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NASZ NEWS: ślady trotylu na ciałach ofiar?
Na kilku ekshumowanych ciałach ofiar katastrofy smoleńskiej znaleziono
ślady podejrzanych substancji, mogących być materiałami wybuchowymi.
Chodzi m.in. o ciało śp. Anny Walentynowicz, której kości zabarwione były
na niebiesko, co może wskazywać na użycie trotylu.
Właśnie z wątpliwościami, które powstały w trakcie sekcji
ekshumowanych zwłok niektórych ofiar katastrofy smoleńskiej, związany
był wyjazd polskich biegłych do Smoleńska. Jak pisze dziś "Rzeczpospolita" "b iegli odmówili podpisania ostatecznej opinii o przyczynach zgonu b ez
dokładnego przeb adania wraku. Domagali się ponownego wyjazdu do
Smoleńska. Twierdzili, że polscy eksperci, którzy prowadzili wcześniejsze b adanie, mieli do dyspozycji zb yt małą
(foto. prezydent.pl)

liczb ę prób ek, b y wykluczyć ob ecność materiałów wyb uchowych".
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Portal Niezalezna.pl dowiedział się m.in., że mecenas Rafał Rogalski będzie wnioskował o rozszerzenie opinii
dotyczącej wyników sekcji zwłok śp. Przemysława Gosiewskiego. Mimo wcześniejszych wniosków mecenasa nie
przedstawiono mu bowiem opinii dotyczącej obecności śladów materiałów wybuchowych.

Wesprzyj Gazetę Polską. Sięgnij SMS-em po newsletter. Bądź na bieżąco! Wyślij do nas SMS o treści GPA na numer
7955 (11,07PLN brutto), a otrzymasz zwrotnie newsletter z prawdziwymi, aktualnymi i najciekawszymi informacjami z
kraju i ze świata. Organizatorem akcji jest "Gazeta Polska". więcej > (http://www.gazetapolska.pl/regulamin-sms)
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Opinie użytkowników
Forum jest miejscem w ymiany opinii użytkow ników , myśli, informacji, komentarzy, naw iązyw ania kontaktów i rodzenia się inicjatyw .
Dlatego eliminow ane będą w szelkie w pisy w ielokrotne, zaw ierające w ulgarne słow a i w yrażenia, groźby karalne, obrzucanie się
obelgami, obrażanie forumow iczów , członków redakcji i innych osób. Bezw zględnie będziemy zw alczali trollow anie, w szczynanie
aw antur i prow okow anie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z w ymienionych
kategorii. Uw agi i reklamacje kierow ane do nas należy kierow ać na adres: straznik(at)niezalezna.pl Jednocześnie podkreślamy, iż
rozumiemy, że nasze środow isko chce mieć miejsce odreagow yw ania w ielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości",
ale nie upow ażnia to do stosow ania w ulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast naw et najostrzejsza krytyka, ale bez w ycieczek
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