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Wysoki Sejmie! 

Pragnę w imieniu wybranego przez Was, Obywatele Posłowie, Rządu Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej złożyć gorące podziękowanie za to jednomyślne i 

zaszczytne zaufanie, którym obdarzają ten Rząd uchwały Sejmu i wypowiedzi 

przedstawicieli zespołów poselskich. Nakłada to szczególny obowiązek i 

szczególną odpowiedzialność na Radę Ministrów, na każdego, z członków Rządu, 

na podległy kierownictwu tego Rządu aparat państwowy. Chciałbym zapewnić 

Wysoki Sejm i cały naród polski, że Rząd, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, 

w pełni zdaje sobie sprawę z wagi obowiązków włożonych nań mocą uchwały 

Sejmu. 

 

Powołany do kierowania państwem Rząd po raz pierwszy otrzymuje tak 

jednomyślne i wszechstronne poparcie całego Sejmu jako najwyższego organu 

władzy państwowej i wyraziciela woli narodu. Jest to dobitnym wyrazem nowej 

sytuacji, nowego układu stosunków społecznych i politycznych w naszym kraju. 

Wybory w dniu 26 października, w których wyniku rozpoczyna swą działalność 

Sejm obecny oraz wyłonione z jego woli naczelne organy władzy i administracji 

państwowej, były niezwykłym, przełomowym wydarzeniem dla życia i rozwoju 

naszego narodu. Naród polski wypowiedział w tych wyborach swoją wolę w 

sposób tak zdecydowany, powszechny i jednolity — jak nigdy w poprzednich 

okresach swej historii. Oczywiście, nigdy przedtem nie było warunków, które by 

dawały narodowi naszemu możność takiego wyrażenia swych uczuć, swej siły 

wewnętrznej, swej jedności moralno-politycznej, swej postawy wobec 

najdonioślejszych spraw i zagadnień bytu narodowego. Jasne jest jednak, że ta 

potężna i doniosła manifestacja niezłomnej jedności i solidarności naszego 

narodu stwarza nową sytuację społeczno-polityczną, a zatem stawia przed 

powołanym dziś przez Sejm Rządem nowe zadania, nakłada nań szczególną 

odpowiedzialność. 

 

Jak wyrazić główną treść tych zadań? Sądzę, że najsłuszniej będzie sformułować 

te zadania jako realizację Programu Frontu Narodowego. 

Podstawą ideologiczną wyborów październikowych, sztandarem, który zdołał 

skupić i zjednoczyć cały naród polski był Program Frontu Narodowego. Sejm 

obecny jest wyrazem całkowitego i powszechnego zwycięstwa idei Frontu 

Narodowego. Wyłoniony przez Sejm Frontu Narodowego Rząd Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej winien być zatem rządem realizacji Programu Frontu 

Narodowego. 

 

(Oklaski) 
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Przypomnijmy w skrócie naczelne wytyczne tego programu. 

 

Walczymy o szybkie uprzemysłowienie naszego kraju na bazie nowoczesnej 

techniki. Jest to jedyny i niezawodny sposób likwidacji wiekowego zacofania 

naszej gospodarki, warunek stałego podnoszenia wzwyż naszej siły, naszego 

dobrobytu, naszej kultury. Szybkie uprzemysłowienie kraju w oparciu o nową 

technikę to podstawowy warunek nieustannego wzrostu sił naszego państwa 

ludowego, umacnianie zaś sił państwa — to niezawodna rękojmia umacniania 

niepodległości i suwerenności Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, to stałe 

podnoszenie jej roli, jej znaczenia, jej wkładu w ogólnoświatowe dzieło walki o 

pokój. 

 

Żyjemy w okresie pogłębiającego się w całym świecie rozkładu starego systemu 

gospodarki kapitalistycznej. Klasy pasożytnicze w pogoni za najwyższym zyskiem 

same zaostrzają i przyśpieszają kryzys tego systemu.   Grabiąc bezlitośnie 

podporządkowane sobie narody, imperialiści rozpętują gorączkę zbrojeń, 

organizują bloki wojenne, szerzą zbrodniczą psychozę masowego ludobójstwa, 

odbudowują rozbite szczątki hitlerowskiego Wehrmachtu w celu podszczuwania 

do nowych napaści, między innymi i na nasz kraj. Ale naród polski nie jest dziś 

izolowany i bezbronny jak przed wrześniem 1939 roku. Naród polski jest dziś 

czynnym współtwórcą nowej epoki wielkich przeobrażeń społecznych, które 

ogarnęły już trzecią część globu i oddziałują na cały świat, pobudzając do walki 

wyzwoleńczej uciśnione narody. Naród polski jest dziś czynnym 

współuczestnikiem najpotężniejszego ruchu postępowego w dziejach ludzkich 

— wielkiego ruchu obrońców pokoju, który ogarnia swym zasięgiem olbrzymią 

większość ludzkości. Naród polski szczyci się dziś niezłomnym przymierzem i 

przyjaźnią z narodami wielkiego Związku Radzieckiego i krajów demokracji 

ludowej. 

 

Nigdy w swych dziejach Ojczyzna nasza nie była tak jak dziś potężnie i 

niezawodnie sprzymierzona z najbardziej postępowymi siłami świata, 

broniącymi nowych zasad pokojowego współżycia międzynarodowego, szczerej 

współpracy, całkowitego równouprawnienia, wzajemnego poszanowania i 

braterskiej pomocy. Dzięki przymierzu i przyjaźni z narodami ZSRR Polska 

Rzeczpospolita Ludowa czuje się nie tylko bardziej niż kiedykolwiek 

zabezpieczoną przed napaścią imperialistów, neohitlerowców i ich 

amerykańskich patronów, ale korzysta z wielkiej, bezinteresownej, serdecznej 

pomocy Wielkiego Kraju Rad w rozwoju swego przemysłu, swej gospodarki, w 
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przyswajaniu sobie wspaniałych osiągnięć nauki i techniki radzieckiej. 

Szczególnym braterskim i niezrównanym wyrazem pomocy narodów 

radzieckich, przepięknym przejawem serdecznej troski Wielkiego Przyjaciela 

Polski — Józefa Stalina — o szybszą rozbudowę naszej stolicy jest 

wspaniałomyślny i szlachetny dar rządu radzieckiego dla Warszawy — budowa 

wielkiego Pałacu Kultury i Nauki.  

 

(Oklaski)  

 

Niech mi więc będzie wolno z tej trybuny naszego Sejmu przesłać narodom 

radzieckim i ich Wielkiemu Wodzowi gorące uczucia wdzięczności i braterskie 

pozdrowienia w imieniu naszego narodu. 

 

(Burzliwe, długotrwałe oklaski) 

 

Realizacja Programu Frontu Narodowego wysuwa przed Rządem jako czołowe 

zadanie nieustanne pogłębianie przyjaźni i współpracy z narodami państwa 

socjalistycznego i krajów wyzwolonych z jarzma kapitalizmu — najważniejszej 

rękojmi zwycięstwa w walce o utrwalenie pokoju i zabezpieczenie 

niepodległości Polski Ludowej. 

 

Stojąc na straży historycznych interesów narodu, jego bezpieczeństwa i 

suwerenności, uważamy równocześnie za swój najświętszy obowiązek czynić 

wszystko, co jest w naszej mocy, aby podnosiła się stopa życiowa człowieka 

pracy, aby jego potrzeby materialne i kulturalne były zaspokajane coraz pełniej. 

 

Od czego zależy tempo naszych osiągnięć w tym kierunku? 

 

Zależy ono od czynnego poparcia przez cały naród wysiłków Rządu 

zmierzających do uruchomienia wielkich rezerw tkwiących w naszej gospodarce, 

w naszym życiu. 

 

Szybki rozwój przemysłu jest główną dźwignią rozwoju wszystkich dziedzin 

gospodarki narodowej, a zwłaszcza rolnictwa, które odziedziczyliśmy po 

dawnym ustroju kapitalistyczno-obszarniczym w stanie szczególnie zacofanym. 

Podnoszenie poziomu sił wytwórczych we wszystkich dziedzinach gospodarki 

narodowej — to warunek szybkiego wzrostu dobrobytu materialnego i kultury 

całego społeczeństwa. Praktycznym zadaniem prowadzącym do tego celu jest: 
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stałe podnoszenie wydajności pracy zarówno w przemyśle, jak w rolnictwie i 

innych działach gospodarki narodowej; 

 

rozwój współzawodnictwa socjalistycznego i przodownictwa w pracy, 

umacnianie ofiarności i odpowiedzialności całej załogi zakładów przemysłowych 

za terminowe wykonanie planów produkcyjnych; 

 

pogłębianie ruchu racjonalizatorów i wynalazców, najlepsze wykorzystanie 

urządzeń przemysłowych i nowej techniki; 

 

walka z marnotrawstwem surowców, materiałów, paliw i energii; walka z 

brakoróbstwem i o coraz lepszą jakość wytworów produkcji; 

 

szybki wzrost mechanizacji i wyższej techniki w rolnictwie przez rozwój 

spółdzielni produkcyjnych i Państwowych Ośrodków Maszynowych; 

 

umacnianie spójni między miastem i wsią; 

 

walka ze spekulacją i wszelkimi pozostałościami wyzysku mas pracujących; 

 

walka o zwycięskie wykonanie wielkich historycznych zadań naszego Planu 

Sześcioletniego. 

 

Droga, którą kroczyć będzie powołany dziś Rząd, będzie drogą codziennej troski 

o człowieka pracy, będzie drogą nieubłaganej walki ze szkodnictwem i wszelką 

wrogą działalnością, będzie drogą stanowczego tępienia bezmyślności i tępoty, 

bezduszności i biurokratyzmu, które wciąż jeszcze tyle szkód powodują w 

naszym życiu. 

Prowadzić będziemy nieubłaganą walkę z wszelkimi agenturami, które usiłują 

podkopywać siłę i zwartość naszego państwa ludowego, z wszelkimi 

ekspozyturami wrogich ośrodków imperialistycznych: amerykańskich czy 

watykańskich, winowskich czy wuerenowskich, trockistowsko-titowskich czy 

syjonistycznych. 

 

Naszym niezawodnym oparciem we wszystkich wysiłkach na tej drodze jest 

rosnąca wciąż aktywność społeczna milionowych mas pracujących. Coraz 

powszechniejszy czynny udział milionów Polaków w twórczym życiu i rozwoju 

naszego kraju, w umacnianiu naszego państwa, w kształtowaniu naszej 

przyszłości — to największa zdobycz i najpotężniejsze źródło sił naszego narodu. 
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Masy ludowe coraz liczniej skupiają się pod sztandarami walki o całkowite 

zlikwidowanie wielowiekowych krzywd społecznych, walki o nowy, lepszy i 

sprawiedliwy ustrój społeczny, pod sztandarami budownictwa socjalistycznego. 

Rośnie świadomość polityczna milionów Polaków — dawniej gnębionych i 

okradanych z elementarnych praw obywatelskich. Wzmaga się coraz bardziej 

świadomy i czynny udział najszerszych mas w rządzeniu swoim państwem, 

państwem ludu pracującego. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

stała się już niewzruszoną ostoją i natchnieniem wielkiej mobilizacji mas 

obywateli w ich dążeniu do utrwalenia i rozszerzenia zdobyczy ludu pracującego. 

Bezspornymi i wspaniałymi przykładami tej mobilizacji jest udział 

wielomilionowych mas naszego narodu w wielkich plebiscytach na rzecz sprawy 

pokoju, w szerokiej, powszechnej niemal dyskusji ogólnonarodowej nad 

Konstytucją, wreszcie w potężnym swą niezrównaną wymową wyniku wyborów 

do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na platformie Frontu Narodowego. 

W tym powszechnym wzroście aktywności społecznej, w rosnącej zdolności 

mobilizacyjnej mas, w pogłębiającej się jedności narodu tkwi niezwyciężona siła 

naszego ustroju, siła naszego państwa ludowego. Coraz liczniejsze miliony 

obywateli naszego kraju łączą się w dążeniu do budowy coraz bardziej 

dostatniego, kulturalnego, pełnego godności i dumy życia człowieka pracy w 

naszej umiłowanej Ojczyźnie. 

 

Pogłębiać tę rosnącą jedność i aktywność milionów Polaków, umacniać ze 

wszech miar ich czynny i świadomy współudział w budowie nowego życia — oto 

wielkie i naczelne zadanie polityczne wyłonionego dziś przez Sejm Rządu Polskiej 

Rzeczypospolitej   Ludowej.   Z   potężnych   i   niewyczerpanych źródeł rosnącej 

energii społecznej mas Rząd ten czerpać będzie siły w swej codziennej pracy. 

 

Pragnę zapewnić Was, Obywatele Posłowie, że powołany przez Was Rząd 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej czynić będzie wszystko, aby nie zawieść 

Waszego zaufania, aby oprzeć swoją pracę na poparciu całego narodu. Wspólnie 

z milionami robotników i chłopów pracujących, w oparciu o rosnącą aktywność 

tych mas, o współudział w życiu naszego państwa milionów mężczyzn i kobiet, w 

oparciu o wspaniały entuzjazm twórczy milionów młodych budowniczych Polski 

Ludowej, w oparciu o pogłębiającą się wciąż jedność moralno-polityczną 

naszego narodu — czynić będziemy wszystko, aby wytrwałą, ofiarną pracą dla 

Ojczyzny umacniać wciąż jej siły, budować wspólnym porywem naszych 

gorących dla niej uczuć i codziennego dla niej wysiłku szczęście i wielkość 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.  
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(Długotrwałe, burzliwe oklaski) 

 

„Trybuna Ludu” 

nr 326 (1388) 22 listopada 1952 r. 
 


