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Prawda na temat traktowania zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej wychodzi na jaw! - Fronda
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Prawda na temat traktowania zwłok ofiar katastrofy
smoleńskiej wychodzi na jaw!
Dodane przez: Redakcja Fronda.pl Kategoria: Świat
Coś pękło w Polsce. Ludzie, którzy uczestniczyli w rzekomych sekcjach zaczynają
przyznawać, że wszystko co się tam działo było skandalem, a opowieści Ewy
Kopacz i innych polskich polityków o świetnej współpracy z Rosjanami było wielką
ściemą. O sytuacji w Moskwie opowiedział tygodnikowi „Wprost” Dymitr Książek,
lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Najmocniejszym momentem jest opowieść lekarza o
tym, jak wyglądało wkładanie zwłok do trumien. - W
trumny wsadzano czarne worki. I teraz już nie można
uwierzyć, że do tych metalowych trumien wkładano
właściwe ciała. Nikt tego nie sprawdzał. Na kanapie
wśród tych worków siedziało trzech typków. Coś pili,
jedli kanapki z kiełbasą, a potem wstawali i pakowali
do trumien. (...) Nikt ich nie pilnował. Nie było
nadzorców ze strony rosyjskiej, nie widziałem też
polskich prokuratorów, którzy dopilnowaliby tego
pakowania. Nie wiem, czy ktoś pilnował, jak ciała były wkładane do worków – opowiada
lekarz.
Skandalicznie wyglądało też traktowanie rodzin ofiar, a także zamykanie trumien. - Kiedy
trumny lakowano, to w sali Rosjanie zrobili granicę polsko-rosyjską. To był kosmos.
Po jednej stronie siedziała rosyjska celniczka, po drugiej byliśmy my. Wszyscy.
Po zalutowaniu trumna trafiała na polską stronę. Ale rozpętała się kompletna awantura,
bo rodziny chciały wkładać do trumien święte obrazki, modlitewniki i różańce. Rosjanie
nie chcieli się na to zgodzić. To było straszne, oburzające. Politycy nasi wymogli
na Rosjanach, by na to pozwolili. Niech pani pamięta, że to była ceremonia pogrzebowa,
ale Rosjanka jakby tego nie rozumiała. A po naszej stronie wszyscy się modlili – uzupełnia.
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Polscy lekarze, przyznaje, nie uczestniczyli też w sekcjach zwłok. - Część
patomarfologów zajmowała się ubraniami ofiar, a część pracowała przy identyfikacji ciał.
Jednak nikt z nich nie był przy sekcjach – uzupełnia.
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[...]Nie, nie mówiliśmy nic przez dwa i pół roku. Tak się umówiliśmy między sobą, że nic.
Nawet razem z kumplami, z ratownikami nie rozmawialiśmy o tym, co widzieliśmy tam, w
Moskwie. To była taka... Ech, nie będę przeklinał... Wie pani, kiedy w czwartek 15 kwietnia
przyjechałem do domu, to do żony powiedziałem: "Wiesz, Aga, jeszcze wszystkich będą
ekshumować" - dodaje. [...] \\
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wygląda na to, że ktoś doszedł do wniosku, że trzeba wszystkie "trupy z szafy" wyciągać już,
teraz ... żeby nic nie zostało na wybory z 3 lata ... \\ Potem, znów ta sama ekipa bo gniew ludu
przeminął .... w 2015 .... \\
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BLUMKWIST NAPISAŁ: KOLO PATOMORFOLO SOBIE PRZYPOMINAŁ JAK MU
POWIEDZIELI CI Z GÓRY ŻE TERAZ JUŻ MOŻNA SOBIE PRZYPOMINAĆ....A MOŻNA
JUŻ SOBIE PRZYPOMINAĆ BO WAJCHA ZOSTAŁA PRZEŁOŻONA I JEST AKCJA TUSK NA
ŚMIETNIK. ALE NIE MA SIĘ CO ZBYTNIO CIESZYĆ BO PRZYJDZIE JESZCZE GORSZY NIŻ
ON... JAKIŚ SCHETYNA ALBO KWAŚNIAK
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Draństwo tego rządu i całej wspierającej go kliki coraz bardziej wychodzi na jaw!
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