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Konferencja Programowa OKW PPS. W dniu 8 lipca odbyło się spotkanie dyskusyjne zorganizowane wspólnie
przez Okręgowy Komitet PPS w Warszawie i redakcję „Przeglądu Socjalistycznego”. Bezpośrednią przyczyną
zwołania Konferencji było zauważalne podczas kampanii wyborczej do PE mieszanie pojęć z dziedziny polityki
wśród szeroko rozumianej lewicy. Na tle propagowanej przez SLD broszury europejskiej socjaldemokracji,
zawierającej „10 przykazań socjaldemokracji”, omawiano podejście do tych zagadnień lewicy społecznej. Redaktor
Naczelny „Przeglądu Socjalistycznego” tow. Andrzej Ziemski omówił swój artykuł „10 wyzwań dla lewicy”,
opublikowany w nr. 3-4/2013 „Przeglądu Socjalistycznego”. Dr. Sylwester Szafarz przedstawił temat dotyczący
postulatów lewicowych partii europejskich i Komunistycznej Partii Chin. Przewodniczący OKW tow. Mirosław
Nizielski zaprezentował tezy dotyczące aktualnego rozumienia socjalizmu, w oparciu o dorobek programowy OKW.
Materiał ten ukaże się w „Przeglądzie Socjalistycznym”. Tow. Jerzy Stefański zapoznał zebranych z materiałem na
lipcową Radę Naczelną PPS nt. skutków 25 lat kapitalizmu w Polsce. W ożywionej dyskusji bardzo dobrze
odniesiono się do wystąpienia tow. prof. J. Ostrowskiego o konieczności uzdrowienia stosunków w oświacie oraz
prof. Pomykały o konieczności oderwania się od woluntarystycznych poglądów głoszonych w niektórych
środowiskach uważających się za lewicowe – chodzi o selektywne rozumienie przyzwoitości w odniesieniu do
zachowań: historycznych, ekonomicznych i moralnych. ( SAP)
Warszawa. Centralny Komitet Wykonawczy podczas obrad w dn. 19 lipca br. zajmował się bieżącymi sprawami
administracyjnymi partii oraz wnioskami wynikającymi z korespondencji z różnymi instytucjami zewnętrznymi.
Obradująca również 19 lipca br. Rada Naczelna PPS przedyskutowała wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
istotne dla mobilizacji środowisk lewicowych, a także przyjęła dokument „25 lat kapitalizmu w Polsce” - omawiany
wcześniej na Konferencji OKW oraz okolicznościowy dokument „70 rocznica Manifestu PKWN”. Wypracowanie
stanowiska odnoszącego się do tegorocznych obchodów 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na
wniosek przewodniczącego RN PPS tow. B. Gorskiego, przekazano przewodniczącemu OKW PPS tow. M.
Nizielskiemu, w związku z działalnością w tym zakresie prowadzoną na bieżąco przez nasz okręg.
(SAP)
Z prac OKW PPS. Postanowiono przeciwdziałać czynnie pojawiającym się przejawom przemilczania lub
zniekształcania faktów, co ma miejsce w związku z 70 rocznicą Manifestu Lipcowego, jak również pomniejszaniu
historycznego udziału PPS w Powstaniu Warszawskim. Mają miejsce takie działania liberałów i prawicowców w
związku z rosnącą sympatią dla lewicy w części elektoratu pracowniczego stolicy na skutek m.in. afery taśmowej denerwującej ludzi zarówno stylem uprawiania polityki, jak i rozrzutnością elit w obliczu kryzysu. (SAP)
Warszawa. Delegacja OKW PPS wzięła udział w uroczystym złożeniu wieńców pod tablicą na ul. Tureckiej w dniu
4 lipca, tj. w rocznicę śmierci gen. Władysława Sikorskiego w katastrofie gibraltarskiej. Należy skonstatować, że
dzięki uporczywym działaniom OKW PPS – wreszcie, po paru latach, Urząd ds. Kombatantów prawidłowo w czasie
capstrzyku przedstawił historię działań PPS oraz gen. Sikorskiego w walce o wolność i demokrację. R.Dz.
Warszawa. Delegacja z udziałem władz naczelnych PPS i Prezydium OKW PPS w dniu 22 lipca, dla uczczenia 70
rocznicy ogłoszenia w Chełmie Lubelskim Manifestu PKWN, złożyła wieniec pod pomnikiem I Armii WP - na
Muranowie. ( SAP )
Warszawa – Żoliborz.
W bieżącym roku, gdy przypada okrągła, 70–ta rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego, władze ustaliły jej obchody m.in. pod płytą dzielnicowego zgrupowania „Żywiciela”, na dzień 29
lipca. Po złożeniu pisma przedstawiającego skład delegacji PPS - w tym uczestnika ówczesnych wydarzeń, tow. prof.
Janusza Ostrowskiego ps. „Cyprian” – zadzwoniła urzędniczka z Żoliborza, żeby potwierdzić obecność tak
szanowanego uczestnika - dla którego zarezerwowano możliwość przemówienia wspomnieniowego. W dniu
uroczystości okazało się jednak, że inaczej postanowiły władze wyższe i nie dopuszczono do przemówienia, mimo
naszej interwencji. Ponieważ z wykazu uroczystości okolicznościowych wyrzucono też uroczystość pod kotłownią na
ul. Suzina, można więc uznać to za przejaw polityki partii rządzących miastem. Na szczęście pod tą kotłownią - w
gronie dzielnicowym Żoliborzan - przywrócono historii właściwą treść i tow. prof. Ostrowski z właściwą mu
ekspresją wygłosił przemówienie. Mówił o genezie wybuchu pierwszych walk spowodowanych w szczególności
nonszalancką jak na konspirację postawą patrolu Kedywu (Okręgu) podczas przenoszenia broni jeszcze przed
godziną W. Rzutowało to na tragiczny los żołnierzy koncentrującego się dopiero batalionu OW PPS im. gen,
Jarosława Dąbrowskiego. Batalion ten musiał przyjąć na siebie samotną walkę z dużymi siłami niemieckimi. Dlatego
przyjęło się w literaturze, że pierwsze strzały w Powstaniu padły na Żoliborzu. Dalsze losy tow. Ostrowskiego, od
strzałów z małego pistoletu, przez zranienie w ataku na dobrze uzbrojony oddział niemiecki, po późniejszą radość
oddania strzałów z karabinu z lunetą do dwóch Niemców. A w końcu po gorycz kapitulacji, zrobiły na słuchaczach
nieprzemijające wrażenie. Tymczasem po paru dniach, w „Gazecie Wyborczej” – redaktor, będący zarazem
varsavianistą, napisał na dwie strony relację, że pierwsze strzały padły w Śródmieściu. OKW PPS wystosowało
pismo z protestem przeciw błędom historycznym. Podkreślono, że w Śródmieściu te pierwsze strzały, ale o godzinie
W - też oddali żołnierze PPS z batalionu im. Jana Kilińskiego (tzw. rzemieślniczego) zdobywając Prudential (b. hotel
Warszawa), tj. najwyższy gmach ówczesnej Warszawy i zawiesili na nim polską flagę oraz zdobywali gmach
PASTy i blokowali barykadą (udokumentowaną tablicą) Aleje Jerozolimskie przy Kruczej, aż do samego końca walk.
( SAP)

