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Smoleńsk: sensacyjne wyniki badań
naukowców (/33910-smolensk-sensacyjne-wyniki-

- Do zespołu parlamentarnego te zdjęcia dotarły kilka dni temu – mówi
Niezależnej.pl poseł Antoni Macierewicz, który ujawnia nam, że zostały one
przekazane ekspertom medycyny sądowej za granicą. – Do oceny i
sformułowania wniosków o przyczynach katastrofy i jej przeb iegu.

badan-naukowcow)
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(/33914-nie-odpowie-za-klamstwa-o-gen-blasiku)
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- Gra jaką teraz, za pomocą tych zdjęć, prowadzą Rosjanie jest
b arb arzyńska. I możliwa tylko na skutek zaniechań rządu – mówi
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Niezależnej.pl

NASZ NEWS! To zdjęcia MAK-u (/33912-nasz-

poseł
Antoni Macierewicz, przewodniczący
badającego przyczyny katastrofy smoleńskiej.

zespołu

parlamentarnego
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/10/macierewicz-

news-zdjecia-mak-u)

2012-10-17
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W Internecie rzekomy rosyjski bloger opublikował drastyczne zdjęcia ofiar

więcej (/temat/209%2B211%2B48)

katastrofy smoleńskiego. Miały być zrobione na miejscu tragedii, jak i podczas
sekcji zwłok. Na wstrząsających fotografiach ma być pokazane ciało śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Poseł Macierewicz podkreśla, że trzeba ustalić, czy te fotografie posiadają polscy prokuratorzy wojskowi.
- Bo żaden z pełnomocników rodzin ofiar o nich nie wspominał – mówi nam przewodniczący zespołu
parlamentarnego, który podejrzewa, że fotografiami obecnie dysponują tylko Rosjanie.
Dlaczego ktoś opublikował wstrząsające zdjęcia, a nawet próbuje sprzedać? I jak to możliwe, że ktoś niepowołany
mógł je zrobić?
- Rosjanie prowadzą swoistą grę, którą jest barbarzyńska. Ale możliwa tylko na skutek zaniechań rządu Tuska.
Gdyb y po katastrofie polskie władze działały w sposób właściwy i zgodny z prawem, gdyb y nie oddały śledztwa
Rosjanom i nie zostawiły w ich rękach wszystkich dowodów, nie b yłob y to możliwe. Przecież to nie są zdjęcia
prywatne, lecz rob ili je urzędnicy – może nawet ci sami, których tak wychwalał Tusk i jego ministrowie, zaznacza poseł
Macierewicz.
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