
Bartosz Kramek <bartosz.kramek@odfoundation.eu>

Fwd: Fwd: Jan Pietrowski aka Norweg w Ukraińskim Świecie - ważne pytania

Bartosz Kramek <bartosz.kramek@odfoundation.eu> 8 lutego 2016 13:52
Do: Natalia Panchenko <natalia.panchenko@odfoundation.eu>, Tomasz Czuwara
<tomasz.czuwara@odfoundation.eu>, Ludmila Sokalska <ludmila.sokalska@odfoundation.eu>, Volodymyr Kovalenko
<volodymyr.kovalenko@odfoundation.eu>

Bardzo Was proszę o pomoc w odp. na poniższe (większa czcionka, boldem) pytania na prośbę Marcina Reya,
który prowadzi w tej sprawie swoje śledztwo. 

Z góry dziękuję, 

BK  

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Marcin Rey <marcinrey@gmail.com>
Data: 7 lutego 2016 15:56
Temat: Re: Fwd: Spotkanie – 02.02.2016 – podsumowanie
Do: Bartosz Kramek <bartosz.kramek@odfoundation.eu>

Dzięki

Norweg pojechał, ale interesują mnie osoby towarzyszące. Czy
podsłuchano, czy rozmawiali po polsku? Jest ten uczesany na Irokez. Na
jednym z filmów jest tez łysy w czerwonej kurtce. Czy on był z nimi czy to
przypadkowy przechodzień?

Pozdrawiam

Marcin Rey

Tłumacz języka francuskiego - Traducteur interprète polonais français - www.marcinrey.com

Ul. Marwin 31 - PL32410 Dobczyce Polska
tel +48-12-2711150
gsm +48-602293087
skype ID: marcinrey

W dniu 2016-02-05 o 19:16, Bartosz Kramek pisze:

Nagrania i opis z wizyty "Norwega" (Rusicz) w UŚ - może Ci się przyda 

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Katarzyna Szczypska <katarzyna.szczypska@odfoundation.eu>
Data: 3 lutego 2016 11:17
Temat: Spotkanie – 02.02.2016 – podsumowanie
Do: rytych@swwp.pl, zalewska@swwp.pl
DW: Bartosz Kramek <bartosz.kramek@odfoundation.eu>

Najście Norwega na UŚ
Ustalenia: Ludmiła Sokalska wizyta Norwega – jakie informacje zostały przekazane:

Ludmiła Sokalska, koordynatorka UŚ zadzwoniła do współpracujących z nami policjantów, żeby
przeszukali UŚ, a wcześniej Tomek z Natalią w ABW zasugerowali, że nieproszony gość mógł coś
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zostawić (zaczynając od bomby pod dywersyjne ulotki, dodatkowo przebywał w pokoju Putina gdzie
nie ma monitoringu i to wywołało podejrzenia). Policjanci przyjechali w czwartek 21 stycznia ze
specjalnym psem i nic nie znaleźli. Mamy protokół, w którym stwierdza się, że nic nie znaleziono -
doślemy. 

Dalej w piątek rano zadzwonił Pan z policji, Ludmiła stawiła się tego samego dnia na przesłuchanie i
wzięła ze sobą nagrania z monitoringu. W czasie najścia jej jednak nie było w UŚ, więc bezsensu
było ją przesłuchiwać, ale powiedziała o tożsamości Norwega. Na pytanie co będzie dalej przy
wyjściu, pani, która ją przesłuchiwała ostatecznie stwierdziła, że na razie nic się nie stało.

1.  https://www.youtube.com/watch?v=in0ThDGLXRM
2.  https://www.youtube.com/watch?v=zJcDJ8RC6cw
3.  https://www.youtube.com/watch?v=aASzy-NWjKk
4.  https://www.youtube.com/watch?v=Io5_CBpW4R4
5.  https://www.youtube.com/watch?v=q6-xGR_jee0
6. https://www.youtube.com/watch?v=smIcFmm4ZF8
7. https://www.youtube.com/watch?v=0ouKPLf1DFM
8. https://www.youtube.com/watch?v=p4zMqYo4v0U

-- 
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