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To nie jest ciało Anny Walentynowicz
PILNE! W trumnie, w której miała być pochowana śp. Anna Walentynowicz,
znajdowało się ciało innej osoby - dowiedział się portal Niezalezna.pl.
Pub likujemy oświadczenia b liskich śp. Anny Walentynowicz

SukienkaSprawdz

Ciało, które zostało wyjęte z grobu, a które znajduje się na stole
sekcyjnym, nie jest ciałem mojej mamy, śp. Anny Walentynowicz, które
rozpoznałem w Moskwie
Janusz Walentynowicz
Nie rozpoznałem, aby to było ciało mojej babci.
Piotr Walentynowicz
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/09/annawalentynowicz.jpg)
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Archiwum działu: Polska
Reporterzy bez Granic pomogą R. Fryczowi?

(foto. solidarnosc.org.pl)

(/33044-reporterzy-bez-granic-pomoga-r-fryczowi)

2012-09-19
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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Posiedzenie Zespołu poświęcone
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Mainstream szuka haków na Mitera?
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Wielu wspaniałych (/33040-wielu-wspanialych)
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Zadłużeniowa bomba w szpitalach (/33039zadluzeniowa-bomba-w-szpitalach)
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Opinie użytkowników
Forum jest miejscem w ymiany opinii użytkow ników , myśli, informacji, komentarzy, naw iązyw ania kontaktów i rodzenia się inicjatyw .
Dlatego eliminow ane będą w szelkie w pisy w ielokrotne, zaw ierające w ulgarne słow a i w yrażenia, groźby karalne, obrzucanie się
obelgami, obrażanie forumow iczów , członków redakcji i innych osób. Bezw zględnie będziemy zw alczali trollow anie, w szczynanie
aw antur i prow okow anie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z w ymienionych
kategorii. Uw agi i reklamacje kierow ane do nas (jav ascript:v oid(0)) należy kierow ać na adres: straznik(at)niezalezna.pl Jednocześnie
podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środow isko chce mieć miejsce odreagow yw ania w ielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez
obóz "miłości", ale nie upow ażnia to do stosow ania w ulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast naw et najostrzejsza krytyka, ale bez
w ycieczek osobistych. Komunikaty ukazujące się na blogu Morusa są rozw inięciem niniejszego regulaminu.
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ZOBACZ WARTO!!! Bezkrólewie - sztuka
Wojciecha Tomczyka Akt1
wow. (/33041-nie-jest-cialo-anny-walentynowicz#comment-1050265)
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