
Wizja lokalna (cz. 2)

Free Your Mind

(UMMS, drugie zapasowe lotnisko przewidziane w planie lotu PLF 101 na 10-04; niebadane przez dziennikarzy śledczych 

tak jak i UMII, czyli witebskie wschodnie lotnisko)

Oglądając materiały zebrane w postaci  „pierwszego smoleńskiego filmu śledczego”,  tj.  10.04.10, 



można stawiać sobie pytanie,  dlaczego dopiero w lutym 2011,  a więc już,  jak można sądzić,  po 

posiedzeniu z udziałem moonwalkera, red. A. Gargas na potrzeby swojego filmu odkrywa polskiego 

montażystę,  głównego  świadka  „katastrofy”  i  zarazem  najważniejszego  dokumentalistę  zdarzeń 

przy  XUBS.  To  pytanie  także  do  ZP,  który  przesłuchuje  właśnie  S.  Wiśniewskiego  już  po  serii  

(bardzo  wybiórczych)  przesłuchań  urzędników  prezydenckiej  kancelarii1.  Posiedzenie  z 

moonwalkerem stanowi swoisty turning point w historii „komisji Macierewicza”, albowiem miast 

otworzyć  serię  nowych  przesłuchań  (obejmujących  także  innych  ludzi  mediów) , 

zamyka w istocie wszystkie dotychczasowe spotkania ze świadkami. Czemu?

Powód  może  być  prosty.  Taki,  iż  z  sejmowej  relacji  Wiśniewskiego2 –  naocznego  świadka 

„smoleńskiej  katastrofy”  –  wyłania  się  tak  wiele  „osobliwości”  związanych  zarówno  z  samym 

„lotniczym wypadkiem prezydenckiego tupolewa”, z „miejscem katastrofy”, jak i z zachowaniami 

przeróżnych służb na terenie „powypadkowym”, że najzwyczajniej w świecie pojawia się badawczy i 

śledczy wniosek, że „trzeba szukać gdzie indziej” i z „innymi świadkami”, a nie drążyć tę historię,  

która  została  z  tyloma  detalami  przedstawiona  przez  polskiego  montażystę.  Dodatkowym 

motywatorem ku takiej decyzji ZP może być praca blogerów od maskirowki, którzy wykonują krecią 

robotę, domagając się dalszych przesłuchań polskich świadków i kwestionując obiektywizm prac 

ZP. Czytelna metodologia szkoły Macierewicza, widoczna i w pracach ekspertów z wszystkich stron 

świata, jak i w dziennikarstwie śledczym najwierniejszych uczniów (szkoły), a do nich bez wątpienia 

zalicza  się  Gargas,  obejmuje  nie  tylko  1)  bardzo  uważną  i  ukierunkowaną  selekcję  materiału 

dowodowego  (lub  tego,  co  za  taki  materiał  jest  uznawane),  lecz  też  2)  „łatanie  białych  plam 

smoleńskich” za pomocą a) ruskich bumag3, filmików ruskich służb lub ruskiej telewizji (np. Ria 

Novosti),  tudzież  b)  niezapomnianych  relacji  ruskich świadków.  Choć,  czy  na  pewno 

niezapomnianych?  Ci  świadkowie  przecież  także  są  wtórnie  selekcjonowani  przez  ludzi 

Macierewicza. W  10.04.10  widzimy wielu „ocziewidców”, których już nie znajdziemy w Anatomii  

upadku i nie mam tu na myśli tylko moonwalkera Wiśniewskiego. 

1 Przesłuchani  zostają  J.  Sasin  (dwukrotnie:  http://freeyourmind.salon24.pl/403331,1-przesluchanie-sasina; 
http://freeyourmind.salon24.pl/404659,2-przesluchanie-sasina-cz-1;  http://freeyourmind.salon24.pl/408456,2-
przesluchanie-sasina-cz-2),  J.  Opara  (brak  pełnego  zapisu  posiedzenia  z  jego  udziałem) 
(http://freeyourmind.salon24.pl/317635,o-ile-dobrze-pamietam-czyli-zeznania-opary),  niezapomniany  A.  Duda 
(http://freeyourmind.salon24.pl/409802,a-duda-przed-zespolem),  T.  Szczegielniak 
(http://freeyourmind.salon24.pl/398929,tajemnice-okecia-2)  i  M.  Wierzchowski 
(http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska). Już sama ta wyjątkowo skąpa, jak na skalę wydarzenia z 
10-04, liczba świadków, których łaskawie zechciał wysłuchać, ZP świadczy, iż „komisja Macierewicza” wcale nie jest 
zainteresowana pogłębionym zbadaniem kwestii tragedii polskiej delegacji prezydenckiej. Nie zostają więc 
(na przestrzeni 3 lat przecież) przesłuchani nawet wszyscy pracownicy KP związani z przygotowaniami do uroczystości  
katyńskich  (K.  Kuberski,  A.  Juhanowicz  itd.;  por.  w  tym  względzie:  http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2013/04/Short-stories-FYM1.pdf), z zamawianiem samolotów specjalnych (J. Strużyna), z żegnaniem 
Delegatów na Okęciu (A. Klarkowski, M. Martynowski, M. Grodzki) etc. - ani nawet wszyscy ci, którzy 10 Kwietnia byli w 
Katyniu/Smoleńsku,  a  więc  jak  choćby  towarzyszący  Sasinowi,  niczym  wierny  adiutant,  A.  Kwiatkowski 
(http://freeyourmind.salon24.pl/483771,wokol-relacji-a-kwiatkowskiego) lub M. Jakubik będący wraz z Wierzchowskim 
na  XUBS  rankiem  10-04  (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/09/w-poszukiwaniu-zeznan-jakubika-i-
innych.html i  http://freeyourmind.salon24.pl/501217,niedzialajace-lotnisko).  Por.  też 
http://www.naszdziennik.pl/uploads/special/uzasadnienie.pdf   
2 Pełny  zapis  tego  posiedzenia:  http://www.polityczni.pl/smolensk,audio,51,5708.html.  Por.  też 

http://freeyourmind.salon24.pl/495284,fenomen-mgielnego-sitcomu  
3 http://freeyourmind.salon24.pl/483198,dendrologia-wyzszego-rzedu-trzy-brzozy-nie-jedna   
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Czemu taka dodatkowa selekcja jest dokonywana? Po prostu niektórzy świadkowie nie pasują już 

do aktualnej mądrości etapu, a więc ich zeznania kłócą się z bieżącą narracją ZP; w związku z tym 

zostają  odsunięte  w  kąt.  Na  szczęście  to,  co  już  zostało  zarejestrowane,  wyemitowane, 

zrzucone na YT, wydane na tysiącach płytek DVD, nie jest do „wykasowania” .  Tym 

samym można poddawać analizie 10.04.10, Mgłę etc., bez względu na to, na ile zawarte tam relacje 

czy materiały odbiegają w swej wymowie od znakomitej hipotezy dwuwybuchowej, od której to, 

wedle wszelkich znaków na niebie i ziemi, ZP nie ma zamiaru odstąpić, traktując tę hipotezę jako 

„smoleńską prawdę ostateczną”. I z tej ślepej ulicy wyjścia już dla ZP nie będzie (chyba że w takiej  

postaci jak zaprezentowana przez mec. R. Rogalskiego, który po trzech latach dosłownie z dnia na 

dzień stał się „czarną owcą” dla szkoły Macierewicza4). 

Dlaczego  wczesne  „smoleńskie”  prace  dziennikarzy  śledczych  (zarówno  antyrządowych,  jak  i 

prorządowych) są tak istotne z perspektywy czasu? Dlatego, iż ich zadaniem było konstruowanie 

zdarzenia,  czyli  wytwarzanie  faktoidów,  które  miały  żyć  własnym  życiem  w 

świadomościach odbiorców medialnego przekazu. Po zdrapaniu patyny ideologicznej, jaką 

reporterskie prace zostały pokryte, można zatem dotrzeć do rozmaitych, traktowanych poniekąd 

jako „przebitki” montażowe, archiwaliów, które posiadają wartość samą w sobie, choć rzecz jasna,  

nie posiadają wszystkich istotnych walorów materiału dowodowego (typu np. dokładne parametry 

czasowe danego zdjęcia czy migawki). 

4 Znakomitym  przykładem  „zmiany  nastawienia”  tejże  szkoły  do  Rogalskiego  jest  cała  kampania  nienawiści 
uruchomiona  w  mediach  niezależnych  i  niepokornych  (w najnowszym,  z  13-18  maja  2013,  numerze  Do  Rzeczy 
Rogalskim zajęli się obowiązkowo –  red. red. P. Lisicki:  Minimum przyzwoitości i C. Gmyz – ten ostatni w tekście 
pod eleganckim tytułem  Mecenas skarżypyta).  Kampania  wszczęta natychmiast  po paru  wywiadach udzielonych 
przez Rogalskiego, w których ostro skrytykował „szefa ZP”, zarzucając mu cynizm, działanie na szkodę śledztwa i  
naginanie narracji do potrzeb hipotezy dwuwybuchowej bez względu na dowodowe wsparcie dla tejże hipotezy. Sygnał  
do  tej  kampanii  nadał  oczywiście  sam  „przewodniczący”  w  rozmowie  z  Rzeczpospolitą  (por. 
http://freeyourmind.salon24.pl/502558,ciekawy-wywiad-z-profesorem-katastrofologii),  nie  trzeba  więc  było  długo 
czekać, aż rozpocznie się klasyczne już dla przedstawicieli szkoły Macierewicza, rozdzieranie szat i święte oburzanie 
się. 

http://freeyourmind.salon24.pl/502558,ciekawy-wywiad-z-profesorem-katastrofologii


Przykładowo,  po „anonimowych” kadrach z  Mgły z  okolic  bramy głównej  XUBS, można ocenić 

widoczność 10 Kwietnia rano, w czym pomagają nam „repery”, czyli odległe punkty orientacyjne w 

okolicy  w postaci  oddalonych  grup drzew za  pasem startowym,  ludzi  rozlokowanych  na  płycie 

(powyżej) – bądź, jak na zdjęciu niżej – samolotów na stojance iłów, jaka-40 za rzędem aut, „wieży”  

z masztem za „Wosztylem” etc. 

Inne z kolei „repery” widoczne są na zimowym hotelowym ujęciu z 10.04.10, ujęciu z pokoju 201, 



które  otworzyło  Wizję  lokalną5,  ale  tym  razem,  dla  ułatwienia,  przypomnę  ujęcie  bez  statywu 

stojącego przed oknem:

i dla porównania kadr z mgielnego sitcomu:

jak widać z tego zestawienia, operator pracujący dla Gargas nie ustawia się idealnie w tym samym 

miejscu, co moonwalker. W kadrze z 10.04.10 uchwycony jest ciąg lamp i podwórze, które ledwie 

widać u Wiśniewskiego. Obiektyw w mgielnym sitcomie usytuowany jest zatem pod innym kątem 

aniżeli w 10.04.10. Ta rozbieżność może wynikać ze zwykłego niedbalstwa operatora 10.04.10 albo 

też  stąd,  iż  ekipie  Gargas  w  ramach  smoleńskiej  wizji  lokalnej  nie  zależało  na  dokładnym 

odtworzeniu sposobu pracy polskiego montażysty obserwującego całymi godzinami okolice XUBS.

5 Por. http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf


Oczywiście można by zestawić jeszcze takie dwie „ramki”

i ujęcie nieco wcześniejsze w mgielnym sitcomie

kamera  moonwalkera  bowiem  ustawiona  jest  pod  jeszcze  innym  kątem  na  wschodnią  ścieżkę 

podejścia, z całkowitym pominięciem podwórza i jego ogrodzenia. Z chronologii zapisu i z danych 

„zegara  kamery”  wiemy,  że  są  to  jednak  migawki  „sprzed  godziny”,  kiedy  to  warunki 

meteorologiczne  mogły  być  odmienne  (niż  „po  godzinie”).  Poza  tym,  jak  można  sądzić, 

profesjonalna kamera użyta w filmie  10.04.10  jest o wiele lepszej jakości, jeśli chodzi o precyzję 

ujmowania/rejestrowania krajobrazu aniżeli SONY miniDV6, którą posługiwał się Wiśniewski, co 

6 Por.  rozmowy  nt.  kamery  podczas  posiedzenia  ZP:  http://freeyourmind.salon24.pl/495284,fenomen-mgielnego-
sitcomu i http://freeyourmind.salon24.pl/494822,zagadka-moonwalkera-moonfilmu-i-filmiku-koli  

http://freeyourmind.salon24.pl/494822,zagadka-moonwalkera-moonfilmu-i-filmiku-koli
http://freeyourmind.salon24.pl/495284,fenomen-mgielnego-sitcomu
http://freeyourmind.salon24.pl/495284,fenomen-mgielnego-sitcomu


dodatkowo może nas wprowadzać w błąd, jeśli chodzi o korelację między tym, co widać w kadrach z  

„wizji  lokalnej”  Gargas,  a  tym,  co  mogło  się  nagrać  na  mgielnym  sitcomie7. Na  parapetowym 

dokumencie  Wiśniewskiego  pojawiają  się  też  rozedrgane  (w  wyniku  zdejmowania  kamery  ze 

statywu) migawki, w których „przemyka się” obraz z jeszcze innego kąta uchwytywany:

7 Podczas posiedzenia ZP Wiśniewski, odpowiadając na pytania pos. Szczypińskiej, mówi o widoczności rzędu 70 m, 
gdy przelatywał ił-76 (nie wiem, czy akurat pani miała przyjemność oglądanie relacji z konferencji p. Millera. Tam  
akurat też był mój materiał, który pokazywał, jak gęsta była mgła. Jeśli z odległości mniej więcej 300 m – no,  
powiedzmy 400, no, nie będziemy się tu targować, bo tu nie o to chodzi – widać tylko zarys samolotu wielkości ił-
76, a jest to naprawdę duży samolot... czyli mgła momentami wg fachowców wojskowych dochodziła do 
gęstości, widoczność spadała do... nawet do 70 m), moonwalker mówi to niedługo przed prezentacją „ładnej 
pogody”,  tj.  widoku  z  hotelowego  okna,  kiedy  w  Smoleńsku  jest  słonecznie  i  przejrzyście 
(http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1).  Spryt  polskiego  montażysty 
polega więc na tym, iż prezentuje on tego rodzaju ujęcie bez pokazania obrazu podchodzącego do lądowania 
samolotu w takich warunkach atmosferycznych – np. właśnie iła. Dopiero wtedy bowiem można by ocenić 
dokładnie  zarys  „UFO”  nad  XUBS  zarejestrowanego  podczas  filmowania  mgły.  Do  tej  kwestii  jeszcze  wrócę  w 
niniejszym tekście.

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


trudno jednak potraktować te mało czytelne już ujęcia jako dobre punkty odniesienia do analizy. 

Okno wygląda na zamknięte podczas filmowania.

Montażysta pracujący dla Gargas zresztą dorzucił od siebie jeszcze filmowe „ściemnienie”, jakby 

ostatnie sekundy mgielnego sitcomu były nieistotne.



Co zatem jest charakterystyczne dla zaokiennego widoku na wschodnią ścieżkę podejścia,  który 

prezentuje nam Gargas w 10.04.10 przy znakomitej zimowej widoczności? 

To, iż „repery” usytuowane są na niewielkim dystansie od samego hotelu. Innymi słowy, „w głębi  

planu” brak jest orientacyjnych punktów pozwalających wzrokowo ocenić precyzyjnie odległości 

(przy narastającym zamgleniu); za rzędem wysokich drzew i murem budynku ciągnącego się po 

prawej rozciągają się bowiem „pustkowia” zwodniczego jaru (fot. jaru poniżej z „raportu Millera”). 



           (BRL to bliższa radiolatarnia, której pracownicy padli na kolana8, gdy przeleciał samolot, uszkadzając antenę)

8 M. Krzymowski z M. Dzierżanowskim w swej książce piszą o rajdzie W. Batera, L. Kelly i paru jeszcze osób w stronę 
XUBS  (s.  36-37):  Samochód  Batera  z  prędkością  200  kilometrów  na  godzinę  pędził  w  kierunku  Smoleńska.  
Dziennikarze momentami jechali pod prąd, przejeżdżali na czerwonym świetle [na drodze z Katynia do Smoleńska? - 
przyp.  F.Y.M.].  Po kilku  kilometrach  zatrzymali  ich  milicjanci,  którzy ciągle  jeszcze,  czekając na prezydencką 
kolumnę, obstawiali trasę przejazdu [milicja nie wiedziała, że doszło do tak poważnego lotniczego wypadku i że 
kolumna nie będzie jechała? - przyp. F.Y.M.]. - My żurnalisty! - krzyknęła do funkcjonariusza Kelly. - Gdzie. - Gdzie jest  
lotnisko Siewiernyj? - spytała, wyjaśniając, że prawdopodobnie doszło do wypadku [nie tylko więc ruska milicja nie wie 
o „katastrofie”, ale Kelly etc. nie wiedzą, gdzie leży XUBS – przyp. F.Y.M.].  Ogłupiały milicjant  nawet nie pytał o 
szczegóły, tylko wskazał drogę.  Gdy dojechali do centrum Smoleńska  [mieli jechać z Katynia z prędkością 200 
km/h na północne rubieże miasta, lądują w śródmieściu; skierowano ich na objazd? – przyp. F.Y.M.] , Bater miał drugie  
wejście  na  żywo.  Powiedział  wtedy,  że  najprawdopodobniej  wszyscy  zginęli  i  że  wrak płonie.  Po  kilku  minutach  
dojechali na lotnisko. Przestraszeni i zdezorientowani żołnierze otworzyli im bramę [a wydawać by się mogło, że wcale 
nie  wpuszczono  dziennikarzy  na  płytę  lotniska:  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/dziennikarze-
przy-siewiernym.html – przyp. F.Y.M.].  Minęli wyjeżdżające karetki.  - Patrzcie, nie jadą na sygnale. To zły znak –  
zauważył Bater. - Puste – dodała Justyna Prus  [może gdy jechały na lotnisko były pełne? - przyp. F.Y.M.].  Po chwili  
dziennikarzy zatrzymali funkcjonariusze FSB. -  Natychmiast opuścić  teren wojskowy! -  zażądali.  Kelly i  Krzysztof  
Łapacz wyszli z samochodu. Próbowali negocjować. Podszedł do nich konsul Greczyło, nic nie chciał mówić. - Proszę  
was, wyjedźcie stąd, bo  za chwilę będę was jeszcze wyciągał z więzienia – ostrzegł. Po jego minie widzieli  
jednak, że stałą się tragedia. Bardziej rozmowny był funkcjonariusz FSB, który gdy zobaczył, że fotoreporter Reutersa  
to Rosjanin, wytłumaczył mu, jak dojechać do miejsca katastrofy. Wsiedli do samochodu, ale stanęli w korku [ale nie 
ma tego złego – przyp. F.Y.M.]. Zobaczyli jadącą pod prąd karetkę Ministerstwa do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych.  
Pojechali za nią. [I znów coś się dzieje – przyp. F.Y.M.] Nagle karetka czołowo zderzyła się z jadącym z naprzeciwka  
jeepem. Wyglądało to groźnie, ale pojechali dalej [karetka też pojechała dalej i jeep? - przyp. F.Y.M.]. Po chwili byli w  
okolicach, gdzie spadł samolot [chciałoby się rzec: nareszcie, bo w końcu zbliżamy się do zapowiadanej przeze mnie sceny 
przy bliższej NDB właśnie – przyp. F.Y.M.]. Podeszli jakieś 400 metrów od lotniska. Przy radiolatarni [usytuowana 
ona była 400 m od XUBS? - przyp.  F.Y.M.]  zobaczyli  dwóch spanikowanych mężczyzn.  Przedstawili  się jako  
obsługa  lotniska,  ale  nie  chcieli  podać  nazwisk.  Po dłuższych  namowach  Rosjanie  zaczęli  nerwowo opowiadać.  -  
Samolot zaczepił  skrzydłem o drzewo. Rozbił  się w drobny mak. - Ostrzegaliście, żeby nie lądowali? -  Kilka razy.  
Myśleliśmy, że odlecieli, aż nagle poczuliśmy jak coś ścina nam antenę. Gdyby lecieli kilka metrów  
niżej... Z wrażenia aż padliśmy na kolana. Poczuliśmy się, jakby Bóg darował nam nowe życie.  Nie 
wchodźcie  na  lotnisko,  tam jest  katastrofa.  Wszystko  obstawione,  mogą  nawet  strzelać  –  ostrzegli  dziennikarzy.  
Dziennikarze wrócili w okolice szosy, najbliżej wraku, jak tylko dało się podejść. Na miejscu byli już reporterzy TVP . O 
wypadku dowiedzieli się od warszawskich wydawców, zaalarmowanych informacją w Polsacie.   

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


Być może jednym z padających na kolana był Tolja,  za którego plecami widać budynek obsługi 

bliższej NDB:

Wróćmy jednak do meritum, czyli  do wideo  10.04.10  i  mgielnego sitcomu. Ani Wiśniewski,  ani 



Gargas nie  ułatwiają  nam w tej  „przestrzennej  materii”  (związanej  ze smoleńską wizją lokalną) 

zadania,  gdyż nie pokazują nam podczas swoich prac filmowych obrazu samego lotniska XUBS 

dającego się uchwycić z hotelu, a wystarczyłoby podejść do tych okien pokoju 201, które wychodzą 

na Siewiernyj9.  Zdjęcia zrobione ze smoleńskiego Nowego i  pokazujące scenerię przylotniskową 

jakiś czas „po katastrofie”, były już kiedyś prezentowane w Sieci i pozwalają zorientować się, co do 

zgoła niewielkiej odległości między samym Nowym a XUBS (por. fotografie poniżej).

9 Por. początkowe zdjęcia w http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf


I jeszcze może, celem uzupełnienia, takie ujęcie z białym konwojem ciężarówek MCzS na XUBS, fot. 

wykonana od strony remizy (mur bloku przy niej po prawej) z widokiem na Nowyj po lewej stronie:

Sięgnijmy zatem do innych źródeł (aniżeli te Gargas i Wiśniewskiego stanowiących kanwę analiz w 



Wizji  lokalnej).  Oto  fotografia  zamieszczona  swego  czasu  przez  Nasz  Dziennik,  pokazująca 

podejście do lądowania na XUBS jakiegoś iła-76.

Zdjęcie, o ile nie jest fotomontażem10, wygląda na zrobione z hotelu Nowyj, choć niewykluczone, że 

z  wyższego  piętra  niż  to,  na  którym  stacjonował  moonwalker  -  i  jak  widzimy  nie  tylko  ił-76 

prezentuje się dość pokaźnie w ca. 200 m odległości od budynku widocznego z prawej strony, ale  

też wydaje się być dużo większy od tego UFO, które we mgle wyłapywał swym obiektywem SW.

Porównajmy na mniejszych fotkach:

biorąc  poprawkę  na  to,  iż  nie  jest  to  ten  sam  „punkt  widzenia  oka  kamery”,  co  w  mgielnym 

sitcomie.

10 Por. dyskusję na jego temat pod postem: http://freeyourmind.salon24.pl/507336,wizja-lokalna-1 

http://freeyourmind.salon24.pl/507336,wizja-lokalna-1


 

Zdjęcie  z  NDz  pochodzi,  oczywiście,  z  innego okresu czasu aniżeli  ten związany z  „katastrofą”, 

pozwala jednak ocenić wielkość iła oraz jego położenie (na ścieżce podejścia) względem hotelu, ale 

też wielkość „zarysu”, który zaprezentowany został na parapetowym materiale Wiśniewskiego. UFO 

na mgielnym sitcomie zdaje się być nie tylko obiektem mniejszych rozmiarów aniżeli ił-76, ale też  

zbliżać się do lotniska na niższym pułapie niż ten ił pokazany na fotografii z NDz.

W zestawieniu sporządzonym przez nieocenionego lordaJima wygląda to następująco:



To zdjęcie poniżej pozwala sądzić, że nawet, jeśli w  NDz  pojawił się wizualizacyjny fotomontaż z 

ruskim  transportowcem,  to  nawet  nieodległy,  jeśli  chodzi  o  parametry  przestrzenne,  od 

rzeczywistości (związanej z lądowaniami iłów-76 na XUBS)11.

Wydaje  się  więc,  że  w  tej  300-400  metrowej  odległości  (między  oknem  moonwalkera  a 

filmowanym obiektem), reflektory zbliżającego się do XUBS i przelatującego od wschodu iła-76 

powinny być – nawet w tak gęstej mgle – widoczne.

 

(poniżej jeszcze jedna sklejka zrobiona przez lordaJima)

11 Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/film-z-iem.html 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/film-z-iem.html


Zastanawiające  jest  zresztą  to,  że  nadlatujący  na  Siewiernyj  ruski  transportowiec  nie  został 

sfilmowany  przez  widzących  go  (jak  wiemy  z  różnych  relacji)  z  płyty  lotniska  dziennikarzy  (z 

„Wosztyla”). Niewyraźne ujęcia znane z wczesnej Misji specjalnej pokazują go dopiero wtedy, gdy 

zaczyna odchodzić na drugi krąg.

Jeśli  zajrzymy  do  „raportu  Millera”,  to  znajdziemy  w  nim,  wykorzystującą  zdjęcie  satelitarne, 

ilustrację  odległości  między  wieżą  szympansów a  progiem pasa  (od  strony  wschodniej,  ma się 

rozumieć). Licząc po przekątnej ma to być 500 metrów – jakieś więc dodatkowe 400 m, jeśli nie 

mniej – byłoby od tej „wieży kontroli lotów” do miejsca postojowego, do którego podkołować miał 

po różnych perypetiach12, „Wosztyl” (por. skan/fot. poniżej). Niemniej jednak  powyższe zdjęcie z 

płyty lotniska nie jest wykonane z miejsca postojowego, lecz jakby z bliskich okolic samego pasa. 

Powstaje zatem pytanie,  czy migawki z  Misji specjalnej zostały w ogóle zrobione przez 

któregoś z dziennikarzy?  

12 Por. http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html. Sprawą do dziś niewyjaśnioną 
(z powodu braku publicznych przesłuchań Wosztyla właśnie – o co zadbał ZP, mimo że dowódca PLF 031 zgłosił się  
kiedyś  na  posiedzenie  „komisji  Macierewicza”)  jest  to,  na  ile  cyrki  urządzane  przez  załogę  jaka-40  już  po  
wylądowaniu,  nie  były  zamierzone – tak jak  i  przyziemianie  PLF 031  na XUBS mimo polecenia  („kontrolerów”) 
odejścia na drugi krąg. 

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


Jak pamiętamy zresztą z dialogów szympansów, jacyś „bojownicy” mieli biegać po pasie; poza tym 

na zdjęciach z iłem-76 widać jakiegoś śmiałka stojącego centralnie na betonowych płytach, mógł 

więc ktoś z, by tak rzec, ówczesnej obsługi lotniska zrobić te historyczne ujęcia. Pytanie tylko: 

jakie  są  parametry  czasowe  tych  fotografii  pokazanych  swego  czasu  w  Misji  specjalnej?  Jeśli 

bowiem  nie  byłyby  to  zdjęcia  zrobione  przez  (któregokolwiek)  polskiego 

dziennikarza z  PLF 031,  to mogły  one pochodzić  nawet z  chwil  „sprzed” przylotu 

„Wosztyla” lub też... z chwil dużo późniejszych.



Skoro już mowa o mediach i ich ludziach, wysłanych gremialnie do relacjonowania uroczystości  

katyńskich przez tyle redakcji, tyle stacji znad Wisły. Jak pamiętamy, istniały w gronie pasażerów 

PLF 031 spory, co do pogody – część z nich otwarcie mówiła, iż żadnej mgły, gdy wylądowali, a 

nawet gdy odjeżdżali z lotniska – nie było13. Czyżby zatem pogoda na XUBS była rankiem 10-

04 taka, jak na tym zdjęciu zrobionym z wnętrza autobusu opuszczającego lotnisko (okna i czyjeś 

sylwetki odbijają się na tle nieba)?

13 W. Cegielski:  To  wszystko jest o tyle dziwne, bo my nie mieliśmy żadnego problemu z lądowaniem. Ten ił miał  
problemy  z  lądowaniem i  tak  na  logikę  to  wszystko,  to  wszystko  nie  jest  spójne,  jeśli  chodzi  o  przyczynę  tej  
katastrofy. Jeśli są trudne warunki, bo tutaj my nie mieliśmy ani mgły tak naprawdę, bo to nie była mgła  
a  chmury,  nie  mieliśmy  też  żadnego  poważnego  wiatru,  nie  padał  deszcz,  przez  te  chmury  
prześwitywało  słońce.  Każdy  inny  normalny  dzień  wyglądałby  tak  samo (relacja  Cegielskiego 
wieczorem w TVP- materiału już nie sposób znaleźć na YT;  http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka). I 
druga relacja: – Gdy wylądowaliśmy o godz. 7:15, nigdzie wkoło nie widziałem kolumny samochodów, a wówczas 
jeszcze nie było mgły. Także gdy wyjeżdżaliśmy z lotniska ok. godz. 8, po odprawie paszportowej,  
nie widziałem, by na lotnisku, aż do końca pasa, stała kolumna aut przewidziana w protokole, a  
widoczność była dobra. Na parkingu przy płycie lotniska stały jakieś rosyjskie auta, m.in. wołga i bus – chyba  
karetka  pogotowia  –  mówi  Piotr  Ferenc-Chudy  (http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-
prezydenta). Przed ósmą pol. czasu nie było mgły, zgodnie z tym, co twierdzi Ferenc-Chudy, natomiast o 8.53/8.54, 
jak opowiada w filmie  Poranek  M. Słomczyński z TVN24, miał dzwonić do redakcji będący już na XUBS J. Mróz 
(zawrócony sprzed Cmentarza Katyńskiego) i relacjonować: jest mgła, nic nie widać, ale panuje tutaj totalny chaos,  
słyszę wszędzie syreny i nie wiem, co się dzieje (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/spotkanie-
mroz-wisniewski.html). Sam  Mróz  w  tymże  dokumentalnym  rekonstrukcyjnym  materiale  rządowej  telewizji,  
wspomina: Wtedy samochody rosyjskiej milicji jeździły po pasie w bardzo gęstej mgle. Od początku do jego końca.  
Stąd jeszcze wówczas mam pełne przekonanie, że sami Rosjanie nie byli jeszcze pewni, gdzie samolot uderzył w  
ziemię. (...)  Pierwszy  telefon  do  redakcji,  to  była  ta  pierwsza  informacja  taka  bardzo  nieoficjalna,  która  już  
wówczas krążyła pośród naszych dyplomatów zgromadzonych na płycie lotniska, że coś bardzo niedobrego się  
stało, że samolot zniknął z radaru i najprawdopodobniej się rozbił. To była 8.51. 
Por.  też  notatkę  E.  Klicha  z  15-04-2010,  wysłaną  do  D.  Tuska:  http://fymreport.polis2008.pl/wp-
content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-CzsK.pdf (s.  33-34),  wg  której  lądowanie  „Wosztyla”  na  Siewiernym 
miało zajść o 7.26 pol. czasu (stosownie później miały być podejścia iła-76), zaś po ile z „wieżą” XUBS miała nawiązać  
łączność  załoga  jakiegoś  innego  samolotu  i  nie  uzyskać  zgody  na  lądowanie.  Por.  też 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/Short-stories-FYM1.pdf,  s.  21,  gdzie  za  ustaleniami 
prokuratury  okręgowej  z  warszawskiej  Pragi  podaję  6.50 pol.  czasu  jako  (kolejną  z  kilku)  godzinę  lądowania 
„Wosztyla”.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/Short-stories-FYM1.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-CzsK.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-CzsK.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/spotkanie-mroz-wisniewski.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/spotkanie-mroz-wisniewski.html
http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta
http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta
http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka


Gdyby  taka  była  wtedy  pogoda,  jak  na  zdjęciu  wyżej  lub  też  taka,  jak  na  zastanawiających, 

zrobionych z oddali, fotografiach poniżej (prezentowałem je już w Czerwonej stronie Księżyca)



to  bez  cienia  wątpliwości  kadry z odchodzącym transportowcem znad pasa XUBS nie 

byłyby z czasu pobytu dziennikarzy z „Wosztyla”. Dziennikarzy z „Wosztyla”, powtarzam z 



naciskiem. Wiemy bowiem z filmu Mgła14 i z takich choćby stopklatek jak ta z Polsat News, że

jacyś ludzie mediów, reporterzy znajdowali się przy Siewiernym, gdy nadchodziła już 

mgła. Był np. red. J. Turczyk z PAP, którego słynne zdjęcie z 10-04, rozpowszechniane w wielu 

mediach, świetnie znamy: 

Czy  dałoby  się  więc  teraz  odnaleźć  jakiś  klucz  do  tej  wyjątkowej  zagadki?  Jedni  dziennikarze 

widzieliby mgłę, inni wcale. Jedni sfilmowaliby iła nad pasem startowym we mgle, inni wprawdzie 

też  widzieliby  ruskiego  transportowca  jak  szalał  nad  lotniskiem,  lecz  nie  widzieliby  mgły? 

Rozwiązanie tych sprzeczności, o ile nie założylibyśmy, jak próbowano to robić w blogosferze, że 

dziennikarze  lądowali  na  różnych  lotniskach15,  mogłoby  być  np.  takie,  iż  polscy  żurnaliści 

przybyli do Smoleńska na XUBS dwoma samolotami w dwóch turach, po prostu. 

Czyżby przyloty zaszły zgodnie z tym planem („połowa w JAKU, połowa w TU”), który rozsyłała 11  

marca 2010 mailem urzędnikom KP, K. Doraczyńska (skan za Białą Księgą poniżej)? 

14 Por. Wizja lokalna cz. 1: http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf 
15 Np. na witebskim wschodnim (UMII) i na XUBS lub na LNX, czyli Jużnym i na XUBS.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-WL1.pdf


Albo, mówiąc inaczej,  czyżby część żurnalistów 10-04  nie poleciała  „Wosztylem” tylko 

jakimś „statkiem-widmem”,  tzn.  jakimś tupolewem?  Niekoniecznie  „prezydenckim”,  bo 

wszak  zapewniano nas,  że  w  nim „zabrakło  miejsc”,  gdyż  albo  „wieńców”  było  za  dużo 16,  albo 

pasażerów. Nie należy się sugerować ilością podejść ruskiego transportowca, które mieli widzieć 

dziennikarze (ale już nie M. Wierzchowski, jeśli wierzyć jego zeznaniom przed ZP17), tych bowiem 

16 http://clouds.salon24.pl/495886,w-tupolewie-nie-moglo-starczyc-miejsc-dla-wszystkich   i 
http://www.svoboda.org/content/article/2034647.html 

17 http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska   Wierzchowski, który utrzymuje, iż był „godzinę przed”, 
twierdzi też, że nie widział dziennikarzy i nie widział manewrów iła. Naturalnie, problem w tym od jakiego „punktu  
czasowego” Wierzchowski liczy „godzinę przed”. Czy chodzi o 8.30, czy też jakąś późniejszą porę? Jeśli o 8.30, to  
biorąc  pod uwagę cytowane już opowieści  Ferenca-Chudego,  Wierzchowski  powinien dziennikarzy  widzieć,  skoro 
dopiero  przed  ósmą  opuszczali  oni  autokarem  lotnisko  –  ale  też  (jeśli  wierzyć  oficjalnym  danym)  –  widziałby 
przynajmniej  „drugie  odejście  iła”,  które  miało  nastąpić  koło  7.39/7.40.  No i  widziałby  gęstą  mgłę,  która  wtedy 
spowiła XUBS, zdumiewając „kontrolerów”. 
Sprawy się komplikują jeszcze bardziej, gdy zajrzymy do książki  Musieli zginąć  (Misiaka i Wierzchołowskiego). W 
rozdziale  Złamany  protokół  dyplomatyczny  i  pijany  BOR autorzy  starają  się  wyjaśnić  kwestię  kolumny 
prezydenckiej, a przy okazji, po latach, z zaskoczeniem dowiadują się od A. Kwiatkowskiego, iż pracownicy KP (jak  
Wierzchowski i Jakubik), oczekując na prezydencką delegację, robili sobie zdjęcia na Siewiernym – zdjęcia, dodajmy,  
które nigdy nie zostały upublicznione. W Musieli zginąć zdjęć tych także nie ma, możemy jedynie przeczytać o tym, co 
Misiak  z  Wierzchołowskim  (mimo  że  otrzymali  fotografie  mailem),  widzieli  na  tychże  zdjęciach.  Przytoczę  więc 
fragment tej  książki  świadczący o tym, że swoje  tajemnice mają sami pracownicy KP (pomijam tajemnice szkoły  
Macierewicza i ZP, oczywiście), s. 52-53: 
Mieliśmy  nadzieję,  że  zdjęcia,  jakie  udostępni  nam  Marcin  Wierzchowski,  odkryją  wszelkie  tajemnice.  Gdy  
zatelefonowaliśmy do niego, chciał pokazać nam zdjęcia dopiero podczas spotkania. Jak mówił, nie jest to  
rozmowa na e-maile [no kto by pomyślał – przyp. F.Y.M.]. Gdy jednak nalegaliśmy, przesłał trzy fotografie. Na  
jednej  widać  ustawione  na  parkingu  tyłem  do  wału  ziemnego  dwa  autokary  z  tabliczkami  za  szybą  z  
numerami 15 i 16, ustawionego przodem do wału busa CD (polskiego korpusu dyplomatycznego) i  
tyłem do tego wału auto osobowe z czerwoną rejestracją.  Na drugim można dostrzec stojące jeden za  
drugim, ale równolegle do wału ziemnego, dwa auta polskiego CD (...), pierwsze było do obsługi ambasadroa RP w  
Moskwie Jerzego Bahra, drugie – ambasadora tytularnego w Moskwie Jerzego Turowskiego [tak w oryg. - przyp. 
F.Y.M.].  Za  autem  dla  Turowskiego  stoi  ustawiona  do  nich  prostopadle,  tyłem  do  wału  ziemnego,  karetka  
pogotowia. Kolejne zdjęcie przedstawia pomnik-samolot na betonowym cokole. Z jego lewej strony widać nie na  
parkingu, gdzie stoją auta opisane powyżej, lecz na obrzeżu płyty lotniska cztery sachody z niebieskimi „kogutami”  
dwa busy. Są jeszcze inne zdjęcia, jakie wówczas pracownicy Kancelarii Prezydenta zrobili na lotnisku, ale mają  
charakter  osobisty,  pamiątkowy  [tak osobiste,  że nie  dopublikacji  w ramach dziennikarskiego śledztwa – przyp. 

http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska
http://www.svoboda.org/content/article/2034647.html
http://clouds.salon24.pl/495886,w-tupolewie-nie-moglo-starczyc-miejsc-dla-wszystkich


mogło być  więcej niż dwa (stosownie do wymogów inscenizowania lotniczego wypadku, tudzież 

zagłuszania ostatnich przygotowań na samym „miejscu katastrofy”), a poza tym, jak pamiętamy, 

zrazu  były  niesamowite,  wprost  nieziemskie  problemy  z  ustaleniem  „godziny  katastrofy 

smoleńskiej”,

tak  jak  i  z  określeniem  dokładnej  godziny  wylotu  „prezydenckiego”  samolotu  ze  stołecznego 

lotniska, z jego wojskowej części18 (skany poniżej19):

F.Y.M.]. Na jednym z nich, którego nam Marcin Wierzchowski nie przysłał, ale podczas spotkania pokazał [to 
dopiero stopień wtajemniczenia – przyp. F.Y.M.], widać Wierzchowskiego z Dariuszem Górczyńskim (tak po 
namyśle  zidentyfikował  go  Marcin  Wierzchowski),  szefem  Departamentu  Wschodniego  MSZ-etu  [tym,  który 
„wykonał” z XUBS „po katastrofie” trzy pierwsze telefony – do J. Bratkiewicza, T. Stachelskiego i W. Batera – godziny  
połączeń wciąż do ustalenia – przyp. F.Y.M.] na tle pomnika samolotu. Jak nam powiedział Marcin Wierzchowski,  
to,  co  pokazał  nam na  fotografiach,  to  wszystkie  samochody,  jakie  były  wówczas  podstawione  dla  delegacji.  
Fotografie te były wykonywane – jak utrzymywał – ok. 20 minut przed katastrofą [co w takim razie z mgłą jak 
mleko? - przyp. F.Y.M.]. A więc wówczas, gdy od co najmnkiej 40 minut (czyli godzinę przed przylotem – jest to  
niezbędne minimum) powinna stać, jak nakazuje protokół dyplomatyczny – uformowana w szyku kolumna dla  
delegacji  polskiego  prezydenta,  wcześniej  sprawdzona  przez  pirotechnika  BOR-u.  Jak  opowiadał  nam Marcin  
Wierzchowski, oczekując na przylot samolotu, mieli chwilę wolnego czasu, zapalili więc z Maciejem Jakubikiem  
(pracownikiem Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta) papierosy i robili sobie pamiątkowe zdjęcia na  
tle pomnika oraz samego lotniska.   
Już te dość szczegółowe opisy świadczą o całkiem niezłej widoczności, a już na pewno nie takiej, o jakiej opowiadał w  
paradokumencie  NG  ruski  żurnalista,  co  nie  widział  ani  osoby  stojącej  obok,  ani  nawet  własnej  dłoni 
(http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf). Czyżby zatem w ogóle nie 
było mgły? Czy pojawiła się „po katastrofie” (zgodnie z kolei z opowieściami Mroza)? Czy też pojawiła się 
dopiero we wspomnieniach świadków „katastrofy smoleńskiej”?

18 Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html 
19 Za  pierwszy  skan  dziękuję  MMarioli.  Por.  też  http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-

Lego-Smolensk.pdf, s. 57-60.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/05/FYM-Lego-Smolensk.pdf


Wracamy  jednak  na  XUBS  10-04  i  do  dziennikarzy,  którzy  czymś na  Siewiernyj  przylecieli  i 

stamtąd do Katynia się mieli autokarem (autokarami?) udać – a więc do czasu „sprzed katastrofy”. 

W okolicznościowym, specjalnym wydaniu Faktu w wersji książkowej, Cała prawda o Smoleńsku 



(P. Bugajski i J. Kubrak), znaleźć można taką fotografię, która w pomniejszeniu (poniżej) i lekkim 

rozmyciu szczegółów  

dostępna była w Sieci20, zaś w powiększeniu prezentuje się następująco:

jest  to  bowiem  kolejne zdjęcie wyglądające na zrobione z  wyjeżdżającego z  lotniska 

autokaru – osoba fotografująca siedzi wyżej w stosunku do mundurowych przy bramie, zaś jasna 

smuga pod napisem „Rossija” to może być załamanie się światła na szybie pojazdu21. Czy autorem 

byłby jeden z dziennikarzy przybyłych rankiem 10 Kwietnia? Jeśli tak, to konia z rzędem temu, kto 

widzi na tym zdjęciu mgłę.

20 Prezentowałem  ją  już  w  Aneksie-4:  http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-2-
do-CzsK.pdf, s. 22.

21 W książce Bugajskiego i Kubraka jest ono na s. 37. Jak można dostrzec zresztą wyżej, na miniaturce zdjęcia pokazany  
jest po prawej stronie jeszcze zapewne fragment pojazdu stojącego na parkingu, czego na powiększeniu już nie ma po 
przycięciu kadru właśnie na wysokości tyłu tego samochodu.

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


Na „rozpisce”, która krążyła w mediach „po katastrofie” (i z której ponoć miał skorzystać J. Kuźniar 

z  TVN24  podczas  swych  pierwszych  „katastroficznych”  wejść  antenowych  10-04  (o  ile  nie 

dysponował inną22))

część osób miała się stawić najpóźniej na  4-tą rano, część na  5.30, a reszta na  6.30. Nietrudno 

zauważyć, iż nie ma w tym „dokumencie” mowy o wylocie „prezydenckiego tupolewa” o godz. 5.00 

(którym mieli  lecieć dziennikarze23)  -  nie jest  też jednak podane,  kto konkretnie wylatywać ma 

samolotem specjalnym jak-40 o 5.00. Wiedząc zaś, że (wedle danych z różnych źródeł) „Protasiuk” 

miał wylecieć o 7.17, 7.23 (zeznania Szczegielniaka przed ZP), o 7.27 (ustalenie „MAK” i „komisji 

Millera”) lub nawet 7.53 (wizualizacja ze s. 25 niniejszej części Wizji lokalnej) ewentualnie o 7.54 

(wywiad  RMF-u  z  gen.  A.  Czabanem  z  5  maja  201024),  możemy  z  powodzeniem  wyrzucić  ten 

22 Por.  film  Poranek,  na  którym Kuźniar  dość  pokrętnie  tłumaczy  się  z  podania  zrazu  informacji  o  problemach  z  
lądowaniem „prezydenckiego jaka”, zasłaniając się właśnie rozpiską i „złym spojrzeniem” na to, co było w niej podane. 

23 Por.  http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-
polski,nId,272706 

24 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf  ,  s.  19  oraz 
http://fakty.interia.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje/przyczyny-tragedii/news-czaban-wykluczam-by-prezydent-
kazal-ladowac,nId,879886 (nie  wszystkie  materiały  „smoleńskie”  Interia.pl  oraz  RMF przechowuje – ten wywiad 
wciąż jeszcze jest dostępny).

http://fakty.interia.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje/przyczyny-tragedii/news-czaban-wykluczam-by-prezydent-kazal-ladowac,nId,879886
http://fakty.interia.pl/raport-lech-kaczynski-nie-zyje/przyczyny-tragedii/news-czaban-wykluczam-by-prezydent-kazal-ladowac,nId,879886
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706


„dokument”  do  kosza  i  potraktować  jako  bezwartościowy  zapis,  nie  wiadomo  nawet,  czy  nie 

sporządzony na potrzeby dezinformacji, a nie informowania o zaplanowanym przebiegu pewnych 

działań, aczkolwiek podobny „dokument” pojawia się wśród materiałów dowodowych – jako coś 

„ocalałego z katastrofy”:  

Jest  tu  jednak  napisane  u  góry  w  prawym  rogu  wielkimi  literami  „PROJEKT”  (oraz  data 

31.03.2010),  a  poza  tym  podana  jest  godzina  wylotu  „samolotu  specjalnego  Tu-154M  z 



Prezydentem  RP Lechem Kaczyńskim z  Małżonką  do  Smoleńska”:  7.00,  więc  znowu  o  pełnej 

wiarygodności tego harmonogramu można chyba zapomnieć. Pojawia się tu natomiast informacja o 

planowanej  godzinie  rozpoczęcia  uroczystości  „w  części  rosyjskiej  Kompleksu  Memorialnego”, 

która akurat  może być bliska prawdzie.  Ma to być  9.30 pol.  czasu.  Na pół  godziny przed tym 

rozpoczęciem, zgodnie z relacją pos. A. Górskiego, w tejże właśnie części Kompleksu rozgrywa się 

symboliczna scena, którą warto przypomnieć:

Wracamy jednak uparcie na EPWA 10-04 do czasu, zanim dziennikarze udali się na uroczystości.  

Jeśli  się  wczytamy  w  wywiad  z  red.  M.  Wojciechowskim  dla  ruskiego  Radia  Svoboda,  to 

dowiadujemy się  z  tej  rozmowy,  iż  wieńce  zabierane przez  prezydencką  delegację  zajęły  aż  20 

rzędów foteli kabiny pasażerskiej – stąd nagle zabrakło miejsca dla 13 dziennikarzy, którym 

zaproponowano wylot jakiem-40 (screen poniżej)25.  

25 http://www.svoboda.org/content/article/2034647.html   

http://www.svoboda.org/content/article/2034647.html


  

Z kolei, jeżeli sięgniemy ponownie do zeznań urzędnika KP Szczegielniaka26, który miał „wszystkich 

widzieć”  na  EPWA,  choć  o  niektórych  osobach  niewiele  potrafił  powiedzieć,  to  nie  ma  tam 

wspomnienia  o  wielkiej  ilości  wieńców,  za  to  jest  powiedziane,  że  samolot  był  wypełniony  do 

ostatniego  miejsca27.  Inny  z  „żegnających”  delegację,  M.  Martynowski,  który  zaznał  tego 

historycznego  wyróżnienia,  iż  o  godz.  7.02 był  jeszcze  osobiście  na  pokładzie  „prezydenckiego 

tupolewa”,  mimo że  statek  powietrzny  miał  ponoć  o  7.  rano  wylecieć  (i  nawet  z  tego  powodu 

Martynowski zaczął troszeczkę panikować, że na gapę się zabierze z Prezydentem 28), także nic o 

wieńcach zajmujących 20 rzędów nie wspominał, choć przecież siedząc na jednym (jedynym?) z 

wolnych miejsc w kabinie pasażerskiej pewnie by je zobaczył. Martynowski ponadto, jak twierdzi,  

udał się do hotelu po część osób (mających lecieć) dopiero o godz.  5.30/5.40, co by znaczyło, iż 

„rozpiska” mówiąca o tym, że część „osób towarzyszących” ma się stawić na EPWA przed 5.30 nie 

dotyczyła tych osób, które miał przywieźć np. Martynowski29. 

Jeszcze inny urzędnik prezydencki, choć akurat – przynajmniej wg oficjalnych danych – niebędący 

26 Por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/2-listy-2-samoloty-FYM.pdf 
27 Por.  http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf,  s.  37  oraz: 

http://freeyourmind.salon24.pl/398929,tajemnice-okecia-2:  Cechą charakterystyczną tej jakby wizyty było to, że  
no... samolot był wypełniony yyy... praktycznie do ostatniego miejsca. Yyy... w przypadku wizyt krajowych... yyy...  
to raczej się nie zdarzało. 

28 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf  , s. 38.
29 Z kolei Szczegielniak mówi: ja byłem dosyć wcześnie na lotnisku – między 5-tą a 6-tą rano, bo o szóstej mieli się...  

od  szóstej  jakby  miały  się  stawić  osoby,  które...  czy  nawet  przedstawiciele  Rodzin  Katyńskich  
nawet wcześniej... yyy... więc ja byłem między 5 a 6, przyjechałem na lotnisko z p. Katarzyną Doraczyńską...  
yyy... Czy obserwowałem... No nie wszystkie osoby, które wsiadały do samolotu, obserwowałem, bo, no mieliśmy  
określone obowiązki yyy... podczas yyy... mmm... tego pobytu na lotnisku, więc  trudno było każdą osobę, która  
wsiada do samolotu, obserwować, widzieć. 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/398929,tajemnice-okecia-2
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/2-listy-2-samoloty-FYM.pdf


10 Kwietnia przed świtem na EPWA tylko czekający („z godzinę przed – co najmniej”) na XUBS 

jako jeden z nielicznych przedstawicieli  KP na przybycie prezydenckiej delegacji,  Wierzchowski, 

zeznając przed ZP w grudniu 2010, wspomina przyloty „sprzed dwóch lat”, tj. z 2008:

MW: To znaczy... Dwa lata wcześniej ja przyleciałem, bo wtedy były dwa tupolewy...  

które, które przyleciały na te uroczystości... W jednym była delegacja oficjalna, a w drugim  

były Rodziny Katyńskie i... wtedy tak naprawdę nasz, yyy, przynajmniej mój udział... w  

obecności  na tym lotnisku wyglądał następu...  Ten samolot wylądował,  yyy,  bo one się  

minęły  w  powietrzu.  Najpierw  wylądował  samolot  z  Rodzinami,  wysiedliśmy,  

one wsiadły do autokarów, oczekiwały. Potem przyleciał... wylądował drugi samolot  

z p. Prezydentem. Wsiedliśmy do autokarów i po prostu pojechaliśmy na uroczystości. 

(Posłanka): Na Siewiernym? 

MW: Tak, tak, tak, tak. To... było to samo lotnisko i... wysiedliśmy z samolotu, wsiedliśmy  

do  autokarów  i  różnica  to  była  dziesięciu  minut,  tak?  Powiedzmy,  piętnastu.  Ląduje  

samolot, drugi już robi sobie... gdzieś podejście do, do, do lądowania, ląduje, podjeżdżają  

s...,  on  kołuje  na,  na  miejsce  postojowe,  podjeżdżają  schody,  delegacja  wysiada,  p.  

Prezydent jest witany. Wsiadamy w kolumnę i po prostu udajemy się na uroczystości na  

cmentarz... 30 

Moonwalker  Wiśniewski  natomiast  (zeznając  przed  ZP  dwa  miesiące  po  Wierzchowskim),  w 

pierwszych kwadransach swojego wystąpienia w sejmie i zarazem podczas ówczesnej prezentacji  

filmu ze swej księżycowej wędrówki po „miejscu katastrofy”, opowiada, przypomnę31:

(SW): (...)  komuś powiedziałem w jakimś wywiadzie czy w rozmowie, że jest szczęście w  

nieszczęściu, że ten samolot rozbił się akurat w tym miejscu. To nie to, żebym miał jakieś  

ironizowanie  w  stosunku  do  tego,  tylko  ka-,  lecąc  kawa-,  jeśliby  ten  samolot  skręcił  

troszeczkę w lewo, rozbiłby się na stacji benzynowej. Tam jest stacja obsługi samochodów i  

stacja  benzynowa,  no  to  tra-,  tragedia  byłaby  zdecydowanie  jeszcze  większa.  Jeśli  

poleciałby kawałek dalej do przodu, to... wpadłby na te samoloty, które stały zaparko-, tam  

jest lotnisko wojskowe, nie wiem, czy te samoloty były sprawne, czy niesprawne, puste, czy  

zatankowane – ale tam stały delegacje wszystkie, które czekały na przylot Pary  

Pre-, yyy, całej delegacji polskiej. Jeśli on by tam spadł, no to wtedy przepraszam,  

byłaby,  no,  mówiąc  krótko:  rzeź.  Bo  tam było  ze-,  nie  wiem,  z  dwieście,  może  z...  Co 

najmniej 5 autokarów, a w autokarze mniej więcej mieści się 50-60 osób, czyli  

byłaby po prostu więk-, po prostu wręcz masakra.

SW: Czyli dobrze, że akurat tam spadł, przepraszam za takie, za taką dygresję, ale...  to  

trudno powiedzieć, co by było gdyby, ale...

30 http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska   
31 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1  ;  por.  też 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf 

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1
http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska


AM:  Mam  wrażenie,  że  te  autokary  były  puste,  ale  to... (skąd  miałby  szef  Zespołu 

cokolwiek o tych autokarach wiedzieć? - przyp. F.Y.M.) 

SW: Nie. Autokary były pełne. 

AM: Tak?

SW:  Tam było.  Tam po prostu przyjechały  delegacje,  które  yyy...  No, co najmniej  w 

trzech autokarach byli ludzie. 

AM: Rozumiem.

                                                           (zdjęcie z 7-04-201032)

Z tego historycznego i zamierzchłego (luty 2011) posiedzenia ZP z moonwalkerem wiemy, iż nikt z 

parlamentarzystów  nie  zainteresował  się  zdumiewającą  sprawą  autokarów  na  XUBS  z  jakimiś 

delegacjami  składającymi  się  z  ludzi  oczekujących  na  przybycie  Pary  Prezydenckiej,  tzn.  całej 

delegacji  polskiej  –  tak  jak  i  ZP  ze  swymi  niezawodnymi  ekspertami  nie  zajął  się  też  relacją 

operatora Polsat News, P. Wudarczyka (jednego z pasażerów PLF 031), który 10 Kwietnia miał w 

jakiejś  szczątkowej,  nerwowej  telewizyjnej  korespondencji  wygadać  się,  iż  był  jeszcze  jeden 

samolot33.  Jeszcze jeden oprócz doskonale nam znanych z oficjalnej narracji  dwóch specjalnych 

32 Por. też http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/film-z-7042010.html 
33 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-samolot_31.html  ;  por.  też 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html  

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/byy-dwie-maszyny-ktora-sie-rozbia.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-samolot_31.html
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/film-z-7042010.html


statków  powietrznych:  „Wosztyla”  i  „Protasiuka”.  Być  może  ten  jeszcze  jeden  samolot to 

zarazem  klucz  do  zagadki  totalnej  indolencji,  jaką  zaprezentował  na  przestrzeni 

trzech  lat  właśnie  ZP  jako  gremium  „badawczo-dochodzeniowe” mające  stanowić 

alternatywę dla instytucji rządowych oraz do forsowania absurdalnej kompletnie, a skonstruowanej  

na  podstawie  ruskich  danych,  hipotezy  dwuwybuchowej  jako  wyjaśnienia  tragedii  Delegatów. 

Dlaczego  jeszcze jeden samolot  miałby być kluczem do zagadki ZP, szkoły Macierewicza i całego 

dziennikarskiego śledztwa (prorządowego i antyrządowego), które niejednego słonia w menażerii 

dostrzec nie potrafi34 – jak też kluczem do zagadki grobowego milczenia przeróżnych osób, które 10 

Kwietnia  znalazły  się  w  Katyniu,  lecz  potem nie  pamiętały  lub  nie  chciały  opowiadać,  jak  tam 

dotarły? Dlatego że jeśliby był jeszcze jeden samolot, to przecież istnieliby także jego pasażerowie. 

Z oficjalnej narracji wiemy aż za dobrze, iż na płycie EPWA rankiem 10 Kwietnia czekały gotowe do 

odlotu dwa jaki-40, dodatkowo zaś, kiedy już dziennikarze zajęli już miejsca w „Wosztylu”, grzał 

silniki35, a nawet podjechał pod terminal, jakiś tupolew.  

34 Mało  kto  pewnie  pamięta,  co  natomiast  znajdowano w  trakcie  dziennikarskiego  śledztwa.  Jak  piszą  Misiak  z 
Wierzchołowskim (Nowe Państwo 3/2011, s. 46): przez kilkanaście tygodni po rozbiciu się polskiego samolotu pod  
Smoleńskiem znajdowano szczątki ofiar i  ich rzeczy osobiste.  Na początku maja 2010 r. teren katastrofy 
odwiedzili  dziennikarze  „Gazety  Polskiej”.  Znaleźli  tam  biało-czerwoną  szarfę  z  napisem 
„Prezydent Rzeczpospolitej”,  urządzenia pokładowe samolotu, fragmenty poszycia, paszport jednej z ofiar,  
rzeczy osobiste pasażerów. Ale nie tylko.  „Koleżanka zawołała nas do siebie.  W rękach trzymała coś, co z  
daleka wyglądało jak duża gruda gliny. <Tu jest chyba krew> - wydusiła. Rzeczywiście. Gruda gliny,  
niczym ta z wiersza Zbigniewa Herberta, okazała się kawałkiem ludzkiego ciała” - pisała 12 maja w „Gazecie  
Polskiej” Katarzyna Gójska-Hejke.
Pytanie tylko: czyjego ciała – bo na pewno nie kogoś, kto zginął 10 Kwietnia. Nie zbadali sprawy śledczy z GP?

35 http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka   –  W.  Cegielski  opowiada:  Myśmy,  mówię  tu  o  grupie  
dziennikarzy,  mieli  lecieć  tym  samym  samolotem [co  delegacja  prezydencka  –  przyp.  F.Y.M.],  ale  ponieważ 
kancelaria  prezydenta  otrzymała  bardzo  dużo  zgłoszeń  od  Rodzin  Katyńskich,  które  chciały  również  polecieć  
samolotem,  nie  tylko  pojechać  tym  pociągiem  specjalnym  (…).  Kancelaria  prezydenta  podjęła  decyzję,  że  
wszystkich dziennikarzy, całą trzynastkę dziennikarzy, którzy byli w składzie delegacji z prezydentem Kaczyńskim,  
zostanie  ta  trzynastka  przeniesiona  do  innego  samolotu.  Koniec  końców dzisiaj  o  5  rano,  o  piątej  
wystartowaliśmy  z  lotniska  Okęcie  samolotem  jak-40.  Wtedy,  kiedy  wchodziliśmy  do  tego  
samolotu tu 154m już, jak mówią piloci, grzało silniki.   

http://freeyourmind.salon24.pl/296019,ukladanka


Jeszcze jeden samolot zaś czekał w hangarze. Jeśliby to był kolejny, trzeci, „jaczek”, to nie mógł 

on po prostu „czekać na płycie”? Nie zmieściłby się na miejscu postojowym, zwłaszcza że, zgodnie z  

fragmentarycznymi  (i  nigdy  w  całości  nieupublicznionymi)  dialogami  z  Centrum  Operacji 

Powietrznych36 – zrazu było planowane, że Dowódcy będą lecieć jakiem? Dla generalicji nie byłby 

wyszykowany taki jak-40 z parogodzinnym wyprzedzeniem? Nie krzątaliby się wokół niego najlepsi 

mechanicy 36 splt i nie pucowaliby, by jaczek wyglądał na błysk, zwłaszcza gdyby miał go pilotować 

sam szef DSP, gen. A.  Błasik? Trzymaliby go ludzie specpułku w hangarze,  by Błasik z innymi  

członkami sztabu wyczekiwali, aż ktoś łaskawie maszynę wyprowadzi?

Wydaje się to wprost nieprawdopodobne. O wiele bardziej prawdopodobne wydaje się to, iż (jeśliby 

zdecydowano,  że  Dowódcy  nie  lecą  jakiem)  tym „trzecim w hangarze”  samolotem,  schowanym 

nieco, odliczając tego „jaczka”, co Wosztylowi „nie odpalił”, byłby kolejny tupolew, a nie jak-40. 

36 http://freeyourmind.salon24.pl/294090,czas-na-nowa-narracje   

http://freeyourmind.salon24.pl/294090,czas-na-nowa-narracje


Jego istnienie, jak i wylot takiego „ponadplanowego” Tu-154M, tłumaczyłyby blackout na Okęciu i 

tę wyjątkową mizerię fotomateriałów dotyczących tak niezwykłego momentu, jak udawanie się na 

uroczystości (70-lecia zbrodni katyńskiej) mnóstwa wyjątkowych gości (w tym całego sztabu WP) z 

Parą Prezydencką na czele37. Martynowski, świadek okęcki z 10-04, którego już cytowałem w tej 

części Wizji lokalnej, a którego zarobiony po łokcie ZP nie zdołał do tej pory publicznie przesłuchać, 

powiada38 a propos Okęcia i 10 Kwietnia rano, że tam media w ogóle nie były wpuszczane – tak że  

mediów nie było.  Coś podobnego można by rzec o XUBS –  mediów nie było – no i  o samym 

pokładzie prezydenckiego tupolewa” – też: mediów nie było. Takiego szczególnego dnia, w takich 

uroczystych okolicznościach nie byłoby więc żadnego dziennikarza (a zwłaszcza ludzi z medialnej  

obsługi  Pary  Prezydenckiej)  ani  przed  odlotem  delegacji,  by  zrobić  migawki  z  wsiadania  tylu 

znanych osób do samolotu, ani w drodze (by przeprowadzić wywiad lub też porobić pamiątkowe, 

unikatowe zdjęcia),  ani  nawet  na  docelowym lotnisku,  choć  – jak  legenda głosi  –  prezydencki 

37 Oczywiście nie tyle tych wszystkich materiałów (foto, wideo) by w ogóle nie było – wprost przeciwnie: byłoby ich 
multum  (wraz  z  pamiątkowymi  zdjęciami/filmikami  zrobionymi  przez  samych  uczestników  delegacji;  por. 
http://www.polskatimes.pl/artykul/330992,abw-odzyskala-zdjecia-zrobione-na-pokladzie-tupolewa-ktore,id,t.html), 
tylko,  że  zostałyby  one  po  tragedii  schowane,  utajnione,  „zdeponowane”  (por. 
http://freeyourmind.salon24.pl/461314,depozyty-i-depozytariusze)  –  ukryte  także  przez  samych dziennikarzy,  bez 
względu  na  ich  „opcję  polityczną”:  świadków  przeróżnych  zdarzeń,  decyzji  etc.  Tak,  dziennikarze  też  są 
świadkami, stąd ich generalne i dość ostentacyjne  desinteressement „kwestią 10 Kwietnia” lub ścisłe trzymanie się 
oficjalnej,  „katastrofologicznej”  narracji  (rządowej  bądź  tej  propagowanej  przez  szkołę  Macierewicza),  w  ramach 
której  dogmat o rozbiciu się „prezydenckiego tupolewa” na XUBS nie podlega żadnej dyskusji.  Istnieje więc dość 
zgodna kooperacja w nieujawnianiu prawdy o 10-04: politycy (prorządowi i antyrządowi), instytucje (prorządowe i  
antyrządowe) oraz dziennikarze (prorządowi i antyrządowi) – mimo zatem różnic interesów, ten jeden cel przyświęca 
obu grupom z obu stron politycznej „barykady”.

38 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf  , s. 38.
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fotograf z kamerzystą mieli przybyć ze sporym wyprzedzeniem do Smoleńska39 i mogli spokojnie się 

na XUBS ze sprzętem pojawić, zaś grupa żurnalistów, co się zabrała „Wosztylem”, także z dużym 

zapasem czasu znalazła się na Siewiernym.   

Z legendami miejskimi bywa jednak najczęściej tak, iż zawierają one najwyżej tzw. ziarno prawdy, a 

i  ono  czasami  trudne  jest  do  znalezienia  nawet  przy  zastosowaniu  porządnego  szkła 

powiększającego. Czy nie jest więc bardziej  normalnym taki (wbrew oficjalnemu) scenariusz dot. 

lotów specjalnych z 10 Kwietnia, w którym po wylocie jakiejś grupki ludzi „Wosztylem” – a zgodnie  

z cytowaną już relacją Wierzchowskiego (dot. tego, co się działo na XUBS w 2008), a zarazem w 

celach bezpieczeństwa (vide komunikat z 9-04-2010) – najpierw przybywa część delegacji  (plus 

media) i wyczekuje ona na przybycie tej „głównej” części z Prezydencką Parą, która ma się pojawić 

w późniejszym terminie? 

39 http://freeyourmind.salon24.pl/397936,zagadka-prezydenckiego-fotografa   
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(jedna z ruskich wzmianek o przylocie trzech samolotów z Polski)

Tym bardziej,  gdyby „poufnie” było wiadomo (jakiemuś gronu osób),  iż na spotkanie z polskim 

Prezydentem może się też (nieco nieoficjalnie, a w ramach pewnej dyplomatycznej niespodzianki) 

wybrać „Dimka” Miedwiediew40? Czy zamiast baśni o tym, że prezydencki fotograf czy kamerzysta 

„fizycznie  się  nie  mieścili”  w „prezydenckim tupolewie”,  nie  prościej  byłoby założyć  (w ramach 

śledztwa),  iż  wysłano  tego  typu  ludzi  wcześniejszym  samolotem,  ażeby  zrobili  zdjęcia  podczas 

przybycia statku powietrznego z Parą Prezydencką i z innymi osobistościami? Oczywiście, gdyby 

część osób związanych z mediami poleciała takim tupolewem „bez Prezydenta”, to nie byłby on na 

pewno „prezydencki” – ale też, jak doskonale pamiętamy z relacji 10 Kwietnia – nim utarła się z 

czasem fraza „prezydencki tupolew”, krążyła zrazu opowieść o „prezydenckim jaku”.  

40 Wierzchowski popełnia takie intrygujące przejęzyczenia: 1) Uroczystości miały wyglądać także w ten sposób, że p. 
Prezydent po oficjalnej części na lotnisku, na, tfu!, na... yyy... cmentarzu w Katyniu... miał się udać 
na obiad z Rodzinami Katyńskimi i nie wszyscy członkowie delegacji jechali tam;  oraz 2)  no to lotnisko było...  
znaczy... Ja nie wiem, jakie są sy..., znaczy... wiedzieliśmy wcześniej, że, że... znaczy, gdybyśmy lecieli do Francji,  
do Chorwacji, czy do każdego innego kraju, yyy, no to byśmy, podejrzewam, nie polecieli, yyy, nie pojechali z  
min. Sasinem 9 kwietnia  ze względu na  to,  że  wiedzielibyśmy,  że  gospodarze nie  pozwolą sobie  na...  jakieś  
niedociągnięcia.  (http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska).

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


W Aneksie-341 do Czerwonej strony Księżyca próbowałem nakreślić taki hipotetyczny scenariusz, w 

którym - choćby ze względów bezpieczeństwa - „samolot z hangaru” ukryto by pod pseudonimem 

„prezydencki jak”, tzn. tym osobom z delegacji, które (np. wraz z wieńcami, o których wspominał 

Wojciechowski) udałyby się jako pierwsze na XUBS (tupolewem „Stroińskim”42),  przekazano by 

takie informacje,  iż  Para Prezydencka (z jakąś grupą ViP-ów) uda się na smoleńskie Siewiernyj 

„prezydenckim  jakiem”.  Wiele  wskazuje  zresztą  na  to,  że  cała  delegacja  (licząc  ją  wraz  z 

dziennikarzami)43 miała być rozdzielona na EPWA na trzy „tury” wyjazdowe, że się tak wyrażę, na 

godz. 5-tą (przybywanie na lotnisko między 3 a 4 rano), na 6-tą (stawienie się na 5.30) i na 7-mą 

(przyjazd wylatujących usytuowany najpóźniej między 6.30 a 7-mą44). 

Nie  jest  więc  też  wykluczone,  że  tylko część  dziennikarzy  na XUBS po wylądowaniu (w dwóch 

turach)  została  przy  bramie  wjazdowej,  a  część  pojechała  autokarem  do  Katynia  –  natomiast  

niełatwo jest ustalić: kto. W przywoływanym już przeze mnie w Wizji lokalnej mailu Doraczyńskiej, 

41 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf  , s. 28.
42 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/AS-FYM.pdf  , s. 2.
43 Cała  delegacja prezydencka najprawdopodobniej była liczniejsza niż 88 osób – nawet Szczegielniak w 

pewnym momencie  swych okęckich opowieści  przed ZP – wyrywa się  z  hasłem:  Musieliśmy te  materiały  jakby 
posortować, podzielić bezpośrednio, dać również identyfikatory, ponieważ to było dziewięćdziesiąt parę osób 
(http://freeyourmind.salon24.pl/398929,tajemnice-okecia-2),  a zarazem dodaje,  że  nie  miał  wtedy rano osobiście 
styczności z załogami, z dziennikarzami, z Parą Prezydencką (a więc i towarzyszącymi jej borowcami) – nic też nie  
wspomina  o  Prezydencie  Kaczorowskim  ani  o  Dowódcach.  Por.  też 
http://freeyourmind.salon24.pl/397440,tajemnice-okecia i tam relację Klarkowskiego. 

44 W filmie Smoleński lot p. J. Przewoźnik wspomina, że A. Przewoźnik przed godziną siódmą wychodził (...) wyjeżdżał  
na lotnisko (http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf, s. 40), co świadczyłoby, 
iż  wiedział,  że jego grupa odlatuje co najmniej kwadrans po siódmej (a więc na pewno nie  punktualnie  o 7.00). 
Niemożliwe wydaje się, by nie wiedziała tego także Doraczyńska (w związku z tym, tj. jeśli miałaby lecieć grubo po  
siódmej, to nie byłaby już od pierwszej w nocy na nogach).  

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf
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mowa wprawdzie o podziale: połowa (z przewidywanych czternastu) dziennikarzy w jaku, a połowa 

w  tupolewie  –  jednakże,  zauważmy,  dodane  jest  jeszcze  tam  polecenie  skierowane  do  A. 

Juhanowicza45,  by  dowiedział  się,  kiedy  TVP  i  inne  media  się  wybierają  (bo  może  większość  

zostanie  tam  po  7.04  i  wtedy  pula  miejsc  w  samolocie  się  zwiększy).  Jakaś  grupa 

dziennikarzy ponoć była już, wedle relacji Wiśniewskiego, od pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych 

– o wiele trudniej jest ustalić, kto, w jaki sposób przybył z tych, co „nie stacjonowali” w Smoleńsku  

do obsługi dwóch wizyt – niektórzy ludzie mediów udają, że nie ma żadnego problemu, inne osoby 

zapadły się kompletnie pod ziemię46.   

Przenieśmy się więc  może teraz  znów z  EPWA na XUBS (10 Kwietnia),  ale  do godzin „sprzed 

katastrofy” i odświeżmy sobie dwie relacje – jedną zamieszczają autorzy  Zbrodni smoleńskiej, a 

drugą  specjalne  wydanie  Faktu.  Z  tej  pierwszej  (zakładając,  iż  jest  wiarygodna,  zaznaczam) 

dowiadujemy się, jak wiele się działo na północnym, wojskowym lotnisku w Smoleńsku, a przede 

wszystkim o krążeniu nad XUBS jakiegoś statku powietrznego już od godz. 7 rano pol. czasu47:

45 Kolejny  wielki  nieobecny  z  prezydenckiej  kancelarii  przed  ZP.  Por.  na  jego  temat  wzmianki  w: 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/Short-stories-FYM1.pdf  

46 Można też podejrzewać, iż dramatyczne opowieści żurnalistów o „wyrywaniu pamięci z aparatów”, zabieraniu notatek 
i  ołówków etc. przez ruskich mundurowych miały przykryć tę  prostą prawdę,  że  zbyt wiele  osób nie chciało (lub 
dostało polecenie dot. „zabezpieczenia materiałów”) ujawniać tego, co udało im się zarejestrować.  

47 Por. też http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/02/FYM-Aneks-11.pdf, s. 43 i n.
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I na następnej stronie ciąg dalszy tej osobliwej relacji:

Z kolei w Fakcie (spec. wydania z 10-04 i 11-04-2010) pojawia się, jak sygnalizowałem już kiedyś48, 

parę opowieści, z niektórych by wynikało, iż jacyś dziennikarze jednak byli na XUBS, gdy doszło do 

„smoleńskiej katastrofy” (skany poniżej). 

48 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf  , s. 16-17.
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Przypominam tę relację Kubraka, gdyż już cytowałem w Wizji lokalnej opowieść Ferenca-Chudego, 

który mgły nie widział po wylądowaniu49. Albo kłamią (co jest możliwe, rzecz jasna), albo nie lecieli 

tym samym statkiem powietrznym  –  tzn.  Ferenc-Chudy  przybył,  gdy  jeszcze  nie  było  mgły,  a 

Kubrak, gdy już była. Ten ostatni zresztą wspomina o tym, iż widział limuzyny z biało-czerwonymi 

49 Por. też http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta 

http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta


flagami, o których nie mówi Ferenc-Chudy50. Dzień później po nadzwyczajnym wydaniu Faktu, w 

niedzielę 11 kwietnia, 

ukazują się jeszcze takie relacje dotyczące „katastrofy smoleńskiej”:

50 Raz jeszcze przypomnę: – Gdy wylądowaliśmy o godz. 7:15, nigdzie wkoło nie widziałem kolumny samochodów, a  
wówczas jeszcze nie było mgły. Także gdy wyjeżdżaliśmy z lotniska ok. godz. 8, po odprawie paszportowej, nie  
widziałem, by na lotnisku, aż do końca pasa, stała kolumna aut przewidziana w protokole, a widoczność była  
dobra. Na parkingu przy płycie lotniska stały jakieś rosyjskie auta, m.in. wołga i bus – chyba karetka pogotowia – 
mówi  Piotr  Ferenc-Chudy  (http://niezalezna.pl/23478-smolensk-niewidzialna-kolumna-prezydenta).  Z  kolei 
Wierzchowski, który miał na XUBS przyjechać z autami ambasady, pytany przez parlamentarzystów z ZP, twierdzi, że 
nie widział dziennikarzy ani manewrów iła-76 (http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska).

http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska
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O  tym  powyższym  zastanawiającym  artykule  pisałem  swego  czasu51,  więc  tu  wyłącznie  zwrócę 

uwagę na informację dot. tego, iż ił-76 miał być 15 minut przed planowanym przylotem delegacji 

(a ściślej jakiejś jej części, jak można sądzić). Mija godzina 9. [ale jakiego czasu? - przyp. F.Y.M.]. 

Już powinien wylądować. Zza mgły unosi się szary dym.

Kto ten dym widzi i z jakiego miejsca, licho wie. Dość że dziennikarze szukający potem z kamerą  

„katastrofy”, nie mogą dymu znaleźć nawet włażąc na dachy pobliskich budynków.

Wydawać by się mogło, że jeśli był dym, to widziałby go choćby Wierzchowski stojący na płycie  

lotniska, sięgnijmy więc do zapisu posiedzenia z jego udziałem:

(Posłanka  Kruk):  (...)  To  jest  odległość,  pan  mówi,  około  kilometra  od  miejsca,  gdzie  

oczekiwaliście... 

AM: Osiemset metrów. 

(Posłanka Kruk): Osiemset metrów, kilometr – gdzie oczekiwaliście, a tam, gdzie rozbił się  

tupolew, załóżmy. 

MW: Mhm. 

(Posłanka Kruk): I pan nie słyszał poza świstem silników...? 

MW: Nie. 

AM: Ani nie widział pan, nie wiem... 

MW: Nie. 

 

[MW jeszcze nie wie, o co padnie pytanie, ale już zaprzecza :) - przyp. F.Y.M.] 

AM: ...kłębów dymu, czegokolwiek, błysku? Nic takiego? 

MW: Nic. 

(Posłanka Kruk):  Bo to jest odległość,  którą     ja sobie nie mogę wyobrazić,  że nie słychać   

51 http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf  , s. 16-17.

http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2012/06/FYM-Aneks-3.pdf


uderzenia samolotu o ziemię, tak? To już, przepraszam, moje takie... 

MW: No ja nic nie słyszałem, no. 

AM: Jest jak jest. Jest pana relacja. Ona jest tutaj najważniejsza, więc to...52

Czy można zatem w tej sytuacji wykluczyć, że ów dym był dziełem wyobraźni dziennikarzy Faktu? A 

może  Wierzchowski  nie  opowiada  parlamentarzystom  „wszystkiego,  co  widział”  (i  czego  nie 

widział).  Jeśli jednak faktycznie (jak pisał  Fakt) pojawił się dym zza mgły, to czemu 

nikomu nie udało się zrobić choć jednego jego zdjęcia? I czemu sama straż pożarna miała 

takie problemy z dojrzeniem owego  dymu? Kto jak kto, ale strażacy będący na służbie akurat na 

dym bywają bardzo wyczuleni.

Tymczasem polski montażysta Wiśniewski opowiada53 podczas sejmowej prezentacji moonfilmu: 

Nawet widać połamane są drzewa i  faktycznie rzecz biorąc, się nic nie pali.  Dopiero po 

jakimś czasie widać tam w głębi migają światełka – nie wiem czy to się da załą-, tu gdzieś  

mniej więcej  [pokazuje kursorem na obrazie zatrzymanym na telebimie – przyp. F.Y.M.] to 

przyjechała straż pożarna. Dlaczego oni przyjechali tak późno, mimo tego, że byli  

tak  blisko? Rzecz  w  tym,  że  prawdopodobnież  i  była  sy...  później  pytałem  tego 

strażaka – bo oni myśleli, że się zdarzył wypadek na szosie. Tam jest zaraz szosa 

wylotowa ze Smoleńska. I ta straż jechała tą szosą, a tam nie da się po prostu zjechać, bo  

jest dość wysoki, wysoki jest nasyp. Chcę po... (?) I musieli zawrócić i pojechać od strony  

lotniska.  

(po lewej za stacją benzynową remiza strażacka – po prawej fragment usterzenia uchwycony na pierwszych migawkach 

przez moonwalkera)

52 http://freeyourmind.salon24.pl/401203,tajemnice-smolenska   
53 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1   
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                              (w głębi po lewej (na kadrze z wozem strażackim jako „zaporą”) widać długi budynek obok hotelu Nowyj)



Można by więc rzec, iż straż owszem jest – w wielu miejscach przy lotnisku - 

ale niekoniecznie jest gdzieś w okolicy dym i ogień po poważnej lotniczej katastrofie.



Może tych naskładanych w stosy gałęzi nie zdążono podlać naftą lotniczą i rozpalić na czas?

Wracamy jeszcze do Faktu z 11-04-2010:

(wysypisko śmieci pod brzozą na działce N. Bodina – niezapomniany widok po „katastrofie”)

i relacji Kubraka pod znamiennym tytułem Miałem polecieć tym samolotem:



Oprócz bowiem cytowanych wcześniej opowieści niesamowitych o dymie bez ognia – dymie zza 

mgły mającym świadczyć o lotniczej katastrofie (choć bardzo trudnym do znalezienia choćby na 

tych kadrach „Associated Press”, a ściślej polskich dziennikarzy), pojawia się w okolicznościowym 

wydaniu  Faktu to  intrygujące  wspomnienie  red.  Kubraka  (jak  pamiętamy,  ponoć  jednego  z 

pasażerów „Wosztyla”), z takim śródtytułem Żona pyta, czy ja żyję. 

Dziennikarz Faktu należał do tych nielicznych wybrańców, nad którymi, jak sam pisze, Bóg czuwał, 

ponieważ o tym, iż leci jakiem-40, dowiedział się szczęśliwie już w piątek (9-04-2010), choć nie 

podaje dokładnie, o której godzinie dostał takiego poufnego newsa (W piątek dowiedziałem się  

także, że będę leciał Jakiem). Kubrak też nie wyjaśnia,  dlaczego akurat on należał do tych 

szczęśliwie  doinformowanych,  zaś  inni  dziennikarze,  jak  przywoływani  już  np. 

Świąder z RMF-u czy Cegielski z TVP, nie54. Nie wiemy też, dlaczego Kubrak nie zawiadomił 

w piątek swoich kolegów po fachu jakimś SMS-em lub nie zadzwonił do paru z nich z tą, co tu dużo 

kryć, ekskluzywną wiadomością, iż zachodzi taka istotna zmiana wyjazdowych planów. 

54 Tylko jakiś baran mógłby podejrzewać, iż Kubrak nie zawiadomił kolegów z innych redakcji, bo być może tylko część  
dziennikarzy miała polecieć jakiem-40 (a nie wszyscy ludzie mediów wybierający się do Katynia), zaś w salonce w 
tymże „Wosztylu” miały zasiąść jakieś ViP-y (tak jak w drodze powrotnej z XUBS na EPWA po południu 10-04).



Reporter Faktu pisze o 10-tym Kwietnia: O 7 rano byliśmy na miejscu. Mam taki zwyczaj, że  

jak wyląduję, to wysyłam SMS-a do żony. (...) Napisałem jej, że tu jest zimno, a ja nie zabrałem  

czapki.  Tymczasem, jak czytamy w powyższym artykule, nie tylko rodzina i znajomi wydzwaniają 

potem (zapewne na wieść o lotniczym wypadku) do Kubraka, czy mu się nic nie stało, ale i żona 

dopytuje  SMS-em,  czy  na  pewno  on  żyje.  Jakby  tego  było  mało,  to  dzwoni  nawet  szefowa 

dziennikarza i  zapłakanym głosem wyraża radość z  tego powodu,  że Kubrak nie  zginął  – choć 

wydawać by się mogło, iż kto jak kto, lecz zarówno żona, jak i szefowa powinny doskonale wiedzieć  

już od piątku, że tenże żurnalista żadnym tupolewem, który uległ „smoleńskiej  katastrofie”,  nie 

miał z Warszawy lecieć i nie poleciał. Co jeszcze bardziej intrygujące – Kubrak twierdzi, że dopiero 

o 9.40 gruchnęła wiadomość: spadł samolot z prezydentem!55, a przecież na łamach tego samego 

Faktu można było przeczytać, jak cytowałem wcześniej, relację, iż już po 9-tej widziano szary dym 

unoszący  się  zza  mgły  na  XUBS.  Przez  40  minut  więc  Kubraka  nikt  o  tym  dymie  nie  zdążył 

zawiadomić? (Chyba że chodziło o 9-tą rus. czasu, czyli 7-mą polskiego i inny dym.)

W  tym  kontekście  aż  się  prosi  o  przypomnienie  (znanej  już)  tajemniczej,  nieco  postrzępionej,  

rozmowy nagranej podczas pracy „wieży kontroli  lotów” na smoleńskim Siewiernym56,  fragment 

ten pochodzi  z godz.  7.21 pol.  czasu (dla ułatwienia  lektury  czas cofnąłem, zgodnie z oficjalnie 

podawaną różnicą o 2 godziny):

55 Co zgadzałoby się z tym, co opowiadał P. Prus na antenie TVP Info:  http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-
zeznan-bahra, przy czym Prus mówił o wiadomości podanej przez głośniki.  Nieoficjalnie wieści docierały przecież  
wcześniej – sam późniejszy „szef ZP” miał się o „katastrofie” dowiedzieć już o 8.47. 

56 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html  .  Niestety  w  „stenogramach” 
dołączonych do „raportu Millera” jest już trochę „zmodyfikowana” ta rozmowa. 

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/stenogramy-z-wiezy.html
http://freeyourmind.salon24.pl/318082,wokol-zeznan-bahra
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07:21:03 Сыпко А что ты говоришь туман сел?/A co ty mówisz, że mgła usiadła?

07:21:05  Красн.  B  6.50  у  него  посадка  вот  сейчас  видимость  вот  сейчас  уже  

улучшается, но никто и Марченко вчера весь день говорил, никто туман не обещал  

и утром все нормально, вот сейчас в 7 часов раз и затянуло, видимость где-то 1200.  

Ну нормально он зашел. Я думаю, там оборудование у него, ну такой самолет. Ну в  

принципе нормально зашел, сработали хорошо. Я думал, честно говоря, на второй  

круг. Значит ну в принципе все, и я думаю в 8.30 сейчас температура пойдет, ну во  

всяком случае, хуже 1500 не должно быть./O  6.50 lądowali, a teraz widoczność 

już  się  poprawia,  ale  nikt  i  Marczenko  wczoraj  cały  dzień  mówił,  nikt  nie  

zapowiadał mgły, i rano wszystko normalnie, a teraz o 7-mej naraz zakryło,  

widoczność  gdzieś  1200.  No  normalnie  wylądował.  Myślę,  on  tam  ma  

wyposażenie, no taki samolot. W zasadzie normalnie wylądował, spisaliśmy  

się  dobrze.  Ja  szczerze  mówiąc  myślałem,  ze  odejdzie  na  drugi  krąg.  To  w  

zasadzie  wszystko, myślę,  że  o 8.30 teraz temperatura się  podniesie,  no,  w  

każdym razie gorzej niż 1500 nie powinno być.

07:21:38  Сыпко Так,  хорошо  смотри,  вот  этот  что  там  выпускают,  убирают.  

Фролов уходить не будет, уже пойдет сразу (нрзб) все заберет и будет уходить, да,  

он не будет сейчас перелетать./Tak, dobrze popatrz, ten coś tam wypuszczają,  

zabierają. Frołow odchodzić nie będzie, pójdzie już od razu (niezr.) wszystko  

zabierze  i  będzie  odchodzić,  tak,  on  nie  będzie  teraz  przelatywać.

07:21:44  Ил-76 8-17-й  на  4-м,  шасси  выпущены,  механизация  25-30./8-17-ty, 

podwozie wypuszczone, mechanizacja 25-30. 

Jak już zaznaczałem w moich tekstach, w polskich Uwagach do „raportu MAK”, pisano, iż Ruscy 

nie udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czy jakieś statki powietrzne lądowały na 

Siewiernym w Smoleńsku  przed  PLF 031. Czyż to była aż tak poważna sprawa? Z dialogu 

powyżej dowiadujemy się, iż o 6.50 pol. czasu jakiś samolot przyziemił na XUBS, ale nie ma śladu 

po korespondencji „wieży” z załogą tego statku-widma w „stenogramach” szympansów. Montażysta 



Wiśniewski wspomina o czyimś lądowaniu („godzinę wcześniej”)57 i odlatywaniu58, tym niemniej na 

jego mgielnym sitcomie także brak śladu po tym lądowaniu i starcie jakiegoś tupolewa (nigdzie, a 

więc nie tylko w sejmie, ale też na YT i w  10.04.10, nie zostały zaprezentowane migawki  sprzed 

godziny 7-mej59)  – podobnie jak „taśmy szympansów” upublicznione zostały od godz.  6.38 pol. 

czasu,  a nie od 5.15,  kiedy ponoć zaczęła się  rejestracja pracy „kontrolerów” na XUBS.  Istnieje  

jeszcze zastanawiająca polska wzmianka (pochodząca z prokuratury okręgowej Warszwa-Praga) o 

lądowaniu nawet około godz. 6.50 (pol. czasu), przy czym przypisuje się tę godzinę... „Wosztylowi”. 

Nie  wiedzieć  czemu,  bo  warszawscy  prokuratorzy  powinni  już  być  świadomi  tego,  że 

oficjalnie/komisyjnie  etc.  stwierdzono,  iż  PLF 031 wylądował  na Siewiernym o 7.1560 (i  jeszcze 

chwilę kołował, nim wysadził wszystkich pasażerów).

57 http://www.rp.pl/artykul/460798.html   
58 http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1  :  dopóki  nie  dowiedziałem  się,  

dostając  sms-a  od,  od  kogoś  znajomego z  Polski,  że  rozbił  się  prezydencki  samolot  –  że  Rosjanie  dlatego  się  
specjalnie nie kwapili, bo ja odnosiłem wrażenie, że to jest, owszem, polski nasz samolot, jak już później poznałem  
po  znakach  rozpoznawczych,  że  to  jest,  że  przyleciała  sama  załoga,  że  po,  po,  ten  samolot,  który  niby 
wcześniej lądował, to właśnie był z Prezy..., to właśnie był samolot prezydencki – oni sobie gdzieś  
polecieli, bo było słychać, że odlatują i wrócili np., powiedzmy sobie polecieli w jakiejś sprawie technicznej i  
wrócili  tyl-,  wróciła  tylko załoga na lotnisko.  Stąd nie za specjalnie na początku mnie nie zdziwiło,  że nie ma  
właśnie ciał w dużej ilości, no bo jak duży samolot, to wiadomo, ileś tam osób na pewno było, musiało być, ale o...,  
nawet zakładając, że ofiary były zupełnie gdzieś indziej, to powinny być typowe rzeczy, typu fotele, rzeczy osobiste,  
walizki, jakieś elementy techniczne samolotu.

59 Wcześniej nie dało się filmować, bo „było po prostu ciemno”, ma nas zapewniać moonwalker: tu jest 7.19, widać, że 
jest po prostu – warunki są, jeśli chodzi o... sprawy lotnicze, po prostu wręcz tragiczna. (...)  Tak więc, tak więc  
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  
(http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1).  Ale  10  Kwietnia  w  Smoleńsku 
wschód słońca na pewno nie był o 8 rano lokalnego czasu, a poza tym nawet, gdyby było bardzo ciemno, to chyba  
dźwięki przylatujących samolotów dałyby się w ciemnościach zarejestrować.  

60 O czym zresztą w tymże samym Uzasadnieniu można przeczytać w zeznaniach niejakiego P. Kozłowa z FSO na XUBS: 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/04/Short-stories-FYM1.pdf, s. 20.
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Kubrak w swej relacji w Fakcie  z 11-04-2010 wprawdzie stwierdza, że o 7 rano byli na miejscu, ale 

może to być pewne czasowe zaokrąglenie związane z wyjściem z samolotu po jego odkołowaniu na 

miejsce postojowe61. W telefonicznej korespondencji operatora Polsat News P. Wudarczyka (z 10-

04), który także, tak jak Kubrak, miał przylecieć „Wosztylem”, pojawia się wszak  wzmianka o 

odlatywaniu jakieś samolotu zachodzącym najprawdopodobniej, gdy PLF 031 podchodził do 

lądowania:

Ci ludzie, o których wspominałaś, czyli marszałkowie sejmu, pan Prezydent z małżonką, no  

i wszyscy ministrowie, to był samolot jeden, ale był jeszcze jeden samolot. I jedyna 

informacja,  jaka  tutaj  dotarła,  to  tutaj  na  tym  lotnisku  była  straszna  mgła.  Jak  my 

lądowaliśmy,  to  STARTOWAŁ  jakiś  samolot [podkr.  F.Y.M.]  i  nasz  pilot  z  tego 

specjalnego  pułku  powiedział:  „hu,  duży  zuch,  jak  on  to  zrobił,  w  ogóle  bokiem,  nie  

wiadomo” – znaczy on był zadziwiony, że on startował, ten samolot62.

Jeśliby więc PLF 031 rzeczywiście wylądował o godz. 7.15 (pol. czasu), to tamten poprzedni samolot  

(z  6.50) mógł już startować po wysadzeniu pasażerów (i  wyładowaniu np.  wieńców),  zwłaszcza 

gdyby miał odpowiedni zapas paliwa, a więc nie musiałby tankować na XUBS, jak „Wosztyl”63, co 

przywieźć miał wesołą brać dziennikarską64.  W filmie  Syndrom katyński  pojawia się, nawiasem 

mówiąc, migawka jakby z tankowaniem jaka-40 b/n 044 prawdopodobnie na smoleńskim lotnisku 

wojskowym65:

61 Określenie na miejscu należy tu chyba odnosić do XUBS, a nie Katynia, skoro Kubrak wspomina o niezabraniu czapki.
62 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/by-jeszcze-jeden-samolot_31.html   
63 Wosztyl  powie  w  wywiadzie  dla  Czerskiej  Prawdy:  na  lądowanie  tupolewa  czekaliśmy  w  jaku,  bo 

musieliśmy  dotankować  samolot (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2010/10/dwoch-wosztyli-w-
smolensku.html). Wosztyl, żeby było śmieszniej, stał się od jakiegoś czasu „koronnym świadkiem katastrofy” zarówno 
dla „komisji Macierewicza” (miał słyszeć wybuchy), jak i dla obecnej „komisji Laska” (miał nie słyszeć wybuchów: 
http://naszdziennik.pl/polska-kraj/33074,lasek-odpowiada-na-pytania-o-smolensk.html:  żaden  ze  świadków,  
którzy znajdowali się na lotnisku, nie wspomina nic o huku, jaki towarzyszyłby wybuchowi. Pilot Jak-a, pan Artur  
Wosztyl  oraz  stewardesa  pani  Aneta  Żulińska-Pondo  [publiczne  wypowiedzi  dla  mediów  obojga  świadków],  
słyszeli odgłos zwiększającej się pracy silników samolotu, a po chwili – głuchy trzask łamanej czy gniecionej blachy  
i ciszę). Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/407037,stewardessa.

64 Wiśniewski opowiada w sejmie:  Byli dziennikarze przecież, którzy stali przy tym, przy tym, przy tym szlabanie,  
który tam na lotnisku był. Stąd wiem, że byli yyy... może wcześniej ich nie było, ale w tym momencie, gdy tam mnie  
zawieziono, zostałem zatrzymany, to widziałem przecież redaktora np. Batera, kolegę z TVN-u, który chciał ten  
materiał kupić, yyy, kilka osób chyba z portali  internetowych. Tak więc  dziennikarzy jako takich było co 
najmniej  10  osób.  Na  pewno  ludzie  mieli  i  mikrofony,  mieli  kamery,  bo  próbowali  wbiec  na  to  lotnisko,  
dowiedzieć  się,  o  co  chodzi.  Nawet  dlatego  wiem,  że  byli  dziennikarze,  bo  yyy...  funkcjonariusz  FSB,  który w  
pewnym sensie opiekował się moją torbą i mną, yyy..., po prostu od-, nie pozwalał mi się komunikować z nimi i  
wymieniać  jakichkolwiek  informacji  (http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-
moonwalkera-1). 
Z relacji J. Mroza z TVN24 zaś, który już o koło godz. 8.50 miał się telefonicznie kontaktować z redakcją w Warszawie,  
możemy  wywnioskować,  iż  widział  on  moonwalkera  pod  bramą  wjazdową  parę  minut  po  9-tej 
(http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/top-secret.html)  –  znaczyłoby  to,  że  już  wtedy  był  tam 
również Bater, co wcale nie jest niemożliwe, zwłaszcza że ten ostatni jako primus inter pares uzyskać miał już o godz. 
8.40 (http://freeyourmind.salon24.pl/468918,problem-z-relacjami-w-batera)  pierwszą  informację  o  „katastrofie”, 
miałby też więc dpowiednio dużo czasu na przejechanie (z prędkością 200 km/h) z Katynia na XUBS. Te zdjęcia w 
takim razie (http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/05/dziennikarze-przy-siewiernym.html) byłyby z ca. 
9-tej rano 10 Kwietnia, co zapewne nie byłoby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie podawane zrazu (także przecież 
przez  stację  Batera:  http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/polsat-news-856.html)  parametry 
czasowe „katastrofy” (por. też: http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/856.html). 

65 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/ruskie-kino.html   
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tyle że, jak widać powyżej, nie jest to analogiczna pora co ta ze zdjęcia poniżej

- kiedy to sołdat zamyka bramę po...



wyjeździe jakiegoś auta, a za ruskim żołnierzem widać malującego się na biało „Wosztyla”.

I  Kubrak  z  Faktu właśnie  jest  tym  naocznym  świadkiem  manewrów  ruskiego  transportowca, 

któremu (jak wiemy z Misji specjalnej) nieco inaczej (niż Ferencowi-Chudemu z tego samego PLF 

031) zapamiętało się podejście iła-76. Przypomnę: (Kubrak)  Widzieliśmy lądowanie rosyjskiego  

samolotu. Dosłownie to było 100 metrów od, od miejsca, w którym staliśmy – ten samolot zniżył  

się... z... tuż, już był tuż nad pasem, chyba metr, metr nad yyy... betonową płytą – przechylił się  



yyy...  lekko  na  lewą  stronę i  no,  chyba  w  ostatnim  momencie  yyy...  wzbił  się,  wzbił  się  w  

powietrze. Ferenc-Chudy zaś mówi: No i w pewnym momencie nagle yyy... pełen gaz z wszystkich  

czterech silników – wyrwał prawie pionowo w powietrze  przechylając się maksymalnie tak na 

prawą stronę yyy..., że o mało skrzydłem nie zawadził, dosłownie też, kilka metrów, skrzydłem 

prawym yyy..., nie zawadził pasa startowego. (...) I odleciał, tak.

Polscy  dziennikarze  nie  mieli  przy  sobie  wtedy  zegarków,  bo  moment,  kiedy  obserwowali 

przechylenie  się  na  lewo  lub  prawo  ruskiego  transportowca,  nie  został  przez  nich  dokładnie 

usytuowany na osi smoleńskiego czasu. Zakładając też, że nie znajdowali się w różnych częściach 

lotniska XUBS, tylko w okolicy „Wosztyla”, to ich odmienne relacje mogą świadczyć, iż mowa jest w  

nich o  różnych chwilach tego, co było widziane, a nie o tych samych okolicznościach. To zaś, że 

potem  te  relacje  ujednolicono66,  mogło  wiązać  się  z  koniecznością  ukrycia  „małej  tutki”,  która 

naturalnie „musiała zniknąć” w oficjalnej narracji,  bo przecież  był tylko jeden tupolew,  jak nas 

mnóstwo osób zapewniało – zwłaszcza te, które przeróżnymi środkami lokomocji się udawały do 

Katynia, a potem odbierały telefony lub oddzwaniały do kraju, że im się nic nie stało w związku z  

„katastrofą smoleńską”. 

Nie tylko bowiem o Kubraku sądzono (mimo że już w piątek wiedział, iż  nie leci tupolewem), że 

66 Nie  ma  chyba  bardziej  solidarnego  (ponad  podziałami  ideologicznymi)  środowiska  niż  dziennikarskie,  a  więc 
potrafiącego się jednoczyć w obliczu rozmaitych „zagrożeń”, o czym już nieraz przekonaliśmy się w III RP.



„zginął”. Nie tylko o Świądrze tak myślano67. Również w macierzystej redakcji Mroza, jeśli wierzyć 

wspomnieniowo-dokumentalnemu filmowi  Poranek  T.  Sekielskiego68 (cały  czas  dostępnemu na 

YT), pojawiło się zrazu przekonanie, iż ten reporter należy do ofiar „katastrofy smoleńskiej”. W 

tymże Poranku ówczesny szef reporterów J. Durlik opowiada z lekkim wzruszeniem: 

W tym dniu 10-04 byłem przekonany, bo takie informacje miałem wcześniej, że  

Janek  był  na  pokładzie  tego  samolotu.  Ta...,  ten  rozdział,  że  dziennikarze  lecą...  

innym samolotem, tak naprawdę zapadł, ta decyzja zapadła w KP bodaj w piątek – 

tak że tuż przed samym... wyjazdem. I ja  rano jak się dowiedziałem yyy... o całej  

sprawie,  to  w  pierwszej  chwili  pomyślałem,  że  na  tym  pokładzie  był  także  

Janek.     

Kto by pomyślał, prawda? Czyżby  Janek, będąc 10 Kwietnia wczesnym rankiem na warszawskim 

lotnisku69, latający (wedle słów wydawcy TVN24 M. Słomczyńskiego) stale jako obsługa medialna 

prezydenckich wizyt, nie wysłał choćby bidnego SMS-a swemu szefowi, iż doszło do jakiejś „zmiany 

planów”? Durlik niestety nie precyzuje, o której godzinie dowiedział się o całej sprawie ani też od 

kogo,  a  rzecz  warta  byłaby  wydrążenia,  skoro  to  właśnie  Janek był  pierwszym,  który  redakcję 

rządowej telewizji o całej sprawie telefonicznie informował, dzwoniąc z XUBS niedługo po 8.50 pol.  

czasu, ledwie tylko (jak się Mróz na miejscu dowiedział) „samolot zniknął z radarów”70. 

(kadr z Superwizjera z 17-01-2011)

67 Por.  http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-
polski,nId,272706,  choć  tenże  reporter  pisze  zarazem  (o  swej  drodze  z  Katynia  na  XUBS):  odbieram  telefon  z  
redakcji. Już wiedzą, że tym razem dziennikarze lecieli innym samolotem – co by znaczyło, iż wcześniej nie wiedzieli. 

68 A propos tego ostatniego por. http://freeyourmind.salon24.pl/500126,przychodzi-sekielski-do-seremeta 
69 Jak wspomina w Poranku Mróz: Na lotnisku byłem planowo o 4-tej... – z tymże wylot yyy... nie odbył się o 5-tej,  

dlatego,  że  samolot,  w  którym  siedzieliśmy...,  ten  pierwszy  jak-40,  uległ  awarii  (por. 
http://freeyourmind.salon24.pl/346023,samoloty-zastepcze-i-inne) i  musieliśmy  zmienić  już  na  płycie  lotniska  
samolot – wsiedliśmy do stojącego obok, już przygotowanego do lotu... yyy... jaka-40 – drugiego egzemplarza.  
Wylecieliśmy około 5.20.  

70 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/top-secret.html   
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Wspomniany  Słomczyński,  twierdząc  na  początku  filmu,  że  miał  do  bezpośredniej  dyspozycji  

dwóch  reporterów  (R.  Poniatowskiego  w  Katyniu  i  Mroza  –  gdzieś  między  Katyniem  a 

Smoleńskiem), pomija znakomitego A. Zauchę71

który  zapewne  robił  (ze  swym  oporatorem)  te  unikatowe  materiały  zdjęciowe  (oznaczone 

eufemistycznie „AP”) przy bliższej radiolatarni, jako elegancki „pan z teczką”

usiłujący namówić sołdata na wywiad dla rządowej telewizji znad Wisły,

71 Poniższy kadr jest z dokumentalno-archiwalnego materiału na YT (www.youtube.com/watch?v=HVdE_mNa-I) pt. 
Pył na wietrze zmontowanego z telewizyjnych migawek przez jednego z internautów.  Strach pomyśleć, ile ocalałoby 
archiwaliów,  gdyby  ich  w  porę  nie  zbierali  zwykli  obywatele  (nietrudno  się  domyślić,  że  skazani  bylibyśmy  na 
„depozyty”).  Pył na wietrze  jest przykładem takiego przytomnego zarejestrowania wielu unikatowych fragmentów 
różnych programów.

http://www.youtube.com/watch?v=HVdE_mNa-I


a propos niewidzialnej „katastrofy smoleńskiej”

Zaucha jednak w  Poranku  się niestety nie pojawia, tak więc jego smoleńskich reminiscencji nie 

poznajemy, za to widzimy Poniatowskiego, który nadawał swoje relacje z Katynia (zaś uroczystości 

miały się wg niego rozpocząć o 9.30 pol. czasu)

i który wspomina a propos przybycia żurnalistów na Cmentarz (co jest kwestią istotną w ramach 

naszych rozważań w Wizji lokalnej): 

W związku z yyy... obsługą taką... Biura Ochrony Rządu, po prostu, czyli bezpieczeństwo  

itd. itd., trzeba było być w Katyniu baardzo, ale to bardzo wcześnie.  Pojechaliśmy tam 

autokarem, nie mogliśmy tam pojechać własnym samochodem, tylko zostaliśmy wszyscy  

zawiezieni.  Tam nas...  przeszukiwano.  Tak że,  mniej  więcej,...  po 6-tej  już byłem na 

miejscu w Katyniu.           



Oczywiście z Poranka nie dowiadujemy się: 1) czy wszyscy dziennikarze tak wcześnie mieli być na 

Cmentarzu  i  2)  kto  jakim  środkiem  lokomocji  przybył  z  Warszawy  do  Smoleńska. Chwilę 

„dowiedzenia się o katastrofie” Poniatowski opowiada tak: 

Podszedł do mnie znajomy Rosjanin i powiedział, że ma informację z lotniska, że rozbił się...  

yyy... samolot z polską delegacją. Dokładnie tak to powiedział... To było chwilę przed 9-

tą.  Za  dziesięć  dziewiąta.  Sprawdzałem  to  w  telefonie  później  yyy...,  ponieważ  

oczywiście zadzwoniłem do stacji, ale... to było, to było przed 9-tą polskiego czasu, kiedy  

dowiedziałem się z ust tego Rosjanina, że samolot z polską delegacją rozbił się na lotnisku w  

Smoleńsku.         

Tak  więc  już  koło  8.50  pol.  czasu  Poniatowski  dowiaduje  się  w  Katyniu  o  „katastrofie”  od 



życzliwego Ruska. Jak można sądzić, ów życzliwy to jakiś tubylczy mundurowy, kto bowiem inny ze 

„znajomych” braci Moskali  o tak wczesnej porze miałby taką „gorącą wiadomość” z „miejsca 

zdarzenia” do przekazania polskiemu dziennikarzowi? 8.50 to ta chwila, kiedy, jak słyszymy jeszcze 

10 Kwietnia z mediów, „tupolew znika z radarów”, więc tempo przekazu informacji (z XUBS do 

Katynia  za  pośrednictwem  życzliwego  mundurowego)  ekspresowe,  zwłaszcza  że  zrazu  do 

„katastrofy”  ma  dojść  dopiero  o  8.56  i  nawet  pierwsza  ze  stacji  na  świecie,  która  ogłasza 

„katastrofę”, tj. Polsat News, dopiero tuż po 9-tej podaje „pierwsze wieści” (w przeciwieństwie do 

TVN24,  która  o  9.01 informuje  jak  gdyby  nigdy  nic  o  szykujących  się  uroczystościach)72. 

Poniatowski  telefonuje więc  do Słomczyńskiego73 i  informuje  go o  rozbiciu się „prezydenckiego 

samolotu”. Wydawca traktuje telefon reportera z Katynia jako żart i się rozłącza. Słomczyński po 

chwili dodaje w Poranku: 

No i wtedy zaczęła się burza. Najpierw w mojej gło-, w głowie przez chwilę, bo program  

trwał,  nie  mogłem  powiedzieć  prowadzącemu  –  poza  tym  nie  wiedziałem,  co  mam  

powiedzieć...

Skąd jednak ta nagła „burza”, skoro telefonu Poniatowskiego Słomczyński zrazu nie potraktował 

serio? Co tę burzę za kulisami antenowego programu TVN24 mogło naraz wywołać, co miałoby 

popsuć sielską atmosferę? Dlaczego miałby Słomczyński lecieć od razu do prowadzącego program, 

niemalże przed kamery, zamiast  zacząć wraz z innymi pracownikami, sprawdzać, co się 

faktycznie stało? I w tym momencie w Poranku włącza się w narrację Kuźniar: 

I pamiętam, że Maciek Słomczyński wydawca tego dnia już wtedy odebrał telefon z... ze, ze  

Smoleńska – i  już  wiedział,  że  coś  jest  nie  tak.  I  Maciek,  pamiętam,  że...  rozmawiamy,  

rozmawiamy [z gościem w studiu – przyp. F.Y.M.] i nagle... jest ten zeskok Maćka, tak, więc  

ja się po-, poderwałem, myślę sobie, o co chodzi i Maciek... widzę na jego twarzy, że coś jest  

nie tak...       

Wszystko oczywiście wspaniale, pięknie, arcyprofesjonalnie, napięcie rośnie w Poranku z sekundy 

na  sekundę  –  tylko  nie  ma  jednego  elementu.  Brakującym  ogniwem  jest  zewnętrzna 

weryfikacja tak poważnej wiadomości.  W  Poranku  sytuacja  z  10-04 w redakcji  rządowej 

telewizji74 przedstawiana jest w taki sposób, jakby reporterzy przesyłali (do Warszawy) z Katynia i 

Smoleńska (Poniatowski i Mróz) swoje doniesienia, zaś wydawcy, redakcja etc. musieli się sami bić 

z myślami: czy ta najważniejsza informacja, tj., że „prezydencki samolot uległ lotniczej katastrofie”, 

jest prawdziwa, czy nie (tak jakby w żadnej instytucji nie sposób było tego potwierdzić lub temu 

zaprzeczyć).  Zauważmy  przy  tym,  że  ani  Poniatowski,  ani  Mróz,  którzy  nadają  z 

Katynia/Smoleńska, nie są naocznymi świadkami „zdarzenia”, tak więc  jedynie przekazują to, 

72 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html   
73 Słomczyński precyzuje w Poranku, że: to była ósma pięćdziesiąt, nie wiem, trzy, cztery.
74 Któż inny mógł być tamtego dnia lepiej od TVN24 poinformowany?

http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html


co  im  powiedziano –  przede  wszystkim  zaś  (w  obliczu  rzekomego  lotniczego  wypadku  tak 

wysokiej rangi) nie dysponują wiedzą najistotniejszą, nie mają żadnych danych: co z ludźmi, którzy 

mieliby być na pokładzie „prezydenckiego samolotu”.  

Słomczyński: Pytam Rafała: czy masz to potwierdzone; a on mówi: wiem to, od, od Janka, Janek  

zadzwonił do mnie, Janek Mróz, nasz reporter, który  wylądował samolotem poprzednim,  

który znalazł się w absurdalnej sytuacji, bo nie miał wizy...  [Czemu teraz wchodzimy w obszar 

problemów wizowych jednego z reporterów TVN2475? Dlatego że one mają sprawić, iż Mróz będzie 

na  XUBS  o  wiele  wcześniej  niż  inni  dziennikarze  z  Katynia  –  przyp.  F.Y.M.]  ...i  został 

zatrzymany przez, przez F-, FSB. Dlatego był w..., na, na lotnisku w momencie, w którym  

właściwie nie musiał być, tylko powinien być w drodze na..., na Cmentarz, który był oddalony  

tam o 20 km... I ja nie mogłem się dodzwonić do Janka.    

Poniatowski: To był mój drugi telefon. To był telefon właśnie do Janka Mroza, który powiedział  

mi tylko tak: jest mgła, nic nie widać, ale panuje tu totalny chaos, słyszę wszędzie syreny [tu w tle 

w  Poranku  montażysta  TVN24 wmontował  syrenę  z  filmiku Koli,  dla  wzmocnienia  wrażeń76 – 

75 Mróz  wspomina:  Moja  wiza,  owszem,  terminowo ważna,  natomiast  jednokrotnego  wjazdu,  co  wykorzystałem  
siódmego kwietnia w czasie wizyty z premierem Tuskiem i Rosjanie zażądali, żebym wrócił na lotnisko. To również 
jest ciekawa historia: rządowa telewizja wysyła swojego stałego reportera od obsługi medialnej prezydenckiej delegacji 
do neo-ZSSR po prostu z nieważną wizą – właściwie więc już na EPWA Mrozowi można było elegancko podziękować 
za  przybycie  i  odesłać  go  do  domu,  by  zminimalizować  mu  kłopoty.  Czemu  jednak  Mróz  przechodzi  kontrolę  
paszportową  na  XUBS  po  wylądowaniu  i  dopiero  sprzed  Cmentarza  zostaje  zawrócony  wraz  z  autokarem?  Tak 
przynajmniej  losy  Mroza  przedstawiają  się  z  punktu  widzenia  Krzymowskiego  i  Dzierżanowskiego  w ich  książce  
(Smoleńsk. Zapis śmierci, s. 65): Informację, że z polskim samolotem jest coś nie tak, TVN24 dostał od Jana Mroza.  
Dla tego młodego dzienikarza był to drugi pobyt w Katyniu w ciągu tygodnia. Trzy dni wcześniej obsługiwał wizytę  
Donalda  Tuska.  Tym razem  nie  zwrócił  uwagi,  że  jego  wiza  w  paszporcie  uprawnia  tylko  do  jednokrotnego  
przekroczenia  granicy  Rosji.  Początkowo  nie  zauważyły  też  tego  rosyjskie  służby,  więc  Mróz  bez  
problemu dotarł  do Katynia.  Kiedy już dojeżdżał  autokarem na miejsce,  podszedł  do niego opiekujący się  
dziennikarzami Paweł Koć. - Janek,  dzwonili z lotniska. Masz nieważną wizę, musisz natychmiast wracać do  
Smoleńska i  czekać w naszym samolocie. Tak naprawdę nie miałeś prawa go opuścić – powiedział  
poważnym głosem radca polskiej ambasady w Moskwie. Wizja spędzenia całego dnia w jaku była przerażająca, ale  
ton  polskiego  urzędnika  nie  pozostawiał  wątpliwości,  że  Rosjanie  nie  popuszczą.  Po  półgodzinnym 
przymusowym oczekiwaniu w autokarze [autorzy nie podają, o której autokar przyjechał do Katynia, więc i 
tak te dane nic nie mówią – przyp. F.Y.M.] po reportera przyjechał polski konsul Michał Greczyło i samochodem 
zawiózł go z powrotem na lotnisko. Kiedy na nie wjeżdżali, minęli samochody straży pożarnej na  
sygnale. Przy bramie stała grupa polskich dyplomatów, którzy czekali na prezydenta. - Prawdopodobnie doszło  
do katastrofy – usłyszeli od jednego z nich. Mróz natychmiast zadzwonił do swojej redakcji. Później nie miał zbyt  
wielu nowych szczegółów, bo Rosjanie na kilka godzin zatrzymali go w pobliskich koszarach.
Jeśli  to  ostatnie  zdanie  jest  prawdziwe,  to  pojawia  się  kolejna  osobliwość:  rządowa  telewizja  nie  jest  w  stanie 
„wyciągnąć z więzienia” Mroza, zaś TVP jednym telefonem „wyciąga z więzienia” Wiśniewskiego. 

76 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/482537,syrena-lesna 
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przyp. F.Y.M.]... i nie wiem, co się dzieje. To mi powiedział [i tu przebitka na filmik Koli – przyp. 

F.Y.M.].  

Z tych szczątkowych relacji (Poniatowskiego i Mroza) wyłania się obraz taki, że faktycznie, nieco na 

zasadzie głuchego telefonu przekazywali oni do redakcji to, co im przekazywano, ewentualnie, jak w 

przypadku Mroza, co  coś widział, choć do końca nie wiedział, z czym korespondującego – to, co 

obserwowali. Ale przecież nie mieli dostępu do „miejsca katastrofy”. Przekazywali więc „hot newsa” 

o  „rozbiciu  się  prezydenckiego  samolotu”,  lecz  nie  dysponowali  żadnymi  twardymi  danymi. 

Niestety,  w  tym  miejscu  narracja  telewizji  rządowej,  podobnie  zresztą  jak  narracja  mediów 

antyrządowych, „rozmywa się czasowo”. Nikt nie podaje dokładnych parametrów, tylko najwyżej w 

narracji używane są okoliczniki czasu77:

Mróz:  Wtedy  [czyli: o której dokładnie? - przyp. F.Y.M.] samochody... yyy... rosyjskiej milicji...  

jeździły po pasie78 – w bardzo gęstej mgle – od początku do jego końca, stąd jeszcze wówczas...  

mam pełne przekonanie,  sami Rosjanie  nie  byli  do końca pewni...  yyy...  gdzie  samolot  yyy...  

uderzył w ziemię.

I znowu nie ma ani dymu, ani ognia „po katastrofie”, poza tym w  Poranku Mróz nie prezentuje 

żadnych swoich zdjęć z XUBS. 

P. Tamulewicz (producentka TVN24): Te telefony z Rosji na przemian od Rafała Poniatowskiego i  

Janka  Mroza  przychodziły  i...  podawały  kolejne  wersje.  Natomiast  brakowało  tego yyy...  

potwierdzenia, który to był samolot i kto był na pokładzie. 

Ta zaskakująca wypowiedź Tamulewicz nie zostaje szerzej rozwinięta ani przeanalizowana w filmie 

Sekielskiego.  Przywoływałem zresztą  to  zdanie  producentki  TVN24 także  w  Czerwonej  stronie  

Księżyca.  Abstrahując już bowiem od tego,  co chwilę temu w  Poranku  opowiadał Słomczyński, 

twierdząc, że się do Mroza nie mógł dodzwonić, bo ten został zatrzymany przez FSB z powodu, 

77 Wyjątkiem jest ta wypowiedź Mroza:  Pierwszy telefon do redakcji,  to była ta pierwsza informacja, taka bardzo  
nieoficjalna, która już wówczas krążyła, yyy, pośród naszych dyplomatów, yyy, zgromadzonych na płycie lotniska,  
że coś bardzo niedobrego się stało, że samolot... zniknął z radaru i najprawdpodobniej się rozbił. To była 8.51.    

78 Por.  http://freeyourmind.salon24.pl/382860,samolot-zjechal-z-pasa oraz 
http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/06/cyrk-strazacki.html 
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powiedzmy, próby nielegalnego wjazdu do neo-ZSSR – (może Słomczyński się nie mógł dodzwonić, 

a Mróz mógł79) –  to  przecież  problem samolotu i listy pasażerów  z nim związanej w 

ogóle  nie  powinien  był  się  pojawić  w  przekazie  medialnym,  jeśli  powietrzny 

specjalny  statek  z  prezydencką  delegacją  był  jeden  i  ten  jeden  jedyny  ulec  miał 

lotniczemu wypadkowi. 

Jeśli  więc z EPWA wyleciał  10 Kwietnia najpierw „dziennikarski  jak”,  a jakiś czas potem (choć 

ustalano to dość długo, kiedy dokładnie) wystartował „prezydencki tupolew” - to nie było prawa, by 

należało  jakoś  potwierdzać, który  to  był  samolot  i  kto  był  na  pokładzie,  skoro  „Wosztyl” 

bezpiecznie wylądował, przywiózłszy na XUBS m.in. Mroza z nieważną wizą, ale całego i zdrowego. 

Kto jak kto, lecz właśnie rządowa telewizja mogła dysponować dzięki Mrozowi, tj. pasażerowi PLF 

031 (wg oficjalnych ustaleń), informacjami z pierwszej ręki. Zresztą nawet, jeśli nie byłaby pewna 

relacji  Mroza,  który trafić miał w objęcia FSB, to przecież parę minut po 9-tej Bater podaje na  

antenie Polsat News pierwszą wiadomość o tym, co się miało stać z  Tu.  A tenże Bater – wedle 

choćby relacji moonwalkera Wiśniewskiego – po rajdzie z Katynia „ląduje” przy bramie wjazdowej 

na  Siewiernyj  obok  Mroza.  W  jednej,  historycznej  chwili  zatem,  niemalże  jak  „trzej  królowie” 

medialnego  streamingu na  10-04 lub jak  postaci  dramatyczne smoleńskiego  przedstawienia,  1) 

Wiśniewski – naoczny świadek oraz dokumentalista TVP Info „katastrofy smoleńskiej”, 2) Bater 

(pierwszy poinformowany przez dyplomatę oczekującego na XUBS) i 3) Mróz z rządowej telewizji, 

co dowiedział się o „zniknięciu z radarów” – są w jednym czasie i miejscu przy tej słynnej bramie... 

choć jakby  za wcześnie. Jest to najprawdopodobniej bowiem godzina 9-ta, a przecież, jak zrazu 

będzie mowa,  o 8.56 dojść miałoby do katastrofy.  O tej  8.56 Wiśniewski  (jak potem to będzie 

pokazywane na moonfilmie przed ZP) był zwijany przez ruskich mundurowych na „pobojowisku”. 

O 8.49 Bater, jak opowie w jednej z Misji specjalnych, będzie dopiero w Katyniu odbierał telefon 

(od  dyplomaty  z  XUBS)80.  O  godz.  9.01 zaś  macierzysta  stacja  red.  Mroza,  jakby  nigdy  nic, 

79 Mróz  wszak  kilkanaście  minut  po  9-tej  będzie  telefonował  do  studia  i  opowiadał  za  pomocą  głośnomówiącego  
telefonu,  przeklinając  na  czym  świat  stoi,  że  spotkał  się  z  naocznym  świadkiem  „katastrofy”  (którym  okaże  się  
moonwalker: http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/07/top-secret.html).

80 http://freeyourmind.salon24.pl/468918,problem-z-relacjami-w-batera   
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informowała  będzie  (w  serwisie)  odbiorców  o  zbliżających  się  uroczystościach  katyńskich  i 

planowanym w nich udziale Prezydenta Kaczyńskiego81. Innymi słowy, polski montażysta powinien 

jeszcze być przetrzymywany przez FSB (pół godziny/godzinę; różnie to szacował na posiedzeniu 

ZP82), gdyby faktycznie filmował przed 9-tą 10 Kwietnia; Bater powinien o 9-tej dopiero przedzierać 

się z Cmentarza na smoleńskie lotnisko83. A Mróz? Ponoć, jak już wspominałem w Wizji lokalnej w 

jednym z przypisów, miał trafić do aresztu w ruskich koszarach na kilka godzin84. 

 (czyżby tu siedział Mróz 10-04?)

(budynek po prawej w głębi kadru)

81 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2012/07/tuz-po-9-tej-10-04.html   
82 Por. też http://freeyourmind.salon24.pl/494822,zagadka-moonwalkera-moonfilmu-i-filmiku-koli 
83 Jak to wyliczałem choćby w tej notce: http://freeyourmind.salon24.pl/468918,problem-z-relacjami-w-batera 
84 Krzymowski i Dzierżanowski, Smoleńsk. Zapis śmierci, s. 65.
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Czy w ten sposób nie trafiliśmy mimowolnie do smoleńskiej „burzy czasów”? Nie. Ponieważ, po 

pierwsze, trzymamy się (na tyle, na ile to możliwe w oparciu o oficjalne, nie zawsze jednoznaczne, 

dane) czasu warszawskiego. Po drugie, jeśli Wiśniewski zrobił swój unikatowy i bezcenny85 materiał 

„dwa  dni  później”  w  stosunku  do  smoleńskiej  wizyty  premierów,  tj.  9  kwietnia  2010,  to  w 

przypadku SW pojawienie się pod bramą (tudzież „wyjście operatora z lasu”, jak to miał widzieć 

Świąder86) z materiałem z „terenu lotniczego wypadku” - koło 9-tej rano jest jak najbardziej „na 

miejscu”. Jeżeli Bater dostał telefon z XUBS już o 8.40 jak pierwotnie utrzymywał87, to miał czas na 

dojechanie z Katynia tych parunastu kilometrów pod główną bramę XUBS, zaś Mróz możliwe że w 

ogóle murów lotniska nie opuszczał, gdy odkryto, iż ma lewą wizę. Wszystko więc gra, przy czym 

Bater, jak pamiętamy z relacji moonwalkera, w ogóle nie wierzy Wiśniewskiemu. Czemu dla Batera 

historia polskiego montażysty (relacjonowana pokrótce pod bramą) jest nie z tej  ziemi? Pewnie 

dlatego, że „miejsce katastrofy”, jak sądzi Bater, jest całkowicie obstawione i tam nie mógłby się  

przedostać  ani  stamtąd  wydostać  nikt,  a  tym  bardziej  żaden  polski  montażysta  z  kamerą.  To 

oczywiście może być słuszne rozumowanie, co do scenariusza z 10 Kwietnia, tylko że Wiśniewski 

może  mieć  materiał  z  poprzedniego  dnia,  a  więc  wcale  nie  musiałby  się  przedzierać  przez 

jakikolwiek kordon w „dniu katastrofy smoleńskiej”88. 

85 Nie  będzie  go  chciał  sprzedać  ani  TVN-owi  ani  Russii  Today  (wg  jego  opowieści  przed  ZP: 
http://freeyourmind.salon24.pl/416196,posiedzenie-z-udzialem-moonwalkera-1).

86 http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-  
polski,nId,272706:  dojeżdżamy  pod  drugą  bramę.  Zaczynają  przez  nią  wjeżdżać  karetki  i  samochody  straży  
pożarnej, ale jest ich jakoś tak strasznie mało. (...) Wtedy nie wiedzieliśmy, jak blisko rozbitego wraku byliśmy,  
dzieliło nas nie więcej niż 400 metrów. Ale do lasu nie wpuściła nas grupa milicjantów, mimo przez chwilę po  
przyjeździe próbowaliśmy sforsować ich kordon. Gdy przyjechał OMON, zrezygnowaliśmy i zaczęliśmy nadawać  
relacje do Polski.  Po chwili z lasu wychodzi jeden z operatorów TVP, któremu  udało się sfilmować miejsce  
katastrofy zanim przyjechali  milicjanci.  Mówi  tylko:  "Z  samolotu  nic  nie  zostało".  Jak?  -  pytam  siebie  
znowu. Jak to możliwe?

87 A i to nie jest stuprocentowo pewne, gdyż nie wiemy do dziś, którzy z dziennikarzy zostali 10 Kwietnia wtajemniczeni  
w to, co się faktycznie z Delegatami dzieje/stało, a którzy zwyczajnie po głupiemu, opowiadali o tym, co im Ruscy 
mówili.  Niewykluczone,  że  jacyś  pracownicy  mediów  już  z  samego  rana  mieli  „alarmowy  plan”  dotyczący 
relacjonowania – w zależności od rozwoju (ekstremalnej) sytuacji. Pamiętajmy, że dopóki do uprowadzenia delegacji 
nie  doszło,  media  nie  musiały  się  „nastawiać”  na  „awarię  prezydenckiego  samolotu”.  Por.  też 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-do-CzsK.pdf i 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/01/FYM-Aneks-4-2-do-CzsK.pdf a  propos  medialnego, 
smoleńskiego Radia Erewań.

88 Szerzej taką hipotezę analizowałem w http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf 
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http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706
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Poza tym to, iż zrazu dla Batera moonwalker nie jest właściwym „partnerem do rozmowy” na temat 

„katastrofy”89, w niczym nie zmienia faktu, że jego stacja, a więc Polsat News, wraz z setkami innych 

mediów  na  świecie,  właśnie  kilkuminutowy  księżycowy  materiał  Wiśniewskiego  (którego 

premierowe  „odpalenie”  w  TVP  Info  będzie  koło  10.27  pol.  czasu90)  będzie  nadawać  całymi 

godzinami i dniami, młócąc moonfilm na wszelkie możliwe sposoby jako obraz „powypadkowy”. 

Część dziennikarzy, jak opowiadał w Poranku Poniatowski,  miała być w Katyniu baardzo wcześnie 

–  inni,  jak  choćby  Mróz  –  nie  dojechali  do  Katynia,  lecz  musieli  zostać  zawróceni  z  powodu 

nieważnej wizy (lub też pozostawali  przy bramie wjazdowej), ale część, jak red. P. Kraśko z TVP, 

89 Możliwe, że Bater pod bramą widział Wiśniewskiego pierwszy raz w życiu. 
90 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/tvp-info-10iv-od-940.html   
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dopiero się do Katynia ze Smoleńska wybierała w godzinach przedpołudniowych lokalnego czasu 

10 Kwietnia i właściwie się nie wybrała, gdy się dowiedziała (z Warszawy) w hotelu Nowyj o tym, 

co się na XUBS miało stać91. 

Dlaczego  ci  wszyscy  dziennikarze  pełnili  tak  ważną  rolę,  by  nie  rzec:  byli niezastąpieni  przy 

bramach  lotniska  XUBS,  w  skomplikowanej  historii  obrazowania  „katastrofy  smoleńskiej”92? 

Dlatego,  że  przecież  to  mediom  musiał  zostać  przekazany  moonfilm  zrobiony  przez 

„leśnego operatora”93, sam montażysta żadnym dziennikarzem/reporterem nie był94. 

91 Por. http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/oko-zaby-4.html 
92 http://freeyourmind.salon24.pl/470694,obrazowanie-katastrofy-smolenskiej-i-jej-okolicznosci   
93 Określenie  „leśny  operator”  wzięło  się  z  relacji  Świądra  (http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/pawel-

swiader/komentarze/news-pawel-swiader-boje-sie-powrotu-do-polski,nId,272706):  do lasu nie wpuściła nas grupa  
milicjantów,  mimo  przez  chwilę  po  przyjeździe  próbowaliśmy  sforsować  ich  kordon.  Gdy  przyjechał  OMON,  
zrezygnowaliśmy i  zaczęliśmy nadawać relacje  do Polski.  Po chwili  z  lasu  wychodzi  jeden z  operatorów TVP,  
któremu udało się  sfilmować miejsce  katastrofy zanim przyjechali  milicjanci.  Mówi tylko:  "Z samolotu nic  nie  
zostało". Jak? - pytam siebie znowu. Jak to możliwe? Zaczyna się powolne zbieranie informacji, strasznie trudne,  
bo  nie  ma  świadków,  a  Rosjanie  bronią  dostępu  do  wszystkiego  dookoła.  Por.  też 
http://fymreport.polis2008.pl/wp-content/uploads/2013/03/ES-FYM.pdf. 

94 Mimo że tak się  mundurowym i  „strażakom” na pobojowisku przedstawiał:  I  też  była  dyskusja,  że  oni,  ich  nie  
interesuje, co ja tu robię, ich nie interesuje, (niezr.) że jest tam akredytacja, że jestem – powiedziałem – polskim  
dziennikarzem, bo że montażystą to mogliby nie zrozumieć (http://freeyourmind.salon24.pl/494387,posiedzenie-z-
udzialem-moonwalkera-2).
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Cała  przeolbrzymia  machina  medialna  będzie  „bazować”  na  jednym  jedynym  unikatowym, 

niepowtarzalnym,  moonfilmie jako  zapisie  „pierwszych  chwil  po  katastrofie”,  bez  którego  to 

materiału „nie byłoby nic” do pokazania. 10 Kwietnia w mediach nie będzie wszak żadnego 

innego wideo z dymem i ogniem (lub vice versa), nawet na materiale Sępa95 towarzyszącego Kraśce 

nie sposób dostrzec jakiegokolwiek płomienia na „wrakowisku”, a tym bardziej dymu. 

Innymi słowy – to księżycowe wideo Wiśniewskiego ratuje 10 Kwietnia całą „narrację 

wypadkową”, bo tam przynajmniej widać jakiś ogień po „upadku samolotu”. Narrację 

ratuje  jednak  wyłącznie tenże  moonfilm,  bo  przecież  nie  to,  co  pod  bramą  XUBS  nerwowo 

gestykulując na tle ruskich mundurowych, opowiada polski montażysta o braku ciał, braku foteli 

itd96. To już schodzi w mediach na bardzo daleki plan. Poza tym, od czego są ruscy świadkowie,  

którzy tyle widzieli i słyszeli.

95 http://centralaantykomunizmu.blogspot.com/2011/03/tvp-info-10iv-od-940.html   
96 Sęp zresztą  zezna  w NPW podobnie:  „Nie  widziałem żadnych fragmentów ciał.  Wokół  było  błoto"  –  zeznawał  

Radosław S., dziennikarz (http://www.wprost.pl/ar/215756/Zapis-smierci/?pg=6).  Na przesłuchanie Sępa „komisji 
Macierewicza” zabrakło czasu na przestrzeni trzech lat ciężkiej pracy.
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Podczas posiedzenia z moonwalkerem w rozmowie pos.  Sikory z montażystą pojawia się wątek 

domniemanej ekskluzywności pobytu Wiśniewskiego przy XUBS:

(Posłanka  Sikora):  Ja zaraz  panu powiem,  dlaczego  ja  pytam,  dlatego,  że  według  słów  

świadków, dziennikarze nie byli obecni na... jakby nie czekali na yyy... przylot samolotu, a  

przynajmniej... fotoreporterzy nie czekali na, na przylot samolotu. 

(AM?): Nie było prezydenckiej [ekipy]... 

(Posłanka Sikora):  Nie było ekipy. Oni ponoć czekali w... w Katyniu. Nikogo tam jakby –  

dziennikarzy tam nie było, fotoreporterów... 

AM: To szczęście, że pan był na miejscu. 

(Posłanka Sikora): Tak że..., tak że... 

SW: No ja dziękuję za takie szczęście. (śmiech) 

(Posłanka Sikora): ...jest pan dla nas, a myślę, że dla sprawy bardzo cennym świadkiem97 -

tym niemniej, jak starałem się wykazać w tej części  Wizji lokalnej, dziennikarzy, czy szerzej ludzi 

mediów, było sporo przy XUBS – jeśli nie w chwili „samej katastrofy smoleńskiej”, to dosłownie 

„tuż po”. Dlaczego więc tak niewiele byli w stanie sfilmować? Dlatego że najpierw musieli znaleźć 

„miejsce  upadku”  („prezydenckiego  samolotu”)  oraz  musieli  zostać  obdarowani  prezentem  w 

postaci  moonfilmu, cofającego widza w czasie do „pierwszych minut, gdy minęła godzina zero”. 

Pozostaje  natomiast  wciąż  niewyjaśnioną  zagadką:  komu  konkretnie  na  rączkę przekazał 

moonwalker swój moonfilm i o której. I kiedy.  

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

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


Do wyjaśnienia  jest  też  to,  jak  było możliwe,  by  tyle  telewizji  świata  nadawało ten jeden tylko 

materiał z wysypiska śmieci przy lotnisku Siewiernyj, jako dokument lotniczego wypadku.



Obraz przy XUBS z 10-04 jest więc rozmyty przez rozmaitych operatorów i montażystów – ale nie 

znaczy to, że nie zobaczymy nic.

(koniec cz. 2 Wizji lokalnej)
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