu MAK”). 
23 W tej materii wystarczy  przypomnieć sobie relacje smoleńskich leśnych dziadków z 10.04.10. 
24 Przypominam, że na pierwszej stronie niniejszej Wizji lokalnej figuruje poglądowe zdjęcie z hotelem Nowyj w tle. 
25 Oczywiście moonwalker nie dodawał, czy to skrzydło było całe czy już „obłamane” po zderzeniu z brzozą. Por. też 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf  

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

SW: …jeśli ono miało wysokość mniej więcej… porównywalne z wysokością drzew, a 

drzewa mają jakieś 10 do 12 metrów…  

AM: Tak, tak, bo chodzi mi tylko o to, żeby miał pan jasność, że to jest wielki 

samolot. 

SW: …tak, bo raczej porównując wysokość drzewa i że akurat to skrzydło, co powtórzę 

akurat, co się komuś może nie podoba, było pionowo w dół – on le-, to skrzydło prawie 

że leciało na wysokości – koniec skrzydła na wysokości szosy.  

AM: Mhm. 

SW: Tam nawet był… i akurat na… naszych materiałach z Info powinno być… bo… było na 

tego…, że było widać trociny i tak z rozbitego, ze zniszczonego drzewa wcześniej, które nad 

ten… Dlatego po-, podkreślam to po raz kolejny, żeby to uzmysłowić, że… 

AM: Że ono było wielkie. 

SW: Że był wielki. Że był… Skrzydło było co najmniej wielkości drzew.  

AM: O. 

SW: Czyli nie był to, nie była to awionetka, na pew-, nie było to jakiś tam, na pewno nie 

był to iljuszyn, bo jeśliby była eksplozja, to podejrzewam, by ten hotel zmiotło 

i zdmuchnęło, dlatego był to, powiedzmy, nazwijmy, średniej wielkości samolot. 

AM: Jasne. 

SW: Co najmniej 15 metrów wielkości musiało mieć skrzydło. 

AM: Dobra. Dzięki, przepraszam za wtręt (…) 

 

I teraz możemy ze spokojem powrócić do prac dziennikarsko-śledczej szkoły Macierewicza, nie 

tylko do katastroficznego thrillera 10.04.10, choć i tam przecież intrygująca wszystkich sprawa 

brzozy jest poruszona oraz omówiona, a sama Gargas, zapewne wtedy nie podejrzewając jeszcze, iż 

kiedyś nieomylni eksperci ZP dowiodą, że „prezydencki tupolew” leciał, eksplodował i rozpadał się 



20 

 

nad brzozą, zaś ta mogła być uszkodzona np. przez Frołowa26 - robi sobie przy słynnym drzewie 

pamiątkowe zdjęcie. To luty 2011. 

 

Tymczasem we wrześniowej (2010) Misji specjalnej27 niejaki Siergiej (nieco zamglony poniżej28), w 

jaki sposób odnaleziony w Smoleńsku, diabli wiedzą (może akurat przechodził w okolicy 

samochodu ekipy Gargas29),  

 

a mieszkający lub pracujący, jak się szczęśliwie dla śledczych Macierewicza składa, niedaleko 

brzozy30, pokazuje dokumentację fotograficzną stanowiącą swoistego smoleńskiego białego kruka31, 

ponieważ widzimy zdjęcia brzozy... gdy jeszcze była cała. I prezentowała się następująco: 

                                                 
26 http://www.fakt.pl/Rozmowa-Wieslawem-Binienda-ekspertem-NASA-doradca-zespolu-parlamentarnego-Antoniego-
Macierewicza,artykuly,159004,1.html (Fakt): Ale brzoza jest przełamana. 
(W. Binienda): – To nie znaczy, że uderzył w nią tupolew. Wiemy, że przed polskim samolotem w Smoleńsku lądować 
miał rosyjski Ił, który w ostatniej chwili został zawrócony i który leciał bardzo nisko. Nie wiemy, czy to nie on złamał 
drzewo. Ponadto jest ona złamana w inną stronę niż tor lotu samolotu – nie wzdłuż tylko w poprzek. (Fakt): Komisja 
Millera twierdzi jednak, że tupolew złamał także drzewa rosnące wcześniej, potem uderzył w brzozę i 
wszystkie te uderzenia miały miejsce dokładnie na trasie jego lotu. 
(WB): – To nie jest mocny argument. Bo zniszczeń tych drzew mogły dokonać inne samoloty. 
27 http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/misja-specjalna/wideo/21092010/2632524  
28 Tylko jakiś paranoik mógłby sądzić, że Siergiej jest domglony, ponieważ pracuje np. dla FSB na etacie „naocznego 
świadka”. 
29 W Misji specjalnej zagajenie tej historii wygląda tak (21’58’’): Spotykamy się z Siergiejem, pracownikiem zakładu 
przylegającego do lotniska Siewiernyj. Nie wiemy nawet, co to za zakład – czyżby SmAZ (jak spytałby jakiś wariat), a 
może jakiś wojskowy „zakład”? 
30 Historia dość podobna jak z mechanikami samochodowymi z KIA, wśród których ciężko byłoby znaleźć takiego, co nie 

widział na własne oczy „smoleńskiej katastrofy”, choć każdy, rzecz jasna, widział ją na swój sposób. 
31 http://fymreport.polis2008.pl/?p=10530  

http://www.fakt.pl/Rozmowa-Wieslawem-Binienda-ekspertem-NASA-doradca-zespolu-parlamentarnego-Antoniego-Macierewicza,artykuly,159004,1.html
http://www.fakt.pl/Rozmowa-Wieslawem-Binienda-ekspertem-NASA-doradca-zespolu-parlamentarnego-Antoniego-Macierewicza,artykuly,159004,1.html
javascript:void(0)
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/misja-specjalna/wideo/21092010/2632524
http://fymreport.polis2008.pl/?p=10530
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Zaraz jakiś bałwan wyskoczy ze złośliwą i bezczelną uwagą, że rezolutny Siergiej nie zrobił 

zdjęcia brzozy np. na dzień „przed katastrofą”, czyli 9 kwietnia 2010 lub choćby 

wczesnym rankiem lokalnego czasu 10 Kwietnia, tylko jeszcze zimą na początku roku 

201032. Tak czy tak ptasie gniazdo uwite na sąsiednim drzewie trzyma się nieźle na przestrzeni lat, 

co widać na wielu fotografiach, ale interesować może ono wyłącznie ciężkich paranoików od 

maskirowki.  

 

Co więc pokazuje nam Siergiej u siebie w chałupie na swym komputerku – poza całą brzozą 

(powyżej)? Oczywiście kryło, które w kawałku przeleciało ponoć nad ul. Gubienki 

 

w odległości, jak wyliczył Siergiej, 50-70 m od uderzenia w brzozę. 

                                                 
32 Tak można sądzić po tym, co Siergiej mówi na temat fotografowania tzw. pierwszej brzozy (tj., że było to trzy miesiące 
wcześniej w stosunku do „katastrofy”). 
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I Siergiej pokazuje nam też okoliczne garaże dla lepszej orientacji w tamtym terenie. 

 

Oczywiście nie należy mieć jakichś irracjonalnych pretensji do Siergieja, że zrobił zdjęcie fragmentu 

kryła w krzakach (dokładnego dnia i godziny tej fotografii nie znamy, bo po co nam taka wiedza), a 

np. nie zdołał nagrać samego przelotu tego statku powietrznego, co to skrzydło 10 Kwietnia miał na 

brzozie stracić.  
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Siergiej we wrześniowej (2010) Misji specjalnej33 snuł swą opowieść tak:  

 

A to fotografowałem zimą. Widzicie, jakie to było piękne drzewo? O tu, to samo gniazdo. 

(…) O, tutaj jest brzoza, o którą on skrzydłem, a tu skrzydło leży. Widzicie? Tu, od brzózki, 

od garaży… O, widzicie, narysowałem wam od garaży – część skrzydła: 50-70 m od 

miejsca zderzenia z brzozą. O, widzicie, skrzydło przeleciało oddzielnie, a samolot poszedł 

wyżej. [A to jest ten kawałek skrzydła, który on stracił?] Tak, tak. 

  

Nic więc szczególnego Siergiej nam nie wyjawił, pomijając bezcenne ujęcie brzozy zimą. I cały czas 

trzymamy się tej brzozy jak pijany płotu, przypominam. Czas najwyższy bowiem na specjalną jej 

prezentację autorstwa fotoreportera Filipa Klimaszewskiego, nieco zapomnianego świadka 

katyńsko-smoleńskiego z 10-04. Oto jego relacja, którą spisałem z kilkuminutowego materiału 

zamieszczonego jakiś czas po „katastrofie” na stronie Czerskiej Prawdy – Klimaszewski opowiada 

(12 kwietnia 2010) o swoich przeżyciach, a jego refleksje ilustrowane są zdjęciami, które tenże 

świadek w Smoleńsku zrobił. Uprzedzając wypadki, powiem, że najciekawsze są, ma się rozumieć, 

fotki brzozy – Klimaszewski dokonał bowiem czegoś w rodzaju własnej wizji lokalnej wokół XUBS 

(najprawdopodobniej już 10 Kwietnia), której na pewno ekipa Gargas mogłaby mu pozazdrościć34. 

 

Do Katynia pojechałem fotografować obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, w której 

udział miał wziąć prezydent Lech Kaczyński. W pierwszej chwili, gdy media podały 

pierwsze informacje o katastrofie, dzwoniło do mnie wielu moich znajomych, żeby spytać 

się, czy ze mną wszystko w porządku, bo nie wszyscy wiedzieli, że… jechałem pociągiem, a 

nie leciałem samolotem. Do Smoleńska dojechałem około 6 rano, jadąc z delegacją polskich 

Rodzin Katyńskich, jechałem specjalnym pociągiem organizowanym przez p. Przewoźnika. 

Wyjechaliśmy w piątek koło godz. 10. i o świcie byliśmy w Smoleńsku. Ze Smoleńska 

zostaliśmy przetransportowani koło godz. 9. do lasu katyńskiego, gdzie miała się odbyć 

msza rocznicowa, no i w Katyniu dowiedziałem się od TVP o wypadku samolotu. Jeszcze 

nie wiedziałem, jak poważny był ten wypadek. No i stamtąd razem z TVP zabrałem się w 

okolice lotniska.  

                                                 
33 http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/misja-specjalna/wideo/21092010/2632524  
34 Tylko człowiek pozbawiony resztek sumienia, dziwiłby się, że ekipa Misji specjalnej nie zawitała do Smoleńska już 10 
Kwietnia wieczorem, by zbierać materiały, szukać świadków, nagrywać relacje, robić zdjęcia – przeprowadzać wizję 
lokalną, bo na miejscu było jeszcze wtedy tak wiele istotnych dla śledztwa osób, z moonwalkerem na czele.  

http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/misja-specjalna/wideo/21092010/2632524
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Płomieni nie było widać, dymu też nie [jak to po lotniczej katastrofie – przyp. F.Y.M.]. Było 

kilka wozów strażackich, były taśmy oddzielające nas od miejsca katastrofy i było już 

trochę milicji, gdy zaczęliśmy biec w tamtym kierunku. 

 

Niestety, milicja utworzyła kordon i nie można było się już dostać. Pojawił się też OMON z 

bronią i wtedy już nikt nie ryzykował.  

 

Było widać skupisko ludzi gdzieś w lesie i widać było coś białego, więc wszyscy się 

domyślali, że to jest wrak samolotu. Obeszliśmy trochę dookoła razem z kilkoma 
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reporterami okoliczne budynki, żeby dostać się z drugiej strony lotniska. Obchodząc 

lotnisko dookoła, natrafiłem na miejsce, gdzie samolot zaczął zawadzać o drzewa. Jest kilka 

połamanych drzew.   

 

(poniżej powiększenie fragmentu tego zdjęcia – przyp. F.Y.M.) 

 

I wśród tych drzew jest kawałek skrzydła.  
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I jest to miejsce, gdzie najwidoczniej już wszyscy wiedzieli, że zginą. I od tamtego momentu, 

myślę, że do katastrofy minęło może 5 sekund. Na początku nie mogłem się dostać na teren 

wypadku.  

 

Milicja robiła coraz większy kordon i zdjęcia wykonywałem z pewnej odległości. Dopiero 

wczoraj, czyli w niedzielę [chodzi o 11-04-2010 – przyp. F.Y.M.] po uroczystości przekazania 

ciała Prezydenta do samolotu, który odlatywał do Warszawy, na moment wpuszczono mnie 

niemalże na teren katastrofy. Od wraku oddzielała mnie – oddzielało mnie może 5 metrów, 
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góra. (…)35 

 

Nas jednak wrakowisko na polance samosiejek tym razem nie interesuje, a wyłącznie wizja lokalna 

wokół brzozy. Klimaszewski bowiem najwyraźniej uprzedził swoimi zdjęciami nie tylko wybitnego 

dendrologa Amielina, którego fotografie już zamieszczałem w niniejszym tekście (jak i w Czerwonej 

stronie Księżyca), ale i „badaczy MAK”, którzy już 11 kwietnia mieli uzyskać taki efekt oględzin 

brzozy (zdjęcie w zestawieniu poniżej po prawej)36: 

  

                                                 
35 Por. http://fymreport.polis2008.pl/?p=12460 oraz http://wiadomos 
ci.gazeta.pl/wiadomosci/51,114873,7752573.html?i=1  
36 http://fakty.interia.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje/aktualnosci/news-tajemnica-odlamkow-metalu-w-smolenskiej-
brzozie,nId,939429 (po lewej zdjęcie J. Gruszyńskiego wykonane 13-04-2010). 

http://fymreport.polis2008.pl/?p=12460
http://fakty.interia.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje/aktualnosci/news-tajemnica-odlamkow-metalu-w-smolenskiej-brzozie,nId,939429
http://fakty.interia.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje/aktualnosci/news-tajemnica-odlamkow-metalu-w-smolenskiej-brzozie,nId,939429
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Oczywiście, nie ma w tym nic dziwnego ani nadzwyczajnego – odłamki rozpadającego się (na ziemi 

lub w powietrzu – to już w zależności od paradygmatu badawczego tej czy innej szkoły ekspertów) 

„prezydenckiego tupolewa” przylecieć musiały i wbić się w drzewo jakiś czas później, po 10-tym 

Kwietnia, najwyraźniej. Takie rozproszone rozpady różnych obiektów fizycznych się zdarzają, co 

wielu badaczy zjawisk kosmicznych może potwierdzić, gdy np. szczątki sztucznego satelity lub 

sputnika spadają z orbity w jakichś odstępach czasu. Coś zleci na ziemię dziś, coś jutro, a coś za 

tydzień. Coś też może spłonąć doszczętnie w atmosferze. 

 

Podobnie jak Klimaszewski, ruska telewizja, która wzięła niedługo po „katastrofie” słynnego A. 

Koronczika na wizję lokalną przy brzozie, nieopacznie przeoczyła to, co dostrzegła potem „komisja 

MAK” (poniższy kadr już zamieszczałem w Czerwonej stronie Księżyca): 

 

I to są rzeczy, które warto przypomnieć nie tylko w kontekście poruszających wizji lokalnych 

przeprowadzanych przez ekipę Gargas w towarzystwie leśnych dziadków smoleńskich, której to 

ekipie też się przecież zdarzało wiele niesamowitych rzeczy znajdować na pobojowisku przy XUBS 

lub w okolicach, lecz szczególnie z myślą o polskich prokuratorach wojskowych i współpracujących 

z nimi biegłych, w kontekście zapowiadanego przez NPW (28-06-2013), rozstrzygalnego, jak można 

się spodziewać, badania brzozy właśnie i przyczyn jej zniszczenia (screen poniżej): 
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Jeśliby bowiem się nagle okazało po tychże badaniach biegłych, iż jednak metalowe odłamki wbite 

w brzozę to fragmenty polskiego tupolewa 154M b/n 101, którym miała lecieć 10 Kwietnia „cała 

delegacja”, jak nas zapewniano po wielokroć, to NPW pozostawałoby już tylko ustalenie 1) , którego 

dnia się one w brzozę wbiły, gdyż wiele na to wskazuje, że akurat nie w „dniu katastrofy”, lecz jakiś 

czas później, doleciawszy, by tak rzec, post factum – oraz 2) gdzie, tj. w jakim miejscu te fragmenty 

samolotu przebywały, tzn. 3) skąd przybyły, że zacytuję frazę z komunikatu NPW, do drewna 

brzozy. Takie ustalenia mogą być niepotrzebne, jeśli założymy, iż Klimaszewski, Gruszyński, ruska 

telewizja oraz Amielin, fotografowali z rozpędu albo roztargnienia nie tę brzozę, co trzeba, gdyż 

samolot uderzył w inną, rosnącą gdzieś obok przy szopach Bodina (ewentualnie w obie naraz, lecąc 

z zupełnie innego kierunku, tj. z południa na północ w stronę niebieskawej stacyjki benzynowej, 

której pracownica „aż usiadła”).  
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Co w takim razie zniszczyło tę (klasyczną, doskonale nam znaną) brzozę (druga bowiem jakby 

zniknęła)37? Na pewno w odpowiedzi na to pytanie pomogłoby ustalenie dokładnego momentu 

zniszczenia tego drzewa. Tylko, że powstaje jedno „ale”. 

 

Czas w historii smoleńskiej stanowi bowiem chyba największą zagadkę. Nie znalazł się więc do tej 

pory taki ekspert ani biegły, ani żaden zegarmistrz, który ustaliłby dokładnie, kiedy (co do 

minuty i sekundy) uległa zniszczeniu słynna brzoza (obecnie z upodobaniem nazywana 

„pancerną” przez szkołę Macierewicza, choć przecież w filmie 10.04.10 uderzenie „prezydenckiego 

tupolewa” w brzozę wcale nie było kwestionowane)38. Niby rzecz banalna, a na takie banalne 

pytanie odpowiedź mamy skonstruowaną przez speców od kołowacizny w rozumowaniu, bo na tej 

zasadzie: brzozę zniszczył lądujący we mgle Tu-154M – wiadomo to po tym, że brzoza 

została zniszczona przez lądującego tupolewa. Zaraz – ktoś powie – a Bodin? No, wersje 

podawane przez Bodina to już przerobiliśmy w niniejszej Wizji lokalnej39.  

                                                 
37

 Por. też http://mmariola.salon24.pl/282596,brzoza-jak-dab  
38 Możemy ewentualnie przyjąć, iż wydarzyło się to około 8-mej pol. czasu, odwołując się przy okazji do przywoływanych 
w niniejszej Wizji lokalnej różnych „zeznań” Bodina (por. też obszerne cytaty poniżej w przyp. 38). 
39 Gdyby ktoś odczuwał jednak niedosyt, to zacytuję fragment książki Amielina, który też do Bodina osobiście miał 
dotrzeć (cytat ze szczególną dedykacją dla osób zafascynowanych Bodinem w Anatomii upadku): Rozmawiałem z nim 
kilkakrotnie. W trakcie naszych pierwszych spotkań (w maju i w czerwcu [2010 – przyp. F.Y.M.]) nie chciał podać 
swojego nazwiska i prosił, żeby wspominając o nim, nazywać go emerytem. Później jednak kontaktował 
się coraz chętniej, przedstawił się i opowiedział mi sporo o tym, co widział w chwili katastrofy. 10 kwietnia 2010 r. był 
na swojej działce. Jak twierdzi, mgła zaczęła powoli rzednąć, jednak chmury wisiały tak nisko, że ciężko 
było dojrzeć wierzchołki drzew. Zauważył samolot od razu, jak tylko ten wynurzył się z chmur. Był 
wstrząśnięty, jak nisko leciał tupolew. Samolot zbliżał się bardzo szybko, Bodin nie zdążył nawet zebrać myśli. 

http://mmariola.salon24.pl/282596,brzoza-jak-dab
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Strumień powietrza przewrócił go i odrzucił na bok, mężczyzna usłyszał odgłos uderzenia i zobaczył, że drzewo 
zaczęło się przewracać. Zerwał się i pobiegł na miejsce katastrofy, myśląc, że pasażerowie będą potrzebować 
pomocy. Ponieważ jednak od jego działki do miejsca upadku jest dość daleko, ponad 500 m w linii prostej, a drogą 
jeszcze dalej, znalazł się tam w tym samym czasie, co strażacy i do miejsca tragedii go nie dopuszczono. 
Bodin mówił także, że na jego działce znalazły się niewielkie odłamki skrzydła. Podczas naszego pierwszego spotkania 
opowiedział mi, że ziemia była zalana czerwonym płynem. Uznał, że to krew i był pewien, że pasażerowie 
i załoga zginęli już w chwili uderzenia w brzozę. Jednak to, co emeryt wziął za krew, było zapewne płynem 
hydraulicznym, który ma czerwonawą barwę. Nie jestem jednak pewien, czy można wierzyć tej opowieści. 
Podczas kolejnych wizyt Bodin zaczął twierdzić, że nic takiego nie widział i nic podobnego nie mówił. 
Dlatego jedynie przytaczam jego opowieść. Nie zdołałem sprawdzić, czy jest wiarygodna (Amielin, 
Ostatni lot. Spojrzenie z Rosji, Warszawa 2010, s. 98-99).  
Tenże Amielin, w towarzystwie przedstawicieli „komisji płk. Latkowskiego” (pisałem o jej pracach szerzej w 
Zagadnieniach smoleńskich (linki: http://freeyourmind.salon24.pl/393348,komplet), przeprowadzających własną wizję 
lokalną, ponownie spotyka się z Bodinem, podającym jeszcze jedną, tym razem dość szczegółową i znów niesamowitą, 
wersję zdarzeń (Ostatni lot. Przyczyny katastrofy smoleńskiej. Śledztwo dziennikarskie, Warszawa 2011, s. 161-163):  
- To był normalny poranek, jakich wiele w Smoleńsku wiosną. Praktycznie codziennie rano mgła zasnuwa nie tylko 
łąki pod miastem, ale nawet i centrum. Nieraz od wczesnego południa po prostu nic nie widać. Jeśli pytasz o szczegóły, 
to widzialność wynosiła może sto, maksymalnie dwieście metrów w dal. Chmury wisiały tuż nad 
głową. Kiedy patrzyłem na brzozę rosnącą na mojej działce, widziałem ją w zasadzie tylko do 
wysokości około dziesięciu metrów – opowiada Nikołaj Jakowlewicz Bodin, który tego dnia porządkował swoją 
daczę. – W pewnym momencie [chyba najczęściej powtarzająca się fraza u świadków smoleńskich – przyp. F.Y.M.] 
usłyszałem silniki nadlatującego odrzutowca. Popatrzyłem w kierunku, z którego zwykle nadlatują samoloty, czyli na 
wschód. Nic nie było widać, nawet budynku i anten wojskowej radiolatarni [bliższej prowadzącej – 
przyp. aut.], która jest niecałe 200 metrów od mojej działki. Odgłos silników, które słyszałem, najpierw był 
jakby wyciszony, wręcz spokojny. Nagle wszystko zaczęło się dziać bardzo szybko. Najpierw usłyszałem coraz 
głośniejszy ryk silników odrzutowych. Tak jakby pilot gwałtownie dodał gazu. Chwilę potem, nie potrafię nawet 
powiedzieć, ile sekund minęło, ale z pewnością niewiele, z mgły wyskoczył prosto na mnie biały odrzutowiec. 
Byłem przerażony. Samolot leciał kilka metrów nad ziemią – dodaje.  
Bodin wspomina, że stał jak zahipnotyzowany [choć nie dodaje, co tego ranka pił – przyp. F.Y.M.]. Nie miał zresztą 
czasu, żeby się zastanowić, dlaczego samolot leciał nad jego działką, a nie wzdłuż osi pasa, kilkadziesiąt metrów w bok. 
Podmuch silników przewrócił Nikołaja Jakowlewicza na ziemię. – Kiedy upadłem, usłyszałem trzask łamiącego się 
drzewa. Podniosłem głowę i zobaczyłem opadającą koronę brzozy rosnącej przy mojej daczy. W powietrzu wirowały 
kawałki dachu zerwanego przez podmuch silników. Wszędzie fruwały śmieci, które od dłuższego czasu starałem się 
zebrać z działki w jedno miejsce, żeby w końcu je wywieźć – relacjonuje Bodin. Rosjanin nie pamiętał, czy widział 
fragment skrzydła, który odpadł po zderzeniu z drzewem. Kawał metalu przeleciał jeszcze około stu metrów i upadł tuż 
za drutami elektrycznymi, które zerwał tupolew. Przy daczy Nikołaja Jakowlewicza również leżały części samolotu – 
m.in. silnik hamulca klapy i mechanizm siłownika klap. – Po kilku sekundach, choć czas biegł wtedy zupełnie inaczej, 
usłyszałem dźwięk przypominający trzask łamanych blach. Taki odgłos, jaki słychać, kiedy zderzają 
się samochody. Tyle że był głośniejszy niż przy wypadkach drogowych [o dźwięku przypominającym 
zderzenie samochodów mówił S. Wiśniewski w wywiadzie dla L. Misiaka i G. Wierzchołowskiego w książce Musieli zginąć 
– przyp. F.Y.M.]. Nie słyszałem żadnego wybuchu. Kiedy wstałem, natychmiast pobiegłem w kierunku, w którym, jak 
mi się wydawało, poleciał samolot. Kiedy wybiegłem z działki za drzewa, które je okalają od strony zachodniej, 
zobaczyłem słup dymu i nie miałem już żadnych wątpliwości, że stało się coś bardzo złego – wspomina Bodin.  
Sprawdziliśmy – jeśliby biegł wygodniejszą, ale dłuższą drogą, do miejsca katastrofy (około 300 metrów w linii prostej 
od brzozy) dotarłby po około trzech minutach. Gdyby natomiast wybrał skrót przez wertepy (droga strasznie 
niewygodna; jeden z autorów, próbując pokonać ten dystans, o mało nie połamał sobie nóg, mimo że grunt był suchy, a 
więc powinno dać się biec łatwiej niż w kwietniu, kiedy teren przypominał grzęzawisko  [to się nazywa wizja lokalna, 
badacze omal nóg nie połamali – przyp. F.Y.M.]) – do wraku dobiegłby w niecałe półtorej minuty. 
[Czytelników znudzonych tym fragmentem pragnę zapewnić, że teraz czeka nas najciekawsza część opowieści Bodina 
zebranej przez „komisję płk. Latkowskiego” – przyp. F.Y.M.] 
- Kiedy przebiegłem przez szosę i wbiegłem w rosnący tuż przy niej zagajnik, poczułem ostry swąd dymu i zapach 
paliwa samolotu. W tym momencie przypomniałem sobie, że podobny zapach poczułem, kiedy przelatujący nade 
mną samolot przewrócił mnie na ziemię. Jeszcze długo potem czułem go w okolicach swojej działki i na ubraniu. 
Mój nowy samochód też był cały spryskany naftą i z trudem go później domyłem – mówi Nikołaj Jakowlewicz. – Na 
miejscu, gdzie samolot uderzył w ziemię, widziałem kawałki poskręcanych biało-czerwonych blach, gdzieniegdzie 
palące się niewielkimi płomieniami szczątki samolotu i trawy. Bałem się wejść dalej w zagajnik, bo nie wiedziałem, czy 
jeszcze coś nie wybuchnie. Widziałem nadbiegającego z mojej lewej strony jakiegoś człowieka z kamerą [a 
to dopiero miał szczęście Bodin – przyp. F.Y.M.]. Zobaczyłem też zbliżających się pracowników w kombinezonach, 
chyba z warsztatu samochodowego [brakuje już tylko widzenia kokpitu z ciałami pilotów, ale to inny leśny dziadek 
miał widzieć – przyp. F.Y.M.]. Bardzo szybko usłyszałem też dźwięk syren straży pożarnej i sanitarek. Strażacy pojawili 
się niemal natychmiast, bo ich baza znajduje się tuż przy granicy części lotniska sąsiadującej z miejscem katastrofy. 
Chwilę później przybiegli też żołnierze oraz milicjanci i zaczęli otaczać teren. Wiedziałem, że nie mam tam nic do 
roboty. Patrząc na te szczątki, nie wiedziałem, ile osób znajdowało się w samolocie, ale byłem pewien, że tej katastrofy 
nikt nie mógł przeżyć – kończy swoją opowieść Nikołaj Jakowlewicz. 
Uważny Czytelnik dostrzeże zapewne, iż w tej akurat opowieści nie ma nic na temat ciał martwych osób, które miał 
widzieć Bodin, o czym z kolei opowiadał ekipie Gargas podczas jej wizji lokalnej w ramach Anatomii upadku.        
 

http://freeyourmind.salon24.pl/393348,komplet
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Napotkany przypadkiem przez ekipę Misji specjalnej Siergiej, jak pamiętamy, posiadał unikatowe 

zdjęcia całej brzozy na parę miesięcy przed lotniczym wypadkiem przy XUBS, ale nie miał już 

takich zdjęć na parę godzin przed „katastrofą prezydenckiego tupolewa”. Być może nie miał ich z 

tego powodu, iż panowała wtedy (przynajmniej w niektórych rejonach przylotniskowych) właśnie 

piekielna, złowieszcza mgła uniemożliwiająca fotografowanie. Moonwalker Wiśniewski w sejmie 

opowiadał nawet, że zrazu nie dało się filmować z prostego powodu, że było ciemno. Nie dość więc 

że mgła, to i ciemno. Jak to o wczesnym poranku przy XUBS, co zresztą potwierdziłby pewnie i 

Nikołaj Jakowlewicz Bodin. I wydaje się, że o takiej wczesnej porze robiono zdjęcia temu iłowi-76, 

który przelatywał nisko nad pasem. 

 

  

 

Wydaje się, powiadam, wydaje się, gdyż zdjęcie, które zamieszczam poniżej, pochodzące także z 

jednego z wydań „smoleńskiej” Misji specjalnej, mogłoby wskazywać, iż to raczej na stole 

montażowo-postprodukcyjnym śledczo-dziennikarskiej ekipy Gargas takie zażółcone efekty, jakby 

to był obraz ze starego telewizora przykrytego „kolorową szybą”40, się pojawiają: 

 

 

 

 

                                                 
40 Młodzież może nie pamiętać tego, ale w czasach peerelowskich na „biało-czarne” telewizory nakładano takie 
plastykowe pokrywy, by powstawał „efekt barwnego obrazu”.  
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Na zdjęciu powyżej (także przecież z XUBS, jak tamto z iłem-76) widać, że ktoś nałożył filtr tylko na 

„niebo” i kawałek budynku (zapewne SmAZ-u), bo furgony ruskiej prokuratury zachowują 

poniekąd właściwą granatowo-czerwoną kolorystykę. Oczywiście, zaraz jakiś baran zacznie 

dopytywać, a na co komu takie filtrowanie obrazu? A na to może, by ukazać rzeczywistość nie 

tylko w nieco innych barwach od tych, jakie posiadała swego czasu, ale i w takich 

szczegółach, które akurat pasują do oficjalnej narracji. Czy bowiem na zdjęciu 

odlatującego iła-76 jest tak siwo, bo tak intensywna jest mgła i tak nisko wiszą chmury, i taki jest 

blady, smoleński świt – czy też ktoś dobarwił i domglił obraz? Jeżeli bowiem przypomnimy sobie 

inne zdjęcie, innego samolotu-widma znad XUBS (poniżej), to ono wcale takie siwe  nie jest, choć, 

rzecz jasna, daleko mu do kolorystycznej naturalności41. 

 

Jeślibyśmy po tych wszystkich naszych rozważaniach w Wizjach lokalnych wzięli w nawias 

                                                 
41 Zdjęcie to może korespondować z tą relacją red. P. Świądra (wciąż dostępną w materiale Pył na wietrze na YT): 
Usłyszeliśmy huk, widzieliśmy bardzo duży transportowy samolot rosyjski. I on najwyraźniej zrezygnował z 
lądowania, bo był BARDZO WYSOKO [podkr. F.Y.M.] nad pasem – przeleciał nad pasem, poleciał dalej i wzniósł się w 
górę http://freeyourmind.salon24.pl/325546,po-odlocie-ila-76. Kwestię rozbieżności w relacjach dziennikarzy 
dotyczących ruskiego transportowca nad XUBS omawiałem w poprzednich częściach Wizji lokalnej, przypominam. 

http://freeyourmind.salon24.pl/325546,po-odlocie-ila-76
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oficjalne godziny manewrów iła-76 przy smoleńskim wojskowym lotnisku (o ile zachodziły te 

działania wyłącznie tam)42, to zyskujemy swobodę tego typu, że nie musimy się oglądać na to, jak 

pewne zdarzenia powiązać z oficjalnie podawanymi punktami/danymi czasowymi. Jak już 

wspominałem, zrazu dokładne chwile podejść „Frołowa” wcale nie były takie oczywiste. Z dużą więc 

dozą prawdopodobieństwa można założyć, iż zostały te dokładne godziny/minuty dodane po 

prostu w taki sposób, by jakoś „grały w narracji”, a ściślej, by wywoływały dalszą 

dezorientację. Ani M. Wierzchowski, ani J. Bahr żadnych przelotów ruskiego transportowca (jak 

przynajmniej twierdzą) nie widzieli – obaj zaś mieli być jakąś godzinę przed planowym (godz. 8.30 

pol. czasu) przylotem „prezydenckiego tupolewa” – byliby zatem na lotnisku koło godz. 7.30. Z 

tego, co Bahr relacjonuje, wynikałoby, iż wtedy, gdy przybył, nie było żadnej mgły43, natomiast 

kierowca ambasadora, G. Kwaśniewski, podaje, że jeszcze przy śniadaniu (w hotelu) rano mowa 

była, iż pogoda jest zła44: 

 

Już z samego rana wiedzieliśmy, że pogoda na lotnisku jest nieciekawa. 

Mówiło się o tym m.in. podczas śniadania przy stoliku ambasadora. W mieście 

też było tę mgłę widać, choć nie aż tak gęstą. Ostrzegano, że aby nie zawracać 

samolotu do Warszawy, należałoby przygotować lotnisko zapasowe. W grę 

wchodziły tylko dwa: Moskwa i Mińsk. 

 

Z czego (tj. relacji Bahra i Kwaśniewskiego) można by sądzić, iż mgła na Siewiernym pojawiła się 

dwukrotnie – raz bardzo wcześnie rano, a następnie w okolicach czasowych „katastrofy 

smoleńskiej”45. I za tej „pierwszej mgły” mógł urządzać swoje popisy przylotniskowe „Frołow” 

(widziany na różne sposoby przez dziennikarzy) – co zaś by się działo za drugiej mgły, która ponoć 

wychodziła takimi pasami, to wciąż rzecz do ustalenia podczas nowych przesłuchań świadków – 

poczynając od tych przebywających na XUBS46, poprzez tych z hotelu Nowyj, na tych, co „dobiegli” 

                                                 
42 Pamiętajmy zarazem o tym drugim samolocie nad XUBS, co do którego istnieje spore prawdopodobieństwo, iż był 
to rządowy statek powietrzny (ił-96), taki, z którego korzystał wtedy „Dimka” Miedwiediew (por. 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf s. 26 i n. oraz 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-2-do-CzsK.pdf s. 43). Być może krążenie 
tego samolotu nad Siewiernym słyszał 10 Kwietnia z hotelu Nowyj wybitny dziennikarz śledczy szkoły Macierewicza M. 
Pyza (por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf - s. 10), który sytuował 
„katastrofę”… około godziny 10-tej (rus. czasu), co pasowałoby do zeznań Bodina. 
43 W wywiadzie dla T. Torańskiej mówi (http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,8941828,Startujemy.html ): Podeszła 
do mnie pani wicegubernator Smoleńska. To postawna przystojna blondynka po czterdziestce. Powitała mnie 
słowami: mamy dobrą pogodę. Pomyślałem, że nie za bardzo. Dobrą - zgodziłem się z nią przez grzeczność. Por. też 
http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra  
44 http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1; http://polska.newsweek.pl/smolensk--
nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html   
45 Dzień katastrofy prezydenckiego samolotu dobrze pamiętają dziś także mieszkańcy Smoleńska. - Od godz. 7 mgła 
była jak mleko, chociaż wcześniej niebo było jasne - opowiada pani Tatiana 
(http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114891,8487505,_Szczatki__pokaleczone_ciala_na_polu__Straszne___Le
karki.html ).  Bahr w wywiadzie dla Torańskiej wspomina: Po 15, może 20 minutach czekania pojawiła się mgła. 
Tumany chmur szły od lewej strony do prawej. Było ich coraz więcej, narastały w błyskawicznym tempie. Choć i co do 
tej mgły pojawiają się wątpliwości, por. http://1maud.salon24.pl/378074,nowe-zdjecia-z-10-04-kto-wyjasni-gdzie-
mieszkal-wisniewski  
46 Bahr: Minęła zaplanowana godzina przylotu. Zawsze trzeba się liczyć z jakimś opóźnieniem, ale ono się wydłużało. 
Zacząłem się denerwować. Każda minuta się liczy, bo zapisana jest w protokole. Mgły zrobiło się okropnie dużo. Była 
straszna. Staliśmy coraz bardziej zdezorientowani. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-2-do-CzsK.pdf%20s.%2043
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf
http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,8941828,Startujemy.html
http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra
http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1
http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html
http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114891,8487505,_Szczatki__pokaleczone_ciala_na_polu__Straszne___Lekarki.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114891,8487505,_Szczatki__pokaleczone_ciala_na_polu__Straszne___Lekarki.html
http://1maud.salon24.pl/378074,nowe-zdjecia-z-10-04-kto-wyjasni-gdzie-mieszkal-wisniewski
http://1maud.salon24.pl/378074,nowe-zdjecia-z-10-04-kto-wyjasni-gdzie-mieszkal-wisniewski
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z kamerami lub fotoaparatami (jak Klimaszewski), kończąc, 

 

 

gdyż relacje smoleńskich leśnych dziadków, dzięki wizjom lokalnym reporterów Superwizjera lub 

Misji specjalnej poznaliśmy już na wylot. Choć, czy dobrze pamiętamy te najwcześniejsze, a więc z 

dnia 10-04? 

 

Jak np. tę ruskiego sołdata, pracującego w budynku przy „bliższej radiolatarni”, a pokazującego 10 

Kwietnia dziennikarzom TVN24 antenę, o którą miał zahaczyć podchodzący do lądowania 

„prezydencki tupolew”47? Problem wyłącznie w tym, że „prezydencki tupolew” – przynajmniej 

wedle trajektorii ustalonej po gruntownych badaniach przez badaczy – nad tą radiolatarnią już nie 

leciał. Tym samym więc, idąc bokiem w stosunku do osi pasa, nie mógł o tę antenę zahaczyć.  

 

                                                 
47 http://www.youtube.com/watch?v=oWUCO6xLPG0&feature=related (od 5’26’’): To ta antena. Stoi 5-6 m od naszego 
budynku. Potem poleciał tam dalej i zaczepił skrzydłem o drzewa. 

http://www.youtube.com/watch?v=oWUCO6xLPG0&feature=related
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No ale kto mógł to wiedzieć już 10 Kwietnia poza specjalistami od wizualizacji zdarzeń? Tam 

bowiem, gdzie brakowało materialnych dowodów, przychodziły z pomocą zdolności imaginatywne i 

infograficzne właśnie przeróżnych wizualizatorów48, tak jakby nad Wisłą nawet lepiej się 

orientowano, co się stało na XUBS aniżeli właśnie w samym Smoleńsku, albo też, jakby nad Wisłą 

pomagano skonstruować zdarzenie lotnicze, nim zostanie ono w pełni zrekonstruowane przez 

badaczy z Moskwy.  

 

Oczywiście, jeśli nie tupolew, kto haratał o tę antenę radiolatarni 10 Kwietnia, z której strony 

nadlatując? I o której godzinie i minucie to się działo? Tego już się wizualizatorzy nie dowiadywali. 

Dziennikarze śledczy także. A już szczególnie ekipa Gargas. Jak zwracałem uwagę w Wizji lokalnej 

(1), ludzie ci, dysponując mgielnym sitcomem moonwalkera Wiśniewskiego, nie zadbali o to, by 

wyjaśnić, czy na filmie z parapetu hotelowego, zarejestrowane zostało podejście „Wosztyla” i dwa (a 

może więcej?) podejść „Frołowa”49. W istocie rzeczy, mimo upływu ponad trzech lat, nie wiadomo: 

od kiedy do kiedy filmował pogodę smoleńską polski montażysta i co dokładnie nagrał? 

Czy jest to zapis ciągły, czy też kamera włączana była od czasu do czasu?   

 

Możemy podejrzewać, iż jeśli nie zostały upublicznione nagrania z podejściem „Wosztyla” i dwoma 

podejściami „Frołowa”, to te zdarzenia są po prostu nienagrane. Pozostaje tylko ustalenie 

powodów braku (tych fragmentów wideo). Jeden z nich może być taki, że mgielny sitcom to nie jest 

po prostu zapis z 10-04, tylko rejestracja wykonana innego dnia (i wtedy mgielny sitcom jako 

materiał dowodowy związany z „katastrofą smoleńską” nadaje się generalnie do kosza). Inny powód 

może być taki, że kamera 10 Kwietnia była przez Wiśniewskiego przestawiana na oknie i wyłączana 

                                                 
48 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,7760745,Piloci_zdecydowali__Ladujemy_.html  
49 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf s. 25. 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,7760745,Piloci_zdecydowali__Ladujemy_.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf
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– wtedy z kolei wartość zapisu oraz długość poszczególnych odcinków czasowych nagrania 

należałoby dopiero ustalić podczas jego kryminalistycznej analizy. Jeszcze inny zaś powód może 

być taki, że podejścia „Wosztyla” oraz (jedno, może więcej) „Frołowa” zachodziły np. od zachodniej 

strony lotniska Siewiernyj i w związku z tym „nie są upubliczniane”50.  

 

Przypomnę, że w sejmie przed ZP montażysta opowiada, iż zastanawiał się, czy dobrze ustawił 

kamerę, bo „słyszał, a nie widział” podchodzącego samolotu. Mógł w swym pokoju 

hotelowym słyszeć, a nie widzieć, gdyby czyjeś podejście zachodziło właśnie od zachodu i/lub gdyby 

„Frołow” dokonywał np. jakiegoś związanego z inscenizacją „wypadku „prezydenckiego tupolewa”” 

(jak też z „wybrozką” jakichś lotniczych szczątków, do której miało dojść, wg pierwszych 

„stenogramów CVR” przed godz. 8.27-8.28 pol. czasu) przelotu nisko nad okolicznymi budynkami. 

Niskiego, brawurowego przelotu, niekoniecznie po jakiejkolwiek ze ścieżek podejścia, a więc np. z 

południa na północ51, tak by narobić hałasu i napędzić solidnego stracha okolicznym mieszkańcom, 

a późniejszym "naocznym świadkom katastrofy smoleńskiej”. Na mgielnym sitcomie nie słychać też 

(wspominanego przez moonwalkera) lądowania i startu jakiegoś samolotu, który Wiśniewski miał 

pomylić z „prezydenckim tupolewem”52, jak i tego przelotu „samolotu-widma” po ruskim 

transportowcu, o którym z kolei mieli opowiadać ruscy milicjanci:   

 

Kiedy obejmowałem służbę przy ochronie obiektu, była jasna słoneczna pogoda, mgły nie 
było. (...) O godz. 10.30 [rus. czasu – przyp. F.Y.M.] na lotnisku Siewiernyj próbował lą-
dować 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 pogor-
szyła się z powodu gęstej mgły. Mniej więcej w tym samym czasie słyszałem dźwięk silni-
ków samolotu w bezpośredniej bliskości od pasa startowego, następnie było 
słychać dźwięk silników samolotu oddalającego się od pasa startowego. Samo-
lotu nie widziałem. Więcej nie słyszałem dźwięków samolotu zbliżającego się i oddalające-
go. (...) Po przybyciu do rejonu, w którym spadł samolot, skład osobowy został rozmiesz-
czony na obiektach pełnienia służby (ochrony).53 

 

Obraz więc tego, co się działo 10 Kwietnia przed katastrofą, pozostaje tak bardzo zamglony i 

zgmatwany, że można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, iż na pewno sytuacja na XUBS 

wyglądała zupełnie inaczej aniżeli podaje się to oficjalnie (tj.: podejście „Wosztyla”, dwa nieudane 

podejścia „Frołowa” oraz „katastrofalne podejście prezydenckiego tupolewa”), tzn. i lądowań, i 

prób przyziemiania, i samolotów wokół Siewiernego było więcej – dlatego się to 

wszystko „nie zarejestrowało” lub „nie mogło zarejestrować”.   

 

Jak może pamiętamy, w opublikowanej wiele miesięcy po „zdarzeniu smoleńskim” telefonicznej 

                                                 
50 Oficjalnie zapewnia się nas, że wszystkie podejścia na XUBS, ze względu na brak odpowiedniego oprzyrządowania i 
oświetlenia, wykonywane były 10 Kwietnia od wschodu (pomijając, co naturalne, lądowania już „po katastrofie”, kiedy się 
okazywało, że jak najbardziej podchodzenie od zachodu jest możliwe). 
51 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf s. 49-52. 
52 http://www.rp.pl/artykul/460798.html  
53 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf s. 56. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf
http://www.rp.pl/artykul/460798.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf
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konwersacji między Bahrem a dansingbubkiem z „centrum operacyjnego” MSZ54, pojawia się 

uwaga pod pewnymi względami zbieżna z tymi cytowanymi przed chwilą relacjami ruskich 

milicjantów: 

Gostek z CO: Czy to wiadomo było… czy widać było katastrofę?  

Bahr: Myśmy słyszeli tylko jak przelatywał nad lotniskiem nisko, potem wszystkie samocho-

dy zaczęły jechać w tamtym kierunku…
55

  

 

 

Jeśliby słyszano, jak samolot przeleciał nad lotniskiem, to byłoby to przyziemianie z zachodu na 

wschód, tak jak na poniższej „wizualizacji” 

 

 

                                                 
54 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html  
55 Przypomnę, że rozmówca Bahra parokrotnie dopytuje, czy to „ten samolot” http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-
kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html . 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/co-wiemy-jezus-maria-msz-publikuje-rozmowy-sikorskiego,214245.html
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a nie ze wschodu na zachód (po zachodniej stronie wszak nie było „miejsca katastrofy”).  

 

 

 

Na ile wiarygodne jest to doniesienie Bahra56, trudno powiedzieć, albowiem, co przypomnę, Bahr 

(Wierzchowski zresztą także57) nie wspominał nic o podejściach iła-76, które miały z 10-, 15-

minutowym odstępem czasu poprzedzać to „ostatnie lądowanie” (tamtego przedpołudnia lokalnego 

czasu). Jednakże, według z kolei zeznań kierowcy Bahra, Kwaśniewskiego, Ruscy zrazu 

zachowywali się tak, jakby samolot zjechał z pasa, a więc właśnie przeleciał z zachodu na wschód: 

Nagle widzę, jak z lewej strony rusza rząd samochodów z kolumny prezydenckiej. Są do-
kładnie przed nami, 30-40 metrów. Nagle kolumna się zatrzymuje, z samochodów wysia-
dają ludzie z rosyjskiej Federalnej Służby Ochrony i nasłuchują. Coś nietypowego! Wysia-
dam. Czego nasłuchiwać — samolot wylądował albo nie. Potem powiedzieli, że usłyszeli 
wycie silnika, potężny huk i — cisza. 

Mgła ma to do siebie, że trochę tłumi dźwięki. My nic nie słyszymy, ale oni się dziwnie 
zachowują, więc szybko wracam do samochodu. "Panie ambasadorze, coś jest nie tak". Jak 
dojechaliśmy do Rosjan, oni już odjeżdżali. "Co jest?" — krzyczę. "Tutka przejechała 
pas!". Tak powiedzieli — przejechała pas. Znaczy — nie wyhamowała. 

                                                 
56 W wywiadach nie opowiadał, by słyszał podchodzący do lądowania samolot. 
57 http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska  

http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska
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Ruszyli 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 lot-
niska 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.58 

 

Inny świadek z Siewiernego, prezydencki urzędnik Wierzchowski, zeznając przed ZP, rysuje 

sytuację tych ostatnich chwil „przed katastrofą” w taki sposób, jakby doszło do lądowania: 

 

 

MW: No i oczekiwaliśmy na, na, na... przylot delegacji. I w pewnym, w pewnym momencie, 

tak jak ja, ja, ja to pamiętam, yyymmmmmm... usłyszałem... yyy... świst, świst silników... 

yyy... i...i... mówię do amba... bodajże do amb. Bahra [bodajże – czyli nie na pewno? – 

przyp. F.Y.M.], mówię: „Kurczę, chyba wylądowali”, tak? 

 

 

Jest to o tyle absurdalna, niedorzeczna kompletnie wersja zdarzeń, że ewentualne lądowanie 

powinno być przecież poprzedzone (zakładając nawet gęstą mgłę) jakimś widzeniem (przez 

świadka) choćby reflektorów zbliżającego się samolotu, że nie wspomnę o sylwetce statku 

powietrznego. Chyba że (jakiś) samolot przeleciał po prostu – z zachodu na wschód – i 

Wierzchowski zakładał, iż do przyziemienia mogło dojść gdzieś (kilkaset metrów) za wieżą 

szympansów (fot. poniżej).  

 

 

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

http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,2,1.html
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Miejsce, do którego dojeżdża Wierzchowski (wedle jego zeznań, autem Bahra), opisywane jest 

bowiem przez niego następująco59: 

 

MW: Jak ja pamiętam, to jest takie miejsce... gdzie, gdzie, gdzie... yyy... mmm... Gdzie jest 

na wszystkich zdjęciach jest taki wysoki mur.  

AM: Tak.  

MW: Prawda? I, i, i w pe... w miejscu, w którym, w którym... yyy... zostało przebite przej-

ście do...  

AM: Tak.  

MW: ...miejsca katastrofy. My byliśmy na początku tego, to... jest ogro... to jest takie jakby 

ogrodzone miejsce, gdzie stały sobie takie malutkie samolociki.  

AM: Tak.  

MW: I... tam był taki zwykły szlaban. Yyy...  

AM: Mhm.  

MW: Szlaban...  

AM: Znaczy zanim się... zanim się wjedzie na tę płytę z murem, zakończoną murem i samo-

loty...  

MW: Tak, jest szlaban...  

AM: ...przedtem jest szlaban, rozumiem.  

MW: Tak. I my dojechaliśmy do tego miejsca. On był zamknięty...  

AM: Rozumiem.  

                                                 
59 http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska  

http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska
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MW: ...na kłódkę tak tego. Jak os... samochody zaczęły, zaczęły gdzieś tam zakręcać, wyco-

fywać... ja wysiadłem, zacząłem się rozglądać... yyy... w pewnym momencie zobaczyłem... 

bodajże trzy czy cztery osoby, które biegły, wbiegły na końcu tego muru tam... mmm... było 

błoto, takie krzaki... itd. Wbiegły... wbiegły... yyy... w las... ja pobiegłem za nimi... Przebie-

gliśmy ze 30 m i zobaczyłem... mmm... wrak samolotu...  

 

Chodzić może zapewne o to miejsce powyżej, na lewo od „takich malutkich samolocików”, o których 

napomyka w sejmie Wierzchowski. Poniżej być może (w powiększeniu) widoczny jest „szlaban 

Wierzchowskiego”. 
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O szlabanie tym wspomina także, nawiasem mówiąc, adiutant Sasina, Kwiatkowski60: 

 

Wjechaliśmy na pas startowy, skręciliśmy tym pasem w prawo do końca, potem była droga 

w prawo pod kątem czterdziestu pięciu stopni i po pewnym czasie samochód się zatrzymał. 

Dalej, za naszym samochodem stały chyba jakieś karetki, tak mi się wydaje. Jak wysiadłem 

z furgonetki [borowców – przyp. F.Y.M.], podszedł do nas Rosjanin w garniturze, z 

krótkofalówką, i pamiętam, że powiedział coś takiego: „Niczewo, niczewo, wsie pagibli, 

wsie pagibli”. Stanęliśmy koło takiego miejsca, które wygląda… no tak jak w Polsce na 

terenach leśnych przylegających do dróg publicznych, gdzie są barierki: stoją dwa słupki, a 

na nich poprzeczka, taki gruby bal drewniany. Tam zatrzymaliśmy się i pieszo ruszyliśmy 

dalej. Było strasznie mokro, to był teren bagienny.  

 

Jak nieduża jest to odległość (mam na myśli „koniec pasa” względem miejsca oczekiwania na 

przybycie delegacji prezydenckiej) może świadczyć poniższa fotografia satelitarna: 
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I ujęcie od północy: 

 

                                                    (po lewej u góry widoczny czerwony dach hotelu Nowyj) 
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                          (ujęcie ponoć z 7-04-2010; pod śmigłem antonowa widoczna w głębi wieża szympansów) 

 

 

 

Zwracam na te nieduże odległości uwagę nie tylko ze względu na bliskość „miejsca katastrofy” w 

stosunku do położenia oczekujących na przybycie polskiej delegacji, ale też ze względu na to, iż – 

wbrew relacji Wierzchowskiego – niemożliwe wydaje się słyszenie lądowania jakiegokolwiek 

samolotu i zarazem niewidzenie tego lądowania w jego ostatnich fazach. Zupełnie inaczej 

wyglądałaby sytuacja, gdyby samolot przyziemiać miał ze wschodu na zachód: 
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                              (powyżej, w prawym dolnym rogu miejsce oczekiwania obok antonowa i stojanki iłów) 

 

 

Wtedy bowiem Wierzchowski miałby pełne prawo nie widzieć lądowania. Po zachodniej jednak 

stronie XUBS nie ma żadnego muru ani „małych samolocików” (fot. poniżej; zrobione od północnej 

i od połudn.-zach. strony smoleńskiego Siewiernego). 
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                                           (poniżej po prawej w głębi majaczący się kształt białych iłów ze stojanki) 

 

 

I jeszcze jedno może ujęcie od strony zachodniej, by nie było żadnych wątpliwości, co do tego, że 

zachodni próg pasa mógłby być niewidoczny dla osób stojących w okolicy antonowa i starych iłów: 
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W niezapomnianym „raporcie Millera” „komisja Millera” zamieściła „schemat rozmieszczenia 

wzrokowych pomocy nawigacyjnych”  

 

 

 

który dowodzi, iż na XUBS możliwe jest nie tylko lądowanie z kierunku zachodniego, ale i 

ustawianie dla podchodzących z tego właśnie kierunku statków powietrznych, APM-ów. Poniżej 
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jeszcze jedno poglądowe zdjęcie z „raportu Millera”, tym razem strony wschodniej: 

 

(BRL = bliższa radiolatarnia, BSKL = wieża szympansów, RSP-6M2 = radiolokacyjny system lądowania, zaś A, B, C to 

obszary wycinki drzew w okolicach XUBS dokonanej już „po katastrofie”) 

 

 

Według „raportu Millera” kadr z mgielnego sitcomu wykonany został z takiej odległości: 
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„Frołow” przelatywałby więc nisko i nad „bliższą radiolatarnią”, i nieopodal niebieskawej stacyjki 

benzynowej, której pracownica „aż usiadła”. Natomiast w polskich Uwagach do „raportu MAK” 

wyliczona jest orientacyjna odległość od wieży szympansów do progu pasa od wschodniej strony: 

  

O ile bowiem ten próg pasa mógł być widoczny dla obsługi tejże wschodniej wieży, o tyle zachodni 

próg pasa widoczny być nie mógł, tzn. podejście od tamtej strony mogła widzieć wyłącznie obsługa 

zachodniej wieży XUBS (poniżej na ilustracji jako DSKP).  

 

Zwracam na to uwagę, ponieważ w „stenogramach” stanowiących dokument „pracy wieży”, pojawia 
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się dialog dotyczący tego, jak „Wosztyl” podchodził do lądowania: 

 

Albo uwaga Widziałeś, jak on minął próg [pasa]? pochodzi od któregoś z pracowników zachodniej 

wieży na Siewiernym, albo ten dialog powyżej jest „dograny” ex post 10-04, albo… jest to dialog 

autentyczny (pochodzący ze wschodniej wieży i z 10-04), lecz odnoszący się do podejścia 

„Wosztyla” od wschodu właśnie. Z drugiej jednak strony widoczność ma być wtedy „katastrofalna”, 

a mimo to w wieży szympansów obserwowane jest dziwne kołowanie jaka-40 (po wylądowaniu): 

 

tak jakby to kołowanie odbywało się po podejściu od zachodu, a nie od wschodu. Jak jednak wiemy 
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z oficjalnej narracji, PLF 031 miał lądować od wschodu, ponieważ Kwiatkowskiemu załoga tego 

statku powietrznego tak relacjonowała swoje podejście: 

 

Czekając na start, rozmawialiśmy o tym, co się stało, pytaliśmy, czy byli na miejscu 

katastrofy? Okazało się, że tak, poszli tam na piechotę. Pytałem, dlaczego wrak samolotu 

leży w bok od pasa, bo miałem wrażenie, że on nie wylądował w osi pasa, czy może – to 

właściwe słowo – nie rozbił się w osi pasa. Mnie się wydawało, że tupolew, spadając 

kawałek dalej, mógł wręcz trafić w jaka, który stał na płycie lotniska [niemalże jakby 

Kwiatkowski miał podgląd satelitarny na schemat rozkładu szczątków – przyp. F.Y.M.]. Bo 

tupolew nie lądował w osi pasa, tylko jakby z lewej jego strony, tak to widziałem [tak to 

widział spostrzegawczy Kwiatkowski, który przecież nigdy wcześniej na XUBS nie lądował, a 

już na pewno nie lądował 10 Kwietnia jakimś wczesnym rankiem – przyp. F.Y.M.]. Piloci 

powiedzieli nam, że ich GPS pokazywał pas, który nie był tu, gdzie był w rzeczywistości. 

Mówili, że korygowali wskazania GPS-u sygnałami z radiolatarni. Ostatecznie po wyjściu z 

chmur skorygowali lot, by po chwili wylądować na pasie w Smoleńsku. Po starcie, wtedy 

kiedy osiągnęliśmy wysokość przelotową, do kabiny przyszedł jeden z nich i powiedział: 

„Pan miał rację, ten samolot rzeczywiście leżał w bok od pasa.”  

 

[Okazuje się, że Kwiatkowski widział wszystko lepiej niż piloci jaka-40, choć spędził kilkadziesiąt 

(jeśli nie mniej) minut na pobojowisku – przyp. F.Y.M.] 

 

Pytanie, czy tylko dlatego, że stracił skrzydło i skręcił, czy być może dlatego, że urządzenie 

GPS również w tupolewie pokazywało pas gdzie indziej niż był on w rzeczywistości. 

 

[No bo Kwiatkowski nie wpadnie na pomysł, że nie tylko GPS wskazywał, że pas jest gdzie indziej, 

ale i sam „prezydencki tupolew” był zupełnie gdzie indziej, a nie w okolicach XUBS – przyp. F.Y.M.] 

 

Później mówili też, że nie wiedzą, jak to było z iłem, który dwa razy podchodził do 

lądowania. Raz się odbił od pasa, drugi raz, jak wyszedł z chmur, to leciał wprost na jaka, 

nie wiadomo, dlaczego, być może też miał takie same problemy. Mówili też, że w 

momencie, w którym nasz samolot powinien się pokazać na pasie startowym, 

ktoś wyszedł z tej budki zwanej wieżą kontrolną i powiedział, że samolot 

odleciał. Oni to słyszeli, bo – jak powiedzieli – byli w tym czasie na zewnątrz.61 

 

Tylko, co słyszeli? Że powiedziano, iż odleciał, czy słyszeli, że odleciał? 
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Free Your Mind 

 

 

 

                          (strona pobojowiska, od której miał nadbiec Wierzchowski z felczerami) 
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