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W punkcie usługowym zegarmistrza smoleńskiego 

Free Your Mind 

 

SW: Chciałbym, mówię, z mojego skromnego doświadczenia, podkreślić, że jest to nie, po prostu, nieprawdą, że tej mgły nie 

było. 

AM: To jest, to jest oczywiste. 

[posiedzenie ZP, luty 2011] 

 

1. Od libretta do operetki 

Już w tekście Elementarz smoleński, zwracałem uwagę na libretto, jakie do operetki zaprezentowanej 

w sejmie przez polskiego montażystę, S. Wiśniewskiego, prezentuje przed owym posiedzeniem szef 

ZP, A. Macierewicz (http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/es-fym.pdf s. 32-33). 

Twierdzi on mianowicie, iż zrobione przez SW dokumenty ze Smoleńska, z 10-04, obiegły cały świat 

(…) w bardzo różnorodnych wersjach (…) oraz, że w Youtubie i innych środkach przekazu czy 

pośrednictwa funkcjonują (…) od wersji kilkunastosekundowych do wersji kilkudziesięciominutowych 

(…). Najważniejsza jest oczywiście ta fraza „dokumenty [SW] z 10-04” – jednoznacznie 

umiejscawiająca wideo-zapisy moonwalkera na osi oficjalnej, moskiewskiej narracji. Jednakże, by nie 

było wątpliwości (co do osi czasu), swoje libretto ma owego dnia w sejmie również i świadek, który 

zrazu zgrywając się na chłopka-roztropka, „ni wi” co „godoć”, wobec tego „czeka na pytania” (w 

związku z tym ZP spontanicznie stwierdza, że obejrzany zostanie „dokument”), po czym, ledwie ów 

SW odpali z kompa swój księżycowy materiał na telebimie,  

 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/es-fym.pdf
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wprowadza nas przygotowanym1 zagajeniem w swoje „parametry czasowe” już od pierwszych 

sekund odtwarzanego i zagadywanego moonfilmu. 

 

Gdy obiektyw kamery zatrzymuje się na „czarnej skrzynce samolotu, który się rozwalił”, chłopka-

roztropka zgrywa z kolei maestro Macierewicz. Mimo że już na wstępie zarówno on powiedział 

wyraźnie zebranym, że na posiedzeniu chodzić będzie o „dokumenty z 10-04” i mimo że SW zagaił 

moonfilm, wskazując - by nikt nie przeoczył, choć oznaczenia na wideo widoczne są jak byk - że 

dołączył do swego wideo „datę i godzinę” (by łatwiej było się do tego odnosić) – to szef ZP pyta z 

                                                           
1
 Każdy, kto uważnie i wielokrotnie przesłuchał posiedzenie ZP, może dostrzec, iż SW posługuje się 

WYUCZONYM tekstem zeznań. Tak, wyuczonym – nie relacjonuje on tego, czego faktycznie miałby być 
świadkiem i często sam sobie stawia pytania i… odpowiada na nie. Miejsca, w których musi improwizować, łata 
w konwersacjach na bieżąco, ale większość tego, co ma parlamentarzystom do powiedzenia, ma zawczasu 
skrupulatnie przygotowane i przećwiczone z przekonującymi powtórzeniami włącznie. Stąd też jednak (tj. z 
nadmiaru szczegółów, które musi stale mieć „przed oczami” pamięci jako, co tu kryć, fałszywy świadek) 
przytrafiają mu się przeróżne językowe lapsusy, np. jak ja to nazywam „nagonka” oraz jak oni [tu internauci] to 
nazwali „sowiecka nagonka”, ale też potknięcia natury logicznej – gdy pos. A. Sikora pyta Wiśniewskiego o to, 
co się stało, że ruszył on z kamerą ze swego pokoju filmować „w te mokradła”, SW odpowiada, że „jak już 
wspomniał” o tych pracownikach, którzy przyszli coś naprawiać... Otóż właśnie przed pytaniem Sikory NIC 
takiego na posiedzeniu ZP moonwalker nie wspomina, a więc żadnej wzmianki o blacharzach na tarasie przed 
oknem hotelowym nie czyni. Ewidentnie więc, „zeznając” przed ZP, gubi się w pewnych szczegółach. Wychodzi 
to też podczas analizowania przez parlamentarzystów, kwestii mgły na materiałach SW – o czym szerzej w 
niniejszej notce. Uwaga techniczna: proszę na ilustracjach zamieszczanych w niniejszym opracowaniu (chodzi 
głównie o kadry z moonfilmu i mgielnego sitcomu, ale też o jeden z filmiku I. Fomina) zwracać uwagę na 
niebieskawą poświatę (nad drzewami, budynkami, na niebie etc.) taką, jak ta widoczna na zdjęciu na s. 1, 
świadcząca o niedokładnym przefiltrowaniu obrazu w postprodukcji przez montażystę/ów.     
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głupia frant, co to za cyfry po prawej stronie obrazu. I montażysta tłumaczy cyfry cierpliwie, że to 

data nagrania i godzina nagrania, ustawiona według zegara kamery – i może ona różnić się 

(zdaniem moonwalkera) „około pół minuty z czasem rzeczywistym”. Dla AM te dodatkowe detale 

(typu półminutowy rozjazd) nie mają większego znaczenia, gdyż zaczyna on wnet snuć własny 

dramatyczny i filozoficzny zgoła monolog na temat czasu, tj. ruchomej godziny „katastrofy”, którą 

zrazu podawano taką, potem siaką, na temat godziny znalezienia „czarnych skrzynek”, godziny z 

aktów zgonów itd. Nie przyjdzie Macierewiczowi do głowy spytać świadka o to, w jaki sposób ten 

„zegar kamery” sobie on ustawił, tzn. czy SW nie wprowadził „zegara” do obrazu właśnie dopiero po 

„ustaleniu godziny katastrofy” jako („ostatecznej”, niepodlegającej dalszym negocjacjom, godziny 

Morozowa) 8:40/8:41 (pol. czasu). No ale nie od tego jest szef ZP, by dociekać takich kwestii. 

 

Nikt na posiedzeniu ZP nie pyta też Wiśniewskiego o to, dlaczego właśnie bez „zegara kamery” całymi 

dniami emitowany był jego legendarny materiał, co to „obiegł cały świat” i dlaczego montażysta, 

udzielając wywiadu za wywiadem i 10 Kwietnia, i kilka dni później, ANI RAZU nie zająknął się, że o 

godzinie 8:56 (zgodnie nie tylko z „zegarem kamery”, lecz i tym, co na moonfilmie widać) nie mogło 

dojść do „smoleńskiej katastrofy”. Nim maestro Antonio wygłosi monolog (przerywając 

Wiśniewskiemu), świadek wyjaśni jeszcze fachowo: Komisja, która badała moje materiały filmowe, 

stwierdziła, że ten czas jest na tyle wiarygodny, że właśnie komisja p. Millera użyła to jako 

odniesienia do swojej prezentacji właśnie też mojego materiału zrealizowanego wcześniej kamerą, 

która stała i nagrywała pogodę przez okno2. Ale nie tylko KBWLLP potraktuje „zegar kamery” jako 

dostarczający narracyjnej „osi czasu” – ZP także dokładnie to samo zrobi, właśnie dzięki 

elokwentnemu AM, który cyfry po prawej stronie obrazu uzna za niepodlegające jakiemukolwiek 

sprawdzeniu. Innymi słowy, szef ZP zadba o to, by problem czasu został rozstrzygnięty dzięki 

zegarmistrzowi ze smoleńskiego hotelu. 

 

2. Warsztat zegarmistrza 

Jak to jednak u zegarmistrza bywa – w jego warsztacie wisi wiele ściennych zegarów – zwykle 

zsynchronizowanych, choć mogą być i takie wybijające „odmienny nieco czas” – analogicznie SW 

pracuje na różnych zegarach, które reguluje w taki sposób, by pasowały do wojskowego „kodu 

                                                           
2
 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1  

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
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smoleńskiego”3. O pierwszej regulacji już powiedziałem: dostosowanie moonfilmu do „godziny 

Morozowa” uznanej za „punkt zero”, w stosunku do którego należy sytuować „zdarzenia” (jak 

„upadek samolotu” i „reakcje służb”) i „działania” (np. dobiegnięcie Wiśniewskiego z kamerą „w te 

mokradła”), czyli nanizać je na fikcyjną oś czasu. Gdyby bowiem w mediach (polskich i światowych) 

podano 10 Kwietnia nie tylko ową 8:56 pol. czasu jako „godzinę katastrofy smoleńskiej” (jak 

podawano),  

 

czy nawet jeszcze dokładniej, bo 8:57 

 

lecz także, że już o godz. 8:50 spostrzegawczy polski montażysta sfilmował na „miejscu katastrofy” 

czarną skrzynkę „samolotu, który się rozwalił” – to nie tylko w gmachu przy Czerskiej mogłaby zapaść 

spora konsternacja i konfuzja. Zwykle rejestratorów można się doszukiwać po jakimś lotniczym 

zdarzeniu, a nie przed nim. 

 

I każdy zegarmistrz musi dysponować ścisłą i zarazem podstawową, zawodową wiedzą: co jest 

właśnie przed, a co po. Inaczej nie mógłby precyzyjnie dostrajać zegarów w swym usługowym punkcie 

                                                           
3
 Por. na ten temat moje dwie notki: http://freeyourmind.salon24.pl/582859,zlamac-kod-smolenski i 

http://freeyourmind.salon24.pl/585044,zlamac-kod-smolenski-2  

http://freeyourmind.salon24.pl/582859,zlamac-kod-smolenski
http://freeyourmind.salon24.pl/585044,zlamac-kod-smolenski-2
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(zwłaszcza jeśli w grę wchodzą poważne zegary wojskowe, które muszą chodzić równo jak kompania 

reprezentacyjna). Zapewne zdanie Wiśniewskiego - cytowane wyżej - przeczytali Państwo 

nieuważnie, więc je przypomnę w najważniejszym fragmencie, by wziąć teraz parę zwrotów z niego 

„pod lupę”: ten czas jest na tyle wiarygodny, że właśnie komisja p. Millera użyła to jako odniesienia 

do swojej prezentacji właśnie też mojego materiału zrealizowanego wcześniej kamerą, która stała i 

nagrywała pogodę przez okno. Jak wiemy, SW nie był przesłuchiwany ani przez „MAK”, ani przez 

„komisję Millera”. W jaki sposób więc KBWLLP mogła bez jego zeznań uznać „czas za na tyle 

wiarygodny”, a „zegar kamery” za dostarczający „osi”, na której można osadzić „smoleński wypadek 

lotniczy”? To pytanie do członków „komisji”, nie do mnie, ale wróci ono pod koniec niniejszego 

tekstu. Jakiś wojskowy powód musiał być – niekoniecznie związany z pracą zegarmistrzowską – raczej 

z koniecznością wzmacniania oficjalnej narracji. To na jej usługach bowiem pracuje zegarmistrz 

smoleński, było nie było.      

 

Ale mniej nas teraz winna interesować nieboszczka KBWLLP (po której schedę chwilowo przejęła 

egzotyczna „komisja Laska” – bardziej jako kwiatek do kożucha aniżeli jako gremium badawczo-

analityczne), co jeden zegarmistrzowski drobiazg, o którym wspomina bystry Wiśniewski. Twierdzi 

on, że „dokumentujący mgłę” materiał z parapetu hotelu Nowyj zaprezentowany premierowo przez 

KBWLLP dopiero w styczniu 20114 (a więc na miesiąc przed głośnym występem SW przed ZP) został 

zarejestrowany wcześniej niż wideo z przechadzki moonwalkera po polance samosiejek, mokradłach i 

bagnach. Oczywiście, jeśli udajemy się do zegarmistrza, to nie po to, by mu mówić, która dokładnie 

jest godzina, to raczej on nam powinien ją podać – tym niemniej, jeśli już parę razy ów zegarmistrz 

nam podpadł z regulowaniem zegarka, to nie tylko sprawdzamy w innych miejscach, jak faktycznie 

należy pokręcić wskazówkami na tarczy, ale też i podejrzliwie na samego usługodawcę zaczynamy 

patrzeć. Najwyraźniej ma on bowiem interes w tym, by wyprowadzać nas w pole i wystawiać do 

wiatru.  

 

3. Między zegarem hotelowym a księżycowym 

Zegarmistrz Wiśniewski wyznaje (na posiedzeniu ZP), że moonfilm nagrał on na jednej kasecie, zaś 

mgielny sitcom na innej. Wypadałoby tedy odpowiednio mówić o dwóch zegarach – księżycowym 

(skrótowo: ZK) i hotelowym (skrótowo: ZH). W narracji montażysty parapetowy „zegar mgielnego 

sitcomu” (ZH) chodzi niejako dalej/wciąż, tylko że już na „miejscu katastrofy” (tu jako ZK). Przerwa, 

której nie zarejestrowało oko żadnej kamery (nawet hotelowej), wynosi zaledwie kilka minut, 

zapewnia moonwalker, na jego ogarnięcie się, ubranie (bo był w stroju niekompletnym, mimo 

otwartego na oścież okna przy temperaturze dwóch stopni powyżej zera), spakowanie osprzętu, no i 

przebieżkę na pobojowisko (na którym dojdzie do bliskiego spotkania trzeciego stopnia – 

księżycowego wędrowcy z tubylcami mundurowymi). ZH miałby być zatem wcześniejszym zegarem, a 

ZK późniejszym, ewentualnie ZK = ZH w przybliżeniu, tj. z pominięciem „przerwy”. Nietrudno zresztą 

wyobrazić sobie taki scenariusz, w ramach którego Wiśniewski po zdjęciu kamery z parapetu nie 

wyłącza jej wcale, odstawia ją na stół (na przygotowanie się do wyjścia), a następnie bierze ją, zbiega 

                                                           
4
 Wcześniej jakoś nie było okazji na prezentowanie „zapisu z parapetu” – tak jak i nagrań audio z „wieży kontroli 

lotów” XUBS.  
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po schodach hotelu, wypada na ulicę i wszystko nieustannie kręci, do samej polanki i „zatrzymania” 

na niej. W takim scenariuszu, co jasne, nie doszłoby do zmiany/zamiany kasety – lecz chodzi mi o 

ilustrację „niezmienności czasu”, a ściślej ciągłego działania „zegara kamery”. Taką wszak 

niezmienność tudzież ciągłą pracę (różnych zegarów) wciska nam bez zmrużenia oka zegarmistrz SW. 

 

W tym miejscu ktoś niebędący paranoikiem od maskirowki mógłby się podrapać po głowie i zapytać: 

„ale w czym właściwie problem – nie ma chyba żadnego poważnego powodu do wątpienia w to, iż ZH 

poprzedza ZK, nawet jeśli mgielny sitcom zrealizowano na innej kasecie niż księżycowe wideo z 

„miejsca katastrofy”?” Z pozoru nie ma podstaw do zwątpienia w tej materii, a więc jeśli ktoś pije 

teraz kawę, to nie musi się obawiać, że zaraz ją na siebie, wzdrygnąwszy się, wyleje. No, niby nie ma 

powodów do sceptycyzmu, raczej nie ma. Dwie kasety zapisane zostają w taki sposób, że kasetę A 

nagrano wcześniej, kasetę B nagrano by później. Albo jeszcze prościej ujmując: tak jakby strona A 

płyty Dark Side of the Moon i strona B, zapisane na starym kaseciaku – coś przed, coś po. 

(Niezorientowanym wyjaśnię aluzję: słynny numer Time na płycie Dark Side of the Moon zaczyna się 

od… pracy zegarów. Warto go sobie odświeżyć czasem.) A poprzedza B w alfabecie. Do tego 

momentu nikt nie może powiedzieć „nie”. Ale… 

 

Ale… ale, skąd wiemy (na sto procent), że zegar ZH chodził rzeczywiście wcześniej niż ZK, czyli, że 

mgielny sitcom nie powstał jako wideo zrobione po moonfilmie? Niemożliwe, prawda? I nie do 

pojęcia. Pomijam tu cytowaną wyżej wypowiedź moonwalkera (czyli opinię zegarmistrza tyczącą się 

tego, że wszystko w zegarach i z zegarami ustawił, zsynchronizował, wyregulował jak należy). 

Moonfilm wszelako, jak wskazywałem w różnych opracowaniach, wyraźnie rozmija się z tym, co 

wiemy z ofic. dokumentacji a propos polanki samosiejek przy XUBS w dn. 10-04, w godzinach 

przedpołudniowych lokalnego czasu. Już na posiedzeniu ZP (pod koniec) „przewodniczący” zdumiewa 

się, cóż to za ludzi sfilmował Wiśniewski, skoro „raport MAK” podaje czarno na białym, że pierwszy 

wóz strażacki z nr. 3 przybywa na „miejsce katastrofy” o 10.55 rus. czasu, czyli o 8:55 pol. (wedle ofic. 

różnicy między strefami)5. Tymczasem o owej 8:55, zgodnie z „zegarem kamery”, operują na 

                                                           
5
 Nawiasem mówiąc, sam SW stara się wielorako „doginać narracyjnie” swój materiał do potrzeb moskiewskiej 

legendy. Opowiada on (w sejmie) np. że straż przyjechała „tak późno”, choć była „tak blisko” i wyjaśnia to (jakąś 
nie wiadomo kiedy odbytą) rozmową z jakimś strażakiem, że niby szukali katastrofy na szosie i musieli dopiero 
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moonfilmie już dwa wozy strażackie (z których pierwszy ma napis SmaZ, a nie nr 36) i kilkunastu ludzi 

na polance samosiejek („strażacy” w różnych rodzajach uniformów i „omonowcy”). Montażysta 

filmuje „czarną skrzynkę” już o 8:50 („zegar kamery”), a dwie godziny później, zgodnie z „zegarem 

telewizyjnym” TVN24, władze smoleńskie głoszą, że jeszcze „nie znaleziono czarnych skrzynek”7, choć 

tak szczelnym kordonem „miejsce katastrofy” otoczono, iż żadna mysz dziennikarska się nie może do 

„wraku” przecisnąć (vide film J. Kruczkowskiego Na własne oczy8). Czyżby więc ktoś perfidnie schował 

w krzokach rejestrator widziany przez moonwalkera, zaraz po tym, jak ten ostatni znalazł go, 

przedzierając się przez błota i mokradła od strony ul. Kutuzowa9? Czy może bagna na chwilę 

wciągnęły, wessały czarną skrzynkę, a potem wypluły w okolicach ogona? 

 

4. Czasowe osadzenie „mgły smoleńskiej”, czyli tumana 

To jednak mało. Na zdjęciach zrobionych na polance samosiejek przez Wiśniewskiego mgła jawi się 

jakby w zaniku (por. rozmowę pos. J. Szczypińskiej z SW na posiedzeniu ZP), aczkolwiek na 

fotografiach późniejszych (wg „zegara aparatu fot.”) mgła jest jakby większa10. Cofka tumana, tak jak 

woda się cafa podczas powodzi? Na ruskiej ziemi to zjawiska normalne i regularne, nawet jeśli 

ocierają się o paranormal activity. No ale na mgielnym sitcomie tuman spory do ostatnich chwil 

filmowania się mocno trzyma (fragmenty w przyspieszonym tempie zamieszcza, pewnie dzięki 

uprzejmości polskiego montażysty, A. Gargas w niezapomnianym 10.04.1011), zaś na moonfilmie mgłę 

„przewiało”, „zdmuchnęło”, „wyparowała” itp. (jak wyjaśnia SW i co potwierdza po nim AM). Jakże 

więc potem, tzn. po przewianiu, zdmuchnięciu i wyparowaniu, miałoby coś mgłę „przywiać”, 

„przydmuchać” i znowu „skroplić”? Dużo by nad tym dumać i głowę niepotrzebnie łamać. Przyjmijmy, 

że może jakoś cofnął się smolienskij tuman. Jak jednak wyjaśnić to, iż reportaż z przewianych wiatrem 

bagien nie przepadł podczas „zatrzymania polskiego montażysty przez sowiecką nagonkę”? 

Wiśniewski ma tu parę podręcznych rozwiązań tej zagadki: „taśma na wabia”, „przewinięcie kasety 

                                                                                                                                                                                     
zawrócić, bo jest nasyp. Tymczasem, gdy zaczyna się moonfilm, to przecież „straż już jest” (pierwszy wóz i 
kręcący się ludzie). Nie jest więc wcale sfilmowany, a więc i znany, moment jej przyjazdu – nie można zatem 
wcale twierdzić, że „przyjechała tak późno”. O opóźnieniu można by więc mówić dopiero w kontekście „danych 
MAK-u”: „katastrofa” o 8:41, a pierwsza straż dopiero o 8:55.  
Innym przykładem doginania narracji przez SW (na ofic. potrzeby) jest opowieść o karetkach (które niby słychać 
na moonfilmie, ale nie widać) – tu jednak SW sam w pewnym momencie się mota w kolejnych wersjach swych 
opowieści (ewentualnie celowo podaje sprzeczności). Przed ZP – powołując się na dźwięk karetek ze ścieżki 
audio moonfilmu – twierdzi, że nieprawdą jest, iż karetki przybywały nie na sygnale, tylko na migających 
światłach „kogutów”, natomiast w wywiadzie dla L. Misiaka i G. Wierzchołowskiego, czołowych śledczych ze 
szkoły Macierewicza (por. Musieli zginąć, s. 89), stwierdza: Jedyny sygnał zarejestrowany na moim materiale to 
straż pożarna. Karetki – z tego, co pamiętam – nie jeździły na sygnale, tylko na migających światłach 
„kogutów”. Gdyby tego było mało, to w tymże wywiadzie SW dodaje: O 8:56 włączono syreny alarmowe, ale 
straż przyjechała wcześniej – remiza jest 200-300m od miejsca katastrofy. Na moim materiale filmowym słychać 
taki dziwny dźwięk, to właśnie syrena straży pożarnej. Ja i straż pojawiliśmy się na miejscu w zbliżonym czasie. 
Na uwagę Misiaka i Wierzchołowskiego: Na filmie autorstwa Andrieja Mendrija słychać taki przeciągły odgłos, 
jakby sygnał pociągu – SW odpowiada: To właśnie odgłos straży pożarnej. Ani Misiak, ani Wierzchołowski nie 
dopytują, dlaczego aż takie kity świadek im sadzi.    
6
 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/es-fym.pdf s. 41. 

7
 http://yurigagarinblog.wordpress.com/2014/05/22/nie-znaleziono-czarnych-skrzynek/  

8
 http://freeyourmind.salon24.pl/578682,zamiast-trailera-lotow-do-katynia  

9
 http://freeyourmind.salon24.pl/579744,spacer-ul-kutuzowa  

10
 http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/es-fym.pdf s. 33, 39. 

11
 http://www.youtube.com/watch?v=_RjaBrqoLmw od 2’34’’. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/es-fym.pdf
http://yurigagarinblog.wordpress.com/2014/05/22/nie-znaleziono-czarnych-skrzynek/
http://freeyourmind.salon24.pl/578682,zamiast-trailera-lotow-do-katynia
http://freeyourmind.salon24.pl/579744,spacer-ul-kutuzowa
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/es-fym.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=_RjaBrqoLmw
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do przodu”, „może się im spodobałem”, „nie sprawdzili” etc. Potraktujmy je jako obowiązujące i nie 

ułatwiajmy sobie sprawy z zegarami i zegarmistrzem. 

 

Moonfilm jakoś (nadludzkim wysiłkiem woli, jakby rzekł M. Hłasko) przetrwał, a mgielny sitcom 

pozostał bezpiecznie w hotelu Nowyj podczas wyprawy SW na bagna. Dwie kasety, dwa bezpieczne 

losy. No problemo. Nie myślimy na razie o takim paranoicznym wariancie, że moonfilm przetrwał 

właśnie z tego powodu wszelkie „burze magnetyczne i czasowe”, że Wiśniewski filmował np. w piątek 

9 kwietnia 2010 jakąś próbę generalną (na śmietnisku przy smoleńskim Siewiernym) przed 

maskirowką – zobaczywszy z okna hotelowego (w którym operował z kamerą od paru dni, prowadząc 

obserwacje lotniska), że coś się pali i dymi za drzewami w okolicy muru wojskowego aeroporta. 

Wszelkie sprzeczności (pojawiające się na linii: moonfilm – to, co głosi ofic. dokumentacja) nas teraz 

nie interesują, tak jak i to, że „MAK” szerokim łukiem omijał w swej dokumentacji jakiekolwiek 

zdjęcia SW, jakby czując od nich nieprzyjemny swąd (może bagienne wanianie).  

 

Przejdźmy zatem do mgielnego sitcomu, czyli zapisu „pogody smoleńskiej” prowadzonego z parapetu 

hotelowego okna, w (niewiadomym, załóżmy roboczo) czasie xx:yy:zz albo nawet -- : -- : -- (zgodnie z 

oznaczeniami z „wyłączonego” zegara kamery).  

 

To przejście (od zegara ZK do ZH) jest tym bardziej uzasadnione, że (jak wiemy nie tylko od 

Wiśniewskiego) w prezentacji KBWLLP (styczeń 2011) właśnie ZH uznano za pewien ostateczny zegar 



9 
 

(coś jak „wzorzec metra”), względem którego sytuowano np. wylot PLF 101 z Okęcia, podejścia 

„Wosztyla” (nie „zarejestrowane” akurat na żadnej kasecie) i „Frołowa” (tylko jedno pokazane), 

tudzież niezwykle barwne ruskie dialogi mundurowych „kontrolerów”, przetykane żołnierskim 

mięsem. Każdy zaś, kto widział wiekopomne dzieło Gargas 10.04.10, pamiętać musi też, iż tam został 

zamieszczony we fragmentach, bez fonii i w przyspieszonym tempie, mgielny sitcom, którego obraz 

nie powinien budzić niczyich wątpliwości12. Wprawdzie żadnych zarysów przelatującego dwukrotnie 

iła tam w tym pośpiechu nie widać (może akurat te nieliczne klatki „wycięto” dla oszczędności „czasu 

antenowego”), ale szara mgła prezentuje się jak diabli w pełnej okazałości w poszarzałym 

smoleńskim uniwersum zaokiennym. Poza tym dla malkontentów lub ludzi mało spostrzegawczych 

„ił-76” jako przelatujący o godz. 7:25 (wg „zegara kamery”) dwukrotnie jest w zwolnionym tempie u 

Gargas przedstawiony, jak mknie – w osobnym, wypreparowanym fragmencie w tymże 10.04.1013 

(wzorem „poklatkowej” prezentacji KBWLLP). Kręcić nosem nie należy, że tylko jedno podejście 

„Frołowa” jest dwa razy (for dummies),  

 

a nie dwa jego podejścia raz za razem14. I wszystko powinno być w pariadkie dla niedowiarków 

niedających wiary zegarmistrzowi. 

 

 

5. Mgielny sitcom w wersji z 10.04.10 a ten z posiedzenia ZP 

I być może z hasłem wsjo w pariadkie należy wiązać to, że na posiedzeniu ZP brakuje wolnych chwil 

na szczegółowe prześledzenie (premierowego przecież) zapisu SW z parapetu15, tak bowiem 

parlamentarzyści gnają ze swoją śledczą rabotą (część z nich tak się krząta w trakcie „obrad” - 

wchodzi, wychodzi,  

                                                           
12

 Gargas oszczędziła nam słuchania ścieżki dźwiękowej, bo – jak się domyślamy – nic się nie dzieje. 
13

 Por. http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl1.pdf s. 23-26. 
14

 Podobnie KBWLLP w styczniu 2011 prezentuje tylko rzekome pierwsze podejście „Frołowa”, a nie np. 
„Wosztyla” i dwa kolejno „Frołowa”. Jakiś baran mógłby w związku z tym pomyśleć, iż tylko za pierwszym razem 
„widać iła”.  
15

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html  

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-wl1.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2013/03/blacharze-i-inne-osobliwosci-godziny.html
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przewala papiry, telefony odbiera jak szef ZP - że można mieć wątpliwości, czy na samo śledztwo 

mają jeszcze odrobinę czasu), w związku z tym i polski montażysta zdany jest wyłącznie (i chyba na 

jego, i ZP, szczęście) na fragmentaryczną prezentację i przewijanie swej „rejestracji pogody”. Ale 

nawet mimo tak szczątkowego (i nieco nerwowego, jakby coś nieładnego miało przy tej okazji wyjść 

na jaw) przedstawienia mgielnego sitcomu, można dostrzec pewne różnice między „oczyszczonym” 

materiałem przekazanym przez Wiśniewskiego śledczej Gargas 

 

a tym nieco „brudnym” wideo z posiedzenia ZP16.  

 
                                                           
16

 SW zabezpiecza się przed posiedzeniem w ten sposób, iż przygotowuje sobie „wybrane” pliki z określonymi 
fragmentami, typu „godzina 7:19 czasu warszawskiego”, „podejście iła” – natomiast całości mgielnego sitcomu 
nie ma najwyraźniej zamiaru przedstawić (stąd cyrk z przewijaniem wideo z hotelowego parapetu). 
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Na kadrach pojawiających się na mgielnym sitcomie kamera sejmowa, która „filmuje film” 

pokazywany na telebimie, automatycznie wyławia niebieskawe obszary (za drzewami i nad długim, 

charakterystycznym budynkiem, prostopadłym do hotelowego) nie do końca precyzyjnie domglonego 

- w postprodukcji - obrazu.  

 

W paru miejscach mgielny sitcom wykazuje się różnymi innymi niedoróbkami (w stosunku do tego 

„oczyszczonego” do 10.04.10), jak np. zielony pasek z prawej w górnym rogu poniżej: 

 

który pojawia się i znika, sygnalizując jakieś montażowe poprawki. 
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i jakby jeszcze „zegar kamery” był w „naprawie” albo przynajmniej w „rozruchu” próbnym.  
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[powyżej powiększenie wycinka jednego z kadrów pojawiających się podczas przewijania mgielnego sitcomu przez SW na 

posiedzeniu ZP – pod czwórką oznaczającą miesiąc pojawia się  ślad po jakimś innym oznaczeniu, jakby dolny fragment „8”, 

zaś w wierszu z „godziną” spory galimatias, jeśli chodzi o wskazania „zegara”] 

 

W pierwszym akapicie niniejszej notki zwracałem uwagę na libretta Macierewicza i Wiśniewskiego 

związane z operetkowym umiejscawianiem „materiału dowodowego” na pewnej osi czasu. SW 

dokonuje takiego osadzenia wielokrotnie (wszystkich tego rodzaju momentów nie będę przypominał, 

tylko trzy na potrzeby niniejszej notki): 1) najpierw włączając moonfilm; 2) potem opowiadając o 

„cyfrach” na tle „czarnej skrzynki”, o które dopytuje AM; później zaś, 3) włączając mgielny sitcom. 

 

Pierwszy kadr „parapetowego wideo” przedstawiony jest przez SW bez „zegara”, ale za to z 

wyraźnym usytuowaniem dokonanym przez zegarmistrza: ma to być ni mniej ni więcej tylko „7:19 

czasu warszawskiego”. Macierewicz w tym porządkowaniu czasowym wydarzeń wspomaga 
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Wiśniewskiego kiedy tylko może i jak tylko może, usiłując ze wszystkich swych sił dopasować do ofic. 

narracji jak najwięcej z tego, co przekazuje świadek17, z rozpędu jednak szefowi ZP czasem owa 

rabota wychodzi aż za dobrze, gdy np. stwierdza on, że co do wczesnego utrzymywania się mgły (w 

„dniu katastrofy”, wg SW: ta mgła była co najmniej od godziny 6 rano), montażysta ma na myśli 

„szóstą czasu moskiewskiego, prawda, znaczy, rosyjskiego” (zaś Wiśniewski koryguje 

„przewodniczącego”, że „raczej warszawskiego, raczej warszawskiego”). Czemu jednak SW mówi w 

przypadku „godziny 7:19” (i pierwszego kadru mgielnego sitcomu) z naciskiem o warszawskim czasie, 

skoro ów SW siedzi sobie od świtu danego dnia (ponoć zerwać się miał 10 Kwietnia „o trzeciej, 

czwartej rano bo sen nie chciał przyjść”) w smoleńskim hotelu z kamerą przestawianą co ileś minut, 

by jak najlepiej wyłapać to, co ma się dziać w okolicy smoleńskiego wojskowego lotniska? Czy SW nie 

mówi nam o owym „warszawskim czasie” wyłącznie po to, byśmy ani przez ułamek sekundy nie 

pomyśleli głupio, iż oto filmowane jest przez Wiśniewskiego świtanie 10 Kwietnia, a więc okres 

szarówki porannej po 7-mej czasu moskiewskiego?  

 

Hm? Niemożliwe? Nie odezwało się nagle w warsztacie naszego smoleńskiego zegarmistrza (jak na 

początku w piosence Time Pink Floyd) zbyt wiele zegarów w jednym momencie? Czy nie jest 

możliwe, by „godzina 7:19” z mgielnego sitcomu to był – wbrew temu, co nam zegarmistrz kładzie z 

uporem do głowy – czas smoleński, a nie warszawski?  

 
                                                           
17

 Gdy SW przywołuje w rozmowie ze Szczypińską prezentację KBWLLP z „zarysem iła” podczas pierwszego 
podejścia, AM wtrąca, że to „wydarzenia godzinę wcześniejsze”. Gdy SW pokazuje migawkę z „godz. 7:19 czasu 
warszawskiego”, AM wtrąca, że to „mniej więcej jak startowali” (w domyśle PLF 101) itd. 



15 
 

Czy nadmiar zegarów nie wprowadza pewnej dezorientacji nie tylko w głowie zegarmistrza, lecz także 

w sejmowej sali, w której obraduje ZP? Zauważmy, że jeden z posłów, nieco skołowany tymi 

wszystkimi niesamowitymi „cyframi” (i tymi z prawej strony obrazu, i tymi dopowiedzianymi przez 

SW), wcina się nagle w debatę wokół moonfilmu, dopytując, czy może „pan montażysta” nie popełnił 

pomyłki, co do… 8:50 w kadrze z czarną skrzynką, bo tam chyba winna być godzina czasu 

moskiewskiego. Przypomnijmy sobie ten fragment posiedzenia18: 

(Poseł): (...) zaintrygowała mnie kwestia czasu na nagraniach. Nie wiem, czy to była kwestia pomyłki 
prowadz-, pana montażysty, czy, czy ja źle zrozumiałem. Ponieważ (...) przy pierwszym filmie, kiedy 
mówimy o godz. 8.50, na co p. przewodniczący zwracał uwagę, myślę, że to niezwykle ważne, mówimy, 
że jest to 8.50 czasu moskiewskiego. 
AM: Nie, nie.  
SW: Warszawskiego.  
AM: Warszawskiego.  
SW: Warszawskiego.  
AM: Warszawskiego. To nieporozumienie, panie pośle.  
(Poseł): Rozumiem, czyli to już była godzina... w Rosji... 10.50.  
AM: 10.50. 
(Poseł): Czyli to było 2 godziny po katastrofie. Rozumiem. Dziękuję bardzo.  

 

W cziem dieło? Najwyraźniej poseł, oglądnąwszy szarówkę zaokienną pokazaną przez SW z 

hotelowego parapetu i usłyszawszy od montażysty (gdy ten usiłował odpowiedzieć na proste pytanie 

Szczypińskiej), że „wcześniej nie dało się filmować, bo po prostu było ciemno” – uznał, iż mgielny 

sitcom prezentuje godz. 7:19 czasu lokalnego, a w związku z tym owe „cyfry” pokazane na wstępie 

posiedzenia na moonfilmie winny być odpowiednio przesunięte do przodu. Jakby to bowiem 

wyglądało, gdyby polanka samosiejek o 8:50 rus. czasu prezentowała się z tym widokiem, jaki znamy 

z księżycowego zapisu SW, skoro 8:50 rus. czasu to winna być 6:50 pol. czasu? I tu, jak widzimy wyżej 

z dialogu, by zapobiec takiemu niedorzecznemu wnioskowi, kłócącemu się z „godziną Morozowa”, 

zgodnie odzywają się w przytomnym proteście i AM, i SW. Poseł jednak mógł mieć co innego 

wprawdzie na myśli, ale i on daje sobie spokój z „kwestią czasu”.  

 

A jest ona faktycznie intrygująca u smoleńskiego zegarmistrza, choćby w kontekście tego, co 

twierdzą… mieszkańcy goroda-gieroja. U Gargas w filmie 10.04.10 dwóch smoleńskich leśnych 

dziadków opowiada, że przed nadejściem mgły była bardzo dobra pogoda. Berezin mówi o tym, że o 

7-mej było jeszcze ładnie (a o wpół do jedenastej rano trzeba było włączyć reflektory). Żujew: piękna 

pogoda była, słoneczko świeciło, niebo całe niebieskie, a potem po cichu zaczęła napływać mgła, 

coraz gęstsza i gęstsza19. O takiej pogodzie (nim doszło do lądowania) też wspomina por. A. 

Wosztyl20, który w okolicach 7-mej miał przyziemić na XUBS. Jak natomiast pamiętamy, Wiśniewski 

                                                           
18

 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1  
19

 http://www.youtube.com/watch?v=_RjaBrqoLmw  
20

 Pierwszą informację, jaką otrzymaliśmy, podchodząc do lądowania, było to „widzialność 4000 m, bez chmur, 
przy zamgleniu”. Następna informacja nastąpiła po kilku minutach i już… wówczas poinformowano nas o tym, 
że widać 1500m, czyli to była ta minimalna widzialność dla tego lotniska – i, i zapytali się nas, jaka jest decyzja. 
Podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy kontynuować lot, ponieważ warunki… do lądowania były spełnione. Było 
to bezchmurne niebo, po prostu, słońce świeciło i pod nami była taka pierzynka, taka szarawa, yyy, to była 
bardzo gęsta mgła. Weszliśmy w tą mgłę już mając konfigurację do lądowania – klapy wypuszczone i podwozie. 
Tak że… już końcówka lotu poniżej tych 400m… była już w tych warunkach. W takiej gęstej mgle. Zobaczyliśmy 

http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://www.youtube.com/watch?v=_RjaBrqoLmw
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utrzymuje, iż od wczesnych godzin porannych 10 Kwietnia miała być w Smoleńsku mgła – aczkolwiek 

ma problem z wyborem „zegara”. Twierdzi bowiem, że mgła była od 6-tej „czasu warszawskiego”. 

Wychodziłoby na to, że dopiero od 8-mej „czasu smoleńskiego”. Ktoś powie, że wszystko się w takim 

razie zgadza – montażysta filmuje sobie od owej 7:19 pol. czasu, a ładna pogoda mogła być wcześniej, 

no, a potem nastała, prawda, złowieszcza mgła. Szkopuł w tym, że tenże sam montażysta przekonuje 

nas, iż właśnie „wcześniej nie dało się filmować”, bo „po prostu było ciemno”. Jeśli weźmiemy pod 

uwagę jeszcze to, że wschód w Smoleńsku był 10 Kwietnia o 7:02 (lokalnego czasu; odpowiednio więc 

o 5:02 polskiego, a o 3:02 UTC21), co podaje niezawodna KBWLLP w swej dokumentacji,  

 

to godz. 7:19 z mgielnego sitcomu mogłaby pasować jak ulał nie tyle do zegara z Warszawy, co tego 

ze ściany hotelu Nowyj przy XUBS. Wiśniewski nie nakręciłby w tymże hotelu samego „brzasku” tuż 

po siódmej i przez następne parę minut, lecz włączyłby swoją SONYminiDV, gdy zaczęłaby się 

poranna szarówka pozwalająca jako tako pracować kamerze  

 

nim słońce w pełni swym blaskiem zaleje miasto. Słońce? Zaraz, zaraz, pomału.  

                                                                                                                                                                                     
światła APM-ów, to są takie potężne reflektory rozstawione przy samym lotnisku, przy dro-, przy progu drogi 
startowej. Tak że widzieliśmy dokładnie, gdzie jest pas startowy (…) 
http://www.youtube.com/watch?v=zdsqMfaDYGs  
21

 Choć są i relacje, że wschód (słoneczny) był wtedy o 6-tej rano (O szóstej rano czasu rosyjskiego było piękne 
słońce, naprawdę piękny wschód słońca. Myśmy się…, był taki piękny poranek. Jak zaczęliśmy jechać tam, do 
tego Lasu Katyńskiego o godzinie ok. 9:30 nagle wszystko po prostu zeszło, zaszło słońce, zrobiła się mgła), por. 
http://www.youtube.com/watch?v=H7VXQ93V4Co  

http://www.youtube.com/watch?v=zdsqMfaDYGs
http://www.youtube.com/watch?v=H7VXQ93V4Co
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6. Misja zegarmistrza a realny czas zachodzenia zdarzeń 

Teraz, przechodząc do sedna sprawy, postawmy sobie pytanie „wyższego rzędu trudności”. Po co 

zegarmistrzowi (SW) „zegar”? Odpowiedź najprostsza (tj. po to, by dopasować „materiał dowodowy” 

do ofic. narracji) to wyłącznie jedna strona medalu. Oś czasu to zaledwie wybrany, jeden z wielu, 

„aspekt” moskiewskiej legendy. Sam czas bowiem mierzymy zwykle nie tylko na zasadzie 

rejestrowania sekwencji określonych (następujących po sobie) punktów, ale też – uwaga – czas 

mierzony jest w określonym tempie swego upływu. Zegarmistrz dostarcza więc fachowcom 

wojskowym „osi” do sytuowania „zdarzeń” w narracji, lecz także podaje tempo przepływu z jednego 

czasowego punktu do drugiego.  

 

Jakie to może mieć znaczenie? Otóż kolosalne, jeśli chodzi o nagrywanie tego, co faktycznie się przed 

obiektywem dzieje. W przypadku unieruchomionej kamery i statycznego widoku za oknem zegar 

ma „podpowiadać” widzowi, w jakim tempie zachodzi upływ czasu, a tym samym – w jakiej 

prędkości filmuje (a ściślej: filmować miałaby) kamera.  
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Każdy, kto zetknął się z filmowaniem, wie, iż można rejestrować coś w przyspieszonym – i w bardzo 

spowolnionym tempie. Nieraz na filmach (np. dokumentalnych lub w spotach reklamowych) 

pokazywane są przebiegające w „parę sekund” wschody i zachody słońca, ruch uliczny od świtu do 

nocy, a nawet zmieniające się pory roku (kamerę stawia się w jakimś miejscu widokowym na wiele 

godzin/dni, potem zaś przyspiesza prezentację tego, co zarejestrowała). Można też filmować 

„odwrotnie”: coś zarejestrować w krótkim czasie (i np. przyspieszonym tempie) i rozciągnąć w emisji 

przez spowolnienie tempa prezentacji poszczególnych kadrów – tak, by na ekranie mogło to trwać o 

wiele dłużej (np. spadanie i spadanie auta z mostu na filmie gangsterskim).  

 

Zastosowany na parapecie hotelu Nowyj „zegar” (ZH) ma narzucić widzowi „oś czasu” i tempo 

„zmian” zachodzących za oknem. Wcale nie jest więc przesądzone, iż 1) tempo rejestracji 

prowadzonej przez Wiśniewskiego nie było zrazu przyspieszone, by potem w emisji (poprzez zabiegi 

postprodukcyjne) obraz został spowolniony; jak też, że 2) zmian ustawień kamery SW nie wprowadzał 

wyłącznie, powtarzam, wyłącznie, po to, by „ożywić” ruch w obrazie, a nie by np. „polować na iła”, 

którego montażysta miał niby „słyszeć, a nie widzieć” (z powodu mgły). Co za takim rozwiązaniem 

technicznym by przemawiało? Szarówka22 zaokienna - w ten sposób (tj. poprzez spowolnienie emisji) 

- mogłaby się zdecydowanie rozciągnąć w czasie, „wzmacniając” u widza złudzenie utrzymującej się 

stale (tj. godzinami) mgły; a wschodu słońca jak nie było, tak nie ma – na mgielnym sitcomie.  

 

                                                           
22

 Stanowiąca podkład pod „domglenie obrazu” w postprodukcji. 
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Nie dostrzegamy u Wiśniewskiego słońca/promieni/blasków słonecznych etc. ani przez chwilę, mimo 

blisko półtoragodzinnej rejestracji zaokiennego widoku (oficjalnie 7:19-8:37) – tak jakby mgła była 

od bladego świtu do „momentu katastrofy” (!) – wbrew relacjom leśnych dziadków z pobliskiego, 

przylotniskowego osiedla, wbrew opowieści Wosztyla, wbrew temu, co głosili inni świadkowie (np. 

red. A. Zaucha z TVN24), że smoleńskim rankiem właśnie nie było mgły. Nawet załgany do granic 

możliwości, S. Amielin, filar moskiewskiej narracji, otwiera swą książkę stwierdzeniem (a propos 

poranka 10-04-2010): O świcie nad horyzontem błysnęło słońce, ale wkrótce zniknęło i pojawiła się 

gęsta mgła. Wyglądając przez okno nie widziałem sąsiedniego domu, stojącego sto metrów dalej23. 

Nie muszę przypominać, że hotelowe okno polskiego montażysty z umocowaną na statywie kamerką 

wychodziło na wschód – tym samym wczesne operowanie słońca wspinającego się na horyzoncie 

powinno się utrwalić. Nawet zaś, gdyby mgła napływała na północny Smoleńsk w tempie 

stachanowskim, widać byłoby zrazu poprzez nią zmiany natężenia światła. Coś jak na zdjęciu 

poniżej, gdzie światło jest nierównomiernie „rozlane” na zachmurzonym niebie: 

 

Od jasnego poranka do coraz bardziej gęstniejącego zamglenia i „słabnięcia słońca”. Tego w 

mgielnym sitcomie nie ma, jakby „zatrzymał się czas” lub jakby biegł… wyjątkowo wolnym tempem.  

 
                                                           
23

 Ostatni lot. Spojrzenie z Rosji, s. 5. Smoleński fotoamator nie zamieszcza jednak w swej książce zdjęć poranka 
10-04 i zamgleń uniemożliwiających (Amielinowi) widzenie sąsiedniego bloku. 
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Mają to być godziny przedpołudniowe, między 9:21 a 10:37 lokalnego czasu, tymczasem szarówka 

panuje taka, jakby to sfilmowano siwawy świt. Wiśniewski, komentując mgielny sitcom z „godziną 

7:19 czasu warszawskiego”, twierdzi, przypomnę raz jeszcze, że mgła była nawet dużo wcześniej, a 

jeszcze wcześniej z kolei nie miał możliwości filmowania, ponieważ było ciemno.  

 

Egipskie ciemności w Smoleńsku przez 2 godziny – od świtu o 7:02 lokaln. czasu do np. godz. 9:18? 

Możliwe, choć może niekoniecznie, znając relacje innych świadków z goroda-gieroja. Niekoniecznie 

też, jeśli weźmiemy teraz pod uwagę to, z czym zegarmistrz SW zestawia „godzinę 7:19 czasu 

warszawskiego”. 

 

7. Pogoda „następnego dnia” 

Nim dojdzie do premierowej prezentacji początku mgielnego sitcomu (z ową „godz. 7:19”), polski 

montażysta pokazuje parlamentarzystom migawkę zrobioną przez siebie z hotelowego okna (tu 

przytomny kamerzysta sejmowy nie robi najazdu na telebim, więc widzimy obraz tak, jakbyśmy u 

sąsiada telewizję chcieli pooglądać zza płotu) z „pogodą następnego dnia”.  
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Tak skrupulatny w tylu momentach swego wystąpienia Wiśniewski, tym razem nie podaje, niestety, 

żadnej godziny rejestrowania tej „ładnej, słonecznej pogody”. Dziwne jest także to, że polskiemu 

montażyście nie przechodzi przez usta również żadne zwykłe, pospolite słowo na określenie dnia tego 

filmowania, a więc wyraz typu: „niedziela”, dajmy na to (w miejsce sformułowania „następnego dnia” 

lub jako uzupełnienie o jaki następny dzień montażyście chodzi24). Albo: sobota rano. No nie, sobota 

to nie mogłaby być, prawda? Jaka sobota? 10 Kwietnia? Wtedy wszak było ciemno, o czym zapewnia 

nas poniekąd mgielny sitcom od pierwszych swych szarych klatek. Wiśniewski prezentuje „ładną 

pogodę”, by wspomnieć przy tej okazji o „niewidzialności iła”, którego starał się sfilmować przez 

mgłę. Nie pokazuje on jednak NICZYJEGO PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA w ów słoneczny jasny dzień (a 

w niedzielę, jeśliby to miały być zdjęcia z niedzieli) miałby co SW dokumentować, tak by można było 

potem zobaczyć, na jakiej dokładnie wysokości (w odniesieniu do okien hotelu Nowyj) znajdują się 

statki powietrzne schodzące od tej strony do przyziemienia na XUBS.  

 

Montażysta zatem ponownie przenosi nas do sfery imaginacji i iluzji, nie zaś do jakichkolwiek 

namacalnych, weryfikowalnych danych. Oglądając ładną pogodę mamy sobie po prostu wyobrazić, 

unaocznić, że „gdzieś by tu” na linii wzroku leciał ruski transportowiec, następnie zaś oglądając 

„godzinę 7:19 czasu warszawskiego”, kiedy nie widzimy iła-76, dowiadujemy się od zegarmistrza 

smoleńskiego, że dał się sfilmować tylko jego zarys (przedstawiony premierowo przez KBWLLP).  

 
                                                           
24

 Niezorientowanym w meandrach „zeznań Wiśniewskiego” przypomnę, że z uporem powtarza on (nie tylko na 
posiedzeniu ZP) frazę „dwa dni wcześniej”, gdy mówi o 7 kwietnia 2010 (zestawiając to z dniem filmowania z 
parapetu i na polance samosiejek).  
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To rzecz jasna ma nam ostatecznie dowieść „nielotnych warunków” 10 Kwietnia, ale konia z rzędem 

temu, kto dysponuje innymi poza mgielnym sitcomem, foto-dowodami na utrzymującą się 

godzinami mgłę przy Siewiernym. Nie mam na myśli zdjęć „po katastrofie”, o których już 

wspominałem, ani tych kadrów z niesamowitego thrillera J. Lichockiej i M. Dłużewskiej o 

przerażających i porażających perypetiach prezydenckich akustyków, pt. Mgła, gdzie są zdjęcia bramy 

wjazdowej25 zrobione zapewne przez K. Resiaka (z medialnej ekipy Prezydenta), gdy ten z Katynia 

przybył na XUBS.  

 

Ale mam na myśli te zdjęcia „sprzed katastrofy”. Tak wiele osób wyczekiwało przez kilkadziesiąt 

minut na Siewiernym i musiało sobie z nudów trzaskać pamiątkowe fotki, a tu cztery lata mijają już z 

hakiem, i tak niewiele takich niewinnych przecież (bo nie drastycznych) fotografii ujrzało światło 

dzienne. Tak jakby parogodzinna mgła na XUBS stanowiła narracyjny wymysł, a nie rzeczywistość.    

 

Nas interesuje mimo to tajemnicza migawka z „następnego dnia”. Zegarmistrz SW prezentuje ją na 

posiedzeniu ZP nie bez powodu i… w nieprzypadkowej kolejności w stosunku do innych materiałów 

wideo, co warto podkreślić. Najpierw wszak jest pokazana „ładna, słoneczna pogoda następnego 

dnia”, a później widzimy początkowy, szarówkowy fragment mgielnego sitcomu z „godz. 7:19 czasu 

warszawskiego”. Każdy (poza paranoikami, naturalnie, do których „nic nie dociera”), doszedłby do 

konkluzji, że pogoda następnego dnia to ta z niedzieli 11-04-2010, no bo przecież nie z soboty 10-04-

2010, skoro wtedy było szaro jak cholera. Z rozpędu jednak podczas swego zjazdu kombinacją 

alpejską świadkowi Wiśniewskiemu (tak jak wcześniej maestro Macierewiczowi z „godziną 6-tą czasu 

moskiewskiego”) przytrafia się przedobrzyć z uzgadnianiem/synchronizowaniem danych z 

moskiewską legendą – zamiast dnia następnego – ładną słoneczną pogodę Wiśniewski lokuje też… 

wczoraj (tak jakby sam już nie był pewien, czy chodzi o jutro, czy o yesterday), i kieruje, a ściślej, 

                                                           
25

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/kadry-z-mgy-2.html Tu zresztą mgła jakby mało 
mglista. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/kadry-z-mgy-2.html
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(odwraca) on naszą oraz ZP uwagę na jeszcze jeden intrygujący element narracyjny: sztuczną mgłę 

(mimo że nikt go o nią wtedy nie pytał), której akurat nie mogło być przy XUBS, zdaniem i SW, i 

fachowców wojskowych: 

sporo wcześniej ta mgła na pewno była, bo przecież wcześniej nie dało się filmować z banalnego 

powodu, bo po prostu było ciemno. Ale nawet, nawet porównując po tym, że jest o godz. 7-mej, czy 

nawet jeszcze wcześniej, ta mgła cały czas jest. I nie ma zamiaru wcale się akurat zmniejszać, wręcz 

przeciwnie – to jakby udało się szybciej puścić – widać, że ta mgła idzie cały czas od tamtąd, od strony, 

od której powinien nadlecieć samolot. [Wyłącza migawkę, po czym za chwilę znowu włącza – przyp. 

F.Y.M.]. Tak więc sugestie, że ta mgła powstała sobie, że, powiedzmy, ktoś ją sztucznie stworzył, wg mnie 

i wg opinii fachowców yyy..., czyli wojskowych, jest mało prawdopodobne. [Znowu wyłącza migawkę – 

przyp. F.Y.M.]. Tym bardziej, że wczoraj była ładna słoneczna pogoda, a że jest tam w tamtym rejonie 

jest mokro. Po prostu, było ciepło, dzisiaj jest zimno – zaczęło to parować. I to jest cała niestety przykra, 

ale może komuś się wydać banalna prawda. Tutaj... Tym bardziej, że tu akurat, korzystając z wiedzy 

wojskowych, nie mojej – po prostu sztuczna mgła ma swój specyficzny zapach. A prawdziwa mgła taka 

typowa mgła... 

I w tym momencie zaczyna się na posiedzeniu ZP opera mydlana ze sztuczną mgłą w roli głównej i 

deliberującymi na temat jej istnienia/nieistnienia dwoma metafizykami: AM oraz SW. To możemy 

sobie odpuścić teraz. 

 

 

 

8. Powrót do początku lub „smoleński” dead end 

Od czego zaczyna się ta cała historia na posiedzeniu ZP z „problematyczną mgłą”? Od prostego 

pytania pos. Szczypińskiej skierowanego do świadka: czy widział mgłę, czy była mgła, gdy biegł na 

„miejsce katastrofy”26? I w reakcji na to proste pytanie domagające się prostej odpowiedzi SW 

wygłasza cały wykład z prezentacją 1) „pogody następnego dnia” (ewentualnie z wczoraj), 2) „godziny 

7:19 czasu warszawskiego” oraz 3) opowieści o nieprawdopodobieństwie wytworzenia sztucznej 

                                                           
26

 (Szczypińska): oglądając ten film, widzimy, że widoczność jest całkiem niezła i tej, tej mgły, o której była 
mowa przy, przy katastrofie, my tutaj nie obserwujemy, no i mam pytanie, jak pan odebrał, przedzierając się 
przez te bagna czy mokradła, czy wówczas miał pan problemy no z zobaczeniem, czy widział pan tą mgłę? Czy 
ona wtedy była? Bo to jest godz. 8.50, więc moment zaraz po katastrofie. 
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mgły. Czemu taką (zawiłą, pokrętną, pełną ślepych odnóg) drogę obiera polski montażysta w sytuacji, 

w której pyta się go o tak nieskomplikowaną i łatwą do ustalenia rzecz, jak spostrzeganie zamglenia? 

Może z tego powodu, iż o 8:38-8:47 pol. czasu/10:38-10:47 rus. czasu 10 Kwietnia zawiesistej jak 

zsiadłe mleko mgły w Smoleńsku nie było. Niemożliwe, prawda27? Oczywiście nie mogłaby ona 

zniknąć z przeciągu paru minut nagraniowej przerwy między „zegarem hotelowym”, który miał zostać 

wyłączony wraz z kamerą o godz. 8:37 (z sekundami)  

 

a włączony o 8:48/8:49 („zegar księżycowy”).  

 

Potrzebowałaby na zniknięcie dużo więcej czasu, gdyby była realna. 

 

Montażysta wiele opowiada (na posiedzeniu ZP w kwestii sztucznej mgły), iż smoleńska mgła nie 

mogłaby się pojawić na zasadzie: już i jest; dodaje przy tym, że sztuczne domglenie/zasłonięcie tak 

wielkiego, otwartego obszaru, wydaje mu się niewykonalne – natomiast niewiele SW mówi 

komukolwiek i nie podpiera się tu wiedzą żadnych fachowców wojskowych, o tym, w jaki sposób 

mogłoby zajść takie osobliwe zjawisko przyrodnicze związane z mgłą, ale zachodzące odwrotnie, tzn.: 

już i nie ma (jej) na tak wielkim, otwartym obszarze. W ten zresztą sposób Wiśniewski staje się 

                                                           
27

 Por. zdjęcia J. Mroza (z karetkami i wozami strażackimi przy głównej bramie Siewiernego) zamieszczone w 
filmie 10.04.10 – z godz. ca. 8:40 pol. czasu, por. też http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-
zamiast-trailera-lotc3b3w-do-katynia.pdf s. 6-7. 

http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-zamiast-trailera-lotc3b3w-do-katynia.pdf
http://yurigagarinblog.files.wordpress.com/2014/02/fym-zamiast-trailera-lotc3b3w-do-katynia.pdf
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więźniem własnej zagmatwanej i spętlonej narracji, ponieważ pos. E. Kruk, odwołując się potem (na 

posiedzeniu z moonwalkerem) do tego, że iła-76 tylko słychać na wideo z parapetu, a nie widać – nie 

może się nadziwić, jakim sposobem mógł świadek na własne głazy dostrzec ze swego hotelowego 

okna (w takich właśnie warunkach, tj. w gęstej mgle spowijającej i hotel, i zdradliwy jar, i pobliskie 

lotnisko) „spadający samolot ze skrzydłem pionowo w dół”.  

 

Kruk już nawet nie porusza kwestii zasłaniania okna przez dwóch „blacharzy”.  

 

Tu już historia z rozwiewką we mgle nad szosą (przewianie mgły), wzbudza śmiech na sali. Ale też i 

parlamentarzyści „nie męczą” świadka następnymi pytaniami, które mogłyby odsłonić prawdę 

zarówno o „dokumentach z 10-04”, co obiegły świat, jak i o tym, co faktycznie widział SW.  

  

Po tym jednak, jak wiele nam SW naopowiadał o tym, co miał widzieć, nie powinno nas interesować, 

to co po raz n-ty miałby nam do powiedzenia. Powinno nas interesować wyłącznie to, co przedstawił 

publicznie lub „podał” do rozpowszechnienia (np. w filmach dot. 10-04). Nietrudno bowiem dostrzec 

swoisty kontrast w traktowaniu przez samego świadka jego dwóch odmiennych (nie tylko jeśli chodzi 

o akcję) filmów ze Smoleńska. O ile wszak na temat moonfilmu SW potrafi rozwodzić się o każdym 

jego szczególe, o tyle mgielny sitcom traktuje bardzo po macoszemu. Najchętniej by go przewijał 
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właśnie. Parapetowe wideo przewijane jest na posiedzeniu ZP i przewijane jest w 10.04.10 Gargas – 

ba, ledwie tylko SW włączy mgielny sitcom na początku swego sejmowego występu, mówi, 

przypomnę: nawet porównując po tym, że jest o godz. 7-mej, czy nawet jeszcze wcześniej, ta mgła 

cały czas jest. I nie ma zamiaru wcale się akurat zmniejszać, wręcz przeciwnie – to jakby udało się 

szybciej puścić – widać, że ta mgła idzie cały czas od tamtąd, od strony, od której powinien nadlecieć 

samolot.  

 

Ale po co ten pośpiech u dokumentalisty? Po co mielibyśmy szybciej puszczać ten bezcenny 

dokument? Zapewne, żeby lepiej widzieć „przychodzącą mgłę” ze wschodniej niby strony. Albo… 

żeby gorzej widzieć retusz dokonany na mgielnym sitcomie, a polegający na domgleniu obrazu 

nakręconego podczas szarówki porannej.  

 

SW ma na pewno rację, twierdząc za wojskowymi fachowcami, iż domglenie w błyskawiczny sposób, 

z chwili na chwilę, obszaru o wielkości kilkunastu kilometrów kwadratowych, mogłoby być 

niewykonalne. Ale domglenie filmu pokazującego jakiś krajobraz – jak najbardziej. I mogłoby to 

domglenie (za pomocą odpowiednich elektronicznych filtrów nakładanych na materiał wideo) dla 

zawodowego montażysty zająć może nie chwilę, ale najwyżej parę chwil. 

 

9. Kreator tumana 

Możliwe takie domglanie czy niemożliwe? Nie chodzi tu o zagadnienia techniczne (warsztaty z 

takiego domglania zdjęć, czyli np. zmieniania krajobrazu nasłonecznionego na „melancholijny”, łatwo 

znaleźć nawet na YT28) – a o to, czy za pomocą tak prostego środka jak filtrowanie obrazu wideo 

uzyskano by tak trwały (jako wyobrażenie społeczne) efekt (tj. mit smoleńskiej mgły). W znakomitym 

amer. filmie z 2013 r. Now You See Me (co po polsku oddano brawurowo jako Iluzja29) jeden ze 

specjalistów od wykonywania „magicznych sztuczek” przestrzega publiczność, że im uważniej się ona 

czemuś przygląda, tym mniej widzi. Ta przestroga oczywiście ma skupić jeszcze większą uwagę na 

                                                           
28

 http://www.youtube.com/watch?v=CgogMP-kbA0  
29

 Trailer tu: http://www.youtube.com/watch?v=4OtM9j2lcUA  

http://www.youtube.com/watch?v=CgogMP-kbA0
http://www.youtube.com/watch?v=4OtM9j2lcUA
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„magii”, a przy tym odwrócić uwagę od sposobu, w jakim publiczność jest oszukiwana w związku z 

danym iluzjonistycznym trickiem. I jest w owej przestrodze paradoksalnie sporo prawdy także, jeśli 

chodzi o skuteczność dezinformacji, która iluzją się niezwykle umiejętnie posługuje (choć nie tyle do 

celów komercyjno-rozrywkowych, co socjotechnicznych). Istota rzeczy w dezinformacji (tak jak w 

przypadku „magicznych sztuczek”) polega wszak na tym, by 1) stale odwracać uwagę odbiorcy (od 

tego, co „musi zostać ukryte” przed opinią publiczną), by ten koncentrował się wyłącznie na tym, co – 

jak jemu się wydaje (a co tak naprawdę podsuwają magicy społeczni) – jest najważniejsze, 

pierwszoplanowe itd.; równocześnie zaś 2) doprowadzić (za kulisami, pod nieuwagę odbiorcy) dany 

trick do końca, czyli podtrzymywać iluzję, utrwalać takie a nie inne społeczne wyobrażenia30. Jaką 

abrakadabrę stosuje zegarmistrz smoleński poza „magicznymi zegarami”, na których skupia uwagę 

niejednego widza? Stwarza mgłę na gruncie smoleńskiej szarówki, która na niebiesko prześwituje 

przez spreparowany obraz w mgielnym sitcomie. Wiedząc to, zajrzyjmy pod tym kątem, tj. w 

poszukiwaniu niebieskawej poświaty, do kadrów z moonfilmu, korzystając z trzech różnych źródeł. 

Poniżej wycinek księżycowej wędrówki SW z wideo (2014) Na własne oczy Kruczkowskiego – to 

przejście przez „okoliczne stawy”, podczas którego moonwalker wywija kamerą na różne strony31: 

 

Teraz autorska wersja moonfilmu moonwalkera (jedna z wielu, ale sygnowana przez samego SW): 

 

                                                           
30

 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-katastrofy-smolenskiej-i-jej-okolicznosci  
31

 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/wedrujac-przez-stawy.html  

http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-katastrofy-smolenskiej-i-jej-okolicznosci
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/08/wedrujac-przez-stawy.html
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i jeszcze kadry z 10.04.10 Gargas, która dostała do wykorzystania materiał od SW: 

 

 

Nie udało się perfekcyjnie domglić tła „między gałązkami” i na krawędziach (zmieniających się pod 

względem kształtu – w ruchu) obiektów. Po prostu musiała być inna pogoda i inne natężenie 

dziennego, słonecznego światła. Jeśliby więc moonfilm zrobiony został 9-04-2010, to mgielny sitcom 

mógłby powstać rankiem „następnego dnia”, czyli 10-04. Nasuwa się jednak pytanie, czemu SW 
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miałby przerywać filmowanie tak wcześnie, bo o 8:37 (wedle „zegara kamery”)? Pomijając to, że ów 

„zegar” może mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością, to odpowiedź, jakiej SW udziela, jest od 

dawna znana: blacharze weszli w paradę na tarasie i montażysta obawiał się o to, czy nie uszkodzą 

kamery, z którą sentymentalnie był związany.  

 

„Banalna prawda” jednak może być taka, że zaczęło z wolna wychodzić i rozlewać się nad 

Smoleńskiem słońce (korzystam powyżej/poniżej z kolekcji fot. p. Klaudii Antkowiak)32. 

  

które z pewnością słabo by się zgrywało ze złowieszczą mgłą.   
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 https://plus.google.com/photos/102378894861157157464/albums/5500401481522330993  

https://plus.google.com/photos/102378894861157157464/albums/5500401481522330993
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Przyspieszenie tempa filmowania z okna hotelowego (nieruchomego krajobrazu zaokiennego) ze 

względu na wstające słońce było więc dla polskiego montażysty jedynym sposobem na utrwalenie 

wczesnej porannej szarówki, którą potem można było wykorzystać jako „podkład”, jako swoistą 

malarską fakturę, do „konstruowania mgły”. Istotne było stworzenie wrażenia „zatrzymanego w 

miejscu czasu”, w którym godzinami spowija okolicę tuman, w związku z tym ewentualny widz 

niejako z góry wie, że na mgielnym sitcomie „nic się nie dzieje”, czyli nie warto, nie ma sensu oglądać 

całości ani tym bardziej śledzić, sprawdzać, badać dokładnie każdej filmowej klatki (jak to się robiło z 

moonfilmem). W rezultacie trick z mgielnym sitcomem działa dokładnie tak, jak iluzjonistyczna 

sztuczka – sprawia, że odbiorca wierzy w to, co widzi, a więc traktuje to (co widzi) jako coś 

istniejącego naprawdę. 

 

10. Ustawienie zegarów przez zegarmistrza – showtime  

No ale zaraz, ktoś tu się wtrąci, co z „Frołowem”, którego sfilmował Wiśniewski? Leci jak byk, widać u 

Gargas: 

 

Zajrzyjmy więc na koniec do bumagi ze „stenogramami” szympansów. Zgodnie z nią, minutę 

wcześniej „kierownik lotów” Plusnin nakazuje załodze włączyć reflektory, by widać było ruskiego 

transportowca (fary wkljuczitie, czto by was widiet’): 
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Ktoś powie, może ten „Frołow” po prostu nie włączył sobie świateł, podchodząc do lądowania w 

gęstej mgle, bo znakomicie znał lotnisko Siewiernyj i mógł przyziemiać z zamkniętymi oczami nawet. 

Może. A może Wiśniewski nie sfilmował podejścia „Frołowa” z 10-04 po prostu, tylko wkleił ex post 

krótkiej porannej „rejestracji pogody” jakiś zarys samolotu do swego materiału, co na pewno było 

łatwiejsze niż zrobienie wklejki z iłem-76 i potężnymi reflektorami błyskającymi we mgle. To bowiem, 

że słyszymy na mgielnym sitcomie dźwięki przelatującego samolotu, wcale nie znaczy, że został on 

sfilmowany we mgle. Znaczy to tylko i wyłącznie (do czasu przeprowadzenia niezależnej 

kryminalistycznej ekspertyzy oryginalnych materiałów SW), że na ścieżce audio do zapisu z parapetu 

znajdują się takie a nie inne dźwięki. 

 

Ktoś powie, no ale przecież godzina na mgielnym sitcomie się idealnie, matematycznie zgadza z 

bumagą. A to i owszem, jak najbardziej – idealnie, co do sekundy. Niewykluczone, że gdyby „zegar” 

mógł odmierzać setne sekundy, to również by się pokrywał „filmowy zapis” z faktem medialnym. To 

być może jest zarazem klucz do całej zagadki zwielokrotnionych zegarów i jednego porządnego 

zegarmistrza w warsztacie usługowym, nakręcającego wszystkie zegarowe mechanizmy. Kiedy 

bowiem Wiśniewski „przypomniał sobie” w kraju nad Wisłą o „zegarze kamery”? Pisał o tym przed 

laty bloger Janosik33: było to dopiero 24 kwietnia 2010, a więc dokładnie 2 tygodnie po „wypadku w 

Smoleńsku”, ale też po „filmowaniu mgły” i „miejsca katastrofy” przez moonwalkera. Zapewne wtedy 

właśnie Wiśniewski dokonał ostatniej poważnej modyfikacji pliku wideo z „dokumentacją smoleńskiej 

mgły” i wprowadzenia cyfr z prawej strony, ponieważ z taką właśnie datą: 24. 4. 201034 pojawia się 

folder w unikalnych zbiorach montażysty podczas sejmowej prezentacji mgielnego sitcomu (screen 

poniżej):  

 

Skąd jednak ta kilkunastodniowa zwłoka? SW szukał starej instrukcji do SONYminiDV, radził się 

„kolegów operatorów”, o których wspomina na posiedzeniu ZP? Co to za dziwna data 24-04-2010, z 

czego wynika, z czym się wiąże? Data ta tylko z pozoru może „wydawać się banalna i dziwna”, jakby 
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 http://janosik.salon24.pl/266509,wisniewski-24-kwietnia-ujawnil-godzine-filmu-8-50-23  
34

 Zwracałem na nią uwagę już przed trzema laty:  

http://janosik.salon24.pl/266509,wisniewski-24-kwietnia-ujawnil-godzine-filmu-8-50-23
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kalamburowato rzekł montażysta, gdyż dopiero od 17 kwietnia 2010 zaczyna się w Smoleńsku 

„zgrywanie” bezcennych „magnetofonowych zapisów z XUBS” na potrzeby KBWLLP, które to zapisy 

niedługo później trafiają do Polski35. Dlaczego one mogłyby być dla SW i innych fachowców 

wojskowych tak ważne? Ze względu na „cziesy”, czyli zegar moskiewsko-smoleński sytuujący 

podejścia iła-76, co do minuty i sekundy, w takiej a takiej godzinie, która z początku (tj. w dniach po 

„katastrofie”) była tak trudna do ustalenia (w odniesieniu do „momentu upadku tupolewa”) dla tylu 

ekspertów i prokuratorów. 

 

Dysponując dopiero tymi danymi mógłby też SW ulokować precyzyjnie na mgielnym sitcomie (a więc 

jakby sfilmował naprawdę) podejście „Frołowa”. Natomiast podejścia „Wosztyla” już by nie miał, bo 

akurat „rejestrację” rozpocząłby, jak wiemy, „dopiero” o „godz. 7:19 czasu warszawskiego” (zaś z 

„zapisów z XUBS” wynikałoby, że posadka jaka-40-go zaszła o 7:15). No i poza tym wcześniej (tj. 

przed 7:19) byłoby ciemno, prawda. Bardzo ciemno nawet. Poza tym mgielny sitcom od „7:19 czasu 

warszawskiego” dowodziłby gęstej mgły, która miała gwałtownie opaść właśnie niedługo przed 

wylądowaniem „Wosztyla”. O 7:07 widzialność 1500. O 7:08 widzialność 1000: 

 

Nietrudno więc dostrzec w tych „postępach tumana” pewną prawidłowość: w ciągu minuty 

„zgęstnienie mgły” zmniejszało widzialność o 500 m. Wobec tego o godz. 7:19, a więc gdy SW 

                                                           
35

 Por. E. Klich, Moja czarna skrzynka, s. 138.  
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zacząłby filmować tumana, za oknami hotelu byłoby niemal tak, jak ze znawstwem (wprawdzie o 

okolicznościach, w jakich widać „zarys iła”, a więc o 7:25, ale nie różnią się one od tych z 7:19) 

wojskowego fachowca opowiada moonwalker przed ZP: mgła momentami według fachowców 

wojskowych dochodziła do gęstości, widoczność spadała do… nawet do 70 m. Aż dziw zatem, że w 

rozmowie z pos. Sikorą (gdzieś po 1h09’ materiału z posiedzenia) – mówiąc i o pracy kamery na 

parapecie „w otwartym oknie przy takiej mgle” i o „trochę gorszej jakości materiału”, czyli obrazu – 

montażysta nie powołuje się właśnie na zjawisko „dynamizowania się mgły” (z minuty na minutę) 

potwierdzone fachowymi dialogami „kontrolerów” z XUBS. Jeśliby mgła gęstniała z prędkością 500m 

na minutę, to już po 7:10 „nic nie byłoby widać”. Byłoby szaro-siwo, jak na mgielnym sitcomie, jeśli 

nie zupełnie ciemno, że nie dałoby się filmować.  

 

Mimo że Wiśniewski wtrąca też parę minut wcześniej argument (a propos „niewidzialności iła” na 

wideo z parapetu, i a propos gęstości mgły za oknami), że… kontrolerzy lotów nie zauważyli tak 

wielkiej maszyny przed własnym punktem dowodzenia, no to świadczyło, że ta mgła na pewno była 

gęsta – tym bardziej, to nie jest malutka awionetka, która się przemknie – które to stwierdzenie 

implicite potwierdzałoby postawioną wyżej przeze mnie tezę, iż właśnie „zapisy z XUBS” to zarazem, 

by tak rzec, ruski scenopis do mgielnego sitcomu – to przed Sikorą SW wykręca się nieco sianem. 

Mówi bowiem nie o „stenogramach”, a o innym, tu: oszczędnościowym, trybie rejestrowania. 

Ustawić miał taką funkcję w kamerze po to, „by jak najwięcej się nagrało”. W ten sposób jednak SW 

przyznaje, iż obraz jest nieco gorszy niż… No właśnie – w narracji moonwalkera: niż mógłby być. Ja zaś 

dodałbym: niż był – przed wszystkimi jego „filtracjami” w postprodukcji. To bowiem nie tyle mgła 

przy Siewiernym zgęstniała przed „7:19 czasu warszawskiego” w ciągu paru minut do „widoczności 70 

m”, tylko sprawił to polski montażysta, który ze swadą potrafił opowiedzieć maestro Macierewiczowi, 

jako to się po wojskowemu „stawia parę urządzeń i się robi zasłonę dymną”, natomiast ani słowem 

nie napomknął o specjalistycznych urządzeniach i metodach służących do „robienia mgły na obrazie 

wideo”. Kamera nagrywała to, co nagrała, stwierdza nieco tautologicznie Wiśniewski, co ma być 

odpowiedzią na pytanie Sikory, czy włączał/wyłączał kamerę. O wielu innych technicznych 

szczegółach tego nagrywania także SW nie opowiada. O jakich? Takich np., jakie ujawniają się 

podczas przewijania mgielnego sitcomu. Głosy i stuki blacharzy słychać wszak już o „7:19 czasu 

warszawskiego”, co niemal natychmiast SW przerywa, gdy tylko się pojawią. Chodzi o ten moment na 

posiedzeniu ZP (od 1h27’43’’), kiedy SW ponownie „startuje” z początkiem swego zapisu z parapetu: 
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I od 7:19:29 słychać przez parę sekund charakterystyczne odgłosy blacharzy. SW przewija więc bez 

fonii do przodu i o 7:20:47 znowu słychać króciutko te odgłosy. I słusznie, że nagle montażysta musi 

nerwowo przerwać w takich warunkach projekcję swego „dokumentalnego filmu” z 10-04. 

Parlamentarzyści i tak nie zwracają na te dźwięki uwagi, nie wiedząc, o co chodzi, bo jeszcze pora na 

historię blacharzy podczas występu Wiśniewskiego nie przyszła – ci pojawią się na mgielnym sitcomie 

dopiero o 8:36, a więc pod koniec „nagrywania niepogody” – jako powód, dla którego kamera 

przestała rejestrować.  

 

11. Zegarmistrz, jego usługi i zasługi – podsumowanie wizyty w warsztacie 

Współpracując z KBWLLP na tak newralgicznym, odpowiedzialnym odcinku wylewania betonowych 

fundamentów (w postaci „materiału dowodowego”) pod legendę katastrofologiczną, nie musiałby 

Wiśniewski być w ogóle przesłuchiwany przez „komisję pana Millera”. O czym bowiem miałby jej 

opowiadać? O pracy montażysty? 

 

Nawiasem mówiąc, to, że SW może być ściśle powiązany z fachowcami wojskowymi z KBWLLP, 

odkrywa poniekąd i chyba mimochodem pos. Kruk na posiedzeniu ZP, dostrzegając 1) zaskakująco 

zbieżne widzenia (jakie miewa świadek) z tym, co głosi oficjalna narracja: lewe skrzydło pionowo w 

dół, uderzenie skrzydłem o ziemię, koziołkowanie, pozycja plecowa samolotu etc. oraz 2) szczęśliwe 

przypadki36, które mimo najprzeróżniejszych perypetii, pozwalają montażyście być takim właśnie 

świadkiem („smoleńskiej katastrofy”, rzecz jasna) – lecz nie idzie ona tym tropem. Czemu? Pewnie 

dlatego że zdemaskowanie tej kooperacji (SW z KBWLLP), a zwłaszcza odkrycie podłoża „szczęśliwych 

przypadków” podkopałoby zarazem fundamenty „analityczno-badawcze” ZP, który „komisję Millera” 

pragnie zdyskontować na niwie katastrofologicznej. ZP – o czym świadczy pełna nazwa tego gremium 

                                                           
36

 Wyłączona kamera, blacharze na tarasie, widoczność poniżej 400 m – nagła rozwiewka we mgle – 
dostrzeżenie „spadającego samolotu” i „eksplozji”. Takich szczęśliwych przypadków SW ma multum. Zaginięcie 
kasety z 7-04-2010, ale cudowne ocalenie kasety z 10-04-2010. Sfilmowanie pobojowiska, choć żaden z ludzi 
mediów nie mógł się przedrzeć przez mundurowy kordon na polankę samosiejek. Zatrzymanie przez ruskie 
specsłużby, a następnie odwiezienie przez nie do hotelu z powodu brudnych spodni. Przewinięcie kasety przed 
pułkownikiem FSB do miejsca, gdzie „nic się nie nagrało”. Brak zainteresowania ze strony ruskich instytucji „tak 
ważnym świadkiem”. Itd. itd.   
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– nawet nie bierze pod uwagę takiej możliwości, iż żadnego lotniczego wypadku w Smoleńsku nie 

było, a w związku z tym, że SW nie może być też naocznym świadkiem takiej katastrofy. SW 

kooperuje też z ZP, jednak, co warto dostrzec. Sam jego parogodzinny udział w posiedzeniu „komisji 

Macierewicza”, hojne dzielenie się „wspomnieniami”, „uwagami” i „dokumentami” jest tego 

wyraźnym dowodem. Nie taki bowiem diabeł z Wiśniewskiego straszny dla dzielnego gremium ZP. 

Wprawdzie montażysta opowiada o tym, że np. nie widział ciał, foteli etc. na „miejscu katastrofy”, ale 

jak przychodzi co do czego, to potrafi znakomicie trzymać się kanonu moskiewskiej narracji (vide 

dyskusja z Macierewiczem o skrzydle „małego samolotu”) – a nawet dorzucać sporo od siebie. 

Choćby, co do skomplikowanej problematyki smoleńskiej mgły:  

SW: Ta mgła była co najmniej od godziny 6 rano. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo mam to 
akurat nagrane na, na innym fragmencie...  
AM: Jeżeli można – to rzeczywiście jest niesłychanie wido-, istotne, pan mówi o 6-tej rano czasu 
moskiewskiego, prawda? Znaczy rosyjskiego, tak?  
SW: Yyy, nie, warszawskiego.  
AM: Warszawskiego?  
SW: Raczej tak. Raczej warszawskiego. Ja się odnoszę do warszawskiego czasu.  
AM: Rzecz jest o tyle istotna, że przecież mamy stenogramy z rozmów na wieży, w których mgła, 
relacjonują kontrolerzy lotu, że mgła jest dla nich zaskoczeniem, że ona się pojawia nagle, jest 
zaskoczeniem w stosunku do prognoz meteorologicznych

37
. Dlatego pana obserwacja, że ona była 

stale, tak różna od relacji kontrolerów lotu, jest dla nas szczególnie istotna. 
  

Przypominam ten wymowny fragment nie dlatego, że AM odwołuje się do „zapisów z XUBS”, lecz z 

powodu końcowej opinii szefa ZP: obserwacja, że ona [mgła – przyp. F.Y.M.] była stale (…) jest dla nas 

szczególnie istotna. Dlaczego szczególnie istotna? Dlatego że znakomicie wzmacnia moskiewską 

legendę, której alternatywną wersją zajmuje się właśnie ZP. Tym razem warto jednak spojrzeć nie na 

SW, a na przynajmniej niektórych parlamentarzystów na sali przed świadkiem zasiadających i pytania 

mu stawiających. Czyż jakaś część z tychże parlamentarzystów nie była rankiem 10-04 w Smoleńsku 

(np. na dworcu kolejowym) i nie widziała osobiście, jaka jest tam pogoda od świtu? Czy nie mogli 

zabrać głosu w sprawie tego, czy mgła była stale? Sam maestro Antonio? Pos. Zuba? Pos. Kempa? 

Etc.  
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 Jeśliby mgła pojawiła się nagle na lotnisku i byłaby sztuczna, to „zaskoczenie kontrolerów” można by 
traktować wyłącznie jako tanią komedię urządzaną przez ruskich mundurowych, dla których zasłony dymne to 
chleb powszedni w działaniach ruskiej armii. 
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No, chyba że mgła była stale i nie byłoby czego kwestionować na posiedzeniu z udziałem 

Wiśniewskiego. Tylko gdyby była ona stale, to czyż parlamentarzyści oraz co poniektórzy główni 

organizatorzy uroczystości katyńskich wpadliby 10 Kwietnia w… nastrój krajoznawczo-wycieczkowy 

na ruskiej ziemli? Jedni wszak udać się mieli z „nieplanowaną wizytą” do Gniezdowa, inni zaś 

spontanicznie do centrum Smoleńska38. Kto w stałej mgle brałby się za taki sightseeing, czyli za 

turystyczne zwiedzanie – zwłaszcza zamglonego na amen goroda-gieroja? W książce pod 

znamiennym, symbolicznym tytułem Mgła, autorki dopytują głównego prezydenckiego akustyka, 

min. J. Sasina, jedną z centralnych postaci, jeśli chodzi o wydarzenia z 10 Kwietnia, o… pogodę owego 

dnia – na co on odpowiada nieco enigmatycznie: 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 (s. 40). Nie wiadomo więc, czy była stale i dlatego jej 

Sasin nie pamięta, czy też dlatego nie pamięta, bo jej nie było wcale.  

 

Na szczęście byli ludzie, co zapamiętali mgłę przynajmniej po „smoleńskiej katastrofie”39. 

 

12. Paranoja smoleńska 

 

Ja lubię taką mgłę 

S. Wiśniewski [posiedzenie ZP] 

 

Ktoś może nie wytrzymać i wykrzyknąć w tym miejscu: ja z tego nic już nie rozumiem, no, to o co 

chodziłoby z tą całą paranoją z mgłą, bo zgłupieć można? Moonwalker twierdzi przecież, że sztucznej 

mgły nie było, bo za duży i otwarty obszar, tylko była jego zdaniem realna mgła, z kolei na moonfilmie 

mgły naturalnej, realnej za bardzo nie widać, a z kolei mgielny sitcom to jakaś dęta historia, bo 

właśnie ów SW miałby to swoje dziwne wideo „domglić” jako montażysta, by smoleńska mgła 

utrzymywała się choćby iluzorycznie nad Siewiernym, tj. bardziej w wyobraźni społecznej niż w 
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 http://freeyourmind.salon24.pl/467008,2-wycieczki  
39

 A. Kwiatkowski np. opowiada: Wjechaliśmy na lotnisko i tam była… uderzyła nas straszna mgła. Rzeczywiście 
ta mgła była nieprawdopodobna. Od punktu, do którego dojechaliśmy, gdzie czekały autobusy, gdzie czekała 
kolumna prezydencka, niemal nie było widać, gdzie stał jak. A to nie było daleko (Mgła, s. 94).  

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


37 
 

rzeczywistości, a więc by była w ten sposób „udowodniona” - ta mgła. Paranoja. O co tu może 

chodzić? 

 

Otóż należy sobie najpierw postawić pytanie innego typu: co by było, gdyby NIE było straszliwie 

gęstej mgły 10 Kwietnia przy XUBS – tzn. dlaczego tyle włożono wysiłku w jej „dowodzenie”, w jej 

społeczne „zaszczepienie”. Gdyby rzeczywiście NIE było takiej mgły (nie mam tu na myśli widzialności 

rzędu 1500m, przy jakiej miał lądować „Wosztyl”, tylko taką, jaką postulowano w ramach 

moskiewskiej legendy: 400m, 200m, a nawet 70m, jak dopowiadał w ferworze relacjonowania 

„zdarzeń smoleńskich” moonwalker) – to byłoby widać PLF 101 schodzącego rzekomo do lądowania 

w zdradliwym jarze i mnóstwo ludzi w smoleńskiej okolicy zdołałoby go sfilmować, sfotografować, 

uwiecznić – bez pomocy jakiegokolwiek montażysty. Zrobiono by zdjęcia, gdy samolot krąży na 

wysokości 500m, a potem, kiedy szykuje się do podejścia. Tymczasem nikomu nie udało się złapać w 

obiektyw „prezydenckiego tupolewa”, choćby w taki sposób: 

 

No a co w takim razie z załogą PLF 031? Oni przecież twierdzili, że była mgła, widzieli mgłę, 

opowiadali ze szczegółami o mgle. Niestety, sprawa wiarygodności i niesprzeczności zeznań członków 

załogi „Wosztyla” stoi cały czas (od 4 lat) pod znakiem zapytania – i to z wielu względów, nie tylko 

tych związanych z mgłą, ale też z 1) czasem trwania lotu jaka-40, 2) godziną lądowania, 3) 

komunikacją z PLF 101, 4) z tym, co się faktycznie działo na Siewiernym po przyziemieniu „Wosztyla” i 

odkołowaniu na miejsce postojowe, 5) relacjami z ruskimi mundurowymi na lotnisku40 itd. Ponadto 

                                                           
40

 Szerzej do tych spraw nawiązuję w obszernym Suplemencie do Uchod experimentu, gdzie staram się w miarę 
możliwości zrekonstruować i zanalizować fragmenty rozmów prowadzonych przez załogę PLF 101. Także tych z 
PLF 031. W kontekście HWW, czyli hipotezy zakładającej wcześniejszy od oficjalnie podawanego wylot 
„Protasiuka” z Okęcia. 
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przeciwko załodze PLF 031 toczyło się (zaraz po powrocie jaka-40 do Polski) śledztwo dot. rzekomego 

złamania przepisów związanych z lądowaniem i narażenia pasażerów na niebezpieczeństwo. Nie 

wiadomo, czy to śledztwo nie było połączone z jakimiś dodatkowymi konwersacjami umoralniającymi 

i uświadamiającymi a propos 10-04. Niemożliwe? W wojsku nie takie historie się trafiają. Co więcej, 

A. Wosztyl, R. Kowaleczko i R. Muś twierdzili, iż wysokość decyzji podawana przez „kontrolerów” ze 

smoleńskiego wojskowego lotniska zarówno im, jak i „Frołowowi” i „Protasiukowi” wynosiła 50 m, co 

kłóci się z „zapisami CVR” oraz „zapisami z XUBS” – a tę sprzeczność pol. prokuratorzy „usunęli” 

poprzez zapoznawanie członków załogi PLF 031 z „zapisami” i przekazanie im tego do wiadomości41. 

Innymi słowy, uznano, że to piloci jaczka się przesłyszeli, a nie że zapisy mogą być wątpliwe. I jeszcze 

jedno: nie jest znany dokładny przebieg wydarzeń związanych i z łącznością z PLF 101, i z „katastrofą”, 

którą słyszeć mieli członkowie załogi PLF 031; nie wiadomo też dokładnie, jak Ruscy potraktowali 

ludzi z „Wosztyla”, gdy ogłoszono, że „tupolew spadł”. Tak więc można i nawet należy (do czasu 

jakiegoś nadzwyczajnego badania sprawy tragedii Delegatów) z dystansem podchodzić do np. 

zapewnień o smoleńskiej mgle. 

 

Jak zresztą spojrzymy do wywiadu z Musiem, to pojawia się tam taka zastanawiająca jego uwaga, co 

do „smoleńskiej mgły” właśnie:  

  

                                                           
41

 Prokurator gen. A. Seremet powiada w jednym z wywiadów (w kwietniu 2012): Są zeznania dwóch pilotów 
Jaka na ten temat. Zweryfikowane zostały, gdy biegli z IES odczytali zapis rejestratora głosów w kokpicie. Tam 
słychać 100 metrów. Gdy odtworzyliśmy im nagranie, dostrzegli sprzeczność i przyjęli to do wiadomości 
 (http://wyborcza.pl/1,105770,11576169,Prokurator_Seremet__Wybuchu_w_tupolewie_nie_bylo.html). 

http://wyborcza.pl/1,105770,11576169,Prokurator_Seremet__Wybuchu_w_tupolewie_nie_bylo.html
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Nie było widać już drzew, które stały obok nas. Jakież to drzewa rosły/mogły rosnąć obok jaka-40 na 

lotnisku Siewiernyj? Miejsce postojowe mieli w lesie? 

 

Wróćmy jeszcze do początku niniejszego tekstu i do wyboldowanego (na s. 3) przeze mnie zdania 

montażysty Wiśniewskiego, które głosiło, iż – przypomnę, ale już w translacji na polski – KBWLLP 

uznała „zegar” z moonfilmu (ZK) za tak wiarygodny, że wykorzystała „zegar” z mgielnego sitcomu 

(ZH) jako „oś czasu” do rozlokowywania rozmaitych wydarzeń „warszawsko-smoleńskich”, że się tak 

wyrażę. W jaki sposób fachowcy wojskowi zajmujący się katastrofologią, siedząc sobie w jakimś 

eleganckim budynku nad Wisłą, uzyskali wgląd w korelację: „zegar kamery” ustawionej w Smoleńsku 

a realny czas tego, co miało być filmowane przez SW? Czy dokonywali jakiegoś porównania 

mgielnego sitcomu z innymi materiałami z „podobnego czasu” (np. fotografiami), czy zestawiali 

choćby z zeznaniami świadków? Czy też wystarczyło fachowcom solenne zapewnienie montażysty, że 

kamera nagrywała to, co nagrała (wtedy, kiedy nagrała, jak się możemy domyśleć)? 

 

Ale to są pytania „nie z tej ziemi”. Mgielny sitcom bowiem miał pełnić rolę fachowego materiału 

dowodowego, nie zaś sam być w jakikolwiek sposób, jeśli chodzi o wiarygodność, rzetelność, 

prawdziwość przekazu w nim zawartego, udowadniany. Przypomnę: do zegarmistrza nie chodzi się 

po to, by mu mówić, jaki jest czas. Zwłaszcza gdy zegarmistrz pracuje w wojskowym warsztacie. 
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