
1 
 

Zamiast trailera Lotów do Katynia 

Free Your Mind 

 

 

Na pewno samolot się rozwalił, bo tam byłem (S. Wiśniewski do W. Batera przy bramie XUBS) 

 

 

[A. Koronczik1 z prawej? – pytanie też: what’s the time?] 

 

Kto by pomyślał, że któregoś dnia ujrzymy takie, jak niżej, zdjęcie z porannych godzin 10 Kwietnia w 

Smoleńsku? Na pierwszym planie legendarna L. Kelly z Reutersa, po lewej legendarny W. Bater, a tuż 

za nim w kapturze legendarny polski montażysta S. Wiśniewski.  

 

Kiedy pierwszy raz zobaczyłem tę migawkę, nie tylko odżyły w pamięci barwne relacje moonwalkera 

(luty 2011, posiedzenie ZP) opowiadające m.in. o tym, jak przy bramie głównej spotkał dziennikarzy2, 

ale też nagle okazało się, że faktycznie do takiego spotkania doszło. Powyższy kadr to zaledwie 

                                                           
1
 Szerzej o „Koroncziku” pisałem w Czerwonej stronie Księżyca, por. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-1.pdf s. 84 przyp. 97 i 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-3.pdf s. 17-18.  
2
 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1  

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-1.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-3.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
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drobny ułamek tego, co się pojawia w dokumentalnym filmie Jacka Kruczkowskiego 10.04.10 - Na 

własne oczy (2014).  

 

Autorowi udało się dotrzeć do poszczególnych operatorów i reporterów, a zarazem uczestników 

wydarzeń w Smoleńsku i Katyniu 10-04; przede wszystkim zaś do operatorskich, reporterskich i 

dziennikarskich „depozytów”, z których wysypały się najprzeróżniejsze „obrazy” tego, co się tamtego 

tragicznego dla Polski dnia działo – na ruskiej ziemli.  
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I nagle, dzięki zdjęciom K. Łapacza (Polsat News) towarzyszącego Baterowi, możemy dostrzec 

„legendarne” autokary, o których mówił Wiśniewski, czekające na prezydencką delegację: 

 

Autokary usytuowane są po prawej stronie. Trudno jednak powiedzieć, czy są pełne (jak to opowiadał 

moonwalker przed ZP). 

 

Poniżej za sołdatami (widok od strony jednostki wojskowej przy smoleńskim Siewiernym) błękitny 

autokar i białe furgonetki: 
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A propos smoleńskiej jednostki wojskowej – z niej, jak się okazuje, najwcześniej (o której 

dokładnie?3) wyjeżdżały karetki pogotowia4 

                                                           
3
 Niestety, pytanie: o której dokładnie działo się to lub tamto, można by stawiać bardzo wielu świadkom z 10-04. Także tym 

zaprezentowanym w filmie Kruczkowskiego. 
4
 Stąd pewnie problemy z ustaleniem, skąd się brały karetki mieli różni dziennikarze śledczy. Por. choćby Anatomię upadku. 
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– karetki sfilmował także J. Mróz (TVN24): 
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Mrozowi udało się złapać w kadr dodatkowo straż pożarną przy bramie głównej XUBS: 
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ale nie wozy milicyjne w takiej akcji (jak to opowiadał w filmie T. Sekielskiego5), że jeżdżą z kąta w kąt 

po pasie w bardzo gęstej mgle (mam pełne przekonanie, że sami Rosjanie nie byli jeszcze pewni, gdzie 

samolot uderzył w ziemię6). Można zresztą rzec, iż generalnie ciężko na migawkach 

zaprezentowanych u Kruczkowskiego dostrzec jakąkolwiek (powypadkową) panikę na lotnisku 

Siewiernyj. 

 

Panuje raczej konsternacja7. I ewentualnie dezorientacja. 

                                                           
5
 http://freeyourmind.salon24.pl/323106,spotkanie-mroz-wisniewski  

6
 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa  

7
 Łapacz opowiada: Zatrzymaliśmy się tuż przed płytą lotniska – wyskoczyłem, kamerę już miałem włączoną, nie wiem, 

dziesięć sekund przed w ogóle wyjściem z auta – i Wiktor krzyczy do mnie „Graj mi to! Graj mi to!” Ja tak rozejrzałem się 
dookoła i mówię: „Ale co?!” (…) Absolutnie nie było mgły – gdzieś tam może szadź jakaś, coś, ale… absolutnie widoczność 
była stuprocentowa. (…) I to mnie zaskoczyło, że dojechałem do płyty lotniska, Wiktor krzyczy „Graj mi to” – ja nie bardzo 
wiem, co, bo… nic nie widzę. Widzę ludzi, którzy tam stoją… w garniturach, więc rozumiem, że ci oczekiwali na… delegację… 
Natomiast zaskoczył mnie taki spokój na miejscu [na migawkach Łapacza nie słychać żadnych syren – przyp. F.Y.M.]. My na 
to lotnisko meldujemy się jako pierwsi – nie ma żadnych jeszcze dziennikarzy. Jest część, rozumiem, korpusu witającego, 
paru milicjantów… i… i tyle. I… ja wychodzę z tą kamerą, krzątam się trochę po tej płycie, bo, tak jak mówię, no, nie bardzo 
wiem, co robić ze sobą, bo nic nie widzę dookoła. (…) Dalej żadnego potwierdzenia, co się stało, bo (…) nic nie widać.  
I wtedy pod bramą XUBS pojawia się polski montażysta mówiący: Na pewno samolot się rozwalił, bo tam byłem. 

http://freeyourmind.salon24.pl/323106,spotkanie-mroz-wisniewski
http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa
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Mroza z kolei uchwycił za pomocą swojej kamery Łapacz; gdy ówczesnego reportera TVN24 ruski 

funkcjonariusz chce złapać za ramię (w czapeczce obok red. P. Zychowicz prawdopodobnie; wtedy z 

Rzepy): 

 

Zdjęcia robione przez Łapacza też zawierają sporo ciekawostek, takich jak gostkowie paradujący sobie 

z kawką (przypominam, że to czas „po katastrofie”, oczywiście): 



10 
 

 

 

Zwłaszcza ta postać sołdata w środku rzuca się w oczy: 

 

Nie wiadomo zresztą, kto to był. Judin? 
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Ale pojawiają się i znane osobistości, jak - przypomniany niedawno w filmie A. Gargas Anatomia 

upadku 28 - A. Jewsiejenko (rzecznik gubernatora S. Antufjewa) na płycie lotniska (drugi od lewej): 

 

I tu poniżej w zbliżeniu, jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości: 

                                                           
8
 http://freeyourmind.salon24.pl/577126,zegarek-por-wosztyla  

http://freeyourmind.salon24.pl/577126,zegarek-por-wosztyla
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Zwracam na elokwentnego rzecznika gubernatora Antufjewa uwagę, ponieważ w reportażu 

Superwizjera (kręconym w pierwszych dniach po 10-04) tenże złotousty Jewsiejenko twierdzi bez 

mrugnięcia okiem, że dowiedział się, że stała się taka tragedia, w Katyniu.  

 

No, chyba że migiem przejechał/przeleciał z Katynia na Siewiernyj.  

 

Tu poniżej zaś, na następnym zdjęciu, jakby Antufjew i obok niego Połtawczenko9 (obaj niedawno 

przypomniani przez Gargas) 

                                                           
9
 Por. jego wypowiedź zacytowaną tu: http://www.freeyourmind.salon24.pl/369431,krotka-historia-pewnego-wypadku  

http://www.freeyourmind.salon24.pl/369431,krotka-historia-pewnego-wypadku
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bardziej w nastrojowej zadumie aniżeli na „miejscu katastrofy”, jak ten pierwszy barwnie opowiadał 

przed kamerami w Anatomii upadku 210.  

 

Bater po lewej, Mróz po prawej u góry w kadrze (ucięta twarz). To ostatnie chwile, zanim zostanie 

zatrzymany Mróz (i odekspediowany do koszar) i nim Bater z Łapaczem wyjdą (a raczej zostaną 

wypchnięci) poza główną bramę  

 

                                                           
10

 http://freeyourmind.salon24.pl/577126,zegarek-por-wosztyla  

http://freeyourmind.salon24.pl/577126,zegarek-por-wosztyla
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na… poszukiwanie „miejsca katastrofy”, no bo z płyty lotniska nie mogą go za bardzo dostrzec11. 

 

 

                                                           
11

 Nieprzypadkowo o tym wspominam, ponieważ w Fakcie nazajutrz po „katastrofie” informowano o tym, że po godz. 9-tej 
dziennikarze widzieli szary dym unoszący się zza mgły – por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-
aneks-3.pdf s. 16. Naturalnie, nie można wykluczyć, iż ten dym pojawił się zza mgły, gdy akurat Bater z Łapaczem udali się 
autem na wschód od wojskowego smoleńskiego lotniska, niemniej żadnemu dziennikarzowi nie udało się jakoś tego dymu 
sfotografować – ani z oddali, ani z bliska. Możliwe też, że w redakcji Faktu coś się dymiło podczas pisania owego artykułu i 
stąd takie a nie inne skojarzenia autorów (M. Kazikiewicz i J. Sulikowskiego), którzy dodają w swoim tekście: Do dziennikarzy 
docierają pierwsze informacje, że to dym palącego się wraku prezydenckiego samolotu. Nikt nie chce w to wierzyć. Część 
dziennikarzy biegnie za pas startowy, przedostają się poza rejon lotniska i z przerażeniem widzą płonącą maszynę z biało-
czerwoną szachownicą. A właściwie tylko jeden z ocalałych fragmentów, bowiem przed ich oczami roztacza się zaorane pole 
z rozrzuconymi częściami samolotu. Wokół połamane drzewa, płonące szczątki silnika, kawałki foteli i rozerwanej blachy. 
Tego nie mógł przeżyć nikt…  
Cytuję ten fragment, byśmy mieli świadomość, jak tworzono „po katastrofie” tego rodzaju wizjonerskie opisy. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-3.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-aneks-3.pdf
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Z innych ujęć Łapacza, warte odnotowania są te właśnie związane z poszukiwaniem 1) świadków, jak 

te dwie panie, co widziały, jak samolot dłuuugo krąży, a potem spada (kadr poniżej),  

 

z poszukiwaniem 2) „miejsca katastrofy” tudzież 3) śladów po „katastrofie”, jak te poniżej przy 

legendarnym smoleńskim komisie samochodowym12: 

                                                           
12

 Robiący te zdjęcia J. Koltowicz z TVN24 (operator ros. pochodzenia) wspomina: Szliśmy do tego komisa… Nie wiem, nie 
pamiętam, parę samochodów tam stało – nie pamiętam nawet w jakim stanie. Pamiętam, że ogromny kawałek samolotu 
leżał obok… obok tej budy gdzie był ten sprzedawca – taki rzekomy tych samochodów. No i pytamy u niego – no, co pan. On 
mówi, że nic, siedziałem… leciało coś nade mną – potem zaczęło padać… ja przestraszyłem się – z tego też tak, co pamiętam, 
co on mówił. Ale… ale był taki, że… jakby… jakby codziennie coś takiego, jakby to, jakby to deszcz padał…     
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nad którym „samolot rozpadał się w powietrzu” (jakby to rzekł szef ZP)…  
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…nie uszkadzając szczęśliwie żadnego z postawionych tam aut: 

 



18 
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[po prawej w głębi żółty szyld przy wjeździe do komisu] 

 

[poniżej zaś, dla przypomnienia, inny widok ul. Kutuzowa z 10-04, znany z oficjalnych przekazów medialnych] 
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Z konieczności więc musi się pojawić w obiektywie nie tylko ul. Kutuzowa (jak na stronie 

wcześniejszej13), nim jeszcze zaczęto przy niej układać kompozycje kwiatowo-zniczowe (jak na 

zdjęciu poniżej) 

 

lecz także legendarna ul. Gubienki 

                                                           
13

 Jeśliby faktycznie się potwierdziło np. za pomocą innych zdjęć (kadr Koltowicza ze s. 18 niniejszego mojego opracowania 
jest mimo wszystko zrobiony z pewnej odległości w stosunku do wjazdu do komisu samochodowego), że zrazu po 
„smoleńskiej katastrofie” na ul. Kutuzowa nie było żadnych odłamków drzew – to byłoby to jedno z ważniejszych odkryć, 
jeśli chodzi o 10-04 (z punktu widzenia hipotezy dwóch miejsc). Można jednak podejrzewać, że gdyby Koltowicz widział 
rozsypane kawałki drzew na ul. Kutuzowa, to by je sfilmował, skoro był osobiście w komisie ze swoją telewizyjną kamerą. 
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przy której Bater z A. Zauchą z TVN24 (z nieodłączną na migawkach, czarną teczką jak u inkasenta) 

mogą oglądać rozmaite, intrygujące szczątki  

 

zabezpieczane skrupulatnie, co zrozumiałe, przez mundurowych. 
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Muszą się także pojawić okolice brzozy na „działce Bodina” (po prawej na następnym kadrze jeden ze 

świadków, co wie, jak było, choć nie widział – typowa przypadłość ocziewidców smoleńskich – po 

lewej u góry gniazdo14, któremu nie dał rady przelatujący mniej więcej na jego wysokości samolot): 

 

Natomiast smoleńska brzoza, jak to brzoza, przełamana, 

                                                           
14

 Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/gniazdo-smolenskie.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/gniazdo-smolenskie.html
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nią zaś na pewno zainteresują się biegli pracujący dla NPW, którzy w trybie modalnym tak wiele byli 

w stanie o tymże drzewie i odłamkach w nim znajdujących się stwierdzić15. Poniżej brzózki do 

ustalania trajektorii dla dendrologów (koniecznie z uwzględnieniem tych drzewek uszkodzonych 

poniżej, gdyż „prezydencki samolot” mógł poruszać się slalomem z racji utraty sterowności w 

„końcóweczce”). 

 

                                                           
15

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl3.pdf s. 25-26 [zdjęcia F. Klimaszewskiego z 10-04 specjalnie 
dla biegłych specjalizujących się w brzozologii] 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl3.pdf
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A jeszcze niżej na fotce Bater i Zaucha w towarzystwie pilnującego porządku przy ul. Gubienki 

funkcjonariusza: 

 

Oczywiście w filmie Kruczkowskiego pojawiają się także okolice bocznej bramy XUBS, a więc i remizy 

strażackiej (a obok niej bloku, z którego babcia Nosarczukowa usłyszała gruchnięcie podczas mycia 

okna), 
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i stacji benzynowej ze śmietniskiem 
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i „lasku przylotniskowego”, z którego wyłaniają się mundurowi leśni ludkowie, jakby tam mieli 

tymczasowe zgrupowanie oddziałów16 

 

i niezapomnianego hotelu Nowyj (w głębi poniżej, po prawej) 

 

(poniżej gazik milicyjny skręcający w jego stronę) 

 

                                                           
16

 K. Kolosionek (TVP) u Kruczkowskiego: To były mega… mega-ilości tych ludzi. Praktycznie miałem wrażenie, że oni wtedy 
wyrastają z tego lasu.   
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a wyjeżdżający stąd: 

 

Czy czymś takim podróżował polski montażysta z „miejsca katastrofy” pod bramę główną –  

 

trzeba by spytać samego Wiśniewskiego, zwłaszcza gdyby uściślił, kiedy dokładnie odbył tę 

niecodzienną przejażdżkę – jak bowiem wiemy z relacji Mroza, ten ostatni, niedługo po przyjechaniu 

z Katynia pod bramę XUBS, spotkał przy niej polskiego montażystę17. Tak czy tak jest w filmie 

Kruczkowskiego i ów montażysta, jako jeden z ekskluzywnych świadków „katastrofy smoleńskiej”, 

otoczony wianuszkiem dziennikarzy: 

 

                                                           
17

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/top-secret.html  i 
http://freeyourmind.salon24.pl/323106,spotkanie-mroz-wisniewski  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/top-secret.html
http://freeyourmind.salon24.pl/323106,spotkanie-mroz-wisniewski
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i to u stóp najsłynniejszego smoleńskiego hotelu (po lewej) 

 

 

 

Ale mimo wszystko jakoś unikający rozgłosu: 
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Po prawej (kadr wyżej) remiza. Moonwalker wybiegłszy z hotelu najwyraźniej nie udał się tą 

najkrótszą drogą (obok też stacji benzynowej) na polankę samosiejek. Tamtędy będzie biegł 

natomiast R. Sęp (TVP/TVP Info), filmując m.in. takich smutnych panów palących pośród 

niesamowitych, niebezpiecznych, grożących wybuchem, oparów paliwa: 

 

Sęp, to przypomnę, autor tego typu zdjęć nadanych w TVP Info18 10-04 tuż przed premierą 

moonfilmu Wiśniewskiego: 

 

                                                           
18

 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/311503,milicjanci-przeczaco-kreca-glowami i 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/tvp-info-10iv-od-940.html  

http://freeyourmind.salon24.pl/311503,milicjanci-przeczaco-kreca-glowami
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/tvp-info-10iv-od-940.html


31 
 

 

Na filmie Kruczkowskiego również są te unikatowe kadry z polanką samosiejek  

 

i wozem MCzS-u po prawej poniżej (kiedy i jak on tam wjechał, zdoławszy ominąć wszystkie 

przeszkody i nie zważając na konieczność wcześniejszego ewakuowania ciał? A może już po prostu 

czekał w pobliżu „salonki”, nim ogłoszono „katastrofę smoleńską”, tzn. zanim spadł samolot?) 
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Pojawiają się u Kruczkowskiego (znane w blogosferze w różnych skrawkach) migawki związane z 

bliskimi spotkaniami trzeciego stopnia dziennikarzy/reporterów z ruskimi mundurowymi i tajniakami 

w okolicach dróg do polanki samosiejek:  
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Widzimy też wspomnianego Sępa, operatora, który spotkał P. Kraśkę (TVP) nieopodal wozu 

strażackiego (Kraśko akurat spacerował w pobliżu, a nie pojechał z innymi żurnalistami do Katynia19), 

 

Sęp powyżej stoi z kamerą zwróconą w stronę blokowanych przez ruski kordon dziennikarzy, kordon 

wzmocniony z czasem przez omonowców:  

 

                                                           
19

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

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/oko-zaby-4.html
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Wśród migawek z okolic „miejsca katastrofy” musi się, naturalnie, pojawić jakiś kadr z ruskim 

ratownikiem: 

 

choć rzecz jasna, nie ma kogo ratować, mimo że pożar błyskawicznie za pomocą dzielnych 

strażaków ugaszono (tak iż reporterom nie udało się zrobić żadnych zdjęć dymu wznoszącego się nad 

drzewami po „upadku samolotu”). Co innego trumny. Te, zwożone nawet autobusami,  

 

udało się sfilmować   
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Także wieczorem: 
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O samym filmie Kruczkowskiego będzie zapewne długa dyskusja, 10.04.10 - Na własne oczy pokazuje 

wszak, że polscy świadkowie są w posiadaniu istotnych materiałów związanych z 10-04 i wciąż mają 

wiele do opowiedzenia. Tym samym aż się prosi, by powstały następne filmy próbujące 

zrekonstruować to, co się stało z Delegatami Katyńskimi (poniżej kadry z kwietniowego (2010) 

Superwizjera).  

 

 

Na koniec dorzucę kilka uwag podsumowujących pokrótce film Kruczkowskiego. Wyróżnia się ten 

materiał przede wszystkim tym, iż – w przeciwieństwie do produkcji Gargas – nie ma tutaj 

nachalnego zewnętrznego narratora, który klaruje odbiorcy, jak patrzeć na to, co jest przedstawiane 

na ekranie – oraz, co tenże odbiorca ma/powinien myśleć. Wideo Kruczkowskiego dostarcza widzowi 

różnych osobistych relacji, z których sam widz może sobie ułożyć jakiś (mniej lub bardziej spójny) 

obraz. Nie znaczy to, dodajmy, że pytania (po obejrzeniu) się nie pojawiają. Spróbujmy sobie zadać 

jednak takie, postawowe: jak odbieralibyśmy Na własne oczy, gdyby to był pierwszy dokumentalny 

film po 10-tym Kwietnia? Owszem, ruski ratownik, którego widzimy w pierwszych migawkach wideo 

Kruczkowskiego, a który to ratownik rzuca reporterom na odczepnego: wyżywszych niet - może robić 

wrażenie,  
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ale chciałoby się dopytać operatorów TVP, Polsatu, TVN etc. (nie wszyscy chyba zgodzili się na 

występowanie przed kamerą Kruczkowskiego, brak np. operatora TV Trwam): gdzie sama katastrofa 

z 10-04? Gdzie jej miejsce? Czemu też nikomu (choćby z mieszkańców Smoleńska) nie udało się 

sfotografować/sfilmować nadlatującego i upadającego samolotu?  

 

I czemu uzbrojone ruskie kordony muszą strzec dostępu do polanki samosiejek? Czemu nie słychać 

syren, nie widać biegających lekarzy, pożaru, krzątaniny, dymu, paniki – skoro taka – słynna na cały 

świat – lotnicza katastrofa?  
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Już w Czerwonej stronie Księżyca zwracałem na tę zagadkę uwagę: gdyby nie materiał Wiśniewskiego, 

który czuwał/czatował przez kilka dni w przylotniskowym hotelu Nowyj 

 

 – to 10 Kwietnia w polskich i światowych mediach nie byłoby obrazu „miejsca lotniczego wypadku”20.  

 

Nikomu bowiem, jak pokazuje także film Kruczkowskiego (AD 2014), nie udaje się (w momencie 

pojawienia się na lotnisku lub w jego okolicach) 10 Kwietnia złapać w obiektyw choćby kłębów dymu 

nad drzewami. (Co więcej, wspomniany Kraśko, który przypadkowo znajduje się (gdy nadbiega z 

kamerą Sęp) kilkaset metrów od polanki samosiejek, ani słowem w swej książce nie napomyka o 

dymie – a przecież miał Kraśko być w samym Smoleńsku, a następnie przybyć do hotelu Nowyj, z 

którego okien miał oglądać okolicę i zastanawiać się, co się dzieje.). Piszę to także w odniesieniu do 

innych materiałów obecnych w przestrzeni publicznej21. Czy bowiem rzeczywiście nie istnieje 

                                                           
20

 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-katastrofy-smolenskiej-i-jej-okolicznosci  
21

 Pomijając filmik Koli i filmik Fomina. 

http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-katastrofy-smolenskiej-i-jej-okolicznosci
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absolutnie żadna filmowa dokumentacja tego, co się działo wokół XUBS, to osobna sprawa22. Nie 

chodzi wyłącznie o tragiczny dzień 10-04,  

 

lecz również o te wcześniejsze dni. Także o dzień 7-04-2010. Aczkolwiek może być tak, iż brak filmów 

z 10-04 (przylot „prezydenckiego tupolewa” i „upadek” po „zderzeniu z masywem leśnym”23) wynika 

z prostej przyczyny – PLF 101 dokonał np. podejścia od zachodu na tzw. wysokość decyzji i odleciał na 

zapasowe lotnisko24, a nie spadał w okolicy wschodniej bliższej radiolatarni (poniżej).  

 

                                                           
22

 http://freeyourmind.salon24.pl/421550,problem-filmu-z-upadkiem-samolotu  
23

 Por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf  
24

 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-
na-xubs.pdf  

http://freeyourmind.salon24.pl/421550,problem-filmu-z-upadkiem-samolotu
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym_taws_i_jego_oszukiwanie-3.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-na-xubs.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-raport_zac582c485cznik_problem-kursu-podchodzenia-plf-101-na-xubs.pdf
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Taki scenariusz pasowałby do wyjaśnienia osobliwości pojawiającej się w niemal wszystkich relacjach 

„katyńskich” (z 10-04) - osobliwości tego typu, iż nie sposób świadkom przypomnieć sobie 

dokładnego punktu czasowego otrzymania informacji o „katastrofie”. Określenie „w pewnym 

momencie” należy do najczęściej używanych przez świadków – choć wydawać by się mogło, iż chwila 

tak ważna powinna się w wielu relacjach powtarzać – na zasadzie: „wtedy a wtedy dostałem taką a 

taką wiadomość”. Pamiętamy zresztą, jaki cyrk był z „zegarem” w relacjach Batera25. Ba, tenże Bater 

przy Wiśniewskim pod bramą XUBS na filmie Kruczkowskiego mówi (jakby jeszcze nie był pewien (!)): 

Tuszka podobno prezydenta… 

 

Na co polski montażysta: nie podobno, no, przecież, ale… I za chwilę dodaje (po latach) przed kamerą: 

bo tam była rozmowa, że prawdopodobnież się rozbił. No, ja mówię, nie, na pewno się rozbił, bo 

byłem widziałem. A co ty człowieku opowiadasz, to niemożliwe itd. I wtedy Kruczkowski zamieszcza 

                                                           
25

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

http://freeyourmind.salon24.pl/468918,problem-z-relacjami-w-batera
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taką krótką migawkę z Katynia, gdy idący mówią, że kłopoty z lądowaniem i termin przesunięcia – 

znowu jednak nie wiemy, która to dokładnie godzina. Ale, ale…, pojawiają się od tej wyżej przeze 

mnie przywołanej, osobliwej reguły, wyjątki (chodzi o regułę mówienia „w pewnym momencie” w 

relacjach świadków z Katynia), jak były szef SKW, min. A. Macierewicz, późniejszy (od lipca 2010) szef 

ZP „badającego katastrofę”, który przecież w jednej z pierwszych „smoleńskich” Misji specjalnych 

podaje bardzo precyzyjną godzinę 10:47 (rus. czasu), a więc 8:47 polskiego, kiedy miał otrzymać (do 

dziś nie wiadomo, od kogo dokładnie) pierwszą informację o „katastrofie”26. Macierewicza widzimy w 

filmie Kruczkowskiego, jak złapany przez P. Wudarczyka z Polsatu: 

 

odbiera jakiś telefon (o której godzinie? z kim ta rozmowa?), mówiąc: Tak, dziękuję. Tak, tak, słyszę, 

dziękuję bardzo. Dziękuję, a następnie do zebranych: Podobno wszyscy. Musimy jechać.  

 

Jechać, jasne, ale dokąd? Na Siewiernyj? Nie, właśnie nie. Parlamentarzyści przecież nie pojadą wtedy 

na „miejsce katastrofy”. I skąd ta wiedza, że… wszyscy? Od kogo? Kto coś takiego stwierdził?  

 

Obraz Katynia jest w filmie Kruczkowskiego szczątkowy. Mimo nadreprezentacji ludzi mediów 

(czekających ze sprzętem na uroczystości), nie widzimy chwili, w której newralgiczna informacja o 

                                                           
26

 Por. też relację R. Poniatowskiego z TVN24, który twierdzi, że o 8:50 „znajomy Rosjanin” go zawiadomił w Lesie Katyńskim 
o tym,  że rozbił się samolot z polską delegacją: http://freeyourmind.salon24.pl/323106,spotkanie-mroz-wisniewski   

http://freeyourmind.salon24.pl/323106,spotkanie-mroz-wisniewski
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„katastrofie”, że tak powiem, zaczyna przemieszczać się po Lesie Katyńskim. Nie widzimy też reakcji 

na tę wiadomość – zwłaszcza prezydenckich akustyków (J. Sasina i spółki27) i borowców – szczególnie 

zaś parlamentarzystów (pomijam migawki z mszy, rzecz jasna, kiedy już „wszystko było jasne”). Czy 

bowiem nie było okrzyków: „to niemożliwe!”? Czy nikt nie chwytał od razu za telefon, by się 

dodzwonić na pokład samolotu? Czy nikt nie proponował, by udać się na Siewiernyj? Czy też wszystko 

wyglądało jakoś… specyficznie? Jak dokładnie prezentowała się sytuacja w Katyniu – to wciąż 

skomplikowane zagadnienie do zrekonstruowania. Może z czasem zaczną się wyłaniać migawki z 

przeróżnych depozytów, które i w tym wypadku rzucą więcej światła na Las Katyński, wszak swoje 

aparaty i kamery mieli nie tylko operatorzy telewizyjni. Może też i nad Okęciem kiedyś rozpłynie się 

„smoleńska mgła”. 

 

 

 

Free Your Mind  

[kwiecień 2014] 

 

 

                                                           
27

 Tych zresztą nie sposób dostrzec na samym lotnisku „po katastrofie” w żadnej z migawek. Por. też 
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-3.pdf s. 36-47.  

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-cz-3.pdf

