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Drodzy towarzysze i przyjaciele! 

 

Z uczuciem głębokiego wzruszenia pragnę przekazać Wam najgorętsze 

braterskie pozdrowienia od Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od polskiej 

klasy robotniczej i narodu polskiego. 

 

(Burzliwe, długotrwałe oklaski) 

 

XIX Zjazd wielkiej bohaterskiej Partii Komunistycznej, Partii stworzonej, 

wychowanej i kierowanej przez Lenina i Stalina, jest olbrzymim wydarzeniem w 

życiu mas pracujących całego świata. Obradom tego Zjazdu towarzyszą 

płomienne i radosne uczucia setek milionów ludzi pracy we wszystkich 

zakątkach świata. Szczególnie gorące uczucia braterskiej wdzięczności, przyjaźni 

i solidarności pragnę przekazać Zjazdowi od całego polskiego ludu pracującego. 

Historyczne, o światowym znaczeniu zwycięstwo Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich nad faszyzmem w drugiej wojnie światowej stało się 

zwrotnym momentem w życiu wielu narodów, a w szczególności "wielkim 

przełomem w losach i w życiu narodu polskiego, fundamentem jego odrodzenia 

i rozkwitu. 

 

Wiele, niezmiernie wiele mają do zawdzięczenia WKP(b), jej polityce, jej walce, 

jej zwycięstwom i osiągnięciom polskie masy pracujące. Mają jej do 

zawdzięczenia wszystko, co było i jest dla nich najdroższe: wyzwolenie z niewoli 

faszystowskiej, utrwalenie niepodległości narodowej, szybki rozkwit gospodarki, 

kultury i siły wewnętrznej swego państwa ludowego. 

 

Dzięki zwycięstwu wyzwoleńczej Armii Radzieckiej powróciły do Polski jej 

prastare ziemie ojczyste nad Nysą, Odrą i Bałtykiem. Wyzbywszy się hańby 

ucisku bratnich narodów: ukraińskiego, białoruskiego, litewskiego, Polska 

Ludowa stała się państwem narodowo jednorodnym.   Władza ludowa zniosła 

własność obszarniczą i kapitalistyczną, przeprowadzając reformę rolną i 

unarodowienie przemysłu. W ciągu ośmiu lat Polska przekształciła się z kraju 

słabego gospodarczo i bezlitośnie wyzyskiwanego przez obcych kapitalistów — 

w kraj szybko uprzemysławiający się i rosnący ekonomicznie. Unarodowiony 

przemysł polski produkuje już obecnie trzykrotnie więcej niż przed wojną. W 

kraju dokonuje się wielki proces rewolucji kulturalnej w oparciu o przeobrażenia 

gospodarcze i techniczne. Naród polski przekształca się szybko w nowy, 

socjalistyczny naród. Decydującą rolę w tych przemianach historycznych, 

wyzwalających dziś potężne siły i talenty twórcze polskich mas ludowych, 
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odgrywa braterska pomoc radziecka, przyjaźń i przykład narodów radzieckich, 

którymi kieruje i które prowadzi zwycięsko wciąż naprzód do komunizmu — 

WKP(b). 

 

(Burzliwe oklaski) 

 

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza czerpie swą siłę ideową z wielkiej 

skarbnicy doświadczeń WKP(b), uczy się jej hartu i jej niezrównanej strategii i 

taktyki w walkach klasowych i w budownictwie socjalizmu. Dzięki przykładowi, 

pomocy braterskiej WKP(b) polski ruch robotniczy wyrósł i stał się dziś 

przodującą siłą narodu. 

 

Związek Radziecki, jego Partia, jej Wódz, towarzysz Stalin— to potężna i 

niepokonana siła ideowa oddziałująca na cały świat, pobudzająca świadomość 

setek milionów ludzi, porywająca narody uciskane do walki o wolność i pokój, 

rodząca wspaniały entuzjazm twórczy w budownictwie lepszego ustroju 

społecznego wśród narodów wyzwolonych z jarzma kapitalizmu. Dzieje ludzkie 

nie znały dotąd równie wielkiej, równie dynamicznej i twórczej potęgi ideowego 

oddziaływania na społeczeństwo ludzkie w skali światowej. Jest to siła 

przeobrażająca setki milionów ludzi, zmieniająca nawet dawniej zacofane 

narody w przodujące narody socjalistyczne. Jest to siła kształtująca nowe, 

odrodzone społeczeństwo ludzkie, potępiające wszelki ucisk i wyzysk człowieka 

przez człowieka, siła, której ostatecznym celem jest zniesienie wszelkiej tyranii, 

utrwalenie na zawsze pokoju i braterstwa między narodami. Jest to nowa i 

niezrównana, zwycięska i nieśmiertelna siła ideowa wielkiej epoki stalinowskiej.  

 

(Oklaski) 

 

Tylko międzynarodowy rewolucyjny ruch proletariacki, tylko wielka nauka 

marksistowsko-leninowska, rozwijana przez Stalina ku swym dzisiejszym 

szczytowym osiągnięciom, które znalazły swój wyraz w ostatnich pracach 

towarzysza Stalina „Marksizm a zagadnienia językoznawstwa” i „Ekonomiczne 

problemy socjalizmu w ZSRR” — pracach posiadających olbrzymie znaczenie dla 

krajów demokracji ludowej — tylko socjalizm, urzeczywistniony po raz pierwszy 

w dziejach dzięki genialnemu kierownictwu WKP(b) — mogły zrodzić taką siłę i 

nadać jej niepowstrzymany rozmach światowy. 

 

Projekt dyrektyw XIX Zjazdu w sprawie nowego pięcioletniego planu dalszego 

rozwoju ZSRR — to jeszcze jeden nieodparty dowód wyższości ekonomiki 
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socjalistycznej nad kapitalistyczną, to dobitny dowód prawdziwie 

humanistycznego charakteru rozwoju ekonomicznego ZSRR. Jakże jaskrawym 

przeciwstawieniem są te plany gospodarcze, te potężne budowle komunizmu i 

prace nad przeobrażeniem przyrody, nad nieustannym podnoszeniem kultury, 

wiedzy i dobrobytu narodu — w porównaniu z marazmem i wynaturzeniami 

militarystycznej gospodarki kapitalistycznej. To przeciwstawienie jest główną 

cechą sytuacji światowej obecnego okresu. 

 

Szczególną wymowę mają dziś słowa towarzysza Stalina, wypowiedziane w 

zakończeniu obrad XVIII Zjazdu WKP(b): 

 

„Najważniejszym wynikiem jest to, że klasa robotnicza naszego kraju przez 

zniesienie wyzysku człowieka przez człowieka i ugruntowanie ustroju 

socjalistycznego dowiodła całemu światu słuszności swojej sprawy. Jest to 

główny wynik, ponieważ umacnia on wiarę w siły klasy robotniczej i w 

nieuchronność jej ostatecznego zwycięstwa” [1]. 

 

Nowa pięciolatka stalinowska podnosi jeszcze wyżej w masach pracujących 

całego  świata  poczucie  słuszności  ich sprawy i wiarę w jej zwycięstwo. Oto 

dlaczego obecny  XIX Zjazd WKP(b) stał się tak bliskim i doniosłym wydarzeniem 

w życiu ludu pracującego na całej kuli ziemskiej, w tej liczbie również w życiu 

ludu pracującego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, który ze szczególnym 

rozmachem i entuzjazmem współzawodnictwa socjalistycznego wita ten Zjazd  

jako wielki triumf nadziei mas pracujących całego świata. 

 

Imperializm czyni wszystko, aby osłabić i podporządkować swej woli narody, 

które znalazły się w orbicie jego wpływów, aby potęgować nienawiść w 

stosunku do narodów, które uniezależniły się od jego panowania. 

 

Związek Radziecki daje światu przykład nowych stosunków międzynarodowych 

między krajami wyzwolonymi z przemocy imperialistycznej dzięki zwycięstwu 

narodów radzieckich. Stosunki te cechuje braterski sojusz, przyjaźń i owocna 

wzajemna współpraca we wszystkich ważnych dziedzinach życia tych narodów. 

W tych nowych, nie znanych dawnemu światu, możliwych tylko dzięki 

zwycięstwu Wielkiej Rewolucji Proletariackiej stosunkach międzynarodowych — 

Polska Ludowa korzysta z potężnej i wszechstronnej, bezinteresownej i 

serdecznej pomocy Związku Radzieckiego i dzięki tej pomocy osiągnęła już dziś 

niezwykle pomyślne warunki dla coraz szybszego marszu naprzód po drodze 

swego uprzemysłowienia, swego budownictwa socjalistycznego.  Jednym tylko z 
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niezliczonych przykładów tej braterskiej, serdecznej pomocy jest wspaniały dar 

Związku Radzieckiego dla zburzonej przez najeźdźcę hitlerowskiego Warszawy 

— budowa potężnego Pałacu Kultury i Nauki. Historia dawnych, 

przedrewolucyjnych stosunków międzynarodowych nie zna i nie mogła znać 

takich przykładów. Tylko zwycięstwo socjalizmu, tylko wielka idea 

internacjonalizmu proletariackiego, której niedościgniony wzór dawali zawsze 

ruchowi międzynarodowemu Lenin i Stalin, której niezłomnym przewodnikiem 

w swej polityce międzynarodowej i w stosunkach z bratnimi krajami jest dziś 

Związek Radziecki, stworzyły możliwość takich nowych stosunków. 

 

XIX Zjazd WKP(b) stanie się dla całego międzynarodowego ruchu 

komunistycznego potężnym bodźcem i natchnieniem ideowym w jego dalszej 

walce. Projekt nowego Statutu Partii — to porywający swym niezrównanym 

humanizmem dokument bojowych, moralno-politycznych osiągnięć i zadań, 

które wysuwa Partia przed milionowymi szeregami swych członków, a poprzez 

nich — przed masami pracującymi ZSRR. Dokument ten stanie się dla 

wszystkich, którzy walczą o komunizm, wzorem ofiarności, bojowości, 

najwyższego oddania Wielkiej Sprawie i Wielkiej Idei, którą głosi przodująca 

nauka społeczna — marksizm-leninizm, którą postawiła przed ludzkością nowa, 

stalinowska epoka. 

 

W nowej sytuacji światowej nieporównanie wyrosły zadania partii robotniczych i 

komunistycznych, wcielających w życie stalinowskie wskazania walki o pokój, 

demokrację i socjalizm. Wyrósł, rozszerza się, potężnieje światowy ruch 

obrońców pokoju, kurczy się baza społeczna imperializmu, wzmaga się 

oburzenie przeciwko bezwstydnym, zbrodniczym prowokacjom i zakusom 

agresorów imperialistycznych. Wzmacniać, uaktywniać ten wielki ruch społeczny 

mas, nauczyć się nim kierować tak, aby pod sztandarami walki o pokój stanęła 

decydująca większość ludzi, aby zbrodnicze plany podżegaczy wojennych 

obróciły się wniwecz — oto bojowe zadanie awangardy proletariackiej we 

wszystkich krajach i zakątkach świata. Na miarę zadań dziejowych nowej epoki 

partie robotnicze i komunistyczne muszą wychowywać kadry swych bojowników 

i według tej miary kształtować nieustannie świadomość i aktywność milionów 

ludzi pracy. W tym kierunku zmierzają wysiłki również naszej partii — Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zbudowaliśmy państwo ludowo-demokratyczne 

— Polską Rzeczpospolitą Ludową, umacniamy jej zręby, oparte na niezłomnym 

sojuszu robotniczo-chłopskim, oparte na głębokim patriotyzmie i 

internacjonalizmie. 
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Karczujemy grubą warstwę przesądów i uprzedzeń, które były hodowane i 

podsycane przez wieki, a zostały podcięte dzięki Wielkiej Rewolucji 

Październikowej, dzięki historycznemu zwrotowi w stosunkach między naszymi 

narodami. 

 

Budujemy kolosy gospodarcze, jak Nowa Huta, oparte na radzieckim sprzęcie, 

na przodującej radzieckiej technice, na wielkich osiągnięciach radzieckiej nauki. 

Wspaniałomyślna i braterska radziecka pomoc, radzieckie doświadczenie są 

potężnym bodźcem rozwoju naszej rodzimej myśli technicznej i naszych 

wysiłków w dziedzinie budownictwa socjalistycznego. 

 

Mamy poważne osiągnięcia socjalne i kulturalne. 

 

Wszystkie te osiągnięcia byłyby nie do pomyślenia bez pomocy narodów 

radzieckich, bez pomocy WKP(b) i osobistej troski naszego Wielkiego Przyjaciela 

— towarzysza Stalina. 

 

(Burzliwe, długotrwałe oklaski) 

 

Chcemy Was zapewnić, że na naszym posterunku zrobimy wszystko dla 

umocnienia całego frontu, całego obozu pokoju i socjalizmu. 

 

Nie będziemy szczędzili sił, aby nasz wkład odpowiadał najlepszym tradycjom i 

dążeniom naszego narodu w walce o postęp, aby odpowiadał zadaniom naszych 

wielkich czasów, zadaniom zwycięskiej epoki Lenina—Stalina. 

 

(Burzliwe oklaski) 

 

Niech żyje WKP(b) — gwiazda przewodnia światowego ruchu wyzwoleńczego 

mas pracujących! 

 

Niech żyje Związek Radziecki — ostoja pokoju, natchnienie wszystkich 

bojowników o socjalizm, symbol braterstwa i przyjaźni międzynarodowej! 

Niech żyje Wódz całej przodującej ludzkości w walce o pokój, o postęp, o 

socjalizm — towarzysz Stalin!  

 

(Burzliwe, długotrwałe oklaski, przechodzące w owację. Wszyscy wstają z miejsc) 

 

„Trybuna Ludu” 
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nr 282 (1344) 9 października 1952 r. 

 

Przypisy: 

 

[1] J. Stalin, „Zagadnienia leninizmu”, Warszawa 1951 r., str. 760. 
 

 


