Topologia smoleńska. Zapad-2010 (cz. 2)
Free Your Mind

Na ilustracji powyżej będącej screenem fragmentu artykułu prof. Ch. Cieszewskiego pt.
Micro-Detail Comparative Forest Site Analysis Using High Resolution Satellite Imagery1
(opublikowanego w marcu br.), widzimy, jak często było fotografowane satelitarnie nieczynne
smoleńskie wojskowe lotnisko w pierwszej połowie kwietnia 20102. Nietrudno przy tym
zauważyć, iż z danych tych wynikałoby, że akurat 10 Kwietnia takich satelitarnych zdjęć
XUBS nie sporządzono, choć bliższe prawdy wydaje się podejrzenie, iż jak najbardziej
sporządzono, lecz już nie upubliczniono/udostępniono nawet do celów naukowo-badawczych.
Tak jak zapewne sfotografowana została 9 kwietnia 2010 wschodnia część Siewiernego, ale
spowiły ją potem mroki wojskowej tajemnicy.
Mało kto pewnie pamięta, że satelitarne zdjęcia z 5-04-2010 i z 12-04-2010 nagłaśniał pod
koniec roku 2010 sam nieomylny mgr A. Macierewicz, czołowy polski katastrofolog – i to na
długo zanim o jakichkolwiek smoleńskich konferencjach pomyślano – przy czym, co też już
odeszło w zapomnienie, były szef SKW twierdził wtedy, iż z analizy satelitarnych fotografii
wynika, że „prezydencki tupolew” przyziemił, gdyż widać bruzdy na pobojowisku3. Od
tamtego czasu sporo wody w Wiśle i Moskwie upłynęło, stąd i bruzdy (na polance samosiejek)
Artykuł otrzymałem dzięki uprzejmości George’a-M, za co serdecznie dziękuję. Polskojęzyczna wersja tego tekstu
zamieszczona została w zbiorówce: Materiały Konferencyjne, Warszawa 2013 (s. 19-31), pt. Mikro-detaliczna
analiza porównawcza obszaru leśnego przy użyciu zdjęć satelitarnych wysokiej rozdzielczości, zaś sam
Cieszewski na I Konferencji Smoleńskiej referat wygłaszał referat z tymi badaniami związany. Cytatami z Mikrodetalicznej analizy będę się posiłkował w niniejszym moim opracowaniu.
2 Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/zdjecia-satelitarne-iv2010.html
3
Por. http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/nowa-teoria-macierewicza-samolot-nie-obrocil-sie-po-uderzeniu-wdrzewo-dowod-zdjecia-satelitarne_163480.html. Por. też http://www.youtube.com/watch?v=8RHUcWrVpek i
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/TS-1-FYM.pdf
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na przestrzeni lat przestały być dla ekspertów ZP widoczne, ponieważ w dalszych eksperckich
badaniach okazało się, że ów tupolew nie tylko wcale nie wylądował awaryjnie na północnym
smoleńskim lotnisku, ale rozpadł się w powietrzu w wyniku eksplozji, o czym można poczytać
w stosownych „raportach” słynnej „komisji Macierewicza” i o czym mogliśmy się z niejednej
konferencji oraz filmów śledczych dowiedzieć.

Badania dotyczące „katastrofy nad Smoleńskiem”, jak to ujmował z właściwą sobie precyzją
szef ZP, rozpoczęły się natomiast już od drugiej połowy stycznia 2011 (czyli miesiąc po
teledetekcyjnym „odkryciu bruzd” na XUBS), kiedy to światło dzienne ujrzał - kanoniczny dla
olbrzymiej większości specjalistów - raport radzieckich badaczy z „MAK”. W nim bowiem
czarno na białym było napisane i podane do wiadomości, iż „pamięć FMS-a”, komputera
pokładowego cudem ocalałego4 w zgliszczach spowodowanych przeciążeniami rzędu 100g,
uległa „zamrożeniu” na wysokości ca. 15 m. To stwierdzenie dostarczyło niesamowitych
olśnień całej grupie katastrofologicznych badaczy, większych i mniejszych, początkując
zarazem genialną hipotezę dwu-, a potem wielo-wybuchową5.

Ocalał, gwoli ścisłości, tylko jeden blok tego komputera – drugi uległ zniszczeniu.
Dziś właściwie trudno ustalić, ile wybuchów rozsadziło w powietrzu „prezydenckiego tupolewa”, gdyż prace
badawcze wciąż trwają i ustalenia są doprecyzowywane z roku na rok.
4
5

Wracając jednak do polanki samosiejek, XUBS i teledetekcji. Gdy Macierewicz zaprezentował
zdjęcie satelitarne z dnia 5-04-2010 w grudniu owego roku, to zaraz w blogosferze odezwały
się głosy nieodpowiedzialnych i niepoważnych wariatów, iż śnieg na polance samosiejek
zalega jakoś tak specyficznie,

bo szczególnie w obszarze
(przyszłego) „miejsca katastrofy”. Wspominam o tym także w kontekście badań
Cieszewskiego6, który do podobnych konkluzji doszedł, pisząc (w podrozdziale Wyniki):

Badań, które można zaliczyć, jak sam Cieszewski pisze, do forensic geoscience, czyli geodezji śledczej: Stosując
obrazy satelitarne możemy analizować nie tylko elementy przestrzenne w czasie wydarzenia, ale również
6

Wydaje się całkiem niezwykłym zbiegiem okoliczności, że większość pól o
wysokiej odblaskowości została kolejno zastąpiona na obrazie [satelitarnym –
przyp. F.Y.M.] z 11 kwietnia przez skupienie głównych szczątków samolotu
spoczywających na wydającej się być suchą (jasną) ziemi (…). Fakt, że grunt
wydaje się być suchym (jasny odblask w miejscach pól śniegowych zastąpionych przez
miejsca katastrofy) mógłby być wyjaśniony, jeśli miejsca katastrofy byłyby spryskane
pianą, ale wprost przeciwnie jedyne spryskiwanie zarejestrowane na miejscu odbyło się za
pomocą węży wodnych, co mogłoby uczynić grunt bardziej mokrym (ciemniejszym)7.
Większość innych płatów o wysokiej odblaskowości z dnia 5 kwietnia występowała na
obszarach takich jak drogi dojazdowe, na których śnieg rozciąga się po bokach, albo w
miejscach częściowo ukrytych przed wiatrem za pomocą drewnianych osłon. Płaty te były
kolejno zastąpione na obrazie z 11 kwietnia przez mokre (ciemne) pola na skutek
topniejącego śniegu.8

Ma się rozumieć, badaczy zajętych twórczym eksplorowaniem rozmaitych wariantów
„eksplozji w przestworzach”, zagadnienia poruszane przez Cieszewskiego (na I Konferencji
Smoleńskiej, jak i w opublikowanych artykułach) niewiele obeszły, no ale to już taka uroda
„nowej świeckiej tradycji”, jaka się ukształtowała na niwie naukowych odkryć uczonych z
wszystkich stron świata, którzy zasilili intelektualnie „komisję Macierewicza”. Na szczęście
możemy badać zmiany otoczenia, jakie nastąpiły w interesującym nas czasie. Oznacza to, że możemy rozważać
to, co było przed wydarzeniem, choć aktualnie już nie występuje i czego nie było przed wydarzeniem, a
aktualnie występuje oraz jak obiekty zainteresowania zmieniają się w czasie z uwzględnieniem zmian w ich
rozmieszczeniu przestrzennym. Odpowiednio do tego, stosowanie metod nauki o ziemi do badań
środowiskowych, ludzkich, militarnych i inżynieryjnych może być uważane jako geodezja śledcza (forensic
geoscience), a zakres jej zastosowania ewoluuje w miarę tego jak badacze rozwijają i upowszechniają nową
dyscyplinę wiedzy (Mikro-detaliczna analiza.., s. 19).
7 Cieszewski odnosi się tu pewnie do niezapomnianych widoków ze strażakami z moonfilmu S. Wiśniewskiego.
8 Mikro-detaliczna analiza…, s. 25. Osobliwa składnia jest zapewne zasługą nieco chropawego tłumaczenia tekstu
z angielskiego na polski.

tekst Cieszewskiego jest dostępny, jak nadmieniłem już w przypisie na początku, w księdze
pokonferencyjnej, tak więc może posłużyć do dalszych analiz i badań. Na co bowiem jeszcze
zwraca uwagę autor?
(Poniżej zestawienie zdjęć z 5-04 (górny rząd) i 11-04 (dolny rząd))

Otóż na to, że nie można przesądzić, czy to na pewno śnieg widać na zdjęciu polanki z 5-042010 (s. 29):

Brak dużych połaci śniegu na obrazie z 15 kwietnia 2010 r. nie jest zaskoczeniem, ponieważ
od 27 marca 2010 r. w Smoleńsku było stosunkowo ciepło, a temperatura była powyżej
temperatury zamarzania tak, że mogło być dużo stopionego śniegu. Obecność obszernych
płatów śniegu w miejscu katastrofy nie mogłyby9 być uważana jako osobliwa, jeśli wokół
miejsca katastrofy byłaby choćby minimalna ilość śniegu. Fakt, że główne części
rozbitego samolotu znalazły swoje położenie na tych rzadkich i nieco szczególnych płatach
śniegu, wzbudza zaciekawienie a obecność pod tymi większymi płatami śniegu
suchego gruntu po katastrofie jest raczej dziwna, o ile te płaty nie były umieszczone
na dołach piaskowych, nie były poddane pożarowi lub nie usunęły i wywiozły śniegu przed
stopnieniem zespoły naziemne.
Oczywiście nie ma gwarancji, że obiekty o tak wysokiej odblaskowości
rzeczywiście składały się ze śniegu. Jakiekolwiek powierzchnie o wysokiej
odblaskowości, np. białe lub srebrne plastikowe folie, byłyby widoczne na
obrazach w podobny sposób. I nie zmieniłoby to faktu, że samolot uległ katastrofie tak,
że jego szczątki znalazły się na tym właśnie obszarze.

Tak w oryginale. Zapewne literówka i winno być „mogłaby”. Wszelkie podkreślenia w tekście Cieszewskiego
pochodzą ode mnie.
9

Poniżej zestawienie zdjęć satelitarnych z 5-04 i 12-04, komentowane w blogosferze już od
grudnia 2010:

Jeślibyśmy powiększyli zdjęcia zaprezentowane przez Cieszewskiego, to widać wyraźnie, że w
różnych miejscach XUBS rozłożone są hałdy śniegowe (fot. poniżej; zwłaszcza lewy górny
róg).

I co większe pozostają w tych miejscach także w dniach po „katastrofie” (fot. poniżej; lewy
górny róg) w przeciwieństwie do śniegu z okolic samego „miejsca katastrofy”:

- zresztą na zdjęciach z Katynia i okolic Smoleńska śnieg jest widoczny 10 Kwietnia:

(poniżej leśne okolice Smoleńska)

Hałdę widać także w pobliżu słynnego „komisu samochodowego” i wychodka:

Trudno natomiast powiedzieć, czy na zdjęciu poniżej (z 10-04), zrobionym za stacją
benzynową usytuowaną przy remizie, mamy do czynienia ze śniegiem, czy po prostu z
walającymi się śmieciami, których pełno było także (vide relacja polskiego montażysty) na
„miejscu katastrofy”.

Nie znajdziemy hałd śniegu na materiale zrobionym przez
(http://www.youtube.com/watch?v=iyccvcr9bLw ) filmującego moonwalkera

mimo że Fomin ma możliwość robienia zdjęć także od innej strony pobojowiska

gdzie wprost roi się od tajniaków, którzy wyrośli spod ziemi

I.

Fomina

Fomin przeciąga obiektywem w prawo – po śniegu ni śladu

I jeszcze jeden z ostatnich kadrów:

Podobnie zresztą sytuacja się rysuje na filmikach „AP”, czyli migawkach zrobionych przez
operatorów polskich telewizji

usilnie poszukujących (kamerami) „miejsca katastrofy” wśród drzew

Nic dziwnego, że śniegu nie ma „pod samolotem”, podczas „poszukiwań ciał”

czemu jednak nie zachowały się te połacie śniegu, na które „nie spadł” samolot (w górnej
części zdj. poniżej)10?

Na doskonale nam znanej barwnej fotce z „raportu MAK”, z 12-04-2010, widać tylko
niewielkie już pokłady śniegu za małymi samolotami wzdłuż muru lotniska.

Jak pisze poza tym Cieszewski w podsumowaniu swego artykułu konferencyjnego: W następstwie ciepłej
pogody w rejonie lotniska smoleńskiego zaobserwowano bardzo niewiele płatów o wysokiej odblaskowości,
jakie powstają zwykle na skutek akumulacji śniegu. Większe szczątki samolotu leżały dokładnie na
najobszerniejszych z tych płatów. Kilka obszernych płatów gruntu o śniegopodobnej odblaskowości w środku
miejsca katastrofy nie pozostawiło mokrego gruntu, który na zdjęciach widoczny jest w postaci ciemnych
plam od topnienia śniegu. Stało się tak pomimo ogólnie słabo zdrenowanego bagnistego otoczenia i braku
doniesień o większych pożarach (s. 29).
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I powiększenie fragmentu samego pobojowiska:

Poniżej zestawienie (fot. sat. z 11-04 i 12-04) sporządzone przez Cieszewskiego, na którym też
jeszcze widać łaty śniegu między murem a samolotami:

a tu fotografia już z 14-04 (na której na czerwono oznaczone są strefy śniegu wyróżnione
podczas analizy zdjęcia sat. z 5-04):

Osobliwości związane są nie tylko ze śniegiem (na i wokół polanki samosiejek). Jak zauważa
wszak Cieszewski (cyt. poniżej) – na żadnym ze zdjęć sat. z dni po „katastrofie” nie
widać w ogóle oblężniczych machin budowlano-odgruzowujących, które, jak
przynajmniej oglądaliśmy na różnych fotografiach robionych „z ziemi”, operowały na
pobojowisku (s. 29):
Mając na uwadze bardzo intensywne wykorzystanie na miejscu katastrofy wielu jednostek
ciężkiego sprzętu, nie jest jasne, dlaczego taki sprzęt nie był widoczny na obrazach
satelitarnych z dnia 11, 12 lub 14 kwietnia 2010 r.

Nieco wcześniej zaś Cieszewski stwierdza (s. 28):

Na żadnym z obrazów satelitarnych nie byliśmy w stanie pokazać żadnego
ciężkiego sprzętu fotografowanego i obserwowanego na miejscu zdarzenia.
Jeżeli zdjęcia pokazują wiele przemieszczeń dużych szczątków samolotu, których
przeniesienie mogło być wykonane jedynie za pomocą ciężkiego sprzętu, trudno jest
wyjaśnić, dlaczego różne rodzaje buldożerów, koparek, traktorów, ciężkich
pojazdów i innego ciężkiego sprzętu nie są widoczne na miejscu, szczególnie że
tego rodzaju sprzęt nie jest zwykle usuwany z takiego miejsca w środku
realizacji takiego przedsięwzięcia, zwłaszcza kiedy miejsce jest szczególnie
zabezpieczone przez policję i siły bezpieczeństwa, jako że było to miejsce katastrofy
lotniczej.

Cóż, w blogosferze już dawno debatowano o tym, iż spora część fotografii związanych z
krzątaniną na polance samosiejek może pochodzić z okresu przygotowań „miejsca
katastrofy”. Niedawno zresztą bloger 3Zet w jednej ze swych notek postawił tezę, że zdjęcia
tego typu, jak to poniżej:

mogą ilustrować wyładunek części lotniczych na szykowany teren „katastrofy”, a
niekoniecznie załadunek podczas sprzątania pobojowiska po „wypadku lotniczym”11. Gdyby to
była prawda, to zarazem mielibyśmy wyjaśnienie jednej z wielu „smoleńskich zagadek” nie
tylko tych optycznych, że się tak wyrażę. Jak bowiem Cieszewski w podsumowaniu swego
tekstu zaznacza (s. 29):

Rozmieszczenie szczątków samolotu znalezionych na ziemi po katastrofie nie
jest, w świetle literatury technicznej na temat zniszczenia konstrukcji cienkościennych,
zgodne z tym, czego należałoby oczekiwać po rozbiciu samolotu na ziemi i
sugeruje raczej wybuch w samolocie ponad ziemią [tu ewidentnie ukłon autora w stronę
„komisji Macierewicza”, tak jakby nie istniało inne wyjaśnienie osobliwości, jeśli chodzi o
schemat rozkładu szczątków na XUBS – przyp. F.Y.M.]. Teren upadku jak i same
szczątki samolotu były przemieszczane od bardzo wczesnego czasu po
zniszczeniu, a zmiany miejsca katastrofy w czasie kilku dni po tym
wydarzeniu były nadzwyczaj niezwykłe.

Co do tego ostatniego nie ma najmniejszych wątpliwości. I Cieszewski dodaje jeszcze:

Zmienione miejsce katastrofy stało się podstawą szerzenia nieprawdziwych informacji
publikowanych przez rząd rosyjski i polski oraz przez media i bazy wiedzy internetowej,
takich jak „Gazeta Polska”, Wikipedia, a dotyczących rzeczywistego położenia szczątków po
katastrofie [chodzi o promowanie przez wymienione instytucje i źródła zdjęcia z 12-04-2010,
vide „raport MAK”, jako „obrazu” po „katastrofie”; kontrowersje dotyczą także samego Google
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http://3zet.salon24.pl/506674,smolenskie-zdjecia-retusz-cz-1-uzupelnione

Earth, który udostępnia fotografię zrobioną 11-04 jako zdjęcie wykonane… 10-0412 – przyp.
F.Y.M.].

(zaznaczone przez Cieszewskiego różnice w rozkładzie lotniczych części kolejno w dniach 1104 (po lewej) i 12-04 (po prawej))

(resztki śniegu za samolotami)

Cieszewski pisze w Załączniku do swego artykułu (s. 33): Google Earth zapewnia dostęp do kilku
przetworzonych obrazów wykonanych 27.05.2005 r., 29.10.2007 r., 24.07.2010 r. (…), kontrowersyjnego
obrazu Google Earth oznaczonego datą wykonania 10.10.2010 [chyba winno być 10.04.2010 – przyp.
F.Y.M. – co wynika z dalszej części tekstu] (…), który zgodnie z metadanymi był właściwie wykonany
11.04.2010 r. o godz. 8:49 Greenwich Mean Time (GMT), który jest podobny do UTC (Coordinated
Universal Time), podczas gdy Google pokazuje np. czas Alaski, tj. UTC -10:00, który oznacza 10.04.2010 r.
23:49.
12

Wróćmy teraz znów do zestawienia sporządzonego przez Cieszewskiego a propos znikającego
„śniegu” z polanki samosiejek i jej okolic:

Widać tu bowiem, że wraz ze „śniegiem” znikają też drzewa (te w dół na wysokości pierwszego

czerwonego kółka z prawej strony). Na prezentowanym już w tej części Topologii smoleńskiej
zestawieniu ujęć z 5-04 i 12-04 widać to bez problemu:

Problem jednak pojawia się, jeślibyśmy chcieli ustalić wygląd polanki samosiejek np.
dzień przed „smoleńską katastrofą”. W tym wypadku bowiem „podgląd satelitarny” jest
niedostępny:

gdyż 9 kwietnia 2010 satelita widział XUBS tylko na jedno, lewe, oko. Co widział prawym
wiedzą wyłącznie fachowcy wojskowi. Na 9-tym kwietnia świat się jednak nie kończy. Dwa
dni wcześniej przecież na to lotnisko udawała się cała eskadra znad Wisły, eskadra, bo w
liczbie 4 statków powietrznych, których przyloty, tak się składa, dość skąpo zostały

udokumentowane przez ludzi mediów. Pozostały jedynie „prywatne dokumentacje”, gdyż
materiał zarejestrowany z hotelowego okna przez polskiego montażystę przepadł podczas
„wpadki na XUBS” na „miejscu katastrofy”.

Istnieje więc dajmy na to (wciąż dostępny na YT: http://www.youtube.com/watch?v=iZKIepcJdo&feature=player_embedded#at=48) film P. Klimowicza, lecz na nim, jak wiemy,
nie ma, niestety, zarejestrowanego podejścia na XUBS rządowego tupolewa od wschodu,
zatem nie sposób przyglądnąć się uważnie polance samosiejek13.

Z kolei na materiale W. Lilientala14 to podejście, owszem, jakoś pochwycone jest, lecz akurat
fragment najbardziej nas interesujący… „wyskoczył”15,

jakby podchodzący do lądowania samolot akurat w tym miejscu

Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/7-kwietnia-2010-w-fotorelacjach.html
http://www.youtube.com/watch?v=OznonB082vI&feature=channel_video_title
15 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/film-z-7042010.html oraz analiza zrobiona przez
LordaJima: http://www.youtube.com/watch?v=7oP163A08Kg
13

14

natrafił na jakąś turbulencję i kamera drgnęła,

z konieczności pomijając drobny kawałek wschodniej okolicy smoleńskiego lotniska.

Oczywiście tylko wariat mógłby coś podejrzewać w związku z tym „uskokiem” (samolotu i
kamery), a więc np. to, iż na tym odcinku wschodniej ścieżki podejścia było coś, co jacyś
fachowcy wojskowi albo inni polscy montażyści z jakiejś telewizji uznali, że „nie nadaje się do
publikacji”. No ale co tam mogło takiego być, co mogło zalegać na smoleńskiej polance
samosiejek i w jej okolicach poza śniegiem? Tym, jaki widać było jeszcze dwa dni wcześniej,
tzn. 5 kwietnia 2010? Nikt chyba nie sądzi, że 7 kwietnia kręciłaby się tam taka ekipa na
jakichś ciekawych ćwiczeniach terenowych:

Poniżej (z materiału Lilentala) widok z tupolewa na hotel Nowyj podczas podejścia od
wschodu 7-04-2010:

Tu zaś zdjęcie zrobione z ziemi z okolic remizy strażackiej (hotel Nowyj jest skryty po prawej
obok charakterystycznego długiego budynku, który widzieliśmy na mgielnym zapisie z
parapetu moonwalkera).

Zdjęcia te obrazują wysokość przylatujących na XUBS i odlatujących z tego lotniska
samolotów. Przypominam to w kontekście niedawnych rozważań w ramach Wizji lokalnej16
dotyczących UFO przemykającego się we mgle bardzo nisko przed oknem Wiśniewskiego.

Powiedzieliśmy sobie już, analizując „przestrzenie smoleńskie”, o śniegu, o
zalesieniu/zadrzewieniu, ale jest jeszcze coś, o czym należy napomknąć na koniec. Bruzda

16

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/07/FYM-WL4.pdf

na ziemi, którą miał wyryć 10 Kwietnia pewien samolot swoim „skrzydłem skierowanym
pionowo w dół”17.

Data zrobienia tego zdjęcia nie jest w „raporcie MAK” podana. Ewidentnie jednak wykonane
zostało ono, co widać po tym szczególe (tabliczka z nabazgranym nr. 13 i zielonawa folia):

gdy już zostały zabrane te usypane lotnicze szczątki18:
Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf od s. 73, gdzie
podaję fragment posiedzenia ZP z udziałem Wiśniewskiego, kiedy toczy się rozmowa między pos. E. Kruk a
świadkiem nt. „skrzydła pionowo w dół”.
17
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http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2010/08/co-to-za-szczatki.html

szczątki, których, jak się domyślamy, nie zauważył, idący tędy z kamerą SONY miniDV,
montażysta Wiśniewski,

ponieważ swoje filmowanie/dokumentowanie „katastrofy smoleńskiej” zaczął dopiero od tego
momentu, tj. elementu:

Tylko wariat jednak mógłby sądzić, iż 1) moonwalker pominął te lotnicze szczątki nieopodal
„bruzdy”, gdyż ich wtedy, gdy wędrował/filmował, nie było oraz że 2) „bruzdy” wtedy jeszcze
wtedy żaden pług nie wyorał.

Wiśniewski pominął te szczegóły zwyczajnie, bo chciał pokazać całe „miejsce katastrofy”, a
zwłaszcza czarną skrzynkę samolotu, który się rozwalił – skrzynkę zrazu niewidoczną (por.
kadr poniżej)

(lewy dolny róg; poniżej powiększenie innego kadru)

a po chwili już dającą się filmować, jak na patelni:

Tak jakby ją ktoś nieco „otrzepał”, „odgarnął”, by nie rzec: odsłonił i ustawił do zdjęcia.
Wiśniewski mógł też pominąć nr trzynasty i szczątki przy nim, ponieważ, jak sięgniemy do
kanonicznej dokumentacji „MAK”, te części „prezydenckiego tupolewa” spadły dużo
wcześniej, a więc na obszarze, którego nie przemierzał z kamerą polski montażysta.

Tak więc tylko jakiś ciul bosy w „raporcie MAK” zostawił tę trzynastkę w okolicach „orki
skrzydła” i samego pobojowiska:

Free Your Mind

Long long time ago…

