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To nie było ciało śp. prezydenta Kaczorowskiego!
W Świątyni Opatrzności Bożej jest grób śp. Ryszarda Kaczorowskiego,
ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie, ale pochowano w nim inną
ofiarę katastrofy smoleńskiej. Potwierdziły to badania genetyczne
przeprowadzone po ekshumacji ciał – ujawnia dzisiaj RMF FM.
Ciała Ryszarda Kaczorowskiego oraz drugiej ofiary katastrofy smoleńskiej pochowanej na Powązkach – ekshumowano w poniedziałek. Dzisiaj okazało
się, że zostały one zamienione.
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Już wcześniej informowano, że błędna identyfikacja śp. prezydenta
Kaczorowskiego to wynik pomyłki urzędnika Ministerstwa Spraw

sa/3.0/deed.en )

Zagranicznych.

(foto. Michał Ziółkowski;

Jeszcze w listopadzie mają zostać przeprowadzone ekshumacje dwóch duchownych, których nazwisk prokuratura
nie ujawnia. W ich przypadku pomylić mieli się Rosjanie. Najprawdopodobniej doszło do zamiany tabliczek z
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numerami stanowisk, na których leżały ciała – podaje RMF FM.
Pułkownik Zbigniew Rzepa, rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej, nie chce komentować informacji RMF RM. - Nie
mamy jeszcze wyników badań - mówi dziennikarzom.
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7955 (11,07PLN brutto), a otrzymasz zwrotnie newsletter z prawdziwymi, aktualnymi i najciekawszymi informacjami z
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