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Eroare de pilotaj, la Smolensk!

Primele analize ale cutiilor negre ale avionului polonez care s-a prabusit in Rusia, provocand
moartea presedintelui Lech Kaczynski si a altor 95 de persoane, au demonstrat ca accidentul a fost
cauzat de o eroare de pilotaj, a declarat, joi, o sursa apropiata anchetei. Autoritatile ruse au exclus
deja o explozie sau incendiu dintre posibilele cauze ale catastrofei aeriene produse la 10 aprilie, in
apropiere de aeroportul din Smolensk, in vestul Rusiei. Pilotii avionului prezidential polonez prabusit
in Rusia nu au fost supusi presiunilor din partea unor membri importanti ai delegatiei poloneze aflate
la bord, pentru a ateriza in pofida conditiilor meteorologice nefavorabile, a declarat, joi, o sursa
apropiata de ancheta. &#8220;Inregistratorul de conversatii intre membrii echipajului nu a dezvaluit
nicio presiune exercitata asupra lor", a precizat o sursa anonima. Presa a avansat ipoteza potrivit
careia pilotii ar fi actionat sub presiunea delegatiei poloneze de la bordul aparatului, pentru a ateriza
la timp la o ceremonie in omagiul victimelor masacrului de la Katin, in pofida conditiilor
meteorologice nefavorabile. 

Mama presedintelui polonez nu stie, la cinci zile de la prabusirea aeronavei prezidentiale, ca fiul sau
a murit, a declarat, miercuri, eurodeputatul Adam Bielan, un colaborator apropiat al fratilor
Kaczynski. Jadwiga Kaczynska, in varsta de 84 de ani, este internata de mai mult de o luna in spital
si se afla intr-o stare de sanatate grava, potrivit medicilor sai. Dupa accident, Jaroslaw Kaczynski
petrece zilnic mai multe ore la spital alaturi de mama sa. Inainte, gemenii se duceau cu schimbul, a
declarat Bielan. Tabloidul polonez &#8220;Super Express" afirma ca mama presedintelui polonez
l-a intrebat pe Jaroslaw daca Lech s-a intors. Potrivit cotidianului, el le-a interzis angajatilor spitalului
sa o informeze pe mama sa despre accident. Intr-un fel, mama fratilor gemeni i-a salvat viata lui
Jaroslaw Kaczynski. In ultimele saptamani, ei au venit pe rand pentru a o veghea la marginea
patului. Jaroslaw nu a putut sa se deplaseze sambata la Katin, la comemorarea a 70 de ani de la
masacrarea ofiterilor polonezi, pentru ca mergea Lech. Cuplul prezidential va fi inmormantat
duminica, in cripta catedralei Castelului Wawel din Cracovia, fosta capitala a Poloniei, in prezenta
unor lideri din lumea intreaga. 

La Varsovia au continuat, ieri, sa soseasca sicriele cu trupurile celor decedati in tragedia de la
Smolensk. Din pacate, pe langa durerea pierderii celor dragi, rudele unora dintre oficialii polonezi
decedati sambata nu pot accesa conturile bancare ale familiilor, deoarece acestea au fost blocate.
Publicatia &#8220;Rzeczpospolita" a precizat ca vaduvei directorului biroului pentru veteranii de
razboi, Janusz Krupski, i s-a blocat accesul la contul bancar al familiei. Vaduva senatorului Krzysztof
Putram, care are opt copii, se afla in aceeasi situatie. Familiile victimelor au depus cereri pentru
primirea unei pensii speciale, dar pana in momentul in care vor primi acesti bani sunt ajutate de
prieteni si rude.
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