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Warszawa. Biuletyn Okręgowego Komitetu Warszawskiego PPS wychodzi już trzeci rok, wpisując
się w 122 letnią tradycję działalności naszej partii.
Warszawa . Obchody 1 Maja rozpoczął PPS złożeniem wieńca pod Bramą Straceń w Mauzoleum
warszawskiej Cytadeli na Żoliborzu - będącej świadectwem walki o narodowe wyzwolenie od 1863
roku i jej nurtu rewolucyjnego od czasu I Proletariatu, aż po rewolucję społeczną lat 1904 – 1907.
PPS swoje obchody centralne w święto 1 Maja rozpoczęła o godz. 10.00 spotkaniem na Placu
Grzybowskim, pod kamieniem upamiętniającym pierwsze zbrojne wystąpienie organizacji PPS w
dniu 13 listopada 1904 roku. W uroczystości, zapoczątkowanej złożeniem wieńca od władz
naczelnych i stołecznych PPS oraz weteranów, uczestniczyli także przedstawiciele OPZZ, w tym
Konfederacji Pracy i sympatyzujących z nami partii oraz stowarzyszeń lewicowych na czele z
„Pokoleniami”. Przemówienie wygłosił przewodniczący CKW PPS tow. Jerzy Stefański. Następnie
przemaszerowano do kamienia upamiętniającego zbombardowaną we wrześniu 1939 roku siedzibę
władz PPS i redakcji „Robotnika” na ul. Wareckiej. Po drodze mijaliśmy symbole ponad 110 – letniej
działalności PPS w Warszawie: tablicę pamiątkową bojowca Jana Krysta ps. „Alan”, wykonawcy
zamachu na lokal SS w dniu 22 maja 1943 r; plac Warecki (obecnie Powstańców Warszawy), gdzie
J.Piłsudski, w nocy z 10 na 11 listopada 1918 r., proklamował w przemówieniu do robotników Woli,
Pragi i Powiśla przejęcie władzy przez PPS – przy pomocy OB PPS i POW; gmach Prudentialu, na
którym baon PPS „Kiliński” wywiesił w trakcie powstania polską flagę; siedzibę półlegalnych władz
Związków Zawodowych i drukarni „Robotnika”, powołanych przez PPS w 1916 roku, na ul.
Szpitalnej oraz od frontu, na Wareckiej, tablicę upamiętniającą sztab Robotniczych Batalionów
Obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. Przed tablicą na ul. Wareckiej złożono wieniec, a towarzysze
J.Stefański, E.Szopka, R.Dzieniszewski przypomnieli o wkładzie w działalność socjalistyczną i
związkową tow.tow. K.Pużaka, M.Niedziałkowskiego i J.Mulaka. W ramach solidarności z ruchem
związkowym grupa towarzyszy udała się następnie na wiec pod gmach OPZZ na pobliskiej ul.
Kopernika. Warto wspomnieć, że gmach OPZZ był w czasie okupacji odbudowywany przez
Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane pod nadzorem PPS-owców: Stanisława Szwalbego i Jana
Strzeleckiego, który to wypisywał ludziom lewicy (np. Jerzemu Piwowarkowi) odpowiednie „papiery
legalizacyjne”. W drodze powrotnej mijaliśmy też na ul. Górskiego tablicę upamiętniającą siedzibę
sztabu baonu PPS „Kiliński” z okresu walk w Śródmieściu, w 1944 r. (SAP R.Dz)
Warszawa. W dniu 31 maja obradowało CKW PPS, w trakcie którego omawiano przebieg
uroczystości 1 Maja, bieżące sprawy administracyjne partii, sprawy komunikacji i propagandy
elektronicznej. Oceniono wkład pracy okręgów w przebieg kampanii wyborczej przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego i ich wstępne wyniki, w tym udział ugrupowań szeroko pojętej lewicy.
Zapoznano się z informacją dotyczącą błędnej polityki prawicy w środowisku spółdzielczości
mieszkaniowej. Omówiono również pożądaną linię taktyczną, sprawy programowe i warunki
polityczne w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi na jesieni br.
Warszawa. Z prac OKW PPS. Przedstawiciele OKW uczestniczyli w debacie przedwyborczej
zorganizowanej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wg naszej opinii, występujący kandydaci do
Parlamentu UE wykazali się bardzo małym zrozumieniem zagadnień związanych z oszczędnością
energii, a ona obecnie stanowi istotny element programu UE. Z kolei, przedstawiciele prawicy o
odcieniu narodowym wykazali się zbyt małą znajomością zagadnień gospodarczych, i to zarówno na
poziomie krajowym jak również w skali globalnej.
Warszawa. Na zaproszenie środowisk kombatanckich i władz dzielnicy Mokotów przedstawiciele
OKW PPS uczestniczyli, w Pałacu Szustra, w uroczystości związanej z rocznicą zakończenia II wojny
światowej – połączonej z koncertem fortepianowym utworów Fryderyka Chopina
(SAP)
Warszawa. Wstępne wyniki wyborów towarzyszy zarejestrowanych na listach wyborczych partii
„Zielonych”, z udziałem Partii Kobiet, PPS i MS: Grzegorz Ilka - 192 głosy, Cezary Żurawski - 187
głosów. Lista uzyskała w skali kraju 0,32 % głosów (lokalnie 0,58 %), plasując się na pierwszym
miejscu tuż po ugrupowaniach tzw. „krajowych” – wyprzedzając Samoobronę i Dem. Pracown. (SAP)
Dzielnica W-wa Śródmieście: W związku z „Nocą Muzeów”, w dniu 17 maja otworzyło podwoje
Muzeum Historii Spółdzielczości Polskiej – w „Domu pod Orłami”, przy ul. Jasnej 1. Impreza została
zorganizowana pod egidą Naczelnej Rady Spółdzielczej i otrzymała nazwę „Noc Kooperatystów”. (R Dz )

