
Arytmetyka smoleńska 

Free Your Mind

[c.d. Elementarza smoleńskiego (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf)]

[T]rudno mówić o spóźnieniu pana Prezydenta (...) odlot samolotu był zaplanowany na godzinę 7-mą. Pan Prezydent,  

z tego, co pamiętam, stawił się ok. 7.08-7.09. Podjechał samolot. 

T. Szczegielniak (http://freeyourmind.salon24.pl/398929,tajemnice-okecia-2)

1. Równanie z jedną niewiadomą

Załóżmy, zgodnie z hipotezą dwóch miejsc, że 1)  nie doszło do żadnej „smoleńskiej 

katastrofy”,  a  jedynie  do  (dość  nieudolnego)  zainscenizowania  miejsca  wypadku 

lotniczego przy XUBS; załóżmy też, zgodnie z tym, co udało się nam ustalić w pracach nad 

wideo-dokumentem „polskiego montażysty”, że 2)  moonfilm to zapis z 9-04-2010, z 

próby  maskirowki,  podczas  której  na  teren  przygotowań  wtargnął  przedstawiciel 

polskich służb specjalnych,  czyli  „leśny operator”. Zapis wideo sporządzony przez niego 

powinien był trafić (jako zaszyfrowany obraz) do polskich służb jeszcze tego samego dnia i 

być  może  trafił,  a  więc  stanowiłby  kolejny  alarmujący  sygnał  w  związku  z 

przygotowywanym przez Moskwę zamachem na prezydencką delegację. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf
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Do zbrodni 10 Kwietnia jednak (mimo alarmujących sygnałów) dochodzi, ale nie w postaci 

lotniczego  wypadku1 –  tym  niemniej  musimy  jako  niewiadomą  w  tym  naszym 

„równaniu” potraktować przebieg oraz miejsca zbrodni. Tak, miejsca, nie mogło 

to być  jedno miejsce, ponieważ, jeśliby z Okęcia 10-04 wyleciały, w ramach rozdzielenia 

delegacji  (ze  względów  bezpieczeństwa,  w  związku  z  rozpoznaniem  terrorystycznego 

zagrożenia),  dwa  tupolewy  (nazwijmy  je  roboczo  „Stroiński”  oraz  „Protasiuk”),  to 

zamachowcy – w celu uniemożliwienia Polakom przybycia na ratunek uprowadzonym – 

rozszczepiliby  (po lądowaniach), podejrzewam, delegację na różne grupy, które zostałyby 

wywiezione w różne miejsca. Uprowadzeni Delegaci zostaliby „rozproszeni”2.

1 Innymi słowy – polskie służby i instytucje (dysponujące z wyprzedzeniem rozpoznaniem terrorystycznego 
zagrożenia oraz moonfilmem, jak też danymi z 10-04 o przelotach oraz lądowaniach) wiedzieć będą też, że 
do katastrofy lotniczej nie dojdzie, bo nie doszło. Mimo to, jak doskonale wiemy, powstanie cała narracja o 
wypadku „prezydenckiego samolotu”. 

2 Otwarta jest kwestia, kiedy w Polsce zorientowano się o tym, iż jakaś grupa osób zaginęła. Dlaczego jest to 
zagadnienie otwarte? Dlatego że np. w przypadku Dowódców mogło być umówione nieformalne spotkanie 
z ruskim sztabem (por.  http://freeyourmind.salon24.pl/358381,wizyta), a w związku z tym Generałowie 
mogli zrazu nie udawać się prosto na uroczystości pod Memoriał Katyński. Stawiam tę sprawę jednak 
tylko w trybie przypuszczającym, nie jest  bowiem wykluczone,  że 1)  cały czas istniał  jakiś monitoring 
losów osób uczestniczących w przelotach 10-04 – a nawet, że 2) nieoficjalnie (w związku z rozpoznanym 
zagrożeniem terrorystycznym) towarzyszyła im dodatkowa ochrona.

http://freeyourmind.salon24.pl/358381,wizyta


2. Dodawanie (komunikatów) 

Nie  muszę  przypominać,  że  wieczorem  9-04-2010  w  polskich  mediach  pojawia  się 

komunikat  stanowiący  swoistą  (pierwszą  wyraźną)  „zapowiedź”  dramatu  z  10  Kwietnia 

(http://mailbox.salon24.pl/272959,zamilczany-tajemniczy-komunikat).  Być  może 

sądzono, nadając/upubliczniając ten komunikat (i tym samym ujawniając, że jakaś wiedza 

o szykowanym zamachu, jest w Polsce), iż zbrodniarze odstąpią od zbrodniczych planów. 

Gdy  już  trwają  nad  ranem  przeróżne  roszady  na  EPWA  i  samoloty  specjalne  mają 

wylatywać (lub już wylatują) z warszawskiego lotniska, z jego wojskowej części - to o godz. 

5:57 pol. czasu3 na stronie TVP Info publikowany jest  jeszcze  bardziej  „uprzedzający 

wypadki” (drugi) komunikat  (wychwycony potem przez internautów i blogerów). Chodzi 

o... „orędzie marszałka Sejmu do Polaków”, a więc tekst związany z tragedią prezydenckiej 

delegacji,  zaczynający  się  od  takich  m.in.  słów:  (...)  W  katastrofie  lotniczej  zginął  

Prezydent  Lech  Kaczyński  z  Małżonką.  Zginęli  wicemarszałkowie  Sejmu  i  Senatu,  

ministrowie, posłowie i senatorowie wszystkich klubów parlamentarnych, generałowie i  

biskupi (por. screen poniżej). Epizod z tym komunikatem nieco zapomniany już w „historii 

smoleńskiej”,  z  pewnością  warty  jest  przypomnienia  w  kontekście  swoistej  wojny 

informacyjnej,  z  jaką  najprawdopodobniej  mieliśmy  10  Kwietnia  do  czynienia.  Nikt 

bowiem nie może mieć żadnych wątpliwości, że o godz. 5.57 nie tylko o żadnej lotniczej 

3 W całym tekście posługuję się polskim czasem (ruski zaznaczam jedynie wtedy, gdy to konieczne).
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katastrofie być mowy nie mogło, ale nawet nie wiadomo, czy już wtedy zdążył wylecieć 

pierwszy tupolew z EPWA.  

Czy to był kolejny „ruch wyprzedzający” mający powstrzymać zamachowców (na podobnej 

zasadzie, jak wieczorny komunikat z 9-04)? Jeśli tak, to już przed 6-tą rano wiedziano by  

nad Wisłą,  jakiego rodzaju (makabryczną) legendę  szykują zamachowcy,  by  przesłonić 

(planowaną) autentyczną  zbrodnię  (czy  w  związku  z  tym  poufnie  nie  postawiono  by 

przeróżnych instytucji i służb w stan najwyższej gotowości?). 

O godz.  7.23 na stronie  rządowej  telewizji  TVN24 natomiast  ukazuje  się  jeszcze  jeden 

(trzeci)  komunikat,  ale  zupełnie  odmiennej  treści  od  tego  drugiego 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/723-tvn24pl-10042010.html),  tak 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/723-tvn24pl-10042010.html


jakby nic niepokojącego się nie działo:

Jak  widać,  brakuje  tu  informacji  o  dokładnej  godzinie  wylotu  Prezydenta  i 

„prezydenckiego samolotu”.  Niby  drobiazg,  ale  w „historii  smoleńskiej”  wyjątkowo 

istotny.  Nie jest też powiedziane w tekście powyżej,  co także trzeba podkreślić,  jakiego 

rodzaju statkiem powietrznym  Prezydent się wybiera na uroczystości 10-04. Co jeszcze 

ciekawsze – w przeciwieństwie do tekstu „orędzia” cytowanego wyżej – nie ma tu mowy 

o Dowódcach, mających się udawać z Prezydentem do Katynia. Pisze się o prez. 

R.  Kaczorowskim,  prof.  J.  Kurtyce,  bp.  T.  Płoskim,  bp  M.  Chodakowskim  oraz  A. 

Przewoźniku, jako o tych, którzy „m.in.” lecą w prezydenckiej delegacji. Dowódcy więc „nie 

lecą” w tej delegacji? Czy „nie lecą” tym akurat statkiem powietrznym? Czym więc „lecą”, 

dokąd  i  o  której  na  nieformalne  spotkanie  z  ruskim  sztabem  generalnym 

(http://freeyourmind.salon24.pl/358381,wizyta)? Do Moskwy?

O godz.  8.38 zaś,  ukazuje  się  (czwarty)  komunikat,  tym razem na  e-stronie  Czerskiej  

Prawdy i mówiący o... dekapitacji Polski. Nie powinienem nawet chyba dodawać, że jest to 

publikacja  na  3  minuty  przed  „godziną  Morozowa”,  a  więc  momentem  ustalonym  już 

„ostatecznie” w wyniku „badań”, jako chwila „smoleńskiej katastrofy”, zaś zrazu przecież 10 

Kwietnia  mowa  będzie  w  mediach  o  godzinie  8.56 jako  „chwili  lotniczego  wypadku 

prezydenckiego samolotu”. Czwarty komunikat ukazuje się więc z dużym wyprzedzeniem 

do czasu „zniknięcia samolotu z radarów”, jak to Ruscy podawali. 

http://freeyourmind.salon24.pl/358381,wizyta


Podsumowując:  1)  9-04-2010 (godziny  wieczorne)  komunikat  o  terrorystycznym 

zagrożeniu, 2)  5.57 „orędzie” mówiące o „katastrofie lotniczej”,  3)  7.23 „Prezydent leci” 

(choć nie wiadomo, o której wystartował i jakim statkiem powietrznym się udaje), 4) 8:38 

„Dekapitacja  Polski”4.  Dalszy  ciąg  znamy –  omawiałem go  w  formule  „strojenia  Radia 

Erewań”  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-

CzsK.pdf). Pewne więc jest że polskie media nie działają normalnie tamtego tragicznego  

dnia. Nie jest jednak wcale pewne czy do owej godz. 8:38 „wszyscy zginęli”.

4 Por.  też  wpis  komentatora  Rom:  http://freeyourmind.salon24.pl/398929,tajemnice-okecia-
2#comment_5844221,  odwołujący  się  do  tego  forum:  http://swkatowice.mojeforum.net/temat-
vt9021.html, na którym (w drugim poście) pojawia się ślad po wiadomości o „katastrofie” podanej na 
Interii  o  godz.  8.23.  Ponieważ  jest  to  wpis  dokonany  po  „aktualizacji”  owej  wiadomości,  trudno 
zrekonstruować, jaka była jej pierwotna treść – a więc, czy np. już z wyprzedzeniem podawano „miejsce 
katastrofy”  oraz  jej  „godzinę”,  czyli  np.  „8.56”.  Nie  jest  jednak wykluczone,  że  takich  preparowanych 
wcześniej  wiadomości,  „uprzedzających”  wypadki,  znalazłoby  się  w  Sieci  więcej.  Przypomnę  już  na 
marginesie,  że  o  9.01  TVN24  w  serwisie  podaje:  Prezydent  Lech  Kaczyński  złoży  w  Katyniu  hołd  
Polakom pomordowanym w 40. roku przez NKWD. Obok głowy państwa w uroczystościach wezmą  
udział m.in. przedstawiciele Rodzin Katyńskich    -  mimo iż redakcja wie od dwóch swoich wysłanników 
w  Smoleńsku  (J.  Mroza)  i  Katyniu  (R.  Poniatowskiego),  że  doszło  do  „katastrofy” 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html).  Mogło  to  jednak  być 
działanie celowe z tej racji, że zamachowcy na pewno za najważniejszy informacyjny kanał tamtego dnia 
musieli uważać rządową TVN24. Jeśli więc o 9.01 TVN24 „nie zauważa” tego, o czym już chwilę później o  
9.03/9.04 poinformuje Polsat News dzięki W. Baterowi – to możliwe, iż „Radio Erewań” nastrojono dość 
wcześnie, a więc „tuż przed dziewiątą”.   
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3. Mnożenie (samolotów)

Wracamy na EPWA do kwestii specjalnych statków powietrznych. Oczywiście, jeśliby 10 

Kwietnia wyleciały dwa tupolewy, to byłyby (o ile któregoś by nie zawrócono, lecz chyba do 

tego nie doszło) odpowiednio dwa lądowania, choć niekoniecznie w tym samym lotniczym 

porcie. 

Pierwsze  przyziemienie  być  może  zaszłobyby  na  XUBS  (słyszane  najprawdopodobniej 

przez S. Wiśniewskiego (http://www.rp.pl/artykul/460798.html) i niewykluczone, że przez 

niego  zarejestrowane)  i  to  jeszcze  przed  lądowaniem  „Wosztyla”  (por.  też 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-

samolot_31.html).  Drugie  zaś,  (wedle  różnych znaków na niebie  i  ziemi)  na witebskim 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-samolot_31.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-samolot_31.html
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UMII,  choć  możliwe,  że  poprzedzone  jakąś  pozorowaną  korespondencją  (z  jakiejś 

odległości)  ze  strony  załogi  „Protasiuka”  z  ruską  wieżą  na  smoleńskim  wojskowym 

lotnisku. 

Konkretne godziny tych wszystkich wydarzeń są na razie arcytrudne (choć nie niemożliwe) 

do ustalenia, bo poruszamy się w smoleńskiej mgle, która jest niezwykle gęsta ze względu 

na  1)  brak  stosownych  materiałów  (foto,  wideo,  wiarygodne  stenogramy  etc.)  i  na  2) 

wyjątkowo mętne zeznania przeróżnych a nielicznych świadków, jak też, co tu dużo kryć, 3) 

destrukcyjną  działalność  ZP i  szkoły  Macierewicza  (wiodącą  śledztwo w ślepą  uliczkę). 

Mgła smoleńska jest wyjątkowo rozległa, gdyż sięga aż do Okęcia, z którego jeden statek 

powietrzny po prostu „zniknął” - tzn. „nie wyleciał”, wedle oficjalnych danych; i ślad po 

nim całkowicie zaginął. Pisząc zaś skrótowo „Stroiński” oraz „Protasiuk” (analogicznie jak 

„Wosztyl” czy „Frołow”), odstępuję w ten sposób od wprowadzonych wcześniej oznaczeń: 

W-101 na „tupolewa widmo” oraz  PLF 101 na „prezydenckiego tupolewa”.  Sztuczka z 

tupolewami,  o  której   wspominałem  w  Aneksie-3  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-

content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf) nawiązując do hipotezy postawionej swego 

czasu  przez  intheclouds,  oraz  w  Aneksie-4  (do  Czerwonej  strony  Księżyca) 

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

CzsK.pdf)  (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-2-

do-CzsK.pdf), mogła  polegać  bowiem  na  tym,  że  „Stroiński”  poleciał  jako 

„prezydencki samolot”, zaś „Protasiuk” nie miał nadanego statusu HEAD, ale 

mimo to... wiózł Prezydenta. 

Tym samym konsekwentnie: „widmem” sensu stricto byłby drugi, tak, drugi, powtarzam, z 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-2-do-CzsK.pdf
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wylatujących z Okęcia tupolewów, a nie pierwszy, startujący w jakiejś niedużej (a na pewno 

nie dwugodzinnej) odległości czasowej od „Wosztyla”5, wczesnym rankiem, i na pokładzie 

którego znalazłaby się część osób, którym kazano niezwykle wcześnie rano stawić się na 

warszawskim lotnisku6.  Do  tego  drugiego  Tu kompletowano  załogę  dosłownie  „za  pięć 

dwunasta”, do pierwszego natomiast zgłoszony był oficjalnie ppłk B. Stroiński z dużym, 

blisko miesięcznym wyprzedzeniem, bo w dn. 18-03-2010. Stąd też zapewne, tj. ze względu 

na trick z tutkami, Ruscy mieli pytać potem p. M. Kaczyńską (za pośrednictwem NPW): co 

robił  polski  prezydent  na  pokładzie  Tu-154  M  101? Z  tego  wynikałoby,  że  właśnie 

„Protasiuk” nie leciał jako (formalnie) samolot z głową państwa na pokładzie (Por. też: Lot 

z prezydentem nie miał statusu HEAD, http://www.rp.pl/artykul/594191.html). 

Zauważmy wszak, że  pierwszy  tupolew jest widziany wczesnym rankiem na EPWA przez 

dziennikarzy wsiadających do „Wosztyla” (http://www.rmf24.pl/raport-fakty-roku/fakty-

roku-relacje-reporterow/news-reporter-rmf-fm-wspomina-swoja-podroz-do-smolenska-

10-kwietn,nId,315012), ale sam dowódca PLF 031 (po uprzednim cyrku z „przesiadką” z 

jaka-40 o bocznym nr. 045 do jaczka 044) powie, że trzeci samolot czeka w hangarze. 

5 Nie zmienia to naturalnie faktu, że w narracji zniknięto tego pierwszego, wcześniejszego tupolewa. 
6 Było  to  już  wielokrotnie  w  blogosferze  sygnalizowane  (tj.  kwestia  tego,  iż  część  osób  z  delegacji 

prezydenckiej – zaznaczam, chodzi o całą delegację, nie zaś o osoby wyłącznie spośród 96 przypisywanych 
potem w narracji oficjalnej jednemu „prezydenckiemu tupolewowi” - delegacja liczyła więcej niż 96 osób); 
por.  też:  http://prawo.rp.pl/artykul/466762.html:  – Staszek  [Mikke] mówił,  że leci  samolotem o 
bardzo wczesnej godzinie, o 3 lub 4 rano – wspomina jego przyjaciółka, mecenas Ewa Stawicka.  
– Już po katastrofie dowiedziałam się, że poleciał później wraz z prezydentem. Staszek był zadowolony  
z  tej  zmiany,  ponieważ  stwarzała  okazję  do  rozdania  pasażerom  egzemplarzy  drugiego  wydania  
książki  „Śpij,  mężny  w  Katyniu,  Charkowie  i  Miednoje”.  Por.  też  http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf, s. 40.

http://www.rmf24.pl/raport-fakty-roku/fakty-roku-relacje-reporterow/news-reporter-rmf-fm-wspomina-swoja-podroz-do-smolenska-10-kwietn,nId,315012
http://www.rmf24.pl/raport-fakty-roku/fakty-roku-relacje-reporterow/news-reporter-rmf-fm-wspomina-swoja-podroz-do-smolenska-10-kwietn,nId,315012
http://www.rmf24.pl/raport-fakty-roku/fakty-roku-relacje-reporterow/news-reporter-rmf-fm-wspomina-swoja-podroz-do-smolenska-10-kwietn,nId,315012
http://www.rp.pl/artykul/594191.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
http://prawo.rp.pl/artykul/466762.html


Żurnaliści będą wprawdzie przedstawiać w swych wspomnieniach, że por. A. Wosztylowi 

chodziło zapewne o kolejnego jaka-40, lecz chyba w tym hangarze okęckim, jak można 

sądzić, dziennikarze nie byli osobiście przed świtem 10-04, więc mogli tej swojej wiedzy o 

„tym trzecim” statku powietrznym zweryfikowanej na sto procent, nie mieć. I nawet nie 

powinni jej mieć, gdyby ten tupolew miał być ukryty dla bezpieczeństwa udających się nim 

osó z prezydenckiej delegacji7. Byłoby to oczywiste również przy założeniu, iż lotnisko może 

być przez zamachowców lub osoby współpracujące z nimi obserwowane z jakiegoś miejsca 

(tak jak i  – miejmy tego jasną świadomość – obserwowane i  odnotowywane byłyby na 

7 Możliwe,  że 7-04-2010 użyto by dwóch tupolewów, by pokazać (potencjalnym zamachowcom), iż  taki  
wariant na sobotę 10-04 też może być przewidziany.  Użyto by ich nieoficjalnie, bo w mediach o tym by w 
ogóle nie mówiono ani  7-go,  ani  później.  Przypomnijmy sobie zresztą,  jakie dyrdymały J.  Olechowski 
opowiada o lotach z 7-04 na antenie TVP Info (10 Kwietnia): 7 kwietnia do Katynia przyleciał premier  
Donald Tusk z całą rządową delegacją. Oni nie przylecieli tupolewem. Ponieważ ten tupolew był 
niesprawny, skorzystano z pomocy wojska [tak jakby 36 splt nie był wojskowym pułkiem – przyp. 
F.Y.M.] –  delegacja  przyleciała  w  części  rządowymi  CASami  oraz  innymi  statkami  powietrznymi,  
jakimi  dysponuje  polski  rząd,  czyli  jakami,  też  starymi,  wysłużonymi  samolotami.  Oni  nie 
podróżowali  tupolewem (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/milicjanci-
przeczaco-kreca-gowami.html). Kto kazał pleść takie rzeczy Olechowskiemu i z jakiego powodu?
W „raporcie MAK” wariant dwóch tutek z 7-04 mógłby zostać zakryty (oczywiste bowiem, że w interesie 
Rusków  nie  byłoby  ujawnianie  pobytu  dwóch  tutek  na  XUBS  7-04)  w  taki  sposób:  Zgodnie  z 
zapotrzebowaniami,  na 7 kwietnia 2010 roku planowano trzy rejsy  po trasie Warszawa (EPWA) -  
Smoleńsk „Północny” (XUBS) - Warszawa (EPWA) samolotów Tu-154M (b/n 101, rejs PLF 102) i dwóch  
Jak 40 (b/n 044, rejs PLF 034 i  b/n 044, rejs PLF 035) z delegacją  polską  na czele z Prezesem Rady  
Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej (s. 15-16). Po drugim numerze 044 w cytowanym fragmencie pojawia 
się  przypis  33  (na  s.  16)  o  treści: W  zapotrzebowaniu  wskazano  dwa  jednakowe  numery  boczne.  
Nawiasem  mówiąc,  pytanie  jednego  z  posłów  skierowane  do  M.  Wierzchowskiego 
(http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska):  A czy  pan  widział  lub  słyszał,  jak  
lądowały wcześniej samoloty?  Jaki? Jak lądowały?  - mogłoby świadczyć, że deza, iż lecą 2 jaki (przy 
czym jeden z nich to w rzeczywistości byłby „Stroiński”, czyli tupolew) mogła być użyta jako kamuflaż 10-
04. Kto wie, czy na jej podstawie nie „urodził się” słynny „prezydencki jak-40”.

http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/milicjanci-przeczaco-kreca-gowami.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/milicjanci-przeczaco-kreca-gowami.html


pewno oficjalne polskie przekazy medialne, przytaczane przeze mnie na początku niniejszej 

Arytmetyki).

O hangarze (jak więc można się domyślać: z tupolewem) natomiast, mimochodem i nieco 

półgębkiem,  wspomni  T.  Sczegielniak  na  posiedzeniu  ZP 

(http://clouds.salon24.pl/399036,byl-sobie-hangar-tajemnicze-okecie-2010;  por.  też 

http://freeyourmind.salon24.pl/397936,zagadka-prezydenckiego-fotografa).  Ów urzędnik 

prezydencki  przepytywany  nerwowo,  ale  i  zdawkowo  przez  paralamentarzystów  – 

tradycyjnie już (jak to bywa ze świadkami zapraszanymi przed oblicze ZP) przepytywany 

pod takim kątem, by pewne rzeczy nie wyszły na jaw (a nie żeby zostały upublicznione) – 

powie więc, że pewnych rzeczy  nie widział, bo  był  w tym hanga..., w termin..., na 

terminalu (http://freeyourmind.salon24.pl/398929,tajemnice-okecia-2;  por.  też 

znakomitą analizę mailboxa: http://mailbox.salon24.pl/399601,zeznania-t-szczegielniaka-

rozbior-wysoce-subiektywny).

 

Jakich rzeczy miał nie widzieć Szczegielniak z „terminalu”, z którego jednak co nieco widać 

przez okna – przynajmniej 7 kwietnia 2010, jak wskazywała kiedyś intheclouds? 

http://mailbox.salon24.pl/399601,zeznania-t-szczegielniaka-rozbior-wysoce-subiektywny
http://mailbox.salon24.pl/399601,zeznania-t-szczegielniaka-rozbior-wysoce-subiektywny
http://freeyourmind.salon24.pl/398929,tajemnice-okecia-2
http://freeyourmind.salon24.pl/397936,zagadka-prezydenckiego-fotografa
http://clouds.salon24.pl/399036,byl-sobie-hangar-tajemnicze-okecie-2010


Dość  istotnych  (w  „historii  smoleńskiej”)  przesiadek  dziennikarzy  związanych  z 

„Wosztylem” oraz „rozruchu” i „prób silników” Tu-154M – choć miał być ów Szczegielniak 

(i  to  wraz  z  K.  Doraczyńską8)  na  stołecznym  lotnisku  bardzo,  bardzo  wcześnie  –  tak 

wcześnie, że dokładnie nie był w stanie określić od której godziny, generalnie:  po piątej 

tudzież między piątą a szóstą rano. Tak wcześnie. Aż się ciśnie na usta pytanie, kto z KP 

był  wcześniej,  skoro  już  o  godz.  4.  rano  stawiali  się  na  EPWA  dziennikarze 

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

boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706), którzy na lotnisku mieli się dowiedzieć (od ludzi z 

KP;  http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka),  że  nie  polecą  tupolewem  z 

Prezydentem, który to tupolew, miał zrazu odlatywać o 5 rano, co potem się przesunęło na 

6 rano,  jak wspominał P.  Świąder:  na Okęciu okazało się,  że  dziennikarze mają lecieć  

Jakiem, a dopiero godzinę po nas wystartuje Tupolew. 

Skoro jednak „Wosztyl” wystartował gdzieś między godz. 5.20-5.29 (wg ofic. relacji)9,  to 

„Stroiński” mógł odpowiednio wylecieć o 6.20-6.29, jeśli  faktycznie trzymano by się tej 

(zapowiedzianej  żurnalistom)  „godziny  później”.  Równie  dobrze  jednak  mogły  być  to 

okolice 6-tej  rano (5.50?10),  gdy już ludzi  mediów na lotnisku nie było,  zaś 

8 Wedle relacji męża Doraczyńskiej pojawiającej się w filmie W milczeniu, Doraczyńska już o pierwszej w 
nocy „była na nogach” (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf, 
s. 40).

9 Z  kolei  W.  Ciegielski  wieczorem  10  Kwietnia  będzie  opowiadał  w  TVP  Info,  że  wylecieli  o  piątej  
(http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka), co przynajmniej mnie wydaje się najbliższe prawdy 
- i doda:  nie mieliśmy żadnego problemu z lądowaniem. Ten ił miał problemy z lądowaniem i tak na  
logikę to wszystko, to wszystko nie jest spójne, jeśli chodzi o przyczynę tej katastrofy (...) nie mieliśmy 
ani mgły tak naprawdę, bo to nie była mgła a chmury; nie mieliśmy też żadnego poważnego wiatru, nie  
padał deszcz, przez te chmury prześwitywało słońce. Każdy inny normalny dzień wyglądałby tak samo. 

10 Piszę orientacyjnie, ale pasowałaby taka pora do zdjęć wylotu z „różową poświatą” za tupolewem.

http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka
http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka
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://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf


trzeci, czyli ukryty tupolew pozostawał w hangarze. Sytuacja była ekstremalna ze 

względu na okoliczności możliwego zamachu (wobec którego być może zabezpieczano się 

wstępnie  podziałem delegacji  i  roszadami  ze  statkami  powietrznymi,  jak  też  zmianami 

docelowego portu), więc tego rodzaju zabiegi (jak np. unieważnianie zgłoszonych planów 

lotów i  zmiany  godzin startów oraz  ukrywanie  tego,  kto  jaką  maszyną podróżuje)  były 

zupełnie zrozumiałe ze względów bezpieczeństwa. 

Czy więc dlatego świadek Szczegielniak nie widział „prób silników” tupolewa i nie zwrócił 

na takie dźwięki uwagi (w końcu stołeczne lotnisko, z którego co jakiś czas jakiś samolot 

odlatuje),  bo...  jakiś  tupolew  stał  w  hangarze,  do  którego  załadowywano 

rozmaite  pakunki,  i  do  którego  mieli  wsiąść  poszczególni  ludzie  z  części 

delegacji  (co  z  kolei  tłumaczyłoby  brak  filmików  z  oczekiwań  do  odlotu11 i  blackout 

monitoringu)? I dopiero po wejściu wszystkich kilkudziesięciu osób (ale nie 88) miał ów 

tupolew wyjechać z hangaru, tak, wyjechać, na niedługo przed przyjazdem „spóźnionego” 

Prezydenta  (czy  to  spóźnienie  zresztą  nie  wiązało  się  z  rozważaniem  kwestii 

nieuczestniczenia Prezydenta w obchodach12)? Czy to z tego powodu w pustym terminalu 

czekał min. W. Stasiak13? Możliwe, że o tym właśnie wyjeździe tupolewa (znów półgębkiem) 

11 Jeżeliby  bowiem  oczekujący,  z  których  niewykluczone,  że  większość  nie  wiedziała  o  śmiertelnym 
zagrożeniu, kręcili/robili sobie pamiątkowe zdjęcia, to wnętrze hangaru zaraz nasunęłoby pytania: czemu 
pasażerowie wsiadają właśnie w nim, a nie na płycie lotniska, skoro tam miał (wedle oficjalnych relacji)  
czekać na nich samolot? Dodatkowo sprawę upubliczniania nagrań tego typu komplikować mogło to, iż 
ów drugi Tu mógł mieć tak jak pierwszy nr boczny 101 (a nie 102), w celu dodatkowego wprowadzenia w 
błąd zamachowców. Dla większości pasażerów byłoby to zapewne niezauważalne.

12 To osobna, ale niezwykle ważna w śledztwie sprawa: kto do końca namawiał/nakłaniał  Prezydenta do 
udania się do Katynia, a tym samym bagatelizował zagrożenie.

13 Szczegielniak opowiada:  po tym jak ci wszyscy...  wszystkie osoby poszły do samolotu, p. min.  
Stasiak zszedł na dół i  został jeszcze w tej salonce na parterze.  Prosił  mnie,  żeby dać mu 
informację, yyy... poinformować go o tym, kiedy będzie... będzie yyy... jechał p. Prezydent. Terminal jest 
więc wtedy pusty i  znajduje się w nim (spośród Delegatów) tylko Stasiak.  I  Szczegielniak kontynuuje 
(uwaga): Ja już nie pamiętam, czy on chciał się napić jeszcze yyy... kawy, czy coś sprawdzić yyy... więc  
jak  tylko  uzyskałem  informację  od  obsługi  lotniska,  że  zbliża  się  samochód  z  p.  Prezydentem,  
poinformowałem  p.  min.  Stasiaka,  że  zbliża  się  Prezydent,  no  i  on  parę  minut  przed  przyjazdem  



Szczegielniak wspomina na posiedzeniu ZP:

Pan  Prezydent,  z  tego,  co  pamiętam,  stawił  się  ok.  7.08-7.09.  Podjechał  samolot.  

Podjechał  samolot,  samochód,  pod...  yyy...  bezpośrednio  pod  samolot,  bo  tam  pan  

Prezydent podjeżdżał. 

http://freeyourmind.salon24.pl/398929,tajemnice-okecia-2 

„Stroiński” więc, czyli pierwszy tupolew, mógłby być zgłoszony Ruskom jako 

PLF  101 (zgodnie  z  wcześniejszym,  z  dn.  18-03-2010  planem  lotu,  wysłanym 

dyplomatycznie przez MSZ14), mimo że nie było na jego pokładzie Prezydenta, 

zaś  „Protasiuk”  niekoniecznie.  W  rezultacie,  Ruscy,  zorientowawszy  się  po 

wylądowaniu  „Stroińskiego”  na  XUBS  (i  odlocie  stamtąd),  kiedy  tam  stały  delegacje  

wszystkie,  o  których  mówi  Wiśniewski  przed  ZP 

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

depeszować do Warszawy z zapytaniem, kiedy wylatuje PLF 101/HEAD (vide telegramy 

podane  w  „raporcie  Millera”;  prezentowałem  je  w  postaci  skanów  tu: 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/02/ZS-FYM-4.pdf, s. 34 i n.). A 

Polacy, jak sygnalizowałem w Aneksie-4, wcale nie będą się spieszyć z odpowiedzią, tak 

jakby do końca nie było pewne, że w ogóle taki statek powietrzny wylatuje. 

Prezydenta, wg mojej wiedzy i z tego, co udało mi się zaobserwować, wsiadł ostatni. Później przyjechał  
samochód  yyy...  z  Parą  Prezydencką  i  oni  wsiedli  ostatni.  Nie  widziałem,  żeby  po  tym,  jak 
przyjechał samolot, żeby ktoś jeszcze do samolotu wsiadał. 
Jest więc tu mowa o przyjeździe samolotu (pod terminal), z czego wynikają dwa wnioski: 1) nie jest to 
ten  tupolew  (stojący  pod  terminalem),  którego  widzą  dziennikarze  odlatujący 
„Wosztylem”,  2)  Szczegielniak  (zapewne  po  wejściu  części  pasażerów  lub  wszystkich  z  tej  II  tury) 
wyszedł z hangaru i przeszedł do terminalu i stamtąd widział przyjazd  samolotu.

14 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html   

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/02/ZS-FYM-4.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/plan-lotu-2.html
http://freeyourmind.salon24.pl/398929,tajemnice-okecia-2


Przypomnijmy  sobie  zresztą  cyrk  w  wieży  szympansów 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html),  który 

zaczyna się  od tego,  iż  na XUBS,  które  ma przyjmować samoloty  z  Polski,  rankiem 10 

Kwietnia  nic  nie  wiadomo,  czy  jakikolwiek  statek  powietrzny  z  EPWA  udaje  się  na  to 

lotnisko. „Komisja płk. Latkowskiego”, analizując te „stenogramy”, pisać będzie: 

06:42:09  [pol.  czasu  –  przyp.  F.Y.M.]  Kurtiniec  (OD): Znaczy  się,  jeszcze  nie  

wylecieli. 

(Sprawdzenie  w Głównym Centrum Kierowania  Ruchem Lotniczym informacji  o  lotach  

specjalnych z Polski zajęło Kurtińcowi niespełna trzy minuty. Według UWD samoloty z VIP-

ami oraz towarzyszącymi im dziennikarzami jeszcze nie wystartowały z Warszawy).

06:42:10 Plusnin (RP): A, nie wylecieli jeszcze?

06:42:11 Kurtiniec (OD): Tak, ale jak będzie wylot, powiedzą mi. Zadzwonię do 

was.

(UWD ma informować Kurtińca, jeśli samoloty specjalne wylecą z Polski. W UWD musiał  

panować  bałagan,  ponieważ  Główne  Centrum  Kierowania  Ruchem  Lotniczym  nie  

wiedziało o lecącym już samolocie Jak-40, a później nie przekazało informacji o Tu-154M). 

         (Ostatni lot. Raport o przyczynach katastrofy, s. 219)

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


Spróbujmy  teraz  w  kontekście  dwóch,  podanych  na  początku  Arytmetyki, danych 

(przypomnę: 1) nie doszło do katastrofy lotniczej w Smoleńsku oraz 2) moonfilm pochodzi 

z 9-04-2010) i tej jednej  niewiadomej (czas i miejsca zbrodni na Delegatach) spokojnie i 

uważnie przeanalizować to, co się dzieje w godzinach przedpołudniowych 10 Kwietnia na 

smol. Siewiernym i wokół niego, bo być może taka analiza (tak jak wielomiesięczna analiza 

historycznego  posiedzenia  ZP  ze  świadkiem  S.  Wiśniewskim)  zaprowadzi  nas  do 

interesujących odkryć. 



4. Dzielenie (obowiązków)

Wejdziemy w ten sposób na scenę pewnego teatru cieni, ponieważ rzeczywiste wydarzenia 

związane z uprowadzeniem Delegatów będą przed nami niemal całkowicie „zakryte”, ale 

jakieś  rzeczywiste  reakcje na  te  „zakryte”  wydarzenia,  jakieś  rzeczywiste  zachowania 

dające się uznać za „ogniwa pośredniczące” lub swoiste „echa zbrodni”, nie. Pamiętajmy 

zarazem i miejmy na uwadze to, że wiedza o tym, iż sytuacja (z porannych godzin 

polskiego  czasu  (10-04),  a  przedpołudniowych  ruskiego)  jest  absolutnie 

alarmowa  dla  Polski,  nie  musi  być  wtedy  powszechna (wśród  urzędników 

państwowych etc.). Być może więc tak, że tylko niektóre osoby mają świadomość tego, co 

się dzieje gdzieś w tle i mają stosowne wytyczne do określonych działań, zachowań, reakcji. 



Co  zatem  dzieje  się  (w  tym  teatrze  cieni) przede  wszystkim?  Obserwujemy  dwa  typy 

przedziwnych działań, o których wiemy z jako taką pewnością (z różnych relacji):  jedna 

grupa ludzi po prostu udaje się na XUBS i pozostanie tam (mimo że będą dochodzić 

wieści  o  tym,  iż  „prezydencki  samolot”  może  się  kierować  na jakieś  zapasowe lotnisko 

(http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie)).  Druga  grupa  zaś  urządza 

sobie wycieczki i nie spieszy się jakoś specjalnie na katyńskie uroczystości, zachowując 

się dość beztrosko, tak jakby żadnego (zwłaszcza nadzwyczajnego, alarmowego) napięcia 

związanego  z  przylotami  prezydenckiej  delegacji  nie  było 

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

Jak zresztą będzie opowiadał na posiedzeniu ZP główny prezydencki akustyk, min. J. Sasin, 

http://freeyourmind.salon24.pl/467008,2-wycieczki
http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie


na wieść o tym, że prezydencka delegacja uda się do Moskwy, wcale się tym nie zmartwi,  

jedynie będzie przemyśliwał, jak zagospodarowany zostanie dodatkowy wolny czas, a więc 

kolejne kilka godzin: 

W trakcie, kiedy właściwie wszystko już było sprawdzone, była taka chwila właśnie na to,  

żeby porozmawiać, więc ja chodziłem, rozmawiałem. Wiele osób na tym, na tym cmentarzu  

znałem.  W pewnym momencie  podszedł  do  mnie  jeden z  moich pracowników,  yyy...  p.  

Adam  Kwiatkowski,  z  tego,  co  pamiętam,  pracownik  kancelarii,  podszedł  do  mnie  i  

poinformował mnie, że dostał taką właśnie informację przed chwilą, że może yyy... zajść  

okoliczność następująca, iż samolot nie wyląduje na lotnisku w yyy... Smoleńsku z powodu  

trudnych warunków atmosferycznych. Ja się trochę zdziwiłem z tego powodu, bo yyy... jak  

rozejrzałem się wokół siebie, no to te warunki atmosferyczne nie były aż tak trudne. 

Faktycznie  pogoda  może  nie  była  taka  jak  obecnie  –  nie  świeciło  słońce,  ale,  no  było  

pochmurno, ale jednak, no, te warunki były całkiem znośne, ja nie miałem żadnych obaw.  

No, bo zawsze przy takich plenerowych uroczystościach jest ta obawa, czy deszcz nie będzie  

padał, prawda, czy jak to, jak to będzie przebiegało – tu takich obaw w ogóle nie miałem.  

Widziałem,  że  jest  pochmurno,  ale  raczej  nie  spodziewałem  się  jakichś  kataklizmów  

pogodowych, więc mnie to, nie ukrywam, trochę zdziwiło, a jeszcze bardziej zdziwiła mnie  

informacja, że...  yyy...  którą też dostałem od tego pracownika, mojego pracownika, że...  

yyy... to lądowanie może nastąpić w Moskwie. Yyy... no wydawało mi się to jednak  

dosyć dużą odległością od yyy... od yyy... tego yyy... miejsca, gdzie się znajdowaliśmy.

Zapytałem p.  Kwiatkowskiego,  skąd...  posiadł  tego  typu  informację.  On  wskazał  na  p.  

Tadeusza  Stachelskiego,  yyy...,  jak  mówię,  pracownika  polskiego  protokołu  

dyplomatycznego, który też przebywał na yyy... cmentarzu. Ja yyy...  zaniepokojony tą 

informacją, chociaż nie zaniepokojony bardzo, nie zaniepokojony jakoś szczególnie  

bardzo,  ponieważ  głównie  zastanawiałem  się  yyy...  jak  za...  zagospodarować  te  kilka  

godzin pewnie,  które...  yyy...  w trakcie których Prezydent będzie yyy...  mógł dotrzeć na  

yyy... cmentarz (...)

(http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1) 

(por. też http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa). 

http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa
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Co jest zadziwiającego w tej pokrętnej relacji Sasina? Pomijam to, o czym pisałem w moich 

innych  analizach  zeznań  głównego  prezydenckiego  akustyka  (niekontaktowanie  się  z 

ludźmi na pokładzie „Protasiuka”, niedzwonienie na XUBS, nieniepokojenie się etc.), jak i 

to, że o niczym takim nie mówi A. Kwiatkowski w książce  Mgła  (a więc nie potwierdza 

wersji  Sasina  jakoby  od  Stachelskiego  miał  się  dowiedzieć  o  locie  do  Moskwy15). 

Lądowanie (najważniejszej,  bo z Prezydentem, części)  delegacji  w Moskwie 

nie  miałoby  najmniejszego  sensu,  jeśli  uroczystości  miałyby  się  w  miarę 

punktualnie zacząć. Jeśli już, to najwyżej jakieś międzylądowanie miałoby sens (np. by 

przeczekać mgłę nad smoleńskim lotniskiem, a następnie się na nie udać). W przeciwnym 

razie należałoby przecież 1) odwołać uroczystości, 2) przesunąć na późniejsze godziny lub 

3)  rozpocząć/odbyć  bez  prezydenckiej  delegacji,  tzn.  celebrować  mszę,  złożyć  kwiaty, 

wygłosić parę przemówień etc. 

Scenariusz, w ramach którego delegacja faktycznie ląduje w Moskwie i stamtąd przebija się 

taborem samochodowym do  Smoleńska,  byłby  zupełnie  niedorzeczny  –  abstrahując  od 

15 Kwiatkowski podaje niewiele konkretów, ale o Moskwie nie wspomina w ogóle (Mgła, s.  88):  zaczęło 
rosnąć  napięcie,  zrobiła  się  nerwowa  atmosfera,  czekaliśmy  na  informacje  z  lotniska,  czy  już  
wylądowali, ile mamy czasu? W pewnym momencie zaobserwowałem dziwne zachowanie pracownika  
protokołu  dyplomatycznego Tadeusza  Stachelskiego,  który,  rozmawiając  przez  telefon,  wykonywał  
jakieś dziwne gesty, mówił jakieś niezrozumiałe słowa, wyraźnie był zdenerwowany. To był pierwszy  
sygnał, że coś jest nie tak. Wydawało się nam, że pogoda, która podobno się psuła – czego w samym  
lesie katyńskim nie było widać – mogła pokrzyżować plany. Myślałem – być może samolot nie mógł  
wylądować lub leciał na jakieś inne lotnisko? W pewnym momencie odebraliśmy telefon od Marcina  
Wierzchowskiego, który był na lotnisku. Mówił, że coś jest nie tak, że była jakaś awaria. Pamiętam  
swoją pierwszą myśl, że samolot nie zmieścił się w pasie, nie wyhamował, zjechał z niego – tak sobie tę  
„awarię”  wyobraziłem  (por.  też:  http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa). 
Oczywiście  nie  ma pewności,  czy  Kwiatkowski  mówi „całą  prawdę”.  Ale  to  już  dawno odkryta  (przez  
blogerów) przypadłość prezydenckich akustyków. 

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


czasu,  który  by  na  to  musiał  zostać  dodatkowo  przeznaczony.  Ale  jeśli  nawet  taki 

niedorzeczny  wariant  (na  zasadzie,  załóżmy:  Ruscy  chcą  zrobić  „Polaczkom” na  złość  i 

spowolnić obchody w Katyniu z udziałem polskiego Prezydenta) miałby się pojawić, to na 

wieść  o  przelocie  do  Moskwy  Sasin  powinien  był  natychmiast  skontaktować  się  ze 

swoim  przełożonym,  min.  W.  Stasiakiem,  by  go  spytać:  jakie  dokładnie 

rozwiązanie przyjęto – a więc, czy w związku ze znacznym opóźnieniem uroczystości 

nie należy powiadomić oczekujących, iż wszystko się zacznie dopiero za np. dwie, trzy, a 

może nawet i cztery godziny, zatem można sobie pozwiedzać cmentarz lub udać się na jakiś 

posiłek. 

Sasin  jednak  ani  słowem  nie  wspomina  (w  żadnym  wywiadzie,  w  sejmowych  swych 

wystąpieniach  przed  ZP itd.),  by  wtedy,  w  czasie  wyczekiwania,  zatelefonował  (choćby 

bezskutecznie)  do kogoś  z  KP,  kto  miał  lecieć  z  Prezydencką  Parą.  Jest  to  zachowanie 

niezrozumiałe w takich okolicznościach jak te zarysowane wyżej. Zostawiamy jednak teraz 

Katyń, a przenosimy się znów na smoleńskie wojskowe lotnisko, na które z rana wyruszają 

urzędnicy  ambasady i  dwóch przedstawicieli  prezydenckiej  kancelarii  (M.  Jakubik i  M. 

Wierzchowski).  Czym  jedzie  Jakubik  nie  wiadomo,  bo  tego  urzędnika  ZP  „nie  zdążył” 

przesłuchać  w  ciągu  paru  lat  ciężkich  robót  intelektualnych  wokół  hipotezy 

dwuwybuchowej,  Wierzchowski  ma  wjechać  jednym  z  aut  dyplomatycznych,  ale  też 

wspomina o tym bardzo lakonicznie. 

nie jechałem swoim samochodem, tylko wjeżdżaliśmy na teren lotniska samochodem na  

dyplomatycznych numerach... yyy... bo nikt by nas nie wpuścił. Tak po prostu. 

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

Wiemy z enigmatycznych i mało konkretnych (o co też zadbał ZP podczas „przesłuchania”), 

zeznań T. Szczegielniaka, iż na XUBS zgłoszeni Ruskom (jako mający oczekiwać z ramienia 

KP)  byli  Wierzchowski,  Kwiatkowski  i  Sasin.  Z  tych  trzech  jednak  ostatni  dwaj  „nie 

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


wybiorą” się na to smoleńskie lotnisko – tak przynajmniej będzie to utrzymywane w ich 

relacjach16. Sasin uzna nad ranem przy śniadaniu, że  lotnisko jest takim miejscem, które  

nie niesie żadnych niebezpieczeństw, paradoksalnie nie niesie żadnych niebezpieczeństw 

(http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1). Gdzie zatem może 

być  niebezpiecznie?  Największe  niebezpieczeństwa  czają  się  w  okolicy  krzesełek  i 

nagłośnienia w Katyniu. 

W związku  z  tym minister  odpowiadający  z  ramienia  KP  za  organizowanie  katyńskich 

uroczystości  uda  się  na  krajoznawczą  wycieczkę  po  Smoleńsku,  o  szczegóły  której 

zafrasowane i zadumane J. Lichocka i M. Dłużyńska już głównego prezydenckiego akustyka 

nie  dopytały.  Wspomniał  on  jedynie  o  pogodzie  w  Smoleńsku  (Mgła,  s.  40;  por.  też 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-4.pdf, s. 15):

Poranek  w  Smoleńsku  był  ładny,  jak  wstałem,  to  pogoda  była  całkiem  optymistyczna.  

Pamiętam, że pogoda zmieniała się na gorsze. Pojawiły się chmury, groził deszcz, ale nie  

pamiętam mgły.

Nie wiemy więc, czy Sasin pojechał sam, czy z kimś i czy kogoś spotkał – ani nawet, czy w 

ogóle  pojechał  tam,  gdzie  opowiada,  że  był  –  a  nie  np.  jak  sugerowałem to  choćby  w 

16 Wierzchowski  z  rozpędu  tak  się  przejęzyczy  podczas  nerwowego  posiedzenia  ZP  (grudzień  2010): 
ustaliliśmy sobie w godzinach wieczornych, że... że podzieliliśmy się, że... że Adam Kwiatkowski razem z  
p. min. Sasinem będą czekali na lotnisku, znaczy, nie na lotnisku, tylko na cmentarzu, przy Memoriale,  
przy  wejściu.  Ja  udam  się,  udam  się  do...  yyy... (http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-
smolenska).

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-4.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1
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Czerwonej  stronie  Księżyca,  że  może  pojechał...  do  Witebska,  a  ściślej  na  wschodnio-

witebskie lotnisko UMII (położone ponad 10 km od miasta – w stronę Smoleńska), tknięty 

jakimś  przeczuciem/wieścią,  że  może  tam  zostanie  skierowana  delegacja  i  nikt  jej  nie 

będzie witał z ramienia KP, bo taki „numer” wycięli Ruscy. 

Wątek  ten  hipotetycznie  rekonstruowałem  w  rozdziale  pt.  97  pasażer  tupolewa 

(http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-4.pdf),  więc  tu 

tylko  sygnalizuję  sprawę.  Lotniska  witebskiego  (wschodniego)  bowiem  wiele  osób 

(zarówno świadków z 10-04, jak i  zajmujących się  „katastrofą  smoleńską” dziennikarzy 

śledczych) unika jak diabeł wody święconej (podobna sytuacja panuje w sprawie Okęcia), 

więc  takie  zachowania  nakazują  podejrzewać,  iż  zarówno  na  EPWA,  jak  i  na  UMII 

wydarzyło/działo  się  coś,  co  zupełnie  kłóci  się  z  oficjalną  opowieścią,  jaką  znamy  już 

doskonale od blisko trzech lat. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-4.pdf


5. Odejmowanie

Kiedy usłyszałem huk, byłem przekonany, że samolot przeleci nad nami i odleci gdzieś dalej 
D. Górczyński (http://www.rp.pl/artykul/544614.html)

Pozostajemy  nieustannie  w  teatrze  cieni,  pamiętając  o  „moskiewskim  wątku”, 

zarysowanym wyżej. 10 Kwietnia rano, jak wspomina G. Kwaśniewski, rajdowy kierowca 

amb. J. Bahra, jeszcze podczas śniadania szykowano się już wszak do sytuacji,  w której 

delegacja  prezydencka  nie  poleci  na XUBS17.  Tym niemniej,  jak  wiemy,  grupa polskich 

przedstawicieli  (z  ambasady  i  KP),  mających  witać  Delegatów,  jedzie  na  smoleńskie  

wojskowe lotnisko, by tam wyczekiwać z autami i autokarami, jakby nigdy nic18. 

17 Kierowca Bahra opowiada:  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. W drodze na lotnisko  
pan ambasador dzwonił z samochodu do Mińska, do ambasadora na Białorusi i do swojego zastępcy w  
Moskwie,  prosząc o przygotowanie zapasowych lotnisk. Z tego, co wiem, w tym samym czasie, kiedy  
jechaliśmy na lotnisko, w Smoleńsku zastępca ambasadora w Moskwie już jechał na Wnukowo pod  
Moskwą.  To  wszystko  działo  się  zanim  "tutka"  przyleciała  nad  Smoleńsk  
(http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html).

18 Bahr powie w czerwcowym (2010) wywiadzie dla NDz: wicegubernator (...) przybyła na lotnisko chwilę 
po  mnie (http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100604&typ=po&id=po31.txt)  -  co  może 
świadczyć, iż najpierw na XUBS pojawili się polscy „oczekujący”.

http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100604&typ=po&id=po31.txt
http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,1,1.html
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Ze wspomnień  Wierzchowskiego  i  Bahra  wiemy,  że  oczekujących  omija  cyrk,  jaki  miał 

urządzić  „Frołow”  na  zamglonym  piekielnie  lotnisku,  na  oczach  zdumionych  polskich 

dziennikarzy. I już w tym momencie pojawiają się znaki zapytania dotyczące tego, o której 

godzinie (pol.  czasu) ów cyrk był i  czy w ogóle odbył się on na XUBS, skoro urzędnicy 

„oczekujący” mieli  przybyć z jakimś godzinnym wyprzedzeniem w stosunku do przylotu 

prezydenckiej delegacji (zdjęcie i szarówka na nim widoczna powyżej sugerują, że to były 

jakieś wczesne godziny poranne czasu lokalnego)? 

Ba,  pytanie  jednak,  o  której  miał  faktycznie  przylecieć  który  samolot  z 

Delegatami19? Nie chodzi tu teraz wcale o oficjalne „rozpiski” lub „książeczki” (te bowiem 

z perspektywy czasu niewiele są warte), lecz o dane dot. tego, w jakie dokładnie miejsca, 

który  z  tupolewów  poleciał.  Jeśli  jednak  „Stroiński”  przyleciałby  jeszcze  przed 

„Wosztylem”, to zupełnie zrozumiałe, że o tak wczesnej porze nie mogli go widzieć ludzie 

przybyli z Bahrem na XUBS. Czy pamiętamy jednak jeszcze z analiz zeznań moonwalkera 

jego zagadkową opowieść o delegacjach oczekujących z autokarami? 

tam  stały  delegacje  wszystkie,  które  czekały  na  przylot  Pary  Pre-,  yyy,  całej  delegacji  

polskiej. Jeśli on by tam spadł, no to wtedy przepraszam, byłaby, no, mówiąc krótko: rzeź.  

Bo tam było ze-, nie wiem, z dwieście, może z... Co najmniej 5 autokarów, a w autokarze  

mniej więcej mieści się 50-60 osób, czyli byłaby po prostu więk-, po prostu wręcz masakra.  

(...)  Autokary  były  pełne  (...)  Tam po  prostu  przyjechały  delegacje,  które  yyy...  No,  co 

najmniej w trzech autokarach byli ludzie.

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

19 Nie da się wykluczyć, że „Protasiuk” (poufnie poinstruowany) od początku nie miał lecieć na XUBS, a tym  
bardziej tam lądować. 

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


Jak wiemy, szef ZP, słysząc to, „ma wrażenie”, że „te autokary były puste”, mimo iż wieść 

gminna niesie,  że  A.  Macierewicz  nie postawił  tamtego dnia stopy na XUBS.  Cóż więc 

mógłby wiedzieć o jakichkolwiek stojących przy/na lotnisku autokarach, a zwłaszcza o tym, 

czy były one pełne/puste 10 Kwietnia nad ranem? Ale też „przewodniczący”, słuchając tej  

relacji naocznego świadka, nie drąży kwestii, jak liczna była ta tajemnicza delegacja ani jaki 

był  jej  skład  „narodowościowy”  (czy  to  byli  w  ogóle...  Polacy,  a  nie  np.  Ruscy?). 

Macierewicza  nie  intryguje  też  nawet  tak  niewinna  zagadka,  jak  ta,  że  w  gęstej 

niesamowicie mgle tę „nieważną” delegację z pełnymi autokarami mógł moonwalker tak 

dokładnie  widzieć.  Czyżby  przed  filmowaniem  (lub  w  trakcie)  wykonał  jakiś  obchód 

lotniska? 

Najwyraźniej  więc  jest  to  „autokarowe”  zagadnienie  dla  ZP  nie  do  badania  (i  nie  do 

zbadania),  że tak powiem – choć intrygujące niesamowicie. Także w kontekście „cyrku 

„Frołowa””.  Jeśliby bowiem „Frołow” miał  na pokładzie kolumnę dla...  „Dimki” (jak go 

pieszczotliwie  i  złośliwie  nazywają  Ruscy),  czyli  ówczesnego  ruskiego  prezydenta,  to 

„delegacje  z  autokarami”,  wspominane  przez  moonwalkera,  mogły  być  właśnie  z  tymże 

Miedwiediewem związane, czyż nie? Niemożliwe?

(czy  to  nie  był  czasem  „prezydencki”  ił-96  Miedwiediewa?  Por.  http://fymreport.polis2008.pl/wp-

content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-2-do-CzsK.pdf, s. 43)

Niemożliwe, by nagle w „historii smoleńskiej” pojawił się sympatyczny „Dimka”? Niestety, 

wiele  „rzeczy  niemożliwych”  w  toku  śledztwa  blogerskiego  okazało  się  jak  najbardziej 

możliwych, mówiąc eufemistycznie. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-2-do-CzsK.pdf
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Sięgnijmy do zeznań czołowego specjalisty od przygotowań do uroczystości z 10-04, a więc 

Sasina. Na swym wrześniowym (2010) spotkaniu z ZP przyzna on, że KP sygnalizowała 

oficjalnie, na piśmie, już od stycznia 2010, iż zamiarem polskiego Prezydenta byłoby 

też  spotkanie  się  z  Miedwiediewem właśnie20.  Wprawdzie  oficjalnie  „Dimka”  (do 

czasu 10-04) nie potwierdzał swego przybycia na uroczystości katyńskie (a nawet polskiego 

Prezydenta „nie zapraszał”21), ale czy wiemy dokładnie, co się działo nieoficjalnie? Czy np. 

kategorycznie  „Dimka”  wykluczał  swój  udział22?  Czy  właśnie  („wielki  nieobecny”,  jeśli 

chodzi o  tamten dzień, nie widzimy go wszak 10-04 na „miejscu katastrofy” ani w ciągu 

dnia,  ani  wieczorem,  gdy  przybywają  na  XUBS  delegacje  z  Polski  z  D.  Tuskiem  i  J.  

Kaczyńskim)  „Dimka”  nie  miał  być  tą  porządną  „przynętą”  związaną  z  planowanym 

zamachem na „grube ryby” z Polski23? 

Miedwiediew wprawdzie  się  pojawi  potem  osobiście  w  Krakowie  18  kwietnia  2010  na 

pogrzebie Pary Prezydenckiej, na który z powodu „pyłu wulkanicznego” nie będzie mogło 

dotrzeć  tak  wielu  z  zapowiedzianych  wcześniej  prezydentów  i  premierów24;  pojawi  się 

nawet  (w  Smoleńsku  i  w  Katyniu)  na  rocznicowych  obchodach  11-04-2011  z  udziałem 

20 Sasin powie: w piśmie, które było skierowane do amb. Grinina, została zawarta sugestia (...) taka, iż p.  
Prezydent,  życzyłby  sobie,  byłby (...)  niezwykle  ukontentowany,  gdyby  taka  uroczystość  odbyła  się  
również z udziałem przedstawicieli najwyższych władz rosyjskich, w tym został wymieniony prezydent  
Fed. Ros. p. Dimitrij Miedwiediew, czyli, no, była jakby przekazana sugestia taka, czy (...) mogłoby się  
odbyć (...) ta uroczystość na najwyższym szczeblu z udziałem obu prezydentów. Chodzi o pismo z 27 
stycznia 2010 – a więc już od tego miesiąca Moskwa wiedziała o tym, iż  Prezydent  Kaczyński  z  taką  
propozycją się zwraca.

21 Znów Sasin: nie widzieliśmy żadnego powodu, żeby Prezydent, mimo że nie został formalnie zaproszony  
przez yyy... przez prezydenta powinien być zaproszony Federacji Ros., aby nie mógł wziąć udziału w  
takich uroczystościach...  (http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina).

22 Analogicznie  jak  w  przypadku  styczniowych  (2010)  uroczystości  w  Auschwitz 
(http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/miedwiediew-odrzucil-zaproszenie-kaczynskiego_127200.html)?

23 Czy  osobiście  byłby  zamieszany  w  zamach  to  kwestia  do  ustalenia  w  śledztwie,  rzecz  jasna.  Nie 
przesądzam tego  –  natomiast  jego  obecność  i  delegacji  oczekującej  mogłaby  być  znakomitą  „zasłoną 
dymną”, która służyłaby uśpieniu czujności przybywających z Polski gości – na prostej zasadzie: skoro 
sam „Dimka” się pojawił, to do żadnego zamachu dojść nie powinno.

24 Por. też http://wyborcza.pl/1,76842,7769070,Pogrzeb_pary_prezydenckiej.html 

http://wyborcza.pl/1,76842,7769070,Pogrzeb_pary_prezydenckiej.html
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/miedwiediew-odrzucil-zaproszenie-kaczynskiego_127200.html
http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina


Komorowskiego:

– ale 10 Kwietnia (pomijając jego telewizyjne „orędzie” i ogłaszanie żałoby) nie ma go 

w  Smoleńsku  „po  katastrofie”.  10-04  przyjedzie  na  XUBS  S.  Szojgu,  R.  Nurgaliew 

(ówczesny szef rus. MSW)25, S. Iwanow i W. Putin, by wymienić najważniejszych, ale nie 

przyjedzie „Dimka” „po katastrofie”26. A przed? Jak było/mogło być z „Dimką” przed?

Czy na XUBS nie mogły być 10 Kwietnia kolejno dwie delegacje oczekujących 

(z  których  później,  tj.  w  oficjalnej  narracji,  „zrobiła  się”  jedna,  zgodnie  z  regułami 

arytmetyki 2-1=1; podobnie z dwóch tupolewów wylatujących z EPWA „zrobił się” jeden)? 

Pierwsza delegacja (ta widziana przez Wiśniewskiego? Sfilmowana dyskretnie?), wysłana 

byłaby z autokarami „pełnymi ludzi” na powitanie  pierwszego tupolewa („Stroińskiego”), 

na pokładzie którego nie przybyłby jednak polski Prezydent, co by wprawiło oczekujących 

Rusków  w  konfuzję  i  kazałoby  w  jakiś  sposób  zmienić  plany  (a  może  i  miejsce 

25 Znany nam już z tej historii: http://freeyourmind.salon24.pl/304592,fotoamator-specjalnego-znaczenia.
26 Nie będzie  go także 11-04-2010 podczas  „pożegnania”  polskiego Prezydenta – natomiast  10 Kwietnia 

będzie formalnie potwierdzał śmierć Prezydenta L. Kaczyńskiego. 

http://freeyourmind.salon24.pl/304592,fotoamator-specjalnego-znaczenia


wyczekiwania)27.  Drugą  zaś  delegacją  byłaby  grupa  Bahra  (i  towarzyszący  jej  Ruscy). 

Zajmijmy się tą ostatnią, bo o niej, ze zrozumiałych względów, o wiele więcej wiemy niż o 

tej nieco enigmatycznej, pierwszej, znikniętej28.  

27 Bahr w cytowanym już wywiadzie dla  NDz (04-06-2010) pytany o obecność gubernatora obwodu smol. 
Antufjewa, przyzna, iż tego ostatniego  nie było  10-04, gdy oczekiwano na przylot (drugiego jak można 
sądzić)  tupolewa:  7 kwietnia polską delegację  z  premierem Donaldem Tuskiem witał  na  
lotnisku gubernator Smoleńska. Czy trzy dni później gubernator był także w komitecie  
mającym witać prezydenta Lecha Kaczyńskiego?  -  Pamiętam jedynie panią wicegubernator,  
która przybyła na lotnisko chwilę po mnie. Nie potrafię jednak powiedzieć, czy także sam gubernator  
tam był. A to ze względu na to, co później działo się na lotnisku w Smoleńsku. Normalnie jest tak, że  
gubernator  wita  przylatującą  delegację.  Możliwe  jednak,  że  mógł  on  być  w  Katyniu  
(http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100604&typ=po&id=po31.txt).  Mógł  też  Antufjew  być 
np. w Witebsku, tak jak gdy (nomen omen 4 czerwca 2010) witał patriarchę Cyryla przybywającego do 
Smoleńska  i  Katynia  (http://www.smolgazeta.ru/public/3770-blagodarya-smolenshhine-ya-poznal-
rossiyu.html) (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/witebsk-minsk.html).

28 Uważni czytelnicy „stenogramów z wieży szympansów” wiedzą, iż zaczynają się te „zapisy” dopiero od 
godz. 6.38 pol. czasu (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html), 
mimo że w „raporcie MAK” mowa jest (w tabelce na s. 81) o tym, że „Magnetofony P-500” pracowały 10-
04 od godz. 5.15 (do 8.45, kiedy to „zdjęto szpule”). Co więc się działo takiego między 5.15 a 6.38, 
że aż tyle „zapisu” się „nie zachowało” (nawiasem mówiąc, sądzę, że zachował się on w zapisach 
polskich  spec-służb,  które  mogły  po  prostu  prowadzić  nasłuch  tego,  co  się  działo  na  XUBS)?  Jakie 
samoloty lądowały przed przyziemieniem „Wosztyla”, że w Uwagach do rus. pseudoraportu podawano, że 
polska strona nie uzyskała odpowiedzi na takie zgoła niewinne pytanie? Oczywiście, ktoś powie, zapewne 
chodziło o „Stroińskiego” i  część delegacji  prezydenckiej.  Czy jednak tylko  ten jeden samolot zostałby 
„ukryty”, czy nie czasem jeszcze jeden, dużo ważniejszy – właśnie ruski, „prezydencki” samolot – Dimki,  
być może będący którymś z tych „długo krążących nad lotniskiem” (o których opowiadali świadkowie)? 
Skąd bowiem się wzięła fraza „główny prezydent” (Krasnokutski powie do Sypki o godz. 7.20 pol. czasu na 
temat  planowanej  godziny  przylotu  „głównego  prezydenta”,  tj.  8.30  pol.  czasu:  В  10.30  посадка 
основного президента. O 10.30 lądowanie głównego prezydenta) w „stenogramach z wieży”, 
skoro tylko jeden, ten z Polski, rzecz jasna: z prywatną wizytą, miał się na XUBS pojawić? I znów: 2-1=1. 
Z dwóch wizyt prezydenckich zrobiła się w narracji moskiewskiej jedna. Czy poza tym ktoś z dziennikarzy  
nie  opowiadał,  że  gdy  wyjeżdżali  z  lotniska,  to  widzieli  już  auta  dyplomatyczne (podczas  gdy  Bahr  z  
Wierzchowskim mieli ponoć nie widzieć dziennikarzy)?

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/witebsk-minsk.html
http://www.smolgazeta.ru/public/3770-blagodarya-smolenshhine-ya-poznal-rossiyu.html
http://www.smolgazeta.ru/public/3770-blagodarya-smolenshhine-ya-poznal-rossiyu.html
http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100604&typ=po&id=po31.txt


6. Zerowanie

[S]koro my widzimy tylko na odległość 60 metrów, to nie podejrzewam, że pilot widzi więcej.  Czekamy, ale już tylko 
teoretycznie, bo przecież „tutka” na pewno odleci.  Na lądowanie nie było pogody 
G. Kwaśniewski (http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,2,1.html)

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. 
J. Bahr (http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra) 

Teatr cieni, autentyczny. Gdyby nie rozgrywająca się gdzieś w tle zbrodnia, można by tu 

mówić  o  farsie  (na  pierwszym,  scenicznym  planie).  Najkrócej  rzecz  ujmując:  goście 

czekają na XUBS, ale nic się nie dzieje – jedynie mgła wychodzi pasami. Czemu więc 

„oczekujący”  (tak  nazwijmy  w  skrócie  grupę  Bahra  –  odróżniając  ją  od  ruskich 

przedstawicieli) czekają nadal? Czemu sterczą bezczynnie na pustym,  zapyziałym, jak to 

powie Bahr w wywiadzie dla Torańskiej, lotnisku, skoro wszystko wskazuje na to, że tam 

Prezydent  nie  będzie  lądował?  Pamiętając  o  tych  dwóch  danych,  które  założyliśmy  na 

początku Arytmetyki, możemy się pokusić o jakąś odpowiedź.

Czemu polscy urzędnicy państwowi w takich okolicznościach czekają? Najwyraźniej mają 

czekać. Nie czekają jednak w istocie już na „prezydencki samolot”. Mają stać i czekać na 

(łatwe do dostrzeżenia) działania/zachowania Rusków (wiemy z relacji Bahra, że ten będzie 

„gospodarzy”  dość  uważnie  obserwował).  Ruscy  zaś  będą  przyglądać  się  ukradkiem 

Polakom („oczekującym”), rzecz jasna (Bahr i Wiśniewski zresztą przyznają, że w osobnych 

grupkach stać mają wtedy Ruscy, a osobno Polacy). Gdyby naraz „oczekujący” zaczęli się 

pakować  lotniska,  to  byłoby  dla  Rusków  oczywiste,  że  „prezydencki  samolot”  tam  nie 

zamierza i nie będzie lądować. Bahr et consortes są więc na XUBS, podejrzewam, po to, by 

„dowodzić”,  „potwierdzać”,  „uwiarygodnić”  swoją  obecnością  i  ostentacyjnym 

„oczekiwaniem”, że  samolot z polskim Prezydentem kieruje się właśnie na to smoleńskie 

wojskowe  lotnisko (przy  którym  jest  przygotowane  „miejsce  katastrofy”  zarejestrowane 

przez polskie specsłużby na moonfilmie Wiśniewskiego). 

http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra
http://polska.newsweek.pl/smolensk--nieznana-relacja-oficera-bor,68588,2,1.html


Jeśli  sięgniemy  do  wspomnień  jednego  z  tych  „oczekujących”,  tj.  D.  Górczyńskiego 

(http://www.rp.pl/artykul/544614.html), to wyłania się (we mgle i w teatrze cieni) z nich 

taka  sekwencja  fikcyjnych  zdarzeń,  kreowanych  wtedy  (naprędce?)  przez  Rusków:  1) 

Prezydent leci do Moskwy, 2) nie, Prezydent jednak leci do Mińska, 3) nie, nie, Prezydent 

ostatecznie leci jednak do Smoleńska. 

Nietrudno  się  domyślić,  że  warianty  te  każdorazowo  mogą  być  przekazywane  „dalej” 

(zarówno do Katynia29, jak i do „centrali” nadzorującej zamach), wraz z tymi wariantami 

zaś obserwowane są z kolei przez Rusków reakcje grupy Bahra. Co robią „oczekujący”?  Nic. 

Właśnie nic. Zwyczajnie czekają dalej na XUBS, nie zdradzając żadnej nerwowości, choć 

wydawałoby się, iż już na pierwszą z „wieści”, tj.  że „prezydencki samolot” udaje się do 

ruskiej stolicy, powinni się z autami zwyczajnie wycofać z lotniska, bo nie ma sensu tkwić 

na  nim dalej  (nikt  nie  przyleci,  w  związku z  czym zmienia  się  wcześniej  przewidziany 

scenariusz obchodów uroczystości). Tym bardziej po drugiej ruskiej „wiadomości” (jeszcze 

bardziej absurdalnej od poprzedniej) – skierowanie na białoruską stolicę – „oczekujący” 

powinni  zwijać  majdan.  Tak  się  jednak  nie  dzieje 

(http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie).

Grupa Bahra wcale więc nie odjeżdża z XUBS, dając w ten sposób Ruskom do zrozumienia, 

że ma lepsze od tych „z wieży szympansów” wiadomości (przekazywanych Polakom przez 

niejakiego  P.  Kozłowa)  o  planach  załogi  lecącej  z  Prezydentem.  To  zachowanie 

„oczekujących” może być zaskakujące również dla osób związanych z zamachem (na pewno 

jacyś kooperanci zbrodniarzy są wtedy na/przy XUBS), ponieważ w tle musi być wiadome, 

dokąd  faktycznie  skierowana  została  owa  załoga,  czyli  gdzie  udaje  się  „Protasiuk”. 

29 Czy stąd się wziął „moskiewski wątek” we wspomnieniach Sasina? Czemu jednak nie pojawił się wątek 
„miński” w takim razie (http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa)? To oczywiście 
nie są pytania, na które ja znam odpowiedź – odpowiedzi mogą udzielić prezydenccy akustycy, których 
(tak  jak  i  innych  świadków)  na  pewno  czekają  jeszcze  długie  i  drobiazgowe  przesłuchania  (por.  też  
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/one-moment-in-time.html; 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/witebsk-i-inne-lotniska-zapasowe.html).

http://freeyourmind.salon24.pl/320751,wyczekiwanie
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/witebsk-i-inne-lotniska-zapasowe.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/one-moment-in-time.html
http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa
http://www.rp.pl/artykul/544614.html


Niewykluczone  ponadto,  że  właśnie  owo pozostanie  grupy  Bahra  na  smoleńskim 

północnym lotnisku uniemożliwia Ruskom przeprowadzenie maskirowki w taki sposób, by 

„miejsce katastrofy” przygotować o wiele dokładniej niż to, co było widać na moonfilmie30. 

Zresztą i tak zapis wideo (Wiśniewskiego) pozostaje w polskich rękach, więc na tym polu 

Ruscy nie mają zbyt dużego manewru. 

Zamachowcy jednak nie wycofują się ze swoich planów i zbrodnię przeprowadzają. Jaki 

ona ma przebieg, w których miejscach się odbywa i jak długo trwa – tego, jak zaznaczałem 

– nie sposób precyzyjnie i w sposób pewny odtworzyć, nie wiedząc dokładnie, kto leciał 

którym tupolewem oraz co się działo z uprowadzonymi Delegatami. Można jednak sądzić z 

dużą dozą prawdopodobieństwa, że nie wszyscy Delegaci są martwi, gdy już o godz. 8.38 

pojawia  się  hasło  dekapitacja  Polski  jako  swoista,  wprost  apokaliptyczna,  zapowiedź 

następnych, poruszających całą Polskę, ale i świat, tragicznych wiadomości.

30 Gdyby  grupa  Bahra  opuściła  lotnisko  (np.  twierdząc,  że  musi  się  udać  do  Witebska,  gdzie  poleci 
prezydencka  delegacja),  to  Ruscy  mogliby  „wzbogacić”  jakoś  „miejsce  katastrofy”,  aby  potem  móc 
twierdzić, że moonfilm to jakiś fake. Jednak, podejrzewam, nie mieli na to w ogóle czasu.



O  9:46:51 zaś telefonuje do żony pos. L. Deptuła – a jest to kilka minut po pierwszych  

informacjach o śmiertelnych ofiarach „katastrofy pod Smoleńskiem” (zrazu sytuowanej o 

godz. 8.56, potem o 8.50, a potem się okaże, że o 8.41 pol. czasu). Jeszcze o godz. 9.35  

będzie podawana za P. Paszkowskim wiadomość, że  służby podejmują próbę wydobycia  

pasażerów samolotu pasażerskiego (screen poniżej):

(czyżby  chodziło  o  próby  odbicia  uprowadzonych?),  lecz  już  o  godz.  9.41  pojawi  się 



pierwsza wiadomość o zabitych – w liczbie 8731:

9:41 – 87 zabitych. 9:46 telefon Deptuły. Czy takich telefonów lub choćby SMS-ów nie było 

więcej,  lecz  „się  pokasowały”  u  niektórych  „kolegów  i  koleżanek”  należących  do  tzw. 

„ocalałych z katastrofy” (a wydaje się, że „ocalałych” jest dość spora grupa)? To, że mogły 

takie komunikaty od uprowadzonych dochodzić, potwierdza, choć od razu zastrzegając, iż 

mówi o jedynie fantastycznej informacji, która trochę zmroziła, sam Sasin na posiedzeniu 

ZP. Przypomnę:

 

będąc na cmentarzu potwierdzam, to słyszałem taką informację o trzech osobach, które  

yyy...  przeżyły  i  też  nie  potrafię  powiedzieć,  skąd  tą  informację  słyszałem.  Znaczy  ona  

gdzieś po prostu się pojawiła. Ona się gdzieś pojawiła po prostu i... no ja jakby uczepiłem się  

też tej informacji, no bo jak jest informacja, że ktoś przeżył, no to... 

AM: Każdy z nas, no. 

JS: Yyy... 

AM: Ale skądś do tych mediów dotarły. 

JS: Proszę państwa... Nawet ja to do mediów powiedziałem... 

AM: Tak. 

JS:  ...bo  mi...  podszedł  do  mnie  dziennikarz  i  pyta  się  coś,  a  ja  mówię,  no,  nie  mamy  

informacji  w  tej  chwili...  Mamy  tak...  Mamy...  Mówię... [gwar  w  tle  –  przyp. 

F.Y.M.]  ...usłyszałem  gdzieś  tu  informację,  mówię,  taką,  że  ktoś  przeżył,  że  kilka  osób  

przeżyło, ale nie potrafię tego potwierdzić. Więc ta informacja funkcjonowała, natomiast...  

też jest proszę państwa, ja też różnego rodzaju informacje mniej lub bardziej fantastyczne  

31 Nie jest jednak w stu procentach pewne, że już o tej godzinie aż tyle (dokładnie tyle, a nie np. mniej) osób 
nie żyło. 



też do mnie docierały również w późniejszym okresie, m.in. miałem taką, dostałem taką  

informację, yyy... no, która mnie trochę zmroziła, powiem... szczerze, mianowicie, że jeden 

z  pracowników  yyy...  kancelarii  tuż  przed  yyy...  śmiercią  wysłał  sms-a  do  

swojej  rodziny,  mówiącego  o  tym, prawda,  że,  że  giniemy,  ratujcie  nas. No 

takie... bardzo dramatycznego, prawda? No było to coś mrożącego krew w... w żyłach. Ja  

wstrząśnięty  tą  informacją  podjąłem  próbę  ustalenia  z  rodziną  tego  człowieka,  gdzie  

miałem kontakt, czy to jest prawda. Okazało się, że nikt z rodziny nie potwierdził, aby taki  

sms dotarł. 

http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina 

Niestety, nie znamy godziny, o której tę fanastyczną informację ktoś Sasinowi przekazał – 

nie wiemy też, z której godziny mógł być ten błagalny SMS. Ani od kogo z KP. Jest jednak 

całkiem  możliwe,  że  zamachowcy  pozwoliliby uprowadzonym takie  komunikaty  wysłać 

(choćby  raz)  –  jeśliby  w tym czasie  toczyły  się  negocjacje  (lub  pojawiały  próby  takich 

negocjacji)  z  tymi,  którzy  Delegatów uprowadzili32.  Czy  słowo „negocjacje”  brzmi  znów 

„niemożliwie”  (tak  jak  swego  czasu  kwestia,  iż  moonfilm  może  być  z  9-04-2010)? 

Przypomijmy sobie więc  oficjalne komunikaty o  trzech osobach,  które uratowały się  z  

katastrofy – komunikaty te pojawiły się już  po  informacjach (podanych niedługo 

przed godz. 10-tą), że wszyscy zginęli33. 

32 Pozwolono by na zasadzie „podbijania stawki”.
33 Nie widziałem 10-04 (ani też w późniejszych relacjach) oświadczenia gubernatora obwodu smoleńskiego 

Antufjewa podającego do kamer, że wszyscy zginęli, znowu więc nie można wykluczyć, że był to element 
informacyjnej wojny,  tzn. opublikowano takie „oświadczenie” w polskich (i zachodnich) mediach, nim 
Ruscy coś takiego oficjalnie ogłosili.  Jeśli  zresztą wierzyć dokumentalnemu zapisowi na YT w postaci  
filmu Pył na wietrze, to tam pierwsza ruska telewizyjna relacja pojawia się dopiero o godz. 9.39 pol. czasu. 
Do tej kwestii jeszcze wrócę.

http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina


7. 1+1+1=3

Po 100, może 150 metrach zobaczyliśmy cztery sterty złomu. Parowały dymem. Dym unosił się nad polami i szedł w  
górę. Jak podczas zbierania ziemniaków. Na polu, jesienią. 
J. Bahr (http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra) 

Zupełnie niesamowity na tym tle (tj. po podaniu oficjalnie, że nikt nie przeżył, że wszyscy 

zginęli) wątek „trójki ciężko rannych” przewija się przez wiele relacji Rodzin, ale też jest  

wyraźnie  obecny  w  (oficjalnych)  przekazach  medialnych.  Ówczesny  rzecznik  MSZ  P. 

Paszkowski  wszak  o  tym,  że  3  osoby  mogły  przetrwać,  mówi  otwarcie  do  kamer  i  do 

dziennikarzy (równocześnie pojawia się niebywały wprost problem ze „skompletowaniem 

listy  pasażerów  prezydenckiego tupolewa”,  że  się  tak wyrażę,  problem, który  z  czasem 

przybierze rozmiary tragikomiczne, choć może nie do końca - możliwe bowiem, że i tu jest 

jakieś drugie dno - gdy wśród zabitych będzie się z całkowitą powagą wymieniać nazwiska 

http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra


osób żyjących, a będących w Smoleńsku lub w Katyniu 34) (screen poniżej).

Co się jednak dzieje po tej informacji? Przecież, gdyby ta wiadomość była prawdziwa, to 

natychmiast  dziennikarze  znaleźliby  pobliski  smoleński  szpital,  do  którego 

odtransportowano taką trójkę rannych. Pod szpitalem rozłożyłyby się niezwłocznie wozy 

transmisyjne, operatorzy z kamerami etc. i na bieżąco podawano by stan ocalałych osób, 

jak też przeprowadzano by wywiady z lekarzami, pielęgniarkami itd. I, co najistotniejsze, 

zaraz  by  trójkę  rannych  też  zidentyfikowano –  nawet,  jeśli  ci  ludzie  mieliby  ciężkie 

obrażenia. Tymczasem nie ma mowy ani o tym, dokąd tę trójkę odwieziono, ani, o kogo 

może chodzić.

W „raporcie  MAK” na s.  103 podane jest,  że  o  9.40 pol.  czasu (a  więc ok.  godzinę po 

„katastrofie”, jeśliby za czasowy punkt odniesienia obrać godz. 8.41) „ustalono fakt braku 

żywych  poszkodowanych”  (skan  poniżej)  –  tymczasem,  jak  wiemy  z  wielu  relacji 

34 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/rozszerzona-lista-polegych.html  .  Osoby  żyjące  z 
tej listy to: T. Stachelski, M. Wierzchowski, M. Jakubik, A. Kwiatkowski, D. Gwizdała i J. Opara (choć były 
też alternatywne „rozszerzone listy”). Tę jednak łamiącym głosem odczytywała D. Holecka na antenie TVP 
Info. Poza pierwszym z wymienionych (protokół dyplomatyczny) pozostali to, tak się przypadkowo składa, 
urzędnicy  KP.  Do  poległych  też  zaliczano  Sasina  i  Bahra,  choć  w  przypadku  tego  ostatniego  (skoro 
rozmawiał z szefem MSZ niedługo po 9-tej), nie mogło być żadnych wątpliwości,  że żyje,  zwłaszcza iż  
koordynował różne działania tamtego dnia w Smoleńsku, w Katyniu i znów w Smoleńsku (do wieczora, do 
przybycia delegacji Tuska i Kaczyńskiego).
Historia  „kompletowania  listy  pasażerów”  to  rzecz  na  osobne  zbadanie;  nie  przypominam  sobie,  by 
będąca  na  liście „prezydenckiego  tupolewa”  p.  Z.  Kruszyńska-Gust,  była  wymieniana  wśród  „ofiar 
katastrofy”. Tę od razu jakby zidentyfikowano (z osób, które, by tak rzec, nie poleciały).

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/rozszerzona-lista-polegych.html


„wiadomość” o tym, że „nie ma kogo ratować”, że „wsie pogibli”, że „z tego nikt nie mógł 

wyjść  żywy”,  że  „nawet  nie  warto  wzywać  karetek”,  rozpowszechniana  jest  niemal 

natychmiast z rozpoczęciem maskirowki na XUBS. I – co najważniejsze – nie urządza się 

żadnego poszukiwania rannych, nieprzytomnych itd. Akcja na pobojowisku sprowadza się 

właściwie do otoczenia kordonem „miejsca katastrofy” i niewpuszczania na jej teren ludzi 

mediów.  

W tymże  samym „raporcie”  jest  jeszcze  jedna,  zupełnie  zdumiewająca  informacja  –  ta 

poniżej, dotycząca godz. 14.20 pol. czasu:

- jest ona zdumiewająca z tego podstawowego powodu, że nie ma informacji o znalezieniu 



następnych spośród 96 lub 97 (różnie podawano) – lub też „132”35 – ciał „ofiar katastrofy”. 

Przeoczenie?  Jest  ona  też  zdumiewająca  dlatego,  że  (przynajmniej  wedle  relacji 

Wierzchowskiego)  jakieś  kilka  ciał  na  pobojowisku  było  w  momencie,  w  którym 

prezydencki  urzędnik  z  ruskimi  „felczerami”  w  białych  fartuchach  wpadł  na  polankę  z 

wrakiem. 

Gdyby  tego  było,  to  „raport  MAK”  podaje,  iż  już  o  godz.  12.58  przygotowane  były  w 

Smoleńsku dwie instytucje na przyjęcie zwłok (miejska kostnica oraz szpital kliniczny)

jak  jednak  pamiętamy,  „wszystkie  ciała  97  ofiar”  wieczorem  10-04  w  trumnach  miały 

zostać przetransportowane do Moskwy. Czemu stosowano aż takie kombinacje alpejskie? 

Po co cały makabryczny cyrk z trumnami wynoszonymi przez pół dnia i ładowanymi na 

ciężarówki?  Czy  wszystko  nie  po  to,  by  przesłonić  mroczny  fakt  braku  olbrzymiej 

większości ciał „pasażerów prezydenckiego tupolewa” na „miejscu lotniczej katastrofy”?

35 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/04/medytacje-smolenskie-8-132.html   

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/04/medytacje-smolenskie-8-132.html


8. Branie w nawias

Wróćmy jednak na XUBS do czasu sprzed „smoleńskiej katastrofy” i zaraz po niej - bo ten 

właśnie okres warty jest dokładnego przeanalizowania. Wspomniałem, że Górczyński, a z 

nim cała  grupa Bahra,  miał  uzyskać  po kolei  3  informacje  od Rusków:  1)  Moskwa,  2) 

Mińsk,  3)  Smoleńsk  (jeśli  chodzi  o  docelowe punkty  „prezydenckiego samolotu”).  Jaka 

jednak  jest  sytuacja?  Nie  tylko  panuje  mgła,  ale  na  lotnisku  brak  przecież  ruskiego 

transportowca, który miał jakąś uzupełniającą część kolumny prezydenckiej dowieźć. Nie 

zapowiada się również (pogarszająca się pogoda), by w najbliższym czasie „Frołow” miał 

przylecieć.  Tym bardziej  więc bezcelowe wydaje się czekanie.  No ale,  jak wiemy, Ruscy 

informują,  że  polska  „załoga  zdecydowała  się”  (mimo fatalnych  warunków i  propozycji 

udania się na zapasowe lotnisko, choćby w Mińsku) „lądować”.

Jak wiemy z relacji Bahra i Kwiatkowskiego (i Wierzchowskiego, który rzekomo miał z nimi 

być, ale oni o nim jakoś nie pamiętają w swych relacjach)... żadnego lądowania nie słychać. 

Kierowca Bahra opowiada:

Jest zimno, dwa stopnie, siedzimy w samochodzie, działa ogrzewanie. Nagle widzę, jak z  

lewej strony rusza rząd samochodów z kolumny prezydenckiej. Są dokładnie przed nami,  

30-40 metrów. Nagle kolumna się zatrzymuje, z samochodów wysiadają ludzie z rosyjskiej  



Federalnej Służby Ochrony i nasłuchują. Coś nietypowego! Wysiadam. Czego nasłuchiwać  

— samolot wylądował albo nie.

Co Ruscy  więc  wyczyniają,  gdy  „oczekujący”  nadal  czekają?  Zgodnie  z  zapowiedzią,  że 

„załoga jednak zdecydowała się na lądowanie”  pokazują,  że do tego lądowania doszło – 

kolumna rusza (mimo że samolotu nie było widać), przystaje, Ruscy wysiadają i strzygą 

uszami „gdzie” ów samolot „wylądował”. Mimo że nie było to słyszalne, ktoś to usłyszał. Ta 

pantomima zrazu musi wyglądać komicznie (mimo grozy sytuacji rozgrywającej się gdzieś 

w  tle),  skoro  Kwaśniewski  dodaje:  Potem  powiedzieli,  że  usłyszeli wycie  silnika,  

potężny huk i  — cisza – po czym kontynuuje -  Mgła ma to do siebie,  że trochę tłumi  

dźwięki. My nic nie słyszymy, ale oni się dziwnie zachowują, więc szybko wracam do  

samochodu. 

Ta fraza powiedzieli, że słyszeli (ewentualnie: powiedzieli, że widzieli na własne oczy), to 

jeden  z  podstawowych  księżycowych  kodów,  który  zostanie  wykorzystany  do 

konstruowania niesamowitej opowieści o tępych pilotach z Polski lecących po smoleńskich 

drzewach w gęstej mgle i szukających wzrokiem ziemi, niezważających ani na wskazania 

przyrządów, ani na alarmowe komendy TAWS-a, ani na żadne niebezpieczeństwa. Zrazu 

opowieść rozkręcona zostanie do takiego stopnia, iż mimo że „oczekujący” nic nie słyszeli 

(jak  opowiadał  cytowany  wyżej  Kwaśniewski36),  obejmować  będzie  tak  wiele  „zdarzeń 

36 Nie tylko Polacy będą mieli problem z dosłyszeniem katastrofy, por. cytowaną także przeze mnie relację 
już  w  Czerwonej  stronie  Księżyca (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-
cz-1.pdf, s. 26) relację Połtawczenki podaną podczas wieczornego posiedzenia (w namiocie) z Putinem: 
Praktycznie nie słyszeliśmy nawet zbliżania się samolotu ani szumu silników. Potem uderzenie, dziwne  
dźwięki, nietypowe dla rozbicia się (samolotu). Czy nie jest to zastanawiające, że taka relacja pojawia się 
już wtedy 10 Kwietnia, oficjalnie w mediach, w kontekście „smoleńskiej katastrofy”? Czy Połtawczenko nie 
mógł po prostu powiedzieć, że 1) samolot „cztery razy podchodził do lądowania”, że 2) „piloci nie znali  
języka”,  że  wreszcie  3)  słychać  było  rumor  spadającego  statku  powietrznego,  wybuch  związany  z 
uderzeniem etc. i był pożar, który błyskawicznie opanowała smoleńska straż? Czemu tak szybko zaczęła 
ewoluować oficjalna narracja wokół „katastrofy”, jeśli to miała być taka prosta historia (CFIT)? 
Nawiasem mówiąc, gdy niedawno sprawdzałem ten adres (http://premier.gov.ru/events/news/10179/), 

http://premier.gov.ru/events/news/10179/
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-1.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-1.pdf


towarzyszących”, iż urośnie do historii typu cztery razy podchodził do lądowania – tudzież 

–  od  dwóch  godzin  krążył  nad  lotniskiem etc.  Czy  w  ten  sposób  (4  razy  podchodził) 

chciano przy okazji ukryć przybycie wcześniejszych dwóch samolotów, tj. prezydenckiego 

(Miedwiediewa) oraz „nieprezydenckiego” „Stroińskiego”?

Ta opowieść jednak,  jak już  wiemy,  będzie  zmieniać się  dosłownie  z  dnia na dzień,  co 

zresztą starałem się w miarę dokładnie udokumentować w Czerwonej stronie Księżyca. Nie 

oficjalna  narracja  nas  teraz  interesuje,  ale  to,  co  się  dzieje  na  XUBS.  Ruscy  najpierw 

szukają,  tak  szukają,  „miejsca  katastrofy”  -  zapewne  by  jeszcze  zyskać  na  czasie.  W 

pod którym zamieszczony był zapis rozmów z „namiotu z Putinem”, wyświetlało się „404 not found”.



rezultacie  Bahr  z  Kwaśniewskim  lądują  na  ul.  Kutuzowa  i  stamtąd  dopiero  mają 

przedzierać się na pobojowisko, „dymiące jak kartoflisko jesienią”, jak będzie wspominał u 

Torańskiej ambasador. Tymczasem (wedle oficjalnych danych Wosztyl, mający stać przy 

jaku-40,  już o 8.42 ma telefonować do Warszawy (na EPWA), że „Tu się rozbił” - załodze 

„Wosztyla” jednak Ruscy zrazu każą siedzieć w samolocie, a nie udawać się na „miejsce 

katastrofy”. 

Wszystko to znamy ze szczegółami – detaliczna rekonstrukcja nie jest tu teraz potrzebna. 

Nie wracam już szerzej do kwestii tego, iż jeden z ruskich mundurowych, wypadłszy z wieży 

szympansów,  powie  z  trwogą  załodze  jaka-40,  że  odleciał/odlecieli –  a  propos  tego 

samolotu, który miał się koło 8.40 zbliżać do XUBS i zniżać; co byłoby zresztą zgodne z  

tym, co zeznawali ruscy milicjanci z XUBS (http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-

smolenskie-i-warszawskie)37. Pomijam też pierwsze reakcje Wierzchowskiego (wyrażające 

się okrzykami: „może to nie ten samolot, może to nie oni?!”38). Co bowiem jest istotne, jeśli 

chodzi o grupę Bahra, czyli „oczekujących”?  

Całkowity niemal  brak zainteresowania „miejscem wypadku”.  O ile więc jeszcze chwilę 

temu  sterczeli  oni  wszyscy  na  lotnisku,  wyczekując  cierpliwie  na  przybycie  (części) 

prezydenckiej delegacji (mimo wieści o skierowaniu jej a to do Moskwy, a to do Mińska), o 

tyle za chwilę (po „skierowaniu do Smoleńska” i po „katastrofie”, której „miejsce” musieli 

Ruscy  znaleźć  i  natychmiast  „zabezpieczyli”),  po  krótkim rekonesansie  na  pobojowisku 

Bahr stwierdzi, że musi jechać na mszę do Katynia, zaś pozostali z „oczekujących” będą się 

wnet udawać do siedziby smoleńskiego gubernatora, do „sztabu kryzysowego” lub nawet 

pozostaną  nadal  przy  bramie,  jak  będą  opowiadać  przybyli  borowcy (por. 

http://freeyourmind.salon24.pl/402171,opowiesci-dziwnej-tresci)39. 

Udajemy się więc z  Bahrem i jego kierowcą pod Memoriał  Katyński.  Auto ambasadora 

dojeżdża i ambasadarowi wychodzą naprzeciw najpierw Macierewicz, a zaraz potem Sasin, 

którzy już z różnych źródeł wiedzą o „smoleńskiej katastrofie”:

Dojechaliśmy  do  Katynia.  Wysiadłem  z  samochodu  i  pierwszą  osobą,  która  do  mnie  

podeszła, był Antoni Macierewicz. Poprosił o numer telefonu. Nie pamiętam, czyj. Chyba  

kogoś  z  ambasady,  bo  był  w  mojej  komórce,  a  w  komórce  miałem  głównie  ludzi  z  

37 Por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf.
38 http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska   
39 Kto  wie  zresztą,  czy  brak  BOR-u  na  XUBS  nie  był  związany  z  tym,  że  właściwa  ochrona  polskiego 

Prezydenta udała się w inne miejsce, np. na UMII. 

http://freeyourmind.salon24.pl/402171,opowiesci-dziwnej-tresci
http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie
http://freeyourmind.salon24.pl/471086,fakty-smolenskie-i-warszawskie
http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf


ambasady.  Dałem.  Podszedł  minister  Sasin  z  Kancelarii  Prezydenta.  Wcześniej  go  nie  

znałem. Starałem się okazać mu serdeczność. Nagle stracić szefa, z którym się było blisko,  

wydawało mi się strasznym ciężarem.  

TT:–Miał być w tym samolocie.

JB:– Tego mi nie powiedział.  

TT:–Odstąpił miejsce koleżance.   

http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1 
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9. Oś (czasu)

Pamiętam, że czekając na rozpoczęcie uroczystości, oglądałem miejsca, w które kiedyś wsiąkła krew polskich oficerów,  
zamordowanych przez NKWD. Spacerując po cmentarnych alejkach spotkałem posła Antoniego Macierewicza, który  
szedł w wielkiej zadumie. Przez chwilę mu towarzyszyłem. Nagle ktoś do niego zadzwonił.  Pan Antoni przystanął.  
Myślałem, że to jakaś tajna rozmowa i nie chce, bym słyszał jej treść. Po chwili podszedł do mnie i powiedział: „Nie  
uwierzy pan, ale spadł samolot z prezydentem”.  
A. Górski (http://www.artur-gorski.waw.pl/?p=1834)

Cofnijmy  się  więc  ponownie  w  czasie  na  „smoleńskiej  osi”,  nie  zapominając  o 

podstawowych danych, jakimi dysponujemy (podawałem je na początku  Arytmetyki): 1) 

nie  było  katastrofy  „prezydenckiego  tupolewa”  w  Smoleńsku,  a  2)  moonfilm  to  zapis 

„miejsca upadku polskiego samolotu”  z  dn.  9-04-2010.  Niewiadomą pozostaje  to,  co  (i 

gdzie)  się  stało  z  10  Kwietnia  Delegatami,  z  których,  jak  można sądzić,  część  przybyła 

„Stroińskim” na XUBS40, a druga część (wraz z Parą Prezydencką) „Protasiukiem” (np. na 

UMII).  Oba samoloty  by wylądowały,  przy  czym pierwszym przybyliby  też jacyś  ludzie 

zaliczeni  potem  szczęśliwie  do  „ocalałych  z  katastrofy”;  to  z  kolei  tłumaczyłoby  ich  1) 

niezwłoczne (na wieść o „katastrofie”) telefonowanie do Polski, z informacjami, że im się  

nic nie stało (w tej „lotniczej katastrofie”41), jak też ich 2) całkowite zdumienie, że w ogóle 

doszło do katastrofy tupolewa, skoro oni sami jakimś tupolewem bezpiecznie dolecieli42. 

Oczywiście, że „ocalałym” nie mogło się nic stać, bo – jak się potem okazało – polecieli „do 

Katynia”  różnymi  innymi  środkami  lokomocji,  ale  na  pewno  nie  żadnym  samolotem, 

nawet kukurużnikiem. 

R. Poniatowski, reporter TVN24, pojawiający się w rocznicowym filmie Poranek, mówiąc, 

że dziennikarze musieli być w Katyniu autobusami bardzo, bardzo wcześnie, koło 6 rano 

40 Czy  o  tym  nie  wspominał  półgębkiem  E.  Klich  w  słynnej  (jak  sądzę  ustawianej  przez  obie  strony) 
rozmowie  z  B.  Klichem  z  kwietnia  2010  (http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/375125,rozmowa-
dwoch-klichow)? Teraz w Moskwie będą przesłuchania Polaków – pan Bartosz Stroiński i inne załogi,  
które lądowały na tym lotnisku wcześniej, na pewno jeszcze będą…

41 Por. http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/pierwsze-telefony.html. 
42 Jak  już  sugerowałem  bowiem  w  Aneksie-3  do  Czerwonej  strony  Księżyca 

(http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf)  na  EPWA  podział 
delegacji na dwa  tupolewy mógłby ze względów bezpieczeństwa zostać „utajniony”, tj. pierwszej grupie 
udającej  się  wczesnym  rankiem  na  pokładzie  Tu-154M  powiedziano  by,  że  druga  część  osób  poleci 
„jakami, CASA-mi” etc., zaś drugiej powiedziano by, że pierwsza poleciała „jakami, CASA-mi” (albo też 
druga grupa wiedziałaby o sztuczce z tupolewami). To wszystko zaś tłumaczyłoby schowanie jednej z tutek  
w hangarze i tam jej „załadowywanie” oraz usadzanie pasażerami, by potem, tj. tuż przed przyjazdem Pary 
Prezydenckiej, samolot przyjechał pod terminal. Kiedyś zresztą w blogosferze przemknęła pogłoska, iż na 
EPWA była zapowiedź o siódmej rano, że szykuje się wylot do Smoleńska.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
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pol.  czasu,  twierdzi  też,  że  „za  dziesięć  dziewiąta” 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/spotkanie-mroz-wisniewski.html) 

lub też o godz. 8.53 uzyskał informację, że „rozbił się samolot” od „znajomego Rosjanina” 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/top-secret.html).  Sama  redakcja 

TVN zaś już o 8.51 miała otrzymać pierwszy telefon od J. Mroza związany z „katastrofą”. 

Słowo „już” może się wydać niestosowne w sytuacji, w której zrazu „wypadek” miał zajść o 

8.56,  a więc nieco później  być usytuowany na „smoleńskiej  osi czasu”,  no ale nie takie 

widzieliśmy „rozjazdy” na tej osi – nie tylko 10 Kwietnia (skoro W. Bater miał mieć wieści 

już  o  8.36;  http://freeyourmind.salon24.pl/380030,medytacje-smolenskie-6-godzina-

batera), lecz i później.

„Znajomi Rosjanie” czy może „życzliwi informatorzy” kręcili się nie tylko wokół polskich 

dziennikarzy, lecz także mieli towarzyszyć borowcom. Ci ostatni wszak mieli uzyskać wieści 

od niejakiego „Jurija”, czy innego „Andrieja” i im podobnych „poinformowanych”:

Będący na cmentarzu w Katyniu funkcjonariusze BOR o problemach z  lądowaniem Tu-

154M  dowiedzieli  się  kilka  minut  przed  godziną  11:00  (9:00  czasu  polskiego).  „(...)  Od  

przedstawiciela FSB, którego nazwiska nie pamiętam, ale miał na imię Jurij, dowiedziałem 

się, że właśnie odebrał telefon, że na lotnisku stało się coś złego z polskim samolotem ” - 

relacjonował w prokuraturze Kąkolewski. Zaraz po otrzymaniu informacji zadzwonił do  

Centrum Kierownictwa BOR. Jednak pełniący dyżur Jarosław Urbaniak nic nie wiedział o  

problemach prezydenckiego samolotu. „Kąkolewski] powiadomił, że dowiedział się od służb  

rosyjskich, że coś jest nie tak z samolotem, że ma jakieś problemy z lądowaniem. Nie był  

zorientowany”  -  opowiadał  śledczym  Urbaniak.  „O  ile  pamiętam,  po  kilku  minutach  

zadzwonił  ponownie  z  informacją,  że  jedzie  w  kierunku  lotniska  w  Smoleńsku,  żeby  

sprawdzić co się dzieje z samolotem prezydenckim.” (K. Galimski i P. Nisztor, Kto naprawdę 

ich zabił?, s. 104).

http://freeyourmind.salon24.pl/380030,medytacje-smolenskie-6-godzina-batera
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Przypomnijmy sobie, jak miało być z Baterem (ciekawe, czy składał w ogóle zeznania w 

NPW),  który  dostąpił  zaszczytu  być  pierwszym  (i  jedynym)  z  żurnalistów,  do  którego 

zadzwonić miał Górczyński (z „oczekujących” na XUBS). Przed dziennikarzem Polsat News 

wiadomość ze smoleńskiego lotniska miał otrzymać (także od Górczyńskiego) Stachelski z 

protokołu dyplomatycznego – Stachelskiego jednak „zespół” Macierewicza jakoś nie zdążył 

„wysłuchać”,  to  więc,  jak  miała  ta  rozmowa  (Górczyński-Stachelski)  wyglądać,  wiemy 

wyłącznie  z  takich  pogmatwanych  relacji,  jak  te  dwie  Sasina  czy  Kwiatkowskiego 

(http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa)43.  Stachelski  ponadto 

„miał lecieć tym samolotem” i Bahr, przybywszy do Katynia (jak relacjonuje to w wywiadzie 

dla Torańskiej), pociesza bladego jak ściana i przerażonego Stachelskiego, że ten przeżył.  

Będąc jednak w Katyniu nie zapominajmy o nieco „skrytej w cieniu Batera” L. Kelly44 z 

Reutersa, która niedługo po 9-tej przekazuje pierwszego newsa do moskiewskiego biura 

(ponoć Robert Paxton ma odbierać wtedy jej telefon45), tak że już o 9.11 Reuters podaje 

pierwszą  wiadomość  o  „smoleńskiej  katastrofie”  (O  9.11  informację  puścił  Reuters.  

Brzmiała  krótko:  „Polish  President  Lech  Kaczynski's  plane  crashes  on  approach  to  

Russian  airport46),  wyprzedzając  w  tym  chyba  wszystkie  światowe  agencje  (także 

wyprzedzając inne, poza tymi z Polsat News relacje z Polski)47.  

Kelly ze swymi (niezweryfikowanymi przecież w żaden sposób) newsami wyprzedza też, co 

najważniejsze w naszych obecnych rozważaniach, oficjalne ruskie telewizyjne doniesienia, 

które  –  jeśliby  wierzyć  temu  kadrowi  poniżej  –  pojawiają  się  dopiero  godzinę  po 

43 Co więcej, Sasin na II posiedzeniu (październik 2010) z jego udziałem, opowiada, że sądził, iż Stachelski  
rozmawia z Bahrem, ale nawet nie dopytał o to (http://freeyourmind.salon24.pl/408456,2-przesluchanie-
sasina-cz-2):  jakby odruchowo przyjąłem, że on rozmawiał z amb. Bahrem, bo wiedziałem, że amb.  
Bahr znajduje się na lotnisku i no, wydawało mi się to naturalny kanał yyy... informacji, tym bardziej,  
że wiem, że panowie jakby się dobrze znają. Też poprzedniego wieczora yyy... kiedy, kiedy się z nimi  
spotykałem, no to oni jakby cały czas przebywali razem. Stwierdziłem, że to jest tak, że ambasador  
informuje p. Stachelskiego yyy... i przyznam się szczerze, że ja, ponieważ się z p. Stachelskim nie miałem  
okazji od yyy... tamtego czasu rozmawiać, więc yyy... ja tego pytania mu nie zadałem. Sam sobie już  
potem zadawałem takie  pytanie,  prawda,  od kogo on tą  informację  uzyskał.  Wtedy było  dla mnie  
oczywistym, że to, że to amb. Bahr był tym, który tą informację przekazał. 
Rzecz jasna sam Sasin do Bahra nie mógł 10 Kwietnia zadzwonić, bo pewnie numeru nie miał.

44 Por.  też  http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-1.pdf,  s.  74,  gdzie  się 
pojawia komentarz Kelly z mojego bloga sprowokowany komentarzem seaclusion.

45 - Mam informację, że samolot prezydencki się rozbił. Macie już coś na drutach? - spytała. Chodziło jej o  
to, czy jakaś agencja informacyjna nadała już depeszę o wypadku. 
- Jaki samolot? Skąd w ogóle dzwonisz? - spytał zaskoczony Paxton. Tego dnia nie spodziewał się od  
Lidii żadnej relacji, nie wiedział nawet, że pojechała obsługiwać jakieś wydarzenie [dobrze, że w ogóle 
wiedział, iż Kelly to Kelly – przyp. F.Y.M.]. - Jestem w Katyniu – rzuciła dziennikarka.
Krzymowski i Dzierżanowski, s. 33.

46 Krzymowski i Dzierżanowski, s. 34.
47 Obszernie  na  ten  temat  pisałem  w  Czerwonej  stronie  Księżyca  (w  rozdziale  o  medialnym  obrazie 

„zdarzenia”), więc już nie rozwijam w Arytmetyce tego wątku.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-1.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa
http://freeyourmind.salon24.pl/408456,2-przesluchanie-sasina-cz-2
http://freeyourmind.salon24.pl/408456,2-przesluchanie-sasina-cz-2


„katastrofie”48; jeśli za punkt odniesienia na „smoleńskiej osi czasu” przyjmiemy „godzinę 

Morozowa”, a więc 8.40/8.41):

Nietrudno  dostrzec,  że  Ruscy  wcale  nie  kwapią  się  z  oficjalnym  informowaniem  o 

„smoleńskiej  katastrofie”,  choć  przecież  pierwsze  wieści  o  niej  powinny  już  (gdyby 

faktycznie w Smoleńsku spadł „prezydencki samolot” z Polski) w ciągu paru minut trafić do 

mediów49. Czemu? Co się takiego dzieje  w tle? To rzecz na osobne badanie. Tak jak i to, 

czemu Ruscy (zaczynając relacjonowanie w ogólnopaństwowej telewizji już o 9.39/9.40) 

dopiero o  10.27 (a więc 12.27 rus. czasu), a więc niemal po godzinie, zaczynają nadawać 

kadry pochodzące z moonfilmu Wiśniewskiego – jakby wstrzymywali się z tą prezentacją 

do czasu emisji materiału w Polsce?

48 Wcześniejsze „przecieki” pojawiają się na portalach. 
49 Przypominamy  sobie  historię  z  „katastrofą”  w  Zambii:  http://fymreport.polis2008.pl/wp-

content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-CzsK.pdf.
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10. 8 + 0.47 = 8.47

Wracamy jednak znowu do Katynia, choć w nieco inne miejsce, takie, gdzie już o godz. 

8.47, Macierewicz, późniejszy „przewodniczący zespołu badającego katastrofę smoleńską”, 

wedle własnych jego słów z  Misji specjalnej,  ma otrzymać pierwsze, jeszcze nie do końca 

precyzyjne, wiadomości o „katastrofie”50. Problem w tym, że o tej porze, tj. o 8.47 jeszcze 

nikogo z polskiej delegacji „oczekujących” nie ma na miejscu katastrofy za murami XUBS, 

na  zaśmieconej  polance  posypanej  lotniczymi  częściami  -  jeśli  (jak  oficjalnie  głoszono) 

syreny  lotniskowe miały  zawyć  dopiero  o  8.5651,  zaś  Bahr  dopiero  o  9.07 odbywa 

telefoniczną rozmowę prowadzoną z pobojowiska: 

Z relacji  Górczyńskiego wiemy, że telefonować miał zrazu (tj.  „po katastrofie”) tylko do 

trzech osób: J. Bratkiewicza, Stachelskiego i Batera – przy czym moment tych połączeń jest 

dość  ruchomy  na  osi  czasu  i  z  biegiem  lat  przesuwa  się  od  godz.  8.40 „wzwyż”52 

50 W momencie, gdy dowiedziałem się o tej tragedii, jeszcze to były pierwsze informacje, jeszcze nie tak do  
końca  precyzyjne  –  spojrzałem  na,  na  zegarek  –  była  10.47  czasu...  moskiewskiego.  Dlatego  z  
olbrzymim zdziwieniem i niedowierzaniem później przyjąłem informację, że rzecz się wydarzyła o 10.56  
(Misja specjalna, 5-05-2010).

51 Ciekawe, czy tego paradoksu czasowego nie dostrzegł szef ZP już podczas grudniowego (2010) posiedzenia 
z udziałem Wierzchowskiego, gdy wypytywał tego ostatniego o kwestię „skrócenia się czasu” od momentu, 
gdy Ruscy wykonali poruszenie na płycie i gdy było słychać świst silników, do chwili przybycia na polankę 
z wrakiem, kiedy to tenże prezydencki urzędnik miał (wpadłszy za felczerami) posłyszeć „syrenę leśną” 
(http://freeyourmind.salon24.pl/482537,syrena-lesna). Co jeszcze bardziej zastanawiające, Macierewicz, 
który wszak na XUBS tamtego dnia nie był, wypowiada uwagę, jakby sam wiedział, jak takie syreny wyją:  
MW: Myślałem, że jest to jakiś s... że to jest jakiś sygnał... yyy... alarmowy...  (Posłanka):  Karetki, czy 
czego?  AM: Tak, ponieważ one są okropne. Tak. One są tak... przenikliwy dźwięk... 

52 W rezultacie Bater zaczął (już w Misji specjalnej z 5-05-2010) sytuować telefon z XUBS o godz. 8.49 np., 
co z kolei świadczyłoby, że Macierewicz wiedział o „katastrofie” nawet wcześniej od dziennikarza Polsat 

http://freeyourmind.salon24.pl/482537,syrena-lesna


(http://freeyourmind.salon24.pl/468918,problem-z-relacjami-w-batera),  czym  w  tej 

akurat  chwili  przejmować się  nie musimy,  interesują  nas  powiem połączenia:  kto  kogo 

informował o owej 8.47, a więc zanim „samolot zniknął z radarów”. 

W rozmowie Torańskiej z Bahrem53 pojawia się wprawdzie wątek kierowcy Turowskiego 

(A.  Geisela),  który  mógł  zawiadomić  Macierewicza  (na  jakiej  zasadzie?)54,  ten  ostatni 

jednak miał  przy  jakiejś  okazji  opowiadać  o  tym,  że  to  jeden  z  borowców będących  w 

Katyniu  poinformował  byłego  szefa  SKW  o  „zdarzeniu”55.  Jeśli  jednak  sięgniemy  do 

News, co rzecz jasna A. Gargas, realizującą wtedy tę  Misję specjalną  (gdzie obie wypowiedzi – Batera i 
Macierewicza  pokazują  się  obok  siebie)  wcale  nie  zastanowiło.  Czy  to  jednak  nie  dziennikarstwu 
śledczemu  Gargas  zawdzięczamy  nagłaśnianie  znajdowania  (rzecz  jasna,  na  „miejscu  katastrofy”) 
„krwawych szczątków” ileś tam tygodni po „katastrofie”.

53 http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,8941828,Startujemy.html   
54 Ta wymiana zdań między Bahrem a Torańską wygląda następująco:  JB: Mój kierowca dzwonił. TT: Do 

Antoniego  Macierewicza?  JB:  Dlaczego  do  Macierewicza?  TT:  Bo  Macierewicz,  który  był  na  
cmentarzu  katyńskim,  dowiedział  się  o  katastrofie  od  BOR-owca  z  lotniska. JB:  Wątpię,  żeby 
Kwaśniewski miał jego telefon. Może od Geisela.  Geisel był gdzieś w pobliżu [na „miejscu katastrofy” - 
przyp. F.Y.M.]. Słyszałem jego głos. Mój kierowca ściągał BOR-owców z cmentarza w Katyniu. Krzyczał  
do telefonu, żeby natychmiast przyjeżdżali, że są potrzebni. Nie tam jest wasze miejsce – wołał – tylko  
tutaj (http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,8941828,Startujemy.html). Nie wiadomo, skąd Torańska 
miała  wiadomość  o  tym,  że  Macierewicz  dostał  telefon  od  „borowca  z  lotniska”,  lecz  sprawa jest  do  
wyjaśnienia u źródeł – podczas ewentualnego przesłuchania świadka Macierewicza.

55 Wątek Geisela pojawia się śladowo na posiedzeniu z udziałem A. Dudy, ale nawet nazwisko „drugiego 
funkcjonariusza BOR na XUBS” się nie pojawia, a jego obecność zostaje obrócona... w żart: AD: (...) ja nie 
wiem, czy, czy, czy p. ambasador miał ze sobą jakąś yyy... własną ochronę z biura ochrony, własnych  
oficerów z BOR, czy nie. AM: Miał kierowcę. Wiemy już, że jedna z tych osób, którą, o której relacjonuje  
p.  min. Zieliński,  yyy...  to był... były funkcjonariusz BOR-u,  będący kierowcą p.  amb. Bahra.  Co do  
drugiego... (Min. Zieliński): Były? AM: Były, były, były... Niebędący funkcjonariuszem w tym czasie. P.  
gen. Janicki użył takiej formuły w rozmowie na ten temat, że funkcjonariuszem BOR-u się nigdy nie  
przestaje być. (Min. Zieliński):  Aha.  AM:  No. To oczywiście jest pewien punkt widzenia, ale z punktu  
widzenia formalnego, on funkcjonariuszem BOR-u w tym czasie nie był. (Min. Zieliński): Nie był. AM: 
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„stenogramów”  opublikowanych  przez  Krzymowskiego  i  Dzierżanowskiego  a  propos 

funkcjonowania wtedy (10 Kwietnia rano) Centrum Operacji Powietrznych, to o godz. 8.52 

odbywa się tam jeszcze taki dialog:

G.: Jeszcze na południu jest bliżej Briańsk i tam jest… no pogoda powyżej warunków.

Z: Brańsk?

G.: Briańsk, Briańsk. Briańsk.

Z: Br...

G.: Briańsk.

Z: No, słuchaj, zobaczymy…

G.: To jest dużo bliżej od Moskwy.(…) To by leciał jakieś 40 min.

Z: A no zobaczymy, bo ja póki co rozmawiałem z BOR-em. BOR na razie nie ma 

żadnej informacji. Ja tu poleciłem, żeby Okęcie…

G.: Wiesz, jak nie wiem, czy Smoleńsk nie będzie ich tam kierował.

http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-monitorujacy-lot-Tu-154-Witebsk-jest-na-

Bialorusi/ 

Innymi słowy, o „godzinie Macierewicza”, tj. o owej 8.47, BOR nic jeszcze nie wie o żadnej 

„katastrofie”, chyba że założymy, iż BOR wie, ale nie informuje COP, a informuje akurat 

Macierewicza, co byłoby więcej niż dziwne. W Białej Księdze ZP, która jest białym krukiem, 

jeśli chodzi o jej drukowane/papierowe wydanie, tak jak swego czasu książka A. Golicyna 

Nowe kłamstwa w miejsce starych wydana przez „Bibliotekę SKW”, czytamy, jeśli chodzi o 

funkcjonowanie „katyńskiego”, że się tak wyrażę,  zgrupowania BOR:

Za to, co do drugiej osoby, którą on identyfikuje jako funkcjonariusza BOR-u, to ja nie  
mam  żadnej wiedzy. (Min.  Zieliński):  Tak,  bo  z  relacji  płk.  Bielawnego  wynika,  że  to  był  
funkcjonariusz czynny BOR-u, no tak to odebraliśmy i że było ich dwóch nawet. Powiedzmy półtora,  
półtora,  no bo jeden... (śmiech). AM:  Raczej  półtora. (Min.  Zieliński):  ...wyjeżdżał,  wracał,  prawda? 
(http://freeyourmind.salon24.pl/409802,a-duda-przed-zespolem).  Tak  to  na  wesoło  sobie 
parlamentarzyści debatują – wyjątkowo wesoły zaś wydaje się tu być sam szef ZP, który „nie ma żadnej 
wiedzy” o tym „drugim funkcjonariuszu”, czy funkcjonariuszu „1,5” - choć wydawać by się mogło, że o kim 
jak  o  kim,  ale  o  kierowcy  Turowskiego  powinien  cokolwiek  wiedzieć,  skoro  osobie  Turowskiego  też 
poświęci się trochę miejsca w pracach ZP sfinalizowanych wstępnie w legendarnej Białej Księdze.   
Niby drobiazg, a cieszy. Czyżby jednak Torańska i Bahr mieli rację, typując na XUBS źródło informacji  
„przewodniczącego”?  

http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-monitorujacy-lot-Tu-154-Witebsk-jest-na-Bialorusi/
http://www.wprost.pl/ar/215934/Oficerowie-monitorujacy-lot-Tu-154-Witebsk-jest-na-Bialorusi/
http://freeyourmind.salon24.pl/409802,a-duda-przed-zespolem


Czy więc na pewno byłby borowiec z Katynia? I to już o godz. 8.47 zawiadamiający akurat 

Macierewicza o tym  że spadł samolot z prezydentem (vide cytat z relacji Górskiego jako 

motto  9.  podrozdziału  Arytmetyki)56?  Czy  może  „znajomy  Rosjanin”,  jak  w  przypadku 

Poniatowskiego  z  TVN24?  Borowcy  wszak  nic  nie  wiedzieli  o  żadnej  „katastrofie”,  jak 

zapewniał podczas sejmowego posiedzenia ZP świadek Sasin57. 

56 Szkoda, że Górski nie spytał przy okazji: a gdzie spadł? Co wiadomo o ofiarach? Jaki to samolot spadł? 
Niestety Górski też jest świadkiem katyńskim, więc dopiero na przesłuchaniu przed nadzwyczajną komisją 
coś powie więcej i dokładniej o tym historycznym dialogu.

57 Sasin wspomina: druga reakcja [po rozmowie ze Stachelskim – przyp. F.Y.M.] była taka, że poprosiłem 
oficera dowodzącego funkcjonariuszami BOR-u tam, którzy zapewniali ochronę na yyy... cmentarzu...  
z... Przywołałem go i spytałem, czy może być może, czy może ma jakieś informacje na ten temat, co się  
stało. Yyy...  on  wydał mi się w ogóle zaskoczony yyy... moim pytaniem czy moją, moją  
jakby  zapytaniem,  że  jest  jakiś  wypadek.  Znaczy,  jakby  odniosłem  wrażenie,  że  on  w  tym  
momencie nie miał informacji jeszcze na ten temat. Zapytałem go, czy on może skontaktować się z kimś  
na  lotnisku,  kto  by  mógł  tą  informację  potwierdził  i  powiedział,  co  się  naprawdę  stało.  On  mi  
powiedział, że on nie ma właściwie nikogo tam, znaczy, nie ma nikogo na lotnisku, z kim on  
mógłby  rozmawiać  i  od  kogo  mógłby  taką  informację,  yyy...,  uzyskać 
(http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1).  W tym kontekście zresztą źródło 
informacji Macierewicza staje się jeszcze ciekawsze.
Por.  też  relację  Kwiatkowskiego  (Mgła,  s.  89):  Kiedy  tuż  po  uzyskaniu  pierwszych  wiadomości  
jechaliśmy na lotnisko,  obserwowałem sporą nerwowość naszych kolegów z Biura Ochrony Rządu.  
Później  gdzieś  czytałem,  że  BOR  było  obecne  na  płycie  lotniska  w  trakcie  lądowania  samolotu  z  
prezydentem na pokładzie. Wydaje mi się, że to niemożliwe, bo gdyby byli na lotnisku, to ci nasi nie  
byliby tak zdenerwowani,  byliby przecież z nimi w jakimś kontakcie,  mieliby możliwość połączenia,  
mogliby porozmawiać ze swoimi kolegami przez telefon. Coś by wiedzieli, a robili wrażenie, jakby nie  
wiedzieli nic! 
A jeśli ci borowcy wiedzieli, że nie ma katastrofy? No ale to wtedy była wiedza ściśle tajna, jak można  
sądzić. 

http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1


Podążając  jednak  za  Sasinem  przeskoczylibyśmy  już  do  „konwoju”  prezydencko-BOR-

owego (Katyń-XUBS), do którego nie włączy się Macierewicz (zapewne nie przyszło mu to 

do głowy),  a  nasuwa się  jest  jedno pytanie,  którego sobie  do tej  pory  nie  zadaliśmy – 

choćby w kontekście dwóch tak owocnych przesłuchań Sasina przez ZP. Czemu właśnie 

Macierewicz  po  uzyskaniu  już  o  tak  wczesnej  godzinie,  czyli  o  8.47  nie 

kontaktuje się po prostu z Sasinem, „mistrzem ceremonii” przecież? A może 

kontaktuje się? 

To by dopiero był „krąg”, że się tak wyrażę „komunikacyjny” (nie tylko tamtego dnia, tj. 10 

Kwietnia), jeśli jeden świadek przesłuchiwałby drugiego świadka, a obaj wiedzieliby więcej 

niż mówią i więcej niż pamiętają, co do 10-04. Czyż nie? Tylko co by takiego wiedzieli? No, 

wiedzieliby np., że spadł samolot z prezydentem, wnet przecież zaczęliby o tym głośno, co 

raz  głośniej  mówić  dziennikarze  będący  w  Katyniu.  Nie  wiedzieliby  natomiast  wtedy 

zapewne nic o możliwości uprowadzenia jakiegokolwiek samolotu. No bo skąd?



11. Łączenie punktów A i B, a następnie B z A (A = Katyń, B = XUBS)

To pamiętam ten moment i, i pamiętam tą rozmowę i... pamiętam, jak wtedy (...) p. min. Szczygło powiedział – zaśmiał  
się i powiedział: „To mo... może ja zrezygnuję?”, po czym, a p. min. Jacek Sasin mówi: „O, tak, tak, to bardzo dobrze, to  
bardzo dobrze, jeżeli nie polecisz.” On mówi: „Nie, nie, no, żartowałem”, mówi, „przecież, yyy..., generałowie lecą - chcę  
z nimi porozmawiać,tak, że no przecież jestem szefem BBN, (...) moja rezygnacja z tego lotu jest wykluczona.”  
A. Duda (http://freeyourmind.salon24.pl/409802,a-duda-przed-zespolem)

Jeśli 10-04 nie doszło do katastrofy lotniczej „prezydenckiego tupolewa”, natomiast z całą 

powagą  ogłaszana  jest  ona  medialnie,  to  borowcy  wyjeżdżają  z  Katynia  na  XUBS 

dostawszy polecenie zapewne, by odegrać cyrk na samym smoleńskim wojskowym lotnisku 

(analogiczny pod różnymi względami, jak ten odegrany przez „oczekujących”, czyli grupę 

Bahra). O wiele ciekawsze jednak jest to, że  do borowców dołączają w biegu dwaj 

pracownicy KP (a po nich następni). Na posiedzeniu z udziałem A. Dudy58, który, tak się 

złożyło, nie tylko nie poleciał 10 Kwietnia i nawet nie chciał, ale dopiero musiał z Krakowa 

jechać do Warszawy do pilnych obowiązków w KP, tenże Duda w taki sposób opowiada o 

swoistym pościgu, w jaki rzucili się Sasin z Kwiatkowskim, by dołączyć do odjeżdżających 

funkcjonariuszy  BOR.  Naturalnie  jest  to  zupełnie  odmienna  opowieść  od  tych,  które 

publicznie przekazywał główny prezydencki akustyk i kto wie, czy nie ta najbliższa prawdy:

powiedział, że jak po prostu zobaczył, będąc w Katyniu, na miejscu, gdzie miały się odbyć  

58 http://freeyourmind.salon24.pl/409802,a-duda-przed-zespolem   

http://freeyourmind.salon24.pl/409802,a-duda-przed-zespolem
http://freeyourmind.salon24.pl/409802,a-duda-przed-zespolem


uroczystości – nagle, że coś się dzieje, że jest jakieś poruszenie wśród funkcjonariuszy BOR 

straszne i że biegną oni w kierunku samochodów. Więc wtedy on pobiegł za nimi – pyta, co  

się  dzieje,  a  oni  mówią,  że  coś  się  stało,  coś  się  stało  –  jeszcze  mu  wtedy  nie  chcieli  

powiedzieć, co. Tak mi to relacjonował – przynajmniej, o ile pamiętam, tak, taka była to  

relacja. No i wtedy on jakby w końcu wycisnął tam z któregoś tych oficerów yyy..., że jest  

jakiś  problem z  samolotem,  że  coś  się  stało  z  samolotem i  wsiadł  z  nimi  po  prostu  do  

samochodu, no, mówi, prawie, że na siłę, bo nie... 

AM: Tak, tak, my znaliśmy... 

AD:  ...nie bardzo chcieli  go zabrać,  że:  „Panie ministrze,  ale  tu,  ale  samochód musi  być  

specjalny dla pana”. On: „Nie wygłupiajcie się, panowie, siadam z wami”. No i pojechał z  

nimi yyy... na miejsce katastrofy. Tak że tymi oficerami BOR, z tego, co ja, co mi mówiono,  

to tymi oficerami BOR, którzy pierwsi znaleźli  się na miejscu katastrofy, byli właśnie ci  

oficerowie BOR, którzy przyjechali razem z p. min. Jackiem Sasinem. Aha, jeszcze jest jedna  

ważna rzecz – zarówno p. min. Sasin, jak i Adam Kwiatkowski, który razem z nim był,  

mówili mi, że kiedy sz..., kiedy biegli w kierunku miejsca katastrofy, yyy..., od miejsca, do  

którego dojechali samochodem a... yyy... to..., to szedł tam jakiś mmm... ja zrozumiałem, że  

był to jakiś umundurowany człowiek, który szedł w przeciwnym kierunku niż oni biegli i jak  

oni go mijali, to on machnął ręką i powiedział „wsie pagibli”.

W  relacji  borowców  sytuacja  wyglądała  nieco  inaczej,  tzn.  drugim  pasażerem  był  M. 

Wierzchowski, a z Sasinem mieli nawet przełazić przez mur59, ale mniejsza już z tym, bo 

może borowcy pomylili Kwiatkowskiego z Wierzchowskim, a mur z leśnym ogrodzeniem, 

które miał z kolei widzieć Wierzchowski. Po co więc Sasin z Kwiatkowskim jadą na XUBS, 

skoro nie spadł tam żaden samolot z prezydentem? Ktoś powie: może nie wiedzą, że  nie 

spadł? Może jadą, wierząc, że spadł właśnie? Może, może.

Oczywiście, że możemy założyć, że może oni tak właśnie jadą, doczepiwszy się na gapę do 

borowców. Jeśli jednak wczytamy się w zeznania Sasina składane przed ZP, to przecież on 

tam w Katyniu (wedle jego opowieści) skrzykuje wszystkich, odbywa naradę, decyduje o 

wyjeździe,  nakazuje  borowcom „zgłosić”  wjazd  urzędników prezydenckich  (na  lotnisko) 

Ruskom60 etc., gdy jeszcze jest na etapie scenariusza z  lotem Prezydenta i delegacji do  

59 Oficerowie BOR, wraz z dwoma przedstawicielami Kancelarii Prezydenta: ministrem Jackiem Sasinem  
oraz Marcinem Wierzchowskim, dotarli na miejsce katastrofy, przechodząc przez mur znajdujący się na  
końcu pasa startowego. Przedzierali się przez błoto. (http://www.bibula.com/?p=28099).

60 Wyglądać ma to następująco:  postanowiliśmy, że trzeba po prostu udać się bezzwłocznie na lotnisko.  
Poprosiłem  yyy...  dowódcę  BOR-u,  żeby  zorganizował  transport  –  żeby  po  prostu  po  pierwsze,  
zorganizował z Rosjanami możliwość wejścia na teren lotniska, po drugie, ponieważ wiedziałem, że to  
jest lotnisko wojskowe, więc jak przyjedziemy, mówię, no to niekoniecznie muszą nas wpuścić, jak 
nie  jesteśmy  zgłoszeni... (http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1). 
Czemu  Ruscy  „niekoniecznie  mieli  wpuścić”  prezydenckich  akustyków,  jeśli  według  z  kolei  zeznań 

http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1
http://www.bibula.com/?p=28099


Moskwy,  a  w  najlepszym  razie  na  etapie  scenariusza  ze  zjechaniem  samolotu  z  pasa 

(http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa), a dopiero już u wyjścia 

z  cmentarza,  ma  otrzymać  telefon  od  Wierzchowskiego  (mającego  już  być  na  samym 

pobojowisku w stanie histerii). 

Nieważne. Dwaj akustycy pędzą z borowcami na XUBS, jak wiemy. Chcą się dowiedzieć, jak 

wygląda katastrofa prezydenckiego tupolewa. Gnają. Docierają na miejsce, dobiegają na 

pobojowisko... i wracają zaraz do Katynia, czyż nie? Jak opowiada w sejmie Sasin:

Wiedziałem, że  na pokładzie było 96 osób, a widziałem zaledwie kilka ciał,  no i...,  które 

yyy... które... były rozrzucone, więc stwierdziłem, że tak naprawdę większość ciał znajduje  

się gdzieś tam w..., prawda, w samolocie, prawda, czy, czy, czy pod tymi, yyy..., pod tymi  

yyy... częściami samolotu, więc stwierdziłem, że nawet nie będziemy, nie będę w stanie w  

żaden sposób się tam dostać. Miałem też, przyznam, że miałem też taką... yyy... czy, czy, czy  

takie zahamowanie natury moralnej, prawda? Znaczy, stwierdziłem, że, że, że może jakby  

nie jest na miejscu, żeby w tej chwili chodzić i deptać tak naprawdę po yyy... po szczątkach  

osób, prawda, które tam... yyy... leżą, że to jest coś takiego, no, co, co, co może – tak jak się  

nie  powinno deptać  po,  nie  wiem,  po  grobach,  prawda,  tak  się  nie  powinno być  może  

chodzić po szczątkach osób. 

http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1 

Czy nie jest to osobliwa reakcja, jak na teren, gdzie nie tak dawno miało dojść do lotniczego 

wypadku?  Oczywiście  zahamowanie  natury  moralnej  zapewne  jest  jak  najbardziej  na 

miejscu, lecz czy wyłącznie o taką „etyczną blokadę” chodzi? Spadł przecież „prezydencki 

tupolew”, a na „miejscu katastrofy” widać raptem kilka ciał? I to żadnego z nich nie jest w 

stanie  główny  prezydencki  akustyk  zidentyfikować?  W  takiej  sytuacji  faktycznie  nie 

pozostaje nic innego, jak wrócić jak najszybciej do Katynia na mszę. Ale też, czy na pewno 

– na  mszę? Msza  to  oczywiście  niezwykle  specyficzna,  ponieważ – co  wiemy choćby z 

relacji  Kwiatkowskiego  –  w  nastrój  rozmodlenia  wpadają  nawet  dwaj  ruscy 

funkcjonariusze ubrani po cywilnemu siedzący nieopodal prezydenckich akustyków. 

Szczegielniaka,  nie  kto  inny,  a  właśnie  Sasin  z  Kwiatkowskim  mieli  już  być  zawczasu  (przed  10-tym 
Kwietnia) oficjalnie właśnie  zgłoszeni przez KP, by ich na lotnisko wpuszczono (jako „oczekujących” na 
prezydencką delegację). No ale może Sasin sądził, że poranna wiza (zgłoszenie) „wygasła” i potrzebna jest 
nowa?

http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1
http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa


To  taki  przypadek  rozmodlenia  jak  ten,  gdy  w  okolicach  smoleńskiego  lotniska  ruscy 

mundurowi  Bogu  dziękowali  za  kolejne  życie,  gdy  „spadający  tupolew”  ich  oszczędził, 

zahaczając o antenę radiolatarni. 

Myśleliśmy, że odlecieli, aż nagle poczuliśmy, jak coś ścina nam anteny. Gdyby lecieli kilka  

metrów niżej... Z wrażenia aż padliśmy na kolana. Poczuliśmy się, jakby Bóg darował nam  

nowe życie. Wszystko obstawione, mogą nawet strzelać – ostrzegli dziennikarzy

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-1.pdf,  s.  77  (cyt.  za 

Krzymowskim i Dzierżanowskim, s. 37)

Nie da się wykluczyć, iż takich cudów na smoleńskiej ziemi było tamtego niezwykłego dnia 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-cz-1.pdf


więcej, bo – co tu dużo kryć – Bóg darował „drugie życie” przeróżnym osobom. Kto wie, czy 

nie  tylko  tym,  które  zapobiegliwie  zdążyły  wcześniej  „zrezygnować z  lotu”,  lecz  także  i 

takim, które jakimś tupolewem mimo wszystko poleciały – gdzieś w siną dal i szczęśliwie 

wylądowały. 

Powróćmy  jednak  do  Katynia,  dokąd  udał  się  z  „cmentarza  na  XUBS”  Sasin  z 

Kwiatkowskim w nastrojach wybitnie pobożnych. Abstrahując od tego, że nabożeństwo w 

Lesie Katyńskim zaczyna się  niejako od „słowa wstępnego” samego głównego akustyka, 

który stwierdza, że Prezydenta nie ma z nami 61 –  to przecież sam Sasin długo na tej mszy 

nie wytrzymuje – co jak najbardziej zrozumiałe, bo musi „wykonywać telefony”. 

Gorąca,  rozgrzana  do  czerwowności,  linia  między  Dudą  a  Sasinem  (właśnie  podczas 

nabożeństwa  w  Katyniu),  a  więc  dwoma  czołowymi  wtedy  prezydenckimi  ministrami, 

sprawia, że główny akustyk (i zarazem specjalista od krzesełek dla delegacji) decyduje się 

na błyskawiczny powrót do Warszawy ze względu na trwający tam „zamach stanu”. I kto 

wie  (z  perspektywy  czasu),  czy  ta  chęć  dotarcia  do  kraju  nie  była  właśnie  głównym 

powodem... nie tyle powrotu do Katynia na mszę, co poszukiwania w Katyniu Bahra, który 

władny był ów powrót Sasinowi do stolicy „załatwić”. W tej sprawie zas, bez dwóch zdań 

przytomnością wykaże się Kwiatkowski, który podpowie Sasinowi, że „przecież jest jak-40” 

na XUBS, gdy Bahr zaproponuje prezydenckiemu ministrowi wylot ze (nomen omen, jeśli 

61 Warto w tym kontekście obejrzeć film Syndrom katyński – pod kątem tego, co tam opowiada Sasin. 



wspomnimy wątek  już  omawiany  w  Arytmetyce,  a  więc  przelot  delegacji  do  Moskwy) 

stolicy neo-ZSSR. 

Nie  wchodzę w szczegóły  tej  historii,  w skrócie  tylko  przypomnę na koniec,  że  Sasin  z 

Kwiatkowskim  ponownie  wracają na XUBS, ale już nie na „miejsce katastrofy”, lecz do 

jaka-40, w którym spędzą „bez prądu”, po ciemku parę godzin, nim uzyskają zezwolenie na 

odlot. Szczegóły tych niezwykłych „przygód Polaków w Rosji” opisuje książka  Mgła, więc 

zainteresowanych  odsyłam  do  mrożącej  krew  w  żyłach  lektury  zmagań  prezydenckich 

akustyków z „padającymi” komórkami etc. –  żaden z nich bowiem – mimo że będą do nich 

napływać  wieści  o  zidentyfikowaniu  ciała  Prezydenta  i  innych  osób,  już  na  „miejsce 

katastrofy” się nie uda.  Czemu? Być może w obawie,  że „Wosztyl”  odleci  do Polski  bez 

któregoś z nich62. Co natomiast się stanie, gdy Sasin w końcu wróci do kraju? Oczywiście, 

trafi wnet na kolejną mszę i nie zostanie szefem KP, ale następnego dnia...

Też  zwróćmy  uwagę,  że  też  zachodzi  tu  taka  podobna  sytuacja,  jak  w  przypadku  

Prezydenta,  mianowicie  w momencie  wręczenia tej  nominacji  nie  było  zidentyfikowane  

ciało p. min. Stasiaka, więc jakby też trudno było uznać, że... że on yyy... nie żyje. Kiedy  

potem jakby  w mediach  ten  temat  yyy...  się  pojawił  to  gdzieś  taka  informacja  została  

przekazana ze strony p. Mich... czy nawet bezpośrednio marszałka Komorowskiego yyy...,  

że,  że  on  jakby  dokonywał  tej  nominacji  w  stanie  wyższej  konieczności,  ponieważ  był  

przekonany o tym, że nie tylko zginął min. Stasiak, ale zginąłem również ja, w związku z  

62 Sytuację, w której załoga PLF 031 chce wracać „bez pana ministra” opisuje ze zgrozą sam Kwiatkowski:  
Rosjanie powiedzieli nam, że mamy pozostać w samolocie, nie wolno nam wysiadać, bo już opuściliśmy  
teren Rosji – mieliśmy wbite pieczątki, że już wylecieliśmy – więc wyjście z samolotu będą traktować  
jako naruszenie granicy. Po jakimś czasie przyszyli znowu pogranicznicy i powiedzieli, że jakiś ważny  
Rosjanin  chce  się  widzieć  z  panem  ministrem  Sasinem.  Pamiętam,  wstemplowali  panu  ministrowi  
pieczątkę, że znów wjeżdża do Rosji i pan minister poszedł na spotkanie. Wtedy przyszedł do nas pilot i  
powiedział, że za chwilę ma dostać zgodę na start, bo poinformowali go, że za piętnaście, dwadzieścia  
minut będziemy mogli  odlecieć.  Powiedziałem mu wtedy, że nigdzie nie będziemy lecieć,  dopóki  nie  
wróci pan minister, żeby sobie to wybił z głowy. Pamiętam, że pilot bardzo się zdenerwował, zaczął  
może nie krzyczeć, ale bardzo stanowczo powiedział, żebym sobie nie robił żartów, że jeśli dostajemy  
zgodę,  to  musimy  lecieć,  bo  za  chwilę  Rosjanie  tę  zgodę  mogą  cofnąć.  Była  w  nich  straszna  
determinacja, żeby opuścić to miejsce (Mgła, s. 104-105). Niewiele brakowało, a „pan minister” zostałby z 
Ruskami w namiocie – na dłużej.



czym kancelaria yyy... nie mogła pozostać całkowicie bez yyy... kierownictwa.  To byłoby 

śmieszne,  gdyby  nie  było  tragiczne  w  tym  momencie,  bo,  bo  ta  nominacja  p.  

Michałowskiemu  była  wręczana  w  mojej  obecności,  więc  rozumiem,  że,  że  jednak  p.  

marszałek mógł mieć wiedzę na ten temat, że przeżyłem. 
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