KAROL KRASNODĘBSKI
TAK BYŁO...
Karol Krasnodêbski (ur. 1929 r.),
magister in¿ynier mechanik, kierownik Laboratorium Centralnego
w Zak³adach Mechanicznych Tarnów w Tarnowie1. W latach 1980
1981 przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ, przewodnicz¹cy Delegatury Zarz¹du
Regionu NSZZ Solidarnoæ w Tarnowie. 13 grudnia 1981 r. internowany, zwolniony 30 kwietnia 1982 r.,
ponownie pozbawiony wolnoci od 10
czerwca do 15 listopada 1982 r. Zaanga¿owany w dzia³alnoæ podziemn¹. Wspó³za³o¿yciel i animator tarnowskiego Duszpasterstwa
Ludzi Pracy. Wielokrotnie zatrzymywany przez SB i skazywany
przez kolegia do spraw wykroczeñ. Aresztowany po raz kolejny
w lutym 1984 r. i w zwi¹zku z tym dyscyplinarnie zwolniony z pracy.
W 1986 r. redaktor epizodycznego podziemnego pisma Nadzieja, we wrzeniu 1988 r. organizator Komitetu Za³o¿ycielskiego
NSZZ Solidarnoæ w Zak³adach Mechanicznych Tarnów. W latach 19891991 pose³ na Sejm z listy Komitetu Obywatelskiego
Solidarnoæ. Od 1984 r. na rencie.
Nasze przedsiêbiorstwo by³o wa¿nym zak³adem zbrojeniowym, ale produkowalimy te¿ obrabiarki, narzêdzia i agregaty ch³odnicze. Do Solidarnoci nale¿a³o ponad 90 proc. z blisko szeciotysiêcznej za³ogi, ³¹cznie
z dyrektorem. Niektórzy z naszych cz³onków mieli nawet pretensje, ¿e przyjmujemy do Zwi¹zku i partyjnych, ale statut na to pozwala³. Ju¿ w ostatnich
tygodniach przed wprowadzeniem stanu wojennego czulimy przez skórê,
1
Zak³ady Mechaniczne Tarnów w okresie PRL kilkakrotnie zmienia³y nazwê, m.in.
Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych, Zak³ady Mechaniczne Ponar-Tarnów.
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¿e co siê musi wydarzyæ. W grê wchodzi³y w³aciwie dwa warianty: albo
w³adza uderzy, albo dojdzie do rozmów. Pamiêtam, ¿e z Komisji Krajowej
czy Regionu Ma³opolska otrzyma³em polecenie, aby sprawdziæ, czy w Polsce po³udniowo-wschodniej nie buduje siê jakich nowych wiêzieñ. Dowiedzia³em siê, i¿ taki obiekt powsta³ pod Rzeszowem. By³ to wie¿o oddany
zak³ad karny, czyli po prostu wiêzienie, eufemistycznie zwane aresztem ledczym. Tu¿ przed 13 grudnia 1981 r. w zaufaniu powiedzia³em dwóm osobom z Komisji Zak³adowej, ¿e gdyby co siê ze mn¹ sta³o, maj¹ mnie zast¹piæ i stan¹æ na czele struktur zwi¹zkowych. Jedn¹ z tych osób by³ Emil
Ko³odziej, niezwykle bojowy robotnik. Ten stan¹³ na wysokoci zadania, ale
niestety po strajku 13 maja 1982 r.2 zosta³ wyrzucony z pracy.
Na 17 grudnia 1981 r. przygotowalimy uroczystoci upamiêtniaj¹ce
ofiary Grudnia 1970. Podczas mszy w. mia³o siê odbyæ powiêcenie pierwszego sztandaru tarnowskiej S  w³anie Zak³adów Mechanicznych. Stan
wojenny móg³ pokrzy¿owaæ te plany, a jednak powiêcenie odby³o siê w wype³nionej katedrze w zaplanowanym terminie. Powiêcenia dokona³ ks. bp
Piotr Bednarczyk za zgod¹ ks. bp. Jerzego Ablewicza. Przypuszczam, ¿e
by³ to jedyny w skali kraju przypadek powiêcenia sztandaru S w stanie
wojennym.
Stwierdzenie, ¿e S przygotowywa³a jakie rozruchy czy zamach stanu, jest wymys³em komunistycznej propagandy i nie ma potwierdzenia w faktach. W ksi¹¿ce Stan wojenny  dlaczego? Wojciech Jaruzelski, powo³uj¹c
siê miêdzy innymi na cz³onka KC PZPR Stanis³awa Opa³kê z Tarnowa, pisze, ¿e w Tarnowskiem pojawi³y siê bojówki w he³mach z opaskami oraz ¿e
nasza KZ S wzywa³a do rozprawienia siê z aktywistami PZPR3. Oczywicie jest to wierutne k³amstwo. Tu¿ przed stanem wojennym w poczcie
otrzyma³em anonimowy list, pisany jakby rêk¹ dziecka. List ten pokaza³em
moim najbli¿szym wspó³pracownikom, w tym Edwardowi Dudkowi i Ta2
15-minutowy strajk zosta³ zorganizowany na apel Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarnoæ. W protecie udzia³ wziê³a wiêkszoæ za³ogi. W wyniku represji
zwolniono 139 pracowników, po odwo³aniach czêæ z nich przywrócono do pracy, 56 straci³o jednak pracê definitywnie.
3
Oto fragment listu, jaki w grudniu 1981 r. wystosowa³a organizacja «Solidarnoci»
Zak³adów Mechanicznych «Ponar» w Tarnowie: «Wzywamy wszystkie ogniwa  Solidarnoci w Polsce, aby przy najbli¿szej potyczce z komunistami niezw³ocznie przyst¹piæ do
likwidacji, obojêtnie jakimi rodkami, wszystkich sêdziów, prokuratorów, sekretarzy partii,
funkcjonariuszy SB bez wzglêdu na p³eæ, ³¹cznie z rodzinami...». Gdy dzi siê to czyta  rzecz
wygl¹da wrêcz nieprawdopodobnie. A jednak.... Cyt. za: Wojciech Jaruzelski, Stan wojenny
 dlaczego?, Warszawa 1992, s. 372373.
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deuszowi Kurlejowi. Jego treæ zna³a tak¿e sekretarka ewidencjonuj¹ca pocztê. Opócz innych spraw list ten, jako przyk³ad prowokacji b¹d schizofrenii, mia³em pokazaæ na poniedzia³kowym (14 grudnia 1981 r.) zebraniu Komisji Zak³adowej. Do tego ju¿ jednak nie dosz³o. Kiedy SB w³ama³a siê
13 grudnia 1981 r. do siedziby KZ, znalaz³a ten list w moim biurku. O licie
przeczyta³em w Trybunie Ludu w celi w Za³ê¿u4. Zrozumia³em, ¿e list ten
by³ prowokacj¹ SB. Podczas internowania wielokrotnie przes³uchiwa³ mnie
na tê okolicznoæ esbek £okieæ, który specjalnie do nas przyje¿d¿a³ do Za³ê¿a. Po pewnym czasie przesta³ dr¹¿yæ ten temat. Zapyta³em go kiedy,
czy sprawa siê wyjani³a. Odpowiedzia³ krótko, ¿e tak. Moje ¿¹danie o odwo³anie oszczerstwa pozosta³o bez echa.
Internowany zosta³em 12 grudnia 1981 r. o 23.30. Odby³o siê to w atmosferze zastraszenia, krzyków i p³aczu ¿ony. Noc spêdzi³em na tak zwanym do³ku w tarnowskim wiêzieniu. W celi by³o bardzo zimno, swoim
kocem podzieli³ siê ze mn¹ Andrzej Sikora. Rano, skutych, za³adowano nas
do suk. Wiedzielimy zaledwie tyle, ¿e jedziemy w uzbrojonym konwoju
na wschód, w kierunku granicy. Zatrzymalimy siê jedynie w Dêbicy. Kiedy minêlimy Rzeszów, bylimy ju¿ niemal pewni, ¿e jedziemy do Zwi¹zku
Sowieckiego. Samochody skrêci³y jednak wkrótce w lewo i jeszcze w niedzielê 13 grudnia bylimy w Za³ê¿u.
W celi by³o nas szeciu. Siedzia³em miêdzy innymi z moim serdecznym
przyjacielem i zastêpc¹ w KZ, Tadziem Kurlejem. Kompletna izolacja. Nie
wiadomo, kto za cian¹. Nie wolno nam by³o nawet wygl¹daæ przez okno.
Dokucza³ brak informacji o najbli¿szych oraz prawdziwych nastrojach w Polsce i na wiecie. Ko³chonik5 karmi³ nas od rana do wieczora przygnêbiaj¹c¹ propagand¹. Tak by³o do pierwszych widzeñ. Dopiero w drugi dzieñ
wi¹t Bo¿ego Narodzenia mia³em krótkie, kontrolowane widzenie z ¿on¹.
Radoæ i nadzieja zagoci³a w naszych sercach dopiero 1 stycznia 1982 r.,
gdy przyby³ do nas ks. bp Jerzy Ablewicz. Towarzyszyli mu ksiê¿a Edward
£omnicki, Micha³ Bednarz i Kazimierz Kos, którzy udzielili nam bardzo du¿ego duchowego wsparcia. W czasie mszy odprawionej przez ks. bp. Jerzego Ablewicza na korytarzu piêtra po raz pierwszy otwarto cele, dziêki
czemu dowiedzielimy siê, kto siedzi obok. Bylimy ogromnie wzruszeni.
4
Za³ê¿e  miejscowoæ 6 km na wschód od Rzeszowa. W stanie wojennym miejscowy
areszt ledczy zosta³ przekszta³cony czêciowo (jedno skrzyd³o budynku) w obóz internowania.
5
Tu: g³onik wiêzienny.
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Na poprawê nastrojów w wiêzieniu wp³ynê³a nie tylko wizyta tarnowskich ksiê¿y, ale tak¿e przybycie przewiezionych z Winicza do Za³ê¿a krakowskich dzia³aczy S6. Dziêki ich bojowej postawie niektóre rygory wiêzienne zel¿a³y. W po³owie stycznia uruchomili spacerniak i mo¿na ju¿
by³o wychodziæ na wie¿e powietrze.
W koñcu lutego 1982 r. zosta³em przewieziony do szpitala wiêziennego
przy ulicy Montelupich w Krakowie. Stan mojego zdrowia by³ kiepski, a Za³ê¿e nie dysponowa³o nawet izb¹ chorych. W szpitalu wiêziennym dwie cele
zajmowali chorzy internowani. Siedzia³em tam miêdzy innymi z Antonim Kopaczewskim  szefem Regionu Podkarpackiego S. Po pobycie w tym szpitalu pozosta³ mi na pami¹tkê metalowy krzy¿  imitacja Krzaka Gorej¹cego,
dar robotników z ZPS Podhale z Nowego Targu dla W³adka Skalskiego.
Z Montelupich wyszed³em 30 kwietnia 1982 r. Koledzy z pracy za³atwili
mi skierowanie do sanatorium w Muszynie. 13 maja 1981 r. podziemne
struktury KZ S w ZM zorganizowa³y strajk protestacyjny przeciwko stanowi wojennemu i zawieszeniu dzia³alnoci S. Wielu pracowników zosta³o wtedy wyrzuconych z pracy.
Po powrocie z sanatorium, na pocz¹tku czerwca 1982 r., wróci³em do
pracy. Na korytarzu, przed gabinetem dyrektora komisarycznego p³k. W³adys³awa Ba³hanowskiego, spotka³em m³odego robotnika wyrzuconego
z pracy za ten strajk. ¯ali³ siê, ¿e nie ma z czego ¿yæ, ¿e nigdzie nie chc¹
go przyj¹æ, a ma ¿onê i troje dzieci. Przyszed³ prosiæ dyrektora o przyjêcie. Po zameldowaniu w dziale kadr swojej gotowoci przyst¹pienia do
pracy zosta³em skierowany do dyrektora naczelnego. By³ ju¿ u niego kierownik dzia³u kadr. Nie mog³em siê opanowaæ i zrobi³em dyrektorowi
w obecnoci kadrowca straszn¹ awanturê o tych zwolnionych. Po strajku zdarza³o siê, ¿e zwalniali prawie ca³e zmiany. Odpowiedzia³, i¿ takie
jest prawo i nic nie jest w stanie zrobiæ. Nie wiem, czy akurat ta k³ótnia
co pomog³a, ale dotar³y do mnie potem informacje, ¿e czêæ pracowników zosta³a przywrócona do pracy.
Mnie nie przyjêto ponownie, tylko kazano wzi¹æ zaleg³y urlop, a po kilku
dniach po raz drugi internowano. Wtedy internowali te¿ in¿. Edwarda Dudka, cz³onka prezydium KZ NSZZ S w ZM, specjalistê od BHP. Transport
do Za³ê¿a nie przypomina³ tego z 13 grudnia. Nie by³o skuwania w kajdanki
i  zamiast suki  elegancka wo³ga. Internowanie nie by³o takie uci¹¿liwe
6
Dzia³aczy krakowskiej Solidarnoci przewieziono z wiêzienia w Winiczu w nocy
z 28 na 29 XII 1981 r.
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jak poprzednio  cele otwarte, swobodne kontakty miêdzy piêtrami aresztu.
Co niedziela msza w. i pomoc ¿ywnociowa  paczki z pañstw Europy
Zachodniej  rozdzielana przez Koció³. Internowani wydawali w obozie
pismo Krata, drukowali ró¿ne kartki, plakaty. Wród wielu dzia³aczy niepodleg³ociowych, których wówczas pozna³em, byli: Antoni Macierewicz,
Marian Pi³ka, Wac³aw Sikora, Jacek Smagowicz, Stefan Jurczak, Bogus³aw Sonik i wielu innych z ró¿nych regionów.
Po wizycie delegacji Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a ze Szwajcarii dosta³em dwutygodniow¹ przepustkê i skierowanie na leczenie w klinice okulistycznej w Witkowicach pod Krakowem. Wyjcie na wolnoæ
by³o okazj¹ do przemycenia wykonanych w Za³ê¿u plakatów. Jeden z nich
przedstawia³ twarz Wa³êsy z napisem Uwolniæ!, drugi nawi¹zywa³ treci¹
do grudniowej tragedii w KWK Wujek. Stefan Jurczak, Wac³aw Sikora
i Jacek Smagowicz umocowali mi lepcem pliki tych plakatów na plecach
i klatce piersiowej. Po³owa mia³a zostaæ w Tarnowie, a druga po³owa trafiæ
do Krakowa. Szczêliwie uda³o mi siê je wynieæ z wiêzienia.
Po drodze do Witkowic zatrzyma³em siê w domu na noc. Rano przyszed³ do mnie Adolf Ambrozik, pracownik Delegatury Zarz¹du Regionu
S, któremu pokaza³em, co wiozê do Krakowa. Uprosi³ mnie, bym da³ mu
jeden z tych plakatów. Ju¿ poprzedniego dnia wieczorem przekaza³em 50
plakatów Tadeuszowi Kurlejowi. Kiedy Tadeusz wyszed³ ode mnie, ubecy
chcieli go zatrzymaæ, ale uda³o mu siê zbiec. Natomiast Ambrozika z³apali
zaraz pod bram¹ mego domu. 15 minut póniej SB by³a u mnie. Zrobili
rewizjê, znaleli plakaty i zamiast na przepustkê do szpitala, trafi³em do
wiêzienia w Tarnowie. Mia³em byæ s¹dzony w trybie doranym, grozi³o mi
od trzech lat wzwy¿.
Siedzia³em z wiêniami kryminalnymi, wobec mnie bardzo ¿yczliwymi. Krótko by³ ze mn¹ w celi jeszcze jeden wiêzieñ polityczny. M³ody
ch³opak z Gromnika, Wojtanowicz. Pracowa³ w Zak³adach Azotowych.
Na terenie kocio³a NMP zainstalowa³ g³oniki i po mszy w. ludzie wys³uchali audycji S.
Do mojego procesu ostatecznie nie dosz³o. Po miesi¹cu ledztwa prokurator wojskowy odst¹pi³ od trybu doranego i przekaza³ sprawê do prokuratury rejonowej w Tarnowie.
W padzierniku 1982 r. na wiadomoæ o delegalizacji S podj¹³em
14-dniow¹ g³odówkê protestacyjn¹ (tyle dni, ile naliczy³em ofiar stanu wojennego). G³odówka odbi³a siê szerokim echem nie tylko w wiêzieniu. Zwolnili
mnie 15 listopada 1982 r. Póniej g³odowa³em jeszcze w 1985 r. w kociele

132

w Krakowie-Bie¿anowie7, wspólnie z Ann¹ Walentynowicz i Edmundem
Ba³uk¹, u nieod¿a³owanej pamiêci gor¹cego patrioty proboszcza parafii
ks. Adolfa Chojnackiego.
Wróci³em do zak³adu, ale nie przyjêli mnie na dawne stanowisko  kierownika laboratorium  ale na zwyk³ego technologa, z najni¿sz¹ p³ac¹. W zak³adzie panowa³ strach, wszyscy pamiêtali o wyrzuconych z fabryki pracownikach, nawet z 25-letnim sta¿em. Po moim powrocie w za³ogê jakby
wst¹pi³ nowy duch. Pamiêtam, jak mnie serdecznie witano. Mimo zakazu
wychodzenia poza oddzia³y ludzie stali z kwiatami od samego parteru do
mojego pokoju na drugim piêtrze. Atmosfera w zak³adzie zrobi³a siê inna
i choæ niektóre wydzia³y by³y zdziesi¹tkowane, to iskra S siê tli³a, a poza
tym dociera³a do nas bibu³a z zewn¹trz.
Po pewnym czasie przez Stefana Jurczaka nawi¹za³em kontakt z RKS
Ma³opolska. Póniej, zainspirowany przez ks. Kazimierza Jancarza, wspó³tworzy³em Duszpasterstwo Ludzi Pracy. W trzeci¹ niedzielê ka¿dego miesi¹ca mielimy msze za Ojczyznê. W ich przygotowanie by³ bardzo zaanga¿owany proboszcz, ks. Edmund Karuk, odwa¿ny kap³an, wielokrotnie przes³uchiwany przez SB. We wrzeniu ka¿dego roku, pocz¹wszy od 1984
wyje¿d¿alimy zorganizowan¹ grup¹ na kolejne pielgrzymki wiata pracy,
zapocz¹tkowane przez p. ks. Jerzego Popie³uszkê. Pielgrzymkom Ma³opolskiej S przewodzi³ ks. Kazimierz Jancarz z Nowej Huty, a poszczególnym grupom towarzyszyli kapelani duszpasterstwa, grupie tarnowskiej 
najpierw ks. Borowiec, a potem ks. Nowakowski.
Pod koniec lutego 1984 r. zosta³em ponownie aresztowany. W wiêzieniu
spêdzi³em pó³ roku. Po trzech miesi¹cach od aresztowania zwolniono mnie
dyscyplinarnie z Zak³adów za usprawiedliwion¹ nieobecnoæ w pracy trwaj¹c¹ d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce. Brak perspektyw na znalezienie jakiejkolwiek
pracy zmusi³ mnie do wyra¿enia zgody na przejcie na rentê inwalidzk¹.
Zosta³em uznany za inwalidê, gdy siedzia³em w kryminale (!). Po wyjciu
na wolnoæ i przejciu na rentê myla³em o stworzeniu nowego podziemnego pisma. Ostatecznie uda³o mi siê tego dokonaæ w lutym 1986 r. We
wspó³pracy z Leonardem £¹ckim wydalimy wtedy w nak³adzie oko³o ty7
19 II 1985 r. w kociele pw. Narodzenia NMP w Krakowie-Bie¿anowie Starym rozpocz¹³ siê Pokojowy Protest G³odowy. Akcja protestacyjna zakoñczy³a siê 31 VIII 1985 r.
W g³odówce uczestniczy³o 387 osób z ca³ej Polski, w tym: proboszcz bie¿anowskiej parafii
ks. Adolf Chojnacki, Anna Walentynowicz, Andrzej Gwiazda. G³oduj¹cy protestowali przeciwko aktom terroru ze strony w³adzy, m.in. zamordowaniu ks. Jerzego Popie³uszki, i domagali siê uwolnienia wszystkich wiêniów politycznych.
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si¹ca egzemplarzy pierwszy numer Nadziei. Drugi  i zarazem ostatni 
ukaza³ siê z dat¹ 15 kwietnia 1986 r. Pismo drukowane by³o w Krakowie.
Za³atwia³ to Jerzy Szmid, tarnowianin mieszkaj¹cy w Krakowie.
Wszystkie nieszczêcia stanu wojennego, które dotknê³y bezporednio
samych internowanych, dotknê³y tak¿e ich rodziny, a zw³aszcza wspó³ma³¿onków. Bez oparcia w ¿onie, jej odwagi i powiêcenia, moja dzia³alnoæ
w S nie by³aby mo¿liwa.
Zbigniew Solak i Jaros³aw Szarek
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