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Kopacz wprowadziła w błąd? Jest doniesienie
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Zespół parlamentarny do spraw zbadania przyczyn katastrofy Tu154M mówił dziś o nieprawidłowościach przy sekcji zwłok ofiar
tragedii. Chce zawiadomić prokuraturę
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Szef zespołu Antoni Macierewicz uważa, że za ewentualne
nieprawidłowości powinni odpowiedzieć: była minister zdrowia
Ewy Kopacz oraz wojskowi prokuratorzy.
Na posiedzeniu zespołu Macierewicz zapowiedział też, że
posłowie PiS złożą wniosek o zwołanie nadzwyczajnego
posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości w sprawie
nieprawidłowości w związku sekcjami zwłok.
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O nieprawidłowościach, które miały mieć miejsce przy
przeprowadzaniu sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej
opowiadali posłom - podczas posiedzenia zespołu przedstawiciele rodzin ofiar oraz pełnomocnicy rodzin.
Piotr Walentynowicz, wnuk Anny Walentynowicz, powiedział
m.in., że w dokumentach sekcyjnych, z jakimi zapoznał się w
Prokuraturze Wojskowej nie widnieją podpisy kogokolwiek ze
strony polskiej, z wyjątkiem tłumaczy. Podkreślił też, że opis
zwłok w nich zawarty różnił się od stanu stwierdzonego w czasie

identyfikacji zwłok.
- Im dłużej przeglądaliśmy dokumentację, tym bardziej się upewnialiśmy, że nie czytamy
dokumentacji dotyczącej Anny Walentynowicz. Wszystko, także zdjęcia, wskazywało na to,
że nie dotyczy to mojej babci - powiedział.
Obecny na posiedzeniu zespołu mecenas Stefan Hambura, potwierdził, że złożył wniosek o
przeprowadzenie ekshumacji zwłok Walentynowicz.
- Polska prokuratura zapewniała opinię publiczną, Sejm, rząd, że uczestniczyła w sekcjach
zwłok, identyfikacji i oględzinach. Okazuje się, że to jest nieprawda. Dokumentacja, którą
przeglądali w prokuraturze przedstawiciele rodziny Anny Walentynowicz udowadnia, że nie
sporządzali i nie uczestniczyli w jej sporządzaniu przedstawiciele organów państwa polskiego.
Były podpisy wyłącznie strony rosyjskiej - skomentował Macierewicz.
- Nie jest prawdą, że przy sekcjach zwłok, oględzinach uczestniczyli polscy prokuratorzy,
patomorfolodzy. Zapewnianie o tym jest nie tyle kłamstwem i oszustwem, ale ma na celu
ukrycie popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez polskich prokuratorów,
którzy byli w Rosji, ale także wprowadzaniem w błąd organów ścigania i opinii publicznej
przez minister Kopacz i prokuratorów, którzy przed organami Sejmu i Senatu zapewniali, że
było inaczej - dodał.
Pełnomocnicy rodzin ofiar skarżyli się też posłom, że dokumenty sekcyjne znajdują się w
kancelarii tajnej i mają klauzulę poufności. - Co więcej limitowany jest dostęp do materiałów
sekcyjnych. Jako pełnomocnik jednej rodziny mam prawo wglądu w dokumenty sekcyjne tylko
jednej osoby - podkreślił mec. Piotr Pszczółkowski.
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Ewa Kopacz podczas sejmowej dyskusji nad informacją rządu o śledztwie w sprawie
katastrofy smoleńskiej, mówiła: "z wielką uwagą obserwowałam pracę naszych
patomorfologów przez pierwsze godziny. Pierwsze godziny nie były łatwe i to państwo
musicie wiedzieć. Przez moment nasi polscy lekarze byli traktowani jako obserwatorzy tego,
co się dzieje. To trwało może kilkanaście minut, a potem, kiedy założyli fartuchy i stanęli do
pracy razem z lekarzami rosyjskimi, nie musieli do siebie nic mówić".
Przeczytaj więcej o: Ewa Kopacz, PiS, antoni macierewicz, katastrofy, lotnictwo, partie, smoleńsk
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Notatka ABW nie będzie odtajniona
Notatka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ws. Amber Gold, którą ABW
przekazało w maju premierowi Donaldowi Tuskowi, nie zostanie odtajniona. Z jej
treścią zapoznali się posłowie sejmowej komisji ds. służb spe…
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Milewski: rozumiem stanowisko Gowina
Rozumiem pana Gowina - tak prezes gdańskiego sądu okręgowego Ryszard Milewski
skomentował słowa ministra sprawiedliwości, który opowiedział się za odwołaniem z
funkcji oraz za postępowaniem dyscyplinarnym wobec…
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Kim jesteśmy! jeżeli drugą osobą w państwie jest osoba nie godna zaufania, która okłamała
naród, gorzej została za kłamstwo nagrodzona. Myślmy szybko tu chodzi o Polskę o dom
naszych wnuków oby nas nie wyklinali.
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Czas rozliczyć polityków w rodzaju pani Kopacz, których żenująca niekompetencja skrywana
jest za bezczelnością, butą i arogancją. Takim, którzy interes własny stawiają zdecydowanie
przed wspólnym !
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Rozwód czy separacja to zawsze
porażka, często finansowa. Z
reguły jednak okazuje się
mniejszym złem, niż formalne
pozostawanie w związku,
którego nie da się utrzymać

Poradnik o regułach
dziedziczenia oraz praktyczne
wskazówki dotyczące
sporządzania testamentu
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No a potem mówiła, że rolą polskich lekarzy było tylko podtrzymywanie na duchu rodzin ofiar.
Wygląda na to, że łgała tak, że się w tym sama zakręciła.
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