
DWA FRAGMENTY „PRZYSALONKOWE” Z MAPY SATELITARNEJ NR 71 I MIEJSCA 
ZWIEZIENIA WRAKU NR 00003 POCHODZĄ KONSTRUKCYJNIE Z TEGO SAMEGO BOKU  
(PRAWEGO) SAMOLOTU, A SĄ INACZEJ ZNISZCZONE, CZĘŚCIOWO DUBLUJĄ SIĘ, TZN 
PEWIEN ICH OBSZAR POKRYWA SIĘ. 

TO NAJWIĘKSZE OSZUSTWO ROSJAN – DOTYCZY ONO UŻYCIA DWÓCH BLIŹNIACZYCH TU 
154 DO TEGO BY POKAZAĆ ŚWIATU FIKCYJNĄ KATASTROFĘ. 

Mamy dwa miejsca: 

1/ miejsce nr 1 - polanka przy końcówce pasa startowego lotniska Siewiernyj Smoleńsk 

2/ miejsce nr. 2 gdzie obecnie leżą odmalowane szczątki samolotowe. (pod budą). 

Kluczowa w rozpoznaniu dwóch egzemplarzy jest ścianka z prawego boku samolotu, "przy 
salonce". Nad oknami tej burty widnieje napis Republic of Poland. Pod oknami wzdłuż burt są 
dwa czerwone pasy - jeden szerszy (dolny) - pod nim luk bagażowy i węższy (nad szerszym), 
potem są okna. 

Na miejscu nr 1 położenie tej burty opisano na mapie satelitarnej numerem 71. 

Analogicznie, na miejscu nr 2 burtę tę Rosjanie opisali numerem 00003. 

Wszystko by się zgadzało, gdyby nie fakt, że oba fragmenty są inaczej zniszczone i mają "pole 
wspólne" tzn. fragment 71 - widać jego część denną (cztery charakterystyczne otwory nigdzie 
nie powtarzające się w konstrukcji i załamanie burty wzdłuż wąskiego czerwonego pasa - 
dlatego okna zwisają w dół i zasłaniają częściowo luk bagażowy skutkiem tego nie widać 
fragmentu napisu. 

Fragment 00003 z miejsca nr 2 nie ma załamania wzdłuż, okna są dobrze widoczne i fragment 
napisu, ale oba fragmenty mają okna i czerwony szeroki pas. Mają więc część wspólną. 

To są dwie różniące się od siebie burty (a nie ta sama) choć pochodzą technicznie z tego 
samego miejsca w samolocie TU 154. 

Gdy rozbite zostają dwa dzbany z seryjnej produkcji, każdy z nich rozbije się inaczej, a każda 
skorupka będzie wołała o swój egzemplarz. 

Spostrzeżenie to jest nie do podważenia przez kogokolwiek i sprowadzenie wraku ze 
Smoleńska go nie zmieni. To można ocenić "już teraz". 

Były dwa wraki - na polanie , miejscu nr 1 była "fałszywka". 

PONIŻEJ Zestawienie poglądowe obu burt – patrzymy w pionie – burta „A” i „C” – widoki z 
zewnątrz i wewnątrz oraz z miejsc gdzie spoczywały lub spoczywają. Kontury burt 
obrysowano (niebieski i żółty) i dopasowano przy skalowaniu proporcjonalnym do 
miejsc ich pochodzenia w samolocie. Okienka zwisające w nr 71(C) podniesiono 
komputerowo by ocenić dokąd sięgałaby krawędź górna burty gdyby okienka nie wisiały. 



 



 

Objaśnienie szczegółowe badań poprzedzających do załączonych analiz porównawczych 
fotografii opisanych fragmentów burt: 

Na moich porównawczych zestawach zdjęć odpowiednio: burta nazwana przeze mnie „C” (71) z 
miejsca nr 1 (polanka) oznaczona na mapie satelitarnej (mapa jest we wszystkich raportach) 
numerem 71. Nie ma jej w miejscu zwiezienia wraku.  

 



 

Ścianka ta ma około 4 m długości i ponad 2 m wysokości. Dziwne, że jest za drzewkiem po 
zewnętrznej stronie miejsca „katastrofy” (brzeg północny polanki) i skierowana jest – gdyby 
przyłożyć do niej samolot w kierunku wschodnim, czyli kierunku z którego wg oficjalnej wersji 
nadleciał samolot. Mimo to drzewko nie jest zniszczone, „katastrofa” bowiem usytuowana jest 
po stronie zewnętrznej burty czyli w kierunku południowym od drzewka za którym ona stoi. 

 



 

Powyższe zestawienie pokazuje, (widok od strony północnej) że raz stoi jakby została 
wstawiona z góry w zagłębienie jakiegoś zagajnika, a raz na polance bez drzew. (wycięte) 

Tego wysokiego budynku za drzewami nie powinno być (zdjęcie niżej) jeśli przyjmiemy oficjalne 
położenie tej burty (nr 71) na polance przy murze zakładów SMaZ. Po prawej stronie tego 
zdjęcia powinny być widoczne gondole z kołami. Tak jak w widoku poniżej (zdjęcie wykonane z 



przeciwnej strony niż powyżej)  

 

Za kołami widoczny lasek samosiejek, których nie ma na zdj RTL. Proszę też porównać te widoki 
ze zdjęciem TCP Play… które ma prawo być uważane za najwcześniejsze. 

 



 

 

I widok „południowy”, „zewnętrzny” ze wskazanym miejscem na rysunku technicznym skąd w 
konstrukcji samolotu pochodzi opisywany fragment. Rząd 7 okien zwisa w dół gdyż ścianka jest 
załamana wzdłuż tuż za szerokim czerwonym pasem. 

 

Burty tej – nr 71 na mapie sat., której widoki pokazałem w analizie szczegółowej, nie ma 
w miejscu zwiezienia wraku (złomu samolotowego). 

 



 

Drugą burtę w porównaniach nazwałem „A” – ma wymalowany żółtą farbą  numer 00003 i 
spoczywa „pod budą” na bocznym Siewiernym. To ta z widocznym fragmentem napisu „UBLIC 
OF PO”. Nie ma żadnego filmu, mapy i zdjęcia, które przedstawiałyby tę ściankę w miejscu 
nazwanym „miejscem katastrofy” - to jest na polance położonej między zakładami SMAz, ulicą 
Kutuzowa i wschodnim krańcem pasa startowego. 

 



Tej burty nie ma ani na mapie satelitarnej, która widnieje we wszystkich raportach, ani na 
jakimkolwiek filmie  z miejsca „katastrofy”, ani na żadnym zdjęciu z polanki „samosiejek”. 

Poznaliśmy ją dopiero z miejsca gdzie zwieziono wrak.

 

Prawdopodobnie pochodzi z samolotu nr boczny 101. ZATEM SAMOLOTU NR 101 NIE BYŁO 
NA POLANCE OBRANEJ JAKO OFICJALNE MIEJSCE „KATASTROFY” 

 Porównałem samoloty nr 101 i 102 (egzemplarze po remoncie) ze ścianką nr 00003… 

 

Żółte (prawe) narożniki odpowiadają literze „B”. 



 

W „!02” jest inaczej: odpowiadają literze „L” i „U”. 

 

 

Ponadto: 

Wskazane fragmenty – nr 71 i 00003 nie są ściankami zamieszczonymi poniżej: 



 

To burta z części przyogonowej. W tej części otwór luku bagażowego dotyka krawędzi 
szerokiego czerwonego pasa inaczej niż w oryginale. Część ta jest oszukana.  

 

 

Poniżej porównano burtę 00003 ze ścianką w której wybijano okienka. Dziwne, że jest niesiona 
przez spasatieli i okienko jest już wybite (zabrudzona błotem). Ścianka 00003 ma oba czerwone 
paski – wąski i szeroki. 



 

 

Zakończenie dowodu. 

Przeprowadzoną analizę potwierdza screen z prezentacji „Jak rozpadał się Tupolew” 
przygotowanej przez pana Rońdę. Mianowicie pan Rońda pokazał owe dwie burty z dwóch 
samolotów jako jedną. Nie ma już żadnych wątpliwości. Wskazane i opisane burty wzajemnie się 
wykluczają. 

 

Poniżej na następnej stronie z dodanymi - po lewej stronie screenu - fotografie obu burt: 



 

PS. 

… to którym TU poleciała część Delegacji Tuska 7.04go skoro nie było arkusza wyważenia po 
6.04tym? Arabski ich puścił bez „analizy wywarzenia”? Ponoć drugi TU był w Samarze… 

 

 

Opracował, dowiódł - Jerzy Gawryołek 

 


