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Obywatele! Młodzieży polska! Przodownicy pracy i nauki! Uczestnicy Zlotu w
stolicy!
Polacy ze wszystkich miast i wsi!
Witam Was i pozdrawiam z całego serca w dniu naszego Święta Narodowego!
(Oklaski).
Osiem lat temu na ziemie polskie, znajdujące się pod tyranią hitlerowskich
najeźdźców, wkroczyły braterskie wyzwoleńcze Armie Radzieckie. Kraj nasz
dzięki temu odzyskał całkowitą wolność! Naród polski święci ten dzień swego
wyzwolenia przesyłając gorące uczucia wdzięczności i przyjaźni narodom
radzieckim i ich Wielkiemu Wodzowi — Józefowi Stalinowi.
(Burzliwa owacja i długotrwałe oklaski na cześć Stalina)
Radosnym i szczęśliwym jest dzień dzisiejszy dla wszystkich, którzy kochają
naszą Ojczyznę. Do wielkiej księgi dziejów Polski wpisana została nowa
zwycięska i pełna chwały karta — Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej.
(Oklaski)
Nie była daremna ciężka i długa walka naszych ojców, nie-daremne były krew i
znój tych, którzy za wolność i zwycięstwo ludu polskiego oddali swe życie.
Przynoszą i przynosić będą w coraz większym stopniu obfity plon praca i wysiłki
całego dzisiejszego pokolenia przodowników i budowniczych Polski Ludowej.
Młodzi przyjaciele!
Wasz piękny Zlot w stolicy kraju w te pamiętne dni nie jest tylko zwykłą radosną
uroczystością — ma on głębsze znaczenie. Wasz Zlot jest apelem młodych
patriotów do całego narodu. Za chwilę młodzież polska Waszymi ustami złoży
Ojczyźnie naszej ślubowanie, które stanie się wyrazem najgorętszych uczuć
każdego patrioty — niezależnie od wieku. Z najgłębszym wzruszeniem
powtarzać będzie dziś wraz z Wami cała Polska najbardziej uroczyste
zobowiązanie, jakie może złożyć swej Ojczyźnie naród sercami swej młodzieży.
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Budujemy Polskę, budujemy socjalizm jako lepszy i sprawiedliwszy ustrój
społeczny. Nie było jeszcze w dziejach Polski równie wzniosłej sprawy, równie
wielkiego zadania. Oznacza ono nie tylko nową epokę w wewnętrznym życiu
całego narodu, ale i doniosły przełom w życiu każdej jednostki, w pracy, w
myślach i uczuciach każdego z nas. Zwycięstwo socjalizmu to epoka odrodzenia
w dziejach całej ludzkości. Poznać, zrozumieć i poświęcić życie tej wielkiej
sprawie — oto nasz cel, oto najszlachetniejsze i najpiękniejsze zadanie
dzisiejszego pokolenia.
Jak poznać, jak zrozumieć i przebudować życie osobiste, aby stać się zdolnym i
przygotowanym do tego wzniosłego zadania, według którego oceniać będą
nasze czyny przyszłe pokolenia ludzkie?
Winniśmy pilnie i wnikliwie poznawać wiedzę o prawach rozwoju społecznego, o
życiu minionych pokoleń. Chodzi o to, aby poznać prostą prawdę o tym, jak ciąży
na życiu społecznym i wypacza je podział społeczeństwa na klasy: na panów i
niewolników, na szlachtę i chłopów, na kapitalistów i robotników, słowem — na
wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych, na uciemiężonych i ich tyranów. Zadaniem
naszego pokolenia jest znieść raz na zawsze podział ludzi na klasy, a droga do
tego jest tylko jedna: rozwijać coraz wyżej gospodarkę uspołecznioną i budować
socjalizm.
(Oklaski)
Winniśmy rozwijać przodownictwo w pracy, podnosząc wciąż swe kwalifikacje,
aby w ten sposób przyczyniać się do rozkwitu gospodarczego Polski.
Spiżowym, niezniszczalnym fundamentem socjalizmu jest nasz Plan Sześcioletni,
plan uprzemysłowienia i przebudowy gospodarczej. Jest to plan, który postawi
gospodarkę narodową na poziomie współczesnych wymagań, zabezpieczy moc
obronną kraju, stworzy podstawy dla coraz szybszego i pełniejszego
zaspokojenia materialnych i kulturalnych potrzeb społeczeństwa.
Ażeby więc pomóc w budowaniu socjalizmu, stawajmy jak najliczniej w
pierwszych szeregach Frontu Narodowego w walce o pokój, w walce o Plan
Sześcioletni.
(Oklaski)
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Wyzyskiwacze czynili wszystko od tysięcy lat, aby spętać okowami przesądów
myśl i światopogląd ludu pracującego. Utrzymanie w ciemnocie mas pracujących
było zawsze metodą ochrony ustroju wyzysku i panowania wyzyskiwaczy.
Wielkim i najwznioślejszym zadaniem naszego pokolenia jest walka o to, aby
nauka i wiedza miały jak najbardziej wolny i wszechstronny dostęp do umysłów
wszystkich ludzi, aby prawda zatriumfowała nad oszustwem, aby myśl ludzka
rozwijała się twórczo bez wszelkich przeszkód, aby wyzwalając lud pracujący z
wyzysku, dopomagać mu również do wyzwolenia z odwiecznej niewoli
przesądów i niewiedzy. W oparciu więc o prawa zawarte w naszej Konstytucji
stańmy się bojownikami prawdy i wiedzy, kultury i postępu ogólnoludzkiego. W
ten sposób przyśpieszymy zwycięstwo socjalizmu.
Ustrój kapitalistyczny nie jest już w stanie opanować rozkładu i kryzysu, który go
toczy i podcina od wewnątrz. Ale wyzyskiwacze imperialistyczni — mimo to —
chcą narzucić światu siłą zbrojną swe panowanie. Od dwóch lat przeszło usiłują
oni bezskutecznie zniszczyć naród koreański, stosując najbardziej zbrodnicze
środki masowego ludobójstwa. Ale zbrodnicze plany imperialistyczne obrócą się
wniwecz, jeśli przeciwstawią się im zwarcie wszyscy ludzie, którzy pragną
pokoju, a takich ludzi jest olbrzymia większość na świecie.
(Oklaski)
Zadaniem naszego pokolenia jest bronić pokoju przed knowaniami podpalaczy
świata, rozwijać współpracę i wzmacniać przyjaźń między narodami
uwolnionymi z pęt kapitalizmu. Broniąc pokoju, bronimy niepodległości
własnego kraju i wypełniamy nasz obowiązek wobec całej ludzkości.
Młodzi przyjaciele!
Oto cztery najważniejsze sprawy, najważniejsze zadania, które stoją przed nami,
przed całym naszym dzisiejszym pokoleniem — walka o wiedzę, o
najwydajniejszą pracę, o prawdę, o pokój. (Oklaski. Zebrani wznoszą okrzyki na
cześć pokoju). Jest to zarazem walka o wzrost sił naszego państwa, walka o
jedność narodu i jego rozkwit, walka o niepodległość i dobrobyt kraju.
Jak przygotować się, jak uzbroić się do tej walki?
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Najlepszym i niezawodnym orężem w tej walce jest piastowanie w sercach i
umysłach najpiękniejszych uczuć patriotyzmu i ofiarności, wielkiego pragnienia
poznawania prawdy, kształcenia umysłu, oddania i poświęcenia sprawie ludu
pracującego, wierności narodowi i Ojczyźnie, których wzór dawali nam wielcy
patrioci i bojownicy: Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Jarosław Dąbrowski,
Ludwik Waryński, Feliks Dzierżyński, Marceli Nowotko, Karol Świerczewski i
wielu, wielu innych przodujących narodowi bohaterów. Naszym zadaniem jest
wychowywać i hartować według tych najlepszych wzorów samych siebie i
najliczniejsze szeregi całej młodzieży polskiej. Uczmy ją i przekonujmy, aby
wypleniała resztki zła i brzydoty w naszym życiu, ponure przeżytki starego
ustroju burżuazyjnego, jego moralnego upadku, jego zdziczenia.
Młodzi przyjaciele!
Przodownicy pracy i nauki to ci, którzy najmocniej kochają swój kraj, to ci,
których nasza Konstytucja zaleca otoczyć powszechnym szacunkiem narodu.
Czyż może być piękniejsze, bardziej zaszczytne uznanie niż to, które najwyższe
prawa narodu przyznają przodownikom pracy.
(Oklaski)
Polska Ludowa złamała przywileje dla bogatych i szeroko rozwarła dla młodzieży
bramy do nauki, do pracy, do awansu społecznego. Uchwalona dziś Konstytucja
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest wcieleniem dążeń szeregu pokoleń, jest
zabezpieczeniem rzeczy najdroższej sercu każdego Polaka — Ojczyzny wolnej i
niepodległej, kwitnącej i sprawiedliwej.
(Burzliwe oklaski)
Młodzi uczestnicy Zlotu!
Jesteście tymi, którzy wyróżnili się ofiarnością, poświęceniem, oddaniem dla
swego kraju. Jesteście przodownikami pracy i nauki. Wasze zobowiązania
potrafiliście przeistaczać w czyn twórczy i za to składam Wam w imieniu
państwa gorące podziękowania i uznanie.
(Burzliwe oklaski i gorąca owacja na cześć Bieruta)
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Nie wątpię, że Waszymi gorącymi uczuciami potraficie zapalić serca
milionowych rzesz młodzieży polskiej, która wraz z Wami i całym narodem
będzie twórcą i realizatorem dalszych zdobyczy w budownictwie
socjalistycznym, w pracy nad dalszym wzmacnianiem sił i potęgi naszej
umiłowanej Ojczyzny. Na nas, na naszym pokoleniu, i na Was, na podrastającym
pokoleniu Polski Ludowej, ciąży odpowiedzialność za dalsze wcielanie w życie
tych wielkich idei, które zawarte są w naszej Konstytucji.
Ślubujmy więc dziś wszyscy na wierność Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, Rzeczypospolitej walczącej w trudzie codziennym o zwycięstwo
sprawy pokoju między narodami, o świętą sprawę rozkwitu naszego narodu i
wszystkich wolnych narodów, o szczęście wszystkich ludzi pracy, wszystkich
ludzi dobrej woli.
(Oklaski)
Nasza dzielna młodzież, ofiarna i bezgranicznie oddana swej Ojczyźnie ludowej
— niech żyje!
(Burzliwe, długotrwałe oklaski)
Solidarność i braterstwo zwycięskiego obozu pokoju i socjalizmu — niech żyje!
(Burza oklasków)
Nasza ukochana Ojczyzna — Polska Rzeczpospolita Ludowa — niech żyje!
(Burzliwe oklaski, przechodzące w owację)
„Trybuna Ludu”
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