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Prof. Paweł Bożyk- Ruch im. Edwarda Gierka - Program PPS jest interesujący. Wiem ze spotkań,
że programy środowisk prawicowych są często zbieżne z lewicowymi, ale wszyscy się od siebie
odżegnują bo nie ma w Polsce wymiany myśli, dyskusji ogólnospołecznej. Rząd odpuścił
gospodarkę i toczy się ona swoim neoliberalnym torem. Rynek jest dobrym instrumentem do
regulacji krótkookresowych, zawodzi przy programach długookresowych. Przecież w USA
państwo nie pozostawi rynkowi programu kosmicznego. Planowanie długookresowe to domena
rządu . Jeśli nie zrobimy czegoś wspólnymi siłami to zapłacimy wszyscy wysoką cenę.
Musimy wyjść poza własne granice partyjne .
Jacek Zdrojewsk i - Polska Lewica – Demonstrujący za oknem nauczyciele domagają się aby
państwo nie wycofywało się z odpowiedzialności za edukację . Prawdziwa polityka zepchnięta
została na margines, rządzący i partie opozycyjne zajmują się nie problemami, lecz grami
politycznymi. To właśnie jest przyczyną, że związki zawodowe odżegnują się od partii
politycznych. Wszystkie koszty transformacji zepchnięto na ludzi pracy. Tylko wielka integracja
lewicy, nie tylko partii ale i związków zawodowych i stowarzyszeń, może doprowadzić do zmian.
Porozumienie wymaga równości podmiotów, bez ważenia czyjegokolwiek znaczenia. Trzeba
postawić sobie wielkie zadanie - myśleć o innym , lepszym świecie .
Bolesław Borysiuk- Partia Regionów – Nierówności dotyczą nie tylko warstw społecznych, ale i
regionów. Może to prowadzić w przyszłości do rozpadu kraju. Przygotowania do Kongresu
Lewicy pokazały, że partie lewicowe są sobie wzajemnie potrzebne. Nawet premier Tusk mówiąc
kiedyś, ze czuje się częściowo socjaldemokratą, pokazał, że zauważa, iż sprawy w Polsce idą w
złym kierunku. Pospieszna prywatyzacja po 1989 roku miała na celu przede wszystkim
osłabienie klasy robotniczej. Jednocześnie prowadzono brutalny atak na dorobek PRL i budzono
antyrosyjskość. Prawdziwymi patriotami po wojnie byli Ci, którzy nie poszli do lasu lecz
włączyli się w odbudowę Polski.
Jacek Kamiński- Polska Partia Pracy- Termin lewica został w ostatnich latach zdyskredytowany.
Termin socjalizm dla niektórych źle się kojarzy. Formuła ruchu pracowniczego jest rozmyta. Ale
najnowszy przykład ze Stanów Zjednoczonych pokazuje, że można zwyciężać pod hasłami
socjalistycznymi. Wybory do Rady w Seattle (okręgi jednomandatowe) wygrała kobieta pod hasłami
socjalistycznymi, nawołująca do przejęcia przez robotników zakładów Boeinga, którym grozi
przeniesienie za granicę. Poważna prasa amerykańska podsumowała to wydarzenie życzliwie
stwierdzając jednocześnie, że odżywa zainteresowanie teorią marksizmu. Tow. Mirosław Nizielski
Warszawa. Z prac grupy programowej przy OKW PPS -„Nowa Inicjatywa Socjalistyczna”(NIS)
ŚWIAT IDEI SOCJALISTYCZNYCH - EKOLOGIA

Międzynarodowa Konferencja zwana Szczytem Ekologicznym ONZ obradująca w Warszawie w
dniach 11-22 listopada w salach Stadionu Narodowego była znaczącą imprezą w skali światowej.
A. Informacja ogólna. Uczestniczący przedstawiciele 194 państw podjęli decyzję dotyczącą
zasady finansowania Zielonego Funduszu Klimatycznego i mapę drogową dojścia do ustaleń
Szczytu Klimatycznego w 2015 roku w Paryżu. Ponadto dzięki polskiej delegacji ustalono
zasady działania Funduszu Adaptacyjnego tworzonego przez bogate kraje na rzecz pomocy 48
najbiedniejszym krajom świata. Po raz pierwszy zorganizowano spotkanie biznesu z
największych firm i największych miast ( w Polsce np.: Górny Śląsk, Warszawa, Łódź, Trójmiasto)
które wpływają na zmianę klimatu – w celu opracowania modeli służących przeciwdziałaniu
pogorszenia warunków życia ludzi .
Komentarze z sesji . Polska przekazała informację, że, mimo wielu niekorzystnych opinii
medialnych, zredukowała w ciągu ostatnich 20 lat emisję gazów cieplarnianych o 30 % przy
dwukrotnym wzroście gospodarczym.
Ocena interesu krajowego. Nacisk medialny na nasz kraj aby odstąpić od wykorzystania
węgla w energetyce spotkał się z polską opinią, że nasza 30 % redukcja znacznie przekroczyła
wymagania protokołu z Konferencji z Kioto czyli zmniejszenia emisji o 6% . Według
stanowiska podzielanego przez większość polskiej opinii publicznej - dla bezpieczeństwa
energetycznego naszego kraju potrzebne jest jeszcze przez wiele lat oparcie naszej energetyki
na węglu .

