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Grzegorz Braun zatrzymany na Powązkach
Policja zatrzymała reżysera Grzegorza Brauna, który wszedł na teren
cmentarza na warszawskich Powązkach podczas ekshumacji śp. Teresy
Walewskiej-Przyjałkowskiej, działaczki Rodzin Katyńskich.

SukienkaSprawdz

Grzegorz Braun, który chciał udokumentować działania prokuratury, wszedł na
teren cmentarza. Wówczas funkcjonariusze policji rzucili się na niego a
następnie brutalnie wepchnęli go do policyjnej furgonetki. Jej wyjazd został
zablokowany przez uczestników Warty Honorowej, która stanęła przy
cmentarzu.
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/05/braungrzegorz.jpg)
(foto. Mariusz Troliński/Gazeta Polska )

Teraz przy samochodzie policyjnym stoją posłowie PiS: Anna Fotyga,

Małgorzata Gosiewska, Antoni Macierewicz oraz Anita Czerwińska, szefowa
warszawskiego klubu "Gazety Polskiej" i Ewa Stankiewicz "Solidarni 2010.
Apelujemy, by jak najszybciej jak najwięcej osób przyszło na warszawskie Powązki - IV brama.
- Grzegorz Braun cały czas przetrzymywany jest w policyjnym radiowozie. My z kolei staramy się nie dopuścić, ab y
radiowóz wywiózł Grzegorza. Cały czas czekamy na decyzję i rozwój sytuacji. Wśród zgromadzonych na
warszawskich Powązkach mówi się, że zatrzymanie Grzegorza Brauna jest prób ą odwrócenia uwagi od dzisiejszej
ekshumacji. Jest to kolejna prowokacja wob ec ob ywateli, którzy pilnują sprawy śledztwa smoleńskiego – mówi w
rozmowie z portalem Niezależna.pl Anita Czerwińska, szefowa warszawskiego klubu „Gazety Polskiej”.
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Z relacji świadków zatrzymania Grzegorza Brauna, do których dotarł portal Niezależna.pl wynika, że reżyser wszedł na
teren cmentarza w towarzystwie Ewy Stankiewicz. Oboje zamierzali dokumentować przebieg ekshumacji. Grzegorz
Braun i Ewa Stankiewicz zostali otoczeni przez policję, po czym dziennikarka została wyprowadzona siłą z terenu
cmentarza, a Grzegorz Braun został zatrzymany. Z nieoficjalnych informacji wynika, że reżysera zatrzymano pod
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zarzutem napaści na policjanta. Zgromadzone przed cmentarzem powązkowskim osoby, które zgłosiły się do
pełnienia warty honorowej w czasie ekshumacji przyznają, że obawiają się preparowania dowodów przeciwko
Braunowi. Cały incydent miał miejsce bez świadków, a Ewa Stankiewicz, która jako ostatnia widziała reżysera przed
zatrzymaniem zapewnia, że zanim wyprowadzono ją z terenu cmentarza nie było żadnej agresji ze strony Grzegorza
Brauna.

2012-09-18

- Zarówno ja jak i minister Anna Fotyga zaręczyliśmy za pana Grzegorza Brauna, ale nic to nie dało. Podkreślam, że
nikt nie widział zajścia, o którym jeden z policjantów mówi, że b yła to czynna napaść na funkcjonariusza. Mamy słowo
przeciwko słowu a immunitety poselskie nie są respektowane - mówi nam Antoni Macierewicz, przewodniczący
parlamentarnego zespołu ds. zbadania przyczyn smoleńskiej katastrofy.
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Mecenas Stefan Hambura podkreśla, że cały czas oficjalnie nie wiadomo, kogo dotyczy dzisiejsza ekshumacja,
ponieważ prokuratura nie udziela w tej sprawie żadnych informacji. Ponadto mecenas Hambura ujawnił, że
uniemożliwiono mu przekazanie dokumentów Antoniemu Macierewiczowi i wywieziono go z cmentarza na
warszawskich Powązkach drugim wjazdem. Prawnik w rozmowie z portalem Niezależna.pl przyznaje, że obawia się, iż
może dojść do nieprawidłowości przy badaniu ciał ofiar katastrofy smoleńskiej, zwłaszcza przy badaniu ciała
ekshumowanego z grobu śp. Anny Walentynowicz. Mecenas Hambura jest zaniepokojony pośpiechem wokół
ekshumacji i badań. Został "zaproszony" do samochodu Żandarmerii Wojskowej, który jedzie do Krakowa.
- Czuję się uprowadzony - mówi mecenas Stefan Hambura.
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(http://vod.gazetapolska.pl/)

Przypominamy, że wczoraj doszło do skandalu podczas próby badania ciała ekshumowanego z grobu śp. Anny
Walentynowicz, legendy Solidarności. Z powodu zepsutego tomografu ciało bez zbadania zostało przewiezione do
Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Biegli dopiero dziś rozpoczną badania.

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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Piotr Gociek - "Demokrator"
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