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Z kart historii PPS. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości wyniszczoną
gospodarką targała inflacja a rozbudowa spółdzielczości postępowała z wielkim trudem. Prawica
nie mając, w przeciwieństwie do PPS większych sukcesów w walce o niepodległość
przystąpiła do ataku politycznego z demagogicznymi hasłami oraz metodami użytymi podczas
wyborów do parlamentu i pierwszego prezydenta. Na pl. Trzech Krzyży bojówki
prawicowe – głównie endeckie - zabiły chorążego pochodu PPS, który zmierzał pod sejm w
obronie wybieranego wtedy prezydenta Gabriela Narutowicza . Za kilka dni prawicowy artysta
dokonał zbrodniczego czynu mordując Prezydenta w Zachęcie strzałami z pistoletu. Wyciągając
wnioski z „ogłupiania narodu” PPS postanowiła
wzmocnić oświatę robotniczą .
Z inicjatywy Bolesława Limanowskiego i Ignacego
Daszyńskiego powołano oświatowe Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego ( TUR ) ,
a w parę lat później młodzieżowy OM TUR .
Tablica na domu w Alejach Jerozolimskich nr
28 upamiętniająca powołanie Organizacji
Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu
Robotniczego na przełomie stycznia i lutego w
1926 roku. OM TUR spełniał okresie do 1948
roku wielką rolę w zwalczaniu analfabetyzmu .
Znaczącą rolę odgrywali w jego powołaniu i
działalności ( lata 1926 – 1936) : Stanisław
Dubois, Stanisław Garlicki, Ludwik Cohn,
Stanisław Niemyski . Po wojnie ( lata 1944 –
1948 ) : Przemysław Ogrodziński, Ryszard
Obrączka, Lucjan Motyka .
Warszawa . Z prac grupy programowej przy OKW PPS - „ Nowa Inicjatywa Socjalistyczna (NIS) ”
A. W nawiązaniu do badań tow. Janusza Ostrowskiego jak zakwalifikować nowe kierunki
wymiany gospodarczej Polski z krajami o porównywalnym stopniu rozwoju, zauważono artykuł
dr. Grzegorza Kostrzewy – Zorbasa „UE 44 – Wielka Unia” porównujący potencjał 44 krajów
UE ( 18,8 bln $ ) mogących wspólnie konkurować z Chinami ( 13,4 bln $) i USA ( 16,7 bln$) a
w dalszej kolejności Indiami (4,9 bln$), które wypchnęły z tego miejsca Japonię.
(SAP)
Mazowsze . Uruchomiona stacja kolejowa Ursus - Niedźwiadek tylko na moment usprawniła
komunikację, ponieważ przyszła
zima i kompletnie zaskoczyła służby czyszczące tory i
zwrotnice w węźle warszawskim ze śniegu i lodu w dniach 23 i 24 stycznia.
R. Dz.
Rozwój idei socjalistycznej . Sąd Najwyższy w składzie 7 osób czyli gwarantującym
uniwersalność zalecenia uchwalił zasadę prawną, że w przypadku wspólnoty każdy jej członek
może się zwrócić do Zarządu z wnioskiem o reprezentowanie go w sporze z developerem o
naprawę usterek w wybudowanym domu.
(SAP)
Z łączki kapitalizmu : W 2010 r. urzędnicy dzielnicy Wola konsultowali z mieszkańcami
osiedla Odolany „Park Zielone Odolany” między ulicami: Jana Kazimierza, Sowińskiego i
Karlińskiego. Brak od wiele lat tworzonego „miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego” spowodował, że w wyniku „zwrotów bierutowskich” weszli ten teren
developerzy. Pozostało więc około 1/3 terenu i urzędnicy kajają się teraz za popełniony błąd,
a oszukani mieszkańcy protestują. R.Dz.
Materiały otrzymane : „EKOHUMANIZM w przezwyciężaniu globalnego kryzysu” pod
redakcją prof. Lesława Michnowicza – omawia niektóre problemy ograniczeń rozwojowych
cywilizacji ze względu na ograniczoność zasobów surowcowych , ekologii i etyki w opozycji do
zauważalnych oznak szeroko rozumianego kryzysu gospodarki i idei – w rozumieniu nauki
ludowej i katolickiej. Dziękujemy za przysłany materiał środowisku naukowemu ludowców. (SAP)
Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego wyszła książka „Meldunki Józefa Cyrankiewicza z
Auschwitz” . Teraz liczne materiały źródłowe będą biczem na propagandę prawicy.
Red.
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