
1. W związku z fałszywymi zarzutami do „Raportu z badania zdarzenia lotniczego z 
udziałem samolotu Tu-154M nr 101 z dnia 10 kwietnia 2010 r. nad lotniskiem Smoleńsk-
Siewiernyj na terytorium Federacji Rosyjskiej” przedstawionymi w programie 
wyemitowanym przez telewizję TVN 16 09 2022r. w cyklu „Czarno na Białym”, Podkomisja 
oświadcza: Podkomisja przedstawiła swoje badania w sposób rzetelny i były one 
przeprowadzone przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych źródeł i metod naukowych. 
Podkomisja wszystkie swoje wyniki badań, w tym symulacje NIAR rozbicia samolotu po 
uderzeniu w ziemię, opublikowała w Raporcie oraz w załącznikach (m.in. załącznik nr 23 
„Badania NIAR”). 

2. Podkomisja, wbrew twierdzeniom w programie TVN z dnia 16 09 2022r., nie pisała 
Raportu pod tezę z góry przyjętą, ale weryfikowała różne hipotezy, czego przykładem jest 
między innymi praca zlecona NIAR, mająca służyć weryfikacji przebiegu wydarzeń 
przedstawionych w raporcie MAK i komisji J. Millera. Wyniki symulacji NIAR (sprawdzone też 
przez Wojskową Akademię Techniczną) pokazały, że zniszczenia powstałe w wyniku 
katastrofy opisanej przez poprzednie komisje były zdecydowanie odmienne od tych, które 
wystąpiły w rzeczywistości. W związku z tym przystąpiono do dalszych prac, których celem 
było ustalenie przyczyn takiego zniszczenia samolotu.  Prowadzone w tym kierunku analizy i 
badania wskazywały na wybuchowy charakter zniszczenia samolotu. Wykluczono również 
tezę, że przyczyną takiego zniszczenia samolotu mógł być wybuch oparów paliwa.  

3. NIAR zgodnie z kontraktem miał za zadanie opracować model CAD samolotu Tu 154 
M, model numeryczny samolotu oraz symulację uderzenia w ziemię zgodnie z danymi 
zapisanymi w raportach MAK i komisji J. Millera. Te prace były sukcesywnie, na każdym 
etapie badań, przekazywane Podkomisji i przez nią zatwierdzane zgodnie z kontraktem. 
Kwoty, które wymienia stacja TVN, zostały wydane na model i symulacje wykonane przez 
NIAR, co zostało upublicznione w Raporcie oraz w załącznikach. Nie jest więc prawdą, że 
Podkomisja ukryła wyniki badań, za które zapłaciła. Należy też podkreślić, że zamówienie 
symulacji w NIAR (oraz w WAT) i wydanie na te prace wskazanej sumy pieniędzy było 
konieczne celem weryfikacji raportów MAK i J. Millera, które okazały się zafałszowane.   

4. Wyznaczona przez NIAR trajektoria służyła do obliczenia warunków początkowych 
symulacji uderzenia samolotu w ziemię zgodnie z hipotezą przedstawioną w raportach MAK i 
Millera. Podkomisja przekazała NIAR wszystkie warunki, jakie powinna spełnić ta trajektoria, 
aby była w pełni zgodna z tą hipotezą. Wyniki tej symulacji pokazują, że takie rozbicie jest 
zasadniczo odmienne od tego, co miało miejsce w rzeczywistości (zgniatanie dachu do 
wewnątrz konstrukcji, gródź ogonowa nie odrywa się wraz z ogonem, ale zostaje przy części 
pasażerskiej, pasażerowie, fotele i inne elementy wyposażenia wgniatają się wraz z 
konstrukcją samolotu do wewnątrz). W rzeczywistości dach i burty części pasażerskiej 
samolotu zostały wywinięte na zewnątrz, wszystkie fotele zostały wyrwane i rozrzucone poza 
konstrukcję samolotu, a gródź ciśnieniowa została oderwana od części pasażerskiej i 
odleciała przytwierdzona do ogona. Wskazuje to na występowanie dużego wewnętrznego 
ciśnienia w części pasażerskiej. Tak, więc nieprawdziwe jest twierdzenie stacji TVN, że 
symulacja zaprzecza wybuchowi. Zniszczenia, o których mowa wyżej są zupełnie inne niż w 
rzeczywistości na wrakowisku. Dowodzi to, że katastrofa samolotu nie była wynikiem 



uderzenia w ziemię. Stacja TVN ukryła te badania NIAR traktując je instrumentalnie, 
wybiórczo i pomija kluczową kwestię wyników symulacji a więc kształt rozbicia samolotu  
ukrywając przed widzami istotne różnice pomiędzy zniszczeniami uwidocznionymi w 
symulacji, a zaistniałymi na rzeczywistym polu szczątków. TVN nie pokazuje choćby kształtu 
pasażerskiej części kadłuba, która na wrakowisku spoczywa z burtami wywiniętymi na 
zewnątrz, podczas gdy na symulacji wgniatają się one do wnętrza konstrukcji (Rys. 1); nie 
pokazuje też zestawienia całościowej symulacji rozbicia samolotu wg. NIAR z obrazem 
szczątków samolotu na wrakowisku zidentyfikowanych przez polskich archeologów.   

 

  

 

Rys. 1 Porównanie symulacji NIAR z rzeczywistym stanem na głównym polu szczątków 

 

Rys. 2 Porównanie szczątków samolotu w symulacji NIAR (w czasie 1,075 sek.) ze szczątkami 
zidentyfikowanymi na zdjęciu satelitarnym z 10.04.2010, zdjęciu z oblotu z 12.04.2010 oraz w trakcie 
prospekcji polskich archeologów wykonanej jesienią 2010 r. 

5. Nieprawdziwe jest stwierdzenie autorów programu „Siła kłamstwa”, jakoby Instytut 
NIAR obliczał najbardziej prawdopodobną trajektorię tupolewa. NIAR wyznaczył trajektorię 
na podstawie danych z raportów MAK i komisji J. Millera (uwzględniających przeszkody 



terenowe), które przekazała Podkomisja. Na podstawie tych informacji NIAR mógł określić 
dane początkowe uderzenia w ziemię i rozpocząć symulację. W Załączniku nr 23 do Raportu 
pt.: „Badania NIAR” są przywołane analizy trajektorii, a pokazany w audycji stacji TVN 
przypadek (tzw. ‘niska trajektoria’) jako rzekomo ukryty przez Podkomisję, znajduje się w 
Aneksie A do Załącznika nr 23 (Rys. 3). 

 

Rys. 3 Kadr z programu TVN (w czerwonej ramce) i fragment z Aneksu A do Załącznika 23 w Raporcie 

6. W swoim programie stacja TVN przywołuje wypowiedzi byłego członka Podkomisji 
oraz pada stwierdzenie o sporządzeniu zdania odrębnego przez byłych członków Podkomisji. 
Podkomisja wyjaśnia, że prawo do zgłoszenia zdania odrębnego przysługuje jedynie czynnym 
członkom komisji, a Rozporządzenie definiuje warunki złożenia takiego dokumentu (2 dni po 
przegłosowaniu raportu). Przywoływane w programie osoby w chwili zatwierdzania raportu 
nie były już członkami komisji, a jeden z nich sam zrezygnował z prac w Podkomisji w 2019 r. 
Wskazane przez stację TVN osoby nie brały udziału w pracach nad raportem, nie znały go, ani 
nie uczestniczyły w jego zatwierdzaniu, w związku z tym i zgodnie z prawem nie mogły złożyć 
zdania odrębnego, jak również pod raportem nie mogło być ich podpisów. W materiale 
określonym jako zdanie odrębne, byli członkowie Podkomisji odnieśli się do dokumentu, 
który nie jest zatwierdzonym przez członków Podkomisji Raportem opublikowanym w dniu 
11 kwietnia 2022 r. Do Raportu zostały złożone i dołączone zdania odrębne czynnych 
członków Podkomisji. 

7. Podkomisja przy badaniu zdarzenia lotniczego zastosowała metodologię weryfikacji 
wiarygodności źródeł polegającą na tym, iż jeżeli nie stwierdzano niezgodności pomiędzy 
źródłami bądź śladów ingerencji, uznawano materiał za wiarygodny, który można użyć do  
analizy. Nie jest też prawdą, że Podkomisja uznała wszystkie dane z rejestratorów za 
fałszywe. Podkomisja zidentyfikowała miejsca ingerencji w zapisy rejestratorów. Za 
podstawowe dane do analiz przyjęto te, które były potwierdzone w kilku niezależnych 
źródłach. 



8. Zaprezentowana w programie stacji TVN informacja mająca dowodzić, że dach tzw. 
budy Bodina został zerwany przez lecący w tym miejscu nisko samolot, jest nieprawdziwa. 
Podkomisja w swoich analizach wykazała, że prezentowany fragment nie jest dachem tego 
obiektu, gdyż posiada wymiary niepasujące do budynku oraz inne cechy świadczące o tym, 
że to nie był ten element. W toku analiz Podkomisja ustaliła, że dach na tzw. budzie Bodina 
wraz z widocznym na nim kominem, jest nienaruszony po 10 kwietnia 2010 r. (Rys. 4). Z kolei 
NIAR zweryfikował, że samolot lecący zgodnie z danymi MAK/Miller musiałby zniszczyć budę 
Bodina. 

 

Rys. 4 Jedno z wielu zdjęć, na których widać dach pokrywający całą budę Bodina 

9. Eksperyment z ładunkiem liniowym na modelu skrzydła miał na celu jedynie 
zweryfikowanie hipotezy, czy możliwe było odcięcie wybuchem końcówki skrzydła i 
sprawdzenie, czy ten rodzaj wybuchu spowoduje eksplozję resztek paliwa w baku. Opis tego 
eksperymentu nie został ukryty jak twierdzi TVN, lecz  znajduje się w Raporcie Podkomisji na 
stronie 168. Porównywanie całości użytego modelu ze skrzydłem rzeczywistym jest kolejną 
manipulacją w programie TVN. Przy braku informacji o rodzaju materiału i jego wielkości 
podobieństwo byłoby jedynie bardzo szczególnym przypadkiem. Faktem jest natomiast, że w 
miejscu rozerwania modelu ładunkiem powstały charakterystyczne loki powybuchowe, które 
zaobserwowano na rzeczywistym skrzydle w Smoleńsku, na spodzie konstrukcji (Rys.5). 

10. Stacja TVN twierdzi, wbrew literaturze przedmiotu, że loki powybuchowe mogą 
powstać w wyniku uderzenia o przeszkodę. Podkomisja wyjaśnia, że to, co zaprezentował 
TVN, to nie loki powybuchowe, a jedynie odgięcia blach, nazywane w literaturze płatkami. 
Loki powybuchowe zawijają się nawet powyżej 360 stopni i są zdefiniowane przez literaturę 
przedmiotu, m.in.: „Failure Analysis of Engineering Structures. Methodology and Case 
Histories’, V. Ramachandran, A.C. Raghuram, R.V. Krishnan and S.K. Bhaumik. Takie loki 
występują na wielu elementach konstrukcji samolotu Tu-154M nr 101 na wrakowisku, co 
zostało szczegółowo wykazane w Raporcie (rozdział 2.8) i w Załącznikach. Potwierdza to  
bezspornie zniszczenie samolotu eksplozją. 



 

Rys. 5 Brak loków powybuchowych w symulacji NIAR zderzenia skrzydła z brzozą przesądza, że nie 
odzwierciedla to zniszczenia lewego skrzydła Tu 154M; loki powybuchowe w oderwanej końcówce skrzydła  
Tu 154M i literaturowy przykład loków. 

11. W programie pada pytanie o powód ewentualnego zainstalowania ładunków w 
lewym, a nie w prawym, skrzydle. Podkomisja wyjaśnia: otóż w prawym skrzydle były 
zamontowane czujniki wychylenia lotki. Tego czujnika było pozbawione skrzydło lewe. Z 
punktu widzenia potencjalnego zamachowca zainstalowanie ładunku na skrzydle lewym było 
korzystniejsze, gdyż dzięki temu wybuch nie zaburzył pracy czujnika, a tym samym nie 
znalazło to odzwierciedlenia w parametrach lotu, co sygnalizowałoby oderwanie końcówki 
prawego skrzydła. 



12. Należy zaznaczyć, że elementy lewego skrzydła były przenoszone i umieszczone pod 
brzozą. Elementy wewnętrznej konstrukcji skrzydła wisiały na gałęziach brzozy, co byłoby 
niemożliwe gdyby skrzydło uderzyło w brzozę z prędkością 270 km/h;  a przynajmniej jeden z 
tych fragmentów leżał odrzucony ok. 40 m na północ w linii prostej od brzozy. Biegli 
prokuratury polskiej i rosyjskiej dokonali w Moskwie złożenia pnia brzozy. Wyniki ich prac 
wykazały, że drzewo nie nosi ubytków w strukturze pnia, co świadczy o tym, że skrzydło 
samolotu lecącego z prędkością 75 m/s nie mogło uderzyć w to drzewo. We wszystkich 
symulacjach zderzenia skrzydła z brzozą, w tym najnowszej, wykonanej dla Podkomisji przez 
WAT (Załącznik nr 26), widoczne są znaczne ubytki w pniu drzewa po zderzeniu ze skrzydłem. 
Całość analizy złożenia rzeczywistego pnia brzozy wraz z dokumentacją zdjęciową, znajduje 
się w Załączniku numer 38 (Rys. 6). 

 

Rys. 6 Widok brzozy złożonej przez prokuratorów bez żadnych ubytków pnia i zniszczony pień brzozy 
przeciętej przez skrzydło w symulacjach NIAR i WAT (skrzydło przecięło tylko pierwszy dźwigar)  

13. Nieprawdą jest, że Podkomisja uznała synchronizację danych z rejestratorów lotu 
wykonaną przez biegłych prokuratury za błędną. Ani w Raporcie, ani w Załącznikach nie 



pojawia się taki zarzut. Podkomisja w Raporcie precyzyjnie opisała metodę synchronizacji 
zapisów z rejestratorów. 

14. W 2017 roku Podkomisja zleciła wykonanie ekspertyzy w zakresie identyfikacji cech 
dźwięku określonego jako „głuchy”, zarejestrowanego po przelocie nad bliższą radiolatarnią, 
dr. Mirosławowi Tarasiukowi. Dźwięk ten nie był wcześniej analizowany przez żadną komisję 
ani prokuraturę. Ekspert porównał cechy tego dźwięku z cechami dźwięków wybuchów 
czterech rodzajów materiałów wybuchowych. W konkluzji stwierdził, że ów dźwięk wykazuje 
cechy najbardziej zbliżone do dźwięku wybuchu RDX i PETN. Jednocześnie postulował dalsze 
badania. W roku 2021 Podkomisja zleciła kolejne badania dr. Tarasiukowi w tym zakresie. 
Tym razem ekspert porównał dźwięki zderzeń z różnymi obiektami. W konkluzji stwierdził 
między innymi, że dźwięk ten nie jest dźwiękiem zderzenia drzewa w drzewo, ani drzewo w 
metal co wyklucza uderzenie skrzydła w brzozę. Badania w zakresie identyfikacji miejsca 
występowania tego dźwięku w przestrzeni dokonywał dr Kazimierz Nowaczyk (Rys. 7). 

 

Rys. 7 Kadr z programu TVN mający udokumentować manipulacje Podkomisji, a w rzeczywistości 
potwierdzający jej obliczenia 



15.  Stacja TVN sugeruje, że Podkomisja błędnie określiła przyczynę wbicia lewych drzwi 
w ziemię, co wg autora programu miało się stać na skutek wciśnięcia ich w glebę przez 
przesuwający się kadłub samolotu, a to z kolei ma potwierdzać leżący obok na powierzchni 
fragment ramy drzwi. Jest to teza absurdalna, gdyż przesuwający się kadłub musiałby 
pozostawić ślady na ziemi, których nie ma w miejscu wbicia drzwi. Podkomisja wyjaśnia: 
drzwi nie były widoczne na powierzchni, gdyż były przysypane ziemią i gałęziami. Członkowie 
komisji Millera, będący w dniu 12 kwietnia 2010 r w pobliżu tego miejsca, nie byli świadomi 
istnienia tak ważnego dowodu przebiegu katastrofy (patrz: Załącznik nr 24). Zagadnienie 
wbicia lewych drzwi z powodu wybuchu na pokładzie zostało zbadane i naukowo wykazane 
w międzynarodowych publikacjach branżowych, między innymi: M. Ding, W. K. Binienda, 
“Numerical Approach to a Reverse Problem using LS-DYNA3D Analysis:  
Collision of an Airplane Door with the Ground”, International Journal of Crashworthiness, , 2020. 
https://doi.org/10.1080/13588265.2018.1549008 

16. NIAR wykonał symulację wbicia drzwi w 2017 r. w oparciu o niezbędne dane 
przekazane przez Podkomisję (wbrew twierdzeniom stacji TVN). Miał w tej symulacji zbadać, 
jaka prędkość pionowa jest konieczna, do uzyskania efektu takiego, jak na wrakowisku. 
Symulacja wykazała, że prędkość potrzebna do wbicia drzwi w podłoże jest wielokrotnie 
wyższa (około 120 m/s) od prędkości pionowej samolotu. W symulacji całościowej uderzenia 
samolotu w ziemię widać natomiast, że (inaczej niż twierdzi TVN), drzwi odbijają się od ziemi 
i lecą w powietrzu do końca symulacji. (Załącznik 23, Aneks C). 

17. W programie TVN pojawia się sugestia, że Podkomisja popełniła błąd i wybiórczo 
potraktowała analizy obecności materiałów wybuchowych, takich jak: RDX (heksogen), PETN 
(pentryt), TNT (trotyl) na szczątkach samolotu. Podkomisja przeanalizowała cały dostępny 
materiał dowodowy w tym zakresie, co znajduje się w Załączniku nr 27 do Raportu. W 
programie TVN pojawia też wątpliwość co do konstrukcji jednej bomby z aż trzech rodzajów 
materiałów wybuchowych. Wątpliwości te wskazują na brak dostatecznej wiedzy autorów 
programu w tym zakresie. Podkomisja wyjaśnia: istnieją różne rodzaje ładunków 
wybuchowych, najczęściej są to mieszanki różnych materiałów wybuchowych, w różnych 
proporcjach i w zależności od celu, jaki się chce uzyskać. Znane są choćby takie ładunki, jak 
np. PENTEX czy SEMTEX. Warto przywołać w tym miejscu również raport z badania 
katastrofy samolotu MH17, gdzie na stronie 93 w rozdziale 2.16.3 „Explosives residue and 
paint analysis” wykazano, że na 30 ze 126 próbek pobranych ze szczątków samolotu, 
stwierdzono obecność RDX, TNT i PETN. W przypadku katastrofy smoleńskiej na 238 
przebadanych próbek w 89 próbkach stwierdzono obecność RDX (heksogen), TNT (trotyl), 
PETN (pentryt). 

18. Autor programu w stacji TVN przywołuje również cytowane przez Podkomisję wyniki 
badań brytyjskiego laboratorium i stwierdza, że Podkomisja nie znalazła bezpośredniego 
dowodu na wybuch w skrzydle. Tymczasem próbki pobrane w Smoleńsku ze skrzydła nie 
zostały przekazane do laboratorium brytyjskiego. Dlatego sugestia, jakoby Podkomisja ukryła 
badania próbek pobranych z lewego skrzydła, to kolejne kłamstwo. Jednocześnie autor 
programu TVN przywołuje badania trzech próbek z Raportu Podkomisji, na których wykryto 
RDX i TNT zarówno w 2012 roku, jak i w późniejszych badaniach brytyjskich. Próbki te 
Podkomisja przyporządkowała konkretnym elementom poszycia samolotu pochodzącym z 
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lewej burty, w pobliżu centropłatu, gdzie Podkomisja zlokalizowała centrum wybuchu. TVN 
kwestionuje wagę tego dowodu, jakim są materiały wybuchowe na próbkach z poszycia 
samolotu ze względu na rzekomo niewielką ilość zidentyfikowanych materiałów 
wybuchowych, co po raz kolejny świadczy o niekompetencji lub złej woli autora. 

19. Podkomisja nigdy nie kwestionowała zniszczeń drzew przy i za ulicą Kutuzowa, co 
twierdzą dziennikarze stacji TVN. Nigdzie też w Raporcie Podkomisji nie pada stwierdzenie, 
że samolot leciał ponad drzewami przy ulicy Kutuzowa. Należy dodać, że w pokazanym w 
programie TVN filmie, na którym widoczne są fragmenty połamanych drzew zalegających na 
ulicy Kutuzowa, widoczne są także części samolotu, który już wcześniej rozpadał się w 
powietrzu, o czym autor programu nie informuje. To także na tych częściach Podkomisja 
zidentyfikowała ślady powybuchowe (według literatury fachowej).  

20. Stacja TVN odtwarza film „1’24” nagrany tuż po katastrofie, przypisując go 
mechanikowi z pobliskiego zakładu, który miał nie słyszeć żadnych wybuchów. Chodzi o Igora 
Fomina, którego relację przywołuje Podkomisja w Raporcie: 

[…] Kiedy znajdowałem się na ulicy usłyszałem szum silnika […] i po kilku sekundach 
głośny wybuch przypominający uderzenie grzmotu.  

Tę informację TVN ukrył. Podobnie przedstawiono zmanipulowane, niepełne świadectwo 
Sławomira Wiśniewskiego. Przywołano fragment wypowiedzi Wiśniewskiego z 2018 roku, a 
całkowicie pominięto jego relacje, w tym powszechnie dostępne, z kwietnia 2010 roku. 
Tymczasem Sławomir Wiśniewski w swoich zeznaniach dla KBWLLP z 23 kwietnia 2010 roku 
twierdzi, że słyszał wybuchy i widział kulę ognia i dymu na wysokość ok. 30-40 m. Wszyscy 
badacze są zgodni, że nie było wybuchu paliwa na wrakowisku, w związku z tym wybuch 
słyszany i widziany przez S. Wiśniewskiego nie mógł być wybuchem paliwa, ale eksplozją 
ładunku wybuchowego w samolocie. 

21.  W programie TVN poruszono też kwestię miejsca upadku końcówki lewego skrzydła. 
Stwierdzono, że skoro oderwał ją wybuch, to nie mogła znaleźć się ponad 200 m dalej, 
między drzewami. Podkomisja nie wyklucza, że naruszone wybuchem skrzydło przez jakiś 
czas mogło utrzymać łączność z pozostałą częścią samolotu.  Trzeba sobie zdawać sprawę, że 
gdyby skrzydło oderwało się ok. 2 sekundy po wybuchu, to przeleciałoby znacznie mniejszą 
odległość niż 200 m, z czego autor najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy. 

22. W programie TVN przywołano ostrzeżenia w kokpicie generowane przez system 
TAWS (Pull Up) sugerując, że piloci świadomie ignorowali zagrożenie i pomimo ostrzeżeń 
systemu bezpieczeństwa kontynuowali lot. Podkomisja wyjaśnia, że jest to niekompetencja 
lub manipulacja: danych wojskowego lotniska Smoleńsk Severny nie było w komputerowej 
bazie systemu TAWS, a w związku z tym ostrzeżenia Pull Up były generowane w oparciu o 
uproszczoną mapę okolic, różniącą się znacznie od rzeczywistego ukształtowania terenu (Rys. 
8). Fałszywe interpretacje znaczenia komunikatu Pull Up od samego początku badania 
katastrofy wykorzystywane były do oskarżania polskich pilotów. 



 

Rys. 8 Lokalizacja miejsc zderzenia samolotu z ziemią wyznaczone przez system TAWS, a ich położenie 
względem rzeczywistego profilu terenu 

23. W programie TVN pada zarzut, że Podkomisja nie ujawniła i nie zamieściła prac 
zagranicznych ekspertów, które przeczą raportowi Podkomisji. Praca przywołanych 
ekspertów nie została ukończona. Należy jednak podkreślić, że ekspert zajmujący się analizą 
trajektorii i jej obliczaniem zweryfikował i potwierdził miejsce położenia brzozy oraz czas 
przelotu samolotu nad tym miejscem zgodnie z obliczeniami Podkomisji, co jest kluczowe dla 
wyznaczenia miejsca wybuchu w lewym skrzydle. 

24. Stacja TVN w swym programie zarzuciła Podkomisji przesunięcie nagrań rozmów w 
kokpicie (CVR) o 40 m i celową manipulację, pokazując swoją wizualizację analizy dźwięku 
zapisów rejestratora rozmów w kokpicie. Gdyby te tezy TVN potraktować poważnie, to 
oznaczałoby to, że rejestratory nagrywały przebieg zdarzenia również po rozbiciu się 
samolotu, co jest absurdem (Rys. 9). 

 

Rys. 9 W efekcie przesunięcia zapisu CVR o 40 m, tak jak twierdzi TVN, dźwięk jest nagrywany jeszcze po 
uderzeniu samolotu w ziemię 



Tego dziennikarz z TVN nie mógł zauważyć, gdyż wykluczała to zastosowana przez niego metoda 
synchronizacji nagrań dźwiękowych z ich miejscem w terenie. Świadczy ona o ignorowaniu przez 
autorów programu zasad perspektywy linearnej (opracowanej już w XV wieku przez architekta 
florenckiego Leona Battista Albertiego). Skutkiem tej manipulacji było wskazanie błędnej pozycji 
samolotu i próba udowodnienia przez stację TVN, że dźwięk, identyfikowany przez Podkomisję jako 
dźwięk wybuchu, pochodzi od zderzenia samolotu z niewielkimi drzewkami. (Rys. 10). 

 

Rys. 10 Sprzeczne z zasadami perspektywy wyznaczanie miejsca „głuchego dźwięku”, tak żeby przypasować 
go do miejsca, gdzie rosną małe drzewka (na kadrze z programu naniesiona została poprawna pozycja 
samolotu)  

 

Wskazane powyżej manipulacje, kłamstwa i oszustwa reportażu w programie TVN to tylko część 
zawartej tam dezinformacji. Wskazują one, że autorowi nie chodziło o merytoryczną polemikę z 
wynikami prac Podkomisji. Celem było wprowadzenie w błąd widzów i ukrycie sprawców zamachu w 
Smoleńsku.  

 

Przypominamy, że Raport Podkomisji wraz z załącznikami jest dostępny na stronie 
internetowej pod linkiem:  

                   https://podkomisjasmolensk.mon.gov.pl/pl/2.html 

 

https://podkomisjasmolensk.mon.gov.pl/pl/2.html

