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Wizja lokalna (cz. 4) 

Free Your Mind 

 

 

 

Gdy na posiedzeniu ZP z udziałem polskiego montażysty S. Wiśniewskiego (luty 2011) świadkowi 

udaje się w końcu (z pomocą kogoś z obsługi) „opanować” komputerowy program do emisji wideo, 

jakim jest mgielny sitcom (nigdy nie upubliczniony w całości1), czyli „zapis pogody” przy XUBS 

sporządzany z hotelowego parapetu, moonwalker mówi, w ramach zagajenia, coś bardzo 

intrygującego (ca. 1h31’ przesłuchania):  

 

I tu akurat widać, że kamera ustawiona jest lekko w drugą stronę, lekko przes-, 

przekręcona właśnie po… po tej sytuacji, gdy widzia-, słyszałem samolot, a nie 

widziałem… 

 

Ta uwaga nie zaintryguje jednak bystrego przewodniczącego ZP, bo ten znowu czepi się 

„parametrów czasowych” (znowu, jak w przypadku ujęcia z czarną skrzynką samolotu, który się 

rozwalił – kadru pokazywanego na samym początku tego posiedzenia2), jakby one w tej chwili były 

najistotniejsze, nie zaś to, co jest sfilmowane (AM: Czyli to jest ósma polskiego czasu, czyli 

dziesiąta…). Sygnalizowałem to w moich tekstach, ale raz jeszcze przypomnę, że „komisja 

Macierewicza” cały wysiłek skupia wtedy na „badaniu” świetnie znanego z mediów (ogranego do 

granic możliwości percepcyjnych widza) moonfilmu, czyli wideo z księżycowej wędrówki 

                                                 
11 Na tymże posiedzeniu ZP mgielny zapis jest emitowany w tych „rozdziałach”, które wybiera sam SW. W katastroficznym 
thrillerze A. Gargas 10.04.10 nagranie Wiśniewskiego, jak już sygnalizowałem wielokrotnie, także w Wizji lokalnej, jest 
poszatkowane i wyemitowane w przyspieszonym tempie, a więc z pominięciem sporej części ścieżki dźwiękowej. Ktoś 
stwierdzi: pewnie nic się nie działo, dlatego tak to zaprezentowano. Warto więc w odpowiedzi na takie dictum odrzec, że 
gdy na posiedzeniu ZP okazuje się, iż w moonfilmie brakuje kilkunastu sekund, to A. Macierewicz strasznie kręci nosem, 
iż mogło się nie nagrać coś ważnego z „miejsca katastrofy”. Znając więc predylekcję ekipy Gargas do selekcjonowania 
danych „smoleńskich” (widoczną i w Misjach specjalnych, i w katastroficznych thrillerach), można z dużą dozą 
prawdopodobieństwa założyć, że w 10.04.10 pominięto coś istotnego dla sprawy, jeśli chodzi o materiały Wiśniewskiego.  
2 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1  

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
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Wiśniewskiego – zaś w ogóle nie poddaje drobiazgowemu przeanalizowaniu mgielnego 

sitcomu (na posiedzeniu z SW). Przypadek? W historii smoleńskiej w tak poważnych sprawach, 

jak badanie materiałów dowodowych, nie ma absolutnie żadnych przypadków; wiemy to z prac 

przeróżnych gremiów instytucjonalnie zajmujących się „katastrofą prezydenckiego tupolewa”.  

 

Mgielny sitcom jest na posiedzeniu z moonwalkerem nie tylko przewijany, odtwarzany 

fragmentarycznie, lecz i dość ostentacyjnie zagadywany – do tych kwestii jednak już nie musimy 

wracać, bo są omówione. Skoncentrujmy się więc na tej zdawkowej uwadze, którą czyni 

moonwalker przed premierą „końcóweczki” parapetowego nagrania, tj. ostatnich dwóch minut 

(tylko taki rąbeczek tajemnicy mgielnego sitcomu uchyla on podczas posiedzenia ZP3): 8:35-8:37. 

Co w cytowanym wyżej zagajeniu Wiśniewskiego do kadrów z tym „zegarem” jest intrygującego?  

 

To, że blisko godzinę wcześniej, tzn. podczas filmowania lądowania iła-76, kamera skierowana 

jest na prawo. Jak już prezentowałem w Wizji lokalnej (2)4 jeszcze o godz. 7:38:43 (pol. czasu), a 

                                                 
3 Nie jest to więc nawet proporcjonalny czas do długości trwania moonfilmu. Zresztą w Czerwonej stronie Księżyca 
zwracałem uwagę na te miejsca mgielnego sitcomu, które podczas przewijania (przez SW na posiedzeniu ZP) 
charakteryzują się „dźwiękami blacharzy”, co znaczyłoby, iż „blacharze” o wiele wcześniej byli „przy oknie” moonwalkera 
aniżeli koło godz. 8.35 (według „zegara kamery”). 
4 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL-21.pdf, s. 6. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL-21.pdf
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więc gdy (według oficjalnej moskiewskiej narracji) miało dojść do drugiego nieudanego podejścia 

„Frołowa”, kamera pozostaje w takim właśnie położeniu. Przypomnę poniżej, by nie trzeba 

było szukać: 

 

ale też, by można było skonfrontować powyższy kadr z położeniem kamery kilka minut później: 

 

kiedy to znakomicie widać, że została przesunięta na statywie w lewo. Wszystko na to wskazuje 

(jeślibyśmy poważnie potraktowali ten „zegar kamery”, a więc jako wiarygodny), iż Wiśniewski na 

blisko godzinę „przed katastrofą” przestawił kamerę już po drugim podejściu „Frołowa”, 

które mogło przebiegać odmiennie od tego pierwszego: 
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Z rozmaitych prezentacji (także „komisji Millera”) posiadamy wiedzę wyłącznie o pierwszym 

podejściu samolotu-widma na XUBS, tym z godz. 7:25. To drugie, jak pisałem także w 

Wizji lokalnej, nie zostaje publicznie pokazane (podobnie wygląda sytuacja z lądowaniem 

„Wosztyla”).  

 

Wiśniewski, powtórzmy, opowiada: kamera ustawiona jest lekko w drugą stronę, lekko 

przes-, przekręcona właśnie po… po tej sytuacji, gdy widzia-, słyszałem samolot, a 

nie widziałem… Wynikałoby więc z tego zagajenia do „końcóweczki” mgielnego sitcomu, iż SW 

słyszał jakieś podejście i nie widział samolotu, dlatego przestawił swoją SONY miniDV.  
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Oczywiście nikt na posiedzeniu ZP nie wpadł na pomysł, by zadać świadkowi tak banalne pytanie: 

ile podejść iła-76 moonwalker widział i/lub słyszał? Parlamentarzyści zadbali nie tylko o 

to, by utrwaliła się publicznie wiedza o dwóch podejściach (a nie np. większej ich ilości), ale i by 

zaprezentowane zostało tylko to jedno, sytuowane o godz. 7:25. Nikt nie poprosił ani nawet nie 

próbował wymóc na Wiśniewskim, by ten zaprezentował z mgielnego sitcomu wszystkie istotne 

zdarzenia związane z tym, co się działo wokół lotniska – poczynając od pierwszych chwil nagrania, 

a kończąc na ostatnich5. Tak jakby w gronie ZP wiedziano, że wideo z parapetu nie powinno 

być drobiazgowo analizowane, bo jeszcze by się ukazała jakaś alternatywna wersja 

zdarzeń – taka np. że nie jest to materiał z 10-04 lub też taka, że jak najbardziej jest to 

autentyczny zapis z 10-04, lecz wokół lotniska XUBS dzieją się tego dnia inne rzeczy niż się 

oficjalnie „zrekonstruowało”. Inne rzeczy i o innych (niż oficjalnie podawane) porach.  

 

Czyżby więc już drugie podejście „Frołowa” przebiegło wedle odmiennej „trajektorii” aniżeli ta (po 

wschodniej ścieżce podejścia) podawana nam do wierzenia przez najlepszych badaczy - i stąd 

moonwalker zaczął majstrować z przestawianiem kamery? Niewykluczone. Jaki bowiem sens byłby 

w zmienianiu ustawienia, wszak pierwsze podejście „jakoś się sfilmowało”, zaś podczas drugiego 

(trzymając się oficjalnych jego danych) kamera nadal skierowana była na prawo? Oczywiście, 

jeśliby moonwalker siedział w pokoju zajęty niezmiernie (od 3. lub 4. rano, jak sam przyznaje na 

posiedzeniu w rozmowie z Sikorą) „przygotowaniami do pracy” przy transmisji uroczystości 

katyńskich, to mógł nie sprawdzać, co się nagrało. Z jego opowieści jednak wiemy, że właśnie miał 

w zwyczaju sprawdzać (kwestia ta wyjdzie przecież podczas rozmowy dotyczącej 

„końcóweczki”, kiedy maestro Macierewicz z rozdziawioną paszczęką dowie się, iż Wiśniewski zdjął 

kamerę i wyłączył „przed katastrofą”, by sprawdzić, co się nagrało6).  

 

Jeśliby więc montażysta przerwał parapetowe nagranie, by zobaczyć, co się zarejestrowało z podejść 

ruskiego transportowca, to ujrzałby pewnie z zapisu niewiele (na małym ekranie)7. Po co by jednak 

przestawiał kamerę, skoro samolot/samoloty (skąd mógł wiedzieć, że to ten sam?) przeleciał/y i do 

żadnego przyziemienia nie doszło, zaś fatalna („nielotna”) pogoda pozostawała bez zmian, a więc 

nic nie wskazywało na to, iż jakieś lądowania w takich warunkach nastąpią? Zdrowy rozsądek 

nakazywałby wyłączyć sprzęt i dać sobie spokój z filmowaniem. Najwyraźniej jednak SW miał za 

zadanie obserwować/rejestrować okolice smoleńskiego wojskowego lotniska pod tym kątem, co się 

będzie działo dalej. Mógł też mieć od „drugiego montażysty” lub od jakiejś osoby (np. będącej na 

XUBS) informacje, że „nasi jeszcze nie przylecieli” (albo np. że „coś się dzieje bardzo dziwnego”), 

czyli „czekać na coś wyjątkowego”, jak to insynuował na posiedzeniu szef ZP: 

 

                                                 
5 SW mógł to zrobić nawet przewijając film i przedstawiając na zasadzie: „o tej godzinie rozpocząłem filmowanie po 
ustawieniu kamery; o tej podchodził do lądowania „Wosztyl”” itd. 
6 Por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf od s. 70 (rozmowa SW 
– pos. E. Kruk na tymże posiedzeniu ZP). 
7 Chyba że obserwował już podczas rejestrowania, patrząc przez obiektyw kamery. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf
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SW: Typowa amatorska kamera, bo przede wszystkim z taką dużą kamerą czy jakąkolwiek 

któ-, którą widzimy [chodzi o telewizyjne kamery w sali posiedzeń – przyp. F.Y.M.] yyy..., no 

nie dałoby się tak w miarę szybko biec, to jest raz, po drugie... na pewno jest... albo nawet 

więcej, jest duże prawdopodobieństwo, że każdy jeden, który tam był, czy to był strażak, czy 

ktoś, zobaczyłby dużą, profesjonalną kamerę, to podejrzewam, że jeszcze mniej bym 

nakręcił. A taka delikatna – ja ją trzymałem blisko siebie...  

AM: No tak, ale tego wszystkiego pan nie wiedział przecież (śmiech).  

SW: No nie, właśnie mi powiedziano, bo... że nie bierz nigdy wielkiej kamery, która się 

rzuca w oczy...  

AM: Aha, przepraszam.  

SW: To też, dzięki właśnie, kolegom operatorom.  

AM: Przepraszam.  

SW: Chcesz zrobić coś wyjątkowego... Bo tą kamerę można schować pod kurtkę. No a 

takiej kamery, jak tutaj stoi [pokazuje na jedną z sali – przyp. F.Y.M.], no, raczej pod kurtkę 

nie da się schować... w miarę szybko, oczywiście.  

AM: ...No, ja  nie chcę już wyciągać żadnych wniosków, które by się nasuwały, 

że pan miał świadomość, że pan oczekuje na coś wyjątkowego. Ale to już jest 

osobna dyskusja.  

SW: Ale przepraszam, co pan ma na myśli, mówiąc „coś wyjątkowego”?  

AM: Bardzo proszę pani poseł.  

Pos. Sikora: No, wizytę, wizytę...8  

  

Na tym posiedzeniu, gdy zaprezentowany zostaje fragment mgielnego sitcomu bez parametrów 

czasowych z „lądowaniem iła-76”9 (screen z wybranym kadrem zamieszczałem już na s. 2 niniejszej 

części Wizji lokalnej), moonwalker mówi: I leci iljuszyn… Słychać, a nie widać. Macierewicz 

wtrąca od razu, nie wiedzieć, czemu: To jest drugie zajście – choć na materiale filmowym nie 

ma podanej godziny przelotu i równie dobrze może być zaprezentowane właśnie pierwsze z 

nieudanych podejść iła (znane nam z premierowego przedstawienia „komisji Millera”, a potem 

włączone do katastroficznego thrillera Gargas 10.04.10). I na tę wypowiedź Macierewicza 

Wiśniewski odpowiada jakby nieco zbity z tropu: To jest ten to zzz… yyy… Nie wiem, które, czy 

pierwsze, drugie…  to tu tego, ale w tym momencie powinien być tu gdzieś widoczny iłuszyn… 

Ni ma.  

 

Moonwalker nie wie nagle, które zajście „wypreparował”10, wykroił z nagrania na parapecie, a które 

specjalnie zaprezentował parlamentarzystom na posiedzeniu ze swoim udziałem? To aż tyle się 

                                                 
8 http://freeyourmind.salon24.pl/494822,zagadka-moonwalkera-moonfilmu-i-filmiku-koli  
9 https://www.youtube.com/watch?v=BP3lInh8yrg od 1h24’35’’ 
10 Proszę zwrócić uwagę, jak krótki jest czas trwania tego fragmentu wideo i jak szybko przesuwa się po pasku kursor 
odtwarzania nagrania. 

http://freeyourmind.salon24.pl/494822,zagadka-moonwalkera-moonfilmu-i-filmiku-koli
https://www.youtube.com/watch?v=BP3lInh8yrg
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działo w mglistych godzinach, że nie wiadomo teraz, które to zaszło zajście? A może trzecie? Czy 

nie mogłoby być jakieś trzecie?11 No ale trzeciego „nie ma” w historii smoleńskiej, prawda, 

przynajmniej w tej dotychczasowej. Parlamentarzyści jednak nie drążą takich zagadnień, bo po co. 

Mgielny sitcom jest nieinteresującym dla nich materiałem, gdyż w „końcóweczce” brak 

„zarejestrowanej katastrofy” – jaki tedy sens szczegółowego analizowania podejść iła. Dochodzi 

nawet do sytuacji kuriozalnych podczas przesłuchania świadka, gdy np. pos. Sikora właściwie za 

Wiśniewskiego opowiada, co się miało dziać (1h10’19’’): 

 

Czyli, jeśli chodzi o tego iła-76, to poza tym, że słyszał pan ten szum, bo to przecież bardzo 

blisko… [SW: No to nawet nie szum, to po prostu był huk…] No to huk… [SW: …że wszystko 

aż dudniało…] Słyszał pan ten huk – to nic pana już później nie… znaczy, w, w tym 

momencie dalej, jak, jak, jak przestał pan go widzieć, to nic pana nie niepokoiło, to 

znaczy… Nie, nie zastanowiło. W takim układzie… 

Na co SW wtrąca: Znaczy, zastanowiło mnie, prawda, dlaczego ja go słyszę, a nie widzę. 

Myślałem… 

Pos. Sikora: A, no tak. 

SW: Myślałem, myślałem, że źle ustawiłem kamerę, że np. przyleciał z innego 

kierunku.  

Pos. Sikora (nadal zagaduje): No tak, faktycznie. Mogło tak też… Mhm… Mhm… 

SW:  I byłem zły na siebie. [Mówię?], zaraz, przecież tu jest podejście… 

Pos. Sikora: Jasne. Dobrze. I teraz… co… stało się w chwili, kiedy pan postanowił się, jak 

pan stwierdził, szybko ubrać i polecieć, i polecieć tam, w te, w te, w te mokradła? Co to 

było? Czy to był huk? No bo huk już pan słyszał tego iła, nie? No ale ten ił sobie 

przeleciał, była mgła. Co, co pan takiego usłyszał, że pana zaniepokoiło, że pan po 

prostu poszedł i dzięki panu mamy te, te pierwsze… te, te gorące zdjęcia. 

 

Nietrudno dostrzec w powyższej wymianie zdań, że Sikora sama (może przez nieuwagę lub swe 

gadulstwo) wypełnia „lukę czasowo-zdarzeniową” między manewrami ruskiego transportowca na 

XUBS a „katastrofą” – tak jakby nie należało dociekliwie przepytać świadka: co się dokładnie 

działo – od momentu pierwszego pojawienia się iła-76 do „godziny zero”12.  

 

Z innego typu komedią na tym posiedzeniu mamy do czynienia, kiedy zasygnalizowany zostaje 

przez pos. Szczypińską (0h20’44’’) podczas projekcji moonfilmu problem mgły (tutaj oglądając ten 

film, widzimy, że widoczność jest całkiem niezła, i, i tej mgły, o której była mowa… przy, przy 

katastrofie, my tutaj nie obserwujemy (…) jak pan odebrał, przedzierając się przez (…) te bagna 

czy mokradła – czy wówczas miał pan problemy z (…) zobaczeniem (…) czy widział pan tą mgłę 

(…)?). Wiśniewski w odpowiedzi, jak pamiętamy, najpierw odwoła się do prezentacji „komisji 

                                                 
11 Może o nim wspominali ruscy milicjanci? http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie  
12 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/460465,frolow  

http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie
http://freeyourmind.salon24.pl/460465,frolow
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Millera” (z mgielnym sitcomem13), potem (po uwadze przewodniczącego ZP, że SW referuje stan 

rzeczy sprzed godziny) świadek zaprezentuje „ładną pogodę” filmowaną z hotelowego parapetu „z 

następnego dnia”14: 

 

(kamerzysta sejmowy zajęty ważniejszymi sprawami, nie wpadł najwyraźniej na pomysł, by zrobić zbliżenie na telebim) 

 

 

 

a po chwili SW przedstawi ni z gruszki ni z pietruszki… fragment mgielnego sitcomu z przedziwnej 

„godziny 7:19” 

                                                 
13 Jeśli z odległości, mniej więcej, trzystu metrów, no, powiedzmy, czterysta, no, nie będziemy się tu targować, bo to nie 
o to chodzi, widać tylko zarys samolotu wielkości ił-76, a jest to naprawdę duży samolot, czyli mgła momentami, 
według fachowców wojskowych, dochodziła do gęstości – widoczność spadała do – nawet do 70 metrów. [Tu Sikora 
zapewne przekazuje Macierewiczowi spostrzeżenie, iż Wiśniewski opowiada stan rzeczy „godzinę wcześniej” – ale skąd to 
wiadomo? Skąd wiadomo, jaki stan rzeczy opowiada SW? Oczywiście wiadomo to z „raportu MAK”, bo skąd? – przyp. 
F.Y.M.] (…) AM: Tak, tylko pan relacjonuje wydarzenia godzinę wcześniejsze. (…)  
I znowu parlamentarzyści wiedzą dużo lepiej od świadka, co i kiedy się działo w miejscu, w którym miał 
przebywać i filmować.  
Tymczasem, przypomnę, choć to tajemnica poliszynela, zrazu odległość czasowa, podawana oficjalnie, między właśnie 
manewrami „Frołowa” a „katastrofą smoleńską” była bardzo niewielka –np. 15-minutowa, a nie godzinna:  
Źródła wojskowe podają, że 15 min przed lądowaniem prezydenta służby kontrolne lotniska zabroniły 
lądować wojskowemu Ił-76 ze względu na złe warunki. On odleciał gdzie indziej. Pilotowi prezydenta te[ż] nie 
zalecali lądować. Ale zabronić mu nie mogli (http://wyborcza.pl/1,105743,7752603,Odradzano_ladowanie.html) [tekst 
z 10-04-2010 z godz. 19:14]. Należy o tym pamiętać także w kontekście rozmaitych falstartów związanych z „ogłaszaniem 
katastrofy” – na stronie Czerskiej Prawdy informacja o dekapitacji Polski pojawia się już o 8:38 
(http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf s. 6), a więc informacja o rozgrywającej się 
tragedii musiałaby dotrzeć przynajmniej z kilku(nasto)minutowym wyprzedzeniem i – przede wszystkim – musiałaby być 
zweryfikowana u źródeł okołorządowych, by można było tak poważne doniesienie publikować.      
14 To jest widoczność następnego dnia, jak jest ładna, słoneczna pogoda. Nikt, ma się rozumieć, nie pyta: a co to za 
dzień? I która godzina? Nieważne. Nikt nie pyta (np. założywszy, iż to 11-04-2010): a rejestrował pan może prace na 
„miejscu katastrofy”? Udało się panu coś sfilmować? A przyloty z 11-04? A może brzozę pan sfilmował? 

http://wyborcza.pl/1,105743,7752603,Odradzano_ladowanie.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
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I tu zwyczajowo się wtrąci Macierewicz, koncentrując się nie na obrazie, a na „zegarze kamery” 

doklejonym do kadrów, mówiąc do Sikory: jak oni startowali, 7.19, mniej więcej, jak startowali. 

Czemu akurat egzotyczna zupełnie godzina 7:19 na EPWA miałaby nagle mieć znaczenie podczas tej 

prezentacji, skoro pokazywany jest na telebimie akurat Smoleńsk i okolice lotniska XUBS (ponoć o 

7:19 pol. czasu 10 Kwietnia)? Czy nie należałoby się zainteresować tym choćby, że o 7:19 mniej 

więcej lądowali na Siewiernym ludzie lecący „Wosztylem”?  

 

Czy nie była to znakomita okazja, by poprosić moonwalkera, by cofnął swój materiał o te parę 

minut, by zobaczyć, jak wyglądało podejście PLF 031 z godz. 7:15 (według oficjalnych danych)? No, 

chyba, że nie „nagrałoby się” (tak jak „katastrofa smoleńska”). Wiśniewski tu zainicjuje opowieść o 

sztucznej mgle (z punktu widzenia fachowców wojskowych), wkręcając przy okazji 

przewodniczącego15, który zacznie strugać wariata, że on nie wiedział, iż może istnieć sztuczna mgła 

– więc także problem rejestracji podejścia „Wosztyla” moonwalker sprytnie ominie. Uniknie też 

wtedy odpowiedzi na proste pytanie Szczypińskiej. Jego rozwlekła i pełna dygresji relacja nie będzie 

przecież wyjaśniała zagadki, dlaczego na moonfilmie nie widać tak gęstej mgły, o jakiej 

opowiadano. Dopiero później na posiedzeniu ZP się okaże, że (wedle SW) mgłę mogło „po prostu 

                                                 
15 Wcześniej SW wkręci szefa ZP, opowiadając, że mgła była od godziny 6 rano, co AM skwituje: to rzeczywiście 
niesłychanie wido-, istotne – pan mówi o 6 rano czasu moskiewskiego, prawda? Znaczy rosyjskiego? Gdy się okaże, że 
Wiśniewskiemu chodzi jednak o raczej warszawski czas (a więc byłaby to 8 rano rus. czasu) – to i tak przewodniczącemu 
to nie będzie przeszkadzać, bo zacznie opowiadać o zaskoczeniu, jakim miała być mgła dla „kontrolerów” z XUBS, choć 
przecież taśmy z „wieży” zaczynają się od 8.38 rus. czasu i zrazu nie ma tam mowy o żadnej mgle, a więc ewidentnie 
zachodzi sprzeczność między tym, co zeznaje SW, a tym co „wiadomo” ze „stenogramów” szympansów (por. 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html; P. Plusnin o 9:03 rus. czasu ma 
podawać informację, że Na Jużnym już mgła , z czego by wynikało, że między 8. a 9. rano mgły na XUBS 10 
Kwietnia nie było).  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html
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zdmuchnąć” (podczas „katastrofy” i „eksplozji”; mgła miała okazję wyparować16). 

 

                                                                               („katastrofa” o świcie?) 

 

 

Ale jedna z najlepszych komedii podczas prac ZP z udziałem Wiśniewskiego to ta związana z 

widzeniem UFO nad XUBS – (a kwestia tego widzenia - w związku z ustawieniami kamery - nas w 

niniejszej części Wizji lokalnej wielce intryguje). Zwróćmy uwagę, jak zapętli się za chwilę (poniżej) 

w swych pytaniach i odpowiedziach Macierewicz (szef ZP potrafi na posiedzeniach z udziałem 

świadków stawiać pytania i udzielać na nie odpowiedzi, tak żeby sprawniej szło dochodzenie17). 

Znowu oddajmy głos pos. Sikorze (1h07’51’’), która ponownie mówi za świadka: Czy słyszał pan 

przelot np. tego mniejszego samolotu, jaka-40? Bo tego iła-76 tak, bo nawet, nawet zdążył pan 

nagrać yyy…? 

SW: Jednego… 

Pos. Sikora: …przez okno?   

SW: Jeden i drugi mam akurat… yyy… dźwięki tych samolotów mam nagrane na tym 

właśnie materiale, co się yyy…, gdzie jest kamera, stoi… w oknie i słychać to. Tylko słychać. 

Pos. Sikora: …Tylko sły-… ale oba słychać, tak? 

SW: Oba… Na pewno iła słychać, z tym jakiem musiałbym sprawdzić… 

Pos. Sikora: Rozumiem. 

SW: …czy ja po prostu go słyszałem, bo go słyszałem [bezpośrednio]… 

AM: A czy  jaka widać? A czy iła widać, czy nie?  

                                                 
16 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1  
17 Por. np. przebieg posiedzenia z M. Wierzchowskim http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska  

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska
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SW: Nie. Jak było widać na materiale…, znaczy, jak było nie widać na materiale…, znaczy, 

jak był-, było na mate-… Przepraszam, jeszcze raz. Na materiale, który był, był pokazany 

przez komisję Millera był tylko – było trzy ramki, trzy klatki zarysu iła-76. 

AM: Tak, ja miałem wrażenie, że go widzę. No ale to (niezr.)… 

SW: Nie, nie. Znaczy, wrażenie tak, ale… zarys, zarys – przecież to jest wielka maszyna, to 

jest o sporo większa od tupolewa.  

Pos. Sikora: Znaczy ona faktycznie na tej kamerze to tak, no, takie jakby zarysy, ale są… No 

i dobrze… 

SW: No, jeśli, jeśli… 

Pos. Sikora: I teraz… 

SW: Przepraszam, bo… to… zapomnę – jeśli kontrolerzy lotów nie zauważyli tak wielkiej 

maszyny przed własnym punktem, powiedzmy, dowodzenia, no, to świadczyło, że ta mgła 

na pewno była gęsta. Tym bardziej to nie, to nie jest, powiedzmy, malutka awionetka, która 

się przemknie. 

Pos. Sikora: Co do tego nie mamy wątpliwości.   

 

 

Najpierw szef ZP pyta więc, czy iła widać, po czym stwierdza, że miał wrażenie, iż iła widać. Konia z 

rzędem temu, kto znajdzie lepszego śledczego smoleńskiego – z doskonalszym sokolim wzrokiem. 

Problem wszak w tym, że właśnie to, iż widać iła (co więcej: przelatującego ze wschodu na zachód), 

a nie np. UFO w kształcie cygara tudzież plamę na obiektywie kamery, wiemy tylko i wyłącznie 

z opisu, jaki sporządzono do widma pojawiającego się na mgielnym sitcomie. Spójrzmy 

zatem bardzo uważnie na specjalną fotografię poniżej:  
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Na tym materiale, znakomicie obrobionym (i przefiltrowanym) przez nieocenionego lordaJima – 

widnieje po prawej (wklejony przez lordaJima do celów poglądowych, oczywiście) delikatny zarys 

iła-76 lecącego… ze wschodu na zachód w stosunku do pasa startowego XUBS. Nie jest 

więc wcale wykluczone, iż słynne, kanoniczne ramki z zarysem iła-76, prezentowane przez 

„komisję Millera” (i przez samego moonwalkera)18 w styczniu 2011, zostały fachowo, tj. po 

dodatkowym domgleniu, zamazaniu konturów, wmontowane do mgielnego sitcomu wstecz, a więc 

w odwrotnym kierunku do sfilmowanego przelotu „Frołowa”19. Innymi słowy, ów widmowy ił-76 

leciałby w rzeczywistości np. z zachodu na wschód, natomiast w mgielnym sitcomie pokazany by 

był (zgodnie z niepodważalną moskiewską narracją) jako poruszający się ze wschodu na zachód, 

gdyż przecież tylko z tego kierunku, nad zwodniczym smoleńskim jarem, nad którym piloci mogą 

stracić przestrzenną orientację, możliwe były podejścia na XUBS, co tak pięknie wymodelowali 

swego czasu autorzy Lego >Smolensk< 

 

Głowę zresztą daję, że gdyby pokazano publicznie fragmenty mgielnego sitcomu bez jego 

„poklatkowania”20, bez dodania strzałki wskazującej niezidentyfikowany obiekt latający i bez 

                                                 
18 I przez ekipę Gargas w katastroficznym thrillerze 10.04.10. 
19 Każdy może przeprowadzić własny eksperyment, odtwarzając po klatkowo „przelot widma” wstecz.  
20 Warto pamiętać, że premiera mgielnego sitcomu z „pierwszym podejściem iła” odbyła się dopiero w drugiej połowie 
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oznaczenia, o jaki typ samolotu może chodzić – to przeciętny widz, z doskonale widzącym wszystko 

Macierewiczem włącznie, nie dostrzegłby nawet „skąd-dokąd” przefruwa widmo, o ile byłby w 

stanie w ogóle dojrzeć „zarys” jakiegokolwiek statku powietrznego. Ale nawet jeśliby nadludzkim 

wysiłkiem woli taki widz dojrzał samolot, to i tak pozostawałaby otwarta kwestia tego, co to za 

samolot jest pokazany i jakie ma oznaczenia boczne.  

 

 

Tego z całą pewnością żaden fachowiec wojskowy na gruncie wyłącznie „analizy widmowej” nie był 

w stanie określić, chyba że odwołałby się do kanonicznego „raportu MAK”, ale… z kolei w tymże 

dokumencie, jak już podkreślałem w Elementarzu smoleńskim21, brak jakichkolwiek 

odniesień do dokumentacji wideo sporządzanej przez polskiego montażystę (w 

przeciwieństwie do „raportu Millera”); ani więc do moonfilmu, ani do mgielnego sitcomu. Tak 

jakby przebogata filmoteka czy wideoteka Wiśniewskiego zawierała jakieś podejrzane treści lub, by 

tak rzec, „brzydkie zdjęcia”. Jakie? Np. takie obrazujące „miejsce katastrofy” 9 kwietnia 2010 

(moonfilm z przebierańcami) lub takie jak przedziwny mgielny sitcom pokazujący „nie wiadomo 

co” i „nie wiadomo jak”. 

                                                                                                                                                                  
stycznia 2011 (podczas konferencji „komisji Millera” kontrującej „prezentację finalnego raportu MAK”). Było zatem 
doprawdy mnóstwo czasu, by mgielny sitcom profesjonalnie, a więc z udziałem fachowców wojskowych, przygotować na 
potrzeby oficjalnej narracji.  
21 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf
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Ktoś mógłby spytać całkiem przytomnie: dlaczego/po co miano by ukrywać, iż podejście 

„Frołowa” zaszło 10 Kwietnia z zachodu na wschód? Z prostego powodu. Takiego, że 

„prezydencki tupolew”, gdyby była tak gęsta (jak nam się tłucze do głów od 10 Kwietnia) mgła, na 

pewno nie podchodziłby na XUBS od wschodu, tylko dokonałby jedynie rekonesansowego przelotu 

z zachodu na wschód – o ile w ogóle zbliżyłby się przy takich warunkach atmosferycznych do 

wojskowego, smoleńskiego lotniska. Słynne podejście od wschodu (w gęstej mgle, nad piekielnym 

jarem ziejącym pułapkami; bez patrzenia pilotów na przyrządy, w gorączkowym pośpiechu, by 

zdążyć na uroczystości, w strachu przed przełożonymi, pod niesamowitą presją, po głupiemu, 

lekceważąc niebezpieczeństwa i nie słuchając w ogóle komend z „wieży”, nie podając wysokości itd. 

itd.) stanowiło czysty wymysł potrzebny do konstrukcji „katastrofy” i do „narracji pokatastrofalnej”. 

Sama przetrącona brzoza by wszak nie wystarczyła – ktoś na nią musiał wszak napaść. 

 

Napaść ta – w biały dzień, choć przy mega-gęstej mgle (w której jeden z ruskich fotoreporterów – 

jak przynajmniej opowiadał to w niezapomnianym rekonstrukcyjnym filmie National Geographic – 

nie widział nie tylko osoby stojącej obok, ale i własnej dłoni22) – musiała zaś być 

„udokumentowana” w postaci wbitych odłamków w drewno brzozy – naturalnie, od wschodniej 

strony. Samo bowiem złamanie czy przetrącenie brzozy stało w pewnej kolizji ze „ścieżką podejścia” 

                                                 
22 Por.  http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf, s. 7. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf
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– dopiero „szczątki tupolewa” ostatecznie, bo naocznie i fizykalnie zarazem, a więc w sam raz dla 

inteligencji technicznej, dowodziły uderzenia „prezydenckiego tupolewa” w nieszczęsne drzewo23. 

To coś tak wymownego, jak te wbite metalowe szczątki w dwupienną brzozę w zonie Koli, które 

znalazły się w niej, co zauważyli blogerzy, od przeciwnej strony aniżeli ta, z której miał nadlatywać 

PLF 101.  

 

Wróćmy jednak do problematyki iła-76 i posiedzenia ZP, bo polanka samosiejek nas teraz nie 

interesuje. Pos. Sikora „opowiada za świadka”, co się działo – choć przecież nie mogła obserwować 

żadnego z opisywanych przez siebie zdarzeń (1h09’28’’) i dopytuje przy okazji o pracę kamery: Czy 

pan słyszał, bo tam by-, był kłopot z tym iłem-76, tak? Niektórzy mówią, że prawie 

zahaczył skrzydłem, gdzieś tam, o… [SW wzrusza ramionami, jakby nie wiedział, o co chodzi, 

wtrącając: Może i…, ale Sikora kontynuuje, nie czekając na odpowiedź – przyp. F.Y.M.] Czy pan 

słyszał jaki-, czy coś pana zaniepokoiło? No bo… Bo, bo, bo było to nagrane – to znaczy, nie wiem, 

kamera była ustawiona, czy pan ją włączał, wyłączał? Jak to…? 

SW: Znaczy nie, ona sobie stała [to, że sobie stała, to się domyślamy – tylko, czy rejestrowała 

bez ingerencji „operatora” – przyp. F.Y.M.]. Dlatego właśnie wcześniej… dlatego ten 

materiał jest trochę gorszej jakości [niż moonfilm – przyp. F.Y.M.], bo nagrałem w tej, w 

tym, w tej funkcji, powiedzmy, oszczędnościowej… 

Pos. Sikora: Mhm. 

SW: …żeby się więcej zmieściło na kasecie. 

Pos. Sikora: Pewnie. 

SW: O, kamera sobie stała w oknie. Nagrywała to, co było, to, co nagrała [a nie nagrywała 

tego, czego nie nagrała – przyp. F.Y.M.] – ja akurat mając trochę czasu, bo, mówię, sen nie 

chciał przyjść – a jak się człowiek zerwał o tej trzeciej czy czwartej rano, no to już się kręcił.  

Pos. Sikora: No tak. 

SW: No to coś trzeba robić. No, nie powiem, że z nudów, bo to zabrzmiałoby to dość głupio, 

ale po prostu mam , miałem co do przygotowania, bo musiałem przygotować sobie jakiś 

materiał, bo, powiedzmy, archiwalne jakieś materiały do pomocy, żeby po prostu, 

wiadomo, być w miarę możliwości, jak najszybciej gotowy do pracy. 

 

Jak widać montażysta w ogóle nie odpowiada na pytanie o to, jak wyglądało podejście iła ani o to, 

                                                 
23 Problematykę brzozologii już poruszałem w poprzedniej (3) części Wizji lokalnej http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf
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czy go coś zaniepokoiło. I dalszy ciąg już znamy, lecz przypomnę, bo to ważne: 

 

Pos. Sikora: Czyli… jeśli chodzi o tego iła-76, to poza tym, że, że słyszał pan ten szum, bo to 

przecież bardzo blisko… 

SW: No to nawet nie szum. Po prostu był huk, że aż wszystko dudniało. 

Pos. Sikora: No to huk. Słyszał pan ten huk. To nic pana już później nie z-, znaczy, w, w, tym 

momencie dalej, jak, jak, jak przestał pan go widzieć [widzieć? – przyp. F.Y.M.] – to nic pana nie 

niepokoiło. To znaczy, nie, nie zastanowiło. W takim układzie… 

 

I teraz Wiśniewski wypowiada tę (cytowaną już) uwagę, która będzie analizowana przez jednego 

parlamentarzystów (zwłaszcza pos. Chłopek do niej dwukrotnie wróci): Znaczy zastanowiło mnie, 

dlaczego ja go słyszę, a nie widzę. Myślałem, że źle ustawiłem kamerę, że np. 

przyleciał z innego kierunku [i byłem na siebie zły] (niezr.) [Mówię] zaraz, przecież tu jest 

podejście. Montażysta pytany potem na posiedzeniu (przez Chłopka) o to, skąd wiedział, że samolot 

będzie podchodził ze wschodniej strony, a więc, jak ustawić kamerę, twierdzi (1h15’41’’): To jest… 

może nie tyle co wiedział, że akurat ten samolot będzie podchodził od tej strony – ale 

mając do-, wiedzę i doświadczenie w tym sensie, że dwa dni wcześniej lądowały z 

tego samego kierunku samolot z premierem Tuskiem i z premierem Putinem…    

(dziękuję za linka George-owi-M – zdjęcie sat. z okresu na długo przed 10-04, co widać po niektórych brakujących 

budynkach, znanych już z późniejszej „historii smoleńskiej”; por. też ilustracje na s. 17 niniejszej Wizji lokalnej) 

 

 

 

Nikt z zebranych nie przerywa świadkowi, by dopytać, czemu SW po raz kolejny posługuje się 
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określeniem dwa dni wcześniej w stosunku do dnia swego czatowania w oknie i filmowania 

przylotów (tudzież kręcenia na pobojowisku). Wiśniewski kontynuuje: Było to takie założenie 

teoretyczne. Jeśli od tej strony te samoloty startowały i lądowały…, znaczy lądowały od tego 

samego kierunku – to jest duże prawdopodobieństwo, że akurat to będzie ta strona.  

 

                     (mapa z Nokii po nałożeniu na niej mapy z Google – ilustracja George’a-M) 

 

 

O takim jednak prawdopodobieństwie można by mówić jedynie w takiej sytuacji, w której warunki 

atmosferyczne byłyby podobne lub takie same jak „dwa dni wcześniej”. Tymczasem, jak doskonale 

wiemy, choćby z mgielnego sitcomu, „pogoda” za oknami wygląda zgoła inaczej aniżeli, gdy 

lądowały samoloty premierskie. Parlamentarzyści jednak znowu nie zauważają słonia w menażerii. 

Świadek dalej odpowiada pos. Chłopkowi: Jest to po prostu… no, nie wiem, że traf – ale na chybił-

trafił. Albo trafi[ę], albo nie. Jest to może wydać się komuś takie dziwne lub banalne, ale jeśli 



18 

 

dwa dni wcześniej lądują samoloty od tego, z tego kierunku, to jest duże 

prawdopodobieństwo, że to też będzie z tego kierunku… Takie, po prostu analiza taka typowa, 

powiedzmy sobie, techniczna. A że akurat tak się, tak miało to miejsce… - nie było to np. 

wykalkulowane, że ktoś mi powiedział, dostałem jakąś informację czy jakiegoś maila, 

czy telefon, że na pewno z tej strony będą lądować. Po prostu tak ustawiłem kamerę. 

 

Zagadnienie takiego a nie innego ustawienia kamery powróci znowu, gdy moonwalker zacznie 

opowiadać w sejmie, iż widział, że mgła przesuwa się ze wschodu na zachód, a w związku z tym 

miało go dziwić, że samolot ląduje z wiatrem. Pos. Chłopek zapyta SW wtedy o to, czy widząc, iż 

taki a nie inny jest kierunek przemieszczania się wiatru, nie przyszło mu do głowy, by zmienić 

ustawienie kamery. Tego ustawienia jednak moonwalker (przez niemal godzinę, zauważmy24) 

właśnie nie zmieni, aż do chwili „ściągnięcia kamery” z powodu nadejścia blacharzy, a „samolot 

lądujący z wiatrem” możemy widzieć tylko oczyma wyobraźni25, gdyż – poza UFO nad XUBS – 

żadnego innego obiektu latającego nie udało się montażyście zarejestrować. 

    

 

 

                                                 
24 Licząc od 7:44 do 8:37 (zgodnie z „zegarem kamery”). Natomiast zmiana ustawienia kamery (w związku z przelotami 
„iła”) zachodzi między 7:19 a 7:44, a więc w przeciągu zaledwie 25 minut. 
25 To akurat „stan umysłu” typowy w przypadku „smoleńskich opowieści” – mnóstwo barwnych zdarzeń istnieje jakoś 
tylko w wyobraźni społecznej; nie sposób znaleźć zdjęć, filmów obrazujących to, co mieli „na własne oczy” widzieć 
rozmaici świadkowie. 
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Wtedy bowiem kamera zacznie nieco „latać”, by „wyłapać coś” za sylwetkami intruzów

 

                                                  (w środku kadru widać refleks na szybie zamkniętego okna) 

 

 

ale efekt będzie taki, jaki z prezentacji sejmowej już znamy. 
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Innymi słowy, nie taki, jak poniżej entuzjastycznie zapowiadano26: 

chyba, że w jakimś depozycie spoczywa od trzech lat dalszy ciąg mgielnego sitcomu .  

 

Zostawmy na chwilę moonwalkera i jego niezwykłe opowieści, pamiętając nadal o „Frołowie” we 

mgle. Jeśli się wczytamy w relacje nielicznych świadków przywoływanych przez „raport MAK”, to 

tylko jedna z nich jest „opisem katastrofy”, pierwsze trzy dotyczą wyłącznie niskiego przelotu 

                                                 
26 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/421550,problem-filmu-z-upadkiem-samolotu  

http://freeyourmind.salon24.pl/421550,problem-filmu-z-upadkiem-samolotu


21 

 

jakiegoś statku powietrznego. Nikt nie wspomina o wybuchach, pożarze, dymie etc. 

Świadkowie „MAK-owi” natomiast mają wyjątkowo precyzyjnie ustawione zegarki:  

 

Ostatnia zaś mówi o tym, że ktoś miał widzieć z okna swego mieszkania/chałupy (w gęstej jak 

mleko mgle, pamiętamy: widzialność w poziomie do 50 metrów, jak twierdzi „świadek nr 1”) 

samolot lecący „po drzewach” i zarazem „spadający do góry kołami” („świadek nr 4”). 

 

Można by więc spytać, a obok czyjego to okna przeleciał samolot w odległości mniejszej 

niż 50 metrów, że dało się tak wiele podczas paru sekund zobaczyć? No, ale to kwestia 
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psychologii percepcji i ewentualnie dalekowidzenia, zjawiska charakterystycznego dla „świadków 

smoleńskich” – którymi to sprawami badacze z Moskwy już się nie zajmowali (pomijając 

psychologię percepcji pilotów i tzw. „tunelowanie poznawcze”). Nikt ze świadków „MAK”-owych nie 

podaje opisu polskiego samolotu, co najdziwniejsze.  

 

W katastroficznym thrillerze 10.04.10 (wokół którego, o czym chyba nie muszę przypominać, 

została osnuta cała Wizja lokalna), gdzie aż się roi od lokalnych „ocziewidców”, tak jakby ekipa 

Gargas chciała za wszelką cenę i ze szczerego serca uzupełnić „raport MAK”; smoleński leśny 

dziadek A. Berezin siedzący obok żony (mającej mu towarzyszyć podczas przejażdżki autem pod 

przelatującym nisko samolotem 10 Kwietnia) wtrąca mimochodem, iż to [był] nasz, 

transportowy27. Berezin opowiada, że nie było wybuchu, tylko słyszał plaśnięcie po przelocie 

maszyny. Czy nie mogło to być plaśnięcie czegoś, co spadło, np. tratując część drzew, na polanę 

samosiejek, zrzucone z przelatującego na wysokości 40-50 metrów ruskiego transportowca (vide 

dane podawane w styczniu 2011 na prezentacji „komisji Millera” przez ppłk. R. Benedicta a propos 

„Frołowa” filmowanego przez moonwalkera28)? 

 

Przypomnijmy sobie w tym kontekście raz jeszcze zeznania ruskich milicjantów, cytowane ze 

zdumieniem przez śledczego M. Pyzę:  

 

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 

                                                 
27 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf s. 57 przyp. 50. 
28 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf s. 17. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/06/FYM-WL3.pdf
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samolotu oddalającego się od pasa startowego. Samolotu nie widziałem. Więcej nie 

słyszałem dźwięków samolotu zbliżającego się i oddalającego.29  

 

Czy nie pasuje to do danych podawanych zrazu przez niezawodne „źródła wojskowe” 10 Kwietnia?  

 

Pasuje, tylko, że „prezydencki tupolew” miał się rozbić pod Smoleńskiem, nie zaś dokonać przelotu 

nad XUBS i udać się w siną dal. Poza tym, jak wiemy, z czasem dystans między „Frołowem” a 

„prezydenckim tupolewem”, po coraz dokładniejszych pomiarach dokonywanych 

przez najznakomitszych badaczy, się zwiększał i wnet z początkowego akademickiego 

kwadransa zrobiła się cała godzina i to z naddatkiem minut (pomiędzy „drugim podejściem iła” a 

„lądowaniem PLF 101”). Co gorsza, na mgielnym sitcomie, o 8.30 pol. czasu („zegar kamery” SW) 

nie ma opisywanej przez milicjantów z XUBS, próby lądowania samolotu transportowego. Jak 

ponadto pamiętamy,   

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

http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie
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w katastroficznym thrillerze 10.04.10 słynne „pierwsze podejście” sytuowano na aż 75 minut przed 

„rozbiciem tupolewa”. Gdyby więc o godz. 8.30 pol. czasu (zgodnie z relacjami milicjantów) 

podchodził znowu do lądowania na XUBS jakiś samolot transportowy, to bez wątpienia 

moonwalker by to polskiej opinii publicznej zaprezentował podczas posiedzenia ZP (jeśli nie SW to 

„komisja Millera” by pokazała na swej prezentacji), a już na pewno znalazłoby się to podejście w 

10.04.10, skoro były w tymże śledczym filmie takie kadry, jak ten: 

 

 

 

Czy więc ruscy milicjanci łgali? Nie jest to wykluczone – choć nie jest też wykluczone, że mgielny 

sitcom to materiał niekoniecznie z „tamtego dnia”30, stąd „pewne zdarzenia” się na nim nie 

zarejestrowały i musiały być konstruowane jedynie w wyobraźni społecznej.   

                                                 
30 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/mga-0.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/mga-0.html
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Ruscy milicjanci, jak cytowałem (za Pyzą), opowiadali, iż najpierw coś przeleciało 10 Kwietnia nad 

XUBS o godz. 10.30 (rus. czasu), potem zaś o 10.40. Ok. godz. 10. 40 (rus. czasu) coś mogło 

faktycznie przelecieć nisko nad smoleńskimi drzewami, skoro zniszczona została wtedy jedna z linii 

energetycznych, co ruska elektrownia potwierdzała stosowną bumagą, lokując „zerwanie” o godz. 

10:39:35. 

 

                                                                                  (wybrozka z niskiego pułapu) 

 

 

Doc. Amielin, bez którego pasji fotoamatora i małego modelarza trudno sobie wyobrazić 

dokumentację „katastrofy smoleńskiej”, w związku z tymi danymi z elektrowni usytuował czasowo 

„katastrofę” o godz. 10:39:39 (rus. czasu), dorzucając od siebie, jak widać, parę sekund; i 

opowiada o sprawie następująco: 
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W ustaleniu godziny katastrofy z dokładnością co do sekundy pomogli mi miejscowi 

energetycy. Jak już pisałem przy okazji omawiania ostatnich sekund lotu tupolewa 

[rekonstruowanych na podstawie zniszczeń drzew – przyp. F.Y.M.], tuż przed upadkiem 

samolot zerwał linię energetyczną. Ponieważ monitoring stanu sieci prowadzony jest 

nieprzerwanie, wszystkie awarie są automatycznie rejestrowane przez czujniki i specjalny 

program, a także zapisywane na nośnikach cyfrowych [nie ma jak ruska technologia – 

przyp. F.Y.M.]. Jeden z przyjaciół przesłał mi kopię dokumentu stwierdzającego wyłączenie 

linii energetycznej WŁ-602, która została zerwana podczas upadku samolotu. Jest to 

dokument oficjalny, znajdują się na nim podpisy członków komisji (m.in. przedstawicieli 

administracji obwodu państwowego i państwowego nadzoru technicznego) [słowem 

bumaga jak należy – przyp. F.Y.M.], która przyjechała na miejsce katastrofy i badała 

przyczyny uszkodzenia linii. Jak wynika z dokumentu, o 10:39:35 zadziałał automat 

zabezpieczający podstację elektryczną i linia energetyczna WŁ-602 o napięciu 6,3 kV 

została wyłączona. Na zdjęciach zrobionych 10 kwietnia 2010 r. wyraźnie widać zerwane 

przewody.31  

 

Zdaniem Amielina, to badacze „MAK” się pomylili, co do „zegara”: MAK odniósł się do czasu 

zarejestrowanego w czarnej skrzynce, który mógł być niedokładny. Rzecz w tym, że czas na 

pokładzie samolotu ustawia się ręcznie przed rozpoczęciem lotu, wpisując wartość na jednym z 

paneli. Czarna skrzynka nie ma kanału synchronizacji ze służbami czasu i korzysta z czasu 

pokładowego, a ten mógł zostać wprowadzony nieprecyzyjnie, stąd niewielka różnica. Być może 

w swoim ostatecznym raporcie [książka Amielina ukazała się jeszcze bodaj jesienią 2010 – przyp. 

F.Y.M.] MAK uściśli czas katastrofy. Jednakże tak nikła różnica nie ma zasadniczego znaczenia i 

nie może wpływać na analizę przebiegu katastrofy – w przeciwieństwie do pierwotnej informacji 

(10:56), która wzbudziła tyle wątpliwości, a także zrodziła teorie o zamordowaniu załogi i 

pasażerów samolotu nr 101.32  

 

Czemu badacze „MAK” musieli się pomylić? Ano patamu, że – wedle terenowych szczegółowych 

wyliczeń Amielina taśmą mierniczą – odległość od „zerwanej linii przez samolot”, a „miejscem 

upadku” („prezydenckiego tupolewa”) wynosi raptem 260 m. Innymi słowy, samolot musiał być o 

godz. 10:39:35 na wysokości ok. 20 m, a nie 400 m (jak to podawane było w „stenogramach”).  

                                                 
31 Ostatni lot. Spojrzenie z Rosji, s. 134. 
32 Ostatni lot…, s. 136. 
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http://www.fakt.pl/Kolejna-tajemnica-Smolenska-,artykuly,73772,1.html  

 

 

„Godzina Amielina”, czyli 8:39:39 pol. czasu pasowałaby z grubsza do godz. 8:38, kiedy to 

gubernator S. Antufjew (wedle niektórych źródeł, czekający na XUBS), jak przynajmniej opowiadał 

do kamer, słyszał nierealny, nienaturalny dźwięk silników samolotu i nagle zrobiło się cicho33 (i 

spojrzał na zegarek). Pasowałaby też, oczywiście po pewnym niezbędnym „zaokrągleniu”… do 

wyliczeń sporządzanych przez moonwalkera Wiśniewskiego, który na pytanie pos. Kozaka, 

odpowiadał, iż w ciągu kilku sekund od „nienaturalnego dźwięku silników lotniczych” (który miał 

się pojawić po wyłączeniu kamery), doszło do „zdarzenia”. Problem byłby wyłącznie w tym, że 

potwierdzenie tego, co rzekomo widział i słyszał (obserwując lotnisko schowane za tarasowymi 

blacharzami, we mgle) polski montażysta, mamy wyłącznie od niego.

                                                 
33 http://freeyourmind.salon24.pl/286838,bilokacja-o-8-38  

http://www.fakt.pl/Kolejna-tajemnica-Smolenska-,artykuly,73772,1.html
http://freeyourmind.salon24.pl/286838,bilokacja-o-8-38
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Warto więc wrócić na chwilę do innych świadków i do innych (upublicznionych) materiałów wideo 

z XUBS – także w kontekście katastroficznego thrillera 10.04.10. Wspomniałem już nieraz, że 

zachodzi poważna różnica między dokumentacją „MAK” a „komisji Millera” – właśnie pod 

względem odwołań do filmoteki Wiśniewskiego. Moskiewscy badacze nie zamieścili kadrów z 

materiałów SW, a nadwiślańscy jak najbardziej, i to sporo (z moonfilmu i mgielnego sitcomu)34. Ale 

ani „MAK-owcy”, ani „millerowcy”, ani ekipa Gargas (vide 10.04.10) nie zamieściła tych 

kadrów z dwoma różnymi ruskimi samolotami, które widzieliśmy we wczesnomajowej (2010) Misji 

specjalnej35 i które potem jakoś uległy zapomnieniu (gdyby nie blogerzy, to pewnie nikt by o nich 

nie wspominał). Ujęcie późniejsze (z tej Misji specjalnej):  

 

 

Zdjęcia wcześniejsze: 

                                                 
34 Do kadrów Wiśniewskiego odnosi się także Amielin i jego kontynuatorzy, ma się rozumieć. Ten nawet wyjaśnia 
zaskakujące położenie czarnej skrzynki (sfilmowane na księżycowym wideo z wędrówki moonwalkera): Czarna skrzynka 
leżała dokładnie na linii lotu maszyny, blisko miejsca upadku. Takie położenie skrzynki jest dość niezwykłe, gdyż mieści 
się ona w ogonowej części samolotu. Można z tego wywnioskować, że ogon tupolewa odłamał się jeszcze w powietrzu, 
na niewielkiej wysokości nad ziemią (Ostatni lot…, s. 117).  
Natomiast druga czarna skrzynka poleciała z ogonem dalej, prawda.  
35 http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/misja-specjalna/wideo/05052010/1697595  W tym programie stawia się 
pytanie (5’38’’): Czy zbadano okoliczności nieudanych prób lądowania rosyjskiego iła tuż przed katastrofą 
polskiego tupolewa?  

http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/misja-specjalna/wideo/05052010/1697595
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Na tym zażółconym zdjęciu na poprzedniej stronie pokazany jest ił-76 (czy akurat „Frołow”, autorzy 

tych materiałów raczą wiedzieć), a na tym powyżej na pewno nie ił-76. Może ruski rządowy ił-96. 

Co jeszcze warto zauważyć, a propos tych szczątkowych, odpryskowych, wczesnych materiałów 

wideo? Tradycyjnie: brak parametrów czasowych, a poza tym: zaprezentowane jest tylko 

jedno podejście iła-76. Nie zarejestrowało się drugie? Czy może zaszło w inny sposób niż 

opowiadali dziennikarze? Wprawdzie red. P. Świąder, znany nam ze słynnego wpisu36, opowiadał w 

jednej ze swych telefonicznych relacji z 10-0437:  

 

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 - 

 

który jednak z (powyższych dwóch?) samolotów opisywał, o której godzinie, z którego kierunku 

przelatujący i na jakiej wysokości – jeden Świąder raczy wiedzieć, ewentualnie osoby mu 

towarzyszące.  

 

Tych jednak (tak jak i Świądra) ekipa Gargas na sentymentalną wizję lokalną do katastroficznego 

                                                 
36 http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-
polski,nId,272706  
37 http://freeyourmind.salon24.pl/325546,po-odlocie-ila-76  

http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706
http://freeyourmind.salon24.pl/325546,po-odlocie-ila-76
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thrillera 10.04.10 właśnie nie zaprosiła. Poza jedynym Wiśniewskim, którego istnienia (jako 

świadka „smoleńskiej katastrofy”) przez długie miesiące Gargas w Misji specjalnej nie zauważała – 

w 10.04.10 brakuje przedstawicieli kwiatu polskiej żurnalistyki, którzy przecież tak licznie oblegali 

lotnisko XUBS – i rano, i w godzinach późniejszych. Wiedząc jednak o wyjątkowo szczęśliwej ręce 

ludzi z ekipy Gargas (czy szerzej szkoły Macierewicza), jeśli chodzi o docieranie i wynajdywanie 

ruskich materiałów (tzw. smoleńskich), można postawić pytanie, czy owe kadry z samolotami nad 

XUBS nie pochodzą właśnie z niezawodnych ruskich źródeł?  

 

Naturalnie, źródła te są niezawodne nie tylko dla szkoły Macierewicza, czego dowiedli zarówno 

eksperci ZP, jak i słynny „raport smoleński” z odniesieniem do wiekopomnej wizualizacji z telewizji 

Ria Novosti. Bez tych źródeł nie rozwinęłaby skrzydeł cała szkoła dendrologiczno-powypadkowa. 

Skupiamy się jednak na XUBS wczesnym rankiem i na „ile”. Jak wczesnym rankiem dokładnie, to 

właśnie trudno powiedzieć, gdyż o ile w 10.04.10 co do minuty jest wyliczone pierwsze podejście 

iła: 

 

to tego podejścia z (majowej, 2010) Misji specjalnej nie ma i nie ma tym samym jego parametrów 

czasowych: 

 

Czyżby coś z nim było nie tak?, zapyta zaraz jakiś kompletny paranoik. Może podejście jest jak 

najbardziej OK, tylko, by tak rzec, moment czasowy  nie gra, tzn. nie jest to raczej 9:25 rus. czasu, 

czyli 7:25 naszego. Tak jakby pora o wiele wcześniejsza. Co gorsza, ustalenie na podstawie tych paru 
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kadrów, z jakiego punktu na XUBS filmowany jest ten odlatujący ił-76, to zadanie, któremu mógłby 

nie sprostać nawet najwybitniejszy ekspert ZP (nie tylko dlatego, że nigdy nie był na smoleńskim 

wojskowym „aeroporcie”, lecz i z tego powodu, iż danych wzrokowych jest tak niewiele). Filmik 

zrobiony jest jakby z okolic pasa startowego – z którego jednak kierunku może przelatywać ruski 

transportowiec?  

 

Na dwóch zdjęciach poniżej (z 10-04) widzimy charakterystyczne wybrzuszenie pasa na XUBS: 

 

i lądowanie od strony zachodniej  

 

Na fotografii znalezionej w Sieci (zrobionej dużo później, zapewne podczas jednej z wycieczek 

smoleńskich) pas, od strony wschodniej, prezentuje się następująco: 
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                                                          (po lewej w głębi wieża szympansów) 

 

 

  

Czy zatem to zdjęcie również wykonano 10 Kwietnia z podobnego „punktu widokowego” (tylko 

bardziej od strony wieży aniżeli prawej krawędzi pasa)? 

 

Czy może np. z okolic miejsca postojowego, zaś ruski transportowiec w ogóle nie leciał nad pasem? 

W relacji „strażaka Muramszczikowa” (screen poniżej) ruski transportowiec „nadlatuje z lewej 

strony” – jeśliby więc straż stała w okolicach miejsca postojowego, antonowa i iłów (vide relacje J. 

Bahra i M. Wierzchowskiego), to byłby to przylot od zachodu. 
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Tak czy tak, tj. by się tych kwestii z „Frołowem” i dziwnymi, siwymi kadrami z Misji specjalnej 

dowiedzieć, należałoby dokładnie przesłuchać przynajmniej pasażerów „Wosztyla” – wedle bowiem 

relacji Wierzchowskiego i Bahra, za ich pobytu/oczekiwania żaden ruski transportowiec cyrków 

nad/na XUBS nie urządzał. Gdyby zresztą urządzał, to bez wątpienia zostałyby one dostrzeżone. 

Tak jak musiało zostać dostrzeżone to, iż „Frołowa”, którego przylot miał poprzedzać przybycie 

polskiej delegacji, nie ma. 

 

Pisałem już kiedyś, że właściwie trudno znaleźć powód (jeśli się wczytamy w „stenogramy” 

szympansów38), dla którego „Frołow” na/nad XUBS przybywa, skoro do ca. 6:50 pol. czasu, a więc 

przez blisko dwie godziny (!), nie ma żadnych informacji o jakimkolwiek samolocie, który by 

wyleciał i przybywał do Smoleńska z Polski. „Frołow” startować ma już o 6.33, a o 6:46 nawiązywać 

łączność z „wieżą” Siewiernego. Ktoś powie, że „Frołow” może przylatuje, by zgodnie z planem 

wylądować z jakimś wyprzedzeniem przed polską delegacją. Wiemy jednak z historii smoleńskiej aż 

za dobrze, że właśnie ił-76 nie ląduje. Z drugiej zaś strony, zrazu (przynajmniej wedle tych danych, 

którymi dysponujemy) nic nie wiadomo o wylotach z Polski. Niby nic nie wiadomo, ale tak się jakoś 

składa, iż „Frołow” ma być „na kręgu” nadlotniskowym akurat w czasie przybycia „Wosztyla”, tj. o 

7:20 pol. czasu, 

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

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html
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przy czym będzie czekał, aż PLF 031 wyląduje i dopiero wtedy dokonywał cyrków. Po co jednak 

„Frołow” miałby przylatywać na XUBS tak wcześnie, jeśli „prezydencki tupolew” miałby 

wystartować z EPWA nie o 5. rano (jak zrazu sądzili dziennikarze mający lecieć z Prezydentem), ale 

dopiero dwie i pół godziny później, gdyż o godz. 7:27 (zgodnie z oficjalną narracją), co w najlepszym 

razie dawałoby przybycie na XUBS koło 8:30? Czyżby w Moskwie sądzono, że „Wosztyl” przylatuje 

jako „prezydencki jak”? Czy też oprócz „Wosztyla” zmierzał, wyleciawszy z Okęcia jakiś czas później 

(ale na pewno nie dopiero o 7:27), nie do końca oficjalny, bo nieco widmowy, jakiś taki tupolew 

(tzw. mała tutka), co do którego nie było wiadomo, czy polski Prezydent znajduje się na jego 

pokładzie, czy nie? Taki tupolew „z wieńcami”39, który by wylądował na XUBS np. o godz. 6:50 i 

wnet odleciał? 

 

Jak pamiętamy z posiedzenia z udziałem moonwalkera40, Wiśniewski opowiada, nieco 

mimochodem, zupełnie zdumiewającą rzecz o lądowaniu i odlatywaniu jakiegoś samolotu 

przypominającego tupolewa: 

 

dopóki nie dowiedziałem się, dostając sms-a od, od kogoś znajomego z Polski, że rozbił się 

prezydencki samolot – że Rosjanie dlatego się specjalnie nie kwapili, bo ja odnosiłem 

                                                 
39 http://www.svoboda.org/content/article/2034647.html; por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2013/05/FYM-WL-21.pdf s. 29-30 i http://clouds.salon24.pl/495886,w-tupolewie-nie-moglo-starczyc-
miejsc-dla-wszystkich  
40 Jak też z wywiadu z 13-04-2010 (http://www.rp.pl/artykul/460798.html): Godzinę wcześniej wydawało mi się 
bowiem, że maszyna lądowała. Wówczas również słyszałem huk silników. Gdy więc usłyszałem go ponownie, 
myślałem, że nasza delegacja wylądowała już bezpiecznie, a samolot leci załatwić jakieś sprawy techniczne, na 
przykład zatankować, albo wraca do Polski i potem przyleci z powrotem po prezydenta. Czy nie brzmi to jak opis 
odlatywania a nie przylatywania samolotu? 

http://www.svoboda.org/content/article/2034647.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL-21.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL-21.pdf
http://clouds.salon24.pl/495886,w-tupolewie-nie-moglo-starczyc-miejsc-dla-wszystkich
http://clouds.salon24.pl/495886,w-tupolewie-nie-moglo-starczyc-miejsc-dla-wszystkich
http://www.rp.pl/artykul/460798.html
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wrażenie, że to jest, owszem, polski nasz samolot, jak już później poznałem po znakach 

rozpoznawczych, że to jest, że przyleciała sama załoga, że po, po, ten samolot, który 

niby wcześniej lądował, to właśnie był z Prezy..., to właśnie był samolot 

prezydencki – oni sobie gdzieś polecieli, bo było słychać, że odlatują i wrócili 

np., powiedzmy sobie polecieli w jakiejś sprawie technicznej i wrócili tyl-, 

wróciła tylko załoga na lotnisko. Stąd nie za specjalnie na początku mnie nie zdziwiło, 

że nie ma właśnie ciał w dużej ilości, no bo jak duży samolot, to wiadomo, ileś tam 

osób na pewno było, musiało być, ale o..., nawet zakładając, że ofiary były zupełnie gdzieś 

indziej, to powinny być typowe rzeczy, typu fotele, rzeczy osobiste, walizki, jakieś 

elementy techniczne samolotu.41 

 

 

Lądowanie i odlot tego samolotu w ogóle nie interesują „komisji Macierewicza”, choć przecież 

natychmiast należałoby zadać świadkowi pytania typu: czy było to lądowanie przed „Wosztylem” 

czy raczej po? Czy udało się te zdarzenia zarejestrować za pomocą parapetowej kamery, czy też 

zachodziły one, gdy nie dało się filmować, bo po prostu było ciemno?42   

 

                                       („trajektoria Wiśniewskiego” po prawej, a „Iwanowa-Safonienki” po lewej, wg Amielina) 

 

 

 

Pozostawiając tę sprawę w zawieszeniu (do czasu kolejnych publicznych zeznań głównego świadka 

„katastrofy smoleńskiej”), wróćmy na koniec do „Frołowa”. Jeśliby w jakichś wczesnych godzinach 

                                                 
41 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1  
42 SW: [T]ak 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 (http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1) 

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
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pełnił rolę UFO nad XUBS – to w jakim celu? Można podejrzewać, że w takim, by sprawdzić, na ile 

sporej wielkości samolot może być dla zewnętrznych, przypadkowych obserwatorów, widoczny przy 

„lokalnych domgleniach” w okolicach wschodniej ścieżki podejścia. Domglenia, zadymienia, 

ogniska i diabli smoleńskie wiedzą, co jeszcze urządzano po tamtej stronie, były niezbędne po to, by 

ukryć „katastrofę” i „spadający samolot”, rzecz jasna, „skrzydłem pionowo w dół”, tak jak to potem 

ustalą po badaniach fachowcy wojskowi. 

 

UFO udające „prezydenckiego tupolewa” musiało więc przelecieć z zachodu na wschód, bo na 

wschodzie ulokowane było „miejsce katastrofy”. 

 

                                  (zaznaczona jest tu droga techniczna do polany samosiejek, wiodąca od remizy) 
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Być może to miał na myśli jeden z szympansów, który wypadłszy z wieży po „zniknięciu 

prezydenckiego tupolewa” z radarów XUBS, twierdził, że odleciał. 

 

 

 

 

Free Your Mind 

[koniec cz. 4, ostatniej] 

 

                 (kadr z auta dziennikarzy szukających 10 Kwietnia „miejsca katastrofy”) 
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Epilog 
 
 
 
 
Na pytanie pos. Kruk o to, jakim samolotem przyleciał premier Tusk 7 kwietnia 2010, moonwalker 
odpowiada na posiedzeniu sejmowym najpierw, że dużym, potem, że tupolewem przecież. 
Następnie zaś dodaje nieco sentencjonalnie (1h54’49’’):  
 

Ja na dobrą sprawę nie wnikam czasami w takie szczegóły – czy to był samolot ił, 
czy to był tupolew, czy to był jak itd. itd. – przyleciał samolot. Jako 
dokumentalista… to później… mo-, mam właśnie zwyczaj uzupełniania 
pewnych wiadomości.   

 
Wydaje się, że tak musiało być w przypadku mgielnego sitcomu. Była to kwestia uzupełnienia 
wiadomości. 
 

  


