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Towarzysze! Obywatele bohaterskiej Warszawy! Ludu pracujący całej Polski! 
 
Oto zebraliśmy się znów na ulicach polskich miast w radosnym, słonecznym dniu 
święta 1-majowego. 
 
Po raz ósmy święcimy 1 Maja w wolnej, niepodległej, wyzwolonej z jarzma 
kapitalizmu Polsce Ludowej. Potężnie i dumnie falują dziś nad głowami sławne 
bojowe sztandary — symbole bohaterskich walk polskiej klasy robotniczej. 
Radośnie, zwycięsko brzmią dzisiaj jej pieśni rewolucyjne, płynące poprzez całą 
ziemię polską. Gnębiona, spływająca krwią przez dziesiątki lat w dawne dni 
majowe klasa robotnicza jest dziś w Polsce Ludowej przewodnią siłą narodu. Lud 
pracujący — jedyny gospodarz ziemi polskiej — czyni dziś coroczny 
pierwszomajowy przegląd swych sił. 
 
Towarzysze! Siostry i bracia ze wszystkich miast i wiosek ojczystych! Gorące, 
serdeczne pozdrowienia pierwszomajowe przesyłamy Wam wszystkim my, 
zebrani tu liczniej niż zawsze na placach i ulicach naszej stolicy! 
 
Zwarte, zjednoczone, jednolite myślą, wolą i uczuciem są nasze szeregi bojowe. 
Chcemy, aby naród polski budował życie jak najpiękniejsze, aby rozwijał jak 
najpełniej  swoje niewyczerpane talenty twórcze. Chcemy, aby nasze państwo 
ludowe rosło szybko w siły. Wiemy, że wzrost tych sił zabezpieczy narodowi 
trwały pokój i niepodległość, bezpieczeństwo i dobrobyt, pełny rozkwit 
gospodarki, wiedzy i kultury. 
 
Polska Ludowa, państwo robotników i chłopów pracujących, walczy o pokój 
wznosząc potężne fundamenty socjalistycznego ustroju społecznego. Socjalizm 
— to ustrój społeczny, w którym naród narodowi i człowiek człowiekowi nie jest 
wrogiem, lecz sprzymierzeńcem i bratem. Socjalizm — to nowa, wielka i 
nieporównanie bardziej twórcza niż którakolwiek epoka historii ludzkiej, w 
której narody wyzwolone z jarzma kapitału kroczą ku coraz szybszemu 
przekształcaniu przyrody dla celów twórczego rozwoju człowieka, dla 
przyśpieszania postępu ogólnoludzkiego, ku pomyślności wszystkich prostych 
ludzi. 
 
W imię tego wielkiego celu, o który walczyła w ciągu dziesiątków lat polska i 
międzynarodowa klasa robotnicza, wznoszą się dziś w górę nasze bojowe 
sztandary. Pod tymi sztandarami — pod hasłem walki o pokój i Plan Sześcioletni 
— jednoczy się dziś w siłę potężną i niezwyciężoną cały nasz bohaterski naród 
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polski. Pod sztandarami i hasłami walki o pokój, o demokrację, o socjalizm — 
jednoczymy się dziś wszyscy z setkami milionów ludzi pracy na całym świecie. 
W dniu święta l-maj owego poprzez cały świat rozbrzmiewa coraz donośniej 
wielkie wezwanie bojowe: 
 
„Proletariusze wszystkich krajów — łączcie się dla walki o pokój, o demokrację, 
o socjalizm!” 
 
Polski lud pracujący włącza się dziś całym sercem do tego wezwania. Ślemy 
braterskie pozdrowienia wszystkim narodom walczącym o pokój. Wraz z 
walczącym proletariatem całego świata pozdrawiamy najserdeczniej bratnie 
narody Związku Radzieckiego. Życzymy im dalszych zwycięstw w budowie 
nowego życia, z którego czerpiemy wspaniały, wzór dla naszej pracy i walki. 
Nowa, odradzająca się z ruin Warszawa i cała Polska Ludowa śle dziś uczucia 
braterskiej wdzięczności narodom radzieckim i ich szlachetnemu Wodzowi, 
Wielkiemu Przyjacielowi narodu polskiego — Józefowi Stalinowi — za 
wyzwolenie z niewoli hitlerowskiej, za pomoc i poparcie w walce o zniesienie 
jarzma kapitalizmu, za szczerą przyjaźń i potężny sojusz w walce o nową Polskę 
ludu pracującego, o Polskę zjednoczoną, obejmującą na wieki ziemie 
macierzyste nad Odrą i Nysą, z Gdańskiem i Szczecinem, Śląskiem i Bałtykiem. 
Dziękujemy Wielkiemu Stalinowi za nowy wspaniały dar narodów radzieckich 
dla naszej stolicy, za najpiękniejszą jej monumentalną i wieczystą ozdobę — za 
Pałac Kultury i Nauki. 
 
Towarzysze! Obywatele! Pracownicy miast i wsi! 
 
W dniu święta 1-majowego pozdrawiamy gorąco bohaterskie narody Chin i 
Korei, które z niezrównanym męstwem odpierają zbrodniczą agresję 
imperialistycznych ludobójców. Pozdrawiamy walczące narody Wietnamu, 
Malajów i Tunisu, wszystkich krajów kolonialnych i zależnych, broniących swej 
niepodległości przed tyranią i uciskiem imperialistycznych napastników. 
 
Łączymy swe myśli i serca z bratnimi narodami krajów demokracji ludowej — 
Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Albanii -— które tak jak i my wznoszą 
spiżowe fundamenty socjalizmu, uprzemysławiają swe kraje, pomnażając szybko 
siły wytwórcze, bogactwa i kulturę swych narodów. Życzymy im dalszych 
wspaniałych osiągnięć na polu budownictwa socjalistycznego! 
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Gorące wyrazy przyjaźni przesyłamy ludowi pracującemu Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej i jego władzy ludowej, łączymy się z nim w walce przeciw 
podstępnej grze amerykańskich podżegaczy wojennych i ich satelitów, którzy 
żerując na najgorszych instynktach hitlerowskiego zdziczenia i odwetu, usiłują 
znów zepchnąć część niemieckiego narodu na drogę hitlerowskiego militaryzmu 
i krwawej wojny. Poprzez wieczystą granicę pokoju na Odrze i Nysie przesyłamy 
narodowi niemieckiemu uczucia solidarności w walce o nowe, zjednoczone, 
niezależne, demokratyczne i pokojowe Niemcy, żyjące w przyjaźni z Polską i 
wszystkimi narodami Europy. 
 
Przesyłamy braterskie pozdrowienia klasie robotniczej krajów kapitalistycznych 
walczącej o swe prawa, o pracę i pokój — przeciwko szaleńczej gorączce 
zbrojeń, przeciwko zbrodniczym knowaniom wojennym, przeciwko polityce 
terroru, faszyzmu i zdrady narodowej, uprawianej przez sprzedajne rządy i 
partie reakcyjne. 
 
Obrońcy pokoju we wszystkich krajach świata! Pomnażajcie w walce o trwały 
pokój i postęp swe wielomilionowe szeregi! Walczymy przeciwko tym, którzy 
powodowani nikczemną żądzą grabieży, chcieliby zawrócić ludzkość wstecz i 
uśmiercić setki milionów istnień. Zwycięstwo będzie po naszej stronie! 
Ludobójcy i niszczyciele kultury ogólnoludzkiej, łamiący elementarne zasady 
moralne, muszą być okiełznani i potępieni. 
 
Towarzysze! Przodownicy pracy! Młodzieży! Żołnierze! Wszyscy ludzie pracy z 
miast i wsi! 
 
Polski lud pracujący ma prawo być dumny ze swych praw i zdobyczy. Dał temu 
wyraz w ogólnonarodowej dyskusji nad projektem naszej nowej Konstytucji. 
Toteż ceniąc nasze zdobycze i pragnąc je rozszerzyć — troszczyć się musimy o 
to, aby nigdy już podstępny wróg nie zakłócił naszej pokojowej pracy, aby naszej 
ziemi, tak obficie zroszonej krwią milionów naszych rodaków i naszych braci 
radzieckich, nigdy już więcej nie deptał but hitlerowskiego żołdaka i jego 
amerykańskiego patrona! 
 
Dziś, kiedy lud nasz rządzi krajem bez kapitalistów i darmozjadów, kiedy 
skończyliśmy na zawsze z poniewierką i pałką policyjną, kiedy pracujemy na 
swoim — jest naszą troską i świętym obowiązkiem, abyśmy gospodarzyli coraz 
lepiej, abyśmy wytrwale walczyli z tym wszystkim, co w naszym życiu jest jeszcze 
złe i sprzeczne z zasadami ustroju socjalistycznego, który wcielamy w życie. 
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Jedynym i niezawodnym środkiem ku temu jest ulepszać naszą pracę w 
przemyśle i na roli, w szkole i w urzędach. Walczyć musimy wytrwale i ofiarnie o 
przedterminowe wykonanie naszego wielkiego Planu Sześcioletniego — planu 
uprzemysłowienia Polski, likwidacji wiekowego zacofania, planu nieprzerwanego 
wzrostu sił naszego państwa ludowego. 
 
Rozwijajmy coraz szerzej i coraz wytrwałej współzawodnictwo socjalistyczne. 
Walczmy o coraz szybszy wzrost wydajności naszej pracy poprzez lepszą 
organizację, poprzez stosowanie udoskonaleń technicznych, przez 
mechanizację, przez rozwój wynalazczości i racjonalizację procesu produkcji. 
Dbajmy o lepszą jakość naszych wytworów, pamiętając, że służą one przecież do 
zaspokojenia ważnych potrzeb ludu pracującego. Walczmy o obniżkę kosztów 
produkcji przez tępienie wszelkiego marnotrawstwa materiałów i surowców, 
przez racjonalną oszczędność i polepszanie wskaźników technicznych. 
Pamiętajmy: sami dziś jesteśmy gospodarzami naszego kraju, od nas tylko zależy 
szybki jego rozwój i wzrost wspólnego naszego majątku narodowego. 
 
Młodzieży polska! Tobie przypadnie w udziale utrwalenie ostatecznego 
zwycięstwa wielkich i szlachetnych ideałów ludu pracującego — ideałów 
socjalizmu. Was więc wzywamy, młodzi przyjaciele! Wnoście hojnie swą 
młodzieńczą energię, swój ofiarny zapał i entuzjazm w dzieło budownictwa 
socjalistycznego. Pogłębiajcie swą wiedzę, zdobywajcie kwalifikacje, 
pomnażajcie szeregi oddanych sprawie budowniczych Polski Ludowej! 
 
Towarzysze! Przyjaciele! Rodacy! 
 
Bądźmy wszyscy ofiarnymi bojownikami o pokój, o rozkwit, o dobrobyt i potęgę 
naszej Ojczyzny! Bądźmy przodownikami pracy każdy na swym odcinku!  
 
Bądźmy czujni wobec podstępnych zakusów wroga. Tępmy szkodników, 
sabotażystów, dywersantów, marnotrawców mienia ogólnonarodowego! 
Walczmy ze spekulantami, kułakami, darmozjadami, szerzycielami niepokoju, 
pijaństwa, plotki lub chuligańskich wybryków! Pracujmy niezmordowanie nad 
karczowaniem złych nawyków moralnych, nad pogłębianiem świadomości 
społecznej w swym otoczeniu! Walczmy z biurokratyzmem i bezdusznym 
traktowaniem potrzeb człowieka pracującego! 
 
Ściślej jeszcze zjednoczmy szeregi wszystkich oddanych Ojczyźnie Polaków w 
walce o Polskę potężną i szczęśliwą, w walce o pokój i Plan Sześcioletni! 
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Wzmacniajmy sojusz robotniczo-chłopski, wzmacniajmy jedność całego narodu 
w dalszej pracy nad budową nowych miast, fabryk, kopalń, okrętów, nad 
pomnażaniem sił wytwórczych naszego kraju! 
 
Niech żyje pokój i przyjaźń między narodami! 
 
Niech żyje Wielki Wódz i Chorąży Pokoju — Józef Stalin! 
 
Niech żyje nasza wzrastająca w siły Ojczyzna — Polska Ludowa! 
 
 
„Trybuna Ludu” 
nr 122 (1184) 2 maja 1952 r. 
 


