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Warszawa . Z prac grupy programowej przy OKW PPS - „ Nowa Inicjatywa Socjalistyczna (NIS) ”
A. Z cyklu „Energia XXI wieku”podano informację, że ekolodzy z Greenpeace krytykują
eksperyment w słynnej uczelni amerykańskiej MIT tzw. „reaktora ITER” przeznaczonego dla
przyszłych elektrowni termojądrowych - przewidując, że jest on bardzo ryzykowny.
(SAP)
B. We Wrocławiu w ramach Agencji Rozwoju Aglomeracji uruchomiono “aktywny słup
informacji internetowych” ( ang. klaster) o firmach łączących najnowsze technologie i sukcesy
sprzedaży regionalnej, europejskiej i światowej w branżach elektroniki, nanotechnologii,
motoryzacji. W stolicy niedawno zdymisjonowano szefową promocji (plastycznej) miasta (SAP)
C. O powiązaniu klimatu ziemskiego z procesami gospodarczymi w tym głównie emisją ciepła
i gazów obradował w Sztokholmie - Międzyrządowy Panel d/s Zmian Klimatu ( IPCC) co jest
wstępem do czekających stolicę dyskusji od dnia 11 listopada na Szczycie Klimatycznym. (SAP)
D. Pod hasłem „Kolektory słoneczne pojawiły się na dachach kilkuset tyś. budynków w naszym
kraju” - reklamuje się jedna z firm polskich instalujących kolektory słoneczne twierdząc, że
podstawowy argument to tanie grzanie wody dające do 70 % oszczędności w skali rocznej. (SAP)
E. Analiza zebrania z września b.r. „Kongresu Europy Społecznej” z udziałem ZIELONYCH,
ZNP i Związku Pielęgniarek” wskazuje na poszukiwanie sprawiedliwości społecznej przez wąsko
wyspecjalizowane środowiska zawodowo-społeczne nie osadzone w systemie większych partii
politycznych ze względu na programy polityczne o prokapitalistycznej wizji rozwoju kraju, . (SAP)
F. w nr. 4 miesięcznika „NAUKA” na uwagę zasługują dwa artykuły „socjalistyczne” w treści :
a)..w „Edukacja jako blokada rozwoju. Hipotezy dysfunkcjonalności po 20 latach” - Zbigniew
Kwieciński podsumowuje stan oświaty - po 20 latach reform - „Zamiast szansy na powszechne
Oświecenie mamy powszechny kryzys rozumu”.
b).. w „Dlaczego Polacy boją się GMO” Tomasza Twardowskiego oraz „Wpływ przekazów
medialnych i dyskursu publicznego na kształt krajowego prawodawstwa regulującego kwestię
GMO” Aleksandry Małyska i Tomasza Twardowskiego- przedstawiono problem niespójności
prawa w stosowaniu GMO oraz stanu publicystyki krajowej związanej z tym tematem w
działaniu strategicznego sektora naszej gospodarki - czyli rolnictwa i sadownictwa .
(SAP)
G.. Dotarł pocztą internetową apel Krystyny Jagiełło - „Ratujmy pszczoły” - o możliwości
ratowania tego gatunku ginącego z powodu chemizacji - istotnego dla rolnictwa i sadownictwaza pomocą „tzw. hoteli” czyli np. wiązek wydrążonych patyków mocowanych na drzewach (SAP)
H. W hali „EXPO” odbyła się wystawa urządzeń przeznaczonych do energii odnawialnej , Wiele
szkół, przedszkoli, pawilonów, ośrodków sportowych i wypoczynkowych tego sprzętu potrzebuje.
Ostatnie

pożegnania.

A. W końcu września zmarła w wieku 94 lat - Tamara Palczewska ps. „Ewa” - łączniczka
ze związanego z PPS - WRN - Batalionu „Kiliński” - ciężko ranna w powstaniu .
R.. Dz.
B. W dniu 17.X pożegnaliśmy na Cmentarzu Bródnowskim tow. prof. Stanisława Kwiatkowskiego
z Ochoty. Urodzony w II RP na Powiślu - ochotnik 1939 r., powstaniec- strażak w rejonie pl.
Grzybowskiego, został po II wojnie działaczem PPS. Wybitny chemik w Instytucie MM w dziedzinie
magnetyków , współorganizator Politechniki Koszalińskiej, prorektor w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej, Akademii Inżynierskiej przy NOT, społecznik, spółdzielca. W latach 90 członek RN i
CKW PPS, konsultant Sejmu ( ustawa dot. „ratownictwo medycznego” - w odniesieniu do katastrof
chemicznych - chwalona w UE, wieloletni przewodniczący środowiska kombatantów RPPS. R .Dz.
C..W dniu 18.X - zmarła tow. Krystyna Cała - Kulpińska, deportowana w 1939 r. przez Niemców
z Wielkopolski , wstąpiła do konspiracji - grupy „Płomienie”, pracowała w ramach legalizacji w
KG AK, bohaterska łączniczka „kanałowa” w Powstaniu, po wojnie we władzach ZNMS i w PPS,
pracownik Sp. „Wiedza”. Wieloletni pracownik PWE, PWN. Po 1989 r. w PPS (grupa J. Mulaka),
członek CKW i RN, wieloletnia przewodnicząca Komisji Programowej Rady Naczelnej .
R. Dz.
D.. Zmarła 24 .X Halinka Ogrodzińska - symbol niezależności PPS - inspiratorka chorągiewek
ze napisem PPS na zniczach , które stawiamy na grobach w stolicy. W czasie wojny łączniczka
AK, członek Socjalistycznej Organizacji Bojowej we Lwowie. Po wojnie w ZNMS i od 1990 r w
PPS. Oddana idei socjalistycznej - autorka wielu metod popularyzacji PPS. Członek RN PPS R. Dz
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