19.10.2012

Gdzie leży Prezydent Kaczorowski?

Jedynie praw da jest ciekaw a

Zapisz się do newslettera

Wiadomości
Gorące tematy:

Publicystyka
Kto opublikował zdjęcia?

Poradniki

Czas Stefczyka

Blogi

Fotomontaż czyli wirtualna...

Po godzinach

Widget

Strajk w kopalni

Zobacz więcej artykułów

REKLAMA

Gdzie leży Prezydent Kaczorowski?
19.10.2012
Poleć

Wyślij znajomemu
+

0

Sign Up, aby zobaczyć, co polecają Twoi znajomi.

Wydrukuj
Wykop

Śledczy weryfikują podejrzenia związane z zamianą
ciała Prezydenta RP na Uchodźstwie.
"W poniedziałek

kolejne

ekshumacje.

Prokuratura

sprawdzi, gdzie leży Prezydent RP na uchodźstwie.
Śledczy

otworzą

grób

Ryszarda

Kaczorowskiego.

Zdaniem prokuratorów w jego przypadku mogło dość do
zamiany ciał" - informuje RMF FM.
Jednym z badanych ciał mają być szczątki pochowane w
grobie

śp.
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Kaczorowskiego.
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Rocznica mordu na
działaczu PiS

śledczych w przypadku ciała Prezydenta Kaczorowskiego mogło dojść do pomyłki i zamiany. Ekshumacja ma
zweryfikować te podejrzenia. O ekshumacji Kaczorowskiego pisał jako pierwszy "Nasz Dziennik".
Pogrzeb Ryszarda Kaczorowskiego odbył się w Świątyni Opatrzności Bożej. Szczątki Prezydenta RP spoczęły w
Panteonie Wielkich Polaków. Tak przynajmniej sądzono. Czy tak jest rzeczywiście pokażą badania. Po wyjęciu z groby
ciało zostanie przewiezione na szczegółowe badania najpierw do Krakowa, a potem do Wrocławia, gdzie specjaliści
przeprowadzą sekcję zwłok.
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Poniedziałkowe ekshumacje będą już kolejnymi ekshumacjami związanymi z katastrofą smoleńską. Wcześniej
doszło do ekshumacji Przemysława Gosiewskiego, Janusza Kurtyki, Zbigniewa Wassermanna, Anny Walentynowicz
oraz Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej. Dwie ostatnie ekshumacje pokazały, że ciała zamieniono ze sobą.
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Prokuratura wojskowa podejrzewa, że podobnych pomyłek może być więcej. Śledczy zapowiedzieli, że już podjęto

Zamach w Bejrucie

decyzje o kolejnych czterech ekshumacjach. W dwóch przypadkach mogło dojść do zamiany ciał. RMF FM podaje, że
kolejna para ma być ekshumowana za kilkanaście dni. Wśród ofiar, których szczątki mają zostać wtedy przebadane,
jest jeden wojskowy.
Zgodnie z informacjami rodzin oraz pełnomocników wnioski o kolejne ekshumacje są jedynie kwestią czasu.
Wiadomo, że o ekshumację już wnieśli bliscy śp. Stefana Melaka oraz śp. Tomasza Merty. Mecenas Bartosz
Kownacki w jednym z wywiadów przyznał, że spodziewa się jeszcze kilkunastu ekshumacji.
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Politycy PiS uczcili pamięć Marka Rosiaka, zamordowanego dwa lata temu łódzkiego
działacza Prawa i Sprawiedliwości.
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