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Piątek Andrzej Marek, ur. 1966 r. 

Pan Andrzej Piątek od początku 1988 r. do 4 czerwca 1989 r. prowadził działalność opozycyjną  

w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy (DLP) oraz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”  

na terenie Dzierżoniowa. W ramach działalności w strukturach DLP zajmował się transportem  

i kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie Dzierżoniowa oraz pełnił funkcję łącznika między 

DLP a podziemnymi strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 

we Wrocławiu. 

 

Szymczyk Jerzy Piotr, ur. 1956 r. 

Pan Jerzy Szymczyk od 1980 r. był członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”  

w Zakładach Radiowych Diora w Dzierżoniowie. Organizował wydziałową sieć kolportażu ulotek  

i pism podziemnych, przywożonych z Wrocławia. Zajmował się również zbiórką składek na rzecz 

NSZZ „Solidarność”. Od 1984 r. Pan Jerzy Szymczyk działał w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy 

(DLP). Brał udział w licznych pielgrzymkach i tajnych spotkaniach, organizowanych przez DLP.  

W 1987 r. w czasie pielgrzymki do Gdańska na spotkanie z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II, został 

zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa (SB) i wyrokiem Kolegium ds. Wykroczeń skazany na karę 

grzywny za przenoszenie flagi z napisem "Solidarność" podczas uroczystości religijnych związanych  

z wizytą papieża.  

W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną i wyrokiem Kolegium Panu Jerzemu 

Szymczykowi zastrzeżono także wyjazdy za granicę do wszystkich krajów świata w okresie  

od 25 czerwca 1987 r. do 24 czerwca 1989 r.   

 

Pośmiertnie 

 

Helski Stanisław (1929-2004) 

Pan Stanisław Helski w sierpniu 1980 r. uczestniczył w delegacji chłopskiej podczas strajku  

w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Był założycielem punktu konsultacyjnego ,,Chłopskiego Komitetu 

Inicjatywy Społecznej” (ChKIS) w Ciepłowodach oraz organizatorem struktur ChKIS w województwie 

wałbrzyskim. 21 września 1980 r. został współzałożycielem Komitetu Założycielskiego NSZZ 

Rolników. Był również współorganizatorem Chłopskiego Niezależnego Związku Zawodowego 

(ChNZZ) ,,Solidarność Chłopska”, a od września 1980 r. członkiem Prezydium Krajowej Rady 

Porozumiewawczej ChNZZ ,,Solidarność Chłopska”.  



W okresie 27 stycznia do 10 lutego 1981 r. organizował w kościele pw. św. Józefa  

w Świdnicy głodówkę solidarnościową. Ponadto był autorem i drukarzem ulotek i pism podziemnych 

oraz autorem w niezależnym piśmie „Rola”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował 

działalność opozycyjną, co spotkało się z szykanami ze strony lokalnych władz. 21 czerwca 1982 r. 

został aresztowany oraz pobity w areszcie Rejonowej Komendy Milicji Obywatelskiej (MO)  

w Dzierżoniowie. 14 września 1982 r. został internowany. Zanim trafił do Ośrodka Odosobnienia  

w Grodkowie był przetrzymywany przez 9 dni w Komendzie Wojewódzkiej MO w Wałbrzychu, gdzie 

podjął głodówkę. 23 września 1982 r. został przewieziony do Zakładu Karnego w Grodkowie.  

Ze względu na zły stan zdrowia został zwolniony 27 września 1982 r.  

W okresie od 1982 do 1989 Pan Stanisław Helski współpracował również z ,,Solidarnością Walczącą”. 

W latach 1983-1984 r. był autorem w podziemnym piśmie „Gospodarz”, a w okresie  

od 1983 do 1989 r. działał jako współpracownik Komitetu Pomocy Więzionym i ich Rodzinom  

w Wałbrzychu. W latach 1984-1987 został współzałożycielem i członkiem Komitetu Obrony Praw 

Człowieka we Wrocławiu. 

 

Szewczuk Wojciech (1966-2021) 

Pan Wojciech Szewczuk w latach 1982-1984 był działaczem Uczniowskiego Komitetu Oporu 

Społecznego (UKOS) w Bolesławcu. Do organizacji został wprowadzony przez Dariusza Góreckiego, 

jednego z jej założycieli i lidera. Działalność Pana Wojciecha Szewczuka polegała na kolportażu ulotek 

(wytwarzanych przez podziemną "Solidarność" i UKOS) na terenie szkół ponadpodstawowych  

i na ulicach Bolesławca oraz kolportowaniu pism i wydawnictw tzw. „drugiego obiegu”. Ponadto brał 

udział w akcjach malowania napisów na murach oraz usuwaniu napisów i transparentów z hasłami 

komunistycznymi na terenie Bolesławca. Utrzymywał tez kontakty z opozycjonistami z Wrocławia 

m.in. Anną i Zygmuntem Okoniami, udzielając pomocy osobom represjonowanym. W mieszkaniu 

rodziców Pana Wojciecha Szewczuka mieścił się lokal konspiracyjny stanowiący miejsce spotkań oraz 

magazyn prasy i ulotek.  

 

 


