KALENDARIUM ŚLEDZTWA OBYWATELSKIEGO
DLA WYJAŚNIENIA ZBRODNI SMOLEŃSKIEJ
(materiał dotyczący kalendarium smoleńskiego wykonany przez czytelnika)

"Polacy! Pamiętajcie, że Opatrzność Boża wyznacza sens i znaczenie historii w dziejach świata. Zezwala na
objawienie się zła, aby przy końcu okazać moc dobra. To, co wydarzyło się w ostatnich dniach jest właśnie
takim znakiem, gdyż ta ofiara zamordowanych ludzi w samolocie, ukaże w niedalekiej przyszłości prawdziwy
sens Bożego planu."
Tymi słowami Anioła Stróża Polski, przekazanymi przez proroka Adama Człowieka 12 kwietnia 2010 roku,
wypada nam poprzedzić przegląd najważniejszych punktów śledztwa obywatelskiego, prowadzonego przez
internautów. Wola Boża przez kilka lat prowadziła blogerów śledczych ku prawdzie. Drugi etap śledztwa
rozpoczął się w 2016 roku, gdy jeden z blogerów, Cyprian Polak, poinformował o szczególnym darze od Boga.
Dołączając do grona polskich proroków, rozpoczął misję przekazywania słów Jezusa Chrystusa. Cyprian Polak, z
racji osiągnięć na polu śledztwa obywatelskiego, mógł porozmawiać z Panem Jezusem o szczegółach
smoleńskiej zbrodni.
Aby lepiej rozumieć Orędzia Smoleńskie poznajmy najważniejsze odkrycia internautów:

ROK 2010
10 kwietnia 2010
Inscenizację na Siewiernyj, zwaną także Maskirowką lub teorią M2 (2M - teoria dwóch miejsc)
zdemaskowano dzięki świadectwu osób, które nie widziały ciał ofiar na Siewiernyj, które to ciała spodziewały
się zobaczyć w chwilę po tragedii. Nie było tam przedmiotów osobistych, śladów pożaru, gorącej temperatury,
czy zapachu spalonego paliwa. Dziwna była mała liczba szczątków dużego przecież samolotu. Już w kilka godzin
po zdarzeniu rozeszła się informacja o mistyfikacji, o tym, że nie było w tym miejscu katastrofy samolotowej.
16 kwietnia 2010
Krzysztof Cierpisz, inżynier budowy samolotów, mieszkający w Szwecji, opublikował na stronie zamach.eu
artykuł podważający śmierć delegacji na lotnisku Siewiernyj. Autor artykułu zrelacjonował, że pierwsi
spontaniczni świadkowie na miejscu rzekomego rozbicia Tupolewa (na przykład polski kamerzysta telewizyjny
oraz polski ambasador w Moskwie) stwierdzili zgodnie, że nie widzieli ciał ani zabitych ani rannych.
"Szczególnie ważne tu jest zeznanie kamerzysty, który był w Kabatach i widział jak wygląda miejsce katastrofy
lotniczej w chwili tuż po zderzeniu samolotu z ziemią." Krzysztof Cierpisz postawił tezę, że inscenizację zamachu
zrobiono po to, aby "mieć absolutną pewność skutków zamachu", egzekucji dokonano w innym miejscu, "gdzie
ofiary można było rzeczywiście dobić o ile ktoś by przeżył".
2 czerwca 2010
Śmierć Krzysztofa Knyża operatora moskiewskiego oddziału TVN. Tajemniczy zgon człowieka, który (według
późniejszych relacji blogerów) sfilmował awaryjne lądowanie Tupolewa.
6 czerwca 2010
W wypadku samochodowym ginie prof. Marek Dulinicz, wybitny polski archeolog. Szef ekipy archeologów,
która miała w czerwcu wyjechać do Smoleńska w celu badania miejsca zalegania szczątków samolotu. Dulinicz
był pomysłodawcą wyprawy oraz osobą aktywną w staraniach o wyjazd, który ponadto usiłował przyspieszyć.

23 czerwca 2010
Bloger Głos wolny publikuje na salon24.pl artykuł o śmierci i pogrzebie Krzysztofa Knyża z zapytaniem
"czym zawinił?" Bloger zauważył, że media mówią o śmierci, lecz przemilczają jej przyczynę.
28 lipca 2010
Inż. Krzysztof Cierpisz publikuje na stronie zamach.eu artykuł pt. "Katastrofa, której nie było." Autor
argumentuje w punktach nierealność katastrofy na Siewiernyj: Nikt nie widział próby podejścia Tupolewa do
lądowania, ani nie widziano katastrofy. Idąc dalej: Fotografia składowiska wraku Tupolewa 154 pokazywanego
przez oficjalna stronę rosyjską ukazuje znaczne braki szczątków elementów. Brak pożaru i akcji ratowniczej.
21 sierpnia 2010
Inż. Krzysztof Cierpisz publikuje na stronie zamach.eu pierwszy artykuł z cyklu "Oszustwo Katastrofy
Smoleńskiej". Dokładnie analizuje rozłożenie elementów wraku na Siewiernyj. Na koniec stwierdza, że
podłożenie elementów wraku musiało być rezultatem umowy kilku stron – a nie tylko rosyjskiej czy
polskojęzycznej.
15 grudnia 2010
Tomasz Szczegielniak z Kancelarii Prezydenta, współorganizator lotu do Smoleńska 10 kwietnia, przejęzyczył
się podczas przesłuchania w sposób, który nie uszedł uwagi blogerów śledczych. Na pytanie, czy widział
przebieg wydarzeń na Okęciu podczas odlotu, powiedział, że "Nie widziałem tego, no, z prostego powodu, że
cały czas byłem wtedy w tym hanga... w termin... na terminalu". Dlaczego mówił o hangarze - do tego blogerzy
powrócą.

ROK 2011
8 stycznia 2011
Inż. Krzysztof Cierpisz w drugim artykule z serii "Oszustwo Katastrofy Smoleńskiej" pokazuje zdjęcia
autentycznych katastrof lotniczych, prawdziwe ułożenie szczątków rozbitych samolotów.
16 kwietnia 2011
Inż. Krzysztof Cierpisz, w rocznicę swojego pierwszego artykułu o Smoleńsku publikuje szósty artykuł z cyklu
"Oszustwo Katastrofy Smoleńskiej", w którym akcentuje odwracanie uwagi od istoty problemu jakim jest brak
faktów o odlocie samolotu z Okęcia: "Kłamcy smoleńscy dają przestrzeń kłamstwom z Okęcia." Autor podkreśla
szczególne znaczenie Okęcia i używa określenia zamach warszawski.
10 czerwca 2011
Bloger Cyprian Polak (saoln24.pl) publikuje artykuł "14 miesięcy po mordzie smoleńskim". Autor artykułu
podsumowuje zebraną przez siebie wiedzę. Bloger jest pewien, że miejsce 'katastrofy' nieopodal lotniska
Siewiernyj jest inscenizacją. Cyprian Polak wspomina wiceministra Wróbla, który w prywatnych rozmowach
mówi, że to nie jest wrak Tu-154 i zostaje zamordowany.
Bloger dopuszcza możliwość, że Tupolew wylądował "...cały, bądź awaryjnie. Bowiem rosyjscy czekiści
chcieli nieuszkodzone laptopy, telefony komórkowe ważnych osób, a może także niektórych żywych ludzi." Dalej
autor artykułu uzasadnia swoją tezę o dokonanym szturmie na samolot z użyciem gazu. I jeszcze dodaje: "Od
początku nie mogę uwierzyć i zrozumieć, że delegacja poleciała dobrowolnie jednym samolotem."
Wątek śmierci Prezydenta: "...przypuszczam, że nie żył od powrotu (niepowrotu) z Litwy. Ciało przebywało

w chłodni stąd uwaga Jarosława 'że od brata bił silny chłód'”.
30 czerwca 2011
Na blogu zatytułowanym "zestawienia" (na salon24.pl) opublikowano artykuł "41 przesłanek inscenizacji na
Siewiernym" Były to materiały opracowane przez blogerów i komentatorów na blogu FreeYourMind
(salon24.pl). Zwrócono uwagę na takie szczegóły jak śpiew ptaków słyszany w tzw. 'filmie Koli', co musi
wydawać się dziwne, gdyż huk katastrofy wypłoszyłby ptaki. Ponadto, samego huku upadku samolotu nikt z
ludzi, w pobliżu przebywających, nie słyszał. Części wraku były zardzewiałe (był to argument, że taki samolot od
dawna nie nadawałby się do lotu.)
5 sierpnia 2011
Bloger FreeYourMind (salon24.pl) w artykule pt. "Brak wizji z Okęciem" wypowiada się o decyzji likwidacji
specjalnego wojskowego pułku lotniczego odpowiedzialnego za przelot delegacji do Smoleńska. Zwraca uwagę,
że likwidację 36. specpułku "może zakończyć się zniszczeniem dokumentacji związanej z przygotowaniami do
wylotów na uroczystości katyńskie"
8 sierpnia 2011
W lecie 2011 teoria inscenizacji zwana też teorią maskirówki była już ugruntowana. Dwoje dziennikarzy
Piotr Jakucki i Julia Jaskólska zaproszonych do Radia Maryja i Telewizji Trwam podczas rozmowy
transmitowanej na żywo opowiedzieli się za teorią inscenizacji na Siewiernyj. Prowadząc własne śledztwo
zakwestionowali katastrofę Tupolewa na Siewiernyj i autentyczność znajdujących się tam szczątków tego
samolotu. Do tej transmisji wielokrotnie powracać będzie bloger Cyprian Polak: "mówili o skasowaniu
monitoringu na Okęciu, o braku jakichkolwiek zdjęć z Okęcia."
9 sierpnia 2011
Cyprian Polak publikuje artykuł pt. "Likwidacja specpułku - zacieranie śladów zamachu w Polsce". Bloger
wskazuje na skandaliczność tej decyzji. W sytuacji tragedii narodowej i śmierci znacznej części generalicji,
osłabione Wojsko Polskie zostało na dodatek pozbawione jednostki wojskowej poprzez zwykłą decyzję ministra
obrony.
13 sierpnia 2011
Cyprian Polak publikuje na portalu salon24.pl wstępną listę pytań "będących w zamyśle częścią Białej
Księgi" śledztwa obywatelskiego. Lista zaczyna się od pytań o wizytę Lecha Kaczyńskiego 8 kwietnia na Litwie.
W jednym z punktów bloger sugeruje, że ostatnie oficjalne informacje o prezydencie Lechu Kaczyńskim
urywają się w momencie, gdy wsiadł do samochodu jadącego w dyplomatycznej kolumnie samochodów.
Chodzi o drogę powrotną na lotnisko, po zakończonym spotkaniu na Litwie.
Inne, szczególnie ważne, pytanie blogera znajdujące się na liście: "Jakie procedury pozwalają na
jednoczesne opuszczenie kraju wszystkim naczelnym dowódcom sił zbrojnych?", "Czy GSZ zgłaszali obiekcje
wobec lotu jednym samolotem wszystkich GSZ? Gdzie są ślady tych obiekcji?" (GSZ - skrót: głównodowodzący sił
zbrojnych)

Bloger sygnalizuje także wątek pani Joanny Agackiej-Indeckiej, która z jakiegoś powodu pozostawiła
samochód zaparkowany daleko od Okęcia.
15 sierpnia 2011
Na blogu o nazwie "zestawienia" (w salon24.pl) poruszono wątek tajemniczej śmierci Krzysztofa Knyża,
operatora telewizji TVN. Bloger podejrzewał, że pracownik ten sfilmował awaryjne lądowanie Tupolewa w
Smoleńsku. Autor bloga mówi o lądowaniu awaryjnym, przytacza zasłyszaną informację, że w Polsat News była
relacja na żywo i pokazywano jak TU154 ląduje awaryjnie. Ląduje, a nie rozbija się.

25 Sierpnia 2011
Bloger Cyprian Polak w artykule (salon24.pl) wspomina, że "zaraz po 10 kwietnia Marta Kaczyńska będąca
w centrum zainteresowania mówi, że ostatni raz ojca widziała dwa dni temu." Bloger wyraża zdziwienie, bo to
oznaczałoby "unikanie siebie ojca i córki pod jednym dachem".
10 września 2011
Bloger Albatros... z lotu ptaka opublikował na salon24.pl artykuł o śladzie na niebie, jaki zostawił po sobie
niezidentyfikowany samolot na kierunku Briańsk – Smoleńsk Jużnyj. Ślad został uwieczniony na zdjęciach
satelitarnych NASA w godzinach zgodnych ze znanym powszechnie momentem tragicznych wydarzeń. Jużnyj to
drugie lotnisko w Smoleńsku, ślad może wskazywać, że nieznany samolot właśnie tam wylądował.
11 września 2011
Dzień później bloger FreeYourMind publikuje na salon24.pl artykuł pt. "Odkrycie Albatrosa". Jeden z
komentatorów tego artykułu kojarzy tajemniczą smugę samolotu z brakiem autentycznego wraku samolotu na
lotnisku Sierwiernyj.

ROK 2012
18 lutego 2012
Bloger Cyprian Polak publikuje na salon24.pl artykuł, w którym zarzuca kłamstwo Antoniemu
Macierewiczowi. Cyprian Polak podważa tezę, że Macierewicz pojechał do Smoleńska pociągiem. Przejazd był
w nocy, a Macierewicz twierdził, że był w Rosji pierwszy raz i chciał pooglądać ten kraj z okien pociągu. Bloger
przygląda się podejrzanym zachowaniom osób, które dotarły do Katynia. Kwestionuje w ogóle istnienie
specjalnego pociągu. Żąda od posłów i posłanek: Okażcie nam wszyscy swoje bilety do Smoleńska!
9 marca 2012
Bloger FreeYourMind publikuje artykuł (salon24.pl) pt. "Zagadka prezydenckiego fotografa". Sam artykuł
dotyczył nieobecności fotografa na lotnisku Siewiernyj. Wśród licznych komentarzy pod artykułem, bloger
Mailbox poruszył wątek przejęzyczenia Tomasza Szczegielniaka (innego pracownika kancelarii prezydenta) o
hangarze na Okęciu, w którym Szczegielniak miał przebywać 'cały czas' i nie wiedział co się dzieje na płycie
lotniska przed odlotem. W komentarzach pod artykułem rozwinęła się dyskusja, gdzie zamieszczono ważną
informację o wyburzeniu świeżo wyremontowanego hangaru. Ten wątek okaże się kluczowy.
Bloger Cyprian Polak publikuje artykuł pt. "60-ciu posłów PiS w drodze do Smoleńska pociągiem." W
artykule zwraca uwagę na podawane w mediach różne liczby osób mające wsiąść do specjalnego pociągu na
uroczystości w Katyniu. Cyprian Polak skarży się, że wątkiem 'nienormalności wyjazdu pociągu' interesuje się
zbyt mało blogerów. Robią to głównie Intheclouds i Mmariola.
13 marca 2012
Blogerka Intheclouds publikuje artykuł pt. "Był sobie hangar - tajemnicze Okęcie 2010". Interclouds
podsumowała wiedzę na temat hangaru na Okęciu, który cztery dni wcześniej wzbudził zainteresowanie
internautów. Blogerka odniosła się do artykułu "Zagadka prezydenckiego fotografa" blogera FreeYourMind, a
ściślej do komentarzy pod artykułem, gdzie sprawę przejęzyczenia Szczegielniaka ("hanga...") przedstawił
bloger Mailbox. Inny bloger, Zezorro, pokazał wtedy zdjęcia satelitarne z różnych okresów czasu, które
uwidaczniają zniknięcie hangaru. Blogerka przypomina te zdjęcia. Zezorro dopowie potem, że hangar został
zburzony z wykopaniem fundamentów, a zatem i jakichś struktur podziemnych włącznie.

Hangar sąsiadujący z rządowym terminalem został rozebrany pomimo jego niedawnej przebudowy. W
kwietniu 2011 roku nie zostało po nim nic. Wyglądało to na zacieranie śladów zbrodni, podobnie jak
zacieraniem śladów mogła być likwidacja lotniczego specpułku na Okęciu. Z samą przebudową wiązał się wątek
korupcyjny, nagłośniony przez media. Śmierć architekta była kolejnym tropem, że o coś z tym hangarem
chodzi.
Niektórzy blogerzy kojarzyli brak ciał na Siewiernyj ze zburzonym hangarem i sugerowali, że mogło to być
faktyczne miejsce wykorzystane do zabicia delegacji. Utwierdziło się użycie określenia zamach warszawski lub
warszawsko-smoleński. Pisano na blogach, że hangar po to miał tunele, aby komunistyczna mafia wojskowa
mogła dyskretnie dostarczać broń do hangaru, w celu dalszego jej przemytu samolotami. Mafijny obiekt miał
posłużyć do zamordowania polskiej delegacji w 2010 roku.
Blogerzy ustalili także, że w hangarze miała być przeprowadzona przebudowa Tupolewa z 90. do 100. miejsc
przez likwidację prezydenckiej salonki.
15 marca 2012
Bloger Mailbox publikuje zgromadzone swoje komentarze na temat przejęzyczenia Tomasza Szczegielniaka
o hangarze. Mailbox zastanawia się nad sensem przebywania Szczegielniaka w hangarze. Pracownik, który
zeznawał o tym, że zajęty był obsługą osób odlatujących, wzbudził zainteresowanie blogera - na czym ta
obsługa miałaby polegać? Bloger sugeruje, że pracownik kancelarii chyba wie do czego służy hangar.
21 marca 2012
Blogerka Intheclouds publikuje artykuł "Hangar, a przy hangarze... Okęcie 2010". W komentarzach pod
artykułem blogerzy zgodnie przywołują na myśl śmierć architekta, Stefana Kuryłowicza, który zaprojektował
zlikwidowany hangar. Kilka tygodni po jego zburzeniu, architekt zginął w katastrofie awionetki w Hiszpanii 6
czerwca 2011 roku.
23 czerwca 2012
Bloger Malibu (naszeblogi.pl) relacjonuje zaniepokojenie czytelników losem autora bloga FreeYourMind.
Ten lider śledztwa blogerskiego, mocno wskazujący na zastosowanie inscenizacji, maskirówki na Siewiernyj,
nagle zaczął na blogu zachowywać się jak zupełnie inna osoba, co dało do myślenia, że mógł zostać zabity, a
służby specjalne podstawiły kogoś innego. Malibu prosi blogera: "Odezwij się i potwierdź, że żyjesz!!!"
Niewyjaśniona kwestia życia lub śmierci blogera (i innych blogerów) śledczego może mieć znaczenie dla
zrozumienia osłabienia i małej skuteczności śledztwa obywatelskiego w następnych latach.
29 czerwca 2012
Bloger Hamlet publikuje artykuł pt. "Ostatnia wizyta na Litwie..." o pobycie Lecha Kaczyńskiego w tym kraju
8 kwietnia 2010 roku. W drugiej części tekstu, napisanej 8 lipca, bloger gromadzi szereg ciekawych informacji
(lub postawionych tez) o tej wizycie. Przypomina wpis na stronie Krzysztofa Cierpisza o tym, że ochroną
prezydencką na Litwie zajmowała się prywatna firma ochroniarska.
Bloger twierdzi, że druga część podróży Kaczyńskiego - pobyt na Białorusi - była utajniona z powodu jakichś
negocjacji w sprawie białoruskiego agenta, schwytanego w Polsce. Dalej pisze, że na Białorusi Prezydent został
zatrzymany. Potem Hamlet twierdzi, że 9 kwietnia trwały negocjacje w celu uwolnienia prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, w których uczestniczył między innymi Andrzej Lepper.
7 listopada 2012
Bloger Cyprian Polak publikuje artykuł pt. "Putin ty łobuzie, oddaj monitoring z Okęcia!" Bloger zauważa, że
gdyby zachowały się filmy i to nie tylko z Okęcia, lecz także z ulic Warszawy, pewne zagadki możnaby łatwiej
rozwiązać. Jako przykład podaje samochód pani Joanny Agackiej-Indeckiej, który został znaleziony przed

hotelem. Jeśli dotarła na Okęcie by lecieć do Smoleńska, to w jaki sposób tam dotarła.
Bloger wskazuje na taką szansę, gdyby monitoring sfilmowałby jej dojście na piechotę.
W tym samy artykule bloger porusza wątek posła PSL Leszka Deptuły, który miał jechać do Smoleńska
pociągiem, a mimo to znalazł się na liście ofiar. Syn posła Deptuły zaniepokojony tym faktem, sprawdzał jak to
się mogło stać. Tutaj Cyprian Polak dostrzegł działania dezinformacyjne Rosji. W odpowiedzi na niepokoje syna
pana Deptuły pojawiło się bowiem grono podstawionych, choć anonimowych 'przyjaciół' pana posła, którzy
zapewniali: "Byliśmy, widzieliśmy, machaliśmy, patrzyliśmy jak wsiadał do samolotu i odlatywał."

ROK 2013
24 lutego 2013
Na jednym z portali internetowych ukazuje się artykuł pod znamiennym tytułem "Czy prezydenta
Kaczyńskiego zlikwidowała prywatna firma ochroniarska?" nawiązujący do dotychczasowych ustaleń śledztwa
obywatelskiego o wizycie prezydenta na Litwie i jego ochronie podczas podróży. Autor artykułu pisał, że
prywatne firmy ochroniarskie przejmują coraz więcej czynności także w Polsce. Potem rozważa, kto decyduje o
tym jakie są to firmy i jacy ludzie w nich pracują.
5 maja 2013
Portal wpolityce.pl publikuje artykuł: "To z Czech przyszła informacja o zagrożeniu atakiem na samolot w
kraju UE." Cytat: "Z czeskiego Biura systemu SIRENE, funkcjonującego w strefie Szengen, przysłano 9 kwietnia
2010 roku pilną informację o tym, że na jednym z lotnisk na terenie Unii Europejskiej może dojść do ataku na
samolot i jego uprowadzenia - wynika z materiałów, do których dotarł portal wPolityce.pl" Informacja została
przesłana do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Autor artykułu wyraża zdziwienie, dlaczego nie
miało to wpływu na zabezpieczenie lotu z Prezydentem RP na pokładzie.
26 czerwca 2013
Blogerka Intheclouds publikuje artykuł pt. "Gen. Bronisław Kwiatkowski nie poleciał tupolewem". Żona
generała po obejrzeniu telewizyjnych informacji o tragedii, odebrała telefon z Dowództwa z zapewnieniem, że
generałowie polecieli innym samolotem. Blogerka zadaje retoryczne pytanie: Czy ktoś mógłby podać w tym
czasie niesprawdzoną informację żonie generała? Autorka tekstu stawia zatem tezę o możliwym innym locie,
czyli o innym samolocie, który mógł wystartować z Okęcia - z generałami.

ROK 2014
07 marca 2014
Zastanawiający wpis na forum.gazeta.pl: według użytkownika annonymousepl Lech Kaczyński zginął 9
kwietnia: "Wszystko rozegrało się dzień wcześniej na Litwie, czyli 9.04.2010 r. gdzie wg danych lotniczych został
porwany samolot należący do Unii Europejskiej. O śmierci Lecha Kaczyńskiego informowały już media w dniu
9.04.2010 po godzinie 16:00." Pozostaje pytanie jakie media miał na myśli autor wpisu. Czyżby
kosmopolityczne środowiska znały - inne niż polskie - doniesienia medialne o śmierci Prezydenta 9 kwietnia?

ROK 2016
3 maja 2016
Bloger propatrian publikuje art. pt. "Zamiany na Okęciu". Funkcjonariuszka BOR-u Agnieszka PogródkaWęcławek była na pokładzie Tupolewa, choć na liście pasażerów nie figurowała. Taką relację złożył znajomy jej
męża. Miała lecieć samolotem JAK, ale zamieniły się z koleżanką na Okęciu. Bloger podaje jako źródło
Newsweek i podkreśla, że nie może tak być, że wysocy funkcjonariusze tak po prostu zamieniają się na
samoloty. Bloger podejrzewa, że zamiana dotyczyła całych samolotów, a nie pojedynczych osób. Z tekstu
artykułu wynika, że nawet po latach były wątpliwości co do liczby samolotów (z delegacją na uroczystości w
Katyniu) startujących tego dnia z Okęcia. Jeden z komentatorów pod artykułem napisał: "...na Okęciu
zainscenizowano serię nieprzewidzianych wypadków tak, żeby pod presją czasu wszystkie lub prawie wszystkie
ofiary zwabić do jednego samolotu."

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO ETAPU
ŚLEDZTWA OBYWATELSKIEGO
24 października 2016 roku Cyprian Polak, który od początku badał tragedię smoleńską, otrzymał Orędzie
Jezusa Chrystusa, w którym nasz Pan, po raz pierwszy tak szeroko tłumaczy nam, co naprawdę wydarzyło się w
kwietniu 2010 roku.
Kolejne ważne Orędzia o Smoleńsku były przekazane w dniach: 13 sierpnia 2017 roku (opublikowane 27
sierpnia), 11 stycznia 2018 roku (opublikowane 14 stycznia) i 4 marca 2018 roku (opublikowane 8 marca).
3 lipca 2018 roku Pan Jezus polecił Polakom utworzenie w Rzeszowie Centrum Smoleńskiego. Przed nami
kolejny etap w drodze do prawdy, jednak wszelkie działania muszą być podejmowane zgodnie z życzeniami
Pana Jezusa.

Prorok Cyprian Polak publikuje Orędzia na stronie: cyprianpolakwiara.blogspot.com

