
 

PARYŻ  WART  MSZY.. 

 

PATYK POZWAŁ SOLIDARNO ŚĆ 
Pan Eugeniusz Patyk pozwał do sądu Redaktora Naczelnego Biuletynu Głogowskiego za 
jedno zdanie z nr 154. Informowały już o tym media lokalne. W związku z tym 
wstrzymujemy na razie obiecane w nr 155 wyjaśnienie wspomnianego incydentu ze stanu 
wojennego. Czytelników prosimy o cierpliwość.. 
 

RODZINA KATYŃSKA PROTESTUJE.. 
W związku z opublikowanym w ostatnim kwietniowym numerze Głogowskiego 

Informatora SLD – paszkwilu „Petardowe obchody”, w którym oskarża się żołnierzy 
polskich formacji niepodległościowych o współpracę z „bandami Wehrmachtu i SS”, 
Rodzina Katyńska w Głogowie zgłasza stanowczy protest wobec tej bezmyślnej i 
nikczemnej publikacji, bliższej raczej postsowieckiemu środowisku Putina i Żyrynowskiego 
niż jakiemukolwiek Polakowi. Nie uważamy też, by fakt, że został on zamieszczony w 
lokalnym piśmie „nowoczesnej, europejskiej, lewicowej partii”, był wystarczającym 
usprawiedliwieniem jego publikacji. Jego propagandowy język oraz zakłamanie, na które 
nie zdobyłaby się nawet goebelsowska propaganda, przywodzą skojarzenia z 
najkoszmarniejszymi czasami stalinizmu w Polsce i jego językiem. 

Pragniemy przypomnieć, że po raz pierwszy oskarżenie o współpracę z Hitlerem jasno 
i dobitnie sformułował Stalin pod adresem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej - 25 kwietnia 
1943 r., w okolicznościach nadzwyczaj dla nas – Rodziny Katyńskiej – szczególnych. 
Oskarżenie to padło w konsekwencji podjętych przez władze polskie działań, 
zmierzających do wyjaśnienia okoliczności śmierci w Katyniu polskich oficerów, których 
groby zostały odkryte kilka tygodni wcześniej.  

Podłość tych oskarżeń była tym większa, że Polacy zostali wymordowani właśnie 
z rozkazu Stalina, na skutek wojny, którą ten pomógł wywołać Hitlerowi (pakt Ribbentrop-
Mołotow) i to w okresie, kiedy Związek Sowiecki, ściśle współpracując z nazistami, 
wspierał ich „pokojowe” działania wobec francuskich i angielskich „podżegaczy wojennych” 
dostawami surowców i materiałów wojennych. 

Po raz drugi oskarżenie o współpracę z Hitlerem padło z ust Stalina pod adresem 
Armii Krajowej i jej żołnierzy w czasie, gdy Ci, współdziałając z Armią Czerwoną, 
prowadzili krwawe walki z wojskami niemieckimi o wyzwolenie polskich ziem. Po ich 
zwycięskim zakończeniu żołnierzy tych sowiecki aparat bezpieczeństwa często albo 
mordował, albo więził i tysiącami wywoził w głąb Zw. Sowieckiego. W ten sposób NKWD 
oczyszczało teren dla nowych panów Polski z PKWN i KRN. Kontynuowanie tej polityki 
przez komunistyczne władze po zakończeniu wojny, pozbawiło tych młodych bohaterów 
nie tylko prawa do normalnego życia, ale prawa do życia w ogóle. Ucieczka do lasu przed 
UBP i NKWD oraz walka do końca były dla nich jedyną alternatywą.  

Szydzenie z „oczekiwania na Andersa i III wojnę światową” każe nam zapytać 
dzisiejszych spadkobierców tamtej „ludowej władzy”: A co im zaproponowaliście w zamian 
za złożenie broni– władzo ludowa – oprócz więzienia, tortur i kuli w łeb? Oprócz poniżenia, 
życia w kłamstwie, na kolanach, wśród konfidentów i donosicieli? Może jednak Ci 
„straceńcy” zwyczajnie byli bez wyjścia? 

Uczestniczenie w życiu publicznym związane być powinno z elementarnym poczuciem 
uczciwości i przyzwoitości. Nie powinno także obrażać kultury i inteligencji innych jego 
podmiotów. Niestety, z przykrością stwierdzamy, że głogowska SLD publikując swój 
paszkwil udowodniła, że hołduje biegunowo różnym wartościom. 
 

 

TRADYCYJNE 

JUBILEUSZOWE  

XX OGNISKO  
NSZZ  Oświaty w Głogowie 

w piątek 7 czerwca  

w Miejskich Obiektach Sportowych 

(między halą a basenami).   
W programie tradycyjnie m.in.: 

zespół reprezentacyjny    Prezydium Singers Band 

chór męski              Cantores Piwores Glogowiensis 

żeński zespół ludowy        OJ DI RI DI 

aha, jeszcze trochę piwa, kiełbasek, 

 tańców, karaoke, no i...  

Impreza tylko dla członków „Solidarności” 

Wysokość ewentualnych wpłat oraz inne szczegóły 

ustali KM 21 maja 

 

Duszpasterstwo 
Pracowników O światy 

Ziemi Głogowskiej 
zaprasza na 

Ogólnopolsk ą Pielgrzymk ę 
Nauczycieli i Wychowawców 

na Jasn ą Górę 
1-2 lipca 2013 

Wyjazd 1 lipca o godz. 7.00 
Powrót 2 lipca – wyjazd z Częstochowy  
o godz. 16 
Opłata (ok. 90 zł) za przejazd, nocleg i ubezpieczenie w 
autobusie 
Informacje i zapisy do 20 czerwca u Pani Leokadii 
Karwat (tel. 76 8521535 lub 500798746) 

 
Nr zredagował Ludwik L,  druk własny  

 

Red. Naczelny: Ludwik Lehman   Wydawca: Międzyzakładowa Komisja Pracowników O światy i Wychowania w Głogowie  
Adres pocztowy: 67-200 Głogów, ul. Jedno ści Robotniczej 38/5 ,              Adres internetowy: www.solidglogow.republika.pl  
E-mail: solglo@neostrada.pl   Tel (fax) (76) 833-36-55    (aut. sekr. podaje aktualny plan dyżurów, można nagrać wiadomość) 

NSZZ  

Paryż - piękny, dostojny, magiczny. 
Byliśmy tam. Niech żałuje, kto nie 
pojechał. Cudowna wycieczka. 
Wspaniałe, niezapomniane 
wrażenia.  
Napięty program obejmował 
wszystkie najciekawsze miejsca w 
tym mieście. Rozpoczynaliśmy 
zwiedzanie wcześnie rano i 
wracaliśmy do hotelu późnym 
wieczorem, ogromnie zadowoleni 
chociaż mocno zmęczeni.  
Został niedosyt i chęć powrotu do 
tych niezwykłych miejsc. Rozbudziła 
się też ochota do kolejnych 
podbojów Europy. Dokąd planujemy 
następną wycieczkę? 

B.O. 
Dodajmy, że tę bardzo udaną 
wycieczkę zorganizowało dla nas 
Biuro Usług Turystycznych 
SPORTUR z Głogowa. Mimo niskiej 
ceny warunki były naprawdę niezłe: 
pokoje z łazienkami w samym 
Paryżu. 
 


