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WPROWADZENIE 
 

Co spowodowało zniszczenie Bliźniaczych Wież i Budynku 7, Światowego 

Centrum Handlu, 11 września 2001 r.? Ponad dziesięć lat później nad tym 

pytaniem wciąż zastanawia się wielu ludzi na całym świecie. 

 

 

Według oficjalnego wyjaśnienia Bliźniacze Wieże 

(WTC1 i WTC 2) Światowego Centrum Handlu 

zawaliły się na skutek uszkodzeń spowodowanych 

uderzeniami samolotów i wynikłych w następstwie 

tego pożarów, zaś Budynek 7 Światowego Centrum 

Handlu (WTC7), 47-piętrowy wieżowiec także 

należący do kompleksu Światowego Centrum 

Handlu, zawalił się kompletnie i symetrycznie na 

obrys swej podstawy z powodu pożarów biurowych 

zainicjowanych przez szczątki pochodzące z 

wcześniejszego zawalenia się WTC1. Chociaż 

niewielu ludzi analizowało tę sprawę dokładnie, gros 

społeczeństwa, włącznie z większością architektów, 

inżynierów i naukowców, akceptuje to oficjalne 

wyjaśnienie.
1
 

 

Jednakże, znaczna część społeczeństwa włącznie z 

pokaźną liczbą architektów, inżynierów i 

naukowców nie akceptuje oficjalnego wyjaśnienia.
 2 

3
 Pośród tych, którzy je odrzucają najczęściej 

podawanym wyjaśnieniem jest to, że WTC 1, WTC 

2 i WTC 7 zostały zniszczone metodą znaną pod 

nazwą "sterowane wyburzenie", zgodnie, z którą 

starannie rozmieszczone ładunki wybuchowe lub 

inne urządzenia są detonowane po to, by zawalić 

konstrukcję w pożądany sposób. 

Pomijając przypadek 11 września 2001 r., każde 

kompletne zawalenie budynku wysokościowego o 

stalowej konstrukcji nośnej w historii budownictwa 

zostało spowodowane sterowanym wyburzeniem.  

 

Zgodnie z tym drugim wyjaśnieniem, wyburzenie 

WTC 1, WTC 2 i WTC 7 musiałoby być 

przygotowane przed 11 września 2001 roku przez 

ekspertów od wyburzania, którzy mieli 

nieograniczony dostęp do tych budynków. To 

wyjaśnienie oznaczałoby, że te wyburzenia były 

planowane w koordynacji z innymi atakami tego 

dnia. Co najważniejsze przy założeniu, że celem 

było spowodowanie, by wyglądało na to, że to 

samoloty spowodowały destrukcję budynków, to nie 

można było przypadkowi pozostawić szansy, że 

samoloty faktycznie uderzą w WTC 1 i WTC 2. A 

zatem to wyjaśnienie zaprzecza oficjalnej narracji o 

9/11. 

 

 

Co mówi Nauka? 
 

Celem tej broszury jest dostarczenie starannej 

analizy wspomnianych powyżej konkurencyjnych 

wyjaśnień, — do których od tej chwili będziemy się 

odnosić, jako do “hipotez” — oraz wszechstronny 

przegląd dostępnych dowodów tak, aby czytelnik 

mógł podjąć się oceny, która z tych dwóch hipotez 

jest bardziej zgodna z dowodami. Ponieważ 

broszura ta jedynie muska powierzchnię problemu, 

czytelników usilnie zachęca się do studiowania 

oficjalnych raportów i artykułów przywoływanych 

tutaj, zanim wypracują swoje własne zdanie. 

 

Stanowisko prezentowane w kolejnych rozdziałach 

jest takie, że bardzo mało dowodów może być 

wyjaśnionych za pomocą hipotezy o zniszczeniu 

indukowanym pożarami oraz że wszystkie one 

mogą być wyjaśnione hipotezą o sterowanym 

wyburzeniu. Niemniej jednak w broszurze niniejszej 

dołożono wszelkich starań, aby ujawnić jak autorzy 

oficjalnych raportów wyjaśniali dowody zgodnie z 

ich hipotezą. W wielu wypadkach jednakże 

stwierdzimy, że autorzy oficjalnych raportów 

zaprzeczyli lub zignorowali dostępne dowody. 

W końcu celem broszury jest, by przesunąć nasze 

zbiorowe zrozumienie mechanizmu destrukcji 

Światowego Centrum Handlu poza propagandę, tak 

abyśmy - jako społeczeństwo - mogli doprowadzić 

do uzyskania poprawnego zrozumienia jednego z 

najważniejszych wydarzeń w naszej najnowszej 

historii. 
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Teren Światowego Centrum Handlu w Nowym Jorku. Byłe fundamenty wież  

WTC 1 i WTC 2 znajdują się po środku. Byłe fundamenty WTC 7 są na dole po lewej . 
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W tym rozdziale podane są informacje wprowadzające, od których należy 

rozpocząć badanie konkurencyjnych hipotez: zawalenia wywołanego pożarem i 

sterowanego wyburzenia. W pierwszej kolejności dokonano przeglądu historii 

pożarów i awarii budynków wysokościowych. Następnie przeanalizowano 

cechy charakterystyczne, które odróżniają katastrofę spowodowaną pożarem 

od zawalenia wskutek sterowanego wyburzenia. 

 

 
Na wczesnym etapie śledztwa, gdy zbierane są dane 

i formułowane są hipotezy szczególnie istotna jest 

pewna zasada metody naukowej. “Nie powinny być 

postulowane, bez dobrego uzasadnienia, jakieś 

niezwykłe przyczyny po to, by wyjaśnić dobrze znane 

zdarzenia”, zwraca uwagę David Ray Griffin - 

emerytowany profesor Filozofii Religii i Teologii, który 

pisał obszernie o filozofii nauki i o wydarzeniach z 11 

września 2001 r. “Poprawnym jest założenie, o ile nie 

ma nadzwyczajnych dowodów wskazujących 

przeciwnie, że każdy przypadek znanego typu 

zdarzenia jest generowany przez te same czynniki 

przyczynowe, które spowodowały wystąpienie 

poprzednich przypadków.”
1
 

 

Mając tę zasadę w tyle głowy, dokonamy przeglądu 

historii pożarów i awarii budynków wysokościowych, 

po to by pomogło nam to ustalić; co powinno być 

rozważane czy też powinno było być rozważane, jako 

najbardziej prawdopodobna hipoteza destrukcji wież 

WTC 1, WTC 2 i WTC 7. 

 

Pożary i Zawalenia Budynków 

Wysokościowych 
 

Historia budynków wysokościowych o konstrukcji 

stalowej rozciąga się na około 100 lat. Odkładając na 

bok wydarzenia z 11 września 2001 r., każde 

kompletne zawalenie wysokościowego budynku 

o konstrukcji stalowej w tym okresie czasu było 

spowodowane przez sterowane wyburzenie. Dla 

porównania; pożary nigdy nie spowodowały 

całkowitego zawalenia wysokościowego budynku 

o konstrukcji stalowej, chociaż pożary w 

budynkach wysokościowych zdarzają się często. 

 

Nowoczesne wysokościowe o konstrukcji stalowej 

generalnie wytrzymują pożary bez narażenia na 

1  Formułowanie 

Hipotezy Budynek 7 światowego Centrum Handlu 

zdjęcia prze i po zawaleniu. 
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szwank ich konstrukcji nośnej, ponieważ mają one 

izolację przeciwpożarową, która zapobiega 

rozgrzaniu się stali do takiego stopnia, że utraciłaby 

ona znaczącą część swej wytrzymałości. Ma ona 

zazwyczaj formę płyt gipsowych (ścianek 

gipsowych), betonu, lub natryskanej izolacji. 

 

Aby zilustrować odporność budynków 

wysokościowych o konstrukcji stalowej, 

przeanalizujmy znane w historii przypadki, w których 

pożary spowodowały całkowite lub częściowe 

zawalenie budynków wysokościowych. 

 

W 2002 r. Narodowy Instytut Standardów i 

Technologii (NIST) przeprowadził historyczny, 

międzynarodowy przegląd pożarów w budynkach 

wysokościowych wszelkich rodzajów (zdefinio-

wanych, jako te, które posiadają cztery lub więcej 

kondygnacji), które spowodowały całkowite lub 

częściowe zawalenie.
2
 Opierając się na bazach 

danych z doniesień prasowych, opublikowanej 

literaturze i bezpośrednich badaniach 23 organizacji, 

przegląd ten pozwolił zidentyfikować 22 zawalenia 

wywołane pożarem w okresie od 1970 do 2002 roku. 

 

Początkowo przegląd ten zawierał również przypadki 

WTC 1, WTC 2 i WTC 7. Jednakże w 2008 roku 

został on zrewidowany i usunięto z niego WTC 1 i 

WTC 2, ponieważ według NIST'u ich destrukcja nie 

była spowodowana wyłącznie pożarem, lecz na 

skutek połączonych zniszczeń konstrukcyjnych, 

zerwania izolacji przeciwpożarowej i pożarów 

wywołanych uderzeniami samolotów. Niemniej w tym 

rozdziale, ponieważ pożar był podobno 

najistotniejszą przyczyną zawalenia, my będziemy 

rozważać przypadki WTC 1 i WTC 2, jako katastrofy 

spowodowane pożarem. W kolejnych rozdziałach 

przeanalizujemy: czy zniszczenia konstrukcyjne i 

raportowane zerwanie izolacji przeciwpożarowych 

stanowią wystarczające uzasadnienie dla wyłączenia 

przypadków WTC1 i WTC2 spośród innych zawaleń 

budynków wysokościowych o konstrukcji stalowej, 

które również doświadczyły pożarów. 

 

Wyniki przeglądu NIST’u były następujące: 

 

Zawalenia częściowe 
 

Spośród 22 zawaleń spowodowanych pożarami 15 

stanowiło zawalenia częściowe, a spośród tych 

ostatnich 5 wydarzyło się w budynkach, które były 

porównywalne z WTC 1, WTC 2 i WTC 7, jeśli chodzi 

o wielkość lub konstrukcję (ponad 20 pięter lub 

stalowa rama, lub oba te czynniki razem). Tych pięć 

przypadków to: 

 

■ One New York Plaza, 50-piętrowy budynek o 

konstrukcji stalowej, który doznał awarii lokalnych 

połączeń, co skutkowało tym, że belki 

wypełniające 33-go i 34-go piętra opadły na 

podpierające je dźwigary; 

■ Alexis Nihon Plaza, 15-piętrowy budynek o 

konstrukcji stalowej w Montrealu, Kanada, który 

doznał częściowego zawalenia 11-tego piętra; 

■ WTC 5, dziewięciopiętrowy budynek o konstrukcji 

stalowej w kompleksie WTC, który doznał 

częściowych zawaleń czterech pięter i dwóch 

zatok, dnia 11 września 2001; 

 
WTC 5 11 września, 2001. 

 
WTC 5 21 września, 2001. 

■ The Jackson Street Apartments, 21-piętrowy 

budynek ze zbrojonego betonu w Hamilton, 

Ontario, Kanada, który doznał częściowego 

zawalenia zespołu stropowo-podłogowego; oraz 

■ CESP 2, 21-piętrowy budynek ze zbrojonego 

betonu w Sao Paulo, Brazylia, który doznał 

pokaźnego częściowego zawalenia jego 

centralnego rdzenia. 

 

Pozostałe 10 częściowych zawaleń wydarzyło się w 

budynkach z ośmioma lub mniejszą liczbą pięter, 

skonstruowanych z materiałów obejmujących beton, 

cegłę, drewno lub kamieniarkę z żeliwem. Żaden nie 

miał stalowej konstrukcji nośnej. 

 

  

■  
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Zawalenia Całkowite 
 

Spośród 22 zawaleń spowodowanych pożarem, 

siedem stanowiło całkowite zawalenia (włączając w 

to WTC 1, WTC 2 i WTC 7). Budynki WTC 1, WTC 2 

i WTC 7 wyróżniały się od pozostałych czterech 

budynków, których wysokość wahała się od czterech 

pięter do dziewięciu pięter, i które były wykonane z 

betonu, drewna lub nieznanych materiałów. 

 

Podsumowując, przegląd zidentyfikował cztery inne 

udokumentowane przypadki, w których pożary 

spowodowały całkowite zawalenie wielopiętrowego 

budynku. Żaden nie miał konstrukcji stalowej, zaś 

najwyższy był dziewięciopiętrowy. Piętnaście 

budynków doznało częściowego zawalenia 

spowodowanego pożarem, lecz tylko pięć spośród 

nich wydarzyło się w budynkach, które były ponad 20 

piętrowe i/lub miały stalową konstrukcję ramową. 

Przegląd zakończony jest wnioskiem “Spowodowane 

pożarem zawalenie wielo-piętrowego budynku może 

być zaklasyfikowane jako nieczęste wydarzenie o 

poważnych konsekwencjach.” 

 

 
Windsor Tower w Madrycie, 2005.   Windsor Tower po płonięciu 

                w pożarze przez niemal 24  

                godziny. 

 

Od 2002 roku miały miejsce inne godne uwagi 

zawalenia spowodowane pożarem. W 2005 roku 29-

cio piętrowy budynek Windsor Tower w Madrycie, 

Hiszpania, zbudowany ze stalowych kolumn 

zewnętrznych i kolumn rdzeniowych ze zbrojonego 

betonu, płonął przez niemalże 24 godziny i doznał 

częściowego zawalenia, stopniowo na przestrzeni 

kilku godzin na piętrach, na których stalowe kolumny 

i belki nie miały ochrony przeciwpożarowej. W 2008 

roku 13-piętrowy budynek Wydziału Architektury, 

Uniwersytetu w Delft w Holandii, skonstruowany ze 

zbrojonego betonu, płonął przez siedem godzin i 

doznał częściowego zawalenia 13-piętrowej części 

budynku. Jednakże nie ma udokumentowanego 

przypadku budynku wysokościowego o stalowej 

konstrukcji nośnej, który doznałby całkowitego 

zawalenia na skutek pożaru, zaś tylko niewielka 

liczba takich budynków doznała częściowego 

zawalenia. 

 

Zbadajmy obecnie częstotliwość pożarów budynków 

wysokościowych, które nie spowodowały całkowitego 

lub częściowego zawalenia. W 2013 r. Narodowe 

Stowarzyszenie Ochrony Pożarowej (NFPA) 

opublikowało najnowszą edycję swojego okresowego 

raportu zatytułowanego Pożary w Budynkach 

Wysokościowych. Zgodnie z tym raportem, który 

definiuje budynki wysokościowe jako te, które mają 

siedem lub więcej pięter, w USA w latach od 2007 do 

2011 corocznie miało miejsce szacunkowo 15,400 

pożarów budynków wysokościowych. Pięćdziesiąt 

procent spośród nich wydarzyło się w budynkach 

uważanych typowo za budynki wysokościowe (to jest 

z wieloma oddzielnymi piętrami, takich jak: 

apartamentowce, hotele, budynki użyteczności 

publicznej zapewniające opiekę chorym, i biura). 

Obserwowana (w tym pięcioletnim okresie) 

częstotliwość pożarów nie odbiega od liczby pożarów 

we wcześniejszych, analogicznych, okresach czasu. 

 

Raport NFPA zwraca uwagę, że zgodnie z 

większością miar ryzyko pożaru i związanych z tym 

strat jest niższe w budynkach wysokościowych niż w 

innych budynkach o tym samym sposobie 

użytkowania. Różnica, jak stwierdza raport, może 

być przypisana znacznie większemu wykorzystaniu 

systemów ochrony przeciwpożarowej i własnościom 

budynków wysokościowych w porównaniu z niższymi 

budynkami. 

 

W kategorii budynków, które są najlepiej 

porównywalne z WTC 1, WTC 2 i WTC 7 raport 

szacuje, że 1,610 pożarów zdarza się każdego roku 

w budynkach z 13 i więcej piętrami. Ponieważ raport 

nie różnicuje pożarów z uwagi na wielkość, 

dotkliwość lub czas trwania, więc trudno jest 

powiedzieć jak wiele spośród tych pożarów jest 

porównywalnych z pożarami w WTC 1, WTC 2 i WTC 

7. 

 

Jedną z metod porównywania jest zidentyfikowanie 

pożarów w budynkach wysokościowych, które 

spowodowały znaczne straty pożarowe i utratę 

mienia. Używając tego kryterium historyczny 

przegląd NIST’u z 2002 roku (uaktualniony, w 2008 

r.), przywoływany powyżej, zidentyfikował siedem 

poważnych pożarów w budynkach wysokościowych, 

które nie spowodowały całkowitego lub częściowego 

zawalenia. Są to: 

 

■ One Meridian Plaza, Philadelphia, PA (wysokość: 

38 pięter; czas trwania pożaru: 19 godzin) 

■ Mercantile Credit Insurance Building, 

Basingstoke, United Kingdom (wysokość: 12 

pięter; czas trwania pożaru: nieznana) 
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■ Broadgate Phase 8, London, United Kingdom 

(wysokość: 14 pięter; czas trwania pożaru: 4.5 

godziny) 

■ First Interstate Bank, Los Angeles, CA (wysokość: 

62 piętra; czas trwania pożaru: 3.5 godziny) 

■ MGM Grand Hotel, Las Vegas, NV (wysokość: 26 

pięter; czas trwania pożaru: 8 godzin) 

■ Joelma Building, Sao Paulo, Brazil (wysokość: 25 

pięter; czas trwania pożaru: jedna godzina i 40 

minut) 

■ Andraus Building, Sao Paolo, Brazil (wysokość: 

31 pięter; czas trwania pożaru: nieznany) 

 

Przegląd NIST'u zwraca także uwagę na dwa 

poważne programy testów pożarowych 

przeprowadzone w Laboratoriach Centrum 

Badawczego Budynków (BRE) w Cardington, Wielka 

Brytania. Pierwsza seria testów wykonana na 

reprezentatywnym ośmiopiętrowym budynku 

biurowym o mieszanej stalowej konstrukcji nośnej 

spowodowała znaczne straty pożarowe, lecz nie 

zakończyła się zawaleniem nawet przy 

niezabezpieczonych stalowych stropach. Druga seria 

testów wykonana na siedmiopiętrowym betonowym 

budynku także nie spowodowała zawalenia. 

 

Biorąc pod uwagę dużą częstotliwość pożarów w 

wysokościowych budynkach o konstrukcji stalowej i 

niską częstość spowodowanych pożarem zawaleń, to 

prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że gdy 

powstanie pożar w wysokościowym budynku o 

konstrukcji stalowej, to spowoduje on częściowe 

zawalenie jest niezmiernie niskie. 

Prawdopodobieństwo, że zdarzenie takie spowoduje 

całkowite zawalenie wydaje sie być jeszcze niższe. 

 

 

 
Testy BRE w Cardington, Wielka Brytania 

 

 

Weźmy, jako przykład, budynek WTC 7. Zgodnie z 

oficjalnym wyjaśnieniem jego zawalenie było 

spowodowane wyłącznie zwykłymi pożarami 

biurowymi, a nie było skutkiem zniszczeń 

konstrukcyjnych spowodowanych gruzami. 

Prawdopodobieństwo, że WTC 7 zawaliłby się 

całkowicie, gdy powstały w nim pożary, tj. na skutek 

tych zwykłych pożarów biurowych, było nadzwyczaj 

niskie. 

 

Cechy Charakterystyczne 

Sterowanego Wyburzenia w 

porównaniu ze Szkodami 

Spowodowanymi Pożarami. 
 

Skupmy teraz naszą uwagę nie na badaniu samych 

przypadków zdarzenia się zawalenia, lecz na 

sposobie zawalania się wywołanego sterowanym 

wyburzeniem lub pożarami, odpowiednio. Poniższa 

Tabela 1 wymienia kilka wspólnych cech, które 

ogólnie pozwalają odróżnić zawalenia dokonane na 

skutek sterowanego wyburzenia od tych 

spowodowanych pożarem. 

 

Jak to ilustruje Tabela 1 odpowiednie cechy 

charakterystyczne sterowanego wyburzenia i 

zniszczeń na skutek pożaru są praktycznie 

wzajemnie przeciwstawne. Nie każde sterowane 

wyburzenie wykazuje wszystkie cechy sterowanego 

wyburzenia wymienione w Tabeli 1, 

 

 
Zniszczenia popożarowe w WTC 5 (2002 NIST, 

oględziny pożarów, które skutkowały całkowitym lub 

częściowym zawaleniem). 

 
Częściowe awarie łączników i stropów w WTC 5 

(2002 NIST, oględziny pożarów, które skutkowały 

całkowitym lub częściowym zawaleniem). 
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Tabela 1. Cechy charakterystyczne Sterowanego Wyburzenia i Zniszczeń na skutek Pożaru. 

 

Sterowane wyburzenie Uszkodzenia spowodowane pożarami 
Zawalenie jest całkowite niepozostawiające 

praktycznie żadnych stojących części budynku. 

Zawalenie jest zazwyczaj częściowe (zawsze 

częściowe w przypadku budynków o konstrukcji 

stalowej), pozostawiając większość budynku stojącą 

Zapoczątkowanie zawalenia jest zawsze gwałtowne. Rozpoczęcie zawalenia jest stopniowe, z widocznymi 

deformacjami budynku pojawiającymi się przed 

faktycznym zawaleniem. 

Zawalenie trwa zaledwie sekundy. Zawalenie trwa w przeciągu wielu minut lub godzin. 

Zawalenie typowo rozpoczyna się u podstawy 

budynku, chociaż sterowane wyburzenia mogą być 

także zaprojektowane od góry do dołu. 

Zawalenie ma miejsce w sposób przypadkowy w 

dowolnym miejscu budynku. 

Budynek opada symetrycznie poprzez to, co było 

ścieżką największego oporu, chociaż asymetryczne 

zawalenia są czasami celowo projektowane. 

Zawalenie jest zawsze asymetryczne. 

Budynek typowo zawala się na ziemię niemal z 

przyspieszeniem swobodnego spadku. 

Opadanie zawalających się części budynku jest 

spowalniane lub zatrzymywane przez niższe części 

budynku. 

“Petardy wyburzeniowe” (izolowane wydmuchy 

wyburzeniowe) są widoczne poza główną strefą 

destrukcji. 

Eksplozje wydarzają się tylko w miejscach pożarów, 

jeśli w ogóle. 

Beton i inne materiały są czasem sproszkowane, co 

powoduje powstanie obłoków drobnego pyłu. 

Beton i inne materiały nie są zamieniane w pył. 

Większość pozostałej konstrukcji budynku pozostaje 

nienaruszona lub w dużych fragmentach. 

Stalowa konstrukcja budynku jest całkowicie lub w 

większości rozczłonkowana. 

Stalowa konstrukcja nośna budynku pozostaje w 

większości sprawna, nawet, jeśli jest mocno 

uszkodzona. 

 

 

 

ani też nie wszystkie spowodowane pożarem 

katastrofy wykazują wszystkie cechy 

charakterystyczne katastrof spowodowanych 

pożarem wylistowane w Tabeli 1. Jednakże jest 

bardzo niewiele elementów wspólnych; gdy 

przyczyną zawalenia się budynku jest sterowane 

wyburzenie, to budynek praktycznie nie wykazuje 

cech charakterystycznych katastrofy spowodowanej 

pożarem. Podobnie, gdy budynek doznaje 

uszkodzeń spowodowanych pożarem, to praktycznie 

nie wykazuje on żadnych kluczowych cech 

charakterystycznych sterowanego wyburzenia (za 

wyjątkiem czterech mniejszych budynków o nie 

stalowej konstrukcji nośnej, które zostały 

zidentyfikowane w przeglądzie NIST’u z lat 

2002/2008, jako te, które doznały całkowitego 

zawalenia na skutek pożaru). 

 

Jeśli przyjrzymy sie bliżej pięciu budynkom z 

przeglądu NIST'u, które miały więcej niż 20 pięter lub 

stalową konstrukcję ramową, lub obie te cechy i które 

doznały częściowego zawalenia na skutek pożaru, to 

stwierdzimy, że żaden nich nie wykazywał cech 

charakterystycznych dla sterowanego wyburzenia 

wymienionych powyżej w Tabeli 1. 

 

■ One New York Plaza doznał awarii lokalnych 

połączeń, co skutkowało tym, że belki 

wypełniające opadły na podpierające je dźwigary 

na dwóch piętrach. 

■ Alexis Nihon Plaza doznał częściowego 

zawalenia 11-tego piętra, które zostało 

zatrzymane przez piętra poniżej. 

■ WTC 5 doznał częściowego zawalenia czterech 

pięter i dwóch zatok. 

■ The Jackson Street Apartments doznał 

częściowego zawalenia zespołu stropowo-

podłogowego. 

■ CESP 2 doznał znacznego częściowego 

zawalenia centralnego rdzenia. Stopień 

deformacji poprzedzających zawalenie jest 

nieznany. Za wyjątkiem być może niewielkich 

deformacji przed zawaleniem, nie wykazywał on 

żadnych innych cech charakterystycznych dla 

sterowanego wyburzenia. 
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W porównaniu do powyższych zdarzeń, jak to będzie 

jeszcze omawiane w następnych rozdziałach, 

destrukcja WTC 7 wykazywała wszystkie cechy 

charakterystyczne dla sterowanego wyburzenia 

podane w Tabeli 1, podczas gdy WTC 1 i WTC 2 

wykazywały osiem spośród dziewięciu wymienionych 

w Tabeli 1 cech charakterystycznych (zawalenie się 

WTC 1 i WTC 2 nie rozpoczęło się u ich podstaw). 

Wszystkie te cechy charakterystyczne, za wyjątkiem 

być może petard wyburzeniowych, mogły być 

obserwowane w telewizji dnia 11 września 2001 

roku. 

 

Jaka jest Najbardziej 

Prawdopodobna Hipoteza? 
 

Mamy obecnie dwie główne obserwacje, które mogą 

nam pomóc w sformułowaniu najbardziej 

prawdopodobnej hipotezy destrukcji budynków WTC 

1, WTC 2 i WTC 7. Po pierwsze 

prawdopodobieństwo, że pożar spowodował 

całkowite zawalenie budynku wysokościowego o 

stalowej konstrukcji nośnej jest niezwykle niskie. 

Takie wydarzenie nigdy nie miało miejsca przed lub 

od 11 września 2001 roku. Z drugiej strony, w całej 

historii budownictwa, każde całkowite zawalenie 

budynku wysokościowego o stalowej konstrukcji 

nośnej było spowodowane sterowanym 

wyburzeniem. Po drugie: katastrofy spowodowane 

pożarami nie wykazują praktycznie żadnych cech 

charakterystycznych sterowanego wyburzenia. 

Jednakże, jak można było zobaczyć dnia 11 

września 2001 roku, destrukcje WTC 1, WTC 2 i 

WTC 7 wykazały niemal wszystkie cechy 

charakterystyczne sterowanego wyburzenia i 

żadnych cech charakterystycznych katastrofy 

spowodowanej pożarem. 

 

Jeśli destrukcje WTC 1, WTC 2 i WTC 7 były 

spowodowane pożarem, to ustanowiłoby to 

precedens w historii budownictwa przypadku, gdy 

budynek wysokościowy o konstrukcji stalowej uległ 

całkowitemu zawaleniu na skutek pożaru (w 

połączeniu ze zniszczeniami konstrukcyjnymi na 

skutek uderzeń samolotów w przypadku wież WTC 1 

i WTC 2). Byłby to także pierwszy przypadek 

zawaleń spowodowanych pożarem, w którym 

wystąpiły niemal wszystkie cechy charakterystyczne 

sterowanego wyburzenia i żadna cecha 

charakterystyczna katastrofy spowodowanej 

pożarem. Edward Munyak, inżynier pożarnictwa, 

formułuje to następująco: “Nawet jeden przypadek 

progresywnego całkowitego zawalenia byłby 

niezwykły. Lecz mieć trzy, które zdarzają się w ciągu 

jednego dnia, jest poza możliwością zdolności 

pojmowania.” 

 

Powróćmy do zasady przywołanej na początku tego 

rozdziału:  

 

 

 
Pozostałości z wyburzenia budynku Grand Palace Hotel/ 

budynek Claiborne Towers, Nowy Orlean. 

 

 
Pozostałości z wyburzenia niezidentyfikowanego budynku. 

 

“Jakieś niezwykłe przyczyny nie powinny być 

postulowane, bez dobrego uzasadnienia, po to by 

wyjaśnić znajome zdarzenia…. Poprawnie 

zakładamy, że każdy przypadek znajomego 

zdarzenia jest generowany przez te same czynniki 

przyczynowe, które spowodowały poprzednie 

przypadki, o ile nie ma nadzwyczajnych dowodów 

wskazujących przeciwnie.” 

 

Rzeczywiście możemy właściwie założyć, w oparciu 

o powyższe obserwacje, że najbardziej 

prawdopodobną hipotezą destrukcji WTC 1, WTC 2 i 

WTC 7 jest to, że były one spowodowane 

sterowanym wyburzeniem. Jedynie, jeśli istniałyby 

nadzwyczajne okoliczności wskazujące inaczej, to 

należałoby postulować nadzwyczajną przyczynę. 

 

W kolejnych rozdziałach zbadamy czy te 

nadzwyczajne okoliczności wskazujące na 

sprzeczność istnieją, czy też nie. 
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W tym rozdziale przedstawiono krótkie sprawozdanie ze śledztw 

przeprowadzonych przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego 

(Federal Emergency Management Agency - FEMA) oraz Narodowego Instytutu 

Standardów i Technologii (National Institute of Standards and Technology - 

NIST) koncentrując uwagę na tym jak ich hipotezy ewoluowały w czasie. Pod 

koniec rozdziału znajdują się streszczenia ostatecznych “prawdopodobnych 

sekwencji zawalenia” wg NIST’u, które stanowią sekwencje zdarzeń jakie, jak 

twierdzi NIST, doprowadziły do całkowitego zawalenia budynków. To, czy 

dowody potwierdzają scenariusze wysunięte przez NIST, będzie dyskutowane 

w kolejnych rozdziałach. 

 
W poprzednim rozdziale ustaliliśmy, że najbardziej 

prawdopodobną hipotezą destrukcji WTC 1, WTC 2 

i WTC 7 było stwierdzenie, że były one 

spowodowane sterowanymi wyburzeniami. 

Omówimy teraz drugą zasadę metody naukowej, 

która jest istotna na wczesnym etapie śledztwa. 

David Ray Griffin opisuje ją następująco; “Jeśli 

dostępne jest najbardziej prawdopodobne 

wyjaśnienie jakiegoś zjawiska, to śledztwo winno 

być rozpoczęte hipotezą, że takie właśnie możliwe 

wyjaśnienie jest rzeczywiście poprawnym dla 

badanego, analogicznego zjawiska…. 

Postępowanie w inny sposób dostarczałoby 

przesłanek do domniemania, że praca [śledczych] 

jest determinowana raczej przez jakieś 

pozanaukowe motywy, a nie jest prostym 

pragnieniem odkrycia prawdy.”
1
 

Pamiętając o tej zasadzie przeanalizujmy obecnie, 

czy śledczy rozpoczęli swoje badania od najbardziej 

prawdopodobnej hipotezy, a wręcz czy kiedykolwiek 

ją rozważali. 

 

Ocena Sprawności Technicznej 

Budynku według FEMA'y 
 

“‘Wydawało mi się, że ładunki zostały 

rozmieszczone w budynku’, powiedział Pan 

Hamburger, główny inżynier konstrukcji 

budowlanych firmy ABS Consulting w Oakland, 

Kalifornia. Po tym, gdy otrzymałem informację, że 

żadne bomby nie zostały zdetonowane ‘Byłem 

bardzo zdziwiony.’ ” 

 

2  Oficjalne 

Śledztwa 
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Wielu obserwatorów początkowo podejrzewało, że 

do destrukcji WTC1 i WTC2 zostały użyte materiały 

wybuchowe z powodu gwałtownego i wybuchowego 

charakteru zawalenia. 

 

Ten cytat z Ronalda Hamburgera pojawił się w The 

Wall Street Journal, 19 września, 2001 r. Do tego 

czasu, Hamburger był członkiem grupy inżynierów, 

którzy byli stowarzyszeni w Amerykańskim 

Stowarzyszeniu Inżynierów Budownictwa Lądowego 

(ASCE) i którym zostanie udzielone 

pełnomocnictwo, pod auspicjami FEMA, do 

przeprowadzenia śledztwa w sprawie destrukcji 

Światowego Centrum Handlu. On będzie także 

określany jako “Kierownik Rozdziału” poświęconego 

WTC 1 i WTC 2 w końcowym raporcie FEMA’y. 

 

W jaki sposób jednak Ronald Hamburger dowiedział 

się, że “żadne bomby nie zostały zdetonowane?” 

Śledczym FEMA’y nie przyznano dostępu do 

miejsca katastrofy, aż do tygodnia rozpoczynają-

cego się po 7 października. Zatem ani on, ani nikt 

inny nie wykonał ekspertyzy sądowej ruin ani też nie 

przesłuchał naocznych świadków. Z perspektywy 

naukowej nie było podstaw dla zaprzestania badań 

weryfikujących jego początkową hipotezę. 

 

Prawdopodobną odpowiedzią na ten argument jest, 

że pomiędzy 11 września a czasem, kiedy przepro-

wadzano z nim wywiad, rząd i media wystąpiły z 

relacją wydarzeń tego dnia, która była niezgodna z 

jego pierwotną oceną, iż budynki zostały zburzone z 

pomocą materiałów wybuchowych. Z pewnością 

wydawałoby się wysoce nieprawdopodobnym, by 

Al-Queda mogła była uzyskać dostęp do budynków i 

zaminować je - po to, by je zburzyć bez jej wykrycia. 

Dlatego, jak Hamburger w gruncie rzeczy stwierdził, 

on wykluczył swoją początkową hipotezę, gdy 

"dowiedział się" ku swemu zdziwieniu, że oficjalne 

sprawozdanie nie obejmowało użycia materiałów 

wybuchowych w celu zburzenia budynków. 

 

Ronald Hamburger nie był jedynym ekspertem, 

który wykluczył tę początkową hipotezę. Dnia 11 

września Van Romero, ekspert od materiałów 

wybuchowych w New Mexico Tech, powiedział 

dziennikowi Albuquerque Journal: “Zawalenie 

budynków było ‘zbyt metodyczne’, aby było 

przypadkowym skutkiem uderzeń samolotów w 

budynki…‘ Moja opinia jest oparta na taśmach 

wideo wskazujących, że po tym, gdy samoloty 

uderzyły w Światowe Centrum Handlu były jakieś 

urządzenia wybuchowe wewnątrz budynków, które 

spowodowały zawalenie się wież..’ ” Do 21 września 

Romero zmienił swoją opinię po “rozmowach z 

inżynierami budownictwa”, 

mówiąc swojej lokalnej 

gazecie: “Z pewnością to 

pożar jest tym, co 

spowodowało zawalenie 

się budynku.” 

 

Jakiekolwiek przyczyny 

mogli byli początkowo 

podejrzewać eksperci tacy 

jak Hamburger i Romero, 

to w ciągu jednego 

tygodnia po 11 września 

nie było już dłużej żadnych 

wątpliwości, że to pożary 

były podstawową przyczy-

ną zawalenia się budy-

nków. Nawet precyzyjne 

mechanizmy, które zapo-

czątkowały te zawalenia 

zostały uzgodnione, 

według inżyniera R. 

Shankara Naira, który 

będzie współ-autorem śledztwa FEMA'y. “Już 

osiągnięto niemal consensus - co do sekwencji 

zdarzeń, które doprowadziły do zawalenia 

Światowego Centrum Handlu”, powiedział on 

Chicago Tribune 19 września. 

 

Tak było przynajmniej w przypadku wież WTC 1 i 

WTC 2. Jednakże, jeśli chodzi o zawalenie się WTC 

7, to śledczy nie wiedzieli co począć, by je wyjaśnić. 

“Inżynierowie i inni eksperci, którzy szybko zdołali 

zrozumieć jak pędzące samoloty i paliwo lotnicze 

pomogły w zawaleniu się głównych wież, jeszcze po 

wielu tygodniach byli wciąż zszokowani tym, co 

przydarzyło się Budynkowi 7 Światowego Centrum 

Handlu”. The New York Times, dnia 29 listopada 

donosił “Wiemy, co się wydarzyło w 1 i 2, ale 

dlaczego zawalił się Budynek 7?” pytał William 

Baker, członek zespołu FEMA'y. 

 

Z hipotezą zawalenia spowodowanego pożarem, 

jako ich jedyną hipotezą, śledztwo FEMA'y 

postępowało przez następnych kilka miesięcy ze 

znaczącymi trudnościami. Jak James Glanz i Eric 

Lipton, reporterzy New York Times'a, napisali: 

POWSZECHNE 

NIEPOROZUMIENIA 

 

“Wieże to było rozszalałe piekło.” 

Według raportu NIST'u: “W 

jakimkolwiek danym miejscu i 

temperatury bliskie 1,000°C trwały 

około 15 do 20 min. Przez pozostały 

czas temperatury były w okolicy 500°C 

lub niższe…. Początkowe pożary 

paliwa lotniczego trwały, co najwyżej, 

kilka minut.”   

“Pożary stopiły stal.” 

Jakkolwiek niektórzy eksperci 

początkowo twierdzili, że pożary stopiły 

stal, to hipotezy wysuwane przez 

FEMA i NIST nigdy nie postulowały, że 

stal stała się na tyle gorąca, aby się 

stopić. Według NIST'u najwyższe 

osiągnięte temperatury wynosiły 

1,000°C (1,832°F), podczas gdy stal 

topi się przy około 1,500°C (2,732°F). 
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[Ś]ledztwo było finansowane i prowadzone pod 

auspicjami FEMA'y, z którą zespół Gene'a 

Corley’a [głównego śledczego] miał od samego 

początku niepewne relacje. Miesiącami po 11 

września śledczy … nie byli w stanie przekonać 

FEMA'y, aby uzyskała podstawowe dane, takie 

jak szczegółowe plany projektowe budynków, 

które się zawaliły. Ograniczenia biurokratyczne 

często powstrzymywały inżynierów od 

przesłuchania świadków katastrofy, wykonania 

inspekcji sądowych na miejscu katastrofy lub 

pozyskania kluczowych informacji, takich jak 

zarejestrowane kryzysowe rozmowy z ludźmi 

uwięzionymi w budynkach. Z powodów, które 

pozostaną znane tylko FEMA'ie agencja 

odmówiła zwrócenia się do społeczeństwa o 

fotografie i videa wież, które mogłyby pomóc w 

śkledztwie.
2
 

 

Najbardziej szkodliwym dla możliwości 

poprowadzenia przez zespół śledztwa 

prokuratorskiego był zlecony przez władze miasta 

recykling stalowych elementów konstrukcyjnych 

budynków, który trwał pomimo żądań ze strony 

śledczych i głosów protestu pośród rodzin ofiar i 

społeczności strażackiej, aby zachować tę stal.3 

Chociaż śledczym w końcu przyznano dostęp do 

złomowisk, to niemal cały złom stalowy włącznie z 

większością pozostałości z górnych pięter WTC 1 i 

WTC 2 został zniszczony, zanim można było go 

przebadać.
4
 

 

FEMA opublikowała swój raport zatytułowany 

Badanie Sprawności Technicznej Budynków 

Światowego Centrum Handlu: Gromadzenie 

Danych, Obserwacje Wstępne i Zalecenia, 01 Maj 

2002. Jak wskazuje tytuł, raport nie podejmuje 

próby dostarczenia definitywnego wyjaśnienia 

destrukcji każdego budynku. Zamiast tego 

sformułowano tam pewne ogólne scenariusze, 

jednocześnie rekomendując dalsze badania - po to, 

by definitywnie ustalić dokładne przyczyny 

zawalenia. 

 

Scenariusz FEMA’y zawalenia się WTC 1 i WTC 2, 

który odzwierciedlał powszechny w ówczesnym 

czasie pogląd - wykluczony później przez NIST – 

został poznany, jako “teoria naleśnikowania.” 

Zgodnie z tą hipotezą pożary spowodowały to, że 

kratownice podłogowe utraciły swą sztywność i 

obwisły. W wyniku tego obwiśnięcia połączenia 

kolumn z kratownicami uległy zniszczeniu i stropy 

podłogowe zapadły się na stropy znajdujące się pod 

nimi. To doprowadziło do “natychmiastowej 

progresywnej serii zawaleń stropów”, która 

pozostawiła po sobie “wysokie swobodnie stojące 

fragmenty zewnętrznej ściany i ewentualnie 

kolumny centralnego rdzenia”. FEMA następnie 

stwierdziła: “W miarę jak niepodparta wysokość tych 

swobodnie stojących elementów ściany zewnętrznej 

wzrastała, wybaczały się one przy przyśrubowanych 

wiążących złączach kolumnowych i także się 

zawalały. Ściany obwodowe budynku, jak się 

wydaje, złuszczyły się i wprost odpadły od elewacji 

budynku, podczas gdy fragmenty rdzenia zapadały 

się w dość przypadkowy sposób”. FEMA twierdziła 

także, że górne sekcje budynków działały wtedy jak 

kafary, powodując “szeroką gamę uszkodzeń 

stropów bezpośrednio na poziomie i poniżej strefy 

uderzenia samolotu”, które postępowały do samego 

dołu aż do podstaw budynków. 

 

 
Animacja PBS NOVA próbuje zilustrować "teorię 

naleśnikowania". 

 

Jeśli chodzi o budynek WTC 7, FEMA raportowała, 

że nie było “klarownego dowodu na to gdzie lub na 

którym piętrze wydarzyło się uszkodzenie inicjują-

ce”, jednak sformułowała szereg “potencjalnych 

scenariuszy” obejmujących pożary na różnych 

piętrach po wschodniej stronie budynku. Zwracając 

uwagę, że obszary te zawierały “mało paliwa lub 

wcale”, jakie byłoby konieczne do zasilania pożarów 

wystarczająco gorących i wystarczająco 

długotrwałych, aby osłabić konstrukcję, raport 

wysuwał “hipotezę opartą na potencjalnym raczej 

niż wykazanym zdarzeniu”, że paliwo dieslowskie z 

generatorów awaryjnych budynków było źródłem 

pożaru. Podobnie jak “teoria naleśnikowania”, ta 

hipoteza odzwierciedlała powszechny w ówczesnym 

czasie pogląd, lecz później została wykluczona 

przez NIST. Jednakże pod koniec raportu FEMA 

zauważa: 

 

Specyfika pożarów w budynku WTC 7 oraz to 

jak one spowodowały zawalenie budynku 

pozostaje obecnie nieznane. Jakkolwiek 

całkowite paliwo dieslowskie w nieruchomości 

zawierało olbrzymią energię potencjalną, to 

nasza najlepsza hipoteza ma tylko niewielkie 

prawdopodobieństwo wydarzenia się. 

 

Tak, więc zamiast zajmować się najbardziej 

prawdopodobną hipotezą destrukcji WTC 7, FEMA 

wy-sunęła hipotezę, na której poparcie nie 

znalazła dowodów; a która opierała się na 

bezprecedensowej przyczynie; o której 

przyznała ona, że miała “tylko niskie 

prawdopodobieństwo wydarzenia się.” 
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Śledztwo NIST'u 
 

Pośród rosnącego poczucia, że Badanie 

Sprawności Technicznej Budynku przez FEMA'ę 

było niewystarczające dla realizacji zadania 

wykonania pełnoskalowego śledztwa, NIST 

rozpoczął planowanie swojego własnego śledztwa 

w październiku 2001 r., by w końcu przejąć 

działania po FEMA’ie. Śledztwo NIST'u zostało 

ogłoszone 21 sierpnia 2002 r., zaś czas jego 

trwania został zaplanowany na 24 miesiące. 

 

Chociaż nowa agencja podejmowała zadanie 

wykonania śledztwa w sprawie destrukcji 

Światowego Centrum Handlu, to jednak szereg 

kluczowych osób uczestniczących w realizacji 

Badania Sprawności Technicznej Budynku FEMA'y 

przeszło do śledztwa NIST'u i kontynuowało w nim 

kluczowe role. Niektórzy z nich to: 

 

■ Therese McAllister i John Gross stali się 

autorami projektu najważniejszej części śledztwa 

NIST'u “Konstrukcyjna Reakcja na Pożar i 

Analiza Zawalenia”. McAllister była edytorem 

rozdziału wprowadzającego raportu FEMA'y 

"Badanie Sprawności Technicznej Budynku" i 

jego liderem. Gross był współautorem 

wprowadzenia. 

■ Ronald Hamburger, którego firmie przyznano 

najważniejszą część kontraktu związanego z 

WTC 1 i WTC 2: badanie odpowiedzi termiczno-

konstrukcyjnej budynku na obciążenia 

pożarowe. Hamburger był liderem rozdziału 

raportu FEMA'y poświęconego wieżom WTC 1 i 

WTC 2. Jak wskazano powyżej Hamburger 

początkowo uważał, że “ładunki zostały 

rozmieszczone w budynku”, lecz widocznie 

wykluczył tę hipotezę, gdy dowiedział się, że nie 

była ona zgodna z oficjalnym sprawozdaniem. 

■ Ramon Gilsanz, którego firmie przyznano 

najważniejszy kontrakt związany z budynkiem 

WTC 7: opracowanie modeli konstrukcyjnych i 

hipotez zawalenia budynku WTC 7. Gilsanz był 

liderem rozdziału raportu FEMA'y poświęconego 

budynkowi WTC 7. 

 

W swoim końcowym projekcie, opublikowanym w 

sierpniu 2002 roku, NIST przyznał, że pożar nigdy 

nie spowodował całkowitego zawalenia budynku 

wysokościowego przed 11 września, 2001 r. 

Pomimo tego stwierdzenia NIST zajmował się swoją 

hipotezą z pełną wiarą, nawet idąc tak daleko, by 

ogłosić ją jako fakt: “Wieże WTC i budynek WTC 7 

są jedynymi znanymi przypadkami całkowitego 

konstrukcyjnego zawalenia się budynków 

wysokościowych, w których rolę odegrał pożar.” 

 

Pierwszy raport cząstkowy NIST’u z grudnia 2002r. 

nie omawiał żadnych hipotez szczegółowo. W maju 

2003r. NIST opublikował drugi raport cząstkowy, w 

którym wyłożył trzy wiodące hipotezy odnośnie 

destrukcji WTC 1 i WTC 2. Jedną z nich była “teoria 

naleśnikowania” FEMA’y, zakładająca zniszczenie 

łączników podłóg. Inna sugerowała, że łączniki 

trzymały mocno, co umożliwiło zwisającym 

podestom podłogowym wciąganie zewnętrznych 

kolumn do środka dopóty, dopóki się one nie 

wyboczyły. To stałoby się głównym mechanizmem 

inicjującym w prawdopodobnej sekwencji zawalenia 

wg NIST’u (patrz Tabela 2). Trzecia hipoteza 

zakładała bezpośrednie, wywołane pożarem, 

zawalenie kolumn. Jednakże raport cząstkowy z 

maja 2003 roku nie badał tej hipotezy destrukcji 

WTC 7. 

 

W czerwcu 2004 r. NIST opublikował trzeci 

znacznie bardziej obszerny raport cząstkowy 

zawierający doraźne ustalenia i hipotezy robocze 

zniszczenia wież WTC 1 i WTC 2, i tym razem 

również budynku WTC 7. Chociaż hipoteza robocza 

dla WTC 1 i WTC 2 

opisywała ogólną 

sekwencję zdarzeń od 

uderzenia samolotu do 

inicjacji zawalenia w 

stosunkowo klarownych 

krokach, to NIST nie 

zadecydował o 

mechanizmie 

inicjującym, ani o 

lokalizacji gdzie w 

każdym budynku 

mogłaby się ona 

wydarzyć. Jeśli chodzi o 

budynek WTC 7, to 

NIST zasugerował, że 

początkowe lokalne 

uszkodzenie gdzieś 

poniżej 13 piętra, 

spowodowane pożarem 

i/lub zniszczeniem 

konstrukcyjnym, 

uruchomiło uszkodzenie 

kolumny i dalszy 

pionowy postęp 

uszkodzeń w górę, aż 

do wschodniego 

penthouse'u. Wynikłe zniszczenia, jak spekulował 

NIST, wywołały poziomy postęp uszkodzeń poprzez 

niższe piętra, skutkując niewspółmiernym do 

przyczyn zawaleniem całego budynku. 

 

Hipoteza robocza NIST’u destrukcji WTC 7 została 

dalej rozwinięta w czasopiśmie Popular Mechanics 

w artykule z marca 2005r., który stwierdzał: 

“Badacze NIST'u obecnie popierają roboczą 

hipotezę, że budynek WTC 7 był znacznie bardziej 

narażony na szwank szczątkami z WTC 1 niż 

wskazywał na to raport FEMA'y... śledczy NIST'u 

uważają, że połączenie intensywnych pożarów i 

poważnych zniszczeń konstrukcyjnych przyczyniło 

się do zawalenia.” 

POWSZECHNE 
NIEPOROZUMIENIA 
 

“WTC 7 zawalił sie z powodu pożarów 

paliwa dieslowskiego.” 
5
 

Chociaż była to wiodąca hipoteza przez kilka 

lat, to FEMA i NIST nie odnalazły żadnych 

dowodów na jej poparcie i NIST w końcu 

wykluczył ją stwierdzając “Pożary paliwa 

dieslowskiego nie odegrały roli w zawaleniu 

budynku WTC 7.” 

“WTC 7 zawalił sie z powodu rozległego i 

niezwykle gorącego pożaru. To było 

rozszalałe piekło.” 
6
 

NIST doszedł do wniosku, że pożary w WTC 

7 nie były nadzwyczajne czy ekstremalne. W 

swoim końcowym raporcie stwierdza: 

“Pożary w WTC 7 były podobne do tych, 

jakie wydarzyły się w kilku wysokich 

budynkach gdzie automatyczne 

spryskiwacze nie funkcjonowały lub były 

nieobecne.” Rozszerzalność termiczna 

belek, które zainicjowały zawalenie miała 

miejsce “przy temperaturach setki stopni 

poniżej tych, jakie standardowo rozważa się 

w praktyce projektowej przy ustalaniu 

wartości wskaźników odporności 

przeciwpożarowej konstrukcji.” 



16 

A
rc

h
it

e
kc

i &
 In

ży
n

ie
ro

w
ie

 d
la

 P
ra

w
d

y 
o

 9
/1

1
 

W kwietniu 2005r. NIST ogłosił, że jego prace 

techniczne zostały niemalże zakończone i że projekt 

raportu o WTC 1 i WTC 2 zostanie upubliczniony w 

celu poddania go krytyce społecznej w czerwcu 

2005r., po czym 

opublikowany zostanie 

raport końcowy we 

wrześniu 2005 r.. NIST 

ogłosił także po raz 

pierwszy, że jego raport 

na temat WTC 7 zostanie 

upubliczniony, jako 

uzupełnienie do innego 

raportu, przy czym 

wstępny raport ma się 

pojawić w październiku 

2005 r., a raport końcowy 

jest zapowiadany na grudzień 2005 r. Ten 

harmonogram dla raportu WTC 7 został powtórzony 

podczas konferencji prasowej 23 czerwca 2005 r. 

 

W swoim raporcie cząstkowym z kwietnia 2005 r., 

NIST po raz pierwszy odniósł się do sprawy 

hipotezy sterowanego wyburzenia, lecz tylko w 

związku z budynkiem WTC 7: “NIST nie zauważył 

żadnych dowodów na to, że zawalenie WTC 7 

zostało spowodowane przez bomby, pociski lub 

sterowane wyburzenie.” NIST nie podał, jakie 

metody wykorzystał do poszukiwania dowodów 

sterowanego wyburzenia. O tym, czy faktycznie 

przeprowadził on odpowiednie poszukiwania takich 

dowodów będzie mowa w dalszych rozdziałach. 

 

Następnie, we wrześniu 2005r., podczas 

trzydniowej konferencji technicznej, gdzie NIST 

upublicznił swój końcowy raport o WTC 1 i WTC 2 

(patrz Tabela 2 zawierająca podsumowanie 

końcowej prawdopodobnej sekwencji zawalenia wg. 

NIST’u), zapowiedział on, że ogłoszenie jego 

raportu o WTC 7 będzie po raz kolejny opóźnione, 

gdyż prace techniczne zostaną zakończone w 

styczniu 2006 r. Upublicznienie raportu wstępnego 

do dyskusji społecznej zostało przewidziane na maj 

2006r., a ukończenie raportu końcowego na 

czerwiec 2006r. 

 

Jednak NIST znacznie przekroczył ten 

harmonogram. Raport, którego opublikowanie było 

w czerwcu 2005 r., planowane na koniec tego roku, 

zostanie w końcu opublikowany niemalże trzy lata 

później. Wywiad przeprowadzony przez New York 

Magazine w marcu 2006r. ze śledczym prowadzą-

cym NIST'u, Dr. Shyam'em Sunder'em, dostarcza 

pewnego wglądu w prawdopodobne przyczyny tego, 

dlaczego opublikowanie raportu było tak długo 

odkładane. Zapytany o WTC 7 Dr. Sunder powie-

dział, że NIST miał pewne “wstępne hipotezy”, 

następnie dodał “Jednak szczerze mówiąc, napra-

wdę nie wiem. Mieliśmy kłopot z rozgryzieniem 

 

 

Tabela 2: Podsumowanie Prawdopodobnej Sekwencji Zawalenia się Wież WTC 1 i WTC 2 

według NIST'u 

Krok 1: Zniszczenia Konstrukcyjne na skutek 
Uderzenia Samolotu 

Uderzenie samolotu zerwało 35 zewnętrznych kolumn i 

sześć rdzeniowych kolumn w WTC 1. Dodatkowe dwie 
zewnętrzne kolumny i trzy rdzeniowe kolumny były 
poważnie zniszczone. W WTC 2 uderzenie samolotu 

zerwało 33 zewnętrzne kolumny i 10 rdzeniowych kolumn. 
Dodatkowa zewnętrzna kolumna i rdzeniowa kolumna były 
poważnie zniszczone. 

Krok 2: Redystrybucja Obciążeń 

Zniszczenie zewnętrznych kolumn spowodowało, że ich 
obciążenie uległo redystrybucji głównie na kolumny obok 

strefy uderzenia. Zniszczenie kolumn rdzeniowych 
spowodowało redystrybucję głównie na sąsiednie jeszcze 
sprawne kolumny rdzeniowe, i w mniejszym stopniu na 

kolumny zewnętrzne poprzez kratownicę kapeluszową i 
system podestów podłogowych. Dodatkowa redystrybucja 
obciążenia na kolumny zewnętrzne miała miejsce, w miarę 

jak niektóre kolumny rdzeniowe zostały osłabione a więc 
skrócone. Obciążenia wzrastały do 25% w niektórych 
obszarach i malały do 20% w innych obszarach. 

Krok 3: Zerwanie Izolacji Przeciwpożarowej 

Natryskana izolacja przeciwpożarowa była całkowicie 
zerwana na wszystkich bokach niektórych zewnętrznych 

kolumn, kratownic, belek rdzeniowych, a na dużym 
obszarze i na wielu piętrach wszystkie płyty gipsowe były 
odbite od niektórych rdzeniowych kolumn. Według NIST'u 

zerwanie izolacji przeciwpożarowej było konieczne, aby 
możliwe było wydarzenie się zawalenia: “Wieże nie 
zawaliłyby się na skutek połączonego efektu uderzenia 

samolotu i późniejszych pożarów 

na wielu piętrach, gdyby izolacja przeciwpożarowa nie 

została zerwana lub tylko minimalnie uszkodzona w 
wyniku uderzenia samolotu.” 

Krok 4: Obwisanie Osłabionych Termicznie Paneli 
Podłogowych Ciągnięcie Zewnętrznych Kolumn do 
Środka 

Podgrzane panele podłogowe zaczęły obwisać i ciągnąć 
zewnętrzne kolumny do wnętrza, chociaż w niektórych 
obszarach połączenia podłogowe zostały zerwane i nie 

powodowały ciągnięcia kolumn. W WTC 1 obwisanie 
podłóg i wyginanie się do środka zewnętrznych kolumn 
miało miejsce na południowej stronie od 95-tego do 99-

tego piętra. W WTC 2 obwisanie podłóg i wyginanie się do 
środka zewnętrznych kolumn miało miejsce na wschodniej 
stronie budynku od 79-tego do 83-ciego piętra. 

Krok 5: Wyboczone Zewnętrzne Kolumny Powodujące 
Rozprzestrzenianie się Niestabilności 

Wygięte zewnętrzne kolumny wyboczyły się. Ich 

obciążenia grawitacyjne zostały przeniesione na 
sąsiadujące zewnętrzne kolumny, lecz te kolumny także 
szybko uległy przeciążeniu. W WTC 1 południowa ściana 

zawiodła. W WTC 2 wschodnia ściana zawiodła. 

Krok 6: Zapoczątkowane Globalne Zawalenie 

Fragmenty budynków powyżej miejsc gdzie nastąpiły 

uszkodzenia pochyliły się w kierunku uszkodzonych ścian, 
czemu towarzyszył ich ruch w dół. Piętra poniżej poziomu 
inicjacji zawalenia dawały niewielki opór opadającym 

górnym fragmentom. 

 

POWSZECHNE 
NIEPOROZUMIENIA 
 

“WTC 7 był poważnie uszkodzony przez 

szczątki z WTC 1; to nie tylko pożary 

spowodowały zawalenie.” 
7 

Chociaż NIST rozważał tę hipotezę to w 

końcu wykluczył ją stwierdzając “Poza 

inicjacją pożarów w WTC 7 zniszczenia 

spowodowane przez szczątki z WTC 1 

miały niewielki wpływ na zainicjowanie 

zawalenia budynku WTC 7.” 
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sprawy budynku Nr 7.” To było po trzech i pół roku 

śledztwa NIST'u poświęconego sprawie WTC. 

 

Tego samego miesiąca NIST przyznał nowy kontrakt 

firmie Applied Research Associates na wykonanie 

zadania określenia lokalizacji i przyczyny zdarzenia 

inicjującego i późniejszej serii uszkodzeń, które 

doprowadziły do całkowitego zawalenia WTC 7. 

Kontrakt został rozszerzony w sierpniu 2006 r. o 

zadanie określenia; czy jakiekolwiek “hipotetyczne 

zdarzenie lub zdarzenia wybuchu” przyczyniło się do 

destrukcji budynku WTC 7. Jak zobaczymy w rozdziale 

6, NIST użyje analizy wykonanej zgodnie z tym 

kontraktem przy jego próbie obalenia hipotezy 

sterowanego wyburzenia. 

 

W sierpniu 2008 r. opublikowano w końcu raport 

wstępny do dyskusji publicznej. Tego roku w 

listopadzie opublikowany został raport końcowy. 

Pożary paliwa dieslowskiego i zniszczenia 

konstrukcyjne nie były już dłużej stawiane, jako 

hipotezy, jako czynniki, które przyczyniły się do 

zawalenia. Zamiast tego to zwykłe pożary biurowe były 

wymieniane, jako jedyna przyczyna, co czyniło ją 

“pierwszym znanym przypadkiem całkowitego 

zawalenia budynku wysokościowego spowodowanego 

głównie pożarami.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 3: Podsumowanie Prawdopodobnej Sekwencji Zawalenia się WTC 7 według NIST’u 

Krok 1: Szczątki z WTC 1 rozniecają Pożary 

Spadające szczątki z wieży WTC 1, która zawaliła się 
o 10:28 rano, wznieciły pożary na co najmniej 10 
różnych piętrach pomiędzy piętrami 7 i 30.  

Krok 2: Pożar Rozprzestrzenia się 

Ponieważ nie było dostępu do wody w budynku WTC 7 
z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej po 
zawaleniu się WTC 1, system automatycznego 
spryskiwania i przeciwpożarowy nie mogły stłumić 
pożarów. Pożary na piętrach od 7 do 9 i od 11 do 13 
rozprzestrzeniały się w przeciągu kilku godzin. 

Krok 3: Rozszerzanie Termiczne Belek 

Pożary podgrzały stalowe belki podłóg w strefach 
oddziaływania do temperatur osiągających 700°C 
(1,292°F), powodując ich termiczne rozszerzenie i 
niszcząc konstrukcje szkieletowe podłóg na kilku 
piętrach. 

Krok 4: Odejście Dźwigarów 

W północno-wschodnim narożu budynku poniżej 13 
piętra, rozszerzające się termicznie belki wypchnęły 
krytyczny dźwigar (dźwigar A2001) z jego siedziska 
przy narożnej 79 kolumnie rdzenia. To rozszerzenie 
termiczne wydarzyło się przy temperaturach około, lub 
poniżej 400°C (750°F), co stanowi temperatury “setki 
stopni poniżej tych przyjmowanych w praktyce 
projektowej dla określenia wskaźników odporności 
przeciwpożarowej konstrukcji.” 

Krok 5: Kaskada Zawaleń Stropów 

Niepodparte dźwigary, wraz z innymi lokalnymi 
zniszczeniami wywołanymi pożarami, spowodowały 
zawalenie się piętra 13. To spowodowało kaskadę 
zawaleń stropów aż do piętra 5. 

Krok 6a: Wyboczenie Kolumny 79 

Z powodu kaskady zawaleń pięter kolumna 79 

pozostała bez bocznego podparcia na dziewięciu 
piętrach, co spowodowało wyboczenie kolumny w 
kierunku wschodnim pomiędzy piętrami od 5 do 14. 
Gdy kolumna 79 się wyboczyła, to jej górna część 
opadła powodując załamanie i - w konsekwencji - 
kolejne zawalenie wschodniego penthouse'u, co jest 
widoczne na wideach. 

Krok 6b: Wyboczenie Kolumn 80 i 81 

Kaskadowe zawalenia niższych podłóg otaczających 
kolumnę 79 doprowadziło do wzrostu nieskrępowanej 
wysokości kolumn 80 i 81, jak również do opadania na 
nie szczątków i redystrybucji na nie obciążeń, 
powodując ich wyboczenie. 

Krok 7: Propagacja Awarii Wewnętrznych Kolumn i 
Stropów 

Wszystkie połączenia podłóg z kolumnami 79, 80 i 81, 
jak również przyłącza do zewnętrznych kolumn puściły 
powodując, że wszystkie podesty po wschodniej 
stronie budynku opadły pozostawiając zewnętrzna 
fasadę wschodniej ćwiartki budynku WTC 7 w postaci 
pustego szkieletu. Awarie wewnętrznych kolumn 
postępowały następnie w kierunku zachodnim z każdą 
północno-południową linią trzech kolumn 
podstawowych wybaczającą się kolejno w wyniku 
utraty bocznego podparcia od systemu podłóg oraz sił 
wywieranych przez opadające gruzy, oraz 
redystrybucji obciążeń z wybaczanych kolumn. Ta 
sekwencja doprowadziła do upadku ściany osłonowej i 
zachodniego penthouse'u. 

Krok 8: Awarie Zewnętrznych Kolumn 

Po redystrybucji obciążeń na zewnętrzne kolumny, 
wyboczyły się one pomiędzy piętrami od 7 do 14 
powodując, że cała widoczna część budynku zapada 
się jednorodnie jak jeden blok - tak, jak to widać na 
wideach. 

 

 

WTC 1 w trakcie budowy. 

Widok 47-piętrowego 

WTC 7 z tarasu 

widokowego WTC 2. 

Plan piętra WTC1. W miejsce konwencjo-

nalnego rozwiązania projektowego, gdzie 

kolumny nośne  są rozmieszczone w 

regularnej sieci, projektanci skupili 

wszystkie kolumny w środku i na 

obwodzie, tworząc centralny rdzeń i 

zewnętrzny szkielet połączone poziomymi 

kratownicami podłogowymi spinającymi 

rdzeń ze ścianami obwodowymi. 

Plan piętra WTC 7. Według NIST'u, 

Kolumna 79 na północnowschodniej 

stronie była pierwszą kolumną, która 

uległa awarii. 
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W tym rozdziale dokonano przeglądu dowodów świadczących o zachowaniu 

konstrukcyjnym wież WTC 1 i WTC 2 podczas ich destrukcji. Cechy 

charakterystyczne ich zachowania, które zostaną przebadane obejmują 

zapoczątkowanie zawalenia, przyspieszenie ruchu w dół górnych sekcji 

sposób, w jaki materiały budynków były niszczone, wydmuchy gruzów z dużą 

prędkością (“petardy wyburzeniowe”) widziane podczas zawalenia, oraz relacje 

naocznych świadków destrukcji. 

 

 
W poprzednim rozdziale, przeanalizowaliśmy 

oficjalne śledztwa przeprowadzone przez FEMA i 

NIST i stwierdziliśmy, że zamiast rozpocząć od 

najbardziej prawdopodobnej hipotezy, — którą jak 

to ustaliliśmy jest sterowane wyburzenie — śledczy 

rozpoczęli od hipotezy zniszczenia spowodowanego 

pożarem. A potem uparcie trwali przy tej hipotezie 

do samego końca, rozważając i odrzucając jej 

rozmaite warianty przez kilka lat, zaś w przypadku 

śledztwa FEMA’y poświęconego WTC 7 przyznając, 

że ich najlepsza hipoteza ma tylko niskie 

prawdopodobieństwo wydarzenia się. 

 

Obecnie zbadamy dowody dotyczące 

konstrukcyjnego zachowania wież WTC 1 i WTC 2 

podczas ich destrukcji (WTC 7 będzie omówiony w 

następnym rozdziale) i dokonamy oceny, czy są one 

bardziej zgodne z hipotezą zniszczenia 

spowodowanego pożarem wysuwaną przez NIST 

czy z hipotezą sterowanego wyburzenia. Aby 

ukierunkować nasze badanie tych konkurujących 

hipotez wykorzystamy obecnie trzecią zasadę, 

stanowiącą fundament metody naukowej. David 

Ray Griffin formułuje ją następująco: “Żaden istotny 

dowód nie powinien być ignorowany.”
1
 Ta zasada 

ma centralne znaczenie przy ocenie oficjalnej 

hipotezy. 

 

Gdyż, jak to zobaczymy poniżej, NIST zignorował 

dużą ilość mających znaczenie dowodów poprzez 

zatrzymanie swojej analizy w momencie “inicjacji 

zawalenia”. Zamiast podania wyjaśnienia tego, co 

się faktycznie wydarzyło — zaobserwowanego 

zachowania budynków podczas ich destrukcji — 

NIST ograniczył zakres swojego śledztwa do 

określenia tego, co mogło się było wydarzyć, aby 

zainicjować zawalenia. NIST utrzymywał, że po tym 

momencie globalne (całkowite) zawalenie stało się 

nieuniknione. NIST jasno opisał swoje podejście w 

przypisie na stronie 82 swojego raportu końcowego: 

3  DESTRUKCJA WIEŻ 

WTC 1 I WTC 2 
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Uwaga w śledztwie była skupiona na sekwencji 

wydarzeń od chwili uderzenia samolotu do 

zainicjowania zawalenia, dla każdej wieży. W 

tym raporcie, dla zwięzłości, ta sekwencja jest 

przywoływana, jako “prawdopodobna 

sekwencja zawalenia”, chociaż zawiera ona 

mało informacji o konstrukcyjnym zachowaniu 

wież po tym, gdy osiągnięte zostały warunki 

inicjacji zawalenia i zawalenie stało się 

nieuniknione. 

 

Gwałtowny Początek 
 

Jak to omówiono w rozdziale 1, jedną z cech 

charakterystycznych sterowanego wyburzenia jest 

nagłe rozpoczęcie zawalenia; podczas gdy jedną z 

cech charakterystycznych zniszczenia 

spowodowanego pożarem jest to, że początek 

zawalenia jest stopniowy, z przypadkowo 

rozrzuconymi widocznymi gołym okiem 

deformacjami pojawiającymi się przed zawaleniem. 

Według autorów pracy Wielopiętrowe budynki o 

Konstrukcji Stalowej“, konstrukcja stalowa, mówiąc 

ogólnie, nie zawala się w sposób nagły, gdy 

zostanie wystawiona na pożar. Występują 

jednoznaczne sygnały ostrzegawcze, to jest, duże 

odkształcenia.”
2
 

 

 
U góry na lewo: Zapoczątkowanie zawalenia wieży 

WTC 2. 

 

U góry na prawo: Zapoczątkowanie zawalenia wieży 

WTC 1. Te kadry wideo pokazują, że zawalenie 

zostało zapoczątkowane na 98-ym piętrze, a nie na 

95-tym piętrze, gdzie skoncentrowane było wygięcie 

do wewnątrz zewnętrznych kolumn. Wyrzut dymu 

na 98-ym piętrze został uznany przez NIST na 

stronie 163, raportu NCSTAR 1-6. 

 

Zgodnie z większością raportów, rozpoczęcie 

zawalenia WTC 1 i WTC 2 było nagłe. Jak to opisali 

badacze Frank Legge i Anthony Szamboti w pracy 

pt. 9/11 i Wieże Bliźniacze: Gwałtowna Inicjacja 

Zawalenia była Niemożliwa, “Nie obserwowano 

powolnego, przewlekłego zawalenia, z obwisaniem 

elementów…. Jak to widać na wideach… górne 

sekcje nagle zaczęły się zawalać i dezintegrować.” 

 

 
Wyginanie do środka zewnętrznych kolumn na 

wschodniej elewacji WTC 2 pomiędzy piętrami 77 i 

83, o 9:58:55 rano (NIST NCSTAR 1-6, strona 178, 

Rysunek 6-21). 

 

Jednakże, prawdopodobna sekwencja zawalenia 

NIST’u przedstawia początek zawalenia, jako nie 

gwałtowny, na dwa sposoby: 

 

1. NIST utrzymywał, że wyginanie zewnętrznych 

kolumn rozpoczęło się kilka minut przed tym zanim 

rozpoczęły sie zawalenia.
3
 Jednakże, 

zaobserwowane wyginanie, które miało miejsce 

tylko na pewnym fragmencie jednej ściany w 

każdym budynku, nie kwalifikuje się do kategorii 

“jednoznacznych znaków ostrzegawczych” czy też 

“dużych deformacji”, jakie byłby spodziewane przed 

zniszczeniem spowodowanym pożarem. Jeśli 

wyginanie do środka było dostatecznie istotne, by 

wpływać na konstrukcję, to powinno ono być 

znacznie bardziej wyeksponowane, w którym to 

wypadku hipoteza NIST’u wewnętrznego wyginania 

zewnętrznych kolumn stałaby się wiodącą hipotezą 

znacznie wcześniej, niż się faktycznie stała. 

 

2. NIST twierdził następnie, że wyginające się 

ściany wyboczyły się i, że niestabilność później 

rozprzestrzeniła się na pozostałe zewnętrzne 

kolumny. Jednak nie ma wizualnych dowodów by 

którykolwiek z tych efektów wydarzył się przed 

rozpoczęciem zawalenia. Czytelnikom 

pozostawiono poczynienie założenia, że ten proces 

był niewidoczny i/lub, że to wszystko wydarzyło się 

w jednej chwili, jako część procesu inicjacji 

zawalenia. Według Kevina Ryana, byłego 

kierownika laboratorium w firmie Underwriters 

Laboratories, “rozprzestrzenienie sie niestabilności 

zajęłoby znacznie więcej czasu i nie skutkowałoby 

jednorodnym swobodnym spadkiem [górnej sekcji 

na dolną konstrukcję na dystansie do jednego 

piętra].”
4
 Co więcej, przed jakimkolwiek ruchem w 

okolicy 95-tego piętra, gdzie skoncentrowane było 

wewnętrzne wyginanie, wideo WTC 1 ukazuje, że 

zawalenie rozpoczyna się na 98-ym piętrze, z dużą 

ilością dymu wyrzuconą na wszystkie strony 

budynku. 

Stopniowy proces niszczenia i seria uszkodzeń 

konstrukcyjnych, które jak twierdzi NIST miały 
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miejsce, nie są widoczne na wideach, które w 

miejsce tego ukazują gwałtowny upadek i 

dezintegrację górnych sekcji. 

 

Stałe Przyspieszenie na 

Ścieżce Największego Oporu 
 

Według NIST'u, gdy już zawalenie zostało 

zainicjowane WTC 1 i WTC 2 zawaliły się w ciągu 

około 11 sekund i 9 sekund, odpowiednio,
5
 każda 

zapadając się “zasadniczo przy swobodnym 

spadku.”
6
 Dla wielu obserwatorów, prędkość 

zawalania była najbardziej uderzającą cechą ich 

destrukcji. 

 

Mimo to, wyjaśnienie NIST’u dlaczego WTC 1 i 

WTC 2 zawaliły się “zasadniczo przy swobodnym 

spadku” było ograniczone do pół-stronicowej sekcji 

w jego 10,000-stronicowym raporcie zatytułowanym 

“Zdarzenia Następujące po Inicjacji Zawalenia.” W 

tej sekcji, NIST próbował wyjaśnić prędkość i 

zupełność zawaleń mówiąc po prostu, że: 

 

"Zawalanie nie zostało zatrzyma-

ne przez stropy poniżej. Dlatego 

my nie wykonywaliśmy obliczeń, 

żeby pokazać to co było oczywi-

ste z obrazów wideo." 
— badacz NIST'u John Gross 

 

Piętro znajdujące się bezpośrednio poniżej 

pięter, na których nastąpiła awaria kolumn nie 

było w stanie zatrzymać tego początkowego 

ruchu, jak tego dowodzą widea rejestrowane z 

kilku punktów obserwacyjnych 

 

Konstrukcja poniżej poziomu inicjacji zawalenia 

oferowała minimalny opór opadającej masie 

budynku na poziomie i powyżej strefy 

uderzenia. Energia potencjalna uwolniona w 

ruchu w dół dużej masy budynku znacznie 

przekraczała zdolność nieuszkodzonej 

konstrukcji poniżej do zaabsorbowania, tej całej 

energii deformacji. 

 

Ponieważ piętra poniżej strefy inicjacji 

zawalenia dawały niewielki opór olbrzymiej 

energii wyzwolonej przez opadającą masę 

budynku, część budynku powyżej opadała w 

gruncie rzeczy w swobodnym spadku, jak to 

widać na wideach. 

 

Jednakże, NIST nie dostarczył obliczeń lub wyników 

modelowania, aby poprzeć swoje stwierdzenia. 

Zamiast tego on po prostu przywołał widea, jako 

dowody. Prośba o dokonanie sprostowania 

raportu NIST’u, zgłoszona na podstawie Ustawy o 

Jakości Informacji w roku 2007 przez grupę 

naukowców, inżynierów i dwóch członków rodzin 

ofiar 9/11, zawierała argumentację, że to nie jest 

zgodne z prawami fizyki: 

 

Tutaj, NIST nie zaproponował żadnego 

wyjaśnienia (t.j. przyczyny technicznej), 

dlaczego piętro poniżej strefy zawalenia nie 

było w stanie zatrzymać ruchu w dół wyższych 

pięter. Stwierdzenie “jak dowodzą widea 

rejestrowane z kilku punktów obserwacyjnych” 

jest jedynie wyjaśnieniem tego, co się stało, 

lecz nie daje czytelnikowi absolutnie żadnego 

poglądu, dlaczego to się wydarzyło. 

Podstawowe zasady inżynierii (na przykład 

zasada zachowania pędu) wskazywałyby, że 

niezniszczona konstrukcja stalowa poniżej 

strefy zawalenia, co najmniej, stawiałaby opór i 

spowalniała ruch w dół pięter znajdujących się 

powyżej. 

 

Wykorzystanie przez NIST filmów wideo, jako 

dowodów dla wyjaśnienia, dlaczego dolna 

konstrukcja nie powstrzymała spadku górnych sekcji 

była powtórzona przez śledczego Johna Grossa 

podczas jego seminarium, jakie wygłosił na 

Uniwersytecie Teksańskim w październiku, 2006 r. 

Podczas swej przemowy, on faktycznie odwołuje się 

do dowodów wideo, jako powodu uzasadniającego, 

dlaczego NIST nie potrzebował wykonania analizy: 

“Gdy już zawalenie zostało zapoczątkowane, 

dowody wideo są raczej klarowne. Ono nie zostało 

zatrzymane przez niższe piętra. Zatem, nie było 

obliczeń przez nas wykonanych, po to wykazać coś, 

co było oczywiste z obrazów wideo.”
7
  

 

Lecz, jak wskazano w Żądaniu Dokonania 

Sprostowania, brak zdolności dolnej konstrukcji do 

zatrzymania opadania górnych sekcji jest tym co 

faktycznie spowodowało śmierć 421 pierwszych 

ratowników i 118 użytkowników budynku na 

poziomie lub poniżej stref uderzeń,
8
 a w związku z 

tym zasługiwało na wszechstronne wyjaśnienie: 

 

Rodziny strażaków i pracowników WTC, którzy 

zostali uwięzieni na klatkach schodowych, gdy 

całość wież WTC zawaliła się na nich z 

pewnością doceniłaby kompetentne 

wyjaśnienie, dlaczego dolna konstrukcja nośna 

nie zapewniła zatrzymania czy choćby oporu 

przed zwaleniem się górnych pięter. 

 

NIST w swej odpowiedzi stwierdził: 

 

NIST wykonał swoje analizy do chwili, gdy 

budynki osiągnęły stan globalnej niestabilności. 

W tym momencie, z powodu wielkości ugięć 

oraz liczby mających miejsce uszkodzeń, 

modele komputerowe nie są w stanie osiągnąć 

zbieżności by uzyskać rozwiązanie …. Nie 

byliśmy w stanie dostarczyć pełnego 

wyjaśnienia całkowitego zawalenia. 
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Dostarczenie Pełnego Wyjaś-

nienia Całkowitego Zawalenia 
 

Podczas, gdy NIST przyznaje, że “nie był w stanie 

dostarczyć pełnego wyjaśnienia całkowitego 

zawalenia”, inni badacze po obu stronach sprawy 

przeanalizowali problem szeroko za pomocą metod 

innych niż modelowanie komputerowe. 

 

W szeregu artykułów wspierających hipotezę 

sterowanego wyburzenia dokonano pomiaru czasu 

upadku górnej sekcji WTC 1 i zaobserwowano, że 

ona ani przez chwilę nie spowolniła upadku podczas 

pierwszych czterech sekund, zanim nie zniknęła z 

widoku. Raczej, jej przyspieszenie pozostawało 

stałe, o wartości w przybliżeniu równej 64 

procentom przyspieszenia ziemskiego (swobodnego 

spadku)
9
, i nigdy nie było zauważalnego “spowolnie-

nia”, jakie byłoby konieczne, gdyby górna sekcja 

uderzyła i kruszyła dolną część konstrukcji. Brak 

spowolnienia z absolutną pewnością wskazywałby 

na to, że dolna konstrukcja była niszczona przez 

inną siłę nim górna sekcja do nie dotarła. 

 

W styczniu 2011, czasopismo naukowe ASCE 

Journal Engineering Mechanics - Mechanika 

Inżynierska) opublikował artykuł Dr. Zdenka 

Bazanta i Jia-Liang Le zatytułowany: Dlaczego 

Zaobserwowana Historia Ruchu Wież 

Światowego Centrum Handlu jest bez Załamań. 

Ten artykuł stanowił odpowiedź na artykuł 

Brakujący Wstrząs: Proste Obalenie Hipotezy 

Zawalenia NIST'u-Bazant'a, krytykującego 

wcześniejszą pracę Bazant’a stanowiącego próbę 

wyjaśnienia, dlaczego dolna konstrukcja dostarczyła 

tak słabego podparcia opadającym górnym 

sekcjom. W artykule z 2011 r., Bazant i Le twierdzili, 

że opóźnienie górnej sekcji WTC 1 było “daleko zbyt 

małe, aby mogło być zauważalne”, w ten sposób 

objaśniając, dlaczego zaobserwowany ruch był 

“gładki.”  

 

Anthony Szamboti, 

inżynier mechanik i 

jeden z autorów 

artykułu “The Missing 

Jolt - Brakujący 

Wstrząs”, oraz Richard 

Johns, profesor Nauk 

Filozoficznych, w maju 

2011 wysłali do Journal 

of Engineering 

Mechanics polemiczny 

artykuł argumentujący, 

że Bazant i Le użyli 

niepoprawnych 

wartości nośności kolumn jeśli chodzi o masę 

stropów dolnej konstrukcji i całkowitej masy górnej 

sekcji budynku Poprzez prostą korektę tych 

wartości, Szamboti i Johns uzasadniali, że analiza 

Bazanta i Le faktycznie dowodzi, iż spowolnienie 

górnej sekcji byłoby znaczne (gdyby w sprawę nie 

wchodziło wyburzenie), oraz że zawalenie 

zatrzymałoby się w ciągu około trzech sekund.
10

 

Podczas, gdy Journal of Engineering Mechanics z 

niewiadomych powodów odrzucił Polemiczny artykuł 

Szamboti'ego i Johns'a jako “pozostający poza 

zakresem” tego czasopisma, Szamboti, Johns i Dr. 

Grzegorz Szuladziński, światowej klasy ekspert 

mechaniki konstrukcji, zdołali opublikować artykuł, w 

którym ustosunkowują się do analizy Bazanta i Le w 

International Journal of Protective Structures - 

Międzynarodowe Czasopismo Budowli Ochron-

nych), zatytułowany "Some Misunderstandings 

Related to the WTC Collapse Analysis - Pewne 

Nieporozumienia związane z Analizą Zawalenia 

WTC". 

 

Odrzucenie Polemicznego Artykułu Szamboti'ego-Johns'a przez The Journal of 

Engineering Mechanics’ (Mechanika Inżynierska) 

Pomimo tego, że zwyczajowo czasopisma publikują 
artykuły polemiczne w stosunku do wcześniejszych 
artykułów, artykuł polemiczny Szamboti'ego i Johns'a 
opracowany w odpowiedzi na artykuł Bazanta i Le 
“Dlaczego Zaobserwowana Historia Ruchu Wież 
Światowego Centrum Handlu jest Bez Załamań” nigdy nie 
został opublikowany przez Journal of Engineering 
Mechanics, pomimo tego że pozytywnie przeszedł proces 
recenzji. 
 

Szamboti i Johns dostarczyli swój polemiczny artykuł do 
publikacji w maju 2011 r. Po upływie roku, otrzymali 
informację że ich artykuł został odrzucony przez jednego z 
recenzentów (drugi recenzent w ogóle nie wykonał 
recenzji). Szamboti i Johns stwierdzili, że komentarze 
recenzenta są błędne i dostarczyli dowodów obalających 
je. Wtedy Czasopismo poinformowało ich, że proces 
recenzji ich artykułu został zakończony i że przed 
opublikowaniem wymaga ona tylko recenzji edytorskiej. 
 
Minął kolejny rok bez jakichkolwiek działań. W maju 2013, 
Szamboti i Johns skontaktowali się edytorami Czasopisma. 
zakresem" tego Czasopisma. 

Trzy miesiące później, edytorzy poinformowali 
Szamboti'ego i Johnsa, że ich polemiczny artykuł jest 
"poza Szamboti i Johns odwołali sie w tej sprawie do 
Zarządu Instytutu Inżynierii Mechanicznej ASCE ciała, 
które nadzoruje działalność Journal of Engineering 
Mechanics. Bez znalezienia błędów merytorycznych w 
artykule Szamboti'ego i Johns’a lub wyjaśnienia, dlaczego 
uzasadnionym było przyjecie, że jest on "poza 
zakresem", Zarząd uznał, że Szamboti i Johns zostali 
potraktowani uczciwie i podtrzymał decyzję Czasopisma 
o odrzuceniu artykułu.  
 
W późniejszym czasie, Roger Ghanem, Przewodniczący 
Zarządu powiedział Szamboti'emu: “Chociaż wasz artykuł 
może bardzo dobrze mieścić się w zakresie Czasopisma 
to procedowanie przez Zarząd waszego przypadku 
dotyczyło tego czy wasze zgłoszenie do publikacji zostało 
potraktowane uczciwie czy też nie, i w sposób który jest 
zgodny z polityką Journal of Engineering Mechanics.” 

 

Na tym wykresie z polemicznego artykułu 

Szamboti'ego i Johns'a, obserwowana prędkość linii 

dachu WTC 1 jest porównywana z prędkością 

wyliczoną przy użyciu metody analitycznej Bazant i 

Le, jednak ze skorygowanymi wartościami 

wejściowymi, ukazując znaczne spowolnienia przy 

każdym stropie.
11
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Dzisiaj artykuł Bazanta i Le jest jedynym 

analitycznym materiałem, na którym opiera się 

wyjaśnienie oficjalnej hipotezy całkowitego 

zawalenia WTC 1 i WTC 2. Poprzez odrzucenie 

Polemicznego artykułu Szamboti'ego i Johnsa, 

Journal of Engineering Mechanics ograniczył 

krytykę artykułu Bazanta i Le do murów swej 

redakcji. Lecz artykuły omawiane tutaj, 

opublikowane w innym miejscu, dostarczają 

przekonującej argumentacji, że stałe przyspieszenie 

opadania i brak zauważalnego spowalniania, jako 

takie, stanowią niezbity dowód, że w celu 

zniszczenia WTC 1 i WTC 2 użyte były materiały 

wybuchowe. 

 

Zamiana w Pył, Rozkawałkowa-

nie, i Wybuchowy Wyrzut 

Fragmentów 
 

Ponieważ NIST zatrzymał swoją analizę w chwili 

inicjacji zawalenia, więc nie dostarczył on 

wyjaśnienia, w jaki sposób elementy i materiały 

budynków były niszczone. 

 

Zamiana w pył i Rozczłonkowanie 

 

Jedną z najbardziej rzucających się w oczy cech 

charakterystycznych destrukcji obu budynków była 

niemal całkowita zamiana w pył ich betonowych 

stropów podłogowych. Gubernator Nowego Jorku 

George Pataki dostarczył takiej wypowiedzi: 

 

Nie ma betonu. Jest bardzo mało betonu. 

Wszystko, co widać to aluminium i stal. Beton 

został zamieniony w pył. Byłem tutaj na miejscu 

we wtorek, i to było tak jakbym był na obcej 

planecie. Na całym dolnym Manhattanie — nie 

tylko w tym miejscu — od rzeki do rzeki, 

wszędzie był pył, proszek w warstwie o 

grubości dwóch, trzech cali. Beton został po 

prostu sproszkowany.
12

 

 

Co więcej, konstrukcje stalowe budynków były 

niemal całkowicie pofragmentowane. Poza pewnymi 

zewnętrznymi ścianami u podstawy każdego 

budynku wciąż stojącymi, praktycznie całe ich 

stalowe szkielety zostały porozrywane na małe 

kawałki, z konstrukcjami rdzeniowymi 

porozdzielanymi na poszczególne elementy oraz 

zewnętrznymi kolumnami porozłamywanymi na 

trzypiętrowe prefabrykowane sekcje. 

 

Co mogłoby wyjaśnić niemal kompletne 

sproszkowanie około 0.792 miliona metrów 

kwadratowych lekkich betonowych podestów 

podłogowych o grubości 14 cm i niemal 

kompletnego rozczłonkowania 220 pięter konstrukcji 

stalowych? NIST nie dostarcza żadnego 

wyjaśnienia, zaś działanie wyłącznie siły 

grawitacyjnej wydaje się nieprzekonujące. Prosta 

analiza przybliżonej ilości energii wymaganej do 

sproszkowania betonu i rozczłonkowania konstrukcji  

 
Sproszkowany beton zatopił dolny Manhattan 

olbrzymim obłokiem pyłu i pokrył ulice 

kilkucentymetrową warstwą pyłu. 

 

 
Szczątki z rozczłonkowanych konstrukcji WTC 1 i 

WTC 2. 

 

stalowych wskazuje, że potrzeba by było około 

1,255 gigadżuli energii, ilość znacznie 

przekraczająca szacowaną wielkość 508 gigadżuli 

grawitacyjnej energii potencjalnej zawartej w 

budynkach.
13 

 

Niemal kompletna zamiana w pył i rozczłonkowanie 

konstrukcji nośnych staje się jeszcze bardziej trudne 

do wytłumaczenia, gdy weźmiemy pod uwagę, że 

zawalenia odbyły się z “prędkością niemal 

swobodnego spadku.” Niemal kompletna zamiana w 

pył i rozczłonkowanie wymagałoby potężnych 

zderzeń materiałów na każdym piętrze, lecz mimo 

to NIST utrzymuje, że konstrukcje poniżej 

“dostarczały minimalnego oporu dla zawalającej się 

masy budynku”. Zatem oficjalna hipoteza próbuje 

pogodzić dwie sprzeczności: “minimalny opór” i 

“swobodny spadek”, z jednej strony opóźnienie było 

“daleko zbyt małe by było zauważalne” — a 

jednocześnie nastąpiła niemal kompletna zamiana 

w pył i rozczłonkowanie elementów betonowych i 

stalowych budynków. Jednak według Dr. Stevena 

Jonesa, byłego profesora fizyki na Uniwersytecie 

Brigham Young, “Ten paradoks można łatwo 

rozwikłać za pomocą hipotezy wybuchowego 

wyburzenia zgodnie, z którą materiały wybuchowe 

szybko usuwają materiał dolnych pięter włącznie ze 

stalowymi kolumnami podpierającymi i umożliwiają 

zawalenia z prędkością niemal swobodnego 

spadku.”
14
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Wybuchowy Wyrzut Materiałów 

 

Gdy beton był zamieniany w pył i konstrukcje były 

rozczłonkowywane duża część materiałów 

budynków była wyrzucana w górę i na boki jakby 

wystrzeliwane z łuku daleko poza obrysy podstaw 

budynków. Według Studium Oceny Sprawności 

Technicznej Budynków FEMA'y, pola szczątków 

rozciągały się na odległość 120 do 150 metrów od 

podstawy każdej wieży. 

 

W popularnym pięciominutowym wideo 

zatytułowanym North Tower Exploding - 

Eksplodująca Wieża Północna, wyprodukowanym 

przez nauczyciela fizyki Davida Chandlera, opisuje 

on zaobserwowane eksplozyjne wyrzuty materiałów, 

z WTC 1: 

 

Pod baldachimem opadających szczątków, czy 

widzicie szybką sekwencję wybuchowych 

wyrzutów materiału? Niektóre ze strumieni 

miały prędkość ponad 160 km/h…. One są 

ciągłe i powszechnie występujące. One 

przesuwają się progresywnie w dół elewacji 

budynku, utrzymując tempo z opadającymi 

szczątkami…. Budynek jest progresywnie 

niszczony od szczytu w dół falami eksplozji 

generującymi olbrzymi obszar rumowiska. 

 

Chandler następnie opisuje miotanie wielotonowych 

elementów stalowych: 

 

Proszę zwrócić uwagę, że zanurzone w 

obłokach pyłu znajdują się potężne dźwigary i 

całe sekcje stalowych konstrukcji, które są 

miotane na zewnątrz budynku…. Niektóre 

wylądowały w odległości przekraczającej dwie 

długości boiska piłkarskiego od podstawy 

wieży. 

 

Chandler następnie odnosi się do twierdzenia, że 

wyrzuty tych dźwigarów były spowodowane efektem 

sprężynowania wynikającym z napierania na nie 

górnych sekcji. 

 

Niektórzy ludzie sugerowali, że waga wieży 

napierająca na dźwigary spowodowała ich 

ugięcie a następnie ich sprężyste 

wystrzeliwanie na boki. Jednakże my nie 

widzimy pojedynczych wyskakujących 

dźwigarów. My widzimy większą część masy 

budynku… zamienianą na malutkie fragmenty 

szczątków i drobnego pyłu, oraz eksplozyjnie 

wyrzucaną we wszystkich kierunkach. 

 

Petardy Wyburzeniowe 
 

Wraz z zamianą na pył, rozczłonkowaniem, i 

wyrzutami wybuchowymi materiałów budynków, 

obserwowaliśmy to, co Kevin Ryan opisuje, jako 

“wybuchy szczątków z dużą prędkością 

wystrzeliwane z jakby punktowych źródeł.”
15

 Według 

Ryan'a, “Hipoteza wyburzenia sugeruje, że te 

wybuchy gruzów są 

wynikiem detonacji 

ładunków wybucho-

wych (petard), 

umieszczonych w 

kluczowych miejs-

cach konstrukcji, po 

to by ułatwić usu-

wanie podparcia.” 

Ryan kontynuuje 

swój bardziej 

szczegółowy opis 

tych wyraźnych 

petard: 

 

Na wideo mo-

żemy zobaczyć 

te wybuchy wy-

strzelające ze 

ścian wież nie-

mal 30 pięter 

poniżej frontu 

zawalania …. 

 

Każda z nich 

była gwałtowną 

emisją, która wydawała się pochodzić z 

punktowego źródła, wystrzeliwując na około 15 

do 30 metrów od elewacji budynku w ułamku 

sekundy. Z pojedynczych klatek wyjętych z 

wideo KTLA,
16

 możemy oszacować, że jeden z 

wybuchów został całkowicie wystrzelony w 

czasie około .45 sekundy. To daje średnią 

prędkość wybuchu około 51 metrów na 

sekundę. 

 

Brak jest wyjaśnienia ze strony NIST’u dla tych 

wybuchów gruzów o dużej prędkości w ich raporcie 

końcowym, jednak w dziale FAQs, gdzie są one 

nazywane “pyknięciami dymu” NIST stwierdza, 

“Opadająca masa budynku sprężyła powietrze 

pozostające poniżej niej — bardzo podobnie jak w 

przypadku działania tłoka — wymuszając ruch dymu 

i szczątków na zewnątrz okien w miarę jak piętra 

poniżej kolejno się waliły.”
 

 

Kevin Ryan przedstawił szereg argumentów 

wskazujących, dlaczego wyjaśnienie NIST’u nie jest 

prawdziwe: 

 

■ Piętra nie były rodzajem mocno uszczelnionych, 

zbiorników pod wysokim ciśnieniem, co byłoby 

konieczne, aby wygenerować nadciśnienia 

dostatecznie duże, aby spowodować wybuchy 

okien. 

 

■ Opadająca masa musiałaby działać jak płaska 

płyta wywierając równomierne ciśnienie we 

wszystkich punktach. Lecz opadające górne 

sekcje, same ulegając dezintegracji jak 

zaobserwowano na wideach nie mogły wywierać 

jednorodnego ciśnienia. 

 

 

Materiały z WTC 1, włącznie z wielotonowymi 

belkami eksplozyjnie wyrzucanymi we wszystkich 

kierunkach na kilkadziesiąt metrów.  
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■ Nawet, jeśli 

założy się doskonale 

zbiorniki i jednorodne 

ciśnienie to wykorzy-

stując prawo gazu 

doskonałego do obli-

czenia zmiany ciśnie-

nia, można obliczyć, 

że ciśnienie powietrza 

nie wzrosłoby dostate-

cznie, aby wyłamać 

okna. 

 

■ Wybuchy 

zawierały zamienione 

w pył gruzy, a nie dym 

i kurz. Jednakże, 

materiały budowlane 

20 do 30 pięter poniżej 

strefy zawalania nie mogły zostać sproszkowane i 

wyrzucone poziomo przez ciśnienie powietrza. 

 

Zeznania Naocznych Świadków 

o Wybuchach 
 

Oprócz dużej ilości materiałów wideo i 

fotograficznych z zarejestrowaną destrukcją WTC 1 

i WTC 2, istnieje całe bogactwo zeznań naocznych 

świadków. Najbogatszym źródłem relacji naocznych 

świadków jest dokument World Trade Center Task 

Force Interviews - Wywiady z Członkami Sił 

Operacyjnych Światowego Centrum Handlu, 

Nowojorskiego Wydziału Straży Pożarnej (FDNY’s), 

który zawiera około 10,000 do 12,000 stron zeznań 

ponad 500 osób z personelu FDNY zebranych od 

początku października 2001 do końca stycznia 

2002. 

 

NIST oświadcza w swoim raporcie końcowym, że 

nie znalazł “dowodów potwierdzających 

alternatywne hipotezy sugerujące, że wieże WTC 

zostały zawalone poprzez sterowane wyburzenie z 

użyciem materiałów wybuchowych zainstalowanych 

przed 11 września, 2001.”
17

 Chociaż NIST nie 

uzasadnia dalej tego stwierdzenia w swoim raporcie 

końcowym, to jeden z argumentów 

uzasadniających, zamieszczonych w ich dziale 

FAQs brzmi następująco: 

 

[N]ie było dowodów (zebranych przez NIST lub 

przez …Wydział Straży Pożarnej Nowego 

Jorku) świadczących o jakimkolwiek wybuchu 

lub eksplozjach w obszarze poniżej uderzenia i 

pięter objętych pożarem, gdy szczytowe sekcje 

budynku rozpoczęły swój ruch w dół po inicjacji 

zawalenia. 

 

To stwierdzenie ignoruje i bezpośrednio zaprzecza 

obfitości zeznań naocznych świadków, którzy 

donosili, że byli świadkami eksplozji, które 

świadomie zidentyfikowali, jako takie. 

Najbardziej wszechstronna analiza tych relacji 

opracowana przez Dr. Graeme MacQueen, 

emerytowanego profesora Nauk Religijnych, 

Uniwersytetu McMaster, i udokumentowana w 

rozdziale 8, The 9/11 Toronto Report - Raportu o 

9/11 z Toronto, identyfikuje 156 takich naocznych 

świadków. Ogromna większość spośród nich — 

135, czy też 87 procent całości — to pierwsi 

ratownicy, w tej liczbie 121 z FDNY i czternastu z 

Wydziału Policji, Władz Portowych. Trzynastu to 

reporterzy, zaś pozostałych ośmiu MacQueen 

zalicza do kategorii “inni”, zwykle ludzi, którzy 

pracowali w pobliżu WTC 1 i WTC 2. Wybór tych 

relacji dokonany w oparciu o charakterystyki 

omówione poniżej (Identyfikacja, Siła i Wzorzec) 

przedstawiono w Załączniku A na stronie 44. 

 

MacQueen wskazuje, że głównym zarzutem przy 

traktowaniu tych relacji, jako dowodów na 

sterowane wyburzenie jest to, że obserwowane 

eksplozje były pewną inną naturalną formą 

eksplozji, jakie zdarzają się przy dużych pożarach. 

Jednakże, MacQueen identyfikuje trzy wspólne 

cechy charakterystyczne pośród sprawozdań, które 

odróżniają eksplozje w WTC 1 i WTC 2 od czterech 

rodzajów eksplozji, które typowo zdarzają sie 

podczas pożarów (eksplozja typu wrząca-ciecz-

rozprężająca się-para czy też “BLEVE”-wy; 

eksplozje elektryczne; eksplozje dymowe czy też 

“wsteczne podmuchy ognia – ang. backdrafts”; oraz 

eksplozje spalania): 

 

Identyfikacja: Jeśli napotykane eksplozje były 

takiego typu jak te powszechnie zdarzające się 

podczas pożarów to zasadnym jest spodziewać 

się, że strażacy by je rozpoznali jako takie i 

nazwali by je adekwatnie. Jest bardzo niewiele 

świadectw, gdzie oni tak uczynili. Przeciwnie, 

mieli oni klarowne odczucie, że to były 

eksplozje innego typu niż te, z jakimi zwykli byli 

się stykać... 

 

Siła: Wielu naocznych świadków 

jednoznacznie oceniało, że widzieli oni 

eksplozje niszczące Wieże Bliźniacze. Lecz 

żadne eksplozje spośród powszechnie znanych 

czterech typów eksplozji związanych z 

pożarami nie mogły tego dokonać… 

 

Wzorzec: …Wielu naocznych świadków 

opowiadało o regularnych, gwałtownych 

zdarzeniach zachodzących sekwencyjnie w dół 

budynku, których nie można wyjaśnić żadnym 

typem spośród czterech powszechnych 

rodzajów eksplozji. 

 

Pogląd, że eksplozje zniszczyły WTC 1 i WTC 2 był 

tak dominujący pośród strażaków, że stało się to 

przedmiotem szerokiej dyskusji. “W tym punkcie 

debata zaczęła się robić zaciekła, ponieważ, pogląd 

był taki, że budynek wyglądał tak jakby został 

zburzony za pomocą ładunków,” powiedział 

 

Wyrzuty gruzów z dużą prędkością, czy też 

"petardy," były wystrzeliwane z punktowych 

źródeł w WTC 1 i WTC 2, nawet 20 do 30 pięter 

poniżej frontu zawalania. 
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Tabela 4. Jak Zwolennicy Konkurencyjnych Hipotez Wyjaśniali Każdy Obszar Dowodów. 

 NIST: Zniszczenie indukowane 
pożarem 

Niezależni badacze: sterowane 
wyburzenie 

Gwałtowny 
początek 

Ignoruje nagłość i utrzymuje, że miała 
miejsce seria awarii konstrukcyjnych, na 
które nie ma dowodów. 

Przyjmują do wiadomości i uznają za 
dowód gwałtownej detonacji materiałów 
wybuchowych. 

Stałe 
przyspieszenie 

Zatrzymuje analizę w chwili inicjacji zawalenia. 
Spekulatywne twierdzi, że zawalenie stało się 
nieuniknione po tym, gdy zostały osiągnięte 
warunki inicjacji zawalenia. 

Przyjmują do wiadomości i uznają za dowód, 
że materiały wybuchowe zniszczyły dolne 
konstrukcje zanim dotarły do nich walące się 
górne sekcje. 

Sproszkowanie, 
Rozczłonkowanie, 
i Eksplozyjny 
Wyrzut Materiałów 

Zatrzymuje analizę w chwili inicjacji 
zawalenia. Nie podaje w raporcie 
końcowym lub w dziale FAQ's. 

Przyjmują do wiadomości i uznają za 
dowód, że materiały wybuchowe sprosz-
kowały, rozczłonkowały i wybuchowo 

wyrzuciły na zewnątrz materiały budynku. 

Petardy 
Wyburzeniowe 

Zatrzymuje analizę w chwili inicjacji zawalenia. 
Nie podaje w raporcie końcowym Spekulatywnie 
twierdzi w dziale FAQ's, że to są “wydmuchy 
dymu” spowodowane sprężonym powietrzem. 

Przyjmują do wiadomości i uznają za 
dowód, że materiały wybuchowe niszczy-
ły konstrukcję przed frontem zawalania. 

Zeznania 
Świadków o 
wybuchach 

Ignoruje w raporcie końcowym. W dziale FAQ's, 
zaprzecza istnieniu dowodów eksplozji 
zebranych przez FDNY. Gdy formalnie 
zakwestionowany, twierdzi, że zeznania 
świadków “brane jako całość” nie potwierdzają 
hipotezy sterowanego wyburzenia. 

Przyjmują do wiadomości i uznają za 
dowód użycia materiałów wybuchowych. 

 

Christopher Fenyo w swoim wywiadzie na temat sił 

ekspedycyjnych WTC. John Coyle przypomniał w 

swoim wywiadzie, “Faktycznie myślałem, że ona 

eksplodowała. Tak właśnie myślałem przez całe 

godziny po wydarzeniu …. Każdy, jak myślę w tym 

momencie nadal uważał, że te budynki zostały 

wysadzone”. 

 

Żądanie sprostowania wniesione do NIST'u w 

2007 r. było uzasadnione tym, że NIST, poza innymi 

problemami, zignorował zeznania naocznych 

świadków o eksplozjach zawartych w raporcie 

World Trade Center Task Force Interviews - 

Przesłuchania członków Sił Ekspedycyjnych 

Światowego Centrum Handlu. NIST zareagował 

stwierdzeniem, że on się z nimi zapoznał i, “Biorąc 

je całościowo, przesłuchania nie potwierdzają 

twierdzenia, że materiały wybuchowe miały 

znaczenie przy zawaleniu Wież WTC” — znacząco 

odmienne stanowisko od tego przedstawionego na 

ich stronie FAQ, które stwierdza, że “Nie było 

dowodów (zebranych przez … Wydział Straży 

Pożarnej Nowego Jorku) jakichkolwiek wybuchów 

lub eksplozji ….” 

 

W każdym bądź razie, MacQueen odrzuca ocenę 

NIST’u, pisząc w artykule 118 Witnesses: The 

Firefighters’ Testimony to Explosions in the 

Twin Towers - 118 Świadków: Zeznania 

Strażaków o Eksplozjach w Wieżach 

Bliźniaczych: 

 

Mamy 118 świadków spośród populacji 503. 

Ponad 23% spośród naszej grupy było 

świadkami eksplozji. W mojej ocenie to jest 

bardzo wysoki udział procentowy świadków 

szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę,…[że 

Przesłuchiwani] standardowo nie byli pytani o 

eksplozje, i w większości przypadków, nie byli 

nawet pytani o zawalenia wież. Zeznania, jakie 

otrzymaliśmy były oferowane dobrowolnie, a w 

związku z tym reprezentują nie maksymalną 

liczbę świadków eksplozji, lecz minimalną 

liczbę. 

 

Wniosek 
W tym rozdziale zbadaliśmy pięć obszarów 

materiału dowodowego dotyczącego zachowania 

konstrukcyjnego wież WTC 1 i WTC 2 podczas ich 

destrukcji. W Tabeli 4 poniżej przedstawiono każdy 

zakres materiału dowodowego i wskazano jak 

badacze wpierający różne konkurujące hipotezy 

odnieśli się do tego materiału dowodowego. 

 

Stwierdziliśmy, że NIST, z uwagi na to, że 

zdecydował się zatrzymać swoją analizę w chwili 

zapoczątkowania zawalenia, zrealizował “małą 

analizę” konstrukcyjnego zachowania budynków 

podczas procesu ich destrukcji, w ten sposób 

rozmyślnie ignorując wszelkie dowody, które 

mogłyby pochodzić z tego wydarzenia. W wyniku 

tego, końcowy raport NIST’u nie dostarcza żadnego 

wyjaśnienia dowodów analizowanych powyżej. 

Bardzo ograniczone wyjaśnienia, których NIST 

dostarczył pochodzą głównie z jego strony sieciowej 

FAQ (często zadawane pytania), i mają one raczej 

charakter spekulatywny, a nie są oparte o analizę 

naukową. Z drugiej strony hipoteza sterowanego 

wyburzenia łatwo, prosto i w wyczerpujący sposób 

wyjaśnia wszystkie te dowody, jeśli chodzi o 

konstrukcyjne zachowanie wież WTC 1 i WTC 2 

podczas ich destrukcji. 
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W tym rozdziale dokonano przeglądu dowodów dotyczących konstrukcyjnego 

zachowania budynku WTC 7 podczas jego destrukcji. Cechy charakterysty-

czne, które zostaną przeanalizowane obejmują swobodny upadek WTC 7, jego 

rozczłonkowanie i zbite gruzowisko, oraz relacje naocznych świadków jego 

destrukcji. Dodatkowo, zostanie przebadana informacja o oczekiwaniu przez 

lokalne władze budynku WTC 7 na jego spodziewane zawalenie. 

 
W poprzednim rozdziale, przeanalizowaliśmy 

dowody świadczące o konstrukcyjnym zachowaniu 

WTC 1 i WTC 2 podczas ich destrukcji i 

stwierdziliśmy, że hipoteza o sterowanym 

wyburzeniu znacznie łatwiej, prościej i w pełniejszy 

sposób wyjaśnia dostępne dowody, w stosunku do 

hipotezy zniszczenia wywołanego pożarem. Ocena 

ta została częściowo uzasadniona faktem, że NIST 

zignorował i nie dostarczył w swoim końcowym 

raporcie w zasadzie żadnego wyjaśnienia 

tłumaczącego zachowanie wież WTC 1 i WTC 2 po 

chwili inicjacji zawalenia. 

 

Obecnie zbadamy dowody świadczące o 

zachowaniu konstrukcyjnym budynku WTC 7 

podczas jego destrukcji i w analogiczny sposób 

ocenimy czy bardziej jest ono spójne z hipotezą 

zniszczenia spowodowanego pożarem, czy z 

hipotezą sterowanego wyburzenia. Podczas, gdy 

metodologia NIST’u zastosowana do WTC 1 i WTC 

2 była taka, by zatrzymać analizę w chwili inicjacji 

zawalenia, w przypadku WTC 7 NIST poszedł dalej 

niż chwila inicjacji zawalenia. Jednakże, jak 

zobaczymy poniżej, NIST ponownie zignorował 

znaczną część istotnych dowodów, idąc nawet tak 

daleko jak próba zaprzeczenia najważniejszemu 

dowodowi: nagłemu i symetrycznemu zawaleniu się 

WTC 7 z przyspieszeniem swobodnego spadku. 

 

Nagły i Symetryczny 

Swobodny Spadek 
 

Obecnie NIST przyznaje, że WTC 7 zawalał się z 

prędkością swobodnego spadku (czy też z 

przyspieszeniem grawitacyjnym) przez okres około 

2.25 sekundy zanim zaczął spowalniać.
1
 David 

Chandler nauczyciel fizyki, który wszechstronnie 

analizował zachowanie WTC 7 wyjaśnia znaczenie 

faktu swobodnego spadku w artykule 

zatytułowanym Free Fall and Building 7 on 9/11 - 

Swobodny Spadek i Budynek 7 dnia 9/11: 

 

4  DESTRUKCJA 

BUDYNKU WTC 7 
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Trzecie Prawo Newtona mówi, że gdy obiekty 

oddziaływują, to zawsze wywierają na siebie 

wzajemnie równe przeciwnie skierowane siły. 

Dlatego, gdy obiekt spada to, jeśli wywiera on 

jakąś siłę na obiekty pozostające na jego 

ścieżce to te obiekty muszą oddziaływać na 

niego, spowalniając jego spadek. Jeśli 

obserwuje się poruszanie się obiektu z 

prędkością swobodnego spadku, to można 

wywnioskować, że nie ma niczego na jego 

ścieżce, co wywierałoby na niego siłę, 

spowalniającą jego ruch…. 

 

Stosując powyższe do WTC 7, wyjaśnia on: 

 

Swobodny spadek nie jest spójny z jakimkolwiek 

naturalnym scenariuszem zniszczenia, 

związanym z osłabieniem, wyboczeniem czy 

kruszeniem, ponieważ przy każdym takim 

scenariuszu wystąpiłyby duże siły oddziaływania 

z podtrzymującą konstrukcją, która spowolniłaby 

upadek…. Naturalne zawalenie skutkujące 

swobodnym spadkiem jest po prostu 

niewiarygodne….  

 

Chandler i inni w związku z tym traktują swobodny 

spadek WTC 7, jako dowód na sterowane 

wyburzenie. Jak NIST wyjaśnia fakt swobodnego 

spadku zgodnie ze swoja hipotezą zniszczenia 

zaindukowanego pożarem? Aby zadowalająco 

odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw 

przeanalizować początkowe próby NIST’u 

zaprzeczenia wystąpienia swobodnego spadku. 

 

Zaprzeczenia NIST’u Wystąpienia 

Swobodnego Spadku 
 

Dnia 21 sierpnia, 2008 r. — sześć lat od dnia, kiedy 

po raz pierwszy ogłoszono rozpoczęcie śledztwa 

NIST’u w sprawie Światowego Centrum Handlu — 

NIST upublicznił swój projekt raportu o zawaleniu 

się WTC 7 do krytyki publicznej. W raporcie tym 

NIST podał, że czas zawalenia się WTC 7 był o 40 

procent dłuższy niż czas, jaki trwałoby jego 

zawalanie przy swobodnym spadku: 

 

Czas opadania linii dachu przez 18 pięter 

wyniósł 5.4 sekundy…. Zatem, faktyczny czas w 

ciągu, którego 18 górnych pięter północnej 

elewacji zawaliło się, określony w oparciu o 

dowody z wideo, był w przybliżeniu 40 procent 

dłuższy niż wyliczony czas swobodnego 

spadku… 

 

NIST powtórzył tę opinię w swoich Pytaniach i 

Odpowiedziach do Śledztwa NIST'u 

Poświęconego WTC 7 (WTC 7 FAQ’s), 

stwierdzając jednoznacznie, “WTC 7 nie zawalał się 

z prędkością swobodnego spadku”. Śledczy 

prowadzący NIST’u, Dr. Shyam Sunder, powtórzył 

to ponownie podczas Konferencji Technicznej 

NIST’u o WTC 7, 26 Sierpnia, 2008 r., gdy zadano 

mu następujące 

pytanie, sformułowane i 

dostarczone przez 

Davida Chandlera: 

 

Wiele kompetent-

nych pomiarów z 

wykorzystaniem 

całej gamy metod 

wskazuje, że półno-

cnozachodnie Naro-

że WTC 7 zawalało 

się, z dokładnością 

do kilku procent, z 

przyspieszeniem 

grawitacyjnym. 

Jednakże wasz 

raport zaprzecza 

temu, stwierdzając 

spadek o 40 procent 

wolniejszy niż 

swobodny spadek, 

w oparciu o 

pojedynczy rezultat 

pomiarowy. Jak tak 

wyraźnie widoczny, 

łatwo mierzalny 

wynik może być 

ignorowany? 

 

Dr. Sunder zareagował 

poprzez najjaśniejsze 

jak tylko może być 

wyartykułowanie defini-

cji swobodnego spadku, 

jednocześnie zaprze-

czając, że miał on 

miejsce w przypadku 

WTC 7: 

 

Czas swobodnego 

spadku byłby wtedy 

gdyby spadał obiekt, 

pod którym nie 

byłoby żadnych 

nośnych elementów 

konstrukcyjnych…. To, co pokazuje analiza …to 

to, że czas potrzebny by doszło do zawalenia 

konstrukcji modelowej… wynosi 5.4 sekundy. To 

jest około 1.5 sekundy lub z grubsza 40 procent 

dłużej niż wtedy, gdyby miał miejsce swobodny 

spadek. I to w żadnym stopniu nie jest 

niezwykłe, ponieważ był zapewniony opór 

konstrukcji nośnej w tym konkretnym przypadku. 

 

Domniemany Czas Zawalania NIST'u 

Wynoszący 5.4 Sekundy 
 

Przyczyna rozbieżności pomiędzy pomiarami 

Chandler’a i pomiarem NIST’u zawarta jest w 

powyższym stwierdzeniu Dr. Sunder’a, w którym 

wyjaśnia on, że model komputerowy NIST’u pokazał 

czas zawalania 5.4 sekundy. Jak stwierdza 

 

Ukazany jest budynek WTC 7 zawalający się 

symetrycznie na swój własny obrys . On 

przyspieszał z przyspieszeniem ziemskim 

przez 2.25 sekundy swojego zawalania się . 
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Chandler w części 1 serii filmów 

wideo p.t. Finally NIST Admits 

Free Fall - W Końcu NIST 

Przyznaje Swobodny Spadek: 

 

Czy nie wydaje się państwu 

interesującym, że 5.4 sekundy jakie 

[NIST] pomierzył jako czas 

zawalenia akurat tak się zdarza, że 

dokładnie odpowiada teoretycznemu 

przewidywaniu z ich modelu? Ten 

stopień dokładności jest niewiarygodnie rzadki, 

gdy modeluje się wydarzenia rzeczywistego 

świata. 

 

Rzeczywiście, gdy odliczymy wstecz 5.4 sekundy 

od chwili, w której linia dachu znika z pola widzenia, 

to stwierdzimy, że nie ma oczywistego ciągłego 

ruchu budynku, który można by rozsądnie 

zinterpretować, jako początek zawalania. Według 

Chandler'a, “Ponieważ ich model przewidywał 5.4 

sekundy na zawalenie 18-pięter, oni posłusznie 

wyczarowali 5.4-sekundowy pomiar, aby 

dopasować się [do modelu].” Następnie, NIST 

założył, że przyspieszenie opadania podczas tych 

5.4 sekund było “w przybliżeniu stałe”
2
 — pomimo 

tego, że budynek pozostawał w niemal całkowitym 

bezruchu przez więcej niż sekundę. Opierając się 

na tej niedokładnej analizie ruchu budynku WTC 7, 

NIST zaprzeczył, wystąpieniu swobodnego spadku. 

 

Przyznanie przez NIST wystąpienia 

swobodnego spadku 
 

Ku zdziwieniu wielu obserwatorów, NIST zmienił 

swoje stanowisko na przeciwne w swoim raporcie 

końcowym przyznając, że budynek WTC 7 wszedł w 

swobodny spadek na okres 2.25 sekundy. Lecz 

NIST wciąż utrzymywał, że całkowity czas 

zawalenia wynosił 5.4 sekundy, i teraz dzielił się na 

trzy oddzielne etapy: 

■ Etap 1 (0 do 1.75 sekundy): przyspieszenie 

mniejsze niż grawitacyjne (tj. upadek 

wolniejszy niż swobodny spadek) 

■ Etap 2 (1.75 do 4.0 sekund): przyspieszenie 

grawitacyjne (swobodny spadek) 

■ Etap 3 (4.0 do 5.4 sekundy): zmniejszone 

przyspieszenie, ponownie mniejsze niż 

grawitacyjne
3
 

Jednakże na pierwszym etapie, — który NIST 

charakteryzuje, jako “powolny spadek z 

przyspieszeniem mniejszym niż grawitacyjne, który 

odpowiadał wyboczeniu zewnętrznych kolumn na 

niższych piętrach” — budynek faktycznie pozostaje 

niemalże w bezruchu. Poprzez utrzymywanie 

istnienia pierwszego etapu, w którym mamy sobie 

wyobrazić “wybaczanie zewnętrznych kolumn” 

powodujące “powolny spadek”, NIST ukrywa ważną 

cechę swobodnego spadku WTC 7, tj. jego 

gwałtowne zapoczątkowanie. W części 3 serii wideo 

zatytułowanej, W Końcu NIST Przyznaje 

Swobodny Spadek, Chandler zauważa: 

 

To, co jest szczególnie uderzające to 

gwałtowność zapoczątkowania swobodnego 

spadku. Przyspieszenie nie buduje się 

stopniowo. Wykres [zmiany przyspieszenia w 

czasie] po prostu tworzy załamanie. Budynek 

przeszedł od statycznego podparcia do 

zerowanego podparcia w sposób 

natychmiastowy …. 

 

Następnie Chandler opisuje drugą ważną własność 

swobodnego spadku WTC 7: 

 

Początek swobodnego spadku był nie tylko 

gwałtowny, lecz także rozciągał sie on na całą 

szerokość budynku. Mój pomiar przyspieszenia 

był oparty o dane dla północno-zachodniego 

naroża. 

Ostatnie pomiary NIST'u potwierdzające 

swobodny spadek były oparte na danych dla 

środkowego punktu linii dachowej. 

 

 
Wykres Davida Chandlera z części 3 wideo "NIST w Końcu 

Przyznaje Występowanie Swobodnego Spadku." 

przedstawia zależność prędkości linii dachu WTC 7 od 

czasu. Nachylenie wskazuje na przyspieszenie swobodnego 

spadku. Nagła zmiana nachylenia wskazuje na nagłe 

rozpoczęcie swobodnego spadku. 

 

Biorąc pod uwagę tempo przyspieszenia, 

gwałtowność, i symetrię opadania WTC 7, Chandler 

wnioskuje: 

 

Zawalenie, które widzimy nie mogło być 

spowodowane awarią kolumny, lub awarią kilku 

kolumn, czy też sekwencji awarii kolumn. 

Wszystkie 24 kolumny wewnętrzne i 58 kolumn 

obwodowych musiałyby być usunięte jednocze-

śnie na przestrzeni ośmiu pięter w dół budynku 

 

 
Model NIST'u zawalania się budynku WTC 7 ukazuje duże 

deformacje elewacji WTC 7 nieobserwowane na wideach, i 

nie rekonstruuje swobodnego spadku podczas 2.25 sekund. 

 

Dr.Shyam Sunder wyjaśnia 

znaczenie swobodnego Spa-

dku podczas Konferencji 

Technicznej nt. WTC 7 

NIST'u, 26 sierpnia, 2008. 
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w ciągu niewielkiego ułamka sekundy, i to w 

taki sposób, że szczytowa połowa budynku 

pozostaje nienaruszona i niezniekształcona. 

 

Podczas, gdy hipoteza sterowanego wyburzenia 

wyjaśnia swobodny spadek WTC 7 bez trudu, w 

prosty sposób i kompletnie, końcowy raport NIST’u 

nie dostarczył wyjaśnienia, w jaki sposób doszło do 

swobodnego spadku. On po prostu stwierdza, “Trzy 

etapy postępu zawalenia opisane powyżej są 

spójne z wynikami analiz globalnego zawalenia 

omawianymi w rozdziale 12 dokumentu NIST 

NCSTAR 1-9,” (rozdział, w którym przedstawiono 

wyniki “całościowego modelu” NIST’u). Lecz to 

stwierdzenie jest niepoprawne. Swobodny spadek w 

etapie 2 nie jest wykazywany przez model NIST’u. 

Niepowodzenie komputerowego modelu NIST’u, 

odtworzenia obserwowanego w rzeczywistości 

zawalania się WTC 7 będzie analizowany bardziej 

szczegółowo w rozdziale 6. 

 

Rozczłonkowanie Elementów 

Konstrukcyjnych i Konwersja 

w Niewielką Stertę Gruzów 
 

Tak jak w przypadku destrukcji WTC 1 i WTC 2, 

stalowa konstrukcja WTC 7 była niemal kompletnie 

rozczłonkowana, chociaż, w odróżnieniu od 

szczątków WTC 1 i WTC 2 zgodnie z twierdzeniami 

NIST'u, “Szczątki WTC 7 były w większości zawarte 

wewnątrz pierwotnego obrysu budynku.”. 

 

Jak to omówiono w rozdziale 1, rozczłonkowanie 

konstrukcji jest bardzo ważną cechą 

charakterystyczną sterowanego wyburzenia. W 

wywiadzie z 1996 roku z NOVA'ą, Stacey Loizeaux 

z firmy Controlled Demolition, Inc. opisał 

technologię, jaka jest wykorzystywana do 

rozczłonkowania konstrukcji budynku i 

spowodowania jego upadku wewnątrz własnego 

obrysu: 

 

W zależności od wysokości konstrukcji, 

będziemy pracować na kilku różnych piętrach 

— zazwyczaj gdzieś pomiędzy drugim i 

szóstym…. Pracujemy na kilku wyższych 

piętrach, aby pomóc wykonawcy rozbiórki we 

fragmentacji większych szczątków tak, aby 

wszystkie szczątki były zamienione na 

wystarczająco niewielkie i łatwe w obsłudze 

kawałki…. Określenie “implozja”… jest bardziej 

przemawiającym określeniem, pozwalającym 

wyjaśnić to, co robimy niż “eksplozja.” Jest cała 

seria niewielkich eksplozji jednak budynek, jako 

taki nie rozpryskuje się na zewnątrz. On 

faktycznie jest wciągany do środka na samego 

siebie. To, co my naprawdę robimy to usuwanie 

konkretnych kolumn podpierających wewnątrz 

konstrukcji, a następnie nakłanianie budynku 

do upadku w tę lub inną stronę, lub prosto w 

dół. 

Trudno sobie wyob-

razić rezultat, który 

wymaga tak dużego 

stopnia zaplanowa-

nia i operacji inżynie-

ryjnych by był on 

osiągnięty Spontini-

cznie, w wyniku za-

walenia spowodowa-

nego pożarem pod 

wpływem sił gra wita-

cyjnych. Rzeczywiście 

symulacje modelu 

komputerowego NIST’u kończą się wkrótce po 

inicjacji zawalenia, i NIST nie próbuje opracować 

wyjaśnienia rozczłonkowania elementów 

konstrukcyjnych oraz niewielkiej sterty gruzów w 

jakiejkolwiek innej sekcji swojego raportu. 

 

Zeznania Naocznych Świadków 

o Wybuchach 
 

NIST stwierdza w swojej sekcji FAQ na temat WTC 

7, że “nie słyszano żadnych odgłosów wybuchów na 

ścieżkach dźwiękowych wideo zarejestrowanych 

podczas zawalania się WTC 7 lub zgłaszanych 

przez świadków”. Jednakże, zarówno zapisy audio 

jak i relacje świadków o wybuchach podczas 

destrukcji WTC 7 zaprzeczają temu stwierdzeniu 

NIST’u. 

 

Chociaż nie ma tak wielu zeznań naocznych 

świadków o eksplozjach w WTC 7 jak w WTC 1 i 

WTC 2, to jednak istnieje kilka relacji, które silnie 

wskazują, że miały miejsce eksplozje bezpośrednio 

przed i podczas destrukcji WTC 7. Takie między 

innymi jak: 

 

■ Craig Bartmer, były strażak NYPD: 

 

Nagle… spojrzałem w górę, i… budynek zaczął 

zapadać się na siebie…. zacząłem biec… i cały 

czas słyszało się “thume, thume, thume, thume, 

thume.” Myślę, że wiem, że to eksplozja, gdy ją 

słyszę.
4
 

 

■ Student medycyny pierwszego roku NYU 

zidentyfikowany, jako Darryl: 

 

Usłyszeliśmy ten dźwięk, który brzmiał jak 

uderzenie pioruna…. Obróceni — byliśmy 

zszokowani…. To wyglądało tak, jak fala 

uderzeniowa przedzierająca sie przez budynek i 

wszystkie okna wylatywały na zewnątrz…. Po 

upływie około sekundy dolne piętro zawaliło się, 

po czym w jego ślady poszedł budynek.
5
 

 

■ Kevin McPadden, niestowarzyszony, ratownik 

wolontariusz: 

A potem było to jakieś następne dwie, trzy 

sekundy słyszało się eksplozje. Jak BA-

 

Konstrukcja stalowa WTC 7 została 

rozczłonkowana i utworzyła zwarty stos 

gruzowiska. 
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BOOOOOM! I to było jak oddzielny 

dźwięk…BA-BOOOOOM! I czuło 

się dudnienie w ziemi, tak, niemal 

tak silne, że niemal chciało się 

czegoś schwycić.
6
 

 

Te relacje naocznych świadków są 

potwierdzone przez materiał 

filmowy wideo MSNBC reporterki 

Ashleigh Banfield znajdującej się 

kilka budynków na północ od WTC 

7. Na tym wideo, ona słyszy głośny dźwięk, zwraca 

swoją uwagę na WTC 7, i mówi, “O mój Boże…. To 

jest to.” Po około siedmiu sekundach po tym, gdy 

usłyszała głośny dźwięk WTC 7 zawala się. Jak 

zauważa David Chandler na wideo pt. Sound 

Evidence for Explosions - Solidne Dowody 

Eksplozji: 

 

Były dwa wybuchy, po czym było siedem 

kolejnych w regularnych odstępach, wszystko 

razem w ciągu dwóch i pół sekund. Może 

przypomnieć się zeznanie Craig'a Bartmer’a: 

“Cały czas słyszało się ‘thume, thume, thume, 

thume, thume.’”…. 

 

Gdy słyszymy w tle serię ostrych, regularnych 

dźwięków, budynek jeszcze nie zaczął się 

zapadać. Gdy słyszymy reporterkę mówiącą 

“To jest to, ”budynek jeszcze nie zaczął się 

zapadać…. Wybuchy, które słyszeliśmy miały 

miejsce sekundy przed tym, gdy budynek 

zaczął się zawalać. 

 

Oprócz relacji naocznych świadków o wybuchach w 

czasie destrukcji WTC 7, były relacje dwóch 

mężczyzn, naocznych świadków — Michael'a 

Hess'a (Rada Korporacyjna Miasta Nowy Jork) i 

Barry'ego Jennings'a (Zastępcy Dyrektora Operacji 

Kryzysowych przy Władzach Zasobów 

Mieszkaniowych Miasta Nowy Jork) — którzy 

zeznali, iż doświadczyli eksplozji i dymu na klatce 

schodowej w północnowschodniej części budynku 

WTC 7 przed zawaleniem się WTC 1 o 10:28 rano.
7
 

Twierdzono, że to, czego doświadczyli Hess and 

Jennings było skutkiem działania szczątków z WTC 

1 uderzających w WTC 7. Jednakże, to twierdzenie 

nie jest przekonywujące, gdyż Hess i Jennings byli 

na klatce schodowej po przeciwnej stronie budynku 

WTC 7 (północnowschodniej) w stosunku do tej, w 

którą uderzały szczątki (południowozachodnia), a 

ich relacja wskazuje, że eksplozja i dym, jakich 

doświadczyli wydarzyły się przed zawaleniem WTC 

1.
8
 

 

Uprzednia Wiedza o Planowa-

nej Destrukcji Budynku WTC 7 
 

Około godziny później po destrukcji WTC 1 o 10:28 

rano, władze Światowego Centrum Handlu zaczęły 

przewidywać zawalenie się budynku WTC 7, z 

wielką pewnością i precyzją. Ich przewidywanie było 

tak silne, że media szeroko donosiły o 

nieuniknionym zawaleniu WTC 7, przy czym 

niektóre źródła wiadomości donosiły o zawaleniu 

zanim ono faktycznie miało miejsce. Wybór relacji 

ukazujących to rozpowszechnione przekonanie 

jest przedstawiony w Załączniku B na stronie 46. 

 

Oficjalna hipoteza miała nas przekonać, że 

przewidywanie władz było “oparte na dowodach”, 

przewidywanie dokonane na podstawie 

oszacowania zniszczeń i pożarów w WTC 7. 

Jednakże, po bliższym zbadaniu, wysoki stopień 

pewności i precyzji wskazuje, że zamiast 

powyższego przewidywanie było oparte na 

wcześniejszej wiedzy. Innymi słowy, ktoś na miejscu 

miał uprzednia wiedzę o tym, że WTC 7 ma być 

zburzony i zaczął ostrzegać innych po to by uniknąć 

ofiar i stworzyć opowieść o spowodowanym 

pożarami zawaleniu. Tak oto, ostrzeżenia były 

suflowane, jako wniosek z opartego na faktach 

przewidywania, że budynek się zawali z powodu 

zniszczeń konstrukcyjnych i pożarów. 

 

Pogląd, że przewidywanie było raczej oparte na 

uprzedniej wiedzy raczej, a nie dowodach 

materialnych jest silnie wspierany przez 

następujące fakty: 

 

■ Prawdopodobna sekwencja zawalania NIST’u 

składa się z bezprecedensowej i niewykrywalnej 

serii uszkodzeń konstrukcyjnych, których nie 

można było przewidzieć na podstawie 

obserwacji zniszczeń konstrukcyjnych (które, jak 

NIST twierdził później nie przyczyniły się do 

zawalenia) i pożarów. Jeśli założymy, że 

hipoteza NIST’u jest prawdziwa, to nie byłoby 

powodu by przewidywać całkowite zawalenie, 

nawet na kilka sekund przed tym, gdy się ono 

zdarzyło. W oparciu o scenariusz NIST’u, 

wydarzenie, które władze przewidziały miało 

nieskończenie małe prawdopodobieństwo 

wydarzenia się, aż do chwili na kilka sekund 

przed tym zanim się ono wydarzyło. W tym 

momencie, rozwinął się niezwykle 

nieprawdopodobny łańcuch zdarzeń, i uczynił 

ich przewidywanie poprawnym. Taki scenariusz 

nie jest przekonywujący. 

 

■ Szereg budynków w okolicy paliło się i uległo 

znacznie większym zniszczeniom na skutek 

destrukcji wież WTC 1 i WTC 2. A jednak władze 

uchwyciły się budynku WTC 7 jako tego, który z 

pewnością się zawali i ustanowiły wokół niego 

strefę bezpieczeństwa. 

 

■ Ocena FEMA'y Sprawności Technicznej 

Budynku doprowadziła do stwierdzenia, że 

najlepsza hipoteza zawalenia, do jakiej mogło 

ono dojść miała “tylko niskie prawdopodo-

bieństwo wydarzenia się.” Jak władze były w 

stanie przewidzieć wydarzenie, o tak niskim 

prawdopodobieństwie? 

 

Reporterka MSNBC Ashleigh 

Banfield słyszy głośny dźwięk 

z odległości kilku budynków 

na północ od WTC 7 i mówi, 

"O mój Boże. To jest to." 
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Tabela 5. Jak Badacze Wyjaśniali Dowody Dotyczące Konstrukcyjnego Zachowania WTC 7. 

 NIST: Zniszczenie indukowane 
pożarem 

Niezależni badacze: 
sterowane wyburzenie 

Gwałtowny 
Symetryczny 
Swobodny Spadek 

Próbuje zaprzeczyć, że miał miejsce swobodny 
spadek. Potem przyjmuje to do wiadomości, lecz 
zaciemnia jego znaczenie i nie dostarcza 
wyjaśnienia dla jego wystąpienia. 

Przyjmują do wiadomości i uznają za 
dowód, że do jednoczesnego usunięcia 
wszystkich kolumn użyto materiałów 
wybuchowych. 

Rozczłonkowanie 

Konstrukcji w Zwarty 

Stos Gruzów 

Kończy modelowe obliczenia komputerowe 
krótko po inicjacji zawalenia i nie dostarcza 
wyjaśnienia dla obserwowanych zjawisk. 

Przyjmują do wiadomości i uznają za 
dowód, że materiały wybuchowe 
rozczłonkowały konstrukcję i 
spowodowały jej ułożenie się na zwartym 
stosie gruzowiska. 

Zeznania Świadków o 
wybuchach 

Zaprzecza istnieniu zapisów dźwiękowych 
zeznań świadków mówiących o wybuchach. 

Przyjmują do wiadomości i uznają za 
dowód użycia materiałów wybuchowych. 

Uprzednia wiedza o 
Destrukcji 

Dostarcza hipotezy, która jest niekompatybilna z 
wysokim stopniem pewności i dokładności, z jaką 
była przewidywana destrukcja budynku WTC 7. 

Przyjmują do wiadomości i uznają za 
dowód uprzedniej wiedzy o tym, że WTC 
7 ma być zawalony. 

 

■ Inżynierowie byli “zszokowani tym, co się 

przydarzyło budynkowi 7 Światowego Centrum 

Handlu” i nie mogli tego wytłumaczyć. Nawet tak 

późno jak w marcu 2006, główny śledczy NIST’u 

powiedział czasopismu New York Magazine, “Ja 

naprawdę nie wiem. Mieliśmy kłopot ze 

znalezieniem klucza do zawalenia budynku Nr 

7.” Jak władze były w stanie przewidzieć 

wydarzenie, którego inżynierowie nie byli w 

stanie wyjaśnić nawet cztery i pół roku 

później? 

 

■ Wideo CNN zarejestrowało zarówno dźwięk 

eksplozji wydobywający sie z WTC 7 jak i 

ostrzeżenie ratownika o tym, że WTC 7 ma “być 

wysadzony” zaledwie kilka sekund przed jego 

destrukcją: 

 

[Dźwięk eksplozji]. Niezidentyfikowany głos: 

“Słyszałeś to?” Głos ratownika #1: “Proszę 

uważać na ten budynek, on będzie się zawalał 

….” Glos ratownika #2: “Budynek ma być 

wysadzony, proszę się cofnąć…. Proszę się 

obejrzeć za siebie, ten budynek będzie 

wysadzony. Będą płomienie i opadające 

gruzy.”
9
 

 

■ Istnieją, co najmniej cztery sprawozdania 

wskazujące, że sterowane wyburzenie było 

rozważane i planowane. (Patrz Załącznik B na 

stronie 46.) 

 

Podsumowanie 
 

W tym rozdziale przeanalizowaliśmy trzy obszary 

dowodów dotyczące konstrukcyjnego zachowania 

budynku WTC 7 podczas jego destrukcji, jak 

również spodziewanego przez władze lokalne 

ewentualnego zawalenia się budynku WTC 7. 

Tabela 5 powyżej ukazuje zestawienie tych 

obszarów dowodów i wskazuje jak badacze 

 

  
WTC 7 przed i po zawaleniu. Opierając się na prawdopodobnej sekwencji zawalania 

NIST'u, nie byłoby powodu aby nastąpiło całkowite zawalenie . 

 

wspierający konkurujące hipotezy podjęli się 

wytłumaczenia tych dowodów. 

 

Po pierwsze ustaliliśmy, że NIST próbował 

zaprzeczać najważniejszemu dowodowi destrukcji 

WTC 7: to jest jego gwałtownemu, symetrycznemu 

zawalaniu z przyspieszeniem swobodnego spadku. 

NIST później przyznał, że WTC 7 weszło w 

swobodny spadek, lecz zaciemniał znaczenie 

wystąpienia swobodnego spadku i nie dostarczył 

wyjaśnienia, w jaki sposób to było możliwe. 

Następnie widzieliśmy, że NIST nie dostarczył 

wyjaśnienia, dlaczego rozczłonkowaniu uległy 

elementy konstrukcyjne WTC 7 i dlaczego był tak 

niewielki stos gruzów, oraz że zaprzeczył on 

istnieniu zapisów dźwiękowych i zeznań naocznych 

świadków raportujących wybuchy. Na koniec, 

widzieliśmy, że NIST sformułował hipotezę 

zawalenia spowodowanego pożarem, która jest 

niezgodna z wysokim poziomem ufności i precyzji, z 

jaką destrukcja budynku WTC 7 była spodziewana. 

 

Z drugiej strony — podobnie jak w przypadku WTC 

1 i WTC 2 — hipoteza sterowanego wyburzenia 

łatwo, prosto, i w kompletny sposób wyjaśnia 

wszystkie dowody konstrukcyjnego zachowania 

budynku WTC 7 podczas jego destrukcji. Ona 

wyjaśnia także duży stopień pewności i precyzję, z 

jakimi oczekiwano na destrukcję WTC 7. 
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W tym rozdziale dokonano przeglądu dowodów wskazujących na 

występowanie wysoko-temperaturowych reakcji termitowych podczas 

destrukcji WTC 1, WTC 2 i WTC 7. Dowody, które zostaną przeanalizowane 

obejmują: stopiony metal widziany, wylewający się z WTC 2, stopiony metal w 

rumowiskach wszystkich trzech budynków, zasiarczoną stal w WTC 7, żelazne 

kuleczki oraz nano-termit w pyle Światowego Centrum Handlu. 

 
W poprzednich dwóch rozdziałach, 

przeanalizowaliśmy dowody dotyczące 

konstrukcyjnego zachowania WTC1, WTC2 i WTC7 

podczas ich destrukcji. Obecnie zajmiemy się 

dowodami wskazującymi na występowanie 

wysokotemperaturowych reakcji chemicznych przed 

i podczas destrukcji budynków. Podobnie jak w 

poprzednich rozdziałach ocenimy czy te dowody są 

bardziej zgodne z hipotezą katastrofy 

spowodowanej pożarami czy z hipotezą 

sterowanego wyburzenia. 

 

Aby ukierunkować prace analityczne nad 

konkurującymi hipotezami, zastosujemy trzecią 

zasadę omawianą wcześniej — “Żaden istotny 

dowód nie powinien być zignorowany” — do 

przeanalizowania wysokotemperaturowych reakcji 

chemicznych. “Rozdział 23: Eksplozje” dokumentu 

NFPA 921, który stanowi zbiór narodowych 

wytycznych badania pożarów i eksplozji stwierdza: 

“Wszystkie dostępne źródła paliwa powinny być 

wzięte pod uwagę i eliminowane dopóki nie zostanie 

zidentyfikowane jedno paliwo, jako to, które spełnia 

wszystkie kryteria fizycznego zniszczenia jak 

również wszelkie inne istotne dane. ”W przypadku 

potencjalnego użycia egzotycznych przyspieszaczy 

włącznie z termitem, NFPA 921 zaleca: 

“Wskaźnikami egzotycznych przyspieszaczy są 

między innymi… stopiona stal lub beton.” 

 

Jak zobaczymy poniżej, NIST nie zastosował się do 

wytycznych NFPA 921. Zamiast tego, potraktował 

on dowody na wysokotemperaturowe reakcje 

chemiczne w mniej więcej taki sam sposób, w jaki 

potraktował dowody dotyczące konstrukcyjnego 

zachowania budynku: albo zaprzeczając im, 

ignorując je lub podając spekulatywne wyjaśnienia 

nieoparte na analizie naukowej. Tak jest, gdyż nie 

ma przekonującego, logicznego wyjaśnienia dla 

wystąpienia wysokotemperaturowych reakcji 

chemicznych innego niż sterowane wyburzenie z 

użyciem technologii opartej na termicie. 

 

 

 

5  TEMPERATUROWE 

REAKCJE TERMITOWE 

Zdjęcia czerwono szarych płatków z 

każdej spośród czterech próbek pyłu z 

WTC. Wkładka w (d) ukazuje szarą 

warstwę płatka. 
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Ciekły Metal wylewający się z 

WTC 2 
 

Tuż przed 9:52 rano stopiony metal zaczął wylewać 

się z WTC 2 w pobliżu północnowschodniego 

naroża na 80-tym piętrze i wyciek ten trwał z 

narastającą intensywnością aż do zawalenia o 9:59. 

NIST dostarczył bogatej dokumentacji świadczącej 

o wylewaniu się płynnego metalu, który był 

opisywany i na temat, którego formułowane są 

następujące hipotezy: 

 

Po zaledwie sekundzie [po 9:51:51], jasna 

plama pojawiła się u szczytu jednego okna… i 

jarząca się ciecz zaczęła wylewać się z tego 

miejsca …. 

 

Skład wylewającego się materiału może być 

jedynie przedmiotem spekulacji jednak jego 

zachowanie sugeruje, że to mogło być stopione 

aluminium…. Poradnik Stowarzyszenia 

Aluminium …określa zakresy punktów 

topnienia dla stopów, [z jakich zbudowana była 

konstrukcja Boeinga 767] na około 500°C do 

638°C i 475°C do 635°C…. Te temperatury 

znajdują się znacznie poniżej tych jakie 

charakteryzują w pełni rozwinięte pożary (tj. 

1,000°C)….
1
 

 

Jednakże, jak Dr Steven Jones pisze w pracy Why 

Indeed Did the WTC Buildings Completely 

Collapse - Dlaczego Naprawdę Budynki WTC 

Kompletnie się Zawaliły, to twierdzenie jest nie do 

obrony z powodu koloru stopionego metalu: 

 

Czy jest bardziej prawdopodobne, że spadający 

stopiony metal z Wieży WTC 2… to stopione 

żelazo pochodzące z reakcji termitowej CZY 

lejące się stopione aluminium? 

 

Żółty kolor wskazuje, że temperatura stopionego 

metalu wynosiła około 1,000°C wyraźnie 

powyżej takiej jaką mogły wytworzyć czarno-

dymowe pożary węglowodorów w Wieżach…. 

Także fakt, że ciekły metal zachowuje 

pomarańczową barwę, gdy zbliża się do ziemi… 

dodatkowo wyklucza aluminium…. 

 

Zauważyliśmy także [podczas naszych 

eksperymentów], że …opadające aluminium wy-

kazywało srebrno-szary 

kolor, przyczyniając się 

znacząco do dowodu, że 

żółto-biały stopiony metal 

wypływający z Wieży 

Południowej na krótko 

przed jej zawaleniem to 

NIE było stopione 

aluminium. 

 

W swoim dziale FAQs 

opublikowanym w sierpniu 

2006, niemalże rok po 

opublikowaniu jego 

końcowego raportu NIST 

próbował ustosunkować się 

do krytycznych głosów, że 

stopione aluminium miałoby 

srebrny wygląd: 

 

Należałoby się 

spodziewać, że czyste 

ciekłe aluminium bę-

dzie wyglądać sreb-

rzyście. Jednakże, 

stopiony metal był ba-

rdzo prawdopodobnie 

zmieszany z dużymi 

ilościami gorących, 

częściowo spalonych 

materiałów organi-

cznych…, które mogły 

dawać pomarańczową 

poświatę bardzo 

podobnie jak drewniane polana płonące w 

kominku. 

 

Podczas, gdy NIST nie przetestował swojej hipotezy 

— zaledwie zapewniając, że jest ona “bardzo 

prawdopodobna” — Dr. Jones zweryfikował ją: 

 

NIST wyraża hipotezę, że płynące aluminium 

zawierające częściowo spalone materiały 

organiczne, “może dawać pomarańczowy 

odcień.” Ale czy rzeczywiście będzie dawało? 

Zdecydowałem się na wykonanie eksperymentu, 

aby to potwierdzić…. Oczywiście widzieliśmy 

kilka rozżarzonych węgielków, lecz to nie 

zmieniło srebrnego odcienia płynącego, 

opadającego aluminium…. 

 

Na wideach ukazujących stopiony 

metal wyciekający z WTC 2 tuż przed 

jej zawaleniem, spadająca ciecz 

wygląda jak jednolicie 

pomarańczowa, a nie tylko miejscami 

pomarańczowa i z pewnością nie 

srebrna. Wnioskujemy z tych 

wszystkich analiz, że spadający 

metal, który wylewał się z WTC 2 to 

NIE było aluminium. 

 

 
Stopiony metal wylewający się na zewnątrz wieży WTC 2. 

 

 

Reakcja termityczna 

Stopione aluminium. 

Kluczowe POJĘCIA 
 
Termit: Mieszanina sproszkowanego 

aluminium i tlenku żelaza (rdzy). Gdy 

zapalona, aluminium redukuje tlenek żelaza 

do stopionego żelaza przy 2,500°C 

(4,500°F). Typowo używany do spawania 

szyn i w granatach. Nie jest standardowo 

używany przy sterowanych wyburzeniach. 

 

Nano-termit: Termit zrobiony z nano-

cząstek (~jedna tysięczna mikrometra). Jego 

zwiększona powierzchnia powoduje, że pali 

się on znacznie szybciej niż konwencjonalny 

termit. 
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Dziewięć lat później, NIST nadal nie przeprowadził 

swoich własnych eksperymentów, aby zweryfikować 

swoją hipotezę, ani też nie zrewidował działu FAQ, 

by wziąć pod uwagę wyniki eksperymentów Dr. 

Jones’a. 

 

Ciekły Metal w Gruzowisku 
 

Stopiony metal był widziany nie tylko wtedy, gdy 

wylewał się z WTC 2, kilkudziesięciu świadków 

widziało go w ruinach wszystkich trzech budynków. 

Niewielki wybór tych świadectw przywołany jest 

poniżej: 

 

■ Leslie Robertson, inżynier naczelny przy 

projektowaniu budynków WTC 1 i WTC 2 

powiedział publicznie: “Byliśmy na dole na 

poziomie B-1, gdy jeden ze strażaków 

powiedział ‘Myślę, że to Pana zainteresuje.’ I oni 

wyciągnęli duży blok betonu, a tam była jakby 

mała rzeka płynącej stali.”
2
 

 

■ Kapitan FDNY Philip Ruvolo przypomina sobie 

wraz z innymi strażakami siedzącymi obok 

niego: “Zszedłbyś na dół i zobaczyłbyś 

stopioną stal, stopioną stal, płynącą w dół 

szynami kanałowymi, jakbyś był w odlewni, 

to było jak lawa.” Inni strażacy przytakiwali: 

“Jak lawa.” “Jak 

lawa z wulkanu.”
3
 

 

■ Ken 

Holden, Komisarz 

Wydziału Projekt-

owania i Konstru-

kcji Nowego Jorku 

zeznał przed 

Komisją 9/11: “W 

podziemiach było 

wciąż tak gorąco, 

że stopiony metal 

skapywał po 

bokach ścian z Budynku 6.”
4
 

 

Według NIST’u najwyższa temperatura osiągnięta 

przez pożary wynosiła 1,100°C. Jednakże stal 

konstrukcyjna nie zaczyna się topić dopóki nie 

zostanie osiągnięta temperatura około 1,482°C 

(2,700°F). Jak zatem NIST wyjaśni dowody 

świadczące o topnieniu się metalu?  

 

Pierwszym posunięciem NIST’u było pominięcie 

dowodów istnienia stopionego metalu w ich raporcie 

końcowym. Następnie w sierpniu 2006 w swoim 

dziale FAQ, NIST odniósł się do tych dowodów 

poprzez następujące pytanie i odpowiedź: 

 

13. Dlaczego śledztwo NIST’u nie bierze pod 

uwagę raportów o stopionej stali w ruinach 

wież WTC? 

 

Śledczy NIST’u… nie odnaleźli dowodów, które 

świadczyłyby o topnieniu stali w pożarach 

zainicjowanych paliwem lotniczym w wieżach 

przed ich zawaleniem. Stan stali w gruzowisku 

wież WTC (tj., czy była ona w stanie stopionym 

czy też nie) był bez znaczenia dla śledztwa w 

sprawie zawalenia ponieważ nie dostarcza on 

żadnych rozstrzygających informacji na temat 

stanu tej stali, wtedy gdy wieże WTC stały…. 

 

W pewnych warunkach nie można wykluczyć, że 

pewna ilość stali w gruzowisku stopiła się po 

tym, gdy budynek się zawalił. Jest bardziej 

prawdopodobne, że jakakolwiek stopiona stal w 

gruzowisku pojawiła się z powodu wysokiej 

temperatury powstałej na skutek długiej 

ekspozycji na proces spalania wewnątrz stosu 

gruzów, a nie krótkiej ekspozycji na działanie 

pożarów lub eksplozji wtedy, gdy budynki stały.  

 

Każde stwierdzenie w odpowiedzi NIST’u jest w 

sposób oczywisty nienaukowe: 

 

■ W pierwszym zdaniu NIST zakłada, że jedyną 

możliwą przyczyną “topnienia stali” mógł był być 

“pożar zainicjowany w wieżach paliwem 

lotniczym”, co jest nieprzekonującą hipotezą w 

sposób oczywisty. 

 

■ Kolejne stwierdzenie NIST’u — “Stan stali w 

gruzowisku… był bez znaczenia dla śledztwa…, 

ponieważ nie dostarcza on żadnych 

rozstrzygających informacji na temat stanu tej 

stali wtedy, gdy wieże WTC stały” — sprzeciwia 

się zasadom śledztwa sądowego. Przypomnijmy 

NFPA 921, która wyraźnie zaleca “Wskaźniki 

egzotycznych przyspieszaczy obejmują… 

stopioną stal lub beton.” Co więcej, w nauce, 

dowody nie są ignorowane na podstawie tego, 

czy są one same w sobie rozstrzygające. 

Stwierdzenie NIST’u jest jeszcze bardziej 

problematyczne, ponieważ stopiony metal był 

widziany jak wylewał się z WTC 2, — “gdy, 

wieże WTC stały” — jak to NIST obszernie 

udokumentował. 

 

■ Kolejne stwierdzenie NIST’u jest po prostu 

fałszywe. Nie jest możliwe by dyfuzyjny pożar 

węglowodorów osiągnął temperatury bliskie 

1,482°C (2,700°F) wymagane do stopienia stali, 

szczególnie w przypadku stosu gruzowiska z 

niedoborem tlenu. 

 

■ W końcu stwierdzeniem “Dowolny stopiony 

metal w gruzowisku”, NIST ani nie potwierdził 

ani nie zaprzeczył istnieniu stopionego metalu. 

Gdyby NIST postępował w śledztwie zgodnie z 

NFPA 921, to podjąłby czynności poszukiwania 

stopionego metalu i w razie jego stwierdzenia 

starałby się ustalić jego źródło. 

 

 

Ta fotografia zrobiona przez Franka Silecchia'ę 

27 września, 2001 ukazuje wykopywany 

kawałek metalu, który jest w kolorze łososiowo  

-żółtym , co wskazuje na temperatury z zakresu 

od 845°C (1,550°F) do 1,040°C (1,900°F).  
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Jednakże, sposobem podejścia zastosowanym 

przez śledczego NIST’u John’a Gross’a była 

kategoryczna odmowa badania. Podczas 

seminarium na Uniwersytecie Teksańskim w 

październiku 2006 r., odpowiedział on na pytanie 

dotyczące obecności stopionego metalu w 

następujący sposób: 

 

W pierwszej kolejności powróćmy do Pańskiej 

podstawowej przesłanki, że było jeziorko 

stopionej stali. Nie znam absolutnie nikogo, 

żadnego naocznego świadka, który by to 

powiedział nikogo, kto by to zademonstrował. 

Byłem na miejscu katastrofy. Byłem na 

składowiskach stali. Zatem, nie mam wiedzy, 

aby tak było. Stal topi się przy około 2,600°F. 

Myślę, że prawdopodobnie jest dosyć trudno 

uzyskać tego rodzaju temperatury w pożarze.
5
 

 

Zasiarczona Stal z WTC 7 
 

W artykule opublikowanym w lutym 2002 r w 

czasopiśmie New York Time, James Glanz i Eric 

Lipton napisali: 

 

Być może najgłębsza nieodkryta tajemnica w 

śledztwie związana jest z niezwykle cienkimi 

kawałkami stali zebranymi… w Budynku 7 

Światowego Centrum Handlu…. Stal widocznie 

stopiła się jednakże żaden pożar w żadnym 

budynku jak się uważa mógł być dostatecznie 

gorący, aby bezpośrednio stopić stal…. 

Wstępna analiza Instytutu Politechniki Worcester 

[WPI] … wskazuje, że siarka uwolniona podczas 

pożarów — nikt nie wie skąd — mogła wejść w 

reakcję z atomami w stali by utworzyć związki, 

które topią się przy niższych temperaturach.
6
 

 

Profesorowie z WPI, którzy byli “zdumieni” 

wyglądem stali jak “szwajcarski ser”
7
, donieśli o 

swojej analizie w Załączniku C, Oceny Sprawności 

Technicznej Budynku FEMA'y zalecając 

następującą rekomendację: 

 

Poważna korozja i dalsza erozja Próbek 1 i 2 

stanowi bardzo niezwykłe wydarzenie. Nie udało 

się określić żadnego klarownego wyjaśnienia 

odnośnie źródła siarki…. Potrzebne jest 

szczegółowe badanie mające na celu określenie 

mechanizmu tego zjawiska….” 

 

Prostym wyjaśnieniem źródła siarki jak również 

wysokotemperaturowej korozji i erozji jest “termat”, 

który jest wytwarzany, gdy siarka jest dodawana do 

termitu. W dokumencie Revisiting 9/11—Applying 

the Scientific Method – Powrót do 9/11—Metodą 

Naukową, Dr. Steven Jones wyjaśnia: 

 

Gdy doda się siarki do termitu, to powoduje to że 

stal topnieje przy znacznie niższej temperaturze, 

zamiast topić się przy około 1,538°C topi się ona 

przy około 988°C, i uzyskuje się zasiarczenie 

oraz utlenienie w tak zaatakowanej stali…. 

Reakcja termatu postępuje szybko, przy 

przecinaniu stali jest generalnie szybsza niż 

reakcja zwykłego termitu na skutek obecności 

siarki. 

 

 
Zerodowana, zasiarczona stal z budynku WTC 7 na 

złomowisku przed tym zanim została odcięta i zabrana do 

testowania. 

 

Jak NIST zareagował na zalecenie FEMA’y? 

 

Z początku, NIST 

zignorował je — w ten 

sposób zignorował to, co 

The New York Times 

nazwał “być może 

najgłębszą nieodkrytą 

tajemnicą śledztwa.” 

 

Następnie, NIST 

twierdził, że żadna stal, 

którą dałoby się zidenty-

fikować, jako pochodzą-

cą z WTC 7 nie została 

odzyskana, publikując 

następującą odpowiedź 

w swoim dziale FAQ na temat budynku WTC 7: 

 

Gdy już [gruzy] zostały usunięte z miejsca 

wypadku, stali z budynku WTC 7 nie można 

było wyraźnie zidentyfikować. Odmiennie niż w 

przypadku fragmentów stali z WTC 1 i WTC 2, 

które były pomalowane na czerwono i zawierały 

odróżniające oznaczenia, stal z WTC 7 nie 

posiadała takich identyfikujących 

charakterystyk. 

 

Po trzecie, gdy zapytany podczas Konferencji 

Technicznej poświęconej WTC7, 26 sierpnia, 

2008, czy NIST poddał “jakiekolwiek szczątki z 

WTC 7 testom na obecność chemicznych 

pozostałości materiałów wybuchowych lub środków 

zapalających”, śledczy prowadzący NIST'u dr 

Shyam Sunder odpowiedział: 

 

Często czyni się odwołania do kawałka stali z 

Budynku 7…. Jednak ten kawałek stali był 

następnie analizowany przez profesora Barnetta 

i profesora Ricka Sissona, który jest także z 

WPI… i oni ogłosili podczas wywiadu w BBC, 

który został nadany 6 czerwca [2008], że nie 

 

 

John Gross, który reprezentował NIST 

przy Badaniu Sprawności Budynku 

FEMA'y, pozuje obok zerodowanej 

zasiarczonej stali. NIST później twierdził, 

że nie odzyskano żadnej możliwej do 

zidentyfikowania stali z WTC 7, zaś John 

Gross zaprzeczy występowaniu stopio-

nego metalu. 
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było dowodów, że jakieś pozostałości w tym… 

kawałku stali miały jakikolwiek związek z… 

urządzeniem zapalającym w budynku. 

 

Oprócz przeczącego stanowiska NIST'u, że nie 

odzyskano możliwego do zidentyfikowania kawałka 

stali z WTC 7, odpowiedź dr Sunder'a daje powód 

do innego pytania: Dlaczego NIST nie poprosił o 

wykonanie analizy, tego kawałka stali jeśli oni 

wiedzieli że on istnieje? Co więcej, dlaczego NIST 

nie przeprowadził doświadczeń w celu walidacji 

pierwszoplanowego wyjaśnienia źródła siarki, tj. jej 

uwolnienia się ze ścianek gipsowych budynku na 

skutek pożaru? 

 

Chociaż NIST nie podjął się wykonania tego 

zadania to inżynier konstrukcji budowlanych 

Jonathan Cole zrobił to. W swoim eksperymencie 

udokumentowanym na wideo pt. 9/11 Experiments: 

The Mysterious Eutectic Steel – Doświadczenia 

9/11: Tajemnicza Stal Eutektyczna, użył on belki o 

szerokiej stopce wypakowanej gruzem z 

pokruszonej ścianki gipsowej, pokruszonym 

betonem, złomem aluminiowym, złomem stalowym i 

paliwem dieslowskim i trzymał ją w ogniu przez 24 

godziny, stale dokładając paliwa takiego jak 

szczotki, meble, panele podłogowe i polana 

drzewne. Na koniec eksperymentu donosił on: 

 

Aluminium, beton, ścianka gipsowa, paliwo 

dieslowskie i materiały budowlane nie 

spowodowały żadnego topnienia 

międzyziarnowego. Zatem, jeśli [te materiały] 

nie spowodowały topnienia międzyziarnowego i 

zasiarczenia, zatem jakaś niezwykła 

substancja, która normalnie nie znajduje się w 

budynkach musiała to spowodować…. 

 

Istnieje powód, dla którego NIST… nigdy nie 

wykonał żadnych doświadczeń lub nie odnalazł 

tego źródła siarki, po to by rozwiązać tę 

najgłębszą z tajemnic. Być może NIST wiedział, 

że najlogiczniejszym powodem zasiarczenia 

stali była pewnego rodzaju reakcja termitowa…. 

 

Kuleczki Żelaza i Inne Cząstki 

w Pyle WTC 
 

W trzech pracach naukowych udokumentowano 

dowody w pyle z WTC, które wskazują na 

wystąpienie bardzo wysokich temperatur podczas 

destrukcji WTC 1 i WTC 2 — a być może WTC 7. 

 

Raport RJ Lee 

 

Opublikowany w maju 2004, raport RJ Lee 

zatytułowany Dust Signature - Sygnatura Pyłu 

WTC zidentyfikował w pyle “sferyczne kuleczki 

żelaza i sferyczne lub pęcherzykowate krzemianu, 

które powstały wskutek ekspozycji na wysokie 

temperatury”. 

 

We wcześniejszej wersji raportu RJ Lee z 2003 r. 

zaobserwowano: 

 

Różnorodne metale (w najbardziej widoczny 

sposób żelazo i ołów) uległy stopieniu podczas 

wydarzeń WTC, wytwarzając sferyczne 

metaliczne cząsteczki. Ekspozycja faz na 

wysoką temperaturę skutkuje formowaniem się 

sferycznych cząstek z powodu działania 

napięcia powierzchniowego…. Cząsteczki 

materiału, które zostały zmienione na skutek 

działania wysokiej temperatury, takie jak 

sferyczne cząsteczki żelaza i krzemianów 

występują powszechnie w pyle WTC…, lecz nie 

występują powszechnie w zwykłym pyle 

biurowym. 

 

W szczególności, wersja z 2003 r. donosiła, że 

chociaż cząstki żelaza normalnie stanowią tylko 

0.04 procenta pyłu budynku, to w przypadku pyłu 

WTC stanowiły one 5.87 procenta. 

 

Żelazo nie topi się aż do temperatury 1,538°C 

(2,800°F), która jak to omawiano powyżej, nie 

mogła być osiągnięta w dyfuzyjnych pożarach 

węglowodorów. A jednak kolejne odkrycie 

udokumentowane w raporcie RJ wskazało na 

wystąpienie nawet jeszcze wyższych temperatur niż 

1,538°C: 

 

Obecność tlenku ołowiu na powierzchni wełny 

mineralnej wskazuje na wystąpienie niezwykle 

wysokich temperatur podczas zawalania, które 

spowodowały odparowanie metalicznego 

ołowiu, utlenienie i w końcu kondensację na 

powierzchni wełny mineralnej. 

 

Wersja z 2003 r. odwoływała się także do 

temperatur, “przy których, ołów ulegałby 

odparowaniu.” Aby takie odparowanie się wydarzyło 

ołów musiałby zostać podgrzany do swojego punktu 

wrzenia przy 1,749°C (3,180°F). 

 

Raport USGS 

 

Opublikowany w 2005 r. raport Amerykańskiego 

Urzędu Geologicznego (USGS) zatytułowany 

Particle Atlas of World Trade Center Dust - Atlas 

Cząstek Pyłu Światowego Centrum Handlu 

zidentyfikował “śladowe do pomniejszych ilości” 

“metali lub tlenków metali” w pyle WTC i 

zaprezentował mikrofotografie tych cząstek, dwie 

spośród nich opatrzone podpisami “bogata w żelazo 

kuleczka.”  

 

Steven Jones et al. 

 

W opublikowanym przez dr Steven’a Jonesa i 

siedmiu innych naukowców na początku 2008 r. 

artykule Extremely High Temperatures during the 

World Trade Center Destruction - Niezwykle 

wysokie temperatury podczas Destrukcji 

Światowego Centrum Handlu połączono kropki 
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pomiędzy wcześniejszymi raportami RJ Lee i 

USGS. To także dostarczyło nowych obserwacji 

opartych na analizie próbek pyłu WTC otrzymanych 

przez dr Jones. Według autorów: 

 

Formacja kuleczek w pyle wskazuje na 

generowanie materiałów jakoś rozpylanych do 

powietrza tak, że napięcie powierzchniowe 

ściąga stopione kropelki do niemalże kulistego 

kształtu. Kształt ten jest zachowywany w miarę, 

gdy kropelka zestala się w powietrzu. 

 

Oprócz zaobserwowania kuleczek żelaza i 

krzemianów w ich pracy przedyskutowano 

obecność kuleczek molibdenu udokumentowaną 

przez analizę USGS, lecz nie zamieszczono tego w 

ich raporcie. (Te dodatkowe dane z analizy USGS 

zostały otrzymane na skutek zapotrzebowania 

FOIA.) Molibden jest znany, ze swej niezwykle 

wysokiej temperatury topnienia wynoszącej 2,623°C 

(4,754°F). 

 

W pracy Jones’a przedyskutowano także dowody 

na występowanie jeszcze wyższych temperatur niż 

te domniemane w raporcie RJ Lee (przywołując 

dane za raportem RJ Lee): 

 

Niektóre cząstki ukazują cechy wskazujące na 

ich ekspozycję na wysoką temperaturę takie jak 

sferyczne metale i krzemiany oraz 

pęcherzykowate drobiny (podziurawiona 

struktura z okrągłymi otworami o wyglądzie 

sera szwajcarskiego, powstała na skutek 

wrzenia i odparowania)…. Te przekształcone 

materiały obejmują: sferyczne cząsteczki 

żelaza, sferyczne i pęcherzykowate 

krzemiany oraz pęcherzykowate cząstki 

węglowe. 

 

Dr Jones i jego współpracownicy zaobserwowali: 

 

Jeśli “wygląd sera szwajcarskiego” jest 

rzeczywiście wynikiem “gotowania i 

odparowania” materiału jak to sugeruje raport 

[RJ Lee], to zwracamy uwagę że temperatura 

wrzenia glinokrzemianu wynosi około 2,760°C. 

 

 
 

Następnie oni sporządzili tabelę (patrz poniżej) 

podsumowującą temperatury potrzebne by wyjaśnić 

różnorodne dowody wskazujące na wystąpienie 

wysokich temperatur, które oni zestawili w 

kontraście ze znacznie niższymi maksymalnymi 

temperaturami związanymi z pożarami, jakie miały 

miejsce 11 września. 

 

 

Tabela 6: Przybliżone Minimalne Wymagane Temperatury 

PROCES I MATERIAŁ °C °F 

Aby uformować eutektykę Fe-O-S (z -50 

Mol % siarki) w stali 

1,000 1,832 

Aby stopić glinokrzemiany (formowanie 

sferolitów) 

1,450 2,652 

Aby stopić żelazo (formowanie 

sferolitów) 

1,538 2,800 

Aby stopić tlenek żelaza (III) (formowanie 

sferolitów) 

1,565 2,849 

Aby odparować ołów 1,740 3,164 

Aby stopić molibden (formowanie 

sferolitów) 

2,623 4,753 

Aby odparować glinokrzemiany 2,760 5,000 

 

Najbliższe stwierdzenie, do jakiego doszedł NIST w 

przyjęciu do wiadomości dowodów na wystąpienie 

niezwykle wysokich temperatur w pyle WTC była 

treść komunikatu zawartego w poczcie emailowej z 

niezależnymi badaczami po opublikowaniu raportu 

wstępnego NIST’u poświęconego WTC 7. NIST 

odpowiedział na zapytanie badaczy jednym 

zdaniem: “Zespołowi śledczemu NIST’u nie udało 

się wypracować spójnej i wiarygodnej hipotezy 

wyjaśniającej jak bogate w żelazo kuleczki mogłyby 

być związane z zawaleniem się WTC 7.”
8
 

 

Nano-termit w Pyle WTC 
 

W kwietniu 2009 r. grupa naukowców prowadzona 

przez dr Niels’a Harrita eksperta w zakresie nano-

chemii, który uczył chemii na Uniwersytecie 

Kopenhaskim przez ponad 40 lat opublikowała 

artykuł w Open Chemical Physics Journal 

zatytułowany Active Thermitic Materials 

Discovered in Dust from the 9/11 World Trade 

Center Catastrophe - Aktywne materiały 

Termitowe Odkryte w Pyle z Katastrofy 9/11 

Światowego Centrum Handlu. Artykuł ten, który 

donosił o wynikach doświadczeń wykonanych na 

małych czerwono-szarych, dwu-warstwowych 

płatkach znalezionych w wielu niezależnych 

próbkach pyłu WTC, kończy się wnioskiem, że 

badane płatki to nieprzereagowany nano-termit, 

forma termitu mająca własności wybuchowe 

uzyskane za pomocą technologii inżynieryjnej w 

skali Nano. 

 

Zgodnie z ich analizami szare strony płatków 

składały się “głównie z żelaza i tlenu oraz 

mniejszych ilości węgla”, zaś czerwone strony 

wykazywały różne cechy charakterystyczne 

wskazujące na termit i nano-termit. 

Obraz ze skaningowego mikroskopu 

elektronowego wraz z EDS "bogatej 

w żelazo kulki" dostarczony przez 

USGS. 

 

Obraz ze skaningowego mikro-

skopu elektronowego wraz z EDS 

pęcherzykowego glinokrzemianu 

dostarczony przez RJ Lee. 
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Cechy charakterystyczne Wskazujące na 

Obecność Termitu 

 

■ Płatki składały się głównie z “aluminium, żelaza, 

tlenu, krzemu i węgla.” Pierwsze trzy pierwiastki 

wskazują na termit, który jest powszechnie 

wytwarzany poprzez wymieszanie aluminium i 

tlenku żelaza. 

■ Ich czerwony kolor i własności magnetyczne 

wskazywały na żelazo. 

■ Wszystkie on zapalały się w zakresie pomiędzy 

415° i 435°C, generując wysoce energetyczne 

reakcje. 

 

Cechy charakterystyczne Wskazujące na 

Obecność Nano-termitu 

 

■ Podstawowe składniki płatków miały postać 

niezwykle drobniutkich ziaren, widywanych 

zazwyczaj “w cząstkach w skali dziesiątek do 

setek nanometrów.” 

■ Super drobne składniki były doskonale 

wymieszane. 

■ Potraktowanie ich płomieniem spowodowało 

“erupcję z dużą prędkością gorącej cząstki.” 

■ Zapalały się one 

przy znacznie niższej 

temperaturze — 430°C — 

niż temperatura, przy której 

zapala się konwencjonalny 

termit, która znajduje się 

powyżej 900°C. 

■ Krzem był jednym 

z głównych ich składników, i 

był on porowaty wskazując, 

że materiał termitowy był 

mieszany w postaci zolu-żelu, aby wytworzyć 

porowaty reaktywny materiał. 

■ Miały one znaczną zawartość węgla. Autorzy 

zwrócili uwagę, że tego “należałoby się 

spodziewać dla formuł super-termitu, po to by 

wytworzyć wysokie ciśnienia gazu wskutek 

zapłonu i w ten sposób uczynić materiał 

wybuchowym.” 

 

Obecność opisanej powyżej substancji w pyle WTC 

silnie wskazuje, że nano-termit był użyty przy 

destrukcji WTC 1, WTC 2 i WTC 7. Jakie inne 

wyjaśnienia istnieją dla wyjaśnienia obecności tej 

substancji? 

 

Pierwszą możliwością jest, że czerwono-szare płatki 

to były faktycznie płatki farby. Badacze sprawdzali 

tę możliwość — po pierwsze nasączając płatki w 

ketonie metylowo-etylowym (rozpuszczalniku, o 

którym widomo, że rozpuszcza płatki farby, co nie 

spowodowało rozpuszczenia czerwono-szarych 

płatków), i po drugie wystawiając czerwono-szare 

płatki i znane płatki farby na działanie gorącego 

płomienia. Płatki farby zamieniały się w popiół, 

podczas gdy czerwono-szare płatki nie. 

 

Drugą możliwością jest to, że pył WTC mógł jakoś 

zostać zanieczyszczony czerwono-szarymi płatkami 

podczas operacji sprzątania. Jednakże, ta hipoteza 

została wykluczona na tej podstawie, że wszystkie 

cztery próbki pyłu zostały zebrane w terminach lub 

miejscach, które wykluczały jakiekolwiek 

zanieczyszczenie. Jedna próbka była zebrana około 

20 minut po zawaleniu się WTC 1. Spośród trzech 

pozostałych próbek, dwie były pobrane następnego 

dnia. 

 

Po wykluczeniu tych dwóch możliwości, nie 

zaproponowano żadnego innego prawdopodobnie 

brzmiącego wyjaśnienia — NIST nie zareagował też 

na zgłoszone odkrycie nano-termitu w pyle WTC. 

 

Zatem, obecność nieprzereagowanego nano-termitu 

w pyle WTC — co zostało potwierdzone innymi 

dowodami wystąpienia wysokotemperaturowych 

reakcji chemicznych — stanowi przekonujący 

dowód na to, że WTC 1, WTC 2 i WTC 7 zostały 

zniszczone na skutek sterowanego wyburzenia z 

użyciem nano-termitu, i być może innych materiałów 

wybuchowych lub zapalających. 

 

Odmowa NIST’u Wykonania 

Testów na Obecność 

Materiałów Wybuchowych lub 

Pozostałości Termitu 
 

Pomimo przekonujących dowodów na 

występowanie wysokotemperaturowych reakcji 

termitowych przeanalizowanych powyżej, NIST 

odmówił wykonania testów na obecność materiałów 

wybuchowych lub pozostałości termitu. NIST 

opublikował następujące pytanie i odpowiedź w 

swoim dziale FAQs na temat WTC 1 i WTC 2: 

 

Czy stal była poddana testom na obecność 

materiałów wybuchowych lub pozostałości 

termitu? 

 

NIST nie wykonał testów na obecność 

pozostałości tych związków w stali…. Analiza 

stali z WTC na obecność pierwiastków 

składowych termitu/termatu nie koniecznie 

byłaby rozstrzygająca. Związki metaliczne 

także byłby obecne w materiałach 

konstrukcyjnych składających sie na wieże 

WTC, zaś siarka jest obecna w ściankach 

gipsowych, które dominowały, jako przegrody 

działowe. 

 

 

 

Obraz elektronowy z rozproszenia 

wstecznego czerwono-szarego płatka. 
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Tabela 7. Jak Badacze Wyjaśniali Dowody Wskazujące Występowanie Wysoko-Temperaturowych 

Reakcji Chemicznych. 

 NIST: Zniszczenie 
indukowane pożarem 

Niezależni badacze: 
sterowane wyburzenie 

Stopiony Metal 

wylewający się 

z WTC 2 

Dokumentuje szeroko. Be wykonania 

eksperymentów twierdzi, że to było 

stopione aluminium z samolotu zmie-

szane z materiałami organicznymi. 

Przyjmują do wiadomości i uznają za 

dowód reakcji termitycznej. Wykonują 

doświadczenia, które wykluczają 

wyjaśnienie NIST’u.  

Stopiony Metal w 
Gruzowisku 

Ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza. 
Spekulatywnie i błędnie sugeruje, że 
stal mogła się stopić w gruzowisku. 

Przyjmują do wiadomości i uznają za 
dowód reakcji termitycznych. 

Zasiarczona Stal w 
WTC 7 

Ignoruje zalecenie FEMA’u 
wykonania dalszych badań. 

Przyjmują do wiadomości i uznają za 
dowód reakcji termitycznych. 

Kuleczki Żelaza i Inne 
Cząstki w Pyle WTC  

Kompletnie Ignoruje. Przyjmują do wiadomości i uznają za 
dowód ekstremalnych temperatur 
spowodowanych reakcjami termitycznymi. 

Nano-termit w Pyle 
WTC 

Kompletnie Ignoruje. 
Przyjmują do wiadomości i uznają za 

dowód użycia nano-termitu przy destrukcji 

WTC 1, WTC 2 i WTC 7. 

 

Jednak, aby zrekapitulować punkty poruszone 

powyżej, dowodów w nauce nie ignoruje się tylko, 

dlatego że nie są rozstrzygające. Faktycznie, NIST 

wykonał wiele testów podczas prowadzenia 

swojego śledztwa, które nie były rozstrzygające 

(patrz Rozdział 6). Mając dowody przebadane w 

tym rozdziale, niektóre spośród z nich były już 

szeroko dyskutowane podczas śledztwa NIST’u, 

NIST miały wszelkie powody, aby wykonać bardzo 

proste testy laboratoryjne na obecność materiałów 

wybuchowych i pozostałości termitu, bez względu 

na to czy testy te byłyby rozstrzygające, czy też nie. 

 

Poza tym, odpowiedź NIST’u faktycznie oznacza, że 

takie testy mogłyby być rozstrzygające. 

Rzeczywiście, wynik negatywny byłby z pewnością 

rozstrzygający. Wynik pozytywny także mógłby być 

rozstrzygający. Ten argument został podniesiony w 

Odwołaniu do odpowiedzi NIST’u i Żądaniu 

dokonania Sprostowania złożonym w 2007 r., 

które przytaczało następujące stwierdzenie firmy 

Materials Engineering, Inc.: 

 

Gdy do wywołania pożaru użyte są związki 

ulegające reakcji termitowej, to wytwarzają one 

charakterystyczny wzorzec spalania i 

pozostawiają dowody tego. Związki te są raczej 

unikalne, jeśli chodzi o ich skład chemiczny…. 

Podczas, gdy niektóre składniki są zużywane w 

pożarze to wiele także pozostaje w 

pozostałościach po spalaniu…. Wyniki 

[Spektrometrii Rentgenowskiej z Dyspersją 

Energii wykonanej na śladowych 

pozostałościach], sprzężone z dowodami 

wizualnymi z miejsca katastrofy dostarczają 

absolutnej pewności, że związki ulegające 

reakcji termitowej były obecne…. 

 

Dlatego w Odwołaniu argumentowano: 

 

Trudno jest wyobrazić sobie scenariusz, w 

którym test na obecność pozostałości 

materiałów wybuchowych nie byłby 

rozstrzygający…. Dopóki NIST nie jest w stanie 

podać przekonywującego scenariusza, który 

doprowadziłby do nierozstrzygających wyników 

testów na obecność pozostałości materiałów 

wybuchowych, dopóty jego uzasadnienie 

odmowy wykonania takich testów jest 

całkowicie nieprzekonujące. 

 

NIST zignorował ten punkt w swojej odpowiedzi na 

Odwołanie i nie podał takiego scenariusza. 

 

Wniosek 
W tym rozdziale przeanalizowaliśmy pięć obszarów 

dowodów wskazujących na występowanie wysoko-

temperaturowych reakcji termitowych podczas 

destrukcji WTC 1, WTC 2 i WTC 7. Tabela 7 

powyżej ukazuje każdy zakres dowodowy i 

wskazuje jak badacze, którzy wspierają konkurujące 

hipotezy uwzględnili te dowody. 

Stwierdziliśmy, że NIST podał rozpaczliwie 

niezadowalające i błędne uzasadnienia 

wyjaśniające obecność stopionego metalu 

widzianego, gdy wylewał się on z WTC 2 oraz 

widzianego w gruzowiskach wszystkich trzech 

budynków. Ponadto, NIST nie podał wyjaśnienia 

powodu zasiarczenia stali w budynku WTC 7 oraz 

wytłumaczenia dla obecności w pyle WTC dowodów 

wystąpienia niezwykle wysokich temperatur, za 

wyjątkiem zaprzeczania, że istnieje spójna i wiarygodna 

hipoteza wyjaśniająca te fakty. W końcu, NIST nie 

skomentował odkrycia obecności nieprzereagowanego 

nano-termitu w pyle WTC. 

Z drugiej strony — tak jak w przypadku zachowania 

konstrukcyjnego WTC 1, WTC 2 i WTC 7 — hipoteza 

sterowanego wyburzenia bez trudu, prosto i w kompletny 

sposób wyjaśnia wszystkie dowody i uzasadnia 

występowanie wysokotemperaturowych reakcji 

termitowych.  
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W tym rozdziale dokonano przeglądu analiz, które wykonał NIST, aby poprzeć 

swoją hipotezę o zniszczeniu spowodowanym pożarem. Obszary, które zostaną 

przebadane obejmują analizę NIST’u “hipotetycznego scenariusza wybuchu” w 

WTC 7 oraz możliwego użycia termitu, oceny NIST’u zerwania izolacji 

przeciwpożarowej w WTC 1 i WTC 2, testowania przez NIST temperatur stali, 

oraz modelowanie komputerowe NIST’u. 

 
W poprzednich trzech rozdziałach, przebadaliśmy 

dowody dotyczące konstrukcyjnego zachowania 

WTC 1, WTC 2 i WTC 7 podczas ich destrukcji, jak 

również materiały dowodowe wskazujące na 

występowanie wysoko-temperaturowych reakcji 

termitowych. Ujawniliśmy, że NIST systematycznie 

albo zaprzeczał istnieniu dowodów, ignorował 

dowody lub dostarczał spekulatywnych wyjaśnień 

nieopartych na analizie naukowej. W 

przeciwieństwie do nich hipoteza sterowanego 

wyburzenia bez trudu, w prosty sposób i kompletnie 

wyjaśnia wszystkie badane dowody. 

 

W tym końcowym rozdziale, zajmiemy się oceną 

analiz, które wykonał NIST, aby potwierdzić swoją 

hipotezę katastrofy spowodowanej pożarem. Aby 

ukierunkować nasze badanie analiz NIST'u, 

odwołamy sie do zasady naukowej omawianej w 

rozdziale 1: “Bezprecedensowe przyczyny nie 

powinny, bez uzasadnionych powodów, być 

przyjmowane dla wyjaśnienia znanych typów 

zdarzeń…. Poprawnym jest założenie, o ile nie ma 

nadzwyczajnych dowodów wskazujących inaczej, 

że każdy przypadek znanego typu zdarzenia jest 

generowany przez te same czynniki przyczynowe, 

które spowodowały wystąpienie poprzednich 

przypadków.” 

 

Ponieważ hipoteza NIST’u zakłada nadzwyczajne 

przyczyny, aby wyjaśnić trzy przypadki znanego 

typu zdarzenia w ciągu jednego dnia, spośród 

których każdy wykazał niemal wszystkie cechy 

charakterystyczne tego samego czynnika 

sprawczego, który spowodował uprzednie przypadki 

tego typu zdarzeń — to jest, techniki znanej, jako 

“sterowane wyburzenie” — to pytanie, jakie zadamy 

jest takie, czy NIST dostarczył “nadzwyczajnych 

dowodów", aby poprzeć swoją hipotezę. 

 

Hipotetyczne Scenariusze 

Wybuchów i Użycie Termitu 
 

Jedyną istotną analizą, jaka wykonał NIST 

dotyczącą hipotezy sterowanego wyburzenia było 

rozważenie “hipotetycznych scenariuszy wybuchu” 

6  DOWODY NIST'u NA 

ZAWALENIE SPOWODO-

WANE POŻAREM 

Badacz NIST'u John Gross pozuje obok 

fragmentu kolumny ze skorodowanej, 

zasiarczonej stali z Budynku 7 w 

październiku 2001 r. 
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prowadzących do zniszczenia WTC 7, wykonanych 

zgodnie w ramach kontraktu z firmą Applied 

Research Associates rozpoczynającym się w 

sierpniu 2006 r.. 

 

Analiza NIST’u rozpoczęła się od zidentyfikowania 

hipotetycznego wybuchu spowodowanego 

minimalną ilością materiału wybuchowego, jaki 

byłby potrzebny do zniszczenia kolumny 79. 

Stwierdzono, że winien to być liniowo-ukształtowany 

ładunek składający się z 4.5 kg RDX. Wychodząc 

od tego, NIST wykonał analizy, po to by ocenić 

zakres zniszczeń okien i poziom hałasu jaki byłby 

wyniknął z użycia ładunku — oraz czy, było 

wykonalne zainstalowanie przez kogoś takich 

materiałów wybuchowych w budynku. 

 

NIST wyciągnął następujące wnioski: 

 

■ Minimalny ładunek (dolne oszacowanie) 

wymagany, aby zniszczyć krytyczną kolumnę 

(tj., Kolumnę 79) wytworzyłby fale ciśnieniową, 

która spowodowałaby wyłamanie okien na 

północnej i wschodniej elewacji budynku w 

pobliżu Kolumny 79. Dowody wizualne nie 

wykazały takiego zniszczenia okien …. 

■ Poziom hałasu w odległości ½ mili byłby na 

poziomie 130dB do 140dB…. Ludzie na ulicy 

usłyszeliby wybuch 4.5 kg RDX w odległości 

mili…. 

■ Przygotowania scenariusza wydarzeń z 

wybuchem byłoby niemalże niemożliwe do 

zrealizowania na którymkolwiek piętrze w 

budynku bez jego wykrycia….
1
 

 

Analiza NIST’u “hipotetycznych scenariuszy 

wybuchów” jest podręcznikowym przykładem taktyki 

stracha na wróble, w której konstruowany jest 

argument a następnie jest on odrzucany, po to by 

sprawić wrażenie, że to argument oponenta został 

odrzucony, podczas gdy w rzeczywistości 

odrzucony argument nie był argumentem oponenta. 

 

Zwolennicy hipotezy sterowanego wyburzenia 

rzadko, jeśli w ogóle, utrzymywali, że silne materiały 

wybuchowe takie jak RDX były użyte do zniszczenia 

WTC 7. Raczej, jak silnie wskazują dowody 

przeanalizowane w rozdziale 5, główną hipotezą 

jest, że wybuchowa odmiana termitu zwana “nano-

termitem” — być może w połączeniu z jakimiś 

innymi materiałami wybuchowymi lub zapalającymi 

— była użyta do zniszczenia WTC 7. Użycie nano-

termitu, zamiast silniejszego RDX, umożliwiłoby 

sprawcy zburzenie budynku, przy jednoczesnym 

ukryciu faktu zainstalowania przez niego materiałów 

wybuchowych. 

 

Chociaż NIST był w pełni poinformowany o 

technologii nano-termitu
2
 i wiedział, że 

pierwszoplanowa hipoteza sterowanego wyburzenia 

wiązała się z użyciem pewnej formy termitu, jak to 

wynika z ich sekcji FAQ (patrz poniżej), to wybrał on 

materiał “stracha na wróble” — tj. RDX — do 

swojego hipotetycznego scenariusza zakładającego 

wybuch. W ten sposób, jego analizy wyłamania 

okien i hałasu związanego z RDX są bez znaczenia. 

 

Ponadto, dowody przeanalizowane w rozdziale 4 

zaprzeczają twierdzeniu NIST’u o tym, że wybuchy 

nie zostały zauważone przez naocznych świadków 

lub niezarejestrowane na wideo. W rzeczywistości, 

eksplozje były zaobserwowane przez naocznych 

świadków i były zarejestrowane na wideo. Jak jedna 

z osób na miejscu katastrofy opisywała “To 

wyglądało tak jakby fala uderzeniowa przedzierała 

się przez budynek i wszystkie okna wybuchły na 

zewnątrz.” Dowody na wideo także zaprzeczają 

twierdzeniu NIST’u, że wyłamanie okien nie miało 

miejsca. W szczególności, na wideo, które 

wypłynęło w 2008 r. wyraźnie widoczne są pionowe 

sekwencje eksplozji i wyłamywanie okien na 

północnej elewacji WTC 7, gdy zaczął on się 

zawalać.
3
 

 

 
To wideo, które wypłynęło w 2008 r., wyraźnie 

pokazuje pionowe sekwencje eksplozji i wybijania 

okien, gdy WTC 7 zaczyna się zawalać. Można je 

obejrzeć pod linkiem http://AE911Truth.org/ 

downloads/video/WTC7-West.mp4. 

 

Sugerując, że “użytkownicy, personel pomocniczy i 

goście zauważyliby dowody takiej aktywności [tj., 

rozmieszczania ładunków wybuchowych]”, NIST 

zakładał także, że podkładanie materiałów 

wybuchowych miałoby miejsce bez wiedzy kogoś 

odpowiedzialnego za bezpieczeństwo budynku 

WTC 7. Jednakże orędownicy hipotezy 

sterowanego wyburzenia rzadko sugerowali, że 

rozmieszczenie ładunków wybuchowych mogłoby 

być dokonane bez wiedzy i współudziału kogoś 

odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w WTC 7. 

 

Analiza NIST’u zakładała także, że zburzenie WTC 

7 byłoby wykonywane w sposób typowy dla 

komercyjnego sterowanego wyburzenia. Jednakże 

według badacza Jim’a Hoffmana, “Urządzenia 

wybuchowe mogłyby być zamaskowane lub ukryte 

w legalnym wyposażeniu…. Do pomyślenia są 

liczne takie możliwości dzięki własnościom 

materiałów energetycznych.” Faktycznie, Hoffman 

argumentuje, “Jakakolwiek taka robota byłaby 

znacznie prostsza, niż modernizacja konstrukcyjna 

 

http://ae911truth.org/%20downloads/
http://ae911truth.org/%20downloads/
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Wieży CitiCorp” — wyczyn, jakiego z sukcesem 

dokonali jej właściciele w 1978 r. bez wiedzy jej 

lokatorów po tym, gdy dowiedzieli się, że 

prawdopodobne jest, iż budynek przewróci się 

podczas huraganu.
4
 

 

Termit Zamiast Nano-Termitu 

 

NIST wysunął drugi argument stracha na wróble, 

gdy podniósł w obu swoich dokumentach działu 

FAQ kwestię, że termit lub tylko termat były użyte 

do destrukcji budynków. NIST udzielił następującej 

odpowiedzi w reakcji na pytanie czy on wykonał 

testy stali na obecność pozostałości termitu: 

 

Termit pali się powoli w porównaniu z 

materiałami wybuchowymi…. 0.13 funta termitu 

byłoby wymagane, aby ogrzać każdy funt 

przekroju do około 700 stopni Celsjusza…. 

Wiele tysięcy funtów termitu musiałoby być 

dyskretnie rozmieszczone z wyprzedzeniem w 

czasie…. To czyni termit mało prawdopodobną 

substancją do wykonania sterowanego 

wyburzenia. 

 

Po raz kolejny NIST skonstruował łatwy do zbicia 

argument, który nie jest argumentem faktycznie 

podnoszonym przez zwolenników hipotezy o 

sterowanym wyburzeniu. Jest dobrze znanym 

faktem, że termit i termat same nie posiadają 

własności wybuchowych potrzebnych, po to by 

wyjaśnić duży materiał dowodowy świadczący o 

wybuchach, który NIST sam zlekceważył (patrz 

Rozdziały 3 i 4).  

 

Gdyby autentyczną intencją NIST’u było “zbadanie 

czy materiały wybuchowe mogły były być użyte do 

spowodowania zawalenia(-eń)”, to wykonałby on 

testy stali na obecność materiałów wybuchowych i 

pozostałości termitu.  

 

Oszacowania, Co Do Zrywania 

Izolacji Przeciwpożarowych 
 

Izolacja przeciwpożarowa w WTC 1 i WTC 2 

składała się przede wszystkim z “natryskanego 

ognioodpornego materiału” czy też SFRM. Niektóre 

kolumny miały także izolacje z okładzinowych płyt 

gipsowych, a niektóre miały oba te zabezpieczenia. 

 

Prawdopodobna sekwencja zawalenia NIST’u jest 

bardzo silnie uzależniona od zerwania tych 

materiałów na skutek uderzenia samolotów. W 

swoim końcowym raporcie na temat WTC 1 i WTC 

2, NIST kończy: 

 

Wieże WTC prawdopodobnie nie zawaliłyby się 

na skutek połączonego efektu zniszczeń od 

uderzenia samolotu i rozległych, 

wielopiętrowych pożarów, które wydarzyły się 

11 września, 2001 r., gdyby izolacja termiczna 

nie została w dużym zakresie zerwana lub 

 
Fotografia kratownic WTC z izolacją przeciwpożarową. 

 

gdyby była tylko minimalnie zerwana od 

uderzenia samolotu.
5
 

 

Mimo, to NIST przedstawił niezwykle skromne 

dowody na poparcie swojego stwierdzenia, że 

zerwanie izolacji przeciwpożarowej znacząco 

wpłynęło na konstrukcję.. 

 

Ponieważ takie zerwanie nie byłoby widoczne z 

zewnątrz budynku, rozległość zerwania musiała być 

oszacowana w oparciu o miejsca, gdzie symulacje 

uderzenia samolotu NIST’u przewidywały 

zniszczenie ścianek działowych i wykończeń. Na 

samym końcu swoich symulacji NIST w końcu 

wykonał testy fizyczne, “aby dostarczyć dowodów 

odnośnie założenia, że… SFRM użyte na izolację 

termiczną elementów konstrukcyjnych było 

zniszczone i zerwane.” Te prace testowe omówione 

w raporcie Debris Impact Study – Analiza 

Szczątków ze Zderzeń, NIST’u obejmowały 15 sesji 

strzeleckich ze śrutówki do płaskiej płyty stalowej i 

metalowego pręta pokrytych izolacją 

przeciwpożarową wewnątrz skrzyni ze sklejki. 

Odnosząc się do tego doświadczenia Kevin Ryan 

pisze: 

 

Nie trudno jest dostrzec, że te testy faktycznie 

obaliły ich ustalenia.... Niemal 100,000 

wybuchów byłoby potrzebnych w oparciu o 

własne oszacowania zniszczeń NIST’u i 

musiałyby one być ukierunkowane w bardzo 

symetryczny sposób, aby ogołocić kolumny i 

podesty podłogowe ze wszystkich stron …. 

 

Aby wreszcie ostatecznie odłożyć centralne 

twierdzenie NIST’u ad acta, po prostu nie było 

dostępnej energii, aby spowodować utratę 

izolacji przeciwpożarowej. Uprzednie obliczenia 

wykonane przez inżynierów MIT'u pokazały, że 

cała energia kinetyczna samolotu została 

zużyta na łamanie kolumn, kruszenie stropów 

podłogowych i niszczenie samego samolotu. 

Lecz testy NIST’u wskazują, że 1 MJ energii był 

potrzebny na jeden metr kwadratowy 

powierzchni, aby zerwać izolację 

przeciwpożarową…. Potrzebna dodatkowa 

energia byłaby kilka razy większa niż ilość 

energii kinetycznej dostępna na samym 

początku.
6
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Fotografia z "Analizy Szczątków ze Zderzeń." 

NIST'u. 

 

Co więcej, zerwanie izolacji przeciwpożarowej nie 

mogło przyczynić się do zawalenia WTC 1, 

ponieważ nie miało miejsca tam, gdzie 

zapoczątkowane zostało zawalenie. Jak to 

pokazano w Rozdziale 3, zawalenie WTC 1 zaczęło 

sie na 98-ym piętrze. Mimo to, według NIST'u żadna 

izolacja przeciwpożarowa nie została zerwana na 

żadnej z kolumn rdzeniowych na 98-ym piętrze lub 

na kratownicach podestowych podpierających 99-te 

piętro. 

 

Jak gorąca Stała się Stal? 
 

Chociaż niemal cała stal z WTC została zniszczona 

zanim mogła być zbadana,
7
 NIST był w stanie 

otrzymać “około 236 kawałków stali z WTC”, jak 

podano w ich Dokumencie Uaktualniającym z 

grudnia 2003 r.. NIST wyjaśnił, że “położono nacisk 

na obszary uderzenia i zniszczeń pożarowych przy 

selekcji stali do Badania.” Następnie zadeklarował 

“NIST uważa, że ten zbiór stali z Wież WTC jest 

właściwy dla potrzeb Śledztwa.” 

 

Spośród ponad 170 obszarów, które NIST 

przebadał na odzyskanych fragmentach kolumn 

zewnętrznych, znalazł on tylko trzy lokalizacje, które 

zawierały dowody, że stal osiągnęła tam 

temperatury powyżej 250°C. NIST także stwierdził, 

że stal “nie ujawniła dowodów na jej ekspozycje na 

temperatury powyżej 600°C podczas jakiegoś 

znaczącego okresu czasu.” NIST otrzymał podobne 

wyniki dla dwóch kolumn rdzeniowych odzyskanych 

z pięter, na które oddziaływał pożar.
8
 NIST w 

związku z tym przyznał: 

 

Na podstawie ograniczonej liczby odzyskanych 

elementów ze stali konstrukcyjnej, nie 

pozyskano rozstrzygających dowodów 

wskazujących, że pożary przed zawaleniem 

były dostatecznie poważne, by miały znaczący 

wpływ na mikrostrukturę, która skutkowałaby 

osłabieniem struktury stali.
9
 

 

Jednakże, pomimo swej początkowej deklaracji, że 

zebrana stal była “odpowiednia na potrzeby 

śledztwa”, raport NIST’u ignoruje wyniki jego 

własnych testów, często przypominając 

czytelnikowi, że zewnętrzne kolumny, które on 

poddał testom stanowiły tylko trzy procent 

zewnętrznych kolumn na piętrach objętych pożarem  

 
Fotografia pokazuje pękanie farby na stali WTC po 

jej ekspozycji na temperaturę 250°C przez 1 

godzinę. Tylko trzy spośród 170 testowanych miejsc 

na odzyskanych zewnętrznych kolumnach 

osiągnęło 250°C. 

 

i w związku z tym “nie mogą być uważane za 

reprezentatywne dla innych kolumn na tych 

piętrach.” 

 

Z perspektywy statystycznej, jednakże, 170 

obszarów nie stanowi próby nieznaczącej wielkości, 

z której nie można ekstrapolować, szczególnie 

wtedy, gdy “obszary uderzenia i zniszczeń 

pożarowych były uwypuklone” i mniej niż dwa 

procent próby osiągnęło temperatury powyżej 

250°C — nie wspominając temperatur 600° i 

wyższych używanych w modelu komputerowym 

NIST’u. 

 

Wspomniane powyżej Żądanie Sprostowania 

wniesione w 2007 r. wnosiło o to, by raport NIST’u 

“został zrewidowany, w taki sposób by warunki 

symulacji komputerowych faktycznie odzwierciedlały 

rzeczywistość fizyczną.” Zwracało ono uwagę, że: 

 

NIST nie dostarczył żadnego uzasadnienia 

pozwalającego, by w jego symulacjach 

komputerowych stal była ogrzewana do 

temperatur znacznie powyżej 600°C, podczas 

gdy jego własne testy fizyczne ujawniły, że 

bardzo niewielka ilość stali, jeśli w ogóle, 

wewnątrz WTC kiedykolwiek osiągnęła 600°C. 

 

Mimo, to w odpowiedzi NIST’u na Żądanie 

Sprostowania 170 obszarów na zewnętrznych 

kolumnach, które NIST przetestował zostało 

kompletnie zignorowane. Zamiast tego, odpowiedź 

skupiała się wyłącznie na dwóch kolumnach 

rdzeniowych, które NIST także poddał testom, 

czyniąc oczywiste stwierdzenie, że stanowiły one 

zbyt małą wielkość próby, z której można by 

dokonywać ekstrapolacji. A następnie NIST 

podtrzymywał słuszność swojego modelowania 

pożarowego, które jakkolwiek pouczające, nie mówi 

nam nic rozstrzygającego o temperaturach, które 

osiągnęła stal. 
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Modelowanie Komputerowe 

NIST’u WTC 1, WTC 2 i WTC 7 
 

Ponieważ większość stali WTC została zniszczona 

przedtem zanim mogła być przebadana, śledztwo 

WTC NIST'u musiało polegać niemalże całkowicie 

na symulacjach komputerowych. Modelowanie 

wykonane przez NIST zawiodło — faktycznie 

udowadniając nieprawdziwość jego hipotezy — na 

dwa sposoby: 

 

1. Nie odtworzyło ono obserwowanego zachowania 

konstrukcyjnego budynków, oraz 

2. Wymagało ono znaczących manipulacji — innymi 

słowy, wykorzystania danych, o których wiadomo 

było, że nie znajdują odzwierciedlenia w faktach — 

po to, aby osiągnąć zapoczątkowanie zawalania. 

 

Obie porażki modelowania NIST’u zostaną szerzej 

omówione poniżej — po pierwsze w odniesieniu do 

WTC 1 i WTC 2 a potem, do WTC 7. 

 

Modelowanie WTC 1 i WTC 2 

 

Jak to omówiono w Rozdziale 3, NIST nie 

dostarczył wyników modelowania popierających ich 

twierdzenie, że górny fragment WTC 1 i WTC 2 

mógł przyspieszać poprzez 92 piętra i 76 pięter, 

odpowiednio, sprawnej konstrukcji nośnej “w 

zasadzie z przyspieszeniem swobodnego spadku.” 

NIST później przyznał, “…z powodu wielkości ugięć 

i liczby mających miejsce awarii, modele 

komputerowe nie były w stanie zbiec się do 

rozwiązania… …nie byliśmy w stanie dostarczyć 

pełnego wyjaśnienia całkowitego zawalenia.” NIST 

odmówił także dostarczenia wizualizacji swoich 

modeli ukazujących zapoczątkowanie zawalenia.
10

 

 

Spośród wielu sposobów, jakimi NIST manipulował 

przy swoim modelowaniu WTC 1 i WTC 2 dwa są 

krytyczne dla prawdopodobnej sekwencji zawalenia 

NIST’u. Po pierwsze, wyniki testów fizycznych 

NIST’u na zespołach podłogowych poddanych 

działaniu warunków pożarowych 2,000°F pokazały, 

że podłogi obwisły cztery cale po 60 minutach 

ekspozycji i sześć cali po 100 minutach ekspozycji, 

co było przybliżonym okresem trwania pożarów w 

WTC 2 i WTC 1, odpowiednio.
11

 Jednakże, 

modelowanie NIST’u dozwoliło na obwiśnięcie 

więcej niż 42 cale.
12

 

 

W swojej odpowiedzi na Żądanie Sprostowania z 

2007 r. i w swoim dziale FAQ, NIST twierdził, że 

testowanie zespołu podłogowego nie miało na celu, 

stanowić istotnego elementu w ich analizie 

konstrukcyjnej: Tylko zespoły podłogowe izolowane 

przeciwpożarowo były testowane, podczas gdy 

izolacja przeciwpożarowa 11 września była w 

znacznym stopniu zerwana. Jednak autorzy 

Żądania Sprostowania odrzucili to stwierdzenie z 

szeregu powodów: 

 

1. Jaki był powód wykonania testów, jeśli nie było 

to analizowanie odpowiedzi termiczno-

konstrukcyjnej wież? 

 

 
Ta ilustracja z raportu NIST'u pokazuje kratownicę 

podłogową obwiśniętą 42 cale. 

 

2. Testowane zespoły podłogowe faktycznie miały 

mniejszą izolację przeciwpożarową na sobie niż 

rzeczywiste zestawy podłogowe WTC. 

3. NIST nie poparł dowodami swojego twierdzenia, 

że zerwanie izolacji przeciwpożarowej znacząco 

wpłynęło na konstrukcje, jak to omówiono 

powyżej. 

4. Trwanie pożarów podczas testów było znacznie 

dłuższe niż trwanie pożarów w obszarach, gdzie 

według twierdzenia NIST'u podłogi obwisły. 

 

Drugi krytyczny sposób, w jaki NIST zmanipulował 

swoje modelowanie WTC 1 i WTC 2 był taki, że 

sztucznie wywołano wyginanie do wnętrza 

zewnętrznych kolumn aż do wyboczenia, (co 

według twierdzenia NIST'u zapoczątkowało 

zawalania). Ponieważ model NIST’u pokazywał, że 

obwisanie podłóg nie powodowało wyginania do 

wnętrza zewnętrznych kolumn aż do punktu 

zniszczenia, NIST zastosował sztuczne obciążenia 

poziome 5,000 funtów do każdej kolumny z 

zewnątrz budynku, po to by spowodować awarię 

zewnętrznych kolumn. W wyczynie zapętlonej logiki 

NIST uzasadnił dokonanie tego, tym że chciał 

dopasować wyniki modelowania do obserwowanego 

wyginania wewnętrznego.
13

 

 

Modelowanie WTC 7 

 

Jak to omówiono w Rozdziale 4 niniejszej broszury, 

NIST utrzymywał, że trzy etapy postępu zawalania, 

jakie wyodrębnił w odniesieniu do WTC 7 były 

“zgodne z wynikami analiz globalnego zawalenia 

dyskutowanych w Rozdziale 12 dokumentu 

NCSTAR 1-9 NIST'u” — gdzie NIST przedstawił 

wyniki swojego modelu komputerowego. 

 

Jednakże, gdy oglądamy model,
14

 to widzimy — 

oprócz tego, że on się zatrzymuje po zaledwie 

dwóch sekundach, to jest znacznie wcześniej niż 

następuje koniec zawalenia — że, zawodzi on w 

odtworzeniu obserwowanego zachowania 

konstrukcyjnego na dwa ważne sposoby. Po 

pierwsze, zawodzi on w ukazaniu swobodnego 

spadku przez 2.25 sekundy, którego wystąpienie 

NIST w końcu przyznał. Po drugie, pokazuje on 

duże deformacje zewnętrznej konstrukcji budynku, 

które nie są obserwowane na wideach. 
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NIST musiał także znacząco zmanipulować swoje 

modelowanie po to, aby w ogóle uzyskać 

zapoczątkowanie zawalenia. W szczególności, — 

aby spowodować rozszerzenie belek podłogowych 

pod Podłogą 13 i wypchnięcie krytycznego dźwigara 

(A2001) z jego siedziska, oraz rzekomo wyzwolić 

całkowite zawalenie budynku — NIST przedsięwziął 

następujące kroki: 

 

1. Zignorował fakt, że pożar w północnowschodniej 

sekcji Piętra 12 wypalił się na godzinę przedtem 

zanim on przypuszczalnie spowodował rozszerzenie 

belek pod Piętrem 13. 

2. Opuścił śruby mocujące na dźwigarze A2001, 

które zapobiegłyby wypchnięciu dźwigara z jego 

siedziska. 

3. W niewytłumaczalny sposób podgrzał belki 

podłogowe, lecz nie podgrzał płyty podłogowej nad 

nimi, w ten sposób powodując, że belki podłogowe, 

lecz nie płyta, rozszerzyły się. To spowodowało, że 

śruby mocujące belki podłogowe z płytą ustąpiły, co 

pozwoliło belkom podłogowym poruszać się 

niezależnie od płyty. 

4. Zignorował fakt, że belki podłogowe mogły 

rozszerzyć się nie więcej niż 5 ¾ cala  — mniej niż 

6¼ cala potrzebne do wypchnięcia dźwigara z jego 

siedziska — zanim ich skrócenie spowodowane 

obwisaniem nie przeważyłoby nad rozszerzaniem. 

5. Pominął usztywniacze środnik/stopka, które 

zapobiegłyby harmonijkowaniu się dolnej stopki 

dźwigara (nawet, jeśli belki w jakiś sposób uległyby 

rozszerzeniu o 6¼ cala).
15

 

 

Gdyby NIST zamodelował zachowanie WTC 7 

rzetelnie, to mechanizm, który jak twierdził 

zapoczątkował zawalenie nie okazałby się 

prawdopodobny. 

 

Zakończenie 
 

W tym ostatnim rozdziale przebadaliśmy cztery 

obszary analizy, którą wykonał NIST, aby 

potwierdzić swoją hipotezę o katastrofie 

spowodowanej pożarem. 

 

 
Powyżej: Końcowa ramka z trzech różnych symulacji komputerowych 

ukazujących zawalenie budynku WTC 7 od północy, północnego 

zachodu i południa, odpowiednio. 

 

Poniżej: Położenie WTC 7 w czasie zero, dwóch sekund i czterech 

sekund zaawansowania zawalenia, widziane z północnego zachodu. 

Symulacja NIST'u zatrzymuje się po dwóch sekundach lub mniej. 

Zatem, nie może być wszechstronnie porównana z wideami z 

zawalenia WTC 7. Nie mniej jednak, widzimy, że modelowanie 

komputerowe NIST'u nie pokazuje okresu swobodnego spadku i 

niepoprawnie przewiduje wystąpienie dużych deformacji elewacji, 

których nie można zaobserwować na wideach. 

 

 
 

 

Po pierwsze, stwierdziliśmy, że analiza NIST’u 

“hipotetycznych scenariuszy wybuchów” i 

możliwego użycia termitu była podręcznikowym 

przykładem taktyki stracha na wróble. Następnie 

stwierdziliśmy, że NIST dostarczył niezwykle mało 

dowodów, by potwierdzić swoje krytyczne 

stwierdzenie, że okładziny przeciwpożarowe były w 

wielu miejscach zerwane. Następnie, zobaczyliśmy, 

że chociaż NIST przyznał, że “nie znaleziono 

żadnych rozstrzygających dowodów wskazujących 

na to, że przed zawaleniowe pożary były 

dostatecznie silne, aby …doprowadzić do osłabienia 

konstrukcji stalowej”, to zignorował on wyniki swoich 

testów i zamiast tego kontynuował użycie 

temperatur rzędu 600°C i wyższych w swoich 

modelach. Jeśli chodzi o modelowanie 

komputerowe NIST’u, to stwierdziliśmy, że zawiodło 

ono w odtworzeniu obserwowanego zachowania 

konstrukcyjnego budynków i wymagało ono 

znaczących manipulacji, po to by osiągnąć 

zainicjowanie zawalenia. 

 

Czy NIST dostarczył “nadzwyczajnych 

dowodów” dla poparcia swojej hipotezy? 

 

Odpowiedź brzmi “nie.” NIST był bardzo daleko od 

dostarczenia nadzwyczajnych dowodów — nie, 

dlatego że nie próbował lub z braku zasobów, czy 

braku kompetencji, lecz dlatego, że nie ma 

dowodów na poparcie hipotezy zniszczenia 

spowodowanego pożarem. 

 

 

Ta ilustracja z raportu NIST'u 

ukazuje mechanizm, który 

według twierdzeń NIST'u 

zainicjował zawalenie budynku 

WTC 7: Belki podłogowe 

(zielone) rozszerzyły się 

termicznie i wypchnęły dźwigar 

A2001 (niebieski) z siedziska 

mocującego go do Kolumny 79 

(fioletowa). 
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ZAŁĄCZNIK A: 
Zeznania 
naocznych 
świadków o 
eksplozjach 
    

Identyfikacja 
 

Michael Donovan, FDNY 

“Wstałem, dostałem się do przestrzeni 

parkingowych, zostałem powalony 

uderzeniami. Pomyślałem, że miała 

miejsce eksplozja albo wybuchła bomba, 

którą oni tam zdetonowali.” 

 

James Duffy, FDNY 

Q.: “Gdy któraś z Wież się zawalała, to 

czy miał Pan jakieś wcześniejsze 

ostrzeżenie?” 

A.: “Oh, nie. Nie wiedziałem co to jest, gdy 

byliśmy w środku. Nie wiedziałem, że 

faktycznie budynek się zawalił. Myślałem, 

że to była bomba. Myślałem, że wybuchła 

bomba.” 

 

Julio Marrero, FDNY 

“To wtedy, gdy się właśnie załamałem i 

krzyczałem w szpitalu Bellevue Hospital, 

ponieważ to było takie przytłaczające. Po 

prostu wiedziałem, że to, co się stało było 

przerażające. To był zamach bombowy.” 

 

Timothy Hoppey, FDNY  

“...to wtedy usłyszeliśmy dudnienie. 

Spojrzałem do góry, a tam była po prostu 

czarna chmura bezpośrednio nade mną. 

W tym momencie pomyślałem, że to była 

wtórna eksplozja.” 

 

John Malley, FDNY 

“Wtedy, gdy przechodziliśmy przez te 

drzwi obrotowe, to właśnie wtedy 

poczuliśmy dudnienie. Poczułem 

dudnienie i wtedy poczułem siłę zbliżającą 

sie do mnie. Czułem się nieswojo; co to 

do diabła jest? W duchu pomyślałem, że 

to wybucha bomba. Ciśnienie stało się tak 

duże, że cofnąłem się za kolumny 

oddzielające drzwi obrotowe. Następnie 

siła po prostu przeleciała obok mnie.” 

 

William Reynolds, FDNY 

“Po chwili - i nie wiem jak długo to trwało, 

moją uwagę zwróciła potężna eksplozja w 

Wieży Południowej i wydawało się jakby 

pożar wystrzeliwał na zewnątrz kilkaset 

stóp w każdym kierunku, a potem nagle 

szczyt Wieży zaczął się zawalać w 

naleśnikowaniu...” 

Q.: “Bill, jedno pytanie. Pożar, który 

widziałeś, gdzie był ten pożar? Czy gdzieś 

na górze na górnych piętrach, tam gdzie 

rozpoczęło sie zawalanie?” 

A. “To pojawiło się gdzieś poniżej tego. 

Może dwadzieścia pięter poniżej strefy 

uderzenia samolotu...” 

Q.: “Teraz mówisz o Wieży Północnej, 

tak?” 

A.: “Zanim upadła Wieża Północna. On 

powiedział, «Nie.» Ja powiedziałem, 

«Dlaczego nie? Oni wysadzili tę drugą.» 

Uważałem, że oni wysadzili ją za pomocą 

bomby. Powiedziałem; «Jeśli oni wysadzili 

tę, to wiesz oni wysadzą tę drugą. »” 

Thomas Turilli, FDNY 
“Drzwi się zamknęły, oni poszli na górę, to 
wydawało się jak kilka sekund i nagle 
usłyszało się coś tego dnia, co faktycznie 
brzmiało jak wybuchające bomby, jak: 
boom, boom, boom, jakieś siedem lub 
osiem, a potem po prostu potężny 
podmuch...” 
 
Louie Cacchioli, Louie, FDNY 
“Byliśmy pierwsi w drugiej Wieży po 
uderzeniu samolotu. Zabierałem 
strażaków windą w górę na 24-te piętro, 
aby zająć pozycje umożliwiające 
ewakuację pracowników. Podczas 
ostatniej podróży w górę wybuchła 
bomba. Uważamy, że w budynku były 
zainstalowane bomby.” 
 
T. Inman, PAPD (Oddział Policji Władz 
Portowych) 
“Gdy organizowane były działania 
pomocowe przez oficerów dochodzeniowo 
-śledczych, Wieża Nr 2 zaczęła się 
zawalać. To miało miejsce po wtórnym 
wybuchu po zachodniej stronie Wieży, 
który - jak się wydawało - miał miejsce w 
okolicy górnych 60-tych pięter. Obszar 
powyżej wtórnej eksplozji faktycznie 
pochylił się w kierunku zachodnim i 
następnie miało miejsce zawalenie.” 
    

Siła wybuchu 
 
Frank Campagna, FDNY  
“To właśnie wtedy to poszło. Obejrzałem 
się. Widziało się trzy eksplozje i potem 
cała ta konstrukcja zawalała się. 
Obróciłem głowę, wszyscy się rozbiegali.” 
 
Roy Chelsen, FDNY 
“Nagle usłyszeliśmy tę potężną eksplozję, 
- i to wtedy Wieża zaczęła się zawalać.” 
 
Paul Curran, FDNY 
“Przy tym; nagle Wieża kompletnie sie 
zawaliła – potworny dźwięk, niezwykle, 
niezwykle potężna eksplozja i bardzo silny 
podmuch przeszedł przez Wieżę. Ten 
podmuch niemal zwalał cię z nóg.” 
 
Gary Gates, FDNY 
“Spojrzałem w górę i wtedy budynek 
eksplodował, ten budynek, obok którego 
byliśmy bardzo blisko, który był jedną z 
Wież. Cały szczyt wybuchł jak wulkan.” 
 
Jerry Gombo, FDNY 
“...to się odczuwało tak jakby trzęsienie 
ziemi. Niebo pociemniało i słyszałeś ten 
ogłuszający ryk. To było jak wulkan, jeśli 
byś…, to nie to, że kiedyś doświadczyłem 
wybuchu wulkanu, ale jak myślę to dobry 
sposób w jaki mógłbym to opisać, - i ten 
obłok posuwający się w dół. Ziemia się 
trzęsła, i ten ryk...”  
 
Edward Kennedy, FDNY 
“Wzięliśmy po dwa stopnie, wtedy miał 
miejsce olbrzymi huk, eksplozja, obaj się 
obróciliśmy, i szczyt budynku spadał na 
nas w dół. W tej sytuacji obróciłem się do 
Richie'go i powiedziałem: biegnij.” 
 
George Kozlowski, FDNY 
“Gdy szliśmy usłyszeliśmy coś, co jak 
myśleliśmy było zbliżaniem się 
następnego samolotu. To było jak wielkie: 
shhhhh. Tysiąc razy głośniejsze niż ja to 
wyraziłem. To brzmiało jak zbliżający się 
pocisk i zaczęliśmy wiać. Wystartowaliśmy 
jak nietoperze z piekła. Zdołaliśmy wbiec 
za róg i to właśnie wtedy to gówno wpadło 
do wentylatora; właśnie wtedy i tam. 
Usłyszeliśmy ten głośny i potem: 
ba…boom! Ja właśnie…, to było jak 
trzęsienie ziemi lub coś takiego. 

Gigantyczna, gigantyczna eksplozja... 
Potem przyszedł ten potężny podmuch i 
po prostu poleciałem może 30, 40 stóp. 
Spadałem na łeb na szyję, podniosłem 
się, znalazłem się na rękach i kolanach, 
ponieważ całe to białe gówno pokrywało 
mnie całego. Kontynuowałem pełznięcie. 
Moje uszy ogłuchły, wie pan, tak jak 
wtedy, gdy usłyszy się potężną petardę 
lub coś podobnego.” 
 
Julio Marrero, FDNY 
“...Usłyszałem głośny huk. Spojrzeliśmy w 
górę i zobaczyliśmy, że budynek właśnie 
zaczął się zawalać. Obejrzałem się, 
zacząłem krzyczeć do mojego partnera, 
który był wewnątrz pojazdu... 
Wrzeszczałem z siłą całych płuc i 
musiałem być około 10 stóp od niej, a ona 
nie mogła mnie usłyszeć, ponieważ 
budynek był tak głośny, tj. jego eksplozja, 
że ona nawet nie mogła mnie usłyszeć.” 
 
Edward Martinez, FDNY 
“...Usłyszałem coś takiego jak silna 
eksplozja, olbrzymia eksplozja, że tak to 
opiszę, i dudniący dźwięk. W tym 
momencie zacząłem widzieć rzeczy 
spadające w dół...” 
 
Keith Murphy, FDNY 
“Tuż przedtem, gdy zgasły światła, 
usłyszałem odległe: boom, boom, boom, 
co brzmiało jak trzy eksplozje. Nie wiem, 
co to było. W ówczesnym czasie 
powiedziałbym, że to brzmiało jak bomby, 
ale to było: boom, boom, boom i potem 
zgasły wszystkie światła… - 
powiedziałbym po około 3, 4 sekundach, i 
nagle ten potężny ryk. To brzmiało jak 
bycie w tunelu z pociągiem najeżdżającym 
na ciebie. To brzmiało jak coś, czego 
nigdy w swoim życiu nie słyszałem - i to 
nie brzmiało dobrze. Nagle mogłem 
poczuć, że podłoga zaczęła sie trząść i 
chwiać. Byliśmy miotani, jakby dosłownie 
zwalani z nóg, z jednej strony na drugą, 
obijani, i nagle potężny podmuch zaczął 
się pojawiać. To prawdopodobnie trwało 
może 15 sekund, 10 do 15 sekund. To 
wydawało się jak wiatr o huraganowej sile. 
To zwaliłoby cię z nóg...” 
 
John Murray, FDNY 
“...staliśmy tam, obserwując Wieżę 
Północną, nie zwracając wcale uwagi na 
Wieżę Południową. Potem patrzysz w 
górę i to jest jasne jak cholera; budynek 
się nie zwalał, on wystrzelił prosto nad 
naszymi głowami, tak wprost - po 
przeciwnej stronie West Street. Jasna 
cholera, nie ma pieprzonego sposobu 
żebyśmy mogli to przegonić.” 
 
Richard Smiouskas, FDNY 
“Nagle pojawił się ten jęczący dźwięk, jak 
ryk: grrrr. Ziemia zaczęła się trząść... To 
wyglądało jak trzęsienie ziemi. Ziemia się 
trzęsła. Upadłem na podłogę. Moja torba 
na aparaty fotograficzne otworzyła się. 
Aparaty rozsypały się po podłodze. Okna 
zaczęły eksplodować do środka... Nie 
wiedziałem dokładnie co się działo na 
zewnątrz. Myślałem, że może budynek 
przełamał sie na pół. Myślałem, że może 
wybuchła bomba. Myślałem, że może to 
była bomba nuklearna.” 
 
C. Krueger, PAPD 
“Podczas przeszukiwania piętra miała 
miejsce potężna eksplozja, która zwaliła 
mnie z nóg na podłogę, byłem pokryty 
gruzami…”  
 
T. Marten, PAPD 
“Potem usłyszałem potężną eksplozję, 
spojrzałem w górę i zobaczyłem, że 
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Budynek Dwa trzasnął na szczycie i 
zawala się na siebie.” 
 
Pt. Middleton, PAPD  
“Byłem gdzieś w odległości jednego 
budynku od Wieży Jeden, gdy Wieża Dwa 
- jak się wydawało - wybuchła na poziomie 
szczytu dachu i kilku pięter poniżej. Potem 
kule ognia i gruzy wystrzeliły z okien i 
pofrunęły w kierunku nieba, po czym 
opadły. Gdy Budynek zaczął się rozpadać 
na twoich oczach, przyszedł trzęsący 
ziemią ryk, który stawał się głośniejszy i 
głośniejszy. Potem nagle: olbrzymia, 
gigantyczna, kłębiąca się chmura 
wypełniona dymem i popiołem. Odłamki 
drobin betonu i fragmenty budynku 
opadały jak deszcz... Gdy popiół i drobiny 
cementu zaczęły się zbierać pod 
pojazdem na zewnątrz zapanowała 
kompletna ciemność - i nagle tlen opuścił 
powietrze i odczuwało się intensywne 
gorąco.” 
 
Patty Sabga, Dziennikarka, CNN 
Aaron Brown: “Patty, jesteś tam?” 
Patty Sabga: “Tak, jestem tutaj.” 
Aaron Brown: “Co masz?” 
Patty Sabga: “Gdzieś godzinę temu byłam 
na rogu Broadway i Park Place—to około 
tysiąca yardów od Światowego Centrum 
Handlu, gdy pierwsza Wieża się zawaliła. 
To była potężna eksplozja... Gdy ta 
eksplozja się wydarzyła to było jak scena 
z horroru...” 
 
Teresa Veliz, osoba cywilna 
“BOOM! Szklane drzwi na górze schodów 
ruchomych roztrzaskały się. Myślałam, że 
to była bomba. Lecz wtedy potężny 
podmuch z siłą huraganu przeleciał 
pomiędzy nami. Nie wiem, co się stało z 
ludźmi stojącymi przed nami, ale myślę, 
że oni zostali zdmuchnięci.” 
    

Wzorzec 
 
Richard Banaciski, FDNY 
“Byliśmy tam, no nie wiem, może 10 - 15 
minut i wtedy, pamiętam, była eksplozja. 
To wydawało się jak scena w telewizji, oni 
wysadzili te budynki. Wydawało się jakby 
to się działo wszędzie dookoła, jak taśma 
produkcyjna wszystkie te eksplozje...” 
 
Edward Cachia, FDNY 
“Gdy mój oficer i ja patrzyliśmy na Wieżę 
Południową, wtedy ona ustąpiła. Ona 
faktycznie ustąpiła na niższym piętrze - 
nie na piętrze gdzie uderzył samolot, 
ponieważ my pierwotnie myśleliśmy, że 
tam było coś jak wewnętrzna eksplozja 
materiałów wybuchowych, ponieważ to 
szło sukcesywnie: bum, bum, bum, bum, a 
potem Wieża zawaliła się.” 
 
Frank Cruthers, FDNY 
“I wtedy, gdy jeszcze byłem w tym 
najbliższym sąsiedztwie Wieży 
Południowej - budynku Nr 2 Światowego 
Centrum Handlu, miało miejsce coś, co 
wydawało się z początku eksplozją. To 
pojawiło się na samym szczycie, 
jednocześnie ze wszystkich czterech 
stron, materiały wystrzeliwały na zewnątrz 
poziomo. A potem było jakby chwilowe 
opóźnienie, zanim można było zobaczyć 
początek zawalenia.” 
 
Karin Deshore, FDNY 
“Gdzieś w okolicy połowy wysokości 
Światowego Centrum Handlu, wydobył się 
ten pomarańczowo - czerwony błysk. 
Początkowo to był jeden błysk. Potem te 
błyski wciąż wystrzeliwały na całym 
obwodzie wokół budynku i ten budynek 
zaczął eksplodować. Ten odgłos petardy i 

każdemu odgłosowi petardy towarzyszył 
początkowo pomarańczowy, a potem 
czerwony błysk wychodzący z budynku, a 
potem to się działo wszędzie wokół 
budynku po obu stronach, dokąd tylko 
byłem w stanie zobaczyć. Te odgłosy 
petard i eksplozji stawały się silniejsze 
idąc w górę i w dół, a potem wszędzie 
wokół budynku.” 
 
Brian Dixon, FDNY  
“Obserwowałem pożar. Obserwowałem 
jak ludzie skaczą i słuchałem hałasu, i 
patrzyłem, widziałem, to faktycznie 
wyglądało… najniższe piętro pożaru w 
Południowej Wieży faktycznie wyglądało 
jakby ktoś rozmieścił materiały 
wybuchowe wokoło niego, ponieważ cały 
spód, jaki mogłem widzieć – mogłem 
widzieć jego obie strony i drugą stronę, to 
po prostu wyglądało tak jakby to piętro 
wybuchło.” 
 
Thomas Fiztpatrick, FDNY 
“Wszystko to, co zobaczyliśmy to chmura 
dymu wydobywającego się na mniej 
więcej dwóch trzecich wysokości. 
Niektórzy ludzie myśleli, że to była 
eksplozja. Nie uważam, abym to 
zapamiętał. Pamiętam, że widziałem to, 
co wyglądało jak iskrzenie wokół jednej 
specyficznej warstwy budynku. Teraz 
przypuszczam, że to albo były okna 
zaczynające się rozlatywać jak cekiny, 
albo coś. Potem, budynek zaczął się 
zawalać. Moja początkowa reakcja była 
taka, że to wyglądało dokładnie tak, jak 
gdy oni pokazują te implozje w TV.” 
 
Christopher Fenyo, FDNY 
“Gdzieś kilka minut po tym, gdy George 
wrócił do mnie, wtedy Wieża Południowa z 
naszej perspektywy eksplodowała gdzieś 
od połowy wysokości w górę budynku. 
Wszyscy obróciliśmy się i pobiegliśmy... 
[s. 5]... W tym momencie podniosła się 
zaciekła dyskusja ponieważ postrzeganie 
było takie, że budynek wyglądał jakby 
został zburzony za pomocą ładunków.” 
 
Stephen Gregory, FDNY 
Myślałem, że gdy spojrzałem w kierunku 
Centrum Handlu, zanim ono się zawaliło, 
zanim Nr 2 się zawalił, że widziałem błyski 
na niższych piętrach. W mojej rozmowie z 
porucznikiem Evangelista nigdy mu o tym 
nie wspominałem, on mnie przesłuchiwał i 
zapytał mnie czy widziałem błyski na 
niższych piętrach fasady budynku i ja 
zgodziłem się z nim, ponieważ 
myślałem… w ówczesnym czasie nie 
wiedziałem, co to było. To znaczy, to 
mogło być na skutek zawalania się 
budynku: eksplodowania rzeczy, ale ja 
widziałem błysk, błysk, błysk, a potem to 
wyglądało jakby budynek się zawalił.” 
Q.: “Czy to było na niższych piętrach bu-
dynku, czy wyżej - tam gdzie był pożar?”  
A.: “Nie, na niższych piętrach budynku. 
Wie Pan podobnie jak wtedy, gdy 
wyburzają budynek jak wtedy, gdy 
wysadzają budynek, gdy on się zapada? 
To jest to, co myślałem, że widzę. I to nie 
ja poruszyłem z nim ten temat, tylko on 
mnie zapytał. On powiedział: nie wiem czy 
nie zwariowałem, ale chciałem cię po 
prostu zapytać, ponieważ stałeś tuż obok 
mnie. On powiedział: czy widziałeś coś 
przy budynku? I ja powiedziałem; co Pan 
ma na myśli pytając czy coś widziałem? 
On powiedział: czy widziałeś jakieś błyski? 
Ja powiedziałem: tak, - cóż myślałem, że 
tylko ja to widziałem. On powiedział: nie, 
ja także je widziałem.” 
 
Daniel Rivera, FDNY 
“Wówczas - wtedy, gdy kontynuowałem 

podchodzenie blisko do Wieży 
Południowej, wtedy ten budynek się 
zawalił.” 
Q. “Skąd Pan wiedział, że on się zawala?” 
A. “Ten hałas. To był hałas.” 
Q. “Co Pan słyszał? Co Pan widział?” 
A. “To był pieprzony hałas. W pierwszej 
chwili myślałem, że to było… Czy widział 
Pan kiedykolwiek profesjonalne 
wyburzenie gdzie oni podkładają ładunki 
na pewnych piętrach i potem słyszy się: 
«trzask, trzask, trzask, trzask, trzask»? To 
dokładnie to, co pomyślałem, ponieważ 
myślałem, że to było to. Gdy usłyszałem 
ten pieprzony hałas, to właśnie wtedy 
zobaczyłem, że budynek się zawala.” 
 
Kenneth Rogers, FDNY 
 “...staliśmy tam z około pięcioma 
kompaniami i po prostu czekaliśmy na 
nasz przydział i wtedy była eksplozja w 
Wieży Południowej, która zgodnie z tą 
mapą, ta elewacja budynku po prostu 
wybuchła płomieniami. Mnóstwo ludzi 
uciekło w tym momencie. Ja nadal 
patrzyłem. Piętro, po piętrze, po piętrze. 
Jedno piętro, pod drugim, po drugim i gdy 
uderzyło gdzieś piąte piętro 
zorientowałem się, że to była bomba, 
ponieważ to wyglądało jak 
zsynchronizowane celowe działanie.”  
 
Pt. Middleton, PAPD 
“Gdy kontynuowałem dawanie im znaków 
żeby się wycofali periodycznie, 
usłyszałbyś wybuchający głośny huk na 
szczycie wieży... Po około 15 minutach, 
nagle, był jeszcze jeden głośny huk na 
górnych piętrach, potem była seria 
mniejszych eksplozji, które jak się 
wydawało miały miejsce wokół całego 
budynku na górnych piętrach. I następny 
głośny rozdzierający ziemię wybuch z 
wielką kulą ognia, która wydmuchnęła 
więcej szczątków i w tym momencie 
wszyscy zaczęli biec na północ ulicy West 
Broad. Gdy budynek zaczął się kruszyć... 
zostaliśmy ogarnięci przez następną 
wielką chmurę pyłu...” 
 
John Bussey, Wall Street Journal 
“To, czego nie wiedziało dziesiątki 
strażaków na ulicy i tych z nas 
pozostających wciąż w biurach w okolicy; 
Wieża Południowa osłabiała się 
konstrukcyjnie. Bez telefonu, zbierając 
swoje myśli nad przygotowaniem 
kolejnego sprawozdania, usłyszałem 
metaliczny łoskot i wyjrzałem przez okno 
biurowe, aby zobaczyć coś, co się 
wydawało perfekcyjnie 
zsynchronizowanymi eksplozjami 
wydobywającymi się z każdego piętra, 
wypluwającymi na zewnątrz szkło i metal. 
Piętra zawalały się; jedno po drugim, od 
szczytu do podstawy, z przerwami ułamka 
sekundy pomiędzy wybuchami 
rozrywającymi je na kawałki. To był 
budynek w widoczny sposób zawalający 
się na siebie, naleśnikujący do ziemi.” 
 
Ross Milanytch, pracownik Chase 
Manhattan Bank 
"To zaczęło eksplodować... To było na 
około 70-tym piętrze. I w każdej sekundzie 
następne piętro wybuchało przez około 
osiem pięter, zanim chmura nie 
zaciemniła obrazu tego wszystkiego." 
 
Pełne opracowanie sprawozdań 156 
naocznych świadków zidentyfikowanych 
przez Dr. Graeme MacQueen można 
przeczytać na stronie 
http://AE911Truth.org/downloads/156eye
witnessaccounts.pdf. 
 
  

http://ae911truth.org/downloads/156eyewitnessaccounts.pdf
http://ae911truth.org/downloads/156eyewitnessaccounts.pdf
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Appendix B: 
Zeznania 
Wskazujące na 
Uprzednią Wiedzę 
o Destrukcji 
Budynku WTC 7 
    
Wczesne Prognozy 
 
Michael Currid, FDNY* 
Ktoś z Biura Zarządzania Kryzysowego 
powiedział nam, że temu budynkowi grozi 
poważne niebezpieczeństwo zawalenia. 
Rich, kilku innych ludzi i ja weszliśmy do 
środka i zaczęliśmy krzyczeć do góry: 
“Rzucajcie wszystko i wynoście się!” 
Dean E. Murphy, Wydawca, “11 września: 
Przekazy Ustne,” 2002, str. 175-176. 
 
NIST NCSTAR 1-8 
O około godz. 11:30 FDNY przydzielił 
Komendanta odpowiedzialnego za 
zadania związane z budynkiem WTC 7… . 
Gdy Komendant dowodzący budynku 
WTC 7 dotarł na Barclay Street i West 
Broadway liczni strażacy i policjanci 
wychodzili z budynku WTC 7. Ci strażacy 
wskazali, że kilka budynków wokół WTC 7 
należy opróżnić, ponieważ oni uważają, 
że budynek się zawali… 
 
Komendant Peter Hayden, FDNY, 
Kartoteka Spiskowa BBC: 9/11 – 
Trzecia Wieża 
Narrator: Zaraz po południu strażacy 
obserwowali z zaniepokojeniem Wieżę 7. 
Zastępca Komendanta Wydziału Straży 
Pożarnej Nowego Jorku tego dnia [Peter 
Hayden] pamięta taką scenę: “Mieliśmy 
tam dyskusję z pewnym inżynierem i 
zapytaliśmy go, czy jeśli pozwolimy jej się 
palić to czy powinniśmy spodziewać się 
zawalenia, a jeśli tak, to jak szybko? I 
okazało się, że miał on całkiem słuszną 
ocenę. Powiedział: «W jej obecnym stanie 
macie około pięciu godzin. »” 
    

Ustanowienie Strefy 
Bezpieczeństwa i Czekanie 
 
Captain Ray Goldback, FDNY 
Miała miejsce duża dyskusja o tym, żeby 
ściągnąć wszystkie nasze jednostki na 
zewnątrz Budynku 7, Światowego 
Centrum Handlu. Komendant Nigro nie 
uważał, żeby to było warte podejmowania 
najmniejszego ryzyka, aby ktoś jeszcze 
został zraniony. Zatem w tym momencie 
podjęliśmy decyzję, aby wycofać 
wszystkie nasze jednostki z Budynku 7, 
Światowego Centrum Handlu, ponieważ 
było zagrożenie zawaleniem. Podjęliśmy 
decyzję wycofania wszystkich, zabrania 
wszystkich jednostek i przesunięcia ich 
całkiem do tyłu w kierunku North End 
Avenue, to jest tak daleko na zachód jak 
można na Vesey Street, po to, by 
utrzymać ludzi z dala od zagrożenia. 
 
Frank Fellini, FDNY 
Przez następnych pięć lub sześć godzin 
trzymaliśmy strażaków z dala od pracy 
przy jakimkolwiek miejscu w pobliżu tego 
budynku. 
 
Frank Conguista, FDNY 
Podczas, gdy przeszukiwaliśmy pomiesz-
czenia podpiwniczne oni zdecydowali, że 

Światowe Centrum Handlu Nr 7… zawali 
się. 
 
David Moriarty, FDNY 
Potem, pamiętam, widziałem kilku różnych 
dowodzących na rogu w ciągu całego 
dnia. Bardzo się niepokoili o stan budynku 
Nr 7 Światowego Centrum Handlu, i o 
miejsce w jego pobliżu gdzie 
przebywaliśmy. Oni ciągle zapowiadali 
zawalenie i wskazywali, kto ma się 
odsunąć, - i przemieszczano nas dalej i 
dalej na zachód. 
 
Vincent Mazza, FDNY 
Później w ciągu dnia, gdy czekaliśmy na 
zawalenie się siódemki, oni wycofywali 
nas w górę Vesey, niemal z całego 
budynku. Oni obawiali się o zawalenie 
budynku siedem i wciąż nas wymieniali 
ustanawiając strefę zawalenia i wycofując 
nas. 
 
Decosta Wright, FDNY EMT 
W zasadzie wymierzali jak daleko 
budynek dojdzie, tak żebyśmy dokładnie 
wiedzieli gdzie możemy stać… Pięć 
budynków dalej… Dokładnie właśnie w 
tym punkcie obłok zatrzymał się. 
 
Joseph Fortis, FDNY 
Oni wycofali nas wszystkich w tym czasie, 
niemalże godzinę przed tym, ponieważ 
byli pewni – oni wiedzieli, że on ma się 
zawalić, ale nie byli pewni. Więc oni 
wycofali wszystkich i wszyscy tam stali, i 
faktycznie po prostu czekaliśmy i 
czekaliśmy dopóki on się nie zawalił, 
ponieważ było to niebezpieczne. Oni nie 
pozwoliliby zbliżyć się nikomu do, jak 
zgaduję, dwóch stosów, wezwalibyśmy ich 
tam gdzie była jedynka i dwójka. 
Wycofaliśmy się. Czekaliśmy. 
    

Doniesienia Medialne 
 
Aaron Brown, CNN 
4:10 po południu (1 godzina i 10 minut 
przed zawaleniem): Otrzymujemy teraz 
informację, że jeden z pozostałych 
budynków, Budynek 7 w kompleksie 
Światowego Centrum Handlu pali się i 
albo zawalił się, albo się zawala. … Teraz 
mówią nam, że tam jest pożar i że 
budynek może także się zawalić, jak 
możecie zobaczyć. 
 
Phil Hayton, BBC News 
4:57 po południu (23 minuty przed 
zawaleniem): Właśnie dostaliśmy trochę 
wiadomości, że budynek braci Salomonów 
w Nowym Yorku w sercu Manhattanu 
także się zawalił. 
 
Hayton, 5:00 po południu: 47-piętrowy 
budynek braci Salomonów usytuowany 
bardzo blisko Światowego Centrum 
Handlu także właśnie się zawalił. 
 
Hayton, 5:07 po południu: Teraz więcej o 
ostatnim zawaleniu się budynku w Nowym 
Jorku. Mogliście słyszeć kilka minut temu, 
że mówiłem o zawalaniu się budynku 
braci Salomonów [WTC 7]. I rzeczywiście 
on się zawalił… I wydaje się, że to nie był 
rezultat nowego ataku. To się stało, 
ponieważ budynek został osłabiony 
podczas ataków dzisiejszego ranka… 
Jane, co więcej mogłabyś nam powiedzieć 
o budynku braci Salomon i jego zawaleniu 
się? 
 
Jane Standley, Wiadomości BBC 
5:08 po południu. Cóż, naprawdę tylko to, 
co już wiesz (W tym czasie za Standley 
budynek wciąż stoi. O 5:09 po południu 
napis u dołu ekranu: “47-piętrowy budynek 

braci Salomon w pobliżu Światowego 
Centrum Handlu także się zawalił.”) 
 
Ashleigh Banfield, MSNBC 
Czas nieznany: Ten wysoki to numer 7 
Światowego Centrum Handlu. Słyszałam 
kilka raportów od kilku różnych oficerów 
teraz, że to jest ten budynek, który jako 
następny ma się zawalić. Faktycznie, 
jeden oficer powiedział mi, że oni po 
prostu czekają na niego, aby się zawalił w 
tym momencie…. O mój Boże… To jest 
to! 
 
Banfield, po zawaleniu, dokładny czas 
nieznany: Ostrzeżono nas. Oni po prostu 
czekali, aby on się zawalił... Byliśmy 
wycofywani o pięciu różnych porach w 
kierunku północnym od epicentrum 
katastrofy. 
 
Brian Williams, MSNBC 
W ciągu kilku minut po zawaleniu: To, 
czego się obawialiśmy przez całe 
popołudnie, faktycznie się wydarzyło. 
Patrzyliśmy na numer 7 Światowego 
Handlu... To był 40-piętrowy budynek, 
który oni obserwowali przez cały dzień... 
Mamy na linii telefonicznej Davida 
Rastuccio z Nowojorskiego Wydziału 
Straży Pożarnej… Czy może Pan 
potwierdzić, że to był numer 7, który 
właśnie się zawalił?... I wiecie Państwo; to 
nadchodziło przez cały dzień! 
    

Planowanie czy Rozważanie 
 
David Rastuccio, FDNY, podczas 
wywiadu z Brianem Williamsem, MSNBC 
Docierały do nas raporty, że budynek był 
niestabilny i że w końcu się zawali na 
siebie lub zostanie zawalony. 
 
Indira Singh, EMT, w audycji radiowej 
Guns and Butter Radio 
Około południa lub pierwszej po południu 
oni powiedzieli nam, że mamy się wynieść 
z obszaru tego trójkąta…, ponieważ 
Budynek 7 zawali się lub zostanie 
zawalony. 
[Dziennikarz: Czy oni faktycznie użyli 
sformułowania “zawalony” i kto to był, kto 
wam to mówił?] Wydział straży pożarnej… 
i oni użyli słów “będziemy musieli go 
zawalić.” 
 
Jeffrey Shapiro, FOXNews.com 
Na krótko przed tym, gdy budynek się 
zawalił, kilku oficerów NYPD i 
pracowników Con-Edison powiedziało mi, 
że Larry Silverstein… miał rozmowę 
telefoniczną ze swoim ubezpieczycielem, 
aby zapytać czy oni dadzą swoją 
autoryzację dla sterowanego wyburzenia 
budynku, ponieważ fundamenty były już 
niestabilne i spodziewano się zawalenia. 
 
Larry Silverstein, Dzierżawca WTC, w 
audycji PBS 
Pamiętam, że miałem telefon od 
komendanta wydziału straży pożarnej, 
który mówił mi, że oni nie są pewni czy oni 
będą w stanie opanować pożar. Ja 
powiedziałem: “Wie Pan mieliśmy takie 
straszne straty w ofiarach śmiertelnych, 
może najmądrzejszą rzeczą do zrobienia 
byłoby pociągnięcie go.” I oni podjęli tę 
decyzję, aby pociągnąć i widzieliśmy 
zawalenie budynku. 
 
*Wszystkie sprawozdania personelu 
FDNY (Wydział Straży Pożarnej Nowego 
Jorku), o ile nie wskazano inaczej, 
pochodzą z dokumentu: Wywiady z 
Członkami Grupy Operacyjnej FDNY w 
Światowym Centrum Handlu. 
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Przypisy Końcowe 
    

Wprowadzenie 
 
1. Sondaże opinii publicznej Scripps Survey 
Research Center, Angus Reid, a także YouGov 
ujawniły, że 63 do 77 procent Amerykanów 
wierzy, iż destrukcja WTC 1 i WTC 2 była 
spowodowana uderzeniami samolotów i 
pożarami. 
http://www.aei.org/wp-content/uploads/2013/11/-
public-opinion-on-conspiracy-theories_ 
181649218739.pdf and http://rethink911.org/docs/ 
ReThink911_YouGov_Poll_Results_Summary.pdf 
2. Przywoływany powyżej sondaż opinii 
publicznej stwierdza, że 13 do 16 procent 
Amerykanów wierzy, iż destrukcja WTC 1 i WTC 
2 była spowodowana sterowanym wyburzeniem. 
3. Jeśli chodzi o publikację tej broszury, to 2353 
zweryfikowanych architektów i inżynierów 
podpisało petycję Stowarzyszenia Architektów i 
Inżynierów na Rzecz Prawdy o 9/11, wzywającą 
do uruchomienia nowego śledztwa w sprawie 
destrukcji WTC 1, WTC 2, i WTC7. 

    

Rozdział 1 
 
1. Griffin, David Ray: The Mysterious Collapse of 
World Trade Center 7 (Tajemnicze zawalenie 
Budynku 7 Światowego Centrum Handlu) (2009), 
str. 23. 
2. NIST: Analysis of Needs and Existing 
Capabilities for Full-Scale Fire Resistance 
Testing (Analiza Potrzeb i Istniejących Możliwo-
ści Wykonania Pełnoskalowych Badań Odporno-
ści Przeciwpożarowej) (Październik 2008). 

    

Rozdział 2 
 
1. Griffin, str. 20. 
2. Glanz, James and Lipton, Eric: City in the Sky: 
The Rise and Fall of the World Trade Center 
(Miasto w Niebie: Rozkwit i Upadek Światowego 
Centrum Handlu) (2003), str. 330. 
3. Ibid., str. 330–332. 
4. Komisja Nauki Izby Reprezentantów Stanów 
Zjednoczonych: Hearing: The Investigation of the 
World Trade Center Collapse: Findings, 
Recommendations, and Next Steps 
(Wysłuchanie: Śledztwo w sprawie Zawalenia się 
Światowego Centrum Handlu: Ustalenia, 
Zalecenia, i Kolejne Działania) (1 maja 2002), 

str. 27. 
5. Na Dorocznym Spotkaniu Biznesowym 
Amerykańskiego Instytutu Architektów (AIA) w 
2015 r., podczas debaty nad proponowaną 
rezolucją wzywającą AIA do oficjalnego poparcia 
nowego śledztwa w sprawie zawalenia się WTC 
7, Anthony Schirripa, FAIA, były prezydent 
Nowojorskiego Oddziału AIA, stwierdził: “[WTC 
7] zawalił się z powodu szalejących pożarów 
wywołanych przez ponad 6000 galonów paliwa 
lotniczego, które zasilało Nowojorskie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Musicie to sobie 
przyznać.” 
6. Na wspomnianym powyżej Dorocznym 

Spotkaniu Biznesowym AIA w 2015 r., Donald 
King, FAIA, członek Rady Strategicznej AIA, 
stwierdził: “Zawalenie sie tego budynku, zgodnie 
z raportem, było spowodowane rozległymi, 
intensywnymi pożarami oraz uderzeniami 
szczątków z zawalenia budynku Światowego 
Centrum Handlu, Wieży 1. …to ekstremalny 
pożar i zniszczenia konstrukcyjne spowodowały 
zawalenie.” 
7. Ibid. 

    

Rozdział 3 
 
1. Griffin, str. 17. 
2. Hart, F.; Henn, Walter; and Sontag, H.: Multi-
Storey Buildings in Steel (Wielo-piętrowe 
budynki o konstrukcji stalowej) (1978). 
3. NIST: NCSTAR 1-6, str. 156, 169. 
4. Ryan, Kevin: A New Standard for Deception 
(Nowy Standard Oszustwa) wideo (Czerwiec 

2006). https://youtu.be/OuGI82tOhEI. 
5. NIST: Questions and Answers about the NIST 
WTC Towers Investigation (Pytania i Odpowiedzi 
dotyczące śledztwa NIST'u w sprawie Wież 
WTC), Pytanie #11. 
6. NIST: NCSTAR 1, str. 146. 
7. Gross, John: wykład na Uniwersytecie 
Teksańskim, Austin, Październik 2006 
https://youtu.be/wcqf5tL887o. 

8. NIST: NCSTAR 1, str. 34, 48. 

9. Chandler, David: "The Destruction of the 
World Trade Center North Tower and 
Fundamental Physics," (Destrukcja Wieży 
Północnej Światowego Centrum Handlu i 
Podstawowa Fizyka), Journal of 9/11 Studies 
(Luty 2010).  
10. Szamboti, Anthony and Johns, Richard: 

"ASCE Journals Refuse to Correct Fraudulent 
Paper Published on WTC Collapses," 
(Czasopisma ASCE Odmawiają Poprawienia 
Oszukańczego Artykułu Opublikowanego na 
Temat Zawaleń WTC), Journal of 9/11 Studies 
(Wrzesień 2014). 
11. 33Mkg masy, to masa górnej części WTC 1 

oszacowana w oparciu o dane dostarczone 
przez NIST. 54Mkg masy, to niepoprawne 
oszacowanie masy górnej części Bazanta i Lee, 
jednak to wciąż daje obserwowalne wytracanie 
przyspieszeń, gdy wartości oporu kolumn i masa 
podestów dolnych sekcji zostaną skorygowane. 
12. https://youtu.be/CcvvhVv-cAE.  

13. Obliczenia energii potrzebnej do 

sproszkowania betonu i rozczłonkowania 
konstrukcji nośnych WTC 1 i WTC 2 oraz 
grawitacyjna energia potencjalna zawarta w 
każdym budynku są dokonane w oparciu o 
następujące obliczenia i założenia: 
Grawitacyjna Energia Potencjalna Zawarta w 
Każdym Budynku (tj. Całkowita Masa 
Budynku): 2.765 megakilogramów [masa 
pojedynczego piętra w górnych 12 pięterach 
(patrz Some Misunderstandings Related to WTC 
Collapse Analysis - Pewne Nieporozumienia 
związane z Analizą Zawalenia się WTC)], co jest 
równoważne 2.765 x 106 dżuli x 105 [liczba 
pięter; 5 pięter jest odejmowanych od 110 pięter, 
aby uwzględnić 5-piętrowy stos gruzów)] x 1.05 
[aby uwzględnić rosnącą masę dolnych pięter z 
powodu wzrastającej grubości kolumn] x 9.81 
[stała grawitacyjna] x 170 [odległość w metrach 
do środka ciężkości budynku od wysokości 5tego 
piętra] = 508.4 x 109 dżuli grawitacyjnej energii 
potencjalnej. 
Energia Wymagana do Sproszkowania 
Betonu: Oszacowania różnią się w zależności 
od rodzaju betonu, założonego stosunku 
powierzchni obciążenia do powierzchni płyty i 
założonej wielkości wygenerowanych cząsteczek 
pyłu. W oparciu o scenariusze szczegółowo 
opisane w publikacji z 2012 r.; Energy absorption 
potential of light weight concrete floors - 
Potencjał Absorpcji Energii lekkich betonowych 
podestów, Can. J. of Civ. Eng. pp. 1193-1201, 
autorzy R. M. Korol i K.S. Sivakumaran,” 
otrzymano oszacowanie 857.5 x 109 dżuli. 
Energia Wymagana do Zniszczenia Kolumn 
Obwodowych: 120 [liczba kolumn obwodowych 

-założono, że zawodzą one poprzez zginanie w 
przegubie plastycznym w połowie ich wysokości] 
x 9.11 x 106 dżuli [energia wymagana do 
spowodowania zginania w przegubie 
plastycznym w połowie wysokości] x 105 [liczba 
pięter] + 120 [liczba kolumn obwodowych - 
założono, że zawodzą poprzez ich skruszenie] x 
8.348 x 106 [energia potrzebna do 
spowodowania skruszenia] x 105 [liczba pięter] = 
219 x 109 dżuli. Wartości energii podane powyżej 
są oparte na dwóch publikacjach Korola i 
Sivakumarana: Reassessing the Plastic Hinge 
Model for Energy Dissipation of Axially Loaded 
Columns - Ponowna Ocena Modelu Przegubu 

Plastycznego Dyssypacji Energii przez Osiowo 
Obciążone Kolumny (J. of Structures, 2014, 7 
stron) oraz Energy Dissipation Potential of 
Square Tubular Steel Columns Subjected to 
Axial Compression - Potencjał Dyssypacji 
Energii Stalowych Kolumn Rurowych o Przekroju 
Prostokątnym Poddanych Osiowemu Ściskaniu 
(Inter. Review of Civ. Eng., 2011, str 46-51). 
Energia Wymagana do Zniszczenia Głównych 
Kolumn: 47 [liczba kolumn rdzeniowych – 

założono, że wszystkie zawodzą poprzez 
zginanie w przegubie plastycznym w połowie ich 
wysokości] x 36,070 dżuli [energia wymagana do 
spowodowania zginania w przegubie 
plastycznym w połowie wysokości] x 105 [liczba 
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Stowarzyszenie Architektów 
& Inżynierów na Rzecz 
Prawdy o 9/11 
 

 
Stowarzyszenie Architektów & Inżynierów na Rzecz 

Prawdy o 9/11 (AE911Truth) jest organizacją non-

profit, działającą zgodnie z artykułem 501(c)(3), 

poświęcającą się badaniu i rozpowszechnianiu 

informacji naukowych o destrukcji wieżowców 

Światowego Centrum Handlu w dniu 11 września 2001 

roku. 

 

Jeśli chodzi o publikację Z Dala od Propagandy: Co 

Nauka Mówi Nam o Destrukcji Budynków 1, 2 i 7 

Światowego Centrum Handlu, AE911Truth 

reprezentuje 2353 zweryfikowanych architektów i 

inżynierów, których liczba wciąż rośnie, a którzy 

podpisali naszą petycję wzywającą Kongres U.S. do 

otwarcia prawdziwie niezależnego śledztwa w sprawie 

destrukcji Światowego Centrum Handlu. 

 

Aby dowiedzieć się więcej o AE911Truth i podpisać 

naszą petycję, proszę odwiedzić stronę 

AE911Truth.org. 
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Budynek 7 światowego Centrum Handlu zawalił się symetrycznie z przyspieszeniem 

swobodnego spadku na swój obrys o 5:20 po południu, 11 września, 2001. 

 


