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Towarzysze! Obywatele! Wyborcy! 

W najbliższą niedzielę naród polski wybierze posłów do Sejmu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie nowej Konstytucji. Będzie to wielki 
dzień w życiu naszego państwa, wielki i doniosły akt w dziejach naszego narodu. 
Po raz pierwszy w historii Polski naród nasz przystępuje do wyboru naczelnych 
władz w państwie, zjednoczony w szeregach Frontu Narodowego — jako jedna 
wielka i potężna siła, jako naród złączony jedną wspólną ideą, wspólnym 
programem działania. Już sam ten fakt świadczy o olbrzymich przeobrażeniach, 
jakie dokonały się w naszym kraju, o sile wewnętrznej naszego narodu, o jego 
wzroście i dojrzałości. 

Warto przecież przypomnieć sobie, jak wyglądały wybory w Polsce w okresie 
między dwiema wojnami światowymi. Społeczeństwo nasze stawało zawsze w 
tym okresie do wyborów rozproszkowane, zdezorientowane i w niemałej mierze 
obezwładnione oszustwem, uciskiem i terrorem stosowanym przez klasy 
pasożytnicze —- kapitalistów i obszarników, którzy coraz bardziej ograniczali lud 
pracujący w jego prawach. Prawdziwi obrońcy interesów mas pracujących, 
komuniści i rewolucyjni chłopi, byli ścigani i prześladowani w sposób najbardziej 
bezwzględny. Lecz nawet w takich warunkach skupiali oni dokoła swej 
rewolucyjnej i głęboko patriotycznej platformy duże rzesze wyborców. 
Decydowała jednak nie wola ludu, lecz mniej lub bardziej zamaskowane 
machinacje polityczne i oszustwa klik rywalizujących o miejsce we władzy, ale 
zgodnych ze sobą co do tego, że zadaniem władzy burżuazyjnej jest 
wzmocnienie kapitalistycznego systemu wyzysku mas pracujących oraz 
skrępowanie walki ludu pracującego przeciwko temu systemowi. 
Władza kapitalistyczno-obszarnicza tłumiła każdy sprzeciw mas broniących 
swych praw i żywotnych interesów, wszystkie zaś jej organy, zarówno 
„wybierane", jak mianowane z góry, były organami brutalnej dyktatury klas 
pasożytniczych, organami wyzysku, ucisku i terroru nad ludem pracującym, nad 
jego organizacjami politycznymi, zawodowymi i społecznymi, były organami 
gwałtu nad prawami ludu. Więcej nawet. Państwo kapitalistyczno-obszarnicze 
było nie tylko narzędziem sprzysiężenia przeciwko walczącemu o swój byt i swe 
prawa ludowi pracującemu, było ono narzędziem spisku przeciwko narodowi, 
przeciwko jego suwerenności i niepodległości. Kapitaliści zaprzedawali nasz kraj 
i oddawali go na żer szakalom imperialistycznym, wspólnie z nimi grabili i 
rabowali bogactwa ogólnonarodowe, wspólnie z najgorszymi wrogami Polski, 
państwami faszystowskimi, wspólnie z Hitlerem — przygotowywali haniebnie i 
zdradziecko niewolę Polski. Świadczą o tym niezbite fakty historyczne, 
potwierdziła to najstraszliwsza klęska narodu polskiego we wrześniu 1939 roku. 
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Nie inaczej wygląda dziś sytuacja w krajach kapitalistycznych Europy zachodniej . 
W swym historycznym przemówieniu na XIX Zjeździe Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego towarzysz Stalin wskazał, że współczesna burżuazja nie 
pozwala sobie już na liberalizowanie. 

„...Nie ma już tzw. «wolności jednostki» — prawa jednostki przyznawane są 
obecnie tylko tym, którzy posiadają kapitał, a wszyscy pozostali obywatele 
uważani są za surowy materiał ludzki, zdatny jedynie do wyzysku... Sztandar 
swobód burżuazyjno-demokratycznych wyrzucony został za burtę..."1 
 
Potwierdzeniem głębokiej prawdy tych słów towarzysza Stalina jest to, co się 
dzieje dziś we wszystkich krajach kapitalistycznych. Weźmy np. Francję, gdzie 
grupy rządzące, wbrew pięknym tradycjom tego kraju, wyrzekają się 
niezawisłości, podporządkowują się służalczo miliarderom amerykańskim i nie 
przebieraj ą w środkach, aby zmusić naród francuski do uległości wobec 
generała-dżumy Ridgwaya, który wraz ze swymi sztabami i żołdakami zachowuje 
się we Francji jak w kraju okupowanym. Terror policyjny, areszty 
najwybitniejszych działaczy społecznych, brutalne metody faszystowskiego 
gwałtu nad obywatelami — oto codzienne wydarzenia w dzisiejszej Francji, 
która uchodziła niegdyś za kraj swobód demokratycznych. Podobną politykę 
usiłuje się narzucić narodom Anglii i Włoch, Belgii i Holandii. 
Bo jakiż jest stosunek dzisiejszych rządów burżuazyjnych do najistotniejszej dla 
każdego narodu sprawy — do sprawy niepodległości i suwerenności narodowej? 
Oto co mówił na ten temat na XIX Zjeździe KPZR towarzysz Stalin: 

„Dawniej burżuazja uchodziła za głowę narodu, broniła praw i niepodległości 
narodu, stawiając je ponad wszystko. Obecnie ani śladu nie pozostało po 
zasadzie narodowej. Obecnie burżuazja sprzedaje za dolary prawa i 
niepodległość narodu. Sztandar niepodległości narodowej i suwerenności 
narodowej wyrzucony został za burtę”2. 

Trafność tych słów, tej druzgocącej oceny istoty i charakteru polityki 
burżuazyjnej w okresie gnicia kapitalizmu potwierdza wymownie historia władzy 
burżuazyjnej w Polsce w okresie przedwojennym. Pod władzą burżuazji Polska 
była tylko jednym z pionków na szachownicy polityki międzynarodowej wielkich 
państw imperialistycznych: Ameryki, Anglii, Francji, a później Niemiec 
hitlerowskich. Wbrew najżywotniejszym interesom narodu polskiego uczyniono 
z Polski bastion wypadowy przeciwko ZSRR — jedynemu państwu, które zrzuciło 

                                                           
1
 J. W. Stalin, Przemówienie na XIX Zjeździe KPZR, Warszawa 1952 I str. 13—14. 

2
 Tamże, str. 14—15. 
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z siebie okowy kapitalizmu i zwracało się do narodu polskiego z apelem przyjaźni 
i pokoju już w pierwsze dni Wielkiej Rewolucji Rosyjskiej. 

Już wówczas, w roku 1917, gdy Polska znajdowała się jeszcze pod butem 
niemiecko-austriackich okupantów, władza radziecka pod kierownictwem 
Wielkiego Lenina podejmowała decyzje gwarantujące Polsce niepodległość i 
suwerenność. Ale burżuazja polska wolała odrzucić te przyjazne i braterskie 
decyzje i apele Rewolucji Rosyjskiej, wolała pójść na służbę imperializmu i 
ciosem w plecy, wsparciem wojennej interwencji państw kapitalistycznych 
odpowiedzieć na wyciągniętą ku Polsce przyjazną dłoń narodów radzieckich. 
Burżuazja polska przez cały okres swych rządów pałała nienawiścią i usiłowała 
wychowywać społeczeństwo w nienawiści do ZSRR wbrew najżywotniejszym 
interesom narodu polskiego. Pod wpływem nienawiści do ZSRR i w śmiertelnym 
strachu, aby naród polski, biorąc za przykład narody radzieckie, nie poszedł na 
drogę rewolucyjnych przeobrażeń społecznych — faszyzm polski sprzęgną! się 
haniebną przyjaźnią z faszyzmem hitlerowskim i doprowadził Polskę do zguby. 
Dopiero gdy dzięki braterskiej pomocy narodów radzieckich lud pracujący w 
Polsce obalił raz na zawsze panowanie kapitalistów i obszarników, gdy sam ujął 
w swe ręce losy państwa, naród polski odrodził się, odżył, stanął twardo na nogi, 
rozpoczął nowe życie, nową epokę w swych dziejach, epokę potężnego rozwoju 
sił twórczych naszego narodu, jego gospodarki i kultury. 

Krótki, kilkuletni zaledwie okres minął od chwili pierwszych wyborów po 
wyzwoleniu Polski z niewoli hitlerowskiej. Odbywały się one jeszcze w 
warunkach ostrej walki z tymi, którzy usiłowali cofnąć wstecz koło historii, 
wydrzeć władzę z rąk ludu pracującego, przywrócić panowanie kapitalistów i 
obszarników, oddać kraj nasz na łup rabusiów imperialistycznych. Ale polskie 
masy pracujące nie dopuściły do tego, nie dały sobie wydrzeć z rąk władzy, 
rozbiły bez pardonu niecne próby szpiegów, zdrajców i agentów 
imperialistycznych, którzy usiłowali znów wyprzedawać za dolary prawa i 
niezawisłość naszego narodu. 

Dzięki zwycięstwu sił ludowych i patriotycznych Ojczyzna nasza w ciągu tych 
kilku lat wzrosła w siły, dźwignęła się wzwyż z dużą szybkością. Dzięki 
umocnieniu się władzy ludowej wyzwoliły się tkwiące w masach ludowych takie 
zasoby energii, woli i hartu, ofiarności i poświęcenia, inicjatywy i talentów, 
jakich nie znały nigdy poprzednie dzieje narodu. Oto dlaczego naród nasz staje 
dziś do wyborów zjednoczony i zwarty wewnętrznie, przeniknięty jednym 
duchem i jedną wolą. Jest to niezłomna wola obrony Polski Ludowej przed 
wszelkimi zakusami jej wrogów, nieugięta wola strzeżenia jej wolności i 
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niepodległości jako najświętszego skarbu, którego żadna wroga siła nie potrafi 
już wydrzeć narodowi. Jest to nieodparta wola budowania nowego i lepszego 
życia w naszej Ojczyźnie, a równocześnie utrwalenia pokoju między narodami. 
(Burzliwe oklaski). Taki jest Program Frontu Narodowego w najkrótszym 
sformułowaniu. 

Wynika z tego jasno., że Program Frontu Narodowego w Polsce Ludowej nie jest 
bynajmniej programem tymczasowym, ułożonym tylko na potrzeby agitacji 
wyborczej. Tak było dawniej z programami wyborczymi partii burżuazyjnych, 
które natychmiast po wyborach porzucały swoje programy jako niepotrzebne 
już świstki papieru i wracały do poprzedniej polityki — wprost przeciwstawnej 
do szumnych obietnic wyborczych. Dziś tak już nie jest i nigdy więcej nie będzie. 
(Długotrwałe oklaski). Dziś władzę w państwie trzyma mocno w ręku lud 
pracujący, który sam jest gospodarzem i twórcą swoich losów, równoznacznych 
z interesami narodu, z siłą państwa, z przyszłością Polski. 

Siła i autorytet Programu Frontu Narodowego polega na tym, że jest on 
programem działania wyrosłym z tego, co masy pracujące już zdobyły i osiągnęły 
w ciągu minionych lat władzy ludowej, z ich dorobku i z ich doświadczeń. 
Spiżowym i niezniszczalnym fundamentem tego programu i opartej na nim 
jedności narodu jest Wielka Karta praw i zdobyczy ludu — Konstytucja Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. (Burzliwe, długotrwałe oklaski). Niezłomną i 
niezawodną gwarancją trwałości i realności Programu Frontu Narodowego jest 
fakt, że wyraża on najistotniejsze, najżywotniejsze potrzeby, dążenia, tęsknoty 
mas pracujących, czyli olbrzymiej większości naszego narodu. Program ten 
wyraża najgorętsze pragnienia wszystkich ludzi, niezależnie od ich poglądów czy 
wyznania, partyjnych czy bezpartyjnych, ludzi, którzy kochają Polskę, którzy chcą 
wykuwać wielkość i siłę swej Ojczyzny oraz walczyć o zabezpieczenie trwałego 
pokoju i współpracy między narodami. (Oklaski). Nie ma i nie może być 
lepszego, słuszniejszego, szlachetniejszego programu działania w okresie, w 
którym żyjemy. Nie -ma i nie może być innego programu, który by w równym 
stopniu mógł zespolić, zmobilizować, zjednoczyć, uaktywnić wielomilionowe 
szeregi naszego narodu, robotników i chłopów, inteligencję i uczącą się 
młodzież, matki i dziewczęta — wszystkich prostych i uczciwych ludzi pracy, 
twórców kultury, sztuki, literatury, pracowników nauki, żołnierzy stojących na 
straży wolności i niepodległości naszego kraju. 

Oczywiście, Program Frontu Narodowego jest nie do przyjęcia dla tych, którzy 
wysługują się agenturom podżegaczy wojennych, którzy spiskują przeciw Polsce 
Ludowej i pragną jej upadku. Są jeszcze, niestety, i tacy, którzy chcieliby, aby 
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imperialiści przywrócili siłą dawny system wyzysku i grabieży i uczynili z Polski 
kolonię amerykańsko-hitlerowską, nową Generalną Gubernię, żerowisko dla 
małych i większych szakali, żyjących z wyzysku cudzej pracy, dla różnych hien i 
pasożytów tuczących się na cmentarzysku zbrodni — jak to miało miejsce za 
czasów Hitlera. Obecnie zaś uprawiają oni dywersję i sabotaż, szerzą 
oszczerstwa i plotki, czerpiąc natchnienie z fałszów amerykańsko-hitlerowskiej 
propagandy radiowej. Takie wyrodki i odszczepieńcy zajmują jawnie lub skrycie 
wrogą postawę wobec Programu Frontu Narodowego. Naszym zadaniem jest 
nie dopuścić do tego, aby takie elementy przeszkadzały nam w naszej twórczej 
pracy. (Oklaski). Naszym zadaniem jest czuwać na każdym kroku, aby 
paraliżować z miejsca wszelką podstępną i wrogą akcję zmierzającą często w 
sposób perfidny, obłudny, zamaskowany do rozbijania wewnętrznej spoistości i 
jedności narodu. Musimy pamiętać, że nasz marsz naprzód wymaga szczególnej 
czujności i troski o nasze budownictwo. Program Frontu Narodowego nabiera 
właściwej wagi i wyrazu dopiero wtedy, gdy go rozpatrujemy w świetle sytuacji 
ogólnej, w jakiej znajduje się świat dzisiejszy. Nie jesteśmy bynajmniej oderwani 
od życia innych narodów, od walk i tendencji, które ścierają się z sobą na arenie 
międzynarodowej. Nie ma dziś narodów żyjących w odosobnieniu, niezależnie 
od wydarzeń światowych. Wprost przeciwnie. Sytuacja międzynarodowa splata 
się dziś w większym niż kiedykolwiek stopniu z życiem i rozwojem narodów 
świata. Przede wszystkim zaś nie może dla nas, którzyśmy niedawno dopiero 
przeżyli straszliwą gehennę tyranii hitlerowskiej — być obojętny fakt, że na 
zachodzie Europy pod protektoratem amerykańskich podżegaczy wojennych 
tworzy się znów nowy Wehrmacht, nowa armia najeźdźców pod komendą 
wypuszczonych z więzień generałów hitlerowskich  i  pod  naczelnym  
dowództwem  amerykańskich generałów, którzy zdobyli już najhaniebniejszą 
sławę ludobójstwa w Korei. Nie może być dla nas obojętny fakt, że wzbogaceni 
na wojnach miliarderzy amerykańscy knują gorączkowo nowe spiski przeciwko 
narodom, które bronią swej niezależności, że amerykańscy podżegacze wojenni, 
którzy czerpią olbrzymie, miliardowe zyski z przemysłu zbrojeniowego, pchają 
usilnie gospodarkę państw kapitalistycznych na tory niesłychanie szkodliwej i 
rujnującej dla tych narodów ekonomiki wojennej. 

Winniśmy śledzić z najwyższą uwagą rozwój sytuacji światowej, ale 
równocześnie winniśmy wiedzieć i nigdy nie zapominać o tym, co jest 
najważniejsze dla prawidłowej oceny tej sytuacji. Układ sił w świecie zmienił się 
zasadniczo już po pierwszej wojnie światowej, z chwilą zwycięstwa Wielkiej 
Rewolucji Proletariackiej, której trzydziestopięciolecie przypada właśnie za dwa 
tygodnie. Zwycięstwo socjalizmu w ZSRR wyzwoliło w narodach radzieckich tak 
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potężne siły twórcze, nadało ich rozwojowi taki rozmach, jakiego nie znały dotąd 
nigdy dzieje ludzkie. Sprawdzianem potęgi tych sił było rozbicie przez nie, 
niepokonanej zdawało się, machiny militarnej faszyzmu w czasie drugiej wojny 
światowej i wyzwolenie z niewoli faszystowskiej szeregu narodów europejskich. 
(Długotrwałe oklaski). 

Rozwój sytuacji międzynarodowej po drugiej wojnie światowej jeszcze 
gruntowniej i w sposób decydujący wpłynął na dalszą zmianę układu sił w 
świecie w kierunku zwycięstwa idei wolnościowych i wyzwoleńczych. 
Doniosłym, historycznym wydarzeniem dla nowego układu sił w świecie było 
zwycięstwo wielkiego narodu chińskiego, który wyzwolił się z kajdan tyranii 
imperialistycznej. (Oklaski). Zwycięstwo władzy ludowej w Chinach wzmogło i 
spotęgowało walkę wyzwoleńczą narodów kolonialnych, zadało nowy potężny 
cios  systemowi imperializmu. 

Kapitalizm jako system polityczny i społeczno-gospodarczy już od czasu 
pierwszej wojny światowej wszedł w okres pogłębiającego się wciąż i 
nieuleczalnego kryzysu. Po drugiej wojnie światowej kryzys ten wszedł w jeszcze 
ostrzejszą fazę. Gospodarka światowa rozpadła się na dwa rynki. Jeszcze 
bardziej wzmogły się przeciwieństwa między państwami kapitalistycznymi. Im 
brutalniej imperialiści amerykańscy wydzierać będą swym „młodszym 
partnerom", a faktycznym wasalom, tereny wyzysku, źródła surowców i rynki 
zbytu, tym bardziej wzmagać się będzie opór tych ostatnich. 

W swej epokowej pracy pt. „Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR" 
towarzysz Stalin dał genialnie jasną i głęboką analizę sytuacji gospodarczej 
zarówno w świecie kapitalistycznym, jak i w Związku Radzieckim. W sposób 
niezwykle ścisły nakreślił towarzysz Stalin wspaniałą, porywającą perspektywę 
rozwoju gospodarki społecznej w Kraju Zwycięskiego Socjalizmu. Rozwój ten 
zaczyna wstępować w nową, wyższą fazę, w okres przejścia od socjalizmu do 
komunizmu. (Burzliwe oklaski). Co oznacza to przejście do wyższej fazy 
gospodarki społecznej? Oznacza ono możliwość stopniowego osiągnięcia takich 
rozmiarów produkcji, która zabezpieczy społeczeństwu pełną obfitość dóbr i 
możność całkowitego i nieograniczonego zaspokajania przez ludzi wszystkich ich 
potrzeb. 

Trzydzieści pięć lat temu Wielka Rewolucja Październikowa po raz pierwszy w 
dziejach ludzkich zapoczątkowała na gruzach starego ustroju nowy ustrój, ustrój 
socjalistyczny oparty na poznanych przez przodującą naukę społeczną prawach 
rozwoju społecznego. Potężną budową socjalizmu w najtrudniejszych 
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warunkach, bo w zacofanym gospodarczo, wielomilionowym państwie, 
otoczonym nienawiścią świata kapitalistycznego, kierowali najwięksi i genialni 
wodzowie proletariatu — Lenin i Stalin. (Długotrwałe, burzliwe owacje). 
Socjalizm w ZSRR zmienił do gruntu warunki życia narodów tego kraju, rozwinął 
potężne siły wytwórcze i przy tym rozwinął je w tempie niebywale szybkim. 
Na XIX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego przedstawiciele 
poszczególnych republik radzieckich dawali podziwu godne przykłady swych 
osiągnięć nie tylko z dziedziny gospodarki, ale również z dziedziny kultury, nauki, 
sztuki, literatury, szkolnictwa itp., przykłady, które w sposób niezwykle jaskrawy 
uwypukliły bezsporną przewagę i wyższość ustroju radzieckiego nad systemem 
kapitalistycznym. (Długotrwała owacja. Zebrani wstają z miejsc. Padają okrzyki: 
„Niech żyje Związek Radziecki, dążący do komunizmu! Niech żyje Stalin!"). W 
ciągu trzydziestu pięciu lat władzy radzieckiej produkcja przemysłowa Związku 
Radzieckiego wzrosła 39 razy, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych w ciągu 
ostatnich trzydziestu pięciu lat produkcja przemysłu wzrosła zaledwie 2,6 razy. 
Jeśli porównać produkcję przemysłową ZSRR z ostatnich dwóch lat z produkcją 
przemysłową wszystkich lat pierwszej i drugiej pięciolatki, okaże się, że w latach 
1951 i 1952 produkcja przemysłowa będzie o 22% większa niż w obu 
pięciolatkach łącznie. (Oklaski). 

Kraje wyzwolone z pęt kapitalizmu — a więc Związek Radziecki oraz kraje 
demokracji ludowej, które zdobyły wolność dzięki rozgromieniu imperializmu 
niemieckiego i japońskiego — łączy przyjazna współpraca, wzajemna pomoc, 
braterskie stosunki, co wzmacnia i przyśpiesza rozwój każdego z tych narodów. 
Te nowe, nie znane poprzednim epokom stosunki międzynarodowej przyjaźni i 
współdziałania nie są bynajmniej czymś przypadkowym — wynikają one z 
samego charakteru ustroju socjalistycznego i jego ideologii, z zasady 
równouprawnienia i poszanowania wzajemnego, z dążenia do braterskiej 
wymiany swych osiągnięć. 

Wynika z tego z całą wyrazistością, że w świecie obecnym istnieją dwie siły, dwa 
systemy, z których jeden sprzyja rozwojowi gospodarki i kultury ludzkiej, 
przyśpiesza i wzbogaca ten rozwój, drugi zaś hamuje postęp ogólnoludzki, 
ciągnie wstecz i niszczy życie narodów. 

System socjalistyczny głosi zasadę pokoju, uważa za możliwe współistnienie 
różnych systemów społecznych i wymianę gospodarczą między nimi. System 
kapitalistyczny rozpętuje zbrojenia, podżega narody do wojny, grozi ludzkości 
nowymi klęskami i nowymi metodami masowego ludobójstwa. Burżuazyjni 
ideolodzy głoszą bzdurną teorię, że przyczyną głodu, nędzy, niedomagali w 
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świecie kapitalistycznym jest nadmiar ludzi, że ziemia jakoby jest w stanie 
wyżywić tylko połowę obecnej liczby ludzi. Ten haniebny i bezecny fałsz 
potrzebny jest imperialistycznym podżegaczom wojennym po to, aby 
usprawiedliwić ich zbrodnicze plany wojenne. 

Narody socjalistyczne — na odwrót — czynią wysiłki, aby zamienić bezpłodne 
obszary w urodzajne pola, stawiają przed nauką zadania pomnażania plonów i 
takiego przeobrażenia przyrody, aby zabezpieczała nieograniczoną obfitość dóbr 
i sprzyjała coraz bardziej rozwojowi ludzkiemu. (Oklaski). Nauka i polityka 
socjalistyczna nie tylko nie żywią obaw w związku ze wzrostem liczebnym 
ludności, ale — na odwrót — czynią wszystko w celu przyśpieszania tego 
wzrostu. 

Nas, Polaków, napełnia radością fakt, że w ciągu tak krótkiego czasu, jaki 
mieliśmy w swym rozporządzeniu, polska służba zdrowia potrafiła znacznie 
obniżyć śmiertelność ludzi powodowaną epidemiami i chorobami, że dzięki 
naszym osiągnięciom gospodarczym i zdrowotnym przeciętny okres życia 
obywateli Polski Ludowej przedłużył się o 5 lat w porównaniu z okresem 
przedwojennym, a przyrost naturalny ludności Polski osiągnął dziś tak wysokie 
liczby wzrostu, jakich nigdy jeszcze Polska nie miała. (Oklaski). Cieszymy się z 
każdego nowonarodzonego dziecka i będziemy je otaczali coraz większą opieką. 
(Oklaski). Wiemy, że nasza praca, nasza rosnąca szybko w miarę 
uprzemysłowienia kraju produkcja, zarówno przemysłowa, jak rolna, zdoła coraz 
pełniej i lepiej zaspokajać potrzeby mas pracujących. Taki jest właśnie główny i 
podstawowy cel naszego rozwoju gospodarczego, naszego wielkiego Planu 
Sześcioletniego — planu uprzemysłowienia Polski i zabezpieczenia naszej 
gospodarce wyższej i nowoczesnej bazy technicznej. Rozwijamy naszą 
gospodarkę narodową po to i tak, aby zapewniła w maksymalnym stopniu 
zaspokojenie stale rosnących materialnych i kulturalnych potrzeb całego 
społeczeństwa. (Oklaski). 

Polska Ludowa kroczy w szeregach narodów broniących pokoju. Wynika to z 
charakteru naszego ustroju ludowego, z naszych celów i zadań. Wiemy, że świat 
pokoju, demokracji i socjalizmu jest wielekroć silniejszy ideologicznie, 
politycznie i materialnie od tych sił, na które mogliby liczyć organizatorzy 
nowych napaści i prowokacji wojennych. (Burzliwe oklaski). Jesteśmy dumni z 
przyjaźni i poparcia narodów, które budują nowe, szczęśliwsze i szlachetniejsze 
życie, likwidując wyzysk człowieka przez człowieka. Szczególnie szczycimy się 
przyjaźnią narodów radzieckich, które zbudowały zwycięsko socjalizm i dziś 
rozpoczynają marsz ku wyższemu etapowi swego twórczego życia — marsz do 
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komunizmu. (Burzliwa owacja). Nasz Front Narodowy w walce o pokój i Plan 
Sześcioletni ułatwi jak najbardziej twórczy wkład naszego narodu do 
ogólnoludzkiego dzieła zabezpieczenia trwałego pokoju i nieograniczonego 
postępu myśli i pracy wolnego człowieka. 

Polska Ludowa — mimo olbrzymich zniszczeń wojennych — zdołała w ciągu 
siedmiu lat przekroczyć poziom przedwojennej produkcji przemysłowej przeszło 
czterokrotnie w przeliczeniu na głowę ludności, podczas gdy w ciągu dwudziestu 
lat przedwojennych produkcja przemysłu kapitalistycznego dreptała wciąż 
wokół poziomu z roku 1913, spadając w latach kryzysu znacznie poniżej tego 
poziomu. Czyż tylko ten jeden przykład nie świadczy o tym, jak głęboko zmieniły 
się warunki naszej pracy, jak wzrastają szybko nasze siły wytwórcze! 
Równorzędnie z tym wzrostem rośnie i róść będzie coraz szybciej człowiek, jego 
wiedza, jego kultura. (Oklaski). 

Winniśmy, oczywiście, zdawać sobie sprawę z tego, że nasze budownictwo 
nowego życia znajduje się jeszcze w początkowym, najtrudniejszym okresie 
swego rozwoju. Ciężkim brzemieniem jest dla nas wiekowe zacofanie, jakie 
otrzymaliśmy w spuściźnie po obszarnikach i kapitalistach. Zbyt mało upłynęło 
czasu, aby je odrobić- Niemałych wysiłków wymaga też od nas jeszcze doniosła 
sprawa odpowiedniego zabezpieczenia obrony naszego kraju. 
Rok 1952 nie był też rokiem wolnym od trudności: odczuliśmy skutki 
zeszłorocznej posuchy, daje nam się we znaki szkodnicza działalność kułaków i 
spekulantów, którzy wykorzystując te trudności chcą się tuczyć kosztem ludzi 
pracy. Ale rok 1952 był przede wszystkim rokiem rosnącej świadomości naszej 
bohaterskiej klasy robotniczej, która dała dowód swej dojrzałości politycznej i 
patriotyzmu, rozwijając coraz szerzej współzawodnictwo socjalistyczne i 
podnosząc znacznie naszą produkcję przemysłową w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. Rok 1952 był rokiem wzrostu świadomości chłopów pracujących, 
którzy coraz sprawniej realizują swe obowiązki względem państwa ludowego. 
Rok 1952 był rokiem wielkiej dyskusji narodowej nad naszą Konstytucją, był 
rokiem uchwalenia tej wiekopomnej w dziejach narodu Konstytucji Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. (Oklaski). Wreszcie rok 1952 jest rokiem wielkiej 
kampanii wyborczej do nowego Sejmu — najwyższej władzy narodu. 
Co jest rysem najbardziej znamiennym, najbardziej istotnym tych wielkich 
aktów, które mobilizują miliony ludzi? Ich cechą najbardziej znamienną jest 
umocnienie się w narodzie polskim przekonania, że kroczymy po słusznej 
drodze, po niezawodnej drodze, która prowadzi do dalszych zwycięstw, do coraz 
lepszego życia dla wszystkich ludzi pracy. (Burzliwe, długotrwałe oklaski. Zebrani 
wstają z miejsc i długo manifestują na cześć Bieruta). 
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Skąd płynie to przekonanie? Płynie ono z doświadczeń, które co dzień gromadzą 
miliony ludzi porównując swój ciężki los i swoją niedolę w ustroju 
kapitalistycznym z tymi możliwościami i z tymi warunkami, które powstają w 
tworzonym przez nich ustroju socjalistycznym, w Polsce, która przestała być dla 
nich macochą, a stała się Matką. 

Masy pracujące odczuwają jeszcze niemało kłopotów i dolegliwości w życiu 
codziennym, widzą niejedną usterkę, widzą niemało braków i niedbalstwa, 
niemało przejawów bezduszności i biurokratyzmu w naszych urzędach i 
instytucjach i słusznie wytykają te braki i usterki. Ale masy pracujące wiedzą też 
coraz lepiej, że te braki i usterki mogą być zwalczone i będą zwalczone, że od 
wzrostu kontroli społecznej, od wzrostu śmiałej krytyki, od wzrostu aktywności i 
dyscypliny mas zależą lepsze wyniki naszej gospodarki, zależy usprawnienie 
pracy urzędów i instytucji, które im służą i im całkowicie podlegają. Masy 
rozumieją coraz lepiej, coraz pełniej głęboki demokratyzm naszego państwa w 
odróżnieniu od przedwrześniowego państwa dyktatury kapitalistów i 
obszarników. (Oklaski. Z sali padają okrzyki: „Niech żyje polska klasa robotnicza i 
jej awangarda PZPR!"). 

Każdy uczciwy Polak widzi dziś, że narodowi przewodzi dzielna, bohaterska, 
zahartowana w walce i ofiarna klasa robotnicza, że jej sojusznikiem wiernym i 
niezawodnym jest nasze chłopstwo pracujące, że razem z nią kroczy nasza 
utalentowana, światła, zdolna do poświęceń inteligencja pracująca. Naród nasz, 
zjednoczony, scalający w sobie takie siły, nie boi się trudności, potrafi je 
pokonywać. 

Bogata i piękna jest nasza ziemia polska. Kryje ona w sobie jeszcze wielkie nie 
wykorzystane skarby, które mogą służyć dalszemu rozwojowi naszego narodu. 
Nie wykorzystujemy jeszcze wielkiej siły naszych rzek, które czekają na 
uregulowanie, na wykorzystanie ich potężnych zasobów energetycznych. Wisła, 
Bug, Odra będą w ciągu kilkunastu lat przekształcone w nowoczesne arterie 
żeglugowe, powiązane wzajemnie z olbrzymią korzyścią dla transportu, dla 
rolnictwa i dla budowy szeregu wielkich i średnich hydroelektrowni oraz 
wielkich zbiorników wodnych, zabezpieczających kraj przed klęskami powodzi. 
Poważnego rozwoju oczekują nasze nie dość jeszcze intensywne poszukiwania 
geologiczne. Wzmożenie tych prac w najbliższych latach zwiększy niewątpliwie 
poważnie nasze rodzime zasoby surowcowe. Nasze rolnictwo wymaga szerszego 
stosowania nowoczesnej wiedzy agronomicznej i techniki. Wzmocnienie 
wysiłków w tym kierunku poważnie wzbogaci urodzajność naszej ziemi i wzrost 
naszej hodowli. 
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Musimy w myśl Programu Wyborczego Frontu Narodowego szybko 
rozbudowywać nasz przemysł — podstawę naszej siły i dobrobytu. Musimy 
szybciej odbudowywać zniszczone miasta, musimy w całym kraju budować 
więcej mieszkań dla ludzi pracy, dla nowych małżeństw. Szerokie i wielkie stoją 
przed nami zadania. Winniśmy dla ich wypełnienia jeszcze szerzej otworzyć 
drogę do pracy i nauki naszej młodzieży i milionom kobiet, wszystkim ludziom 
utalentowanym i uzdolnionym. 

Najważniejszą sprawą jest pogłębiać nadal jedność narodu na gruncie Programu 
Frontu Narodowego. (Długotrwałe oklaski). Jest u nas jeszcze sporo ludzi 
noszących na sobie piętno wychowania kapitalistycznego, które zaszczepiało 
egoizm i sobkostwo. Nie łatwo jest im wydrzeć się z kręgu swych ciasnych 
zainteresowań i trosk. Nie widzą jeszcze dość wyraźnie, że ich los osobisty, ich 
pomyślność i powodzenie w życiu są nierozerwalnie związane z losem całego 
narodu, z ich udziałem we wspólnej pracy. Trzeba przyznać, że nie zawsze 
umiemy pomóc tym ludziom uwolnić się od ich zbyt ciasnego zasięgu życia. 
Powinniśmy głębiej sięgnąć naszą pracą wychowawczą, zaszczepianiem nowej, 
szlachetniejszej, socjalistycznej moralności. Trzeba też skończyć z papierkowym 
podejściem do ludzi. Winniśmy oceniać ludzi według ich szczerych i ofiarnych 
wysiłków w pracy — niezależnie od ich nieraz błędnej postawy w dawnych 
warunkach. Należy takim uczciwym ludziom stworzyć jak najpomyślniejsze 
warunki życia i pracy! 

Drodzy przyjaciele! 

Zjednoczeni wspólnym pragnieniem pomnażania siły i wielkości naszej 
umiłowanej Ojczyzny — pójdziemy w niedzielę do urn wyborczych, aby nie tylko 
spełnić osobiście swój obowiązek obywatelski. Sprawa wyborów to bynajmniej 
nie sprawa formalna, to nie tylko sprawa osobistego obowiązku. Dni wyborów 
— to wielkie dni mobilizacji mas i wzmocnienia wśród nich poczucia jedności 
naszego narodu w marszu ku lepszej przyszłości. (Oklaski). Poczucie tej jedności 
— to poczucie siły i wiary w zwycięstwo naszej wielkiej sprawy — sprawy 
pokoju, sprawy niepodległości Ojczyzny, sprawy postępu ogólnoludzkiego i 
dobrobytu ogólnonarodowego. 

Idźmy wszyscy do wyborów z tym najgłębszym przeświadczeniem, że oddając 
swój głos na listę kandydatów Frontu Narodowego przyczyniamy się do 
zwycięstwa słusznej sprawy, świętej sprawy naszej niepodległości, szczęścia i 
wielkości Polski, przyczyniamy się do zwycięstwa radości pokoju nad grozą 
wojny, do umocnienia solidarności wszystkich sił wolności i sprawiedliwości nad 
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siłami zniszczenia i grabieży, że oddajemy swój głos w imię pomyślności naszych 
dzieci, w imię pomyślności Polski. (Burzliwe oklaski). 

Towarzysze! Obywatele! 

Wysunęliście moją kandydaturę na posła do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. Dziękując Wam za to zaufanie, pragnę oświadczyć, iż ze wszystkich 
swych sił będę się starał sprostać powierzonym mi przez Was obowiązkom i nie 
zawieść Waszego zaufania. (Burzliwe oklaski i gorąca owacja na cześć Bieruta). 

 


