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W ,,Siekierezadzie'' Stachury Są słowa o ,,naszych chtopakach'' -

tych z Powstania Listopadowego i iych z Powstanla Warszawskiego:
,,Gdybyś ich zawotat i gdyby Cię ustuchaLl, to bytaby to wielka,
piękna armia duchow''.

podtegtej. Na początku stanu wojennego
rozdzielono ich: Jurka Mohla internowano
(został najmłodszym internowanym w Po[-

sce).
Z Witoldem Tosiem i Wjtoldem Tukałto w

'l982 r' wydawati tygodnik,,Niepodtegłośc'';
w marcu i kwietniu po Mszach św. w Koście-
le Mariackim prowadzili demonstracje wo-
kót Rynku Głównego.

Sądowa farca
W maju 1982 r. Marek zdat maturę;

w następnym miesiącu zdążył wziąć udział
w pierwszej watce z ZOMO w Nowej Hu-
cie. Po kilkunastu dniach został aresztowa-
ny przez SB; na przesluchaniach odmawiał
sktadania zeznań'

Został oskarżony o to, że od listopada
1981 do czerwca 1982 r. ,,dziatając w celu
obalenja przemocą ustroju Polskiej Rzecz-
pospotitej Ludowej w ramach nielegalnej
organjzacjj KPN l...l wykonał, w celu rozpo-
wszechnienja. kjIkaset pism j ulotek o treści
zwierającej fatsz.vwe rvjadomości mogące
wywotac niepokoj publlczny [ub rozruchy".

Sąd wojskowy na mocy haniebnego de-
kretu o stanie wojennym w trybie doraź-
nym skazał go na karę 3 lat pozbawienia
wolności, karę pozbaw1en1a praw publicz-
nych na 2 tata oraz orzekt podanie wyroku
do publicznej wiadomoscl. Wjtotd Toś tak-
że dostat 3 lata więzienia.

Mimo tak drakońskiej kary (na 3,5 i 4
lata więzienia skazano przywódców straj-

Ludzie tacy jak Marek Bjk to kolejne pokolente ,,naszych chtopakow",
koLejne ogniwo w dtugim łancuchu pokolen mtodzlezy
Wa[cZąCej o Niepodlegtą Potskę.

Mirostaw Lewandowski

Pierwsre kroli
Kiedy sowiecki lokaj w mundurze ge-

nerata i ciemnych okutarach wystat do dta-
wienia Polaków machinę ztożoną z wojska,
bezpieki, milicji, prokuratur. sądów, cenzu-
ry i propagandy' pewna częśc maturzystów
z 198Ż r. nie powielata marzeń większości
rówieśników o świętym spokoju, robieniu
kariery, zapisywaniu się do mtodzieżowych
komunistycznych organizacji jak ZSMP czy
samej partii.

Preferowati inne wartości niż ',plerw-
sza jest Partia". Niespokojne duchy, któ-
re ze swych domów wyniosły umiejętność
rozróżniania dobra od zta i dobrze pozna-
waty historię Polski w XX w., w tamtych
czasach nie mogty wegetować ich sensem
życia byto przeciwstawienie się systemowi
wtadzy narzuconej przez ,,Imperium Zła''
(Związek Sowiecki)' Jednym z nich był Ma_
rek Bik.

,,Zostałem pobity do nieprzytomności
przez obu wspótwięźniów.

Gdy mnie biti, drzwi celi
byty otwarte,

a w drzwiach stat ktawisz".

Jeszcze w 1980 r., będąc uczniem li-
ceum' z kolegą Jerzym Mohlem namalo-
wali na stacji kolejowej Kraków-Lobzów
napis ku pamięci Katynia, a pod studzienką
Walentego Badylaka zlożyli znicze w ksztat-
cie krzyża oraz biato-czerwoną szarfę z na-
pisem: ,,Katyń, pamięci ofiar 1940-1980''
(SB zgarnęła ich potem na przesłuchanie).
W 1981 r. Marek z kolegami ustawili na Lac-
kowej krzyż upamiętniający Zbrodnię Ka-
tyńską. W tym samym roku rozlepiali ulotki
,,So[idarności'' maszerując po całym Krako-
wie dwa razy ich zatrzymano i wypusz-
czono po interwencji ,,Solidarności''. Wraz
z innymi osobami wydawali przy Żarządzie

_ Regionu ,,Solidarności'' gazetkę dla mto-
j dzieży szkolnej 

''VlS''.Ę z końcem 1981 r. zostati zaprzysiężeni
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ku w Hucie im. Lenina w Krakowie!) po
ogtoszeniu wyroku Marek poczut u[gę, że
zakończyta się cała ta farsa z udziatem
służalczych sędziów i prokuratorów. W isto-
cie sąd skazat go nie za 700 ulotek, ale za
przynależnośc do KPN, która domagata się
odzyskania przez PoIskę niepodlegtości
(tego nie było w postulatach ,,Solidarno-
ści'' i KoR); za same ulotki często orzekano
kary w zawieszeniu. Na sali sądowej Marek
powiedziat sędziom, że póki będzie żył' to
będzie walczyt z komuną.

Wlęzi0nna,,matuJa''
W areszcie na ,,Monte'' Marek trafił do

,,getta''. ,,To -więzienie w więzieniu- - 12

odizolowanych ce[. Bez widzeń i bez listów,
bez jakiegokolwiek kontaktu ze światem.
Cete byty trzyosobowe, ale siedziaty w nich
zwykle po dwie osoby: osoba rozpracowy-
wana i konfident. (...) Cały czas, niemal co_

dziennie zabierano mnie na przestuchanie
do specjalnego pokoju przestuchań, który
byt w ,,getcie'', a[e ja n1e chciałem zezna_
wać. W końcu napisatem list do prokura-
tora (...) zatączytem dwa fałszywe grypsy
(...). Napisatem. że usituje się na mnie wy'
mus'ić przyznanie do winy za pomocą fat-

szywych grypsów, a ja jestem niewinny
i nie znam żadnego Tosia' (..') Na następny
dzień, po powrocie ze spaceru (spacernik
byt na dachu aresztu) zostatem pobity do
nieprzytomności przez obu współwięź-
niów. Gdy mn'ie bili, drzwi celi były otwar_

te, a w drzwiach stał klawisz. Gdy skończyli
mnie bic, spakowali się, wyszli i zostałem
sam. Po godzinie przyszedł do mnie inny
w'ięzień (też konfident) . Łaczą| mi poma-

gac w obmyciu się miałem rany na twa-
rzy, a potem też usiłowat coś wyciągnąć'
Kitka dni nie wychodzitem na spacer ani na

przesłuchanie, do czasu, aż ślady pobicia
zniknęty. Potem jeszcze przerzucali mnie
do trzech innych cel W ',getcie''. W każdej
siedziatem z innym konfidentem. Po dwóch
miesiącach skończyta się ta gra i przenieśli
mnie na trzeci oddziat, (...). Tutaj gra przy
użyciu kapusiów byłaby niemożliwa wia-
domośc ('..) rozchodziła się po celach szyb_
ciej niż telegram'' (ze wspomnień Marka
Bika na forum Polonus).

Był więźniem krakowskich,,Montelu-
pich", zaktadów karnych we Wroctawju
i Strze[inie. Gdy część więźniów pisała

z końcem 1982 r' prośby o ułaskawienie do

Rady Państwa, z Dariuszem Bekiszem nap1-

sali do niej: ,,W przypadku wpłynięcia ja-

kiegokolwiek wniosku o akt taski w naszej
sprawie prosimy o jego negatywne roz-
patrzenie". W Krakowie 4 osobom odmó-
wiono: trzem przywódcom,,Solidarności''
i Markowi.

W Strzelinie, by udowodnic krymina[-
nym' że jest twardy, wbit sobie żyletkę
w rękę do samej kości. Byt to koszt zacho-
wania wtasnej godności.

Wienośu
dlugodystansowca
Po ogtoszeniu amnestii i wyjściu na

wolność w sierpniu 1983 r. nie czut strachu

przed powrotem do więzienia. Nadal dzia-
tat, np. z Radostawem Hugetem odestati
książeczki wojskowe pisząc, że nie inte_

resuje ich wojsko, w którym przysięga się
na wierność ZSRS i Armii Czerwonej. Kiedy
zostat powołany do armii, zapowiedziat, że
publicznie odmówi ztożenia przysięgi. Gdy
próby ,,zmiękczenia'' nie powiodty się, we_

zwano psychologa, który stwierdz'it nerwi_

cę i... wypuszczono go'
Po zamordowaniu ks. Popietuszki Bik

nie wyobrażat sobie wyjazdu za granicę czy
wycofania się z konspiracji, choć uczynito
tak wiele osób (ze strachu, chęci ,,normal_
nego'' życia itd.). W 1988 r.' po zatrzymaniu
w Stalowej Wo[i w czasie strajku, milicjanci
rozebranego do naga bi[i patkami, rękami
i nogami.

W barwnej i wciągającej relacji Jerzego
Mohla o krakowskich zadymach z lat 1982-

1985 (http: //www. polonus. mojeforum.
net) pojawia się fraza: ,,byto się tam, gdzie
wtedy trzeba byto być''. Myśtę, że jest ona
wmurowana także w biografię Marka Bika
i wielu jego Koleżanek i Kolegów z krakow-
skiej KPN.

Po 1989 r. nie zabiegat o stanowiska, nie
chciat robic kariery na bazie ,,kombatanc-
twa". Obecnie pracuje w fabryce za grani-

cą. Koledze, który zeznawat przeciw niemu

wybaczyt po chrześcijańsku i był zdumiony,
gdy ten wrócit do potityki po 1989 r. W re[a-
cji dla Encyktopedii So[idarności stwierdzit:
,,Nie żatuję lat poświęconych idei Niepodle-
gtości i choć może nie jest ona taka, jakąją
wtedy śnitem, to myśtę. że było warto''.

W Strzetinie, by udowodnić
kryminalnym, że jest twardy,
wbit sobie żytetkę w rękę
do samej kości. Był to koszt
zachowania wtasnej godności.

19 marca 2010 r. zostat odznaczo-
ny przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Krzyżem Komandorskim orderu od rodzenia
Polski ,,za wybitne zastugi w dziatalności
na rzecz przemian demokratycznych w Po[-

sce". Powiedziat mi, że wtedy był zasko-
czony i zaszczycony tym uhonorowaniem.
l że tak jest do dziś'

Dziękuję za rozmowy i pomoc Panom:
Markowi Bikowi

i lvli rostowowi Lewandowskiemu.

Grzegorz Hajduk
grzechhoj du k@poczta. onet. pl
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