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Współpraca: 

 



Spotkanie bibliotekarzy i koalicjantów programu z działaczami  
NSZZ „Solidarność” MBP Trzebinia 30 sierpnia 2019 r. 
 

 

W dniu 30 sierpnia, w rocznicę podpisania porozumień 
sierpniowych, odbyło się w Bibliotece w Trzebini 
spotkanie z udziałem: władz miasta, dawnych 
członków „Solidarności” oraz przedstawicieli 
organizacji, stanowiących koalicjantów Biblioteki w 
realizacji zadania „Trzebińska Solidarność – piękne 
tradycje”. Spotkanie poprowadził Tadeusz Adamczak, 
Przewodniczący Stowarzyszenia „Wspólna Trzebinia” 
( jeden z koalicjantów Biblioteki w programie 
NIEPODLEGŁA). Spotkanie składało się z dwóch części 
– oficjalnej i roboczej. 

 

Tadeusz Adamczak, koalicjant ze Stowarzyszenia „Wspólna Trzebinia” i dawny 
Przewodniczący Solidarności nauczycielskiej otwiera spotkanie w trzebińskiej 
Bibliotece. Po prawej stronie widoczny Edward Chamik, w latach 80. Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej i Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej Elektrowni „Siersza”, 
potem radny miasta Trzebini w pierwszej kadencji odrodzonego samorządu. W tle 
gabloty z kolekcją przekazaną Bibliotece w Trzebini przez Józefa Patynę. 

 



 

Na pierwszym zdjęciu: Krystyna i Józef Patynowie i ks. Władysław Gil 
 
Przy stole siedzą: Eugeniusz K. Kurek z Fundacji „Dobry Start” 
(koalicjant Biblioteki w Programie), Henryk Woszczyna (Solidarność 
KWK Siersza), Edward Chamik (Przew. Komisji Rewizyjnej i 
Wiceprzewodniczący Solidarności w Elektrowni „Siersza”) a także 
Tadeusz Adamczak koalicjant ze Stowarzyszenia „Wspólna 
Trzebinia” i dawny Przewodniczący solidarności nauczycielskiej, 
prof. dr hab. Zbigniew Bonderek (Honorowy Obywatel Trzebini), ks. 
Stanisław Krzysik z parafii w Sierszy, dr Jolanta Piskorz 
(odpowiedzialna za kontakty z BPN) i Bogusława Sołtys  (z dawnej 
„Solidarności: Zakładów Tłuszczowych w Trzebini). 
 
 
 

 

Spotkanie w Bibliotece 30.08.2019 

- część oficjalna 

 

Część oficjalna – którą zaszczyciły swoją obecnością władze 

miasta Trzebini  i przedstawiciele miejscowego duchowieństwa 

– obejmowała zapoznanie zebranych z Programem, powitanie 

przybyłego ze Stanów Zjednoczonych Józefa Patyny, w latach 

80. XX w. Członka Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” ( jedynego w powiecie chrzanowskim we 

władzach KK), legendy trzebińskiej „Solidarności” oraz 

prezentację zebranym jego kolekcji, przekazanej Bibliotece na 

własność w roku ubiegłym 

 

 

 

 

Burmistrz Trzebini Jarosław  Okoczuk (po prawej) wita 
się z przybyłym z USA Józefem Patyną – dawniej 
Członkiem Prezydium Komisji Krajowej  NSZZ  
„Solidarność”,  zmuszonym do emigracji przez władze 
PRL 



Spotkanie w Bibliotece 30.08.2019 - 
część oficjalna 

Panie z dawnej „Solidarności” Pracowników Oświaty Miasta i Gminy Trzebinia 
(popularnie zwanej „nauczycielską”) – w kierowały „Solidarnością” 
nauczycielską po 1989 r. – Ada Dadak i Teresa Gęca (obecnie Gęca- Herlich) 

 

Niespodzianka – nieprzewidziana w programie spotkania – Honorowy Obywatel Trzebini prof. dr hab. 
Zbigniew Bonderek przekazuje dr Jolancie Piskorz (ze strony Biblioteki odpowiedzialnej za kontakty z 
Biurem Niepodległa) płaskorzeźbę patriotyczną, przedstawiającą polskiego orła rozpiętego na krzyżu. 
Dar został dołączony do ekspozycji w jednej z gablot w holu Biblioteki 
 
Przemawia Waldemar Słomski, w latach 80. XX w. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Kopalni Węgla 
Kamiennego „Siersza” w Trzebini. Obok siedzi Czesław Kołodziejczyk, dawniej Wiceprzewodniczący w 
Zakładach Metalurgicznych „Trzebinia” i zarazem Pełnomocnik Regionu Śląsko-Dąbrowskiego do 
nadzorowania wyborów do Komisji Zakładowych we wszystkich zakładach pracy. 
 

 



Spotkanie w Bibliotece 30.08.2019 - część oficjalna 

Od lewej: Andrzej Bąk, dawniej  Przewodniczący „Solidarności” na 

Wydziale Administracji Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia” i ks. 

Władysław Gil, który w latach 80. administrował parafią w Krystynowie i 

wspierał czynnie członków „Solidarności”. 

 

Od lewej: Krystyna Patyna i Dyrektor 
Biblioteki Marta Sikora 
 
 

 
 

Działacze „Solidarności” w Zakładach 
Tłuszczowych w Trzebini (obecnie 
nieistniejących) - Przewodniczący KZ 
Józef Trojanowski  i Bogusława Sołtys 
 
 

 

 

Józef Trojanowski i Czesław Kołodziejczyk  

 



Spotkanie w Bibliotece 30.08.2019 - część robocza 

Osoby biorące udział w „roboczej” części spotkania 30.08.2019 r. 
Niektórzy z gości przynieśli na spotkanie książkę „Solidarność w Trzebini – powstanie i 
działalność”, (opracowaną i wydaną w 2017 r. staraniem Biblioteki i Stowarzyszenia „Wspólna 
Trzebinia”) – co widać na fotografii .  
  



Czesław Kołodziejczyk i Andrzej Bąk – z „Solidarności” Zakładów 
Metalurgicznych „Trzebinia” (obecnie nieistniejących). 

 

Spotkanie w bibliotece 30.08.2019 - część robocza 
W części roboczej spotkania podjęto następujące działania: 
 

• Przedyskutowano z członkami dawnej „Solidarności” 
zagadnienia, które zostaną poruszone podczas spotkań 
działaczy solidarnościowych z młodzieżą. 

• Przekonsultowano z działaczami „Solidarności” formy 
podpisów pod fotografiami i innymi dokumentami, które 
będą zaprezentowane na wystawie oraz podczas spotkań  
z młodzieżą (co poskutkowało zmianą podpisów pod 
dwoma zdjęciami) 

• Po dyskusji, zadecydowano, że w dniach 10-20 września 
odbędą się spotkania z Józefem Patyną, dawnym 
Członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” (ponieważ po tym terminie powraca on do 
USA). Natomiast po 20-tym września odbędą się 
spotkania z członkami  Zarządów Komisji Zakładowych, 
które działały na terenie Trzebini ( ponieważ te osoby 
mieszkają na Terenie powiatu chrzanowskiego i w jego 
najbliższym sąsiedztwie ) 

• Zdecydowano, że spotkania dotyczące Komisji Krajowej 
poprowadzi Józef Patyna (były Członek Prezydium KK). 
Natomiast na spotkaniach dotyczących Komisji 
Zakładowych na terenie Trzebini w każdym przypadku  
będą po dwie osoby – przy czym, w miarę możliwości  
należy się starać, by reprezentowały one dwa różne 
zakłady pracy. 

• Zdecydowano, że ustalaniem harmonogramu spotkań z 
młodzieżą zajmie się Biblioteka, natomiast za kontakty 
ze środowiskiem solidarnościowym będzie 
odpowiedzialny Tadeusz Adamczak ze Stowarzyszenia 
„Wspólna Trzebinia”, który sam niegdyś był członkiem 
„Solidarności” nauczycielskiej. 

 

Józef Patyna z Prezydium Komisji Krajowej  
„Solidarności” oraz Henryk Woszczyna (Solidarność 
KWK Siersza). 

 



Spotkanie w Bibliotece 30.08.2019 - część robocza 

Działacze „Solidarności” z lat 80. :  Bogusława Sołtys  z dawnej  

„Solidarności” Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia”,  

Tadeusz Adamczak, Przewodniczący „Solidarności” 

nauczycielskiej - a  obecnie  Przewodniczący Stowarzyszenia 

„Wspólna Trzebinia” (koalicjanta  Biblioteki w Programie) -  

oraz Waldemar Słomski Przewodniczący „Solidarności”  

w KWK „Siersza”(obecnie zakład nie istnieje) 

 

Od lewej: Eugeniusz Kurek z Fundacji „Dobry Start” 

(koalicjanta Biblioteki w Programie), Krystyna Patyna i 

Dyrektor Biblioteki Marta Sikora 

 



Informacja o 
programie  w prasie 
lokalnej 

Artykuł w Tygodniku Regionalnym 
PRZEŁOM 2019 nr 36 (1411) z dnia 11.10, 
s.10. 



Wystawa  „Trzebińska Solidarność” – piękne tradycje 
 MBP Trzebinia  30.08 – 15.11.2019 
 

 

Trzebińska młodzież podczas zwiedzania wystawy 

 

Dwoje dorosłych użytkowników Biblioteki podczas zwiedzania wystawy 
 
Młodzież zwiedzająca wystawę  w towarzystwie Józefa Patyny, Członka 
Prezydium Komisji Krajowej (w roli przewodnika po ekspozycji)  

 

 



Wystawa „Trzebińska Solidarność” – piękne tradycje 
MBP Trzebinia  30.08 – 15.11.2019 

Warto było zobaczyć... 

 

Fragment kolekcji Józefa Patyny w MBP 

 



Wystawa „Trzebińska Solidarność” – piękne tradycje 
MBP Trzebinia 30.08 – 15.11.2019 

Warto było zobaczyć... 
 

Fragment kolekcji Józefa Patyny w MBP 

 

 

<– Rzeźba górnika wykonana z węgla wydobytego w 
Kopalni „Wujek” w Katowicach. Rzeźba ta została 
ofiarowana Józefowi Patynie – Członkowi Prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – przez Komisję 
Zakładową „Solidarności” w Kopalni „Wujek”, na 
okoliczność rozpoczęcia budowy pomnika na terenie tej 
kopalni, mającego na celu uczczenie pamięci ofiar 16 
grudnia 1981 r. W tym dniu w Kopalni „Wujek” w 
Katowicach doszło do masakry górników strajkujących 
(strajk okupacyjny) przeciw ogłoszeniu stanu 
wojennego – pacyfikacji dokonano przy użyciu milicji, 
wojska oraz strzałów Plutonu Specjalnego ZOMO. 
 



Wystawa „Trzebińska solidarność” – piękne tradycje MBP 
Trzebinia  30.08 – 15.11.2019 

 
Warto było zobaczyć... 

 

Dokumenty ze zbiorów Waldemara Słomskiego 

 



Wystawa „Trzebińska Solidarność” – piękne tradycje 
MBP Trzebinia  30.08 – 15.11.2019 

Warto było zobaczyć... 

 

Dokumenty ze zbiorów Czesława Kołodziejczyka 

 



Wystawa „Trzebińska Solidarność” – piękne tradycje 
MBP Trzebinia 30.08 – 15.11.2019 

Warto było zobaczyć... 

 

Dokumenty ze zbiorów Czesława Kołodziejczyka 

 



Wystawa „Trzebińska Solidarność” – piękne tradycje 
MBP Trzebinia  30.08 – 15.11.2019 

Warto było zobaczyć... 

 

Materiały ze zbiorów Edwarda Chamika 

 



Wystawa „Trzebińska Solidarność” – piękne tradycje 
MBP Trzebinia  30.08 – 15.11.2019 

Fragmenty wystawy – plansze edukacyjne (ogółem wykonano 17 sztuk) 

 



 

Wystawa „Trzebińska Solidarność” – piękne tradycje  
MBP Trzebinia  30.08 – 15.11.2019 

Płaskorzeźba orła na krzyżu (symbol walki o 

Polskę, a także przywiązania do religii i 

tradycji ojczystej), którą podczas spotkania 

działaczy „Solidarności” w dniu 30 sierpnia 

br. przekazał Bibliotece Honorowy Obywatel 

Trzebini, prof. dr hab. Zbigniew Bonderek. 

Została ona włączona do wystawy 

„Trzebińska Solidarność – piękne tradycje”. 

 



„Biesiada Patriotyczna” MBP Trzebinia 13.09.2019 

 

 

„Biesiadę Patriotyczną”  – czyli wspólne 
śpiewanie pieśni solidarnościowych i 
patriotycznych poprowadziła pani Marzena 
Michalczyk, która przygotowała także na tę 
okazję stosowne „Śpiewniki”.  Dodatkowo 
słowa pieśni do wspólnego śpiewania były 
wyświetlane na dużym ekranie.  
Na wstępie pani  M. Michalczyk wykonała kilka 
mniej znanych utworów patriotycznych i w 
tym czasie osoby zgromadzone na sali mogły 
swobodnie korzystać z poczęstunku. 
Następnie wspólnie odśpiewano szereg 
znanych pieśni patriotycznych i 
solidarnościowych. Zabrzmiały m. in. : 
„Mury”,  „Żeby Polska byłą Polską”, „Zielona 
Wrona”, „Piosenka dla córki”. 



„Biesiada Patriotyczna” MBP Trzebinia 13.09.2019 

 

 

„Biesiadę Patriotyczną” – czyli wspólne śpiewanie 
pieśni solidarnościowych i patriotycznych 
poprowadziła pani Marzena Michalczyk (na zdjęciu)  

 



„Biesiada Patriotyczna” MBP Trzebinia 13.09.2019 

 

 Były członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Józef 
Patyna z żoną Krystyną podczas „Biesiady Patriotycznej” w trzebińskiej 
Bibliotece. Po zwolnieniu pana Józefa z internowania, zostali zmuszeni 
do emigracji i obecnie wraz z dziećmi zamieszkują na stałe w USA 

 

Dawni członkowie Komisji Zakładowych „Solidarności” z terenu 
Trzebini 

 



„Biesiada Patriotyczna” MBP Trzebinia 13.09.2019 

 

 

Niespodzianka nieprzewidziana programem – pieśń 
śpiewana przez internowanych w Uhercach, solówka w 
wykonaniu Ryszarda Niedzieli, obecnego na sali byłego 
Wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność” Zakładów 
Mięsnych w Chrzanowie, a obecnie Przewodniczącego 
Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym 
Powiatu Chrzanowskiego. 

 

Wyrwij murom zęby krat...” zabrzmiało wyjątkowo donośnie 

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych... 
 

 



„Biesiada Patriotyczna” MBP Trzebinia 13.09.2019 

 

 

 

Kolejna niespodzianka – przy pieśni „Żeby 
Polska była Polską” obecni na sali działacze 
„Solidarności” lat 80. XX w. powstali, a 
wówczas zrobili to także pozostali uczestnicy 
spotkania. Podobnie uczczono wykonywany 
nieco później utwór „Solidarni, nasz jest ten 
dzień”, stanowiący hymn „Solidarności”. 

 



Gra miejska „Solidarni z Solidarnością” Trzebinia 14.09.2019 
(sobota) 

Celem gry miejskiej "Solidarni z Solidarnością" było 
przybliżenie młodemu pokoleniu ideałów 
solidarnościowych poprzez zabawę w przestrzeni 
miejskiej. Grę przeprowadziliśmy w okresie trwania 
Europejskich Dni Dziedzictwa, w sobotę 14 września br. 
Uczestników gry powitała Dyrektor Biblioteki Marta 
Sikora oraz pracownicy zaangażowani w projekt.  
Zebranych poinformowano także o pamiątkach 
solidarnościowych przekazanych trzebińskiej 
Bibliotece przez pana Józefa Patynę, w latach 80. XX w. 
członka Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” (ta wiadomość miała im się przydać w 
trakcie gry, bo skutkowała dodatkowym punktem za 
trafną odpowiedź – ale tego oczywiście w momencie 
startu uczestnicy nie byli świadomi).  

W zmaganiach wzięło udział 11 drużyn – a każda z nich 
liczyła od 2 do 6 osób. Ogółem było 40 uczestników. 
Każda z drużyn otrzymywała teczkę zawierającą mapę 
miasta z zaznaczonymi punktami, gdzie są 
rozmieszczeni agenci oraz kwestionariusz, na którym 
zbierano potwierdzenia wykonania każdego z zadań. 
Kolejność wykonywania zadań była dowolna, liczył się 
natomiast czas w jakim zostały wykonane. Dlatego tez 
na sygnał START uczestnicy wybiegli z Biblioteki i 
wyruszyli w teren. 
 



Gra miejska „Solidarni z Solidarnością” 
Trzebinia 14.09.2019 (sobota) 

Rozstawieni po mieście agenci mieli na ubraniach 

przypięte identyfikatory z logo NIEPODLEGŁA. Po 

odnalezieniu agenta, szef drużyny podchodził do niego i 

wypowiadał uzgodnione hasło („Precz z komuną”), a w 

odpowiedzi słyszał odzew („Solidarność górą”), po czym 

otrzymywał zadanie do wykonania. 

 

Powitanie uczestników przez Dyrektor Biblioteki Martę Sikorę 

Uczestnicy gry miejskiej „Solidarni z Solidarnością” w holu 

Biblioteki – w chwilę przed rozpoczęciem gry. 

 



Gra miejska „Solidarni z Solidarnością” 
Trzebinia 14.09.2019 (sobota) 

Zadanie 1 – Z rozsypanych liter alfabetu ułożyć hasło 

„Solidarność górą”. Wykonanie zadania nadzoruje 

osoba będąca niegdyś w strukturach „Solidarności” 

Zakładów Tłuszczowych w Trzebini (obecnie 

nieistniejących). 



Gra miejska „Solidarni z Solidarnością”  
Trzebinia 14.09.2019 (sobota) 

Zadanie 2 – Odwzorować logo „Solidarności”, czyli 

napis  

 

Uczestnicy gry podczas wykonywania zadania 2. 

 



Gra miejska „Solidarni z Solidarnością” 
Trzebinia 14.09.2019 (sobota) 

Zadanie 3 –  Kręgle zewnętrzne oznaczono literami TW 
(tajny współpracownik), kręgle bez oznaczeń 
symbolizują członków „Solidarności”. Czerwona kulą 
– symbolizującą siłę NSZZ „Solidarność” w latach 80. 
XX w. – uczestnik ma starać się zbić  kręgle oznaczone 
literami TW w taki sposób, by jak najmniej ucierpiały  
kręgle pośrodku. 

 

Jedna z drużyn podczas realizacji zadania 3.  
Prawidłowość wykonania zadania nadzoruje agentka z 
Fundacji „Dobry 



Gra miejska „Solidarni z Solidarnością” 
Trzebinia 14.09.2019 (sobota) 

Zadanie  4  

Uczestnicy zabawy mają sobie 

wyobrazić, że są internowanymi 

członkami „Solidarności” i w oparciu o 

zaprezentowane im przykładowo 

autentyczne stemple tzw. „poczty 

internowanych”, namalować  własny  

– bardzo uproszczony stempel –  

ze słowem „internowany”  

i inicjałami jednego z członków drużyny. 

 

Jedna z drużyn podczas realizacji zadania 4 



Gra miejska „Solidarni z Solidarnością” Trzebinia 14.09.2019 
(sobota) 

Zadanie 5 –  Uczestnicy otrzymują  
od agenta informację, że są poszukiwani przez 
Służbę Bezpieczeństwa, w związku z czym 
muszą natychmiast zmienić tożsamość – przy 
wykorzystaniu wybranych z zestawu 
rekwizytów. 

 

Przykładowe zmiany tożsamości, wybrane przez drużyny 
podczas realizacji zadania 5. 



Gra miejska „Solidarni z Solidarnością” Trzebinia 14.09.2019 
(sobota) 

Zadanie 6 –  Drużyny poszukują 
dokumentów „Solidarności”, ukrytych 
przed Służbą Bezpieczeństwa (zadanie 
zainspirowane prawdziwym 
wydarzeniem z historii Trzebini). 

 

Jedna z drużyn podczas realizacji zadania 6 



Gra miejska „Solidarni z Solidarnością” 
Trzebinia 14.09.2019 (sobota) 

Zadanie 7 –  Po odsłuchaniu fragmentu pieśni 

„Mury”, drużyna ma prawidłowo odśpiewać 

refren tej pieśni – czyli: 

  

„Wyrwij murom zęby krat 

Zerwij kajdany, połam bat 

A mury runą, runą, runą 

I pogrzebią stary świat!” 

 

Pytanie dodatkowe (za które można było uzyskać 
jeszcze jeden punkt): Który z członków „Solidarności” – 
podaj imię i nazwisko – przekazał trzebińskiej Bibliotece 
swoja kolekcję pamiątek solidarnościowych? Zebranych 
na początku gry – przy powitaniu drużyn – 
poinformowano o darze Józefa Patyny (w latach 80. XX 
w. członka Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”), więc kto miał dobrą pamięć mógł 
zarobić na finiszu dodatkowy punkt. 

 

 

 

Jedna z drużyn podczas realizacji zadania 7. 

 



Gra miejska „Solidarni z Solidarnością” 
Trzebinia 14.09.2019 (sobota) 

Zwycięska drużyna „przybija piątkę” z Dyrektor Biblioteki 

Martą Sikorą 

 

 

 

Zakończenie gry i podanie wyników 

 
 

Wspólne zdjęcie uczestników gry miejskiej „Solidarni z 
Solidarnością” 

 



Czesław Kołodziejczyk - Pełnomocnik Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” do spraw 

nadzorowania wyborów do Komisji Zakładowych na 

terenie ówczesnego woj. katowickiego. W NSZZ 

„Solidarność” od 1980 r., członek Komitetu 

Założycielskiego NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładów 

Metalurgicznych „Trzebinia”, Wiceprzewodniczący Komisji 

Zakładowej oraz Przewodniczący Komisji Wydziałowej w 

Zakładzie Doświadczalnym ZMT i członek Komisji ds. 

Rozpatrywania Postulatów Załogi. Po wprowadzeniu stanu 

wojennego aresztowany w nocy z 12./13 grudnia 1981 r. we 

własnym mieszkaniu i osadzony początkowo w więzieniu w 

Strzelcach Opolskich, a następnie w Ośrodku Odosobnienia 

w Kokotku. Zwolniony z internowania w dniu 29 kwietnia 

1982 r. Wzywany na przesłuchania przez SB, którego 

komórka mieściła się na piętrze budynku Komendy 

Powiatowej MO w Chrzanowie. W miejscu zamieszkania 

Czesława Kołodziejczyka dokonano rewizji w piwnicach 

budynku. Po 1989 roku znalazł się ponownie we władzach 

Komisji Zakładowej „Solidarności” (Wiceprzewodniczący 

KZ). Odznaczony „Krzyżem Wolności i Solidarności” (2018 

r.) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (1997 r.) i Medalem 

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 

„Solidarność”(2015 r.). 

 

„Solidarna Trzebinia 1980”- cykl spotkań wspomnieniowych dla starszej 
młodzieży 

Celem tego cyklu spotkań wspomnieniowych było zapoznanie młodego pokolenia z najnowszą historią w niebanalny i ciekawy sposób. Odbyło się 7 spotkań z 
ogólną liczbą 209 uczestników. W spotkaniach z młodzieżą wzięli udział: Józef Patyna, Czesław Kołodziejczyk, Jan  Jarczyk i Edward Chamik. 

 Józef Patyna – jedyny z terenu powiatu chrzanowskiego członek Prezydium 

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Współorganizator „Solidarności” w KWK 

„Siersza” (wraz z Waldemarem Słomskim i Piotrem Wawro), a następnie 

Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej KWK „Siersza” oraz Przewodniczący 

Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Trzebini. 

Delegat na pierwszy WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w lipcu 1981 roku, 

podczas którego został wybrany do Zarządu Regionu i oddelegowany do pracy w 

Dziale Interwencji. Delegat na Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 

„Solidarność” w Gdańsku, potem Członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu wojennego aresztowany w nocy 13 grudnia w 

hotelu „Metropol” w Gdańsku wraz z innymi członkami „Solidarności” biorącymi 

udział w posiedzeniu Komisji Krajowej. Następnie przewieziony pierwszym 

transportem do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku k. Wejherowa. Po około 

dwóch tygodniach przewieziony do KW MO w Katowicach (budynek zwany przez 

osadzonych „Pentagonem”) a później do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu - 

Zaborzu. W marcu 1982 trafił na Oddział Kardiologiczny Szpitala w Zabrzu, a 

później do Ośrodka Rehabilitacji REPTY w Tarnowskich Górach, gdzie w lipcu 1982 

r. funkcjonariusz SB doręczył mu zwolnienie z internowania. Po zakończeniu 

rehabilitacji i powrocie do Trzebini w sierpniu 1982 r. został zwolniony z pracy, a 

dyrekcja motywowała to „samowolnym oddaleniem” (sic !) do pracy w Komisji 

Krajowej „Solidarności”. Odmówiono mu nawet wejścia na teren kopalni w 

składzie delegacji pragnącej w dniu 4 grudnia złożyć kwiaty przed obrazem św. 

Barbary. Ponadto, w tym okresie pracę w Urzędzie Miasta straciła również żona. 

Ostatecznie państwo Patynowie podjęli decyzję o wyjeździe z Polski i dnia 14 

grudnia 1983 r. wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Po przemianach 

demokratycznych w Polsce utrzymują jednak stały kontakt z Ojczyzną. W 2018 r. 

Józef Patyna ofiarował swoją kolekcję pamiątek solidarnościowych trzebińskiej 

Bibliotece, a w 2019 r. został jednym z prelegentów podczas spotkań z młodzieżą 

w ramach programu „Trzebińska „Solidarność – piękne tradycje”. 

 



„Solidarna Trzebinia 1980” - cykl spotkań wspomnieniowych dla starszej 

młodzieży 

Edward Chamik – dawny pracownik „Elektrowni 
„Siersza”, w NSZZ „Solidarność” od września 1980 roku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego był zaangażowany w 
kolportaż ulotek i biuletynów Regionu Śląsko–
Dąbrowskiego, uczestnik manifestacji w Katowicach i 
Krakowie, wielokrotnie przesłuchiwany przez SB 
(mieściło się w budynku Komendy Powiatowej MO w 
Chrzanowie). Zatrzymany w miejscu pracy (w 
Elektrowni) w dniu 26 sierpnia 1982 r., kiedy to w jego 
mieszkaniu oraz w miejscu pracy dokonano 
przeszukania. Po 1989 r. zaangażowany w odbudowę 
struktur „Solidarności”. W 1990 r. wybrany do władz 
samorządowych z listy KO „Solidarność” - Radny Miasta 
Trzebini do 1998 r. (w latach 1994-1998 Przewodniczący 
Komisji Prawa i Praworządności oraz ławnik Sądu 
Wojewódzkiego w Katowicach). W latach 80. XX w. pełnił 
w strukturach NSZZ „Solidarność” funkcje 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji Zakładowej. Po 1989 r. 
ponownie zasiadł we władzach Komisji Zakładowej 
„Solidarności” i był delegatem na WZD Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego. Przyznano mu odznakę honorową 
„Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów politycznych” (2018 r.) oraz 
odznakę „Zasłużony dla Energetyki „(1990 r.”) 
 

Jan Jarczyk - Współorganizator NSZZ „Solidarność” w 
Zakładach Metalurgicznych „Trzebinia” (członek Komitetu 
Założycielskiego) wybrany następnie Przewodniczącym 
Komisji Zakładowej ZMT. Delegat na WZD Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego. inicjator powrotu – dniu 3 maja 1981 r. –  
obrazu św. Floriana na teren Zakładów Metalurgicznych 
„Trzebinia” (obecnie nieistniejących) i Pielgrzymek Ludzi 
Pracy na Jasną Górę.  Po wprowadzeniu stanu wojennego 
internowany i osadzony początkowo w więzieniu w 
Strzelcach Opolskich, a następnie w Ośrodku Odosobnienia 
w Kokotku. Zwolniony z internowania w dniu 29 kwietnia 
1982 r. Po powrocie z internowania, nadal pracując w ZM 
„Trzebinia”, zaangażował się w kolportaż podziemnej 
prasy.  Wielokrotnie przesłuchiwany przez SB w 
Chrzanowie, a jedno z przesłuchań uniemożliwiło mu udział 
w pogrzebie ks. J. Popiełuszki w Warszawie (celowo 
wezwany 3.11.1984).  Po 1989 r. zaangażowany w 
odbudowę struktur  „Solidarności”, a w 1990 roku wybrany 
do władz samorządowych z listy KO „Solidarność” (Radny 
Miasta Chrzanowa do 2006 roku). Od wielu lat związany z 
harcerstwem, honorowy dawca krwi. Odznaczony „Krzyżem 
Wolności i Solidarności”( 2018 r. ), Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski "Polonia Restituta” (2012 r.), a 
także medalami „Za zasługi dla Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”(1990 r.) i „Za zasługi dla 
Małopolskiej Solidarności”(2015 r.). 

 

Celem tego cyklu spotkań wspomnieniowych było zapoznanie młodego pokolenia z najnowszą historią w niebanalny i ciekawy 
sposób. Odbyło się 7 spotkań z ogólną liczbą 209 uczestników. W spotkaniach z młodzieżą wzięli udział: Józef Patyna, Czesław 
Kołodziejczyk, Jan  Jarczyk i Edward Chamik. 

 



„Solidarna Trzebinia 1980” - cykl spotkań wspomnieniowych dla 
starszej młodzieży 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych  
w Trzebini ( klasy III i IV przybyły do MBP  
z panią Moniką Mędrzyk ) - 12 września 2019 r.,  
godz. 14:45-16:00 - spotkanie z Józefem Patyną   
w latach 80. XX w. członkiem  Prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność 

Józef Patyna, członek Prezydium Komisji Krajowej 
 NSZZ „Solidarność” podczas spotkania z młodzieżą z ZSECH  

 

Największe zainteresowanie 
młodzieży budził okres stanu 
wojennego – moment aresztowania J. 
Patyny w Gdańsku, pobyt w 
ośrodkach internowania w 
Strzebielinku i Zabrzu - Zaborzu, 
metody stosowane przez Służbę 
Bezpieczeństwa. Były też pytania do 
obecnej na sali żony – Krystyny 
Patyny – np. Czy łatwo było uzyskać 
przepustkę na widzenie z mężem? Czy 
spodziewała się prezentu 
imieninowego w takiej postaci ? 
(chodziło o ręcznie malowaną 
makatę). 

 



„Solidarna Trzebinia 1980” - cykl spotkań wspomnieniowych 
dla starszej młodzieży 

 

Szkoła Podstawowa w Czyżówce (klasy VII i VIII 
przybyły do MBP z panią Violettą Smyl) - 16 
września 2019 r.,  godz. 13:00-15:00, spotkanie z 
Józefem Patyną w latach 80. XX w. członkiem  
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. 

 



„Solidarna Trzebinia 1980” - cykl spotkań wspomnieniowych 
 dla starszej młodzieży 

 

Szkoła Podstawowa w Psarach ( klasy VII i VIII 
przybyły do MBP z panią Urszulą Lasoń ) - 23 
września, godz. 9:00-11,00, spotkanie z 
działaczami Komisji Zakładowych NSZZ 
„Solidarność” z trzebińskich zakładów pracy - 
Janem Jarczykiem (Przewodniczącym KZ  
„Solidarności” w nieistniejących obecnie 
Zakładach Metalurgicznych „Trzebinia”) i 
Edwardem Chamikiem (Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej i Wiceprzewodniczącym KZ 
w Elektrowni „Siersza”).  

 



„Solidarna Trzebinia 1980” - cykl spotkań wspomnieniowych 
 dla starszej młodzieży 

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini ( klasa VIII ) 
przybyła do MBP z panią Ireną Sołtys - 27 
września,  godz. 9:15-10:40, spotkanie z 
działaczami Komisji Zakładowych NSZZ 
„Solidarność” - Janem Jarczykiem 
(Przewodniczącym KZ  „Solidarności” ZM 
„Trzebinia”) i Edwardem Chamikiem 
(Wiceprzewodniczącym KZ w Elektrowni 
„Siersza” i Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej).  

 

Za zgodą E. Chamika, młodzież korzysta z pochodzących z jego zbiorów 
oryginalnych pieczęci, używanych w okresie stanu wojennego dla 
zaakcentowania faktu, że „Solidarność” nadal istnieje. 

 



„Solidarna Trzebinia 1980” - cykl spotkań wspomnieniowych dla 
starszej młodzieży 

 

Liceum Ogólnokształcące w Trzebini (młodzież 
przybyła do MBP z panią Anną Żądło ) – 10 
października,  godz. 14:10-15:15, spotkanie z 
działaczami Komisji Zakładowych NSZZ 
„Solidarność” z trzebińskich zakładów pracy - 
Czesławem Kołodziejczykiem, Wiceprzewodniczącym 
KZ Zakładów Metalurgicznych „Trzebinia”(obecnie 
nieistniejących) i Pełnomocnikiem Regionu do 
reprezentowania Zarządu w lokalnych zakładach 
pracy oraz Edwardem Chamikiem, Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej i Wiceprzewodniczącym KZ 
Elektrowni „Siersza”. 

 



„Solidarna Trzebinia 1980” - cykl spotkań wspomnieniowych 
 dla starszej młodzieży 

 

 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzebini-
Krystynowie (młodzież kl. VIII przybyła do MBP 
z panią Anną Pawlettą)  – 04 listopada,  godz. 
11:30-13:30, spotkanie z działaczami Komisji 
Zakładowej „Solidarności” z Zakładów 
Metalurgicznych „Trzebinia”(obecnie 
nieistniejących) : Janem Jarczykiem 
Przewodniczącym KZ oraz Czesławem 
Kołodziejczykiem, Wiceprzewodniczącym KZ i 
Pełnomocnikiem Regionu do reprezentowania 
Zarządu w lokalnych zakładach pracy. 

 

 



„Solidarna Trzebinia 1980”- cykl spotkań wspomnieniowych dla 
starszej młodzieży 

 Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini 
- 07 listopada, godz. 11,20-13,40. Zainicjowane 
przez panią Monikę Kasprzyk-Jedynak spotkanie 
młodzieży z działaczami Komisji Zakładowych 
NSZZ „Solidarność” z trzebińskich zakładów 
pracy: Janem Jarczykiem (Przewodniczącym KZ  
„Solidarności” ZM „Trzebinia”) i Edwardem 
Chamikiem (Wiceprzewodniczącym KZ w 
Elektrowni „Siersza” i Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej). 

 



Solidarna Trzebinia 1980” - cykl spotkań wspomnieniowych 
dla starszej młodzieży 

Oryginalna pieczęć z napisem: „Członek Prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Józef 
Patyna” 

 

Publikacja w języku angielskim z rozdziałem o rodzinie 
Patynów 

 



Solidarna Trzebinia 1980” - cykl spotkań wspomnieniowych 
 dla starszej młodzieży 

Pamiątkowe medale wręczane z okazji  25-lecia i 35-lecia 
NSZZ „Solidarność” tym osobom które działały w 
strukturach tego związku na terenie Trzebini 

 

Odznaka honorowa „Działacza opozycji antykomunistycznej 
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych” 
przyznana Czesławowi Kołodziejczykowi 

 



Solidarna Trzebinia 1980” - cykl spotkań wspomnieniowych 
 dla starszej młodzieży 

Dokument przesłany z Wiednia w latach 80. XX w. – ze 
zbiorów Jana Jarczyka 

 

Msza Święta dla „świata pracy” z udziałem Lecha Wałęsy, 
Gdańsk –Zaspa 12.06.1987 – ze zbiorów Jana Jarczyka 

 



Solidarna Trzebinia 1980” - cykl spotkań wspomnieniowych 
dla starszej młodzieży 

Odznaka honorowa „Działacza opozycji antykomunistycznej 
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych” 
przyznana Edwardowi Chamikowi (powyżej legitymacja) 

 

Przywieszka członka KZ „Solidarności” Elektrowni „Siersza” 
- ze zbiorów E. Chamika 

 

Odznaka „Zasłużony dla Energetyki, przyznana Edwardowi 
Chamikowi w 1990 r 



„Od Niepodległości do Solidarności” - cykl warsztatów 
plastyczno-rękodzielniczych dla przedszkoli i dzieci z młodszych 
klas szkół podstawowych 

 

Warsztaty dla dzieci zostały przeprowadzone  

w Oddziale i dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w 

Trzebini. Przy zastosowaniu różnorodnych 

materiałów plastycznych dzieci wykonywały 

pocztówki patriotyczne oraz proporczyki 

jubileuszowe na przypadające w 2020 roku 40-

lecie "Solidarności”. 

Ogółem zorganizowano 13 spotkań, w okresie od 
października  do połowy listopada, w których 
uczestniczyło 263 dzieci. Trzy spotkania stanowiły 
grupy otwarte, do których mogło dołączyć każde 
dziecko. Natomiast 10 spotkań stanowiły grupy 
zamknięte, gdzie uczestnikami były dzieci z 
konkretnych przedszkoli lub szkół z terenu  gminy 
Trzebinia. 



„Od Niepodległości do Solidarności”- cykl warsztatów 
plastyczno-rękodzielniczych dla przedszkoli i dzieci z młodszych 
klas szkół podstawowych 

 
Przykładowe grupy dzieci przy tworzeniu 
patriotycznych proporczyków – Oddział dla 
Dzieci i Młodzieży, 4 października 2019 r. 

 



„Od Niepodległości do Solidarności” - cykl warsztatów 
plastyczno-rękodzielniczych dla przedszkoli i dzieci z młodszych 
klas szkół podstawowych 

Przykładowa grupa dzieci przy tworzeniu 
pocztówek patriotycznych – Oddział dla 
Dzieci i Młodzieży, 11 października 2019 r. 

 



„Wolność kocham i rozumiem...” - Recital pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Kuby Michalskiego – 12.11.2019 

12 listopada o godzinie 17:00 – dzień po 
Święcie Niepodległości – Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini 
zaprosiła na recital Kuby Michalskiego pt. 
„Wolność kocham i rozumiem…” 

Recital stanowił finał projektu „Trzebińska 
Solidarność – piękne tradycje”. Były także 
podziękowania dla osób zaangażowanych 
w projekt – członków „Solidarności” 
uczestniczących w spotkaniach z 
młodzieżą, przekazujących lub 
udostępniających zbiory na wystawę, a 
także dla nauczycieli za włączenie dzieci i 
młodzieży w projekt mający na celu 
upowszechnienie wiedzy o historii 
trzebińskiej „Solidarności” w środowisku 
lokalnym. 

 

  



„Wolność kocham i rozumiem...”- Recital pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Kuby Michalskiego – 12.11.2019 



„Wolność kocham i rozumiem...” - Recital pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Kuby Michalskiego – 12.11.2019 



„Wolność kocham i rozumiem...”- Recital pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Kuby Michalskiego – 12.11.2019 



 

Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Wieloletniego 

NIEPODLEGŁA 2017-2022,  
w ramach Programu Dotacyjnego 

„Koalicje dla Niepodległej” 
 

Dziękujemy ! 


