
Do robotników, chłopów i inteligencji pracującej. 
Do kobiet polskich i młodzieży. 
Do żołnierzy polskich. 
Do narodu polskiego. 
 
 
Towarzysze i obywatele! 
 
Cała postępowa ludzkość z najwyższym bólem przyjęła tragiczną wieść o zgonie największego 

człowieka naszych czasów, Józefa Stalina. 

Wraz z narodami Związku Radzieckiego szczególnie głęboko i boleśnie przeżywa ten wielki ból 

naród polski, który towarzyszowi Józefowi Stalinowi zawdzięcza swe wyzwolenie z ponurej 

hitlerowskiej niewoli, swe odrodzenie, odzyskanie prastarych ziem polskich, utrwalenie swej 

niepodległości. 

 

Masy pracujące Polski widzą, że ich historyczne przeobrażenie społeczne, wyzwolenie z jarzma 

obszarników i kapitalistów, zdobycia władzy przez lud pracujący i umocnienie państwa 

ludowego, olbrzymie osiągnięcia w budowie nowego życia wiążą się z troską i ojcowską opieką 

wodza i genialnego nauczyciela mas pracujących całego świata, wielkiego przyjaciela naszego 

narodu – Józefa Stalina. 

 

W tej ciężkiej chwili z największą mocą odczuwamy serdeczną i nierozerwalną więź narodu 

polskiego z wielkim krajem radzieckim. 

 

W tej ciężkiej chwili głębiej niż kiedykolwiek odczuwamy niezwyciężoną siłę i zwartość 

światowego obozu pokoju, którego natchnieniem był, jest i będzie Józef Stalin. 

 

Mocniejsza niż kiedykolwiek jest nasza spójnia ideowa i braterstwo w walce o pokój, wolność 

narodów i socjalizm, której wzór daje nam wielka bolszewicka partia Lenina i Stalina. 

Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Rada Ministrów i Rada Państwa 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wzywają masy pracujące i cały naród polski do złożenia hołdu 



nieśmiertelnemu wodzowi ludu pracującego całego świata. Wcielając w życie jego nauki 

wzmacniajmy nieustannie zwartość, siłę i jedność naszego narodu w walce o pokój i socjalizm. 

Codziennie twórczą i ofiarną pracą rozwijajmy naszą planową gospodarkę narodową – 

podstawę wzrostu dobrobytu i kultury całego ludu pracującego. Otaczajmy troską i miłością 

Wojsko Polskie – wierną straż naszych granic i wolności naszej ojczyzny. Wzmacniajmy 

nieustannie czujność wobec wszelkich nikczemnych zakusów imperialistycznych podżegaczy 

wojennych, wrogów Polski. Pomnażajmy siły naszego państwa ludowego – ostoi naszej 

niepodległości, a zarazem ważnego i niezłomnego ogniwa światowego obozu pokoju, którego 

sztandarem jest Stalin. 

 

Z imieniem Stalina, uzbrojeni w jego naukę, łamiąc opór wrogów i zacieśniając więź braterstwa 

z ZSRR kroczymy zwycięsko do ugruntowania naszej niepodległości, pokoju i socjalizmu. 
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Warszawa, dnia 6 marca 1953 r. 


