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Będą kolejne ekshumacje! Ciała zamienione?!
Wstrząsające informacje dotyczące błędów przy pochówku ofiar katastrofy
smoleńskiej.
Naczelna
Prokuratura
Wojskowa
zdecydowała
o
przeprowadzeniu ekshumacji szczątek kolejnych czterech osób. Pułkownik
Ireneusz Szeląg przyznał, że są wątpliwości, czy ciała nie zostały
zamienione i obecnie spoczywają w niewłaściwych grobach.
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- Decyzja została w zasadzie podjęta. Czeka tylko na jej uformalnienie –
mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej płk Szeląg, który nie chciał
podać nazwisk ofiar,
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/09/ofiarykatastrofysmolenskiej-

ani terminów przeprowadzenia ekshumacji. – Rodziny
zostały już powiadomione i prosiły o jak najdalej idącą dyskrecję.
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Mec. Hambura: prokuratura robi co chce
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Tajemnica imprezy w SKW (/32956-tajemnica-
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Wojskowi prokuratorzy zamierzają wszystkie czynności związane z
ekshumacjami i genetyczną identyfikacją czterech ofiar katastrofy smoleńskiej przeprowadzić do końca tego
roku.
W jaki sposób mogło dojść do tak karygodnej pomyłki?! Płk Szeląg unika jednoznacznych wyjaśnień i mówi o
"potencjalnych pomyłkach" wskazując, że w przypadku jednego ciała błędnie zostało zidentyfikowane przez bliskich, w
przypadku drugiego ten sam błąd popełnił przedstawiciel polskiej strony tuż po katastrofie. Przyznał także, że strona
rosyjska przyznaje, iż odnośnie dwóch ciał mogło dojść do "zamiany numerów".
- Jestem naprawdę zszokowany tą informacją. Jak wiadomo nie dokonano jeszcze nawet otwarcia trumien z ciałami.
Rodziny jadą właśnie do Krakowa. Wszystko to, dzieje się dlatego, że prokuratura nie zrob iła tego, do czego jest
zob owiązana. Nie uczestniczyła w b adaniu zwłok na miejscu, w Smoleńsku, a później nie dokonała odpowiednich
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b adań po powrocie ciał naszych b liskich do Polski. Teraz, gdy nagle zmieniono tryb działania, gdy powiedziano, że
b ędzie autopsja w Bydgoszczy okazało się, że zepsuł się podob no najnowocześniejszy tomograf komputerowy.
Ciała przewozi się do Krakowa, b y stamtąd z kolei przewieźć je do Wrocławia. Trumny są opieczętowane, b o
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wymogły to rodziny ofiar. I teraz w świetle tych wszystkich faktów pułkownik Szeląg mówi, że od początku
prokuratura wojskowa wiedziała, że ciała są zamienione! To niebywałą arogancja. Dowiadujemy się, że wszystko
wskazuje na to, że ciała są zamienione po tym, gdy doprowadzono do niesłychanego umęczenia rodziny śp. Anny
Walentynowicz i wożenia ciała ekshumowanego z jej grob u po całej Polsce. Jeszcze przed zbadaniem ciał
prokuratura miała uzasadnione podejrzenia, że ciała zostały zamienione i spoczywały w niewłaściwych grobach,
a milczała przez ponad dwa i pół roku. Obowiązkiem prokuratury było uczestniczenie w sesji lub dokonanie jej na
terenie Polski, a przede wszystkim uczciwe działanie w tej sprawie, a nie mataczenie. Prokuratura wykazała
absolutną arogancję i nieudolność w działaniu. Ci ludzie zdają się na każdym kroku lekceważyć prawo – stwierdził
w rozmowie z portalem Niezależna.pl Antoni Macierewicz.
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Braun: rodziny ofiar traktowane jak intruzi
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Wesprzyj Gazetę Polską. Sięgnij SMS-em po newsletter. Bądź na bieżąco! Wyślij do nas SMS o treści GPA na numer
7955 (11,07PLN brutto), a otrzymasz zwrotnie newsletter z prawdziwymi, aktualnymi i najciekawszymi informacjami z
kraju i ze świata. Organizatorem akcji jest "Gazeta Polska". więcej > (http://www.gazetapolska.pl/regulamin-sms)
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