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KWIETNIA
A SERIAL. Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu „Kariera Nikodema Dyzmy” w reż. Jana Rybkowskiego i Marka Nowickiego. Była to ekranizacja znanej przedwojennej powieści Tadeusza DołęgiMostowicza. W serialu wystąpili popularni aktorzy, m.in. Grażyna
Barszczewska, Leonard Pietraszak, Bronisław Pawlik i Wojciech Pokora.
Rolę Dyzmy brawurowo zagrał Roman Wilhelmi.

Wiatry historii

B

ohater „Praskiej wiosny” Słowak Aleksander Dubczek pamiętacie roku
i hasło „Polska czeka na Dubczeka”? tuż
po „Aksamitnej Rewolucji” A.D.
został przewodniczącym czechosłowackiego Zgromadzenia Federalnego. Siedemdziesięcioletni, okrutnie doświadczony przez Historię polityk służył krajowi sercem i duszą, aliści przeszkadzała mu jedna rzecz na mównicy
często wzruszał się i puszczał wiaterki. Siedzący obok jeszcze by to –
dla dobra Ojczyzny – znieśli, ale mikrofony potrafiły zamienić wiaterki w wiatry i sytuacja stawała się politycznie nader niezręczna.
Dubcze-ka nie zdymisjonowano, ale wsadzono do rządowego samolotu latał po całym świecie jako „człowiek,który pierwszy powiedział
Breżniewowi NIE”, wzbudzając, i słusznie, ogromny entuzjazm.
Historycy mieli i mają ogromne kłopoty ze znalezieniem słów określających akustyczne objawy kłopotów przewodu pokarmowego.
W Polsce po prostu albo pomija się je całkowitym milczeniem, albo
ogranicza opis do literatury pięknej. Stąd mamy m.in. „wiaterki”,
„wiatry” cytat ze Szwejka „Gdy święty Alojzy usłyszał, jak mąż jeden z hukiem wielkim wypuścił wiatry, rozpłakał się i w modlitwie
dopiero znalazł ukojenie” , „bąki”, „tajniaczki”, czy „psucie powietrza”. Najbardziej kompetentny opis zachował się w opublikowanych
przez „Po prostu” w
roku protokołach milicyjnych „Denat urągliwie zacharczał w moim kierunku odbytnicą”. Edward Redliński
w „Konopielce” pisze o mistrzu nad mistrze Filipie Pierdunie, który
odbytnicą bronił wioski przed instalacją energii elektrycznej.
Wiatry towarzyszą niezwykle często zarówno podpisywaniu układów pokojowych jak i wypowiedzeniom wojny ślubom i rozwodom
wręczaniu nagrody Nobla i wzywaniu przez szefa na dywanik. „Bąki”
puszczają przy konfesjonale skruszeni penitenci i gromiący grzechy
z ambon wspaniali kaznodzieje. Na widok zbliżającej się Ksantypy
psuł powietrze Sokrates. Kłopoty żołądkowe donośnie sygnalizował
Matejko w trakcie malowania „Hołdu pruskiego” wg czeskiej księgi
„Prd” boski Leonardo da Vinci uśmiechem Mony Lisy przekazał radosną informację o pozbyciu się przez nią dokuczliwych gazów. Głośne, acz niezamierzone puszczanie bąków często towarzyszyło wystąpieniom amerykańskich prezydentów. Stalin, podobnie jak car Piotr
I o którego charczeniu odbytnicą donosili z szacunkiem nasi dyplomaci potrafił zepsuć powietrze na kremlowskich bankietach. Robił
to bezwiednie a siedzący najbliżej członek Biura Biura Politycznego
słysząc i czując nadciągający grzmot miał obowiązek zagłuszać te
dżwięki silnym stukaniem szklanką w karafkę. Lew Trocki nazywał
te bąki „psami Stalina”, gdyż budziły czujność enkawudzistów.
Siłę, głośność i motywy puszczania bąków bada nowa gałą9 europejskiej nauki – wiatrologia. Mam w tym, nie chwaląc się, swój skromny
udział. Otóż w marcu
roku, tuż po powrocie z Moskwy, z pogrzebu Józefa Stalina zmarł – podobno , jak twierdziła praska ulica
– „na własne żądanie” sekretarz generalny KPCz pierwszy komunistyczny prezydent Czechosłowacji Klement Gotwald. Z woli ludu
pięknie go wypreparowano pomagali uczeni czuwając nad stanem
zwłok Lenina , ubrano w mundur generalski i ułożono w szklanej
trumnie w mauzoleum. Warunki miał znakomite sterylna czystość,
stała opieka lekarska, nadzór Biura Ochrony Rządu. I oto pewnego
razu, gdy nad ciałem przywódcy „Lud roboczy sztandary pochylał
i w nabożnym skupieniu nisko chylił głowę” – spod szklanego wieka
trumny rozległo się bzyczenie bzzzz,bzzzz... Mucha! Oczywiście została natychmiast aresztowana a jej dalsze losy są nieznane. Kilkadziesiąt lat pó9niej udało mi się znale9ć człowieka od sztandaru.
– Do dziś, jak sobię tę chwile przypomnę, to się pocę – opowiadał rozpinając kołnierzyk. – Słysząc głos, a nie widząc owada byłem święcie
przekonany, że to stary Klema puszcza w trumnie bąka!...

Leszek Mazan
dziennikarz, krakauerolog i szwejkolog

KWIETNIA
A ZAMACH. W metrze w Mińsku na Białorusi doszło do zamachu bombowego.
Na centralnej stacji Kastrycznicka eksplodowała bomba, która zabiła 15 osób,
a raniła 204. Pod zarzutem zorganizowania zamachu aresztowano Dzmitryja
Kanawałau i Uładzisława Kawalou, którzy następnie zostali skazani na kary
śmierci przez rozstrzelanie. Według obserwatorów proces był sterowany,
a oskarżonych zmuszono do przyznania się torturami.

Skalski, pilot nieprzeciętny

SPOTKANIA

7 KWIETNIA 1950. NAJLEPSZY POLSKI PILOT MYŚLIWSKI
Z CZASÓW WOJNY STANISŁAW SKALSKI ZOSTAJE SKAZANY
NA KARĘ ŚMIERCI W STALINOWSKIM PROCESIE

5 kwietnia. Debata w Muzeum
Historycznym Miasta Krakowa
A „Przyszła Europa − laicka,
chrześcijańska, czy uzułmańska?”.
Udział wezmą: prof. Janusz
Majcherek i dr Jarosław Flis oraz
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Prowadzenie dyrektor MHMK Michał
Niezabitowski. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny
35, godz. 18.

T

ego dnia na tajnej
rozprawie Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie w składzie
mjr Mieczysław
Widaj oraz ławnicy – mjr Ludwika Bibrowska i mjr Mikołaj
Danielewski skazał Skalskiego
na najwyższy wymiar kary z pozbawieniem praw publicznych
i obywatelskich praw honorowych
na zawsze.
W uzasadnieniu napisano
„oskarżony Skalski, który mimo
pó9nego powrotu do kraju został
przez Państwo Polskie przygarnięty i postawiony na stanowisku, które było wyrazem zaufania, jakim
go obdarzały władze polskie – zaufanie to zawiódł, okazał, że jest wrogiem ustroju ludowego, a zwolennikiem wrogów Państwa Polskiego, ... tym samym wykazał, iż na jego poprawę nie można liczyć”.
Jak piszą Grzegorz Sojda i Grzegorz Śliżewski w biografii Stanisława Skalskiego „Portret ze światłocieniem” wyd. Almapress , odczytanie wyroku zajęło tyle, że Skalski
zdążył wrócić do celi, zanim wystygła mu zupa. Wyrok nie zrobił
na nim wrażenia. Po miesiącach
ciężkiego śledztwa przyjął go z ulgą,
bo oznaczał koniec bicia i morderczych przesłuchań. „Uważałem to
za szczęście, że wreszcie przestanę
się męczyć” – wspominał.
Urodzony w
r. Skalski
od młodości marzył o lataniu. Ukończył dęblińską Szkołę Orląt i służył
w . Dywizjonie Lotniczym w Toruniu. Podczas wojny obronnej latając na samolocie PZL P. c wykazał się dużymi umiejętnościami pilotażowymi i myśliwskimi. Podczas
pierwszego tygodnia walk strącił
pięć niemieckich samolotów, ustanawiając rekord kampanii wrześniowej. Został w ten sposób pierwszym asem II wojny światowej.
września
r. przekroczył
granicę z Rumunią, a następnie
przedostał się na Zachód. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu
na brytyjskich samolotach został
przydzielony do
. Dywizjonu
Myśliwskiego RAF i w jego składzie wziął udział w bitwie o Anglię.
Tam lotniczy talent Skalskiego
ujawnił się w całej pełni. Obdarzony refleksem, spostrzegawczością i orientacją przestrzenną,

7 kwietnia. Cykl „Kulisy wawelskich zbiorów”
A Wykład „Ceramika w zbiorach
Zamku Królewskiego na Wawelu”.
Wawel, sale edukacyjne w budynku
nr 7, godz. 17.
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Stanisław Skalski w kabinie swojego samolotu

a przy tym nie bojący się walki
i szukający przeciwnika, zaliczał
zestrzelenie za zestrzeleniem.
Dowództwo dostrzegło jego talent. Przeniesiony do polskiego dywizjonu Skalski awansował i zaczął obejmować stanowiska dowódcze. W lutym
r. zgłosił się
do Polskiego Zespołu Myśliwskiego działającego w Afryce Północnej. Został jego nieformalnym liderem, w związku z czym Zespół
zaczęto nazywać Cyrkiem Skalskiego. Doceniając jego zasługi
Brytyjczycy zaproponowali mu potem objęcie dowództwa jednego
ze swoich dywizjonów
. . W ten
sposób Skalski został drugim Polakiem, który dowodził brytyjską
jednostką lotniczą.
We wrześniu
r. wysłano
go do Akademii Dowodzenia w Fort Leavenworth w USA.
Prowadził też wykłady z taktyki
dla oficerów . Armii Powietrznej.
Wojnę zakończył w stopniu majora jako kawaler Virtuti Militari,
Krzyża Walecznych i brytyjskiego Distinguished Service Order,
z zestrzeleniami na koncie.
Mimo propozycji przyjęcia
do RAF, w
r. zdecydował się
wrócić do Polski. Od razu powołano go do służby i mianowano Inspektorem Techniki Pilotażu Wydziału Szkolno Bojowego. W ludowym wojsku nie pobył jednak długo. Rok pó9niej, czerwca
r.,
został aresztowany przez UB. Zarzucono mu szpiegostwo na rzecz
Wielkiej Brytanii i udział w siatce
szpiegowskiej innego aresztowa-

nego pilota – Władysława Śliwińskiego. Poddano go ciężkiemu
śledztwu połączonemu z torturami i skazano na karę śmierci.
Skalski odmówił wystąpienia
o łaskę. Wniosek taki złożyła jego matka i Bolesław Bierut zamienił karę śmierci na dożywocie.
Lotnik spędził w celi śmierci rok.
Pó9niej siedział w ciężkich warunkach w więzieniach w Rawiczu
i Wronkach. „Przewracałem się
– anemia mnie męczyła. Dostałem kurzej ślepoty – byłem głodny i wyczerpany. Do lekarza znów
nie mogłem się dostać” – przytaczają więzienne wspomnienia
Skalskiego autorzy książki. Zwolniono go na fali odwilży kwietnia
r. Wrócił do wojska i służył w nim do
r.
Został sekretarzem generalnym
Aeroklubu Polskiego, członkiem
zarządu ZBoWiD-u, a w
r.
uchwałą Rady Państwa mianowano go generałem brygady. Po
r. zaangażował się w działalność polityczną m.in. w Chrześcijańskiej
Demokracji i Samoobronie. Zmarł
listopada
r. w wieku lat.
„Jeden z nielicznych generałów polskiego lotnictwa, którzy
podczas II wojny światowej aktywnie walczyli z nieprzyjacielem w powietrzu. Najskuteczniejszy myśliwiec Polskich Sił Powietrznych,
ulubiony dowódca i nieprzeciętny
pilot. Silna i krnąbrna osobowość,
która nie pasowała do wojskowego drylu” – napisano o nim w „Portrecie ze światłocieniem”.
Paweł Stachnik

8 kwietnia. Wykład towarzyszący wystawie „Modna i już!
Moda w PRL”
A Barbara Hoff „Dlaczego nie cierpię mody”. Muzeum Narodowe
w Krakowie, Gmach Główny, sala
„U Samurajów”, al. 3 Maja 1,
godz. 18.
9 kwietnia. Oprowadzanie
po wystawie czasowej w Fabryce Schindlera
A Oprowadzanie po wystawie
„Walczące miasto 1939–1945”. Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul.
Lipowa 4, godz. 12.
10 kwietnia. Spotkanie w Muzeum AK w Krakowie
A Kpt. Irena Wesołowska (Fundusz
Pomocy Żołnierzom Armii Krajowej) „O wolontariacie i sposobach
pomocy żołnierzom Armii Krajowej”. Muzeum AK, ul. Wita Stwosza
12, godz. 15.
11 kwietnia. Spotkanie Krakowskiego Klubu Kamieniołom
A Dr Tomasz Graff „Początki państwa Piastów i chrystianizacja Polski”. Kościół św. Józefa w Podgórzu, ul. Zamoyskiego 2, godz. 18.
Spotkanie w Muzeum AK
w Krakowie
A Promocja książki Aliny Fedorowicz „Na dawnych szlakach. Młody
las. Opowieść prawdziwa z lat wojny. Zapiski sanitariuszki Oddziału
Partyzanckiego »Zenona« (marzecsierpień 1944)”. Muzeum AK, ul. Wita Stwosza 12, godz. 18.
12 kwietnia. Odczyty Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Dr hab. inż. arch. Maciej Motak
„Osiedla oficerskie w Krakowie. Geneza, kompozycja, architektura”.
Siedziba Towarzystwa, ul. św. Jana
12 w Krakowie, godz. 17.15.

