
Zrakoplovna nesreća kod Smolenska nije obična nesreća, ona je 
više od nesreće 

  
Smrt poljskoga predsjednika i cijele delegacije u 
Rusiji sigurno nije bila slučajna. Predsjednik 
Lech Kaczynski nije bio samo glasnogovornik 
većih sloboda nacionalne države unutar Europske 
unije, on je bio netko tko je za slobodu svoje 
države i aktivno radio. Dok mnoge druge 
europske države imaju marionetsku vlast koja se 
klanja diktatu Europske unije, poljski je narod 
izglasao vlast koja je glasno oponirala 
redukcijama državne, ekonomske  i nacionalne 
slobode. Novinar Damian Thompson u engleskom 
"Daily Telegraphu" piše da iza ubojstva 
predsjednika Lecha Kaczynskog i cijele delegacije 
stoje bankari. "Ne samo da Poljska nije postala 
žrtvom bankarskoga gangsteraja koji se odvija 
kroz gusarske pozajmice, nego je (…) Poljska 
Međunarodnomu monetarnom fondu ponudila 
pozajmicu kako bi druge zemlje prevladale 
nadošlu globalnu krizu", o čemu je izvijestio AFP 
29. ožujka 2010. Poljska je bila jedina od 27 
članica Unije koja je postigla gospodarski rast u 
2009. godini, a Međunarodni monetarni fond 
(MMF) je predviđao da će taj rast doseći 2,75 
posto u 2010., sve do 3,25 posto u 2011. 
godini…", izvješćuje 14. travnja irska web stranica 
"Infowars Ireland". Štoviše, u nastavku se 
spominje kako je predstavnik Češke središnje 

banke Mojmir Hampl početkom travnja izjavio da je Međunarodni monetarni fond namjerno 
razbuktao ekonomsku krizu u Europi tako da su manje regionalne države bile prisiljene tražiti 
zajam od lihvarskog MMF-a, a to, naravno, znači da je Poljska počela ometati lihvarske planove 
velikih bankara. Kao uspješna država, Poljska je sve manje trebala Europsku uniju i odlazak 
Kaczynskog u Rusiju nije značio samo odlazak u Katynsku šumu, gdje bi se Putin i Medvjedjev 
ispričali Poljskoj za pokolj njezinih časnika i dočasnika, već je taj odlazak trebao biti početak 
mijenjanja strane u interesnim sferama: Rusija više nije komunistička i  kao ravnopravan partner 
davala je Poljskoj veće mogućnosti za razvoj ekonomskih i nacionalnih sloboda. Poljska je u sukobu 
velikih interesnih sfera nastojala promijeniti stranu. Britanija i Amerika shvatile su problem i stoga 
je Kaczynski morao umrijeti, zajedno s cijelom delegacijom. O sveukupnom odnosu snaga najbolje 
nam govori činjenica da Poljsku preuzima britanski čovjek, osoba školovana u Britaniji, koja čak 
ima englesko ime i prezime: "…Odista, sada se vodstvo u Poljskoj mijenja i čini se da će 
proeuropski lider zamijeniti Kaczynskog. Proeuropska Stranka Građanske Platforme DONALDA 
TUSKA najvjerojatnije će, nakon predsjedničkih izbora u lipnju, prigrabiti vlast…" To je čovjek 
kojemu je Kaczynski oponirao kad je trebalo zlot zamijeniti eurom. Osim toga, Kaczynski je, uz  
češkog predsjednika Vaclava Klausa, bio među posljednjima koji su se opirali gubitku državne 
neovisnosti što ju donosi potpisivanje Lisabonskog ugovora. Nastojao je očuvati Poljsku slobodnom 
i u tu svrhu odlučio je potražiti potporu Putina. Međutim, u Rusiji je našao smrt. Zrakoplov su 
navodno oborile dvije rakete neposredno prije slijetanja. Još jedan poljski predstavnik našao je 
smrt u obaranju zrakoplova, što je  najvjerojatnije počinila britanska tajna služba. Zadnji put na isti 
su način Englezi, u jeku Drugog svjetskog rata, ubili svog saveznika, poljskoga generala, čije su se 
postrojbe borile protiv Nijemaca, da ovaj ne bi slučajno zasmetao kad Churchill i Roosevelt Poljsku 
izruče Staljinu, kao protuuslugu za sudjelovanje Rusije u Drugom svjetskom ratu. U povijesti 
svijeta i Poljske Kaczynski će ostati upamćen kao predstavnik borbe za slobodu koji je pružio 
primjer svijetu da se duh borbe za slobodu nikada ne ugasi. 
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