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Wysoki Sejmie! 

W imieniu Komisji Konstytucyjnej pragnę przedłożyd sprawozdanie z wykonania 

zadao Komisji oraz scharakteryzowad podstawowe zasady projektu Konstytucji, 

który jest obecnie przedmiotem obrad Sejmu Ustawodawczego. 

Przyjęta przez Sejm 26 maja roku ubiegłego Ustawa Konstytucyjna „o trybie 

przygotowania i uchwalenia Konstytucji Polski Ludowej” powołała Komisję 

Konstytucyjną i zleciła jej opracowanie wstępnego projektu Konstytucji „w celu 

przeprowadzenia ogólnonarodowej dyskusji nad projektem oraz zgłoszenia 

przez obywateli wniosków, poprawek i uwag”. Na posiedzeniu plenarnym w 

dniu 19 września r. ub. Komisja wyłoniła dziesięd Podkomisji dla opracowania 

poszczególnych zagadnieo i uchwaliła ogólny regulamin ich pracy. Komisja 

jednak nie zdołała zakooczyd swych prac w początkowo ustalonym terminie. W 

związku z tym zaistniała koniecznośd przedłużenia kadencji Sejmu 

Ustawodawczego, czemu czyniła zadośd uchwalona przez Sejm Ustawa 

Konstytucyjna z dnia 15 grudnia r. ub. 

 

I 

KONSTYTUCJA — WYRAZEM PRAGNIEO I POGLĄDÓW NAJSZERSZYCH 

MAS POLSKIEGO LUDU PRACUJĄCEGO 

 

Wstępny projekt Konstytucji zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 26 maja r. ub. 

stał się przedmiotem dyskusji ogólnonarodowej o olbrzymim zasięgu i 

powszechnym udziale obywateli. W zebraniach i naradach poświęconych 

dyskusji nad projektem Konstytucji, których odbyło się łącznie ponad 200 tysięcy 

wzięło udział z górą 11 milionów uczestników, w tej liczbie około 3 600 tysięcy 

mieszkaoców gromad wiejskich i około 2 700 tysięcy uczestników zebrao i narad 

organizowanych przez młodzież. Szczególnie żywy oddźwięk i zainteresowanie 

wzbudził projekt Konstytucji wśród załóg robotniczych na zebraniach, które 

odbyły się we wszystkich zakładach pracy, na sesjach rad narodowych, na 

poświęconych omówieniu projektu Konstytucji posiedzeniach instytucji 
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społecznych, w których obok robotników i chłopów brały udział również 

szerokie warstwy inteligencji. W dyskusji nad projektem wypowiedziało się 

ustnie około 1 400 tysięcy obywateli, ponad zaś 25 tysięcy nadesłało swe uwagi 

w formie pisemnej. Pisemne wypowiedzi zawierały ogółem 2 822 poprawki o 

treści merytorycznej, częstokrod cennej, lub o charakterze redakcyjnym. 

W podsumowaniu dyskusji ogólnonarodowej Komisja Konstytucyjna stwierdziła, 

że opracowany przez nią projekt Konstytucji znalazł całkowite uznanie i poparcie 

wielomilionowych mas naszego narodu. Przedstawiony Wysokiemu Sejmowi 

ostateczny tekst projektu Konstytucji uwzględnia szereg poprawek, które w toku 

prac Komisji zostały przez nią zakwalifikowane jako słuszne. 

W ten sposób projekt Konstytucji stał się nie tylko wyrazem analizy i opracowao 

Komisji Konstytucyjnej, której Sejm Ustawodawczy powierzył to zadanie, ale 

stanowi obecnie sprawdzony w toku dyskusji ogólnonarodowej wyraz 

rzeczywistych pragnieo i poglądów najszerszych mas polskiego ludu 

pracującego. Jest to fakt szczególnie doniosły. 

W okresie przedwrześniowym dwie konstytucje miały kolejno regulowad 

stosunki polityczno-społeczne i warunki życia narodu — Konstytucja z roku 1921 

i z roku 1935. Obydwie te konstytucje — jakkolwiek pierwsza z nich dośd istotnie 

różniła się od drugiej, przeforsowanej brutalnie i narzuconej przez sanacyjną 

klikę faszystowską — miały na celu podporządkowanie i utrzymanie mas 

ludowych w posłuszeostwie wobec panującej klasy kapitalistyczno-obszarniczej, 

zabezpieczenie przywilejów tej klasy i usankcjonowanie wyzysku mas 

pracujących. 

Konstytucja z marca 1921 roku była uchwalana w okresie, gdy pod wpływem 

Wielkiej Rewolucji Rosyjskiej wznosiła się fala walk rewolucyjnych w Europie, 

gdy masy pracujące domagały się realizacji praw demokratycznych i sięgały po 

władzę. Toteż w Konstytucji tej burżuazja usiłowała swe zagrożone wówczas 

interesy zabezpieczyd w sposób zamaskowany mętnymi i tylko pozornie 

demokratycznymi sformułowaniami, licząc, że w miarę wzmacniania swej 

władzy klasy panujące będą komentowały przepisy Konstytucji według swej 

woli. W rzeczywistości już od pierwszych chwil po uchwaleniu Konstytucji z 1921 

roku jej pseudodemokratyczne sformułowania okazały się fikcją, a terror 
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policyjny coraz ostrzej godził w klasę robotniczą i w jej organizacje, jak również 

w lewicowy ruch chłopski, gwałcąc bez żadnych skrupułów formalne przepisy 

konstytucyjne. Niedługo jednak burżuazja potrafiła rządzid w Polsce w oparciu o 

tę Konstytucję. Kryzys rządów burżuazyjnych pogłębiał się i burżuazja chwyciła 

się jeszcze bardziej obnażonych i cynicznych form swej dyktatury. W pięd lat 

później dokonany został faszystowski przewrót piłsudczyzny pod pretekstem 

walki z „sejmowładztwem” jako skutkiem Konstytucji marcowej, którą 

piłsudczyzna zamieniła na jawną już dyktaturę burżuazji, formułując następnie 

jej zasady prawne wg Konstytucji faszystowskiej z roku 1935. 

Masy ludowe, które tworzyły swą pracą byt i bogactwa ojczystego kraju, nie 

miały nigdy w dziejach narodu możności stanowienia o prawach i warunkach 

życia społecznego. Mogło się to stad dopiero po zdobyciu władzy przez masy 

pracujące, czemu dał wyraz wiekopomny Manifest Polskiego Komitetu 

Wyzwolenia Narodowego z 22 lipca 1944 roku. 

Fakt czynnego i twórczego udziału wielomilionowych mas narodu polskiego w 

dyskusji nad projektem Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej posiada 

doniosłe historyczne znaczenie. Nasza nowa Konstytucja, ze względu na swą 

przełomową treśd, jak również powszechne jej omówienie w toku dyskusji 

ogólnonarodowej, staje się pierwszą w dziejach narodu Konstytucją polskiego 

ludu pracującego jako właściwego i rzeczywistego dziś gospodarza kraju, 

rządzącego się własnymi prawami. 

Może nasunąd się pytanie, dlaczego projekt Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej w obecnej jego formie i treści staje się przedmiotem obrad Sejmu 

Ustawodawczego dopiero w koocowym, a nie w początkowym okresie kadencji, 

to znaczy dopiero w 1952 roku, a nie przed pięciu laty. Ma to swoje głębokie 

uzasadnienie. 

Konstytucja powinna byd podsumowaniem, bilansem, uwieoczeniem 

dokonanych już przemian społecznych, politycznych i gospodarczych, które 

stanowią podstawę ustrojową stosunków społecznych w paostwie. Od chwili 

wyzwolenia Polski z najazdu hitlerowskiego przez zwycięską Armię Radziecką 

dokonywały się w naszym kraju głębokie przeobrażenia, które miały charakter 

rewolucyjny i przełomowy. W roku 1947 Polska miała już za sobą szereg takich 
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przeobrażeo, jak przede wszystkim reforma rolna — likwidacja obszarnictwa i 

resztek feudalizmu, a następnie unarodowienie przemysłu — likwidacja wielkich 

kapitalistów, bankierów itp. Niemniej jednak procesy najgłębszych przemian 

społecznych i gospodarczych znajdowały się w tym okresie jeszcze w stadium 

początkowym. W ciągu tego okresu polski lud pracujący toczył ostre walki 

klasowe, których celem było utrwalenie władzy ludowej, rugowanie i likwidacja 

warstw pasożytniczych i przebudowa ustroju społecznego na gruncie 

uspołecznienia podstawowych środków produkcji. W trakcie tych walk władza 

ludowa tworzyła odpowiednie prawa, które w sposób rewolucyjny rozwiązywały 

stojące na porządku dziennym zagadnienia. Do tego rodzaju wielkich aktów 

prawnych należy zaliczyd dekret o reformie rolnej z 6 września 1944 roku, 

ustawę z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad 

narodowych, ustawę z 3 stycznia 1946 roku o przejęciu na własnośd paostwa 

podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. W dziedzinie organizacji i struktury 

naczelnych władz paostwowych został utrzymany w zasadzie w pierwszym 

okresie system ujęty w Konstytucji z 1921 roku, z dośd istotnymi jednak 

zmianami, które na podstawie referendum z 30 czerwca 1946 roku odrzuciły 

burżuazyjny dwuizbowy system parlamentarny i ustaliły nową strukturę tych 

władz, ujętą w tak zwanej „Małej Konstytucji” z 19 lutego 1947 roku. 

Decydującymi o charakterze i tempie rozwoju ekonomiki kraju, o jego 

uprzemysłowieniu były następujące ustawy: o Trzyletnim Planie odbudowy 

gospodarczej, który obejmował okres lat 1947—1949, a wykonany został na 

dwa miesiące przed terminem, i ustawa o Sześcioletnim Planie przebudowy 

gospodarczej kraju na podstawie nowej techniki, który nazywamy planem 

budowy podstaw socjalizmu w Polsce i z roku na rok realizujemy nakreślone w 

nim zadania, poważnie je na ogół wyprzedzając w procesie wykonania. 
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II 

NA MOCNYM FUNDAMENCIE NOWYCH STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH 

W KRAJU 

 

Obecny projekt Konstytucji opiera się więc na zdobyczach i osiągnięciach 

gospodarczych, politycznych i społecznych ludu pracującego w ciągu minionych 

ośmiu lat od chwili powstania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 

Bardzo istotną cechą Konstytucji jest jej trwała i rzeczywista treśd społeczna. 

Przedłożony Sejmowi Ustawodawczemu projekt Konstytucji jest wyrazem 

nowych stosunków politycznych, wyrazem władzy ludowej, która ukształtowała 

nasze paostwo demokracji ludowej, umocniła jego autorytet, jego siłę, jego 

organizację, ugruntowała prawa i wolności demokratyczne, jak również 

obowiązki obywatelskie. 

Obecny projekt Konstytucji opiera się na mocnym fundamencie zdobytych już i 

ugruntowanych nowych stosunków w ekonomice kraju, nowego układu sił 

klasowych, posiada trwały i mocny grunt w zdobytej już i faktycznie istniejącej 

rzeczywistości obecnego naszego życia społecznego. 

Jakaż jest ta rzeczywistośd, co i w jakim kierunku zmieniło się u nas w ciągu 

ostatnich 5—6 lat? 

Pragnę przytoczyd tylko najbardziej istotne podsumowania cyfrowe z dziedziny 

naszego budownictwa socjalistycznego. 

Znajdujemy się dopiero w połowie wykonania naszego wielkiego Planu 

Sześcioletniego, ale na tory gospodarki planowej wkroczyliśmy już z chwilą 

uchwalenia Planu Trzyletniego, czyli mamy już za sobą prawie sześd lat 

gospodarowania według planu. 

Przed rozpoczęciem tego okresu — w roku 1946 — mieliśmy zatrudnionych w 

gospodarce i administracji poza rolnictwem 2 850 tysięcy osób, podczas gdy 

przed wojną w roku 1938 liczba zatrudnionych pracowników najemnych poza 

rolnictwem wynosiła ogółem 2 730 tysięcy osób. W roku 1947 — pierwszym 

roku Planu Trzyletniego — liczba zatrudnionych poza rolnictwem wzrosła do 3 
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180 tysięcy, w roku zaś bieżącym wynosi już 5 340 tysięcy osób, czyli prawie 

dwukrotnie więcej niż przed wojną i o 68% więcej niż w roku 1947. W stosunku 

procentowym do ogółu ludności liczba pracowników najemnych poza 

rolnictwem wynosiła przed wojną niespełna 8%, dziś zaś jest w tych działach 

zatrudnionych 21%. Cyfry te wyrażają dobitnie zmiany w układzie stosunków 

klasowych w naszym kraju. 

Niemniej jaskrawo występują te zmiany, jeśli porównad liczby robotników 

zatrudnionych w przemyśle wielkim i średnim przed wojną i obecnie. W roku 

1937 było zatrudnionych w tym przemyśle, który stanowił wówczas własnośd 

kapitalistów przeważnie obcych — 860 tysięcy robotników, w roku 1946 — gdy 

przemysł ten stał się własnością ogólnonarodową — liczba zatrudnionych 

wynosiła już 1 050 tysięcy, a dziś liczba robotników w przemyśle wielkim i 

średnim, który jest naszym przemysłem socjalistycznym, wynosi prawie 2 

miliony, czyli 230% w stosunku do okresu przedwojennego. 

Nie można jednak naszego dzisiejszego przemysłu porównywad z 

przedwojennym tylko na podstawie liczby zatrudnionych w nim ludzi. Nasz 

obecny przemysł socjalistyczny staje się stopniowo, w miarę postępu 

uprzemysłowienia, nowym przemysłem, opartym na nowej technice, a więc na 

znacznie wyższej wydajności pracy człowieka. Tak więc jeśli przyjąd za 100 

wskaźnik zatrudnienia i wskaźnik produkcji w wielkim i średnim przemyśle 

socjalistycznym w roku 1946, to w roku 1952 wskaźnik zatrudnienia podnosi się 

do 188, wskaźnik zaś produkcji do 450, czyli na jednego robotnika przypadnie w 

roku bieżącym prawie 2 i pół razy większa wartośd produkcji niż w roku 1946. 

O postępach w uprzemysłowieniu kraju i o rozwoju socjalistycznych form w 

gospodarce narodowej świadczy udział gospodarki socjalistycznej w tworzeniu 

dochodu narodowego, W roku 1946 udział ten wynosił 45,5%, w 1947 — 50,4%, 

w 1951 już 72,4%, w roku zaś bieżącym według planu powinien wynieśd 73,2%, 

czyli że gospodarka socjalistyczna, w której decydującą rolę odgrywa przemysł, 

jest już głównym źródłem i podstawą dochodu narodowego, określa ogólny 

charakter naszej gospodarki narodowej. Jak wiemy, przed wojną przemysł w 

Polsce odgrywał znacznie mniejszą rolę niż rolnictwo i Polska była 

charakteryzowana jako kraj rolniczy. 
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Tempo wypierania elementów kapitalistycznych z przemysłu obrazuje 

następujący wzrost udziału przemysłu socjalistycznego w ogólnej produkcji 

przemysłu: w 1946 roku udział ten wynosił 86,3%, w 1947 — 89,5%, w 1951 

osiągnął już 99,4%, a w roku bieżącym osiągnie 99,6%, czyli możemy uważad, że 

elementy kapitalistyczne zostały z naszego przemysłu niemal całkowicie 

wyparte. 

W tym samym kierunku rozwijała się sytuacja w naszym handlu, w którym udział 

elementów kapitalistycznych w obrotach hurtowych w roku 1946 wynosił 

jeszcze 20%, w roku 1947 — 15,5%, obecnie zaś obroty w handlu hurtowym 

obsługiwane są w 100% przez uspołecznioną sied handlową. Na szczeblu 

obrotów detalicznych udział sieci uspołecznionej w roku 1946 wynosił tylko 

22,2%, w 1947 — 30%, obecnie zaś wynosi 94%. 

Inaczej, oczywiście, przedstawiają się stosunki w naszym rolnictwie, gdzie 

przeważa drobnotowarowa indywidualna gospodarka chłopska. Ale i w 

rolnictwie wzrasta szybko udział gospodarki uspołecznionej, jakkolwiek ogólny 

jej poziom jest jeszcze stosunkowo niewysoki. W roku 1946 udział gospodarki 

socjalistycznej w ogólnej wartości produkcji rolnej wynosił zaledwie 2%, w 1947 

— 5,3%, w 1951 — 12,2% i w roku bieżącym wyniesie około 16%. O szybkim 

tempie wzrostu socjalistycznego rolnictwa w porównaniu z okresem sprzed 

sześciu lat świadczą następujące wskaźniki: jeśli przyjmiemy za 100 produkcję 

socjalistycznego rolnictwa w roku 1946 (sektor socjalistyczny reprezentowały 

wówczas tylko Paostwowe Gospodarstwa Rolne), to już w roku 1947 — po 

wyprowadzeniu tej gospodarki z zaniedbania, po złamaniu polityki hamowania 

jej rozwoju, którą praktykował Mikołajczyk wraz z bandą nasadzonych tam przez 

niego szkodników — wskaźnik produkcji PGR podniósł się przeszło trzykrotnie — 

do 339, w roku 1951 wynosił (łącznie ze spółdzielniami produkcyjnymi) 1 264, a 

w roku bieżącym dosięgnie według planu 1 781, czyli w ciągu sześciu lat wzrasta 

prawie osiemnastokrotnie. Jest rzeczą niewątpliwą, że rozwój spółdzielczego 

ruchu chłopskiego w produkcji rolnej, któremu sprzyjad będą również zasady 

wyrażone w artykułach 9 i 10 projektu Konstytucji, przyczyniad się będzie do 

coraz wyższych osiągnięd w dziedzinie rozwoju na wsi spółdzielczości 

produkcyjnej. 
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Zmiany, które pozwoliłem sobie zilustrowad cyfrowo w przytoczonych 

przykładach, mają charakter zmian nie tylko ilościowych, ale również 

jakościowych. Decydujące są zmiany charakteru naszej ekonomiki, jej nowej 

treści społecznej, to znaczy — decydujące jest to, komu ona służy, czyje 

potrzeby i interesy ma na celu. Nie ma już dziś w Polsce wielkich kapitalistów, 

obszarników, bankierów lub potentatów imperialistycznego kapitału — nie im 

więc służy nasza gospodarka, nie dla ich zysków produkują nasze fabryki, 

kopalnie, huty, nie dla ich korzyści pracują milionowe i coraz liczniejsze rzesze 

robotników, inżynierów, pracowników umysłowych w przemyśle i chłopów w 

rolnictwie. Ekonomika polska zmieniła się od podstaw, z chwilą gdy jej 

gospodarzem stał się lud pracujący, gdy jej jedynym włodarzem jest dziś naród 

polski. Jego potrzebom, jego interesom, wzmacnianiu jego sił, kształtowaniu 

jego przyszłości służy dziś cała nasza gospodarka narodowa. Oto co jest 

najistotniejsze. (Oklaski). 

I ta właśnie najistotniejsza prawda legła u podstaw projektu Konstytucji, 

wypełnia całą jej treśd od początku do kooca. Ustawa zasadnicza paostwa 

ludowego powinna byd w przeciwstawieniu do konstytucji burżuazyjnej nie 

słowną deklaracją praw obywatelskich i demokratycznych, lecz ich gwarantem, 

ich zabezpieczeniem. Projekt Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej czyni 

w pełni zadośd tej podstawowej zasadzie, ponieważ mocnym i niezawodnym 

oparciem dla praw obywatelskich i wolności demokratycznych są nasze 

przeobrażenia społeczno-gospodarcze oraz ludowy charakter naszej władzy i 

przodująca, kierownicza w niej rola polskiej klasy robotniczej, która w 

budownictwie nowego, socjalistycznego ustroju społecznego strzec będzie 

zawsze niezłomnie sojuszu z podstawowymi masami chłopstwa pracującego. 

 

Rzeczywistą podstawą rozwoju stosunków politycznych i kulturalnych są 

stosunki ekonomiczne. Na nich opiera się, z nich wyrasta, im służy cała 

nadbudowa polityczna, prawna i ideologiczna, a więc władza paostwowa i 

konstytucja, które z kolei wywierają wpływ na charakter ogólny stosunków 

społecznych, stosunków produkcji. W społeczeostwach kapitalistycznych, gdzie 

istnieje wyzysk mas pracujących, prawa i swobody obywatelskie dla tych mas 

stają się fikcją i oszustwem albo też są formalnie i faktycznie likwidowane przez 



11 
 

coraz jawniejszy terror policyjny i faszystowski, przez wzrost militaryzmu. 

Ograniczanie i deptanie praw obywatelskich obserwujemy obecnie w krajach 

kapitalistycznych, nie wyłączając tych, które — jak Francja czy Anglia — pyszniły 

się niegdyś swym formalnym demokratyzmem burżuazyjnym. Dziś w Anglii 

prześladuje się obrooców pokoju, we Francji gwałci się brutalnie nawet takie 

przepisy konstytucyjne, jak prawo nietykalności poselskiej, nie mówiąc już o 

nieustannych orgiach policyjnych w stosunku do mas robotniczych oraz ich 

organizacyj. Lud pracujący krajów kapitalistycznych cierpi nie tylko wskutek 

gwałtów i zamachów na jego prawa polityczne, ale cierpi przede wszystkim od 

bezrobocia, głodu, drożyzny, rosnących ciężarów podatkowych związanych ze 

zbrojeniami, jest ograbiany ze swych praw politycznych i z braku środków nie 

ma możliwości zaspokojenia swych potrzeb kulturalnych. 

Czyż można mówid o prawach demokratycznych w Stanach Zjednoczonych, 

gdzie zrośnięty z kapitałem paostwowy aparat ucisku stał się wielką wylęgarnią 

zbrodniczych myśli o najskuteczniejszych sposobach zagłady jak największych 

mas ludzkich. Czyż można mówid o jakimkolwiek postępie i swobodach 

obywatelskich w kraju, w którym buszuje terror podżegaczy wojennych, 

dławiący każdą śmielej wypowiedzianą myśl pokojową, w kraju, w którym 

zwyrodnialcy imperialistyczni potrafili omotad atmosferą kłamstw i histerii 

wojennej miliony ludzi, narzucając im sprzeczną z interesami mas pracujących 

politykę wojny, zdziczenia, ludobójstwa i napaści w celach podboju świata. 

Prawa i wolności demokratyczne są nierozerwalnie związane z postępowymi 

dążeniami narodów, z twórczym rozwojem ich kultury. Nie dają się one żadną 

miarą pogodzid z polityką ucisku i agresji w stosunku do innych narodów ani też 

z zaostrzaniem wyzysku ekonomicznego w stosunku do mas pracujących 

własnego kraju — a w tym właśnie kierunku zmierza polityka krajów 

imperialistycznych. Odpowiednikiem tych tendencji kapitalizmu jest właśnie 

zaostrzanie terroru wobec klasy robotniczej. Klasa robotnicza występowała   

zawsze   do   walki w obronie swobód   i   praw demokratycznych, 

deklarowanych w niektórych konstytucjach burżuazyjnych, a mimo to nie 

wypełnianych i gwałconych z reguły przez rządy kapitalistyczne. Jesteśmy dziś 

świadkami walki prowadzonej   pod   kierownictwem partii komunistycznych 

wielu krajów Europy zachodniej o poszanowanie i przestrzeganie konstytucji 
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burżuazyjnych we Włoszech, Francji, Anglii itd. Ta słuszna walka jest wysoce-

znamienna, świadczy bowiem, że w schyłkowym okresie kapitalizmu tylko klasa 

robotnicza i jej partia rewolucyjna zdolna jest stawad na czele mas pod 

sztandarem walki w obronie elementarnych praw człowieka i obywatela, 

walcząc równocześnie o pokój  i organizując  opór narodów przeciwko  

agresywnym knowaniom imperialistów. 

W krajach demokracji ludowej, które budują socjalistyczny ustrój społeczny, 

podstawowym prawem gospodarki narodowej i podstawowym zadaniem 

polityki władzy ludowej jest zabezpieczanie, w maksymalnym stopniu, rosnących 

potrzeb materialnych i kulturalnych mas pracujących. To właśnie obok 

umocnienia władzy ludowej i paostwa, jego siły i suwerenności, jest niezawodną 

gwarancją urzeczywistnienia najszerszych praw demokratycznych ludu 

pracującego. Niemniej ważną gwarancją jest zabezpieczenie kontroli i 

współudziału najszerszych mas w działalności wszystkich organów władzy 

ludowej, praktyczna łącznośd tych organów z ludem pracującym miast i wsi. 

Zasadzie tej daje pełny wyraz projekt Konstytucji. 

Konsekwentna polityka władzy ludowej ograniczania i wypierania elementów 

kapitalistycznych oraz usuwania wszelkich form wyzysku wiąże się jak najściślej z 

planowym rozwojem uspołecznionych działów produkcji jako podstawą całej 

gospodarki narodowej, z polityką szybkiego uprzemysłowienia kraju w oparciu o 

nową technikę, co również jest warunkiem podniesienia na wyższy poziom 

rolnictwa oraz zabezpieczenia sił obronnych naszej Ojczyzny. Uspołecznione 

środki produkcji, komunikacji, wymiany i kredytu stanowią podstawę rozwoju 

przemysłu socjalistycznego i dalszego przekształcania stosunków społeczno-

gospodarczych w kierunku całkowitego zwycięstwa socjalizmu. Stałe 

wzmacnianie spójni gospodarczej między miastem a wsią na podstawie 

braterskiej współpracy robotników i chłopów będzie skutecznym oparciem dla 

tej polityki. 

Władza ludowa zabezpiecza pomoc i opiekę indywidualnej gospodarce chłopów 

pracujących, udzielając szczególnego poparcia rozwijającym się dobrowolnym 

zrzeszeniom chłopskim, jako wyższym i korzystniejszym dla chłopów formom 

gospodarki zespołowej, ułatwiającym osiągnięcie przełomu w produkcji rolnej 

oraz szybsze podniesienie dobrobytu materialnego i kultury wsi. 
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Projekt Konstytucji uznaje i ochrania własnośd indywidualną gospodarstw 

chłopskich, rzemieślniczych i chałupniczych, jak również własnośd osobistą 

wszystkich obywateli oraz zabezpiecza prawo jej dziedziczenia. Mienie 

ogólnonarodowe Konstytucja powierza szczególnej trosce i opiece wszystkich 

obywateli. Zadaniem organizacji społecznych i politycznych jest nieustanne 

wychowywanie i budzenie w świadomości mas poczucia tej troski jako 

szczególnego obowiązku społecznego i patriotycznego. 

Podstawą ustroju społecznego jest praca. Artykuł 14 projektu Konstytucji 

określa rolę pracy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako miernik zasług i 

obowiązków oraz sprawę honoru każdego obywatela, stwierdzając, że 

„przodownicy pracy otoczeni są powszechnym szacunkiem narodu”. 

Dopiero wyzwolenie ludu pracującego z jarzma wyzysku kapitalistyczno-

obszarniczego nadało pracy nową treśd, uczyniło z niej wolny i twórczy czynnik 

naszego nowego bytu, naszych przeobrażeo społecznych, czynnik nieustannego 

wzrostu siły i potęgi naszego paostwa, a co za tym idzie — naszej wolności i 

niepodległości oraz twórczego rozwoju naszego narodu. Lud pracujący stał się 

dziś w Polsce jedynym gospodarzem bogactw, które sam tworzy własną swą 

pracą, zlikwidowany został laz na zawsze rozdział między ludem pracującym a 

owocami jego pracy, narzucony społeczeostwom przez klasy żyjące z wyzysku 

pracy. Oto na czym polega nowa treśd i właściwy sens artykułów Konstytucji 

poświęconych pracy. Naszym zadaniem jest wydobyd z tych artykułów zawartą 

w nich wielką treśd wychowawczą i zarazem wyjaśniad masom pracującym 

socjalistyczny charakter zasady: ,,od każdego według jego zdolności, każdemu 

według jego pracy”. 

Struktura organów władzy i administracji paostwowej została w projekcie 

Konstytucji głęboko zreformowana w porównaniu ze stanem dotychczasowym. 

Jakie jest podstawowe znaczenie tej reformy? Ustala ona strukturę organów 

władzy paostwowej w kierunku jej większego wzajemnego powiązania i w duchu 

jej głębszej demokratyzacji. Usunięty został sztuczny i sprzeczny z zasadami 

demokratycznymi podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądową. 

Projekt nowej Konstytucji usuwa przeżytki burżuazyjne w dotychczasowej 

strukturze władz paostwowych i nadaje wszystkim organom władzy od góry do 

dołu charakter jednolity, wiążąc je ściślej z kontrolą mas zgodnie z podstawową 
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zasadą demokracji socjalistycznej: „jak najszerszego włączania mas pracujących 

do rządzenia paostwem”. Wszystkie organy władzy są według nowej Konstytucji 

wybieralne. 

 

III 

W DUCHU DEMOKRATYZMU SOCJALISTYCZNEGO 

 

Rozdział siódmy projektu Konstytucji określający podstawowe prawa i obowiązki 

obywateli wywołał w okresie dyskusji ogólnonarodowej najżywsze 

zainteresowanie, a równocześnie najbardziej powszechną i gorącą aprobatę. Po 

raz pierwszy w historii naszego narodu masy pracujące znajdują w krótkich, 

pełnych konkretnej treści sformułowaniach projektu Konstytucji tak jasny obraz 

swego nowego życia, swych zdobyczy, swych osiągnięd, tak wszechstronne 

urzeczywistnienie swych dążeo. 

Twórca Konstytucji Kraju Zwycięskiego Socjalizmu, Józef Stalin, podkreślał tę jej 

właściwośd, 

,,że nie ogranicza się ona do stwierdzenia formalnych praw obywateli, lecz 

przenosi punkt ciężkości na sprawę zagwarantowania tych praw, na sprawę 

środków realizacji tych praw... Nie proklamuje po prostu wolności 

demokratycznych, lecz zabezpiecza je również w trybie ustawodawczym za 

pomocą odpowiednich środków materialnych. Dlatego też jest rzeczą 

zrozumiałą, że demokratyzm projektu nowej Konstytucji — mówił, referując ten 

projekt w  roku   1936,   towarzysz  Stalin  — nie  jest   «zwykłym» i «ogólnie 

uznanym» demokratyzmem w ogóle, lecz demokratyzmem socjalistycznym” 1. 

Przytoczyłem tę wypowiedź wielkiego wodza i bojownika nowej epoki 

socjalistycznej, ponieważ odzwierciedla ona najgłębszy sens tego, na czym 

polega rzeczywisty demokratyzm. Zasad tego demokratyzmu socjalistycznego 

Komisja Konstytucyjna starała się przestrzegad    konsekwentnie w całokształcie 

projektu Konstytucji, przedłożonego Wam obecnie do decyzji,  
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Obywatele Posłowie. 

Sądzę też, że w tym właśnie tkwi główna przyczyna, iż w okresie dyskusji 

ogólnonarodowej nad projektem Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

masy pracujące poznały od razu i odczuły w niej własne swe dzieło, że przyjęły ją 

jako swoją robotniczą i chłopską, prawdziwie ludową, płynącą z ich serc, z ich 

myśli i uczud Konstytucję, taką właśnie Konstytucję, o którą walczyli długo oni 

sami i ich ojcowie, o której myśleli i mówili na barykadach i w pochodach 

robotniczych, w walkach strajkowych i za kratami więzieo, za którą oddawali 

swą krew i życie najlepsi bojownicy i patrioci polscy, o którą dziś walczą masy 

robotnicze w krajach kapitalistycznego świata. 

Projekt Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wywołał poruszenie nie 

tylko w kraju, ale i za granicą, nie tylko wśród przyjaciół, ale i wśród wrogów. Jak 

ustosunkowali się ci ostatni do treści naszej Konstytucji? 

Opinia światowa prasy burżuazyjnej o naszej Konstytucji powtarza znów z tępym 

uporem to, co już przedtem mówiła o konstytucjach innych krajów demokracji 

ludowej — mianowicie, że jest to tylko deklaracja, która nie będzie 

wykonywana. Argument ten dotyczyd ma szczególnie rozdziału o prawach 

obywatelskich. 

Cóż można by powiedzied na ten argument? To przede wszystkim, że sam on 

jest mieleniem pustych słów, właściwym publicystom burżuazyjnym, którzy nie 

mają zwyczaju zestawiad swych twierdzeo z rzeczywistymi faktami. Bo fakty 

dowodzą: 

po pierwsze, że prawo obywateli do pracy, do zatrudnienia potwierdza u nas 

fakt całkowitej likwidacji bezrobocia, czego nie można powiedzied o krajach 

burżuazyjnych; 

po drugie, że prawo obywateli do wypoczynku wykorzystują w Polsce już od 

szeregu lat wszyscy bez wyjątku pracownicy fizyczni i umysłowi, korzystający z 

płatnych corocznych urlopów, i setki tysięcy korzystających z uzdrowisk, domów 

wczasowych, turystycznych, wypoczynkowych itd., czego, oczywiście, nie ma na 

ogół dla klasy robotniczej w krajach kapitalistycznych; 
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po trzecie, że prawo do ochrony zdrowia potwierdza fakt powszechności 

ubezpieczeo społecznych w Polsce, płatnych w całości przez zakłady pracy, co 

jest zasadą obcą dla paostw burżuazyjnych; 

po czwarte, że prawo do nauki potwierdza powszechnośd i obowiązkowośd 

nauczania dla wszystkich dzieci w miastach i wsiach oraz liczba 3 220 tysięcy 

dzieci w szkołach podstawowych, 235 tysięcy uczących się w szkołach licealnych 

i około 580 tysięcy w szkołach zawodowych, wzrost liczby szkół wyższych z 27 w 

roku 1938 do 82 w roku 1951, a liczby studentów z 48 tysięcy do 134 tysięcy, 

wreszcie liczba około 325 tysięcy korzystających ze stypendiów paostwowych w 

szkołach średnich, zawodowych i wyższych; 

po piąte, że prawo do korzystania ze zdobyczy kultury umożliwia rosnąca wciąż 

sied bibliotek, muzeów, teatrów, domów kultury, kin, świetlic — wielokrotnie 

przerastająca już dziś stan, który istniał przed wojną, i stan istniejący obecnie w 

wielu większych od Polski paostwach kapitalistycznych; 

po szóste, że prawa dla kobiet i całkowite ich równouprawnienie znajdują realne 

potwierdzenie we wszystkich gwarancjach zawartych w Konstytucji, a 

urzeczywistnianych od dawna w praktyce, w coraz liczniejszych awansach kobiet 

na odpowiedzialne stanowiska i urzędy, przede wszystkim zaś w szerokiej opiece 

paostwa nad matką i dzieckiem, co między innymi wyraża się w spadku zgonów 

noworodków o 27% w porównaniu z okresem przedwojennym, spadku zgonów 

dzieci na skutek wątłości, chorób żołądka i jelit oraz chorób okresu 

niemowlęctwa o 40—70%, spadku śmiertelności położnic o 87% w miastach i 

73% na wsi w porównaniu z latami przedwojennymi — dzięki wzrostowi pomocy 

lekarskiej dla matek i dzieci, dzięki rosnącej sieci żłobków i przedszkoli oraz 

zakładów położniczych. 

Skoro już mowa o ochronie zdrowia jako jednej z ważniejszych form pomocy 

paostwa ludowego dla swych obywateli, przytoczę kilka liczb niezwykle pod tym 

względem znamiennych: 

Przyrost naturalny wynosił w roku 1938 — 10,7 na 1000 mieszkaoców, w roku 

zaś 1950 osiągnął 19,0, czyli wzrósł o 78% w stosunku do okresu 

przedwojennego. Nigdy statystyka polska nie notowała takich cyfr przyrostu 

naturalnego, jakie stale notuje obecnie, poczynając od roku 1948. 
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Zwiększenie przyrostu naturalnego jest wynikiem zwiększającej się liczby 

urodzin z jednej strony i zmniejszenia śmiertelności — z drugiej. Oba zjawiska są 

niewątpliwie wynikiem przemian gospodarczych i społecznych w naszym kraju, 

wśród których decydującym czynnikiem jest wzrost stopy życiowej mas 

pracujących i troska paostwa o ochronę zdrowia ludności. 

Liczba zgonów na tak rozpowszechnioną w Polsce chorobę, jak gruźlica, 

wykazuje spadek o połowę w stosunku do okresu przedwojennego. 

Spadek śmiertelności ogółem w latach 1948—1949 wyraża się liczbą 23,2% w 

porównaniu z latami przedwojennymi, w wyniku czego średnia długośd życia w 

Polsce zwiększyła się — według obliczeo Ministerstwa Zdrowia — o około 18% w 

stosunku do stanu przedwojennego. 

Zmniejszyła się wybitnie liczba zgonów na choroby zakaźne zarówno w 

miastach, jak na wsi — średnio o połowę, a w niektórych schorzeniach spadła do 

1/4 lub 1/5 okresu przedwojennego. 

Czyż liczby te nie są wymownymi miernikami wzrostu sił narodu, miernikami 

naszych osiągnięd, czyż nie zadają one kła-mu wrogim bredniom oszukaoczej 

propagandy imperialistycznej, łożącej coraz większe sumy dolarów, aby zohydzid 

nasz kraj i nasz ustrój społeczny? 

 

IV 

KONSTYTUCJA WCIELENIEM WIELOWIEKOWYCH DĄŻEO NARODU 

 

Pogrobowcy polskiego faszyzmu, chwalcy napiętnowanych przez historię 

rządów szlachetczyzny i kapitału, emigranccy kosmopolici bez idei i bez ojczyzny, 

cała ta skłócona zgraja najmitów amerykaoskich powtarza w kółko ten sam 

motyw: projekt naszej Konstytucji jest naśladownictwem Konstytucji 

Radzieckiej. Obrazuje to wyjątkową wprost obłudę i tępotę amerykaoskich 

najmitów. Jest bowiem rzeczą jasną, że jako kraj budującego się socjalizmu 

korzystamy z olbrzymiego dorobku kraju, w którym socjalizm zwyciężył. 

(Oklaski). Ale jest również rzeczą bezsporną i jasną, że nasza Konstytucja 
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wyrasta z najgłębszych pokładów polskiej gleby, z walk i z woli polskiego ludu, 

wyrasta z dziejów naszego narodu i jest wcieleniem jego wielowiekowych dążeo, 

jest rozwinięciem jego najbardziej postępowych tradycji, które są dla nas 

przedmiotem dumy. Nasza Konstytucja i nowe życie narodu, którego jest 

odzwierciedleniem, powstały w walce z tym wszystkim, co podłe i 

zdegenerowane, co wsteczne i skarlałe, co sprzedajne i bezideowe, w walce z 

całą spuścizną ciemnoty i przesądów, nacjonalistycznej megalomanii i 

pasożytnictwa kosztem własnego ludu i innych uciskanych narodów. (Oklaski). 

Chcemy też, aby wszyscy ludzie zrozumieli sens naszej Konstytucji, zdali sobie 

sprawę, że ukształtowanie naszej narodowej, ludowej Konstytucji polskiej, 

wolnej od burżuazyjnych kosmopolitycznych wzorów, stało się możliwe dzięki 

zwrotowi w dziejach ludzkości, który zapoczątkowała Wielka Październikowa 

Rewolucja Socjalistyczna. (Oklaski). 

Dla każdego uczciwego człowieka jest rzeczą oczywistą, że rozgromienie 

najeźdźców hitlerowskich przez Związek Radziecki   stworzyło   warunki dla 

zdobycia przez nas niepodległości, dla zdobycia władzy przez lud, dla zwycięstwa 

ludu nad siłami kapitalistycznego Wyzysku i rozkładu. 

Dla każdego uczciwego człowieka jest rzeczą oczywistą, że dzięki opartemu na 

zwycięstwie Związku Radzieckiego nowemu układowi sił na arenie 

międzynarodowej po drugiej wojnie światowej stało się możliwe umocnienie 

Polski Ludowej w nowych granicach, opartych na Odrze, Nysie i Bałtyku, i jej 

wspaniały rozwój. (Oklaski). 

Opieramy się „na rewolucyjnym dorobku polskiego i międzynarodowego ruchu 

robotniczego — jak głosi wstęp do projektu Konstytucji — na historycznych 

doświadczeniach zwycięskiego budownictwa socjalistycznego w Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich, pierwszym paostwie robotników i 

chłopów”. 

Dumni jesteśmy z tego, że czerpiemy z doświadczeo i dorobku narodów 

radzieckich, które po bratersku dzielą się z nami swymi wielkimi osiągnięciami 

we wszystkich dziedzinach przemysłu, techniki, rolnictwa, ochrony zdrowia, swej 

głęboko humanistycznej sztuki i przodującej nauki. 
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Uważamy za dobrodziejstwo, że w czasach rosnącego zdziczenia 

faszystowskiego i gnicia moralnego w krajach kapitalistycznych, w czasach 

ludobójstwa i stosowania przez imperialistów broni bakteriologicznej — 

możemy korzystad z doświadczeo i pomocy Wielkiego Kraju Rad, który zmienia 

oblicze ziemi, zaprzęga energię atomową do pracy pokojowej, buduje kanały i 

odwraca bieg rzek, wznosi wspaniałe budowle komunizmu. Równocześnie zaś 

sięgamy w głąb naszej historii i z krytycznej analizy jej wielkiego dorobku 

czerpiemy wskazania na dzieo dzisiejszy i jutrzejszy. 

Projekt Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest wyrazem osiągniętego 

po raz pierwszy w naszych dziejach zwycięstwa ludowego, plebejskiego nurtu, 

którego dalszym ciągiem jest polski rewolucyjny ruch robotniczy, nurt 

marksistowski — spadkobierca wszystkiego, co było szlachetne i postępowe w 

dziejach Polski. 

Czerpiemy z pięknych tradycji piastowskich, które leżą u podstaw obecnego 

ukształtowania geograficznego naszej Ojczyzny i jej granic. 

Czerpiemy z postępowych tradycji „złotego wieku” literatury polskiej, ze 

świetnego dorobku Reja i Kochanowskiego, Ostroroga i Modrzewskiego. 

Czerpiemy z pięknych tradycji „Polskiego Oświecenia”, Sejmu Czteroletniego, 

powstania kościuszkowskiego, polskich jakobinów. 

Czyż nie w naszej dopiero Konstytucji znalazł urzeczywistnienie płomienny apel 

Franciszka-Salezego Jezierskiego, który w roku 1790 pisał: „Chcecież byd 

wolnymi? Trzeba, żebyście sobie wolności istotne przepisali prawidła. Chcecież 

byd Narodem? Trzeba, żebyście jego upewnili całośd. Całośd waszego Narodu 

zrobi was dopiero ludem jednym i od innych osobnym, a wolnośd powszechna   

sprawi, że będziecie narodem całym”. 

Hugo Kołłątaj pisał o Konstytucji 3 maja: 

„Wielu projekt mój za zbyt śmiały osądzą, gdy ja sam, zagłębiając się w 

przyszłości, która łatwiejszy przystęp prawdzie do serc ludzkich zgotuje, patrzę 

nao jako nie odpowiadający zupełnie chęci dobrem ludzkim zajętej. Przyjdą 

następne po nas pokolenia i jeżeli to małe pismo czytad będą, rzekną: «Przecież 

w roku 1789 odważono się mówid za prawdą, lecz jak wówczas przesądom 
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ulegad trzeba było, kiedy w nim nie dośd jeszcze śmiało przy prawdzie 

obstawano”. 

Ileż w tych słowach wielkiego patrioty jest głębokiej wiary w siły narodu! 

Czyż połowicznośd, niezdecydowanie i uleganie przesądom szlacheckim, które z 

taką przenikliwością Kołłątaj uchwycił w Konstytucji 3 maja, nie zostały po raz 

pierwszy w naszej historii przezwyciężone dopiero w naszych czasach, w naszej 

Konstytucji? 

W naszej codziennej pracy i walce, tworząc nową Konstytucję, sięgamy jeszcze 

głębiej w naszą historię i docieramy do tradycji przemilczanych lub wręcz 

fałszowanych przez burżuazyjnych historyków, sięgamy do bogatej historii 

chłopskiej, do chłopskiej poniewierki i do szlacheckiej samowoli i wyzysku, do 

nieludzkiego paoszczyźnianego okrucieostwa, kiedy uważano, że chłop jest „nie-

człowiekiem”. 

Sięgamy do tradycji pełnych bohaterstwa zrywów, buntów i powstao chłopskich 

krwawo tłumionych przez szlachtę, kiedy to magnaci i książęta kościoła z 

niesłychaną mściwością ścigali przywódców chłopskich, kazali ich ścinad i 

dwiartowad. 

Czerpiemy z pięknych tradycji walki „za wolnośd Waszą i naszą” w wieku XIX, z 

walk „o wyzwolenie z niewoli narodowej, narzuconej przez pruskich, 

austriackich i rosyjskich zaborców-kolonizatorów” — jak głosi wstęp do projektu 

Konstytucji — z tradycji udziału Polaków w walkach wyzwoleoczych innych 

narodów. 

Nawiązujemy do uczud solidarności i przyjaźni, które walczących o wolnośd 

Polaków łączyły w XIX i XX wieku z siłami postępu na całym świecie. 

Przede wszystkim zaś czerpiemy siłę z wielkiego dorobku polskiego i 

międzynarodowego ruchu robotniczego, jego bohaterskich tradycji, jego 

internacjonalizmu i głębokiego patriotyzmu. Nowa Konstytucja jest 

uwieoczeniem zwycięstwa bohaterskich zmagao polskiego ruchu robotniczego 

na przestrzeni 70 lat. (Oklaski). 
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Jakże wielkie było znaczenie tego, że Marks i Engels tyle uwagi poświęcili 

sprawie narodowego i społecznego wyzwolenia narodu polskiego, że tak ściśle 

łączyli zagadnienie zwycięstwa sprawy wolności i demokracji w Europie z walką 

o nową, wolną, ludową Polskę. 

Jakąż nieocenioną pomoc okazał Lenin polskiemu ruchowi robotniczemu, 

polskiemu proletariatowi i narodowi polskiemu w jego walce wyzwoleoczej, 

broniąc wytrwale już w nowych warunkach, w okresie imperializmu, sprawy 

wolności Polski, sprawy solidarności i braterstwa klasy robotniczej Rosji i Polski. 

Jakże olbrzymi w swym znaczeniu jest wkład Józefa Stalina do dzieła wyzwolenia 

Polski, ustalenia jej granic, do dzieła umocnienia i rozwoju Polski Ludowej, do 

historycznego zwrotu w wielowiekowych stosunkach między narodem polskim a 

narodami rosyjskim, ukraioskim i białoruskim. (Oklaski). 

Zwrot ten, który stał się możliwy dzięki zwycięstwu Rewolucji Październikowej i 

dzięki zdobyciu władzy przez lud w Polsce w wyniku rozgromienia hitleryzmu 

przez Armię Radziecką, był przedmiotem dążeo najlepszych Polaków i Rosjan na 

przestrzeni ostatnich 150 lat. 

Jakże pięknie wyraża tę myśl głos radykalnej emigracji polskiej „Gromada 

Humao”: 

„Rosja, która cierpi toż samo, co i my... czyż nie złączy sił swoich z nami 

przeciwko wspólnemu jarzmu? Rosja, która była z nami w 1825 r” Rosja, która 

jak braci przyjmowała nas w głębiach Syberii w 1831, Rosja, która w 1839 chciała 

przywoład do życia Polskę... Czyż teraz będzie przeciwko nam? Czyż się zaprze 

imion Pestla, Murawjewa, Bestużewa, które wraz z Zawiszą i Konarskim wśród 

teraźniejszości egoizmu błyszczą jak gwiazdy swoim poświęceniem na 

Wschodzie? Oto są ci, na których rachowad powinniście...” 

Historia w pełni potwierdziła słusznośd tych polskich rewolucyjnych nadziei. 

A czyż później, w okresie powstania styczniowego, przyjaźo czołowych działaczy 

lewicy Czerwonych, jak Dąbrowski, Wróblewski, Sierakowski, Padlewski z 

Hercenem i Ogariowem, Czernyszewskim, Dobrolubowem i Szewczenką — nie 

świadczy o tym samym głębokim nurcie, który przewija się na przestrzeni 

dziesięcioleci? Czyż nie znalazła ona później swego wcielenia w takich wielkich 
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postaciach, jak Ludwik Waryoski, Julian Marchlewski i Feliks Dzierżyoski, czyż nie 

została potwierdzona wspólną walką rewolucjonistów polskich i rosyjskich na 

barykadach 1905 roku, a potem w ogniu Wielkiej Rewolucji 1917 roku, w 

setkach demonstracji robotników i chłopów polskich walczących pod 

przewodem komunistów w okresie międzywojennym i wreszcie w krwi wspólnie 

przelanej na pobojowiskach drugiej wojny światowej w walce z najeźdźcą 

hitlerowskim? 

Czyż zdobycze, które odzwierciedla nasza Konstytucja, nie są owocem tej 

wspólnej walki i tego historycznego zwrotu w stosunkach między narodem 

polskim a rosyjskim, zwrotu, o którym mówił Józef Stalin w 1945 roku podczas 

podpisania umowy o przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy? 

 

V 

NOWA KONSTYTUCJA  UTORUJE DROGĘ DO  CAŁKOWITEGO  
ZWYCIĘSTWA  SOCJALIZMU 

 

Obywatele Posłowie! 

Uchwalając Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej złożymy tym samym 

hołd cieniom najlepszych Polaków, którzy na przestrzeni wielu pokoleo walczyli 

o sprawiedliwośd, o postęp, o wolnośd, złożymy hołd bojownikom sprawy 

robotniczej i chłopskiej, którzy życie swe oddali w walce z przemocą i   

wyzyskiem   kapitalistycznym,   złożymy  hołd  pamięci   tych wszystkich, którzy 

w ciemną noc okupacji hitlerowskiej oddali swe życie z wiarą w lepsze jutro 

Polski, z wiarą w jej wolnośd i wielkośd. 

Złożymy też hołd pamięci żołnierzy i oficerów radzieckich, którzy polegli na 

polskiej ziemi w walce o wspólną sprawę. 

Uchwalenie przez Sejm Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wzmocni 

siły naszego narodu, jeszcze bardziej scementuje nasz narodowy front walki o 

utrwalenie pokoju, o realizację Planu Sześcioletniego. Wzmocni to nasz wkład 

do walki, którą toczy dziś cały wielki światowy obóz pokoju i postępu. 
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Na przekór wrogom Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie tylko 

umocni nasze dotychczasowe zdobycze, ale utoruje drogę do całkowitego 

zwycięstwa socjalizmu. (Oklaski). 

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanie się świadectwem wielkości 

naszego narodu, świadectwem trwałego zwycięstwa postępowego nurtu w 

dziejach naszego narodu, zwycięstwa sprawy klasy robotniczej i sojuszu 

robotniczo-chłopskiego. 

Uchwalona przez Sejm Ustawodawczy Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej będzie tarczą i orężem naszego narodu w walce o rozkwit i świetnośd 

naszej Ojczyzny — Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. (Długotrwałe, burzliwe 

owacje). 

 

„Trybuna Ludu” 

nr 200 (1262) 19 lipca 1952 r. 

 

 

Przypisy: 

1. J. Stalin, Zagadnienia leninizmu, Warszawa  1951  r., str.  652. 

 


