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Janusz Walentynowicz: Seremet jest kłamcą
Rozpoznałem w Moskwie moją mamę. Prokurator Andrzej Seremet jest
kłamcą. Czuję się przez niego spoliczkowany tym pomówieniem - mówi
portalowi Niezalezna.pl Janusz
Walentynowicz, syn śp. Anny
Walentynowicz, której ciało zamieniono z ciałem innej ofiary katastrofy
smoleńskiej.
Przyczyną nieprawidłowej identyfikacji dwóch ekshumowanych w ub iegłym
tygodniu ciał ofiar katastrofy smoleńskiej b yło nietrafne ich rozpoznanie
przez członków rodzin - poinformował dziś w Sejmie prokurator generalny
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/08/seremetAndrzej Seremet.
fot-malgorzata-armo.jpg)
(foto. Małgorzata Armo/Gazeta Polska)

- Jestem wstrząśnięty. Jak można teraz mówić takie rzeczy, gdy wychodzą
b łędy i zaniedb ania naszego rządu i prokuratury? - komentuje Janusz Walentynowicz.
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Oburzenia wystąpieniem prokuratora generalnego nie kryje również wnuk śp. Anny Walentynowicz - Piotr.
- Te słowa nie powinny nigdy paść - mówi portalowi Niezalezna.pl.
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