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Ciała duchownych zamieniono w Rosji
Nie ma końca cierpień rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Naczelna
Prokuratura Wojskowa potwierdziła dzisiaj, że ciała księdza Zdzisława
Króla i księdza Ryszarda Rumianka zostały zamienione.
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Tydzień temu w Świątyni Opatrzności Bożej ekshumowano ciało ks. Zdzisława
Króla, kapelana Warszawskiej Rodziny Katyńskiej. Natomiast na cmentarzu w
Pyrach był grób ks. prof. Ryszarda Rumianka, rektora Uniwersytetu Kardynała
Wyszyńskiego.
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(foto. Mariusz Troliński)

Dzisiaj Naczelna Prokuratura Wojskowa potwierdziła, że po przeprowadzeniu
badań genetycznych, okazało się, iż ciała zostały zamienione i spoczęły w

walesa-msci-sie-na-bohaterze-solidarnosci)
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niewłaściwych grobach. Pułkownik Zbigniew Rzepa tłumaczy, że to wynik błędów popełniony przez Rosjan.

więcej (/temat/211)

To jednak nie koniec skandalu. Jak się dowiedział portal Niezalezna.pl już po ekshumacji ciała ks. Rumianka,
pełnomocnik rodziny duchownego dwukrotnie zwracała się do wojskowej prokuratury o zbadanie zwłok za
pomocą spektometru – czyli urządzenia wykrywające obecność materiałów wybuchowych. I dwukrotnie śledczy z
Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie wyrazili na to zgody.

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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