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Macierewicz dla Fronda.pl: Tą drogą w Tatrach
przechodziłem dziesiątki razy
Dodane przez: Redakcja Fronda.pl Kategoria: Polska
- Fakt, że był sam, że widziano tylko jego spadające ciało, bo do takiej informacji
dotarłem, powoduje, że jestem wstrząśnięty samym faktem tej śmierci, ale i jej
okolicznościami. Będę czekał na ich wyjaśnienie – tragicznie zmarłego Józefa
Szaniawskiego wspomina Antoni Macierewicz, poseł PiS.
Jak pan wspomina prof. Szaniwskiego?
- Myślę, że dobrze się znaliśmy. Ostatni raz widzieliśmy się
na marszu po Mszy św. z katedry podczas ostatniej
miesięcznicy. Jak dowiedziałem się wczoraj o jego śmierci,
był to wstrząs i do teraz nie mogę w uwierzyć, że to
rzeczywiście się stało, zwłaszcza w tak dramatycznych
okolicznościach samotnej wędrówki, gdy nikt nie widział
momentu wypadku, tylko spadające ciało.
Antoni Macierewicz
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Przebierał się za dziewczynę, pozwał rodziców i
wygrał....w Polsce!

Jaki był?

- Prof. Szaniawski był wspaniałym człowiekiem, wybitnym historykiem i patriotą. Był
wielkim historycznym publicystą i wydawcą wspaniałych patriotycznych książek
przypominających o wielkości dziejów Polski. Był człowiekiem, który zrobił niesłychanie
wiele dla przywrócenia pamięci i wiedzy o bohaterskim czynie płk Kuklińskiego. Bardzo
dużo można przywoływać superlatyw o jego życiorysie. On można powiedzieć, że nawet
swoim bohaterskim życiem świadczył. Współpracował z „Wolną Europą”, próbowano go
„opluskwić” w więzieniu przez dawnych katów. Świadczył o tym jak wiele warto poświęcić
dla Polski i jak można to robić codziennie, nawet z uśmiechem. Jego publicystyka w
„Naszym Dzienniku” była najwyższych lotów, profesjonalna i docierająca do każdego
człowieka. Ta postać pozostanie w polskiej świadomości narodowej i w nas, którzy go
znaliśmy.
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Jego śmierć jest dla pana zagadkowa?
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- Tą drogą w Tatrach przechodziłem dziesiątki razy. Na Orlej Perci są miejsca, a także to,
gdzie może dojść do wypadku. Taka śmierć jest możliwa, ale jednak bardzo zaskakująca.
Fakt, że był sam, że widziano tylko jego spadające ciało, bo do takiej informacji dotarłem,
powoduje, że jestem wstrząśnięty samym faktem tej śmierci, ale i jej okolicznościami.
Będę czekał na ich wyjaśnienie.
Rozmawiał Jarosław Wróblewski
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Ulicami Krakowa przeszedł Marsz dla Jezusa
Króla Polski

Częstochowski Poeta napisał/a:

środa, 05 września 2012, 12:10

Czy ten facet ma wpisane w swój program zbijanie kapitału politycznego na każdej śmierci,
jaka się trafi?

AlexanderDegrejt napisał/a:

środa, 05 września 2012, 12:12

@Częstochowski: nie wiem. Acz ja też chyba mam paranoję, bo pierwszym co mi przyszło do
głowy kiedy usłyszałem o śmierci Profesora było pytanie: kto mu pomógł?

Jakub Majewski napisał/a:

środa, 05 września 2012, 12:13

Kiedy wczoraj pojawiła się informacja o prof. Szaniawskim, w ciągu minut było słychać
komentarze o podejrzanych okolicznościach. Przyznam że sam w pierwszej chwili też się
zacząłem zastanawiać - "zabili go? Kto? Czemu teraz?" Ale potem jakby coś mną wstrząsnęło.
Czy naprawdę chcemy tak żyć? Śmierć tak często jest niejasna. Większość śmiertelnych
wypadków ma miejsce w zaskakujących okolicznościach. Tymczasem, my coraz chętniej
mówimy o seryjnych samobójcach, i w każdym wypadku doszukujemy się ręki zamachowca.
To od złego pochodzi - to rodzi strach, daje poczucie że przeciwnik może w dowolnej chwili
zabić dowolną osobę a także upozorować przypadek. Na dłuższą metę, takie myślenie sprawi
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