
Aneks 2. Fotozestawienia blogerów

Ilustracje  w  części  pierwszej  pochodzą  ze  zbiorów  następujących  osób:  154,  lordJim, 

intheclouds,  Smok Poznański,  MME-MZ,  vlad-igorev,  MMariola,  Krzysztof  P.  i 

zezorro (jest także kilka zestawień, których autorstwa nie udało mi się ustalić).  Zaznaczam od 

razu,  że  nie  są  to  wszystkie  materiały,  lecz  wybrane  przeze  mnie  jako  najciekawsze  z  punktu 

widzenia samego śledztwa i zarazem prowokujące do dalszych badań. Jest też w drugiej części kilka  

moich powiększeń, zestawień i uwag.

154:

                                                (dorzucanie fotela pod ogon)       



(hoboczki i palenisko – zmiksowane kadry z moonflimu S. Wiśniewskiego)



(na zdjęciu najniżej umieszczonym nie widać tej poprawki lakierniczej co na zdjęciach tupolewa 

wyżej; to najniższe zdjęcie jednak nie jest zbyt ostre i mogło być poddane retuszowi, by tupolew 

wyglądał „ładniej”; może też być tak, że to wcale nie jest zdjęcie z 10 Kwietnia tylko jako takie  

zostało umieszczone w Sieci)



(ślady „odświeżania” - i to dość niedbałego - wraku)





(zmiany wyglądu ogona)



(zmiany położenia części wraku)

          (ten sam fragment statecznika poziomego w tym samym miejscu czy w dwóch różnych?)



(to  samo  pobojowisko  czy  dwa  różne,  z  których  jedno  fotografowano  wyłącznie  do  celów 

propagandowych?1)

1 Kwestia  tego,  czy  przypadkiem  Ruscy  nie  zorganizowali  osobnej  księżycowej  scenerii,  by  „udokumentować”  niejako  na  zapas 
(szczególnie w celach dezinformacyjnych, lecz także „na eksport”, a więc do zachodnich mediów) prace „ratowników” oraz innych  
służb „pracujących na miejscu katastrofy” - także była rozważana przez blogerów. Zdania w tej materii są podzielone – jedni blogerzy 
są  zdania,  iż  rozbieżności  w  wyglądzie  i  rozkładzie  szczątków,  a  nawet  w ukształtowaniu  terenu  to  wyłącznie  kwestia  złudzeń 
optycznych, inni zaś (ja także bym się do nich zaliczał), sądzą, że całkiem możliwe było urządzenie (z jakimś np. parodniowym 
wyprzedzeniem  czasowym)  maskirowki,  by  natrzaskać  dodatkowych  zdjęć  i  nakręcić  trochę  filmików.  Stałym  elementem 
pobojowiskowych „dokumentacji” jest unikanie pokazywania ciał oraz szerszej panoramy uwzględniającej tło scenerii.  Sprawy te 
jeszcze powrócą na innych ilustracjach. 



(narodziny 3. salonki)

(dwie kolumny 7-go kwietnia 2010? - zdaniem intheclouds, jak pisałem, tamtego dnia mogły być 

wykorzystane dwa tupolewy (oba  jako  oznakowane  „101”);  por.  też  kolekcję  http://clouds.web-

album.org/photo/381938,7-kwietnia-smolensk)

http://clouds.web-album.org/photo/381938,7-kwietnia-smolensk
http://clouds.web-album.org/photo/381938,7-kwietnia-smolensk


(dość podejrzany wygląd części samolotu, który parę miesięcy wcześniej miał przejść remont)



(powiększony kadr z filmiku Koli – jakby ludzka postać lub po prostu optyczne złudzenie)



(dwa przyloty tupolewami/tupolewem 7 kwietnia 2010? - różne kąty padania cieni)



(jak długo leżała ta część na Siewiernym?)

(różnice między książeczkami z 7-04-2010 i 10-04-2010)





lordJim

(górne zdjęcie wygląda na wcześniejsze niż kadr z  moonfilmu, natomiast oficjalnie jest zrobione 

później)







(okno hotelowe moonwalkera)





(blacharze i zmieniająca położenie kamera „Sony miniDV” moonwalkera2)

2 Pytanie tylko, czy to 10 Kwietnia :) - albo inaczej: czy moonwalker dokładnie wygerulował „zegar kamery”. Zimowe ujęcie z filmu  
„10.04.10” oczywiście.



(niby to samo, lecz nie tak samo – dwa miejsca inscenizacji?)





intheclouds

         (jeden tupolew wykonujący dwa loty czy dwa tupolewy lecące tą samą trasą 7-04-2010?)





Smok Poznański

(raz jeszcze kwestia salonki 3)



(czy na Siewiernym na pewno złożono wrak tego tupolewa?)



     (wypuszczone koła powinny roznieść w drzazgi to dziadostwo pod brzozą)





                                                                 (malowanki wraku?)





MME-MZ



vlad-igorev

(zagadka pancernej brzozy – nieuszkodzony slot, uszkodzone od tylnej krawędzi skrzydło)



(podrzucony krawat stewarda na pobojowisku)

(czy tak zadymiali polankę czekiści?)



MMariola

(dwie brzozy – kadr wyłapany przez MMariolę; niewykluczone, że ruscy pirotechnicy z rozpędu za 

dużo drzew uszkodzili; potem jednak się tę prawą wycięło i był spokój)



(może ta firma pomagała?)



Krzysztof P.





por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/synne-koeczki-pitaleva.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/synne-koeczki-pitaleva.html


zezorro

(znikające części mapy satelitarnej)



Zestawienia znalezione w Sieci

(zmieniające położenie fragmenty wraku lub górny kadr z drugiej księżycowej scenerii)



(boczna brama wjazdowa na Siewiernyj – naprzeciwko hotelu Nowyj;  nie mylić  jej  z  tą główną 

poniżej)





Free Your Mind

ten u góry boczny silnik sponiewierało w błocie, ale ten poniżej, nie 



    (brak śladów zarówno po masakrze, jak i po pożarze, a mają to być rzeczy z kabiny pasażerskiej)

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/powiekszenie.html 

Chyba najdłużej leżąca część na Siewiernym przyszykowana do inscenizowania katastrofy:

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/powiekszenie.html




por.  też  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/najstarsza-czesc-na-

siewiernym.html 

        (to ujęcie zostało przeze mnie odwrócone)

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/odwrocone-koa.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/odwrocone-koa.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/najstarsza-czesc-na-siewiernym.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/najstarsza-czesc-na-siewiernym.html


http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/zdjecie-z-9-kwietnia.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/straz-pozarna-przy-siewiernym.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/straz-pozarna-przy-siewiernym.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/zdjecie-z-9-kwietnia.html


(ruscy „strażacy” biegną blokować drogi)

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/kolekcja-strazacka.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/kolekcja-strazacka.html


Te zdjęcia powyżej są opodal tego, znanego z relacji z 10 Kwietnia, miejsca:

w  którym  toczyły  się  bitwy  dziennikarzy  z  czekistami 

(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/dziennikarze-przy-siewiernym.html)

(biała furgonetka MCzS po prawej stronie)

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/dziennikarze-przy-siewiernym.html


Przewracający się czekista

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/pogon.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/pogon.html


(wysiadanie dziennikarzy z jaka-40? Czy może delegacji z utajnionego „drugiego” jaka?)

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/jeszcze-garsc-fotografii-z-siewiernego.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/jeszcze-garsc-fotografii-z-siewiernego.html


Kadry z filmiku R. Sępa (okolice godz. 9.30 pol. czasu; proszę się nie sugerować czasem emisji)



Wybrane zagadnienia dla dendrologów smoleńskich

(niszczenie drzew za pomocą ładunków wybuchowych umieszczanych w pniu po jego przewierceniu

lub  na  zewnątrz  pnia;  http://www.fs.fed.us/t-d/pubs/pdfpubs/pdf08672325/pdf08672325dpi72.pdf; 

http://www.fs.fed.us/t-d/pubs/htmlpubs/htm08672325/)

por. też www.youtube.com/watch?v=rti0ddLx8B0

http://www.youtube.com/watch?v=rti0ddLx8B0
http://www.fs.fed.us/t-d/pubs/htmlpubs/htm08672325/
http://www.fs.fed.us/t-d/pubs/pdfpubs/pdf08672325/pdf08672325dpi72.pdf


(można też zastosować taki sposób)   

por.  też  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/glossa-do-smolenskiej-

dendrologii.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/glossa-do-smolenskiej-dendrologii.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/glossa-do-smolenskiej-dendrologii.html




No dobrze, brzozę może by tak uszkodzono, ale jak w takim razie uzyskać taki równy, jak poniżej, 

efekt, spytałby dendrolog smoleński?

Do tego potrzebne są inne narzędzia pracy.

http://sartenada.wordpress.com/2010/02/01/helicopter-trimming-branches-helicoptero-recortando-

ramas-helicoptere-taille-branches/ 

http://sartenada.wordpress.com/2010/02/01/helicopter-trimming-branches-helicoptero-recortando-ramas-helicoptere-taille-branches/
http://sartenada.wordpress.com/2010/02/01/helicopter-trimming-branches-helicoptero-recortando-ramas-helicoptere-taille-branches/


http://www.sheyennemfg.com/index.php?p=telesaw 

http://www.sheyennemfg.com/index.php?p=telesaw


Linki do stron (lub wpisów) z wieloma zdjęciami:

http://clouds.web-album.org/  (album intheclouds)

https://picasaweb.google.com/102239713556118879971 (album seaclusion) 

https://picasaweb.google.com/102611403961766168568/DropBox?noredirect=1# (album Krzysztofa P.)

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/barwna-historia-pewnego-miga-23.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/jeszcze-garsc-fotografii-z-siewiernego.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/wycieczka-po-witebsku-i-okolicach.html 

http://fymreport.polis2008.pl/?p=6753 (Witebsk)

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/juznyj.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/bagienne-migawki.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/akcja-ratunkowa.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/dezy-przerozne.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/sledztwo.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/ruskie-kino.html 

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

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

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

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/tvp-info-10iv-od-940.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/kadry-z-kwietniowego-superwizjera-2010.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozne-pliki-moonwalkera.html

http://fymreport.polis2008.pl/?p=6697 (kwestia moonfilmu) 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/czy-tak-to-wygladao-10-kwietnia.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/jak-sie-tnie-samoloty-na-siewiernym.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/manewry-z-lipiecka.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/7042010.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lesny-dziadek-z-filmu-koli.html

http://fymreport.polis2008.pl/?p=421 (kadry z filmiku Koli)

http://fymreport.polis2008.pl/?p=6714  (dezy związane z mapkami)

http://fymreport.polis2008.pl/?tag=forum-smolenskie-moderowane-przez-amielina 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/polski-omon.html

http://fymreport.polis2008.pl/?p=6379 iły-76 z wizytami nad Wisłą 

http://fymreport.polis2008.pl/?p=6379
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/polski-omon.html
http://fymreport.polis2008.pl/?tag=forum-smolenskie-moderowane-przez-amielina
http://fymreport.polis2008.pl/?p=6714
http://fymreport.polis2008.pl/?p=421
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/lesny-dziadek-z-filmu-koli.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/7042010.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/manewry-z-lipiecka.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/jak-sie-tnie-samoloty-na-siewiernym.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/04/czy-tak-to-wygladao-10-kwietnia.html
http://fymreport.polis2008.pl/?p=6697
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozne-pliki-moonwalkera.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/kadry-z-kwietniowego-superwizjera-2010.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/tvp-info-10iv-od-940.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-ryzenka.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-plusninem.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/rozmowa-z-milicjantkami.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/ruskie-kino.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/sledztwo.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/dezy-przerozne.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/akcja-ratunkowa.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/bagienne-migawki.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/juznyj.html
http://fymreport.polis2008.pl/?p=6753
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/wycieczka-po-witebsku-i-okolicach.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/jeszcze-garsc-fotografii-z-siewiernego.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/10/barwna-historia-pewnego-miga-23.html
https://picasaweb.google.com/102611403961766168568/DropBox?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/102239713556118879971
http://clouds.web-album.org/
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