
               na chude barki wzięliśmy sprawy publiczne  

      walkę z tyranią kłamstwem zapisy cierpienia  

      lecz przeciwników (…) mieliśmy nikczemnie małych 

/Zbigniew Herbert/ 

13. GRUDNIA – PAMIĘTAMY! 

Przed 35. laty – w początkowym okresie stanu wojennego – internowano 

(zatrzymanych w okolicach Ostródy) Bogusława Mikusa – Przewodniczącego Zarządu 

Regionu Chełmskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 

i zatrudnionego tamże Zdzisława Fisza w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, zaś pozostałych 

76. działaczy „Solidarności” pracowniczej (w tym 44. z Chełma, 5. z Krasnegostawu 

i 5. z Włodawy) oraz wiejskiej (Rolników Indywidualnych; było ich formalnie 13.) z terenu 

ówczesnego województwa chełmskiego w Zakładzie Karnym w Chełmie. Przez więzienie 

to przeszli: 

   



W stosunku do 4. spośród w/w osób (J. Rowickiego, J. Zięby, T. Piątkowskiego i Z. Oszwy) 

uchylono decyzję o internowaniu w trakcie ich pobytu w Chełmie (w różnych dniach i z rozmaitych 

względów), 3 osoby (kobiety – B. Korol, M. Prus i B. Szubert) wywieziono 18 XII 1981 r. do 

Olszynki Grochowskiej, 4 (najstarszych wiekiem mężczyzn – W. Andruszkę, K. Dyczkę, F. Liperta 

i B. Sachara) 7 I 1982 r. do Darłówka, pozostałe 65 (mężczyzn) zaś 11 I tr. do Włodawy – gdzie 

dołączyli jako ostatni do grup lubelskiej, bialsko-podlaskiej i siedleckiej oraz zamojskiej.  

*** 

W lutym 1982 r. skierowano do Włodawy 8. kolejnych działaczy z Chełma (Stanisława 

Wojtiuka oraz Władysława Dmucha, Bogusława Herdę, Tadeusza Jesionka, Eugeniusza Łuczaka, 

Stanisława Mielniczuka, Krzysztofa Mikusa i Ryszarda Stropka), w maju tr. zaś – już w Lublinie – 

internowanych zostało 4. działaczy z Krasnegostawu (Andrzej Grabek, Jerzy M. Grabek i M. Smyk – 

ten ponownie po zwolnieniu oraz  Ludwik Antoniak  ). 

*** 

Powyższa lista „chełmskich” internowanych w stanie wojennym obejmuje łącznie 89. znanych 

z nazwiska i imienia działaczy [statystycznie mogło ich być nawet 95. (93 osoby fizyczne), bowiem B. 

Szubert internowana została po zwolnieniu ponownie 30 VIII 1982 r. – analogicznie jak wcześniej M. 

Smyk – z Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Chełmie nr 95, a nawet 97. 

(95.), gdyż decyzje o internowaniu B. Mikusa i Z. Fisza wydano w Olsztynie; według informacji 

podanej przez majora Służby Bezpieczeństwa Romana Prusa, Naczelnika Wydziału Śledczego KW 

MO w Chełmie, który kwalifikował działaczy do internowania, w okresie stanu wojennego w – tym 

niewielkim i słabo zindustrializowanym, dodajmy – województwie chełmskim internowano aż 105. 

działaczy „Solidarności”!]. Losy ich potem bywały różne – jedni zostali zwolnieni (z rozmaitych 

względów) wcześniej, inni przeszli przez dalsze Ośrodki Odosobnienia – głównie w Gołdapi, Załężu, 

Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie. Niektórzy spośród nich kontynuowali jeszcze działalność 

opozycyjną w antykomunistycznym podziemiu do 4. czerwca 1989 r., doświadczając nierzadko wraz 

z innymi (jak Ryszard Jankowski czy, z młodszych, związany wówczas z Wielkopolską Zbigniew 

Lubaszewski) wielu szykan – z aresztowaniem i uwięzieniem z powodów politycznych włącznie. 

*** 

Spośród 89. internowanych 26. odeszło już na wieczną wartę, na emigracji w zachodniej 

Europie i północnej Ameryce pozostaje 13., w Kraju zaś 50. – w tym 28. z Chełma, 

6. z Krasnegostawu i 3. z Włodawy (przy czym nie wszyscy zamieszkują obecnie w tych miastach) 

oraz 8. działaczy „Solidarności” RI.  

Zapomnienie jest […] formą kłamstwa – CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! 

Chełm, 11 XII 2016 r.                                
                                                                                                                  1981-1989 CHEŁM 
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