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Rosjanie: do katastrofy doszło 20 kwietnia
„Gazeta Polska Codziennie” dotarła do dokumentu Głównego Urzędu
Śledczego przy Prokuraturze Federacji Rosyjskiej. Wynika z niego, że do
katastrofy doszło… 20 kwietnia. Na ten materiał powoływał się Andrzej
Seremet podczas swojego wystąpienia w Sejmie, obwiniając rodziny
o pomylenie ciał.
Na kilkudziesięciostronicowym dokumencie, do którego dotarła „Codzienna”,
widnieje pieczątka: „Zgodnie z oryginałem. Komitet śledczy przy Prokuraturze
Federacji Rosyjskiej. Główny Urząd Śledczy”.
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/05/crash-
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Ogłoszenia

To ekspertyza z 29 kwietnia 2010 r. zawierająca wyniki badań genetycznych

szczątków ofiar katastrofy smoleńskiej. To właśnie na ten dokument
powoływał się
by-sa/3.0/deed.en)
28 września 2012 r. prokurator generalny Andrzej Seremet, kwestionując
wiarygodność rodzin, które rzekomo źle zidentyfikowały ciała, w wyniku czego doszło do ich zamiany.
News/ creativecommons.org/licenses/

nie-warto-partycypowac-w-hanbie)
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więcej (/temat/60%2B48%2B72)

Z dokumentu wynika, że katastrofa „na odcinku przylegającym do lotniska Siewiernyj” miała miejsce 20 kwietnia 2010
r., czyli dziesięć dni później. Rosjanie pomylili także godzinę. Według ich prokuratury do tragedii doszło o 11:00.
W sobotę przeciwko „barbarzyństwu Rosjan” i „fatalnemu sposobowi prowadzenia w Polsce śledztwa” wystąpiło
w Sejmie podczas posiedzenia zespołu smoleńskiego ponad 20 rodzin ofiar katastrofy. Po raz pierwszy wydały one
wspólne oświadczenie. Żądają kolejnych ekshumacji i ukarania winnych zaniedbań, rzetelnego śledztwa
i międzynarodowych ekspertów. Nie wykluczają, że złamią prawo, ujawniając akta sprawy, by obnażyć „poziom
barbarzyństwa”.
Więcej w dzisiejszej "Gazecie Polskiej Codziennie"
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