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Generał pilot Stanisław Skalski. Portret ze światłocieniem.

stworzy” od generała LWP i członka ZBoWiD-u, organizacji, w której ocierał się ramieniem ze swoim oprawcą „majorem” (jeżeli dobrze pamiętam)
Widuchem69.
Generał nie krył jednak zadowolenia z takiego obrotu sprawy:
Panie, mnie na tytułach nie zależy. Ciekaw jestem, dlaczego dali mi
tego generała. Ale generał to zawsze jest generał. Wtedy dawali (wiązanka przekleństw) wszystkim, nawet Dobraczyńskiemu, Sokorskiemu, choć
Sokorski powinien dostać, bo był żołnierzem frontowym.
Byli i tacy, którzy cieszyli z tej nominacji, jak choćby Werner Kirchner70, były
podwładny z 317 Dywizjonu, który piętnował malkontentów: Mamy wreszcie Naszego Generała w Staszku Skalskim, który w czasie wojny i po wojnie rozpowszechnił bardziej imię naszej Ojczyzny, niż cała armia pseudopomazańców
sprawy polskiej. Krytyka naszego Staszka jest godna politowania.
Czym był ruch ówczesnych władz? Kolejną próbą uzyskania legitymizacji
swoich działań? Bo chyba nie nagrodą dla Stanisława Skalskiego? Okazji do jego
uhonorowania było więcej, jak choćby wtedy, gdy odchodził z wojska.
Gdy w listopadzie przyleciała do Polski premier Wielkiej Brytanii Margaret
Thatcher, Skalski mógł włożyć swój generalski mundur, by ją powitać. Stało się
to po odsłonięciu w Parku Skaryszewskim w Warszawie pomnika upamiętniającego członków załogi Liberatora ze 178 Dywizjonu Bombowego RAF, która niosła
pomoc powstańcom warszawskim i tutaj znalazła śmierć. W trakcie tej uroczystości generał Skalski dokonał przed brytyjską premier prezentacji mieszkających
w Polsce lotników, którzy służyli w PSP: Mariana Duryasza, Eugeniusza Dygi,
Michała Goszczyńskiego, Bronisław Hułasa, Wacława Króla, Witolda Łokuciewskiego i Stefana Witorzeńcia.
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Mieczysław Widaj, sędzia który skazał Stanisława Skalskiego na karę śmierci.
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Po wojnie pracował w amerykańskim programie rakietowym, a później w misji Apollo 11, której
celem było lądowanie na Księżycu.

W III Rzeczypospolitej

W

1989 doszło do przełomu i komunizm w Polsce skończył się. Nastał
czas demokracji. 4 kwietnia 1991 zmieniona została ustawa o Głównej
Komisji Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytucie Pamięci Narodowej. W artykule 2 dodano zapis, że
do zadań Komisji należy działalność śledcza, archiwalna w zakresie
popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywateli innych narodowości dotycząca zbrodni stalinowskich.
Na podstawie oskarżenia, między innymi Stefana Niesiołowskiego, wszczęto śledztwo przeciwko byłemu wicedyrektorowi Departamentu Śledczego MBP
Adamowi Humerowi. W następnym roku został on aresztowany. Śledztwo przeciwko niemu i 12 pracownikom MBP toczyło się wiele lat. W 1994 r. na świadka
powołano Stanisława Skalskiego, który zeznał o sposobach przesłuchań, jakie
były stosowane w więzieniu MBP przy ul. Rakowieckiej. Sposób prowadzenia
sprawy i upokorzenie, jakiego doznał podczas procesu, spowodowały, że postanowił wycofać się z dalszego w nim udziału. Na tę decyzję zareagowali jego
koledzy mieszkający poza granicami Polski z apelem, by jednak podjął kolejną
walkę o godność:
Dziś ze zdziwieniem i bólem czytamy, że odmówiłeś zeznań w procesie Humera i innych, którzy byli Twoimi oprawcami, że nie masz pretensji
do Mieczysława Kobylca, że powiedziałeś „oni zgnoili mnie tak, że nie
mogłem się już potem odbić i do dnia dzisiejszego jestem… nobody”.
Stasiu to nieprawda! Zgnoją Cię tylko wtedy, gdy im na to pozwolisz. A jeśli w chwili słabości zrobiłeś coś... czego się teraz wstydzisz i czym mogą
Cię szantażować, bądź pewien, że wszędzie znajdziesz zrozumienie i wybaczenie. O Twój honor chodzi i o Twoją sławę, które zachować chcemy
nieskazitelne, ale chodzi też o SPRAWIEDLIWOŚĆ, matkę cnót wszelkich.
PRL stała na kłamstwie i przemocy. Wierzymy, że stać Cię jeszcze na jeden bohaterski zryw przed śmiercią, byś kłamców i zbrodniarzy wskazał palcem i ich podłe czyny napiętnował. Stasiu! Wróć do sądu, powiedz
prawdę i nic daj zszargać honoru i sławy swojej, ani honoru i sławy tych,
którzy z Tobą wrócili i których stracono. Z ogromnym smutkiem i z nadzieją.

