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Tablica w Bramie
Straceń - Cydadeli
Warszawskiej w
dzielnicy Żoliborz.
Pierwszy z prawym
rzędzie od góry
Józef Montwiłł Mirecki dowódca
Organizacji Bojowej
PPS stracony tu
9. X .1908 r

Brwinów, Ołtarzew i Łomianki. W Ołtarzewie w dniu 8 września i w Brwinowie 15 września
- odbyły się uroczystości związane z bitwami w 1939 r wycofującej się do stolicy armii
„Łódź”. W Łomiankach w dniu 18 września odbyły się uroczystości związane z bitwą w 1939 r
armii „Poznań” i „Pomorze”.
(SAP)
Zaprosili nas
Warszawa. Delegacje kół dzielnicowych PPS uczestniczyły na zaproszenie kombatantów w
złożeniu wieńców z okazji b. Dnia Wojska (LWP) w dniu 12 października pod pomnikiem gen,
Berlinga na Pradze-Południe i pomnikiem „Kościuszkowców” z 1 DP LWP na Muranowie. (SAP)
Warszawa. Odbyła się 14. X - prezentacja książki dr Jana Pytla „Kim naprawdę był
Kościuszko” dającej przegląd publikacji dot. Tadeusza Kościuszki od Insurekcji po dzień
dzisiejszy- widzianej oczami szeroko pojętej lewicy i środowisk regionalnych.
(SAP)
Żoliborz. Pielęgniarki z SPZZLO (publiczne lecznictwo otwarte) obejmującego Żoliborz, Bielany i
Łomianki otrzymały -w dniu ich święta- od ministra Zdrowia szereg nagród. Wśród nagrodzonych
pielęgniarek znalazły się zatrudnione w przychodni na Sajnochy 8. Kilkanaście lat temu Koło PPS
Żoliborz pod kierownictwem Bogumiła Bakusa i radnej Małgorzaty Antoszewskiej wszczęło akcję
obrony tej przychodni przed zamianą na bank piętnując to ostro w prasie lokalnej.
(SAP)
Materiały otrzymane. W numerze 4 miesięcznika NAUKA - artykuł prof. Jerzego Wilkina z
UW pod tytułem „Komu potrzebne są nauki społeczne ?”. Na 16 stronach opisano stan nauk
społecznych w przestrzeni europejskie i w Polsce. W podsumowaniu wskazano ich niezbędność
dla identyfikacji głównych problemów rozwoju i wypracowywania sposobów wdrożenia badań. (SAP)
Walka o polską kulturę. Młody i obcesowy redaktor przodującego kanału informacyjnego telewizji
prywatnej powtarza w kółko łejk i łejk w porannym serwisie co w uszach gimnazjalistów
jakby utrwala literę ł dla języka angielskiego i „taki nowy wyraz” w języku polskim. Z kolei
prezenterzy programu telewizji publicznej dopuszczają do kamery ok. 20 letniego specjalistę od
programów społecznościowych, który na okrągło tzw. „hejterów” odmienia przez przypadki.
Powstaje pytanie czy tyle katedr polonistyki w państwowych uniwersytetach nie potrafi
współpracować w celu wykorzenienia w tym przypadku „angolszczyzny”, tak jak robił to z
zalewem niemczyzny i rusycyzmów poeta - pułkownik A. Oppman (Or-Ot).
(SAP)
Skierniewice. Jak podaje TVP Info inwestor chiński instalując baner z napisem tylko w języku
chińskim złamał ustawę o języku polskim. A co z towarami dalekowschodnimi, które posiadają
tylko opisy w językach azjatyckich (np. arabski, indyjski) i może barierę sanitarną. Prasa podaje
tylko o interwencjach Sanepidu w stosunku do zabawek dziecinnych. Czy reszta urzędów śpi? (SAP)

