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Z kart historii PPS. Osiedle „Zdobycz Robotnicza” na Bielanach między ulicami Kleczewską i Płatniczą.

Historia drugiej co do
wielkości robotniczej
inwestycji spółdzielczej II
RP zawiera nadzieję na
lepszy los zawartą w jej
nazwie , zdradę zarządu ,
strajk rozgoryczonych
robotników, bankructwo
w kryzysie lat 1930 – 33,
później mecenat kapitału,
heroizm wojny, okupacji
i powstania 1944 roku ,
wydziedziczenie dekretem
i zapomnienie w PRL ,
odejście od ideału w XXI
wieku - zob. tablicę MSI
na ul. Płatniczej o tym
czynie robotniczym - też
w wersji angielskiej.
bocznego.Pasek boczny
jest niezależnym
Warszawa
. Z prac grupy programowej przy OKW PPS - „ Nowa Inicjatywa Socjalistyczna (NIS) ”
dodatkiem do dokumentu
A. W prasie podniosły się głosy postulujące większe nakłady na badania technologiczne i rozwojowe, gdyż
głównego. Jest często
w wyrównany
poziomie innowacyjności
plasujemy się w Unii Europejskiej nawet za krajami o znacznie mniejszej od
do lewej lub
naszego
liczbiealbo
ludności, jak choćby - Austria, Belgia, Czechy, Dania. ( SAP)
prawejkraju
części strony
B. umieszczony
W Sejmie na
trwa
proces
górze lub legislacyjny nad powołaniem Polskiej Agencji Kosmicznej. Nareszcie, po kilku
latach
zastoju,
większych partii politycznych przebiła się myśl pochodząca z prac
na dole
strony.do
Użyjświadomości
karty
prowadzonych
ramach NOT – SEP w stołecznej sekcji okręgowej pod kierunkiem prof. Janickiego o
Narzędzia pólw
tekstowych,
potrzebie
posiadania przez nasz kraj własnego satelity, a nie tylko korzystania z dzierżawy u obcych . (SAP)
aby zmienić
pola
C. formatowanie
Szpital Specjalistyczny
( dawniej tzw. „kolejowy” ) w Międzylesiu – w dzielnicy Wawer - przejdzie
tekstowego
na
pasku
kompleksową modernizację, wprowadzając przy tym : nowoczesne zarządzanie , stanowiska do opisu
bocznym.]
komputerowego
badań obrazowych i przekazywania e-danych na temat hospitalizacji .
(SAP)

Mazowsze.
Pruszków.
[Wpisz zawartość
paska„Kurier Południowy” przypomniał najnowszą publikację Pruszkowskiej Książnicy, a w
niejbocznego.
wznowienie
szkicu
Pasek boczny informacyjnego z 1928 r. o „Naszym Domu” przy ul. Cedrowej. Szkoda, że podając
informację
o
kontynuacji tej inicjatywy w Warszawie na Bielanach - ominięto najważniejszy fakt, że były to
jest niezależnym
działania
kobiet
z PPS ( tzw. Ligi Kobiet od 1916 r. ) - Maryny Falskiej i Aleksandry Piłsudskiej, przy udziale
dodatkiem do dokumentu
pedagogów:
prof.
Marii Grzegorzewskiej ( twórczyni Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej) i Janusza Korczaka
głównego. Jest
często
wyrównanyopieki
do lewej
lubsierotami. Był to wzorzec dla domów dziecka po II wojnie światowej.
- dotyczące
nad
( SAP )
prawej części
albo
Z historii
akcjistrony
socjalistycznej.
W dniu 21 czerwca 1940 roku w Palmirach pod Warszawą został rozstrzelany
umieszczony
lub
przez
Niemcównawgórze
masowej
egzekucji – członek władz naczelnych PPS, poseł , redaktor „Robotnika”
na dole strony.
Użyj karty - autor płomiennych artykułów wstępnych w czasach sanacji i we wrześniu 1939
Mieczysław
Niedziałkowski
Narzędzia
roku.
Razempól
z tekstowych,
nim hitlerowcy rozstrzelali marszałka sejmu z PSL – Macieja Rataja. (SAP – mgr Leonard Dubacki)
aby
zmienić
Z łączki kapitalizmu : Codzienne perturbacje podążających do pracy SKM na odcinku - Grodzisk Mazowiecki
formatowanie pola
– Warszawa, z powodu remontu torów, to wina systemu a nie tylko PLK PKP. Przyczyna leży w podziale
tekstowego na pasku
PKP
na szereg spółek, co spowodowało podobny do wcześniejszego brytyjskiego - kryzys punktualności. (SAP)
bocznym.]
Ostatnie pożegnania. W dniu 17 czerwca pożegnaliśmy na Cmentarzu Powązki Wojskowe zmarłego w wieku 93
lat, przewodniczącego Związku Kombatantów - płk inż. Henryka Strzeleckiego - żołnierza Batalionów
Chłopskich z Kieleczczyzny , działacza słynnej w II RP spółdzielni „Ognisko” , wieloletniego sympatyka naszych
socjalistycznych kombatantów. Wieniec od władz naczelnych PPS złożyli tow. B. Gorski i J .Stefański, poczet
sztandarowy w imieniu partii wystawił OKW PPS .
(SAP)
Nr 26 (6) / 2014 str.2

Wyd. bezp. : Socjalistyczna Agencja Prasowa ( SAP - w organizacji )
Polska Partia Socjalistyczna 01-745 Warszawa ul. Turecka 3
pps.info.pl
Konto PPS - 30 2340 0009 0110 2460 0000 0045 - „ Darowizna na rzecz PPS”
Redakcja: Mirosław Nizielski - przewodn. red, Ryszard . Dzieniszewski - zast. red- polityka i samorząd, Janusz Ostrowski - NIS i
nauka , Rafał Komisarz - ochr. środowiska , Leonard Dubacki – historia, Jeremi Łapiński - kultura i plastyka oraz korespondenci okręgowi
Materiały przygotowywane z udziałem SAP i Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego daszynski-stowarzyszenie.manifo.com

