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Ludzie bowiem wierzą, że ich własny rozum rządzi słowami, 
lecz zdarza się tak, że słowa swoją siłą odwracają i oddziałują na rozum.

F. Bacon, Novum Organum, I, LIX
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Rozdział wstępny

Problematyka badawcza

Znaczenie komunikacji we współczesnym świecie jest niepodważalne. 
Człowiek rozwija się przez język, wpływa na niego, a jednocześnie podlega 
jego regułom. Dominujące dotychczas przekonanie, że użytkownicy języka 
panują nad nim niepodzielnie, coraz częściej zastępuje pogląd, że wpływ 
człowieka na język i języka na całe społeczeństwo jest wzajemny. 

W społeczeństwie informacyjnym język jest główną płaszczyzną 
działania ludzi. Z pewnością należą do nich politycy, dla których umie-
jętne komunikowanie się z wyborcami stanowi polityczne być albo nie 
być. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z dyskursem demo-
kratycznym, czy z totalitarnym, dla każdego polityka język jest pod-
stawowym narzędziem pracy, a odbiorca, w mniejszym lub większym 
stopniu, sędzią decydującym o publicznym bycie mówcy. 

Jeśli zatem język jest płaszczyzną działania polityków i jednocześnie 
najważniejszym narzędziem ich pracy, to właśnie poprzez analizę języka 
możemy wiele się o nich dowiedzieć, dotrzeć do treści, które nie zawsze 
ujawniane są wprost, poznać specyfikę politycznej komunikacji, znaleźć
główne linie podziału przebiegające wewnątrz politycznego tygla.

Język polityki jest najczęściej opisywany na podstawie analizy tek-
stów wyborczych, niejako „w pigułce” zawierających treści, które po-
szczególne partie i ugrupowania kierują do odbiorców. Praca ta opiera 
się jednak na analizie szczególnego gatunku wypowiedzi o naturze po-
litycznej, jakim jest expose. 

Materiał badawczy

Expose (łac. exponere – wystawić, eksponować, wykładać, skła-
dać sprawozdanie) to wypowiedź programowa premiera, prezentująca 
ogólną linię polityczną rządu, zagadnienia bieżącej polityki społeczno-
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-gospodarczej, plany i zamierzenia rządu na okres kadencji. Do 1992 r. wy-
głaszanie expose było zwyczajem konstytucyjnym. Dopiero na mocy 
tzw. Małej Konstytucji stało się ustawowym obowiązkiem premiera, 
który najpóźniej 14 dni od powołania go przez Prezydenta RP jest 
zobowiązany do przedstawienia programu rządu i złożenia wniosku  
o udzielenie votum zaufania.

Funkcja expose w działaniach politycznych rządu zmieniła się  
w ostatnich latach, podobnie jak jego miejsce w języku polityki.  
W okresie II Rzeczypospolitej Polskiej wypowiedź programowa szefa 
rządu była podstawowym narzędziem komunikowania parlamentowi 
i społeczeństwu założeń polityczno-gospodarczych rządu. Inne for-
my języka polityki były mniej istotne i pełniły funkcję pomocniczą. 
To do expose odwoływano się wielokrotnie w ciągu całej kadencji, 
analizowano jego treść, powoływano się na konkretne fragmenty  
i zapisy, tak jakby miały one moc prawną.

W Polsce Ludowej ranga expose nieco spadła – wypowiedź pro-
gramowa premiera miała charakter raczej dekoracyjny, podczas gdy 
to wystąpienia I sekretarza partii na plenach PZPR pełniły niemal 
magiczną funkcję: umiejętnie dobrane słownictwo zaklinało rze-
czywistość, znormalizowane metafory i frazeologia deprecjonowa-
ły przeciwników politycznych. Ale to w expose wkomponowywano 
apele do społeczeństwa, które zastępowały bezpośredni kontakt wła-
dzy z narodem. Można zatem zaryzykować tezę, że język polityki do 
1989 r. ograniczał się niemal wyłącznie do oficjalnych przemówień,
wśród których expose pełniło ważną rolę. 

Sytuacja zmieniła się po 1989 r. Demokratyczne wybory wymusi-
ły na politykach zmianę sposobów komunikowania się ze społeczeń-
stwem. Rosnące znaczenie środków masowego przekazu wpłynęło 
dodatkowo na uproszczenie języka polityki i zastąpienie oficjalnych,
sformalizowanych gatunków wypowiedzi politycznej bardziej zrozu-
miałymi i bezpośrednimi formami komunikowania.

Jerzy Bralczyk, podkreślając jakość zmian językowych w okre-
sie transformacji, napisał: „Zachowania językowe determinowane 
są silnie przez sytuacje komunikacyjne, a cechy odmiany językowej 
związane są z wymogami gatunkowymi. Nowy układ polityczny wy-
znacza nowe sytuacje i wprowadza preferencje dla innych gatunków 
wypowiedzi. O ile w dawnym układzie podstawowymi gatunkami 
wypowiedzi o funkcji politycznej były zrytualizowane wystąpienia na 
plenach, przemówienia programowe, hasła propagandowe, wstępnia-
ki, o tyle teraz częściej mamy do czynienia z debatami sejmowymi, 
kampaniami wyborczymi, ulotkami i wystąpieniami na wiecach. Te 
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zmiany generalnie prowadzą do osłabienia rytualizacji i konwencjo-
nalizacji wypowiedzi politycznej”1.

Wraz z tymi zmianami zmalała także funkcja expose w języku poli-
tyki – z ważnego gatunku wypowiedzi politycznej, choć nie najważniej-
szego, jakim było do końca lat 80., stała się wypowiedź programowa 
jedynie wzorem retoryki politycznej, ustępując miejsca wypowiedziom 
polityków w mediach2. Wzór mowy wysokiej, często patetycznej, zo-
stał wyparty przez mowę niską, wykorzystującą populistyczne chwyty 
i wiecowy język. I choć nadal expose zalicza się do najważniejszych 
tekstów o funkcji politycznej, to podział ten jest już jedynie formalny. 
Wskazują na to chociażby najnowsze pozycje dotyczące języka polity-
ki, w których niewiele uwagi poświęca się expose, koncentrując się na 
wypowiedziach prasowych i tekstach wyborczych.

Dlaczego zatem do analizy semantyczno-politologicznej wybrano 
właśnie ten gatunek wypowiedzi politycznej?

1. Expose jest z założenia prezentacją faktów, założeń, planów, a więc 
czynnik jawnej perswazji jest w nim ograniczony do minimum. Choć 
nie wszyscy premierzy stosują się do formalnych wymagań expose, to 
zdecydowana większość pamięta o tym w swoich wystąpieniach.

2. Mimo zmieniającej się w ostatnich dziesięcioleciach rangi tego gatun-
ku wypowiedzi, expose nadal zachowało funkcję normotwórczą i wciąż 
jest językowym wzorem wypowiedzi publicznej. O ile zatem inne formy 
języka polityki naznaczone są funkcją perswazyjną i podporządkowane 
celom propagandowym, o tyle wypowiedź programowa szefa rządu naj-
lepiej odzwierciedla rzeczywiste poglądy premiera i partii, którą repre-
zentuje. Expose bardziej niż inne gatunki języka polityki pozwala do-
strzec to, co premier chciał powiedzieć, a nie to, co powinien powiedzieć 
ze względu na potencjalnych wyborców i ich reakcję przy urnach.

3. Expose jest gatunkiem stosunkowo mało zależnym od cech osobo-
wościowych mówcy, natomiast wyraźnie wpływają na niego: przyna-
leżność partyjna premiera, jego pozycja w rządzie, a przede wszystkim 
moment historyczny, w jakim wygłaszane jest expose.

1 J. Bralczyk, O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Trio, Warszawa 2003, s. 70.
2 Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski zapytany przez dziennikarza o expose premiera Leszka Mil-
lera tak tłumaczył krótką i oględną formę tego wystąpienia: „Pamiętajmy, że expose jest programem, 
który później jak kamień ciąży każdemu rządowi, bo to są słowa, które muszą być zrealizowane. Ja 
bym zwrócił uwagę na deklarację premiera, bardzo ważną, że chce z tego programu spowiadać się co 
roku przed Wysoką Izbą. Myślę, że to jest novum bardzo wartościowe i dobrze by było, żeby expose 
to nie był jednorazowy akt, a jednak zobowiązanie rządu do określonych działań”. „Sygnały Dnia” 
z 26 października 2001 r.
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Metodologia badawcza

Język rozwija się i przekształca w ramach pewnej wspólnoty ludz-
kiej. Analogicznie do zmian zachodzących w społeczeństwie język, 
jako twór żywy i dynamiczny, rejestruje i interpretuje te zmiany. Każde 
współczesne społeczeństwo jest spójne dzięki wspólnemu systemowi 
komunikowania się, ale z drugiej strony – kształtuje się jednocześnie ze 
swoim językiem. Rozumując w ten sposób, dochodzimy do twierdzenia, 
że każdy z tych bytów, język i społeczeństwo, implikuje istnienie dru-
giego, że należy badać je razem. Wydaje się również, że można, a nawet 
powinno się odnaleźć między językiem a społeczeństwem szczegółowe i 
stałe korelacje, ponieważ oba zrodziły się z tej samej konieczności. 

Wielu językoznawców i socjolingwistów, szukając bezpośred-
nich i ścisłych korelacji między strukturą społeczeństwa a strukturą 
języka, dochodziło do, pozwolę sobie stwierdzić, błędnego wniosku, 
że takie korelacje nie istnieją. Benveniste twierdził nawet, że wielkie 
historyczne wstrząsy, takie jak choćby rewolucja 1917 r. w Rosji, nie 
znalazły odbicia w języku3. Z drugiej zaś strony – istnieje liczne gro-
no badaczy języka, którzy twierdzą, że język jest zwierciadłem społe-
czeństwa, że odbija strukturę społeczną i zachodzące w niej zmiany, 
że jest par exellence oznaką przemian, które zachodzą w społeczeństwie 
i jego kulturze4. Człowiek widzi świat tylko przez pryzmat obrazów 
zawartych w języku. Sapir pisał, że „język jest przewodnikiem po rze-
czywistości społecznej. Cokolwiek myślimy o problemach i procesach 
społecznych, zależy to w wielkim stopniu od języka (...). Całkowitą 
iluzją jest pogląd, że można dostosowywać się do rzeczywistości bez 
pośrednictwa języka i że język jest zwykłym przypadkowym środkiem 
pozwalającym rozwiązywać specyficzne problemy porozumiewania się
albo myślenia. Istota sprawy polega na tym, że świat rzeczywisty stano-
wi w dużej mierze nadbudowę, bezwiednie wspartą na fundamencie, 
którym są zwyczaje językowe grupy (...). Widzimy, słyszymy i w ogóle 

3 Emile Benveniste powoływał się przy tym na Sapira, który twierdził, że język i społeczeństwo nie są 
izomorficzne, że ich struktura nie ma punktów stycznych, a ich zmiany nawzajem od siebie nie zależą.
Zgadzał się jednak co do tego, że język jest przewodnikiem po rzeczywistości społecznej. Benveniste 
uważał, że „w rzeczywistości nie stwierdza się między językiem a społeczeństwem żadnej korelacji, któ-
ra ujawniałaby analogię między ich strukturami”. E. Benveniste, Struktura języka i struktura społeczeństwa, 
[w:] Język i społeczeństwo, Czytelnik, Warszawa 1980, s. 27.
4 Do licznego grona stawiających tę tezę badaczy należy zaliczyć m.in. V. Klemperera, J. Bralczyka, 
M. Głowińskiego, I. Kamińską – Szmaj i wielu innych.
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doświadczamy tak właśnie, a nie inaczej, ponieważ zwyczaje językowe 
społeczności, do której należymy, wiążą się z gotowością do wybiera-
nia pewnych typów interpretacji”5.

Na potrzeby tej książki przyjąć należy koncepcję drugą, ponieważ 
tylko traktowanie języka jako interpretanta społeczeństwa i akceptowa-
nie ścisłego związku między tymi bytami uprawomocnia badania nad 
różnymi realizacjami języka, jako odbiciem pewnych zjawisk społecz-
nych czy wydarzeń historycznych. 

Zastosowanie metod statystycznych jest koniecznością przy precy-
zyjnym, a nie jedynie intuicyjnym wyodrębnianiu i opisywaniu wybranych 
elementów tak obszernego zespołu tekstów jak expose wszystkich pre-
mierów Polski do 2004 r. Już wstępne zastosowanie wskaźników staty-
stycznych pozwala na dokonanie wyboru analizowanych danych i daje 
cenne wskazówki do dalszej pracy badawczej. Do szczegółowej analizy 
wybrałam elementy wartościowania w tekstach expose – metaforykę, sło-
wa sztandarowe, a także ważne pojęcia: ojczyzna, naród i społeczeństwo.

Analizując język wartości w expose premierów Polski, zmuszona 
byłam dokonać wyboru, niepodobna bowiem jednakowo szczegóło-
wo ocenić wszystkich wystąpień programowych szefów rządów z lat  
1919-2004. Niemożliwy wydawał mi się także wybór jedynie kilku expo-
se z każdego okresu historycznego (II Rzeczpospolita Polska, Polska 
Lubelska, Polska Rzeczpospolita Ludowa, III Rzeczpospolita Polska), 
bowiem zawsze byłby on skrajnie subiektywny. Wybrałam rozwiązanie 
połowiczne, co w przypadku tej właśnie analizy wydaje mi się wyjściem 
najlepszym – analiza ta obejmie wszystkie wystąpienia programowe 
premierów, szczególną uwagę poświęcę jednak jedynie tym, w których 
wartościowanie jest elementem wyjątkowo istotnym, charakterystycz-
nym dla danego polityka czy okresu historycznego.

Dzięki obiektywnym wskaźnikom statystycznym możliwe jest okre-
ślenie preferencji w doborze omawianych słów, zarówno w odniesieniu 
do konkretnych autorów tekstów, jak i poszczególnych momentów hi-
storycznych, poprzez odpowiednie porównanie z analogicznymi wskaź-
nikami w tekstach innych autorów i w innych okresach historycznych.

Wychodząc z założenia, że sama analiza statystyczna może jedy-
nie pomóc w trafieniu na odpowiedni trop badawczy, należy przyjąć,
że konieczną rzeczą jest także zanalizowanie zastosowań i kontekstów 

5 E. Sapir, The Status of  Linguistics as a Science, [w:] Selected Writings of  Edward Sapir, red. D.G. Mandel-
baum, University of  California Press 1949, [za:] Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Czytelnik, 
Warszawa 1980.
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wybranych słów6. W myśl zasady, że leksyka nie jest tylko zwykłym 
zlepkiem pewnej liczby izolowanych wyrazów, lecz systemem, w któ-
rym wszystkie jednostki są ze sobą skoordynowane albo sobie przeciw-
stawne7, szukając znaczenia wyrazu, należy przeanalizować wszystkie 
jego konteksty i zastosowania oraz ich dystrybucję i typy połączeń, 
jakie z niej wynikają. Badanie pól semantycznych pozwala nam dotrzeć 
do specyficznego sensu, którego terminy nabierają dopiero w zetknię-
ciu z innymi wyrazami, które je uzupełniają. 

Zdaję sobie sprawę, że poza obszarem moich badań zostają za-
gadnienie związane chociażby z marketingiem politycznym czy uwa-
runkowaniami psychologicznymi i socjologicznymi expose, jednak 
decydując się na tak szerokie ujęcie historyczne, zmuszona byłam do 
skoncentrowania się na problematyce, moim zdaniem, najważniejszej 
– aksjologicznej. To wartościowanie zatem jest podstawą do wyciąga-
nia wniosków natury politologicznej.

6 Lista badanych zagadnień jest opracowana na podstawie częstotliwości występowania wybranych słów 
lub zwrotów w wystąpieniach programowych premierów i opiera się raczej na rzędzie wielkości niż do-
kładnej ilości. Metody czysto ilościowe okazały się badawczo nieskuteczne w analizie expose, ponieważ 
słowa, pojawiając się w różnych kontekstach, zmieniają sens i znaczenie dla całego tekstu. 
7 J. Dubois, Le vocabulaire politique et social en France, de 1869 a 1872, Paris, 1962 [za:] Język i społeczeństwo, dz. cyt.
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Rozdział I 
Tło historyczne

Premierzy II Rzeczypospolitej

Kiedy w 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, przyjęty ustrój poli-
tyczny przywrócił dużą rolę demokratycznego parlamentu, oddając w ręce 
wybranego w wolnych wyborach sejmu władzę nad młodym państwem.  
II Rzeczpospolita wyraźnie nawiązywała do parlamentu I Rzeczypospo-
litej, choć nie w czysto instytucjonalnym kontekście, a raczej w znacze-
niu, jakie przywiązywano do władzy sejmu. Niestety, choć państwo było 
młode, to urazy większości Polaków do parlamentu, jako źródła anarchii 
i samowoli, pozostały żywe jeszcze z czasów przedzaborczych. Zabory 
dodatkowo utrwaliły w pamięci społeczeństwa negatywną opinię o parla-
mencie, tak że kolejne polskie rządy musiały sobie radzić nie tylko z pro-
blemami zewnętrznymi kraju, ale także z niechęcią społeczną. 

Osobą integrującą wciąż niestabilne państwo był Józef  Piłsudski – 
niekwestionowany przywódca lewicy niepodległościowej. Nawet obóz 
narodowo-demokratyczny i konserwatyści musieli się liczyć z ogromną 
popularnością Piłsudskiego w szerokich kręgach społeczeństwa i uzna-
li, że „zdoła on skierować wysiłki społeczeństwa ku budowie państwa, 
a przeciw anarchii i rewolucji”8. Wszystkie ośrodki polskiej władzy,  
w tym m.in. Rada Regencyjna w Warszawie i Polska Komisja Likwida-
cyjna w Krakowie, podporządkowały się Komendantowi, widząc w nim 
jedynego polityka zdolnego poradzić sobie z chaosem i zagrożeniami 
czekającymi na młode państwo i pozwalając, aby ten na krótko przeka-
zał władzę lubelskiemu rządowi Ignacego Daszyńskiego. 

Misję tworzenia nowego rządu Naczelnik powierzył socjaliście Ję-
drzejowi Moraczewskiemu, jednak ten nie zdołał pozyskać do współpra-
cy endecję i PSL „Piast”, dla których jego radykalne poglądy społeczne 

8 W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1997, PWN, Warszawa 1998, s. 19.
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były nie do przyjęcia. Rząd opierający się jedynie na PPS i lewicy ludo-
wej okazał się za słaby, aby oprzeć się atakom Narodowej Demokracji. 
Sytuacja zaostrzyła się jeszcze bardziej po przyjeździe do Polski Ignacego 
Paderewskiego, wybuchu powstania w Wielkopolsce i nieudanym prawi-
cowym zamachu stanu. Jednak Piłsudski nie tylko nie wyciągnął konse-
kwencji wobec organizatorów przewrotu, ale skłonił Moraczewskiego do 
ustąpienia i zadanie utworzenia nowego rządu powierzył Paderewskiemu. 

Nowy gabinet zyskał poparcie endecji, ugrupowań centrowych, 
PPS i ludowców, ale przede wszystkim został uznany przez paryski 
Komitet Narodowy Polski, a w konsekwencji zdobył także uznanie 
państw zwycięskiej Ententy. Niestety, wyłoniony w wyborach w stycz-
niu 1919 r. sejm zamiast stać się ważnym czynnikiem konsolidacji na-
rodowej i miejscem rozładowywania napięć społecznych, był rozbity 
politycznie, niezdolny do wyłonienia trwałej większości. W rezultacie 
kolejne rządy były niestabilne i zmieniały się nawet co kilka miesięcy.

Swoiste „zawieszenie broni” w walkach partyjnych nastąpiło podczas 
wojny polsko-bolszewickiej, jednak już w marcu 1921 r., po podpisaniu 
traktatu pokojowego w Rydze, zaostrzyły się spory wewnątrz parlamentu 
i rządu. Gabinet Wincentego Witosa stracił charakter koalicji po odejściu 
prawicy oraz PPS i PSL „Wyzwolenie”. Osłabiony rząd zdołał jeszcze 
uchwalić konstytucję marcową, lecz dotrwał jedynie do września. Nowy 
gabinet, sformowany przez Antoniego Ponikowskiego, przetrwał tylko 
kilka miesięcy – w czerwcu 1922 r. na skutek odmowy kredytów wojsko-
wych, których zażądał Piłsudski, rząd Ponikowskiego upadł. Naczelnik 
Państwa powołał rząd Artura Śliwińskiego, a po jego szybkim upadku 
na czele gabinetu stanął Julian Nowak. Ugrupowania prawicowe, obu-
rzone kolejnymi pozaparlamentarnymi rządami i autorytarnymi decyzja-
mi Piłsudskiego, postawiły wniosek o votum nieufności dla Naczelnika.  
W kraju wrzało, a nastroje społeczne dodatkowo zaostrzała kampania 
wyborcza 1922 r. Powstały w wyniku wyborów, nowy układ polityczny  
w Sejmie – prawica 28% mandatów, centrum – 30%, lewica 22%, nie 
dawał żadnej partii możliwości utworzenia większościowego rządu. 

W grudniu 1922 r. Zgromadzenie Narodowe na prezydenta wybrało 
popieranego przez część lewicy i mniejszości narodowe Gabriela Naru-
towicza. Endecja nie zaakceptowała tego wyboru, mimo że Narutowicz 
zapowiedział, że będzie prezydentem wszystkich obywateli i powstrzymał 
Piłsudskiego przed siłowym „uciszeniem” prawicowej nagonki. Zaprzy-
siężenie Narutowicza zaogniło kryzys, ujawniając przy tym polityczną 
niedojrzałość polskiego społeczeństwa i obnażając jego podatność na 
oszczerstwa ubrane w narodowy frazes. Konsekwencją prawicowej akcji 
propagandowej było zabójstwo Gabriela Narutowicza 16 grudnia 1922 r. 
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dokonane przez malarza ideowo związanego z endecją – Eligiusza Niewia-
domskiego. W odpowiedzi organizacja PPS zaplanowała akcję przejęcia 
władzy przez Józefa Piłsudskiego. Prawdopodobnemu rozlewowi krwi za-
pobiegł Ignacy Daszyński, który sprzeciwił się zamachowi, i Maciej Rataj, 

Tab. 1. Kadencje rządów w II Rzeczypospolitej Polskiej.

Sejm Premier Okres urzędowania

Sejm 
ustawodawczy

Ignacy Jan Paderewski
Leopold Skulski

Władysław Grabski
Wincenty Witos

Antoni Ponikowski

16.01.1919 – 9.12.1919
13.12.1919 – 9.06.1920
23.06.1920 – 24.07.1920
24.07.1920 – 13.09.1921
19.09.1921 – 6.06.1922

I Kadencja

Artur Śliwiński
Julian Ignacy Nowak
Władysław Sikorski

Wincenty Witos
Władysław Grabski

Aleksander Skrzyński
Wincenty Witos
Kazimierz Bartel
Józef  Piłsudski

28.06.1922 – 7.07.1922
31.07.1922 – 14.12.1922
16.12.1922 – 26.05.1923
28.05.1923 – 14.12.1923
19.12.1923 – 14.11.1925
20.11.1925 – 5.05.1926
10.05.1926 – 15.05.1926
15.05.1926 – 30.09.1926

od 2.10.1926

II Kadencja

Józef  Piłsudski
Kazimierz Bartel

Kazimierz Świtalski
Kazimierz Bartel
Walery Sławek
Józef  Piłsudski

do 27.06.1928
27.06.1928 – 13.04.1929
14.04.1929 – 7.12.1929
29.12.1929 – 17.03.1930
29.03.1930 – 23.08.1930

od 25.07.1930

III Kadencja

Józef  Piłsudski
Walery Sławek

Aleksander Prystor
Janusz Jędrzejowicz

Leon Kozłowski
Walery Sławek

do 4.12.1930
4.12.1930 – 26.05.1931
27.05.1931 – 9.05.1933
10.05.1933 – 13.05.1934
15.05.1934 – 28.03.1935

do 28.03.1935

IV Kadencja
Walery Sławek

Marian Kościółkowski- Zyndram
Felicjan Sławoj-Składkowski

do 12.10.1935
13.10.1935 – 15.05.1936

od 15.05. 1936

V Kadencja Felicjan Sławoj-Składkowski do 17.09.1939 

Źródło: Opracowanie własne.
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który natychmiast powołał nowy rząd, na czele którego stanął umiarkowa-
ny polityk – generał Władysław Sikorski.

W styczniu 1923 r. premier Sikorski wygłosił expose, w którym wzy-
wał do normalizacji stosunków politycznych, a winą za tragiczne wypadki 
grudniowe obarczył prawicę. Endecja wciąż dążyła do odwołania gabinetu 
Sikorskiego, mając nadzieję na utworzenie rządu koalicyjnego. Udało się 
to w wyniku paktu lanckorońskiego, na mocy którego ster rządu endecji, 
Chrześcijańskiej Demokracji i „Piasta” objął ponownie Wincenty Witos. 

W 1923 r. głównym problemem nowego rządu była hiperinflacja,
jednak partie rządzące, związane z grupami nacisku korzystającymi z in-
flacji, nie spieszyły się do uchwalania obciążeń podatkowych. Władysław
Grabski, który był w rządzie Chjeno-Piasta ministrem skarbu, podał się 
do dymisji w momencie, w którym zdał sobie sprawę, że jego program 
naprawczy nie znajduje poparcia, a gabinet Witosa nie ma pomysłu na 
uzdrowienie gospodarki i zahamowanie postępującej pauperyzacji spo-
łeczeństwa. Fala strajków w górnictwie, hutnictwie, przemyśle włókien-
niczym i na kolejach oraz militarne stłumienie rozruchów społecznych  
w Małopolsce doprowadziły kraj na krawędź wojny domowej. W tej sy-
tuacji z koalicji wystąpiła grupa posłów z „Piasta” i rząd Witosa zastą-
piony został przez pozaparlamentarny gabinet Władysława Grabskiego. 
Gospodarcze znaczenie reform zapoczątkowanych przez rząd Grabskie-
go zapewniło mu względną stabilność i chwilowe zawieszenie broni mię-
dzy partiami. Przełom 1925 i 1926 r. przyniósł poważny kryzys: układy 
locarneńskie i porozumienie niemiecko-radzieckie zagroziły bezpieczeń-
stwu granic Polski, wojna celna z Niemcami i druga fala inflacji podkopa-
ły świeże fundamenty polskiej gospodarki. Rząd Grabskiego zastąpiono 
szeroką koalicją z Aleksandrem Skrzyńskim na czele.

Początek 1926 r. przyniósł kolejne strajki i manifestacje robotnicze 
oraz program gospodarczy nowego rządu, oparty głównie na podwyż-
kach podatków i opłat monopolowych oraz redukcji zatrudnienia. Na 
znak protestu posłowie z PPS opuścili gabinet Skrzyńskiego powodu-
jąc tym samym szybki upadek osłabionego rządu. Wyłoniony w maju 
1926 r. rząd centroprawicowy Wincentego Witosa był kroplą, która 
przelała czarę goryczy – piłsudczycy tracili cierpliwość i „coraz częściej 
dochodzili do przekonania, że demokracja parlamentarna się przeżyła 
i należy stworzyć silną władzę ponadpartyjną”9. 

Rozbicie polityczne, wewnętrzne skłócenie sejmu oraz nieustająca 
zmienność rządów przyczyniały się do gwałtownego spadku autoryte-

9 Tamże, s. 38.
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tu parlamentu i polityków. Autorytetu, trzeba dodać, i tak niewielkiego. 
Do wzrostu negatywnego, wręcz wrogiego nastawienia społeczeństwa 
polskiego względem sejmu przyczynił się Józef  Piłsudski – piętnując 
„rozgadaną sejmokrację” i oskarżając polityków o pogłębianie chaosu 
w kraju, podważał tym samym fundamenty demokratycznego państwa, 
nawet jeśli stało za tym przekonanie, że ratuje „upadającą Ojczyznę”. 

Jerzy Besala tak opisuje zachowanie Piłsudskiego, o którym zresz-
tą szybko dowiedziała się opinia publiczna: „Po zdobyciu władzy siłą 
w maju 1926 r. Piłsudski dał wyraz swojej niechęci do zgromadzenia 
reprezentantów stronnictw politycznych w sejmie. „Mogłem nie dopu-
ścić was do Sali Zgromadzenia Narodowego, kpiąc z was wszystkich, 
ale czynię próbę, czy można jeszcze w Polsce rządzić bez bata. Nie chcę 
czynić nacisku, ale ostrzegam, że sejm i senat są instytucjami najbardziej 
znienawidzonymi w społeczeństwie(...). Wydałem wojnę szujom, łajda-
kom, mordercom i złodziejom, i w walce tej nie ulegnę. Sejm i senat mają 
nadmiar przywilejów i należałoby, aby ci, którzy powołani są do rządów, 
mieli więcej praw. Parlament powinien odpocząć” – powiedział do osłu-
piałych posłów na herbatce u premiera 29 maja 1926 r.”10. 

Mimo wszystkich błędów, wewnętrznych walk politycznych, napiętej 
sytuacji międzynarodowej i ciągłego szkalowania za strony Piłsudskiego, 
z perspektywy czasu parlamentaryzm polski w okresie do 1926 roku jest 
oceniany pozytywnie, wykonano bowiem olbrzymią pracę ustawodawczą, 
położono podwaliny pod proces unifikacji systemu prawnego i wbrew
przeciwnościom historii w dużej mierze zintegrowano społeczeństwo.

Zamach majowy 1926 r. zmienił zasadniczo rolę parlamentu, wzmac-
niając władzę wykonawczą i uniemożliwiając przejęcie rządów przez 
opozycję, nawet w przypadku powołania do życia koalicji większościowej  
w sejmie. Ster rządu objął Kazimierz Bartel, związany z Piłsudskim i wy-
pełniający jego polecenia. Jednak jeszcze tego samego roku gabinet Bartela 
ustąpił po obcięciu przez parlament budżetu kwartalnego. 

Na czele nowego rządu stanął sam Piłsudski, obejmując także Mi-
nisterstwo Spraw Wojskowych. Celem Piłsudskiego było zrealizowanie 
zasady ponadpartyjnego solidaryzmu społecznego, dlatego w skład le-
wicowego rządu weszli przedstawiciele liberałów i konserwatystów. Po 
wygaśnięciu kadencji sejmu w jesieni 1927 r. politycy sanacyjni powo-
łali do życia Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, na czele które-
go stanął Walery Sławek, licząc na zdobycie głosów szerokich kręgów 
społeczeństwa. Prawie 28-procentowy wynik wyborczy nie pozwolił 

10 J. Besala, Pośle ławki, „Polityka” 2004, nr 12, s. 78. 

jezyk_polskiej_polityki.indd   21 2005-11-28   09:07:09



22

jednak BBWR na samodzielne rządzenie, a sanacja nie uzyskała pla-
nowanej przewagi. Szefem rządu ponownie został Kazimierz Bartel. 
Piłsudski publicznie obrzucił sejm obelgami, nazywając posłów „la-
dacznicami” i „robactwem”. Radykalne opinie Piłsudskiego, który nie 
przebierając w słowach, krytykował polski parlamentaryzm, zaostrza-
ły nastroje społeczne i nie pomagały kolejnym rządom. Termin ukuty 
przez Naczelnika Państwa – poslinis fajdanitis – stał się szybko jednym 
z najbardziej popularnych zwrotów politycznych II Rzeczypospolitej, 
nie przyczyniając się bynajmniej do umacniania autorytetu najważniej-
szej instytucji w kraju, a tym samym i państwa. Barwne, kolokwialne 
wypowiedzi Piłsudskiego szybko zyskiwały rangę anegdot powtarza-
nych z ust do ust: „Posłowie dochodzą do mniemania, że jeżeli brzuch 
go zaboli i jest z tego powodu w złym humorze, to jest to najważniej-
szy wypadek dla całego państwa. A gdy się pan taki zafajda, to każdy 
podziwiać musi jego zafajdaną bieliznę, a jeżeli przy tym zdarzy mu się 
wypadek, że zabździ, to jest to już prawo dla innych ludzi, a najbardziej 
dla ministrów, którzy muszą nie pracować dla państwa, ale obsługiwać 
i fagasować tym zafajdanym istotom”11.

W 1929 r., w atmosferze skandalu spowodowanego wydaniem  
8 milionów zł z budżetu państwa na kampanię wyborczą BBWR, po-
wołano nowy rząd – premierem został pułkownik Kazimierz Śwital-
ski, jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Piłsudskiego. 
Tak jednoznaczne działania piłsudczyków doprowadziły do zjedno-
czenia sił opozycji pod nazwą Centrolewu, co umożliwiło odwołanie 
rządu Świtalskiego i objęcie teki premiera ponownie przez Kazimierza 
Bartela, którego uznawano za zwolennika bardziej demokratycznych 
metod rządzenia. Złagodzenie nacisku na sejm przez Piłsudskiego 
było jednak tylko chwilowe, po uchwaleniu budżetu zmuszono rząd 
Bartela do ustąpienia. Premierem został Walery Sławek – prezes 
BBWR i zwolennik rządów silnej ręki.

W kwietniu 1930 r. przywódcy Centrolewu zażądali zwołania nad-
zwyczajnej sesji sejmu w celu uchwalenia votum nieufności dla rządu Sław-
ka, a kiedy dzięki manipulacjom prawnym została ona odroczona, przyję-
li rezolucję zapowiadającą obalenie dyktatury sanacyjnej. W odpowiedzi 
Piłsudski kolejny raz sam stanął na czele rządu i rozpoczął akcję mającą 
na celu rozbicie opozycji. Rozwiązanie parlamentu w 1930 r. z rozkazu 
Piłsudskiego, a następnie aresztowanie i osadzenie niewygodnych posłów 
w twierdzy w Brześciu ostatecznie poniżyło autorytet sejmu. 

11 Tamże, s. 78.
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W listopadzie 1930 r., w wyniku zmanipulowanych przez sana-
cję wyborów, władzę w kraju objął „rząd pułkowników” z premie-
rem Sławkiem na czele. Dyktatorskie metody działania oraz kryzys 
gospodarczy, który narastał od 1929 r. spowodowały poważne za-
chwianie autorytetu Piłsudskiego w społeczeństwie i gwałtowne pro-
testy społeczne, jednak nie wpłynęło to na polityczne plany sanacji.  
W 1931 r. premierem został Aleksander Prystor, co przez opozycję 
polityczną zostało odebrane jako jeszcze jeden krok w kierunku rzą-
dów autorytarnych. Kolejni premierzy – Janusz Jędrzejowicz, Leon 
Kozłowski i Walery Sławek – także nie zmienili zasadniczo programu 
rządu i metod działania. 

Działalność ustawodawcza rządów sanacyjnych szła w kierunku 
umacniania władzy i ograniczania wpływów opozycji. Konstytucja 
kwietniowa z 1935 r. przeniosła większość władzy na instytucję Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, co znacznie osłabiło i tak karykaturalną 
pozycję kolejnych premierów. Nowa konstytucja była uwieńczeniem 
przebudowy ustroju państwa z demokratycznego na autorytarny, przy 
zachowaniu jednak dużego marginesu swobód obywatelskich. 

Śmierć Piłsudskiego w maju 1935 r. skomplikowała sytuację 
w obozie rządzącym i spowodowała kryzys w kierownictwie sana-
cyjnym. Przegrane przez sanację wybory 1935 r. przypieczętowały 
los BBWR. Na czele nowego rządu stanął Marian Kościałkowski-
-Zyndram, zwolennik ponadpartyjnego porozumienia, jednak grupa 
preferująca rządy silnej ręki na czele z generałem Rydzem-Śmigłym 
zmusiła w maju 1936 r. rząd Kościałkowskiego do ustąpienia, a tekę 
premiera powierzyła generałowi Sławoj-Składkowskiemu. Ożywienie 
gospodarcze, złagodzenie napięć politycznych w parlamencie oraz 
narastające zagrożenie zewnętrzne integrujące społeczeństwo, za-
pewniły rządowi Sławoja-Składkowskiego reelekcję w 1938 r.

Premierzy Polski po 1945 r.

Finał II wojny światowej nie przyniósł Polsce spodziewanej wol-
ności i prawa do samostanowienia. Pierwszą, tymczasową władzą 
wykonawczą w okupowanej jeszcze Polsce był narzucony przez Mo-
skwę Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. 31 grudnia 1944 roku 
PKWN przekształcony został w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej 
Polskiej, a w czerwcu 1945 r. w Rząd Jedności Narodowej. Premierem 
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został Edward Osóbka-Morawski12, desygnowany na ten urząd przez 
ZSRR i piastujący tę funkcję do 1947 r., kiedy to po sfałszowanych wyni-
kach wyborów do sejmu ustawodawczego misję utworzenia rządu Rze-
czypospolitej Polskiej powierzono Józefowi Cyrankiewiczowi z PPS. 

Nowy premier w deklaracji programowej rządu zapewnił, że dołoży 
wszelkich starań, by nie zatracić nic z dotychczasowego dorobku polskiej 
demokracji, co oznaczało dalszy proces uzależniania państwa od Związku 
Radzieckiego. Jednocześnie, jak pisze Wojciech Roszkowski: „Rosnąca po-
tęga nowej władzy wynikała z odniesionych sukcesów, ale i z niezaspoko-
jenia wielu ambicji. Garnęły się do niej ciągle nowe grupy karierowiczów. 
Dokonywany przez komunistów przewrót społeczny wykorzystywał am-
bicje niewykwalifikowanych robotników i odchodzących ze wsi chłopów,
którym komuniści umożliwiali awans społeczny, bezpieczeństwo material-
ne i władzę, żądając w zamian ślepej wiary i posłuszeństwa”13.

Pozycja Cyrankiewicza okazała się wyjątkowo silna i stabilna, po-
nieważ w fotelu premiera utrzymał się do 1970 r., jedynie w latach 
1952-1954 oddając swój gabinet Bolesławowi Bierutowi, samemu zaś 
obejmując funkcje wicepremiera. Cyrankiewicz, należący do PPS, miał 
być dowodem, że ugrupowanie to nie jest tylko dekoracją sceny poli-
tycznej, lecz sprawuje realną władzę. W rzeczywistości funkcja premie-
ra była mniej znacząca niż pierwszego sekretarza, a i samo stanowisko 
znacznie mniej zakorzenione politycznie, dlatego pomimo licznych 
zmian we władzach partyjnych i kolejnych kryzysów Cyrankiewicz 
trwał w fotelu prezesa rady ministrów przez dwadzieścia lat. W tym 
miejscu należy zauważyć, że nie tylko pozycja premiera była niższa, ale 
i sam rząd był raczej instrumentem wykonawczym poleceń wydawa-
nych przez Biuro Polityczne PZPR. Przesunięcie ciężaru władzy nastą-
piło dopiero w latach 70. i od tego momentu teka premiera znacznie 
częściej przechodziła z rąk do rąk14. 

Cyrankiewicz na krótko oddał władzę Bierutowi, ale już w 1954 r. 
Komitet Centralny PZPR, niezadowolony z referatu sprawozdawczego 
wygłoszonego przez Bieruta, w którym mimo zaczynającej się odwilży 

12 Edward Osóbka był mało znanym działaczem socjalistycznym i prawdopodobnie sam był zaskoczo-
ny decyzją Moskwy o powołaniu go na pierwszego premiera powojennej Polski. Moskiewscy towarzy-
sze przy okazji zmienili mu nazwisko z Osóbka-Wasilewski na Osóbka-Morawski, twierdząc, że jedna 
Wasilewska już jest. Anegdota ta, opisana przez Jacka Kuronia, ilustruje skalę wpływu ZSRR na bieg 
polskich spraw. J. Kuroń, J. Żakowski, PRL dla początkujących, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1995, s. 9.
13 W. Roszkowski, Historia Polski..., dz. cyt., s. 177.
14 Relacje między władzą administracyjną a partyjną zmieniały się w poszczególnych okresach PRL. Relacje 
te opisuje m.in. J. Chłopecki [w:] Przestrzeń polityczna Polski. Konflikt i zmiana, Wyd. UW, Warszawa 1990.
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główne akcenty położono na atakowanie „gomułkowszczyzny”, posta-
nowił „odciążyć” go z nadmiaru obowiązków, rozdzielając tym samym 
funkcję premiera i pierwszego sekretarza partii. 

Paradoksalnie, nawet w tym okresie widać, jak bardzo rzeczywi-
stość krajów zależnych od Moskwy była odbiciem ZSRR – wszystko 
działo się jednak z pewnym opóźnieniem. Gdy w Związku Radzieckim 
ujawniano zbrodnie Stalina i Berii, w Polsce jeszcze o tym nie mówiono. 
Zresztą słynny referat Chruszczowa trafił do Polski nie z ZSRR, lecz 
z Zachodu i za niemałą sumę można go było, przy odrobinie szczęścia, 
kupić na bazarze Różyckiego. Odwilż, która zaczęła się na przełomie 
1954 i 1955 r., przeżywała apogeum w październiku 1956 r.

Okres gomułkowski, przy całym odejściu od stalinizmu, był w Pol-
sce ostatnią fazą socjalizmu ideologicznego, który z punktu widzenia 
mojej pracy ma istotne znaczenie. Zarówno bowiem w okresie gomuł-
kowskim, jak i w latach stalinizmu, wystąpienia premiera miały charakter 
programowo wtórny i wynikały z ustaleń poczynionych w rzeczywistym 
ośrodku władzy, czyli w Biurze Politycznym Partii. Lata 70. przynoszą 
natomiast pewien element równoważenia akcentów – to od tego mo-
mentu obowiązuje w języku polityki zbitka partia i rząd, co odzwierciedla 
rosnącą rolę premiera. Jego funkcja nie była już jedynie dekoracyjna, jak 
to bywało w latach poprzednich.

W grudniu 1970 r., w wyniku wydarzeń na Wybrzeżu i masakry  
w Gdyni, nastąpił przewrót w Biurze Politycznym. O ile w początkowej 
fazie konfliktu w Trójmieście użycie siły zaakceptowała większość kie-
rownictwa PZPR, w momencie, gdy wiadomo było o pierwszych ofia-
rach wśród robotników, nastąpił rozłam w szeregach partii. Na zwoła-
nym w trybie nadzwyczajnym VII Plenum KC pełną odpowiedzialnością 
obciążono Władysława Gomułkę oraz jego współpracowników. Nowa 
czołówka partyjna, na czele z Gierkiem, zadecydowała o zmianach per-
sonalnych w rządzie. 23 grudnia 1970 r. sejm zatwierdził na stanowisku 
premiera Piotra Jaroszewicza, zaś Cyrankiewicz zastąpił Spychalskiego 
i został przewodniczącym Rady Państwa. Pełne obietnic przemówienie 
Gierka oraz rzeczowa deklaracja programowa Jaroszewicza zrobiły po-
zytywne wrażenie zarówno na społeczeństwie, jak i międzynarodowych 
mediach. Propaganda także uderzyła w nowe tony, akcentując rozwój 
„socjalistycznej demokracji”, rozszerzanie praworządności i „dialog ze 
społeczeństwem”. Tak dużą legitymizacją społeczną nie cieszyła się 
wcześniej żadna władza poza samym Gomułką w 1956 r. 

Początkowy entuzjazm społeczny lat 70., związany głównie z pro-
speritą gospodarczą tego okresu, szybko ustąpił miejsca rosnącemu 
niezadowoleniu – pod koniec tego okresu w lubelskim, na Wybrzeżu  

jezyk_polskiej_polityki.indd   25 2005-11-28   09:07:10



26

i Śląsku oraz w okręgu łódzkim regularnie wybuchały strajki na tle 
ekonomicznym, gwałtownie rosła popularność ugrupowań opozy-
cyjnych. Bunt dojrzewał w sprzyjających okolicznościach. Wizyta 
papieża Jana Pawła II, kryzys strukturalny i gospodarczy Związku 
Radzieckiego oraz jego wojna z Afganistanem przyspieszyły wybuch 
niezadowolenia społecznego. 

Tymczasem w kierownictwie partyjnym panował marazm pogłę-
biany stale pogarszającą się sytuacją społeczno-gospodarczą. W lutym 
1980 r. VIII Zjazd PZPR zadecydował, że Jaroszewicz, wciąż nie do 
końca zdający sobie sprawę z ekonomicznej katastrofy w kraju, powinien 
odejść z kierownictwa partii. Wybory 1980 r. były już tylko formalnym 
zatwierdzeniem decyzji podjętych przez Zjazd – nowym premierem zo-
stał Edward Babiuch. Jak się wkrótce miało okazać, nie na długo.

W lipcu 1980 r. niewielka podwyżka cen mięsa rozpoczęła łań-
cuch wydarzeń, który zmienił historię. Polskę zalała fala strajków 
robotniczych, z których najbardziej znamiennym okazał się strajk  
w Stoczni Gdańskiej. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Wałęsą 
na czele sformułował 21 postulatów, z których najważniejszy doty-
czył zgody władz na powołanie niezależnych wolnych związków za-
wodowych. Przykład Wybrzeża podziałał jak mechanizm zapalający, 
powodując kolejne wybuchy niezadowolenia, manifestacje i strajki. 
W tej sytuacji zwołane pospiesznie IV Plenum KC PZPR usunęło 
Babiucha, fotel premiera powierzając Józefowi Pińkowskiemu. Jed-
nocześnie pod naciskiem Kremla, który uznawał strajki za „działania 
kontrrewolucyjne”, powołano do życia sztab kierowniczy, którego 
celem było zdławienie protestów siłą. Kolejne plenum partii zadecy-
dowało o odsunięciu Gierka i mianowaniu na szefa partii Stanisława 
Kanię15, który odpowiedzialnością za rozruchy społeczne obarczył 
poprzednią ekipę rządzącą i spowodowane przez nią „poważne błędy 
w polityce ekonomicznej i deformacje w życiu społecznym”. 

W styczniu 1981 r. napięcie w kraju ponownie wzrosło, w związ-
ku z konfliktem o wolne soboty, będące niezrealizowanym postulatem,
zapisanym w porozumieniach sierpniowych, a także ze strajkami na 
Podbeskidziu i protestem chłopskim w Ustrzykach. Plenum KC PZPR 
podjęło decyzję, że potrzebne są rządy silnej ręki, w konsekwencji 
czego na stanowisko premiera powołano gen. Jaruzelskiego, od któ-

15 Spodziewano się, że Kania będzie prezentował postawę konfrontacyjną, wcześniej bowiem, jako 
członek Biura Politycznego, odpowiadał za siły bezpieczeństwa.
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rego Kreml oczekiwał siłowego rozwiązania konfliktów społecznych
i wprowadzenia stanu wojennego. Doszło do tego 13 grudnia 1981 r. 
– Wojciech Jaruzelski w powtarzanym cały dzień przemówieniu na-
kreślił sytuację kraju jako tragiczną, mówiąc, że „ojczyzna znalazła się 
nad przepaścią” i szczególnie mocno akcentując rzekome wezwania 
do rozprawy z komunistami, strasząc powszechnym chaosem, de-
moralizacją i narastającą przestępczością. W wyniku rządów WRON 
i niejawnego Komitetu Obrony Kraju NZSS „Solidarność” zepchnię-
to do podziemia, a w 1982 r. zdelegalizowano. Jednak zlikwidowanie 
ognisk strajkowych i przywrócenie porządku nie poprawiło stanu pol-
skiej gospodarki, która ulegała dalszemu rozkładowi. Kilka kolejnych 
lat rządów Jaruzelskiego charakteryzowało się stagnacją gospodarki  
i spadkiem stopy życiowej Polaków. Narastała społeczna frustracja,  
a katastrofa gospodarcza spowodowała kolejną falę emigracji.

Tymczasem w ZSRR, po śmierci Czernienki w 1985 r., władzę 
objął Michaił Gorbaczow, którego program „pieriestrojki” i „głasno-
sti” dał światu sygnał, że w ZSRR rozpoczęły się daleko idące zmia-
ny. Zbiegło się to z kolejnymi wyborami w Polsce i zmianą premiera. 
Szefem rządu został Zbigniew Messner, co uznawano za zapowiedź 
reform gospodarczych i politycznej „odwilży”. Trzyletnie rządy Mes-
snera nie poprawiły jednak sytuacji w kraju, który po wyczerpaniu płyt-
kich rezerw, ponownie zaczął grzęznąć w marazmie, co wywołało falę 
strajków na początku 1988 r. 

Po kilkumiesięcznych rozmowach z opozycją, prowadzonych 
jednak głównie po to, by uwiarygodnić OPZZ w oczach społe-
czeństwa, odwołano rząd, ostro krytykując Messnera za złą sytuację 
ekonomiczną kraju. Misję tworzenia nowego gabinetu powierzono 
Mieczysławowi Rakowskiemu – „partyjnemu liberałowi”. Przez na-
stępne dwa tygodnie Rakowski kompletował rząd, pragnąc wciągnąć 
do niego także niektórych polityków opozycyjnych. Akcja ta wywo-
ływała jednak mieszane uczucia wśród społeczeństwa, nie było bo-
wiem jasne czy chodzi o rzeczywistą demokratyzację rządu, czy raczej 
o zaniechanie rozmów przy „okrągłym stole”. Doszło do nich jednak  
w lutym 1989 r. W rezultacie w kwietniu podpisano dokument, na 
mocy którego miało dojść do wyborów kontraktowych. W nowym 
sejmie 65% mandatów przypadło koalicji PRON: PZPR, ZSL, SD, 
Polskiemu Związkowi Katolicko-Społecznemu, Stowarzyszeniu 
„PAX” i Unii Chrześcijańsko-Społecznej, a 35% – bezpartyjnym.  
W czerwcu 1989 r. odbyły się pierwsze, częściowo wolne wybory 
w powojennej Polsce. Premierem rządu został Czesław Kiszczak.
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Premierzy III Rzeczypospolitej

Kiszczak mimo szerokich konsultacji politycznych nie zdołał 
stworzyć rządu, w związku z czym Jaruzelski przystał na sugestię Wa-
łęsy i misję tworzenia nowego gabinetu powierzył Tadeuszowi Mazo-
wieckiemu. Hasło „Wasz Prezydent, nasz premier” wcielono w życie.

Rząd Mazowieckiego był pierwszym niekomunistycznym rządem 
w Europie Środkowo-Wschodniej od ponad 40 lat i zapowiedzią zmian, 
które lawinowo następowały w państwach bloku sowieckiego. Stanowisko 
wicepremiera do spraw gospodarczych i ministra finansów objął Leszek
Balcerowicz, który natychmiast przystąpił do hamowania hiperinflacji 
i opracowywania planów gospodarczych, mających wyciągnąć Polskę  
z zapaści finansowej. Rozpad obozu solidarnościowego i konflikt zwolen-
ników premiera z braćmi Kaczyńskimi, lansującymi kandydaturę Lecha 
Wałęsy na prezydenta, przyczyniły się do upadku rządu Mazowieckiego. 

Nowym premierem został Jan Krzysztof  Bielecki, reprezentujący 
Kongres Liberalno-Demokratyczny, jednak nie złagodziło to narasta-
jących sporów wewnątrz nowych elit politycznych. „Solidarność” na 
czele z Marianem Krzaklewskim przeżywała kryzys tożsamości wywo-
łany wahaniem między poparciem dla rządu wyłonionego w sposób 
demokratyczny i wyznającego podobne wartości, a reprezentowaniem 
niezadowolonej z reform części społeczeństwa. Partia „X” Stana Ty-
mińskiego zbierała żniwo frustracji społecznej i braku wyrobienia de-
mokratycznego społeczeństwa, zyskując wielu członków. 

Wybory 1991 r., przy niskiej 43-procentowej frekwencji, przynio-
sły następujące wyniki: 12,3% mandatów zdobyła Unia Demokratycz-
na, 12% – Sojusz Lewicy Demokratycznej, 8,7% – Wyborcza Akcja 
Katolicka, tyle samo PSL i Porozumienie Centrum, 7,5% – Kongres 
Liberalno-Demokratyczny, po 5% – Porozumienie Ludowe i NSZZ 
„Solidarność”. W sytuacji tak dużego rozproszenia mandatów utwo-
rzenie nowego rządu było bardzo trudne. Misji tej podjął się Jan Ol-
szewski z Porozumienia Centrum. Rząd Olszewskiego nie miał jednak 
jednoznacznego poparcia Wałęsy, który był ostro skonfliktowany z nie-
dawnymi sojusznikami, braćmi Kaczyńskimi. W rezultacie sporów na 
linii rząd – prezydent, Wałęsa ostatecznie wycofał swoje poparcie dla 
gabinetu premiera Olszewskiego i powołał Waldemara Pawlaka z PSL 
na stanowisko premiera. Zaogniona do granic absurdu „wojna na tecz-
ki” i wzajemne oskarżenia o współpracę ze służbami bezpieczeństwa 
PRL sprawiły, że także rząd Pawlaka nie otrzymał poparcia Sejmu.

Rząd udało się w końcu sformować Hannie Suchockiej. W jego 
skład weszli przedstawiciele koalicji „ośmiu”, czyli Zjednoczenia 
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Chrześcijańsko-Narodowego, Porozumienia Ludowego, Stronnictwa 
Ludowo-Chrześcijańskiego, Partii Chrześcijańskich Demokratów, 
NSZZ „Solidarność”, Unii Demokratycznej, Kongresu Liberalno-
-Demokratycznego i Polskiego Programu Gospodarczego. Gabinet 
Suchockiej sprawował władzę do października 1993 r., kiedy to po fali 
manifestacji i strajków oraz kolejnym kryzysie politycznym, wywoła-
nym populistycznym działaniem „Solidarności”, prezydent Wałęsa 
rozwiązał sejm i ogłosił nowe wybory parlamentarne.

Wrześniowe wybory przyniosły zwycięstwo sił postkomunistycz-
nych i sformowanie rządu koalicji SLD-PSL na czele z premierem 
Waldemarem Pawlakiem. Przegrana utworzonego przez Lecha Wałęsę 
BBWR do końca podkopała jego autorytet polityczny, tym bardziej, że 
w wyniku działań rządu i sprzyjającej koniunktury nastąpiła poprawa 
sytuacji gospodarczej kraju. Narastający konflikt między rządem i pre-
zydentem Wałęsą zakończył się prośbą prezydenta o opinię marszał-
ków Sejmu w sprawie rozwiązania parlamentu. 

W marcu 1995 r. SLD wymogło na PSL zmianę na stanowisku 
premiera – Waldemara Pawlaka zastąpił Józef  Oleksy. Kilka miesięcy 
później w wyborach prezydenckich zwyciężył inny przedstawiciel SLD 
– Aleksander Kwaśniewski.

Pod koniec 1995 r. wybuchł skandal wokół rzekomej współpracy 
premiera Oleksego z wywiadem ZSRR, podsycany dodatkowo przez 
stronę rosyjską, pragnącą podważyć wiarygodność Polski na arenie 
międzynarodowej w przeddzień wstąpienia RP w struktury NATO. 
Mimo umorzenia śledztwa w sprawie Oleksego przez prokuraturę 
wojskową skandal wymusił zmianę gabinetu i spowodował powołanie 
Włodzimierza Cimoszewicza na stanowisko premiera. Nie zmieniło to 
jednak zasadniczo nastrojów społecznych, których odzwierciedleniem 
były wyniki wyborów w 1997 r. 

Nowym premierem koalicyjnego rządu AWS-Unia Wolności zo-
stał Jerzy Buzek. Początkowo silna koalicja już po kilku miesiącach 
zaczęła przeżywać trudności – liberalne poglądy na gospodarkę polity-
ków UW często nie znajdowały poparcia wśród przedstawicieli „Soli-
darności”. Sprawę komplikowała także niejednoznaczna rola Mariana 
Krzaklewskiego, którego zachowanie sugerowało, że Buzek jest jedynie 
marionetką, podczas gdy „szarą eminencją” jest właśnie przewodniczą-
cy AWS. Narastające problemy gospodarcze stopniowo podważały po-
zycję rządu, a niezadowolenie społeczne objawiło się w pełni podczas 
wyborów parlamentarnych w 2001 r. 

Sympatycy UW nie przebaczyli jej licznych politycznych błędów, ale 
przede wszystkim koalicji z AWS, dlatego w nowym parlamencie zabrakło 
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przedstawicieli tego ugrupowania. Także Akcja Wyborcza „Solidarność” 
straciła poparcie, kojarząc się już nie ze związkiem zawodowym stającym 
w obronie robotników, a aferami gospodarczymi. Władzę ponownie zdo-
była koalicja SLD-UP i PSL, zaś na czele rządu stanął Leszek Miller.

Do największych sukcesów rządu Leszka Millera należało zakoń-
czenie negocjacji członkowskich i wprowadzenie Polski w struktury Unii 
Europejskiej, jednak nawet to nie powstrzymało dramatycznego spadku 
notowań SLD w sondażach opinii publicznej. Rozpad SLD i powstanie 
Socjaldemokracji Polskiej na czele z Markiem Borowskim pogłębiły dodat-
kowo kryzys rządowy. 2 maja 2004 r. premier Miller, w atmosferze skanda-
lu i podejrzeń o korupcję na szczytach władzy, podał się do dymisji. 

Misję powołania nowego lewicowego rządu, który miałby rządzić 
do końca kadencji parlamentu, powierzono Markowi Belce. Prezydent 
Aleksander Kwaśniewski podpisał nominację w maju 2004 r., jednak 
nowy rząd otrzymał wotum zaufania dopiero 24 czerwca.
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Rozdział II 
O języku polityki

Język, podstawowy środek komunikacji społecznej, narzędzie opi-
su świata i zmian w nim zachodzących, a także podmiot tych zmian, 
odbija w sobie obrazy rzeczywistości. Jest zwierciadłem, w którym do-
strzec możemy rzeczy niewidoczne na pierwszy rzut oka, szkłem po-
większającym otaczającego nas świata. Jeśli tak właśnie metaforycznie 
zdefiniujemy język, to bez ryzyka możemy przyjąć, że istnieje także
język polityki jako narzędzie komunikowania się rządzących z rządzo-
nymi, środek wyrażania różnorodnych idei, opinii, sądów. 

Między językiem a jego użytkownikami istnieje pewna wzajem-
ność oddziaływania. Z jednej strony – użytkownicy języka odciskają na 
nim swoje piętno, wpływają na jego kształt i zachodzące w nim zmiany. 
Paul Ricoeur tak ujął tę kwestię: „Język nie jest światem dla siebie. Język 
w ogóle nie jest światem. Lecz ponieważ my sami jesteśmy w świecie, 
ponieważ jesteśmy ogarnięci przez sytuacje naszego bytowania i ponie-
waż dążymy do ich rozpoznawania i zrozumienia, ponieważ mamy coś 
do powiedzenia, wnosimy nasze doświadczenie do języka”16. 

Z drugiej jednak strony to, jakim językiem mówimy i piszemy, 
jak sprawnie się nim posługujemy, determinuje nasz sposób myślenia, 
wpływa na proces kategoryzacji i hierarchizowania rzeczywistości. 
„Rzeczy przez nas oglądane, słyszane, dotykane są przedmiotami już 
zrytymi przez nasz język, już nazwanymi i władza, jaką mowa sprawuje 
od dzieciństwa nad światem postrzeganym, jest tak wielka, że nawet 
nie mamy pojęcia, jaki mógłby być ów niemy świat postrzegania. Nasze 
postrzeżenia są napiętnowane znaczeniem słownym i można by powie-
dzieć, że to, na co patrzymy, czego dotykamy, właśnie wypełniło luki 
naszej mowy i tworzy coś w rodzaju bloku złożonego z postrzeganych 
przedmiotów zmysłowych i nazwanych znaczeń. Można by powiedzieć, 

16 P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, PIW, Warszawa 1989, s. 91.
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że jest w postrzeganiu coś w rodzaju frazowania, frazowania w świecie, 
coś sprawiającego, iż cała zmysłowość, wszelkie zmysłowe przedmioty 
są przejęte przez znaczenia. (...) Wszystko tak dalece jest przemieszane, 
szczepione ze sobą w pracy ludzkiego słowa i postrzegania, że świat za 
jednym zamachem jest światem zmysłów i światem sensu”17.

W tym kontekście badanie języka polityki jest w pełni uzasadnio-
ne. Skoro bowiem rzeczywistość i język są tak nierozerwalnie złączone, 
to wnikliwa obserwacja świata wymaga analizy języka. Ten zaś pozwala 
nam wyraźniej dostrzec pewne zjawiska obecne w polityce od setek 
lat, ale także te, które pojawiły się lub ewoluowały w ostatnich dziesię-
cioleciach. Analiza tekstów politycznych pomaga zinterpretować rzeczy-
wistość, w której teksty te powstawały, ale język jest także procesem za-
miany doświadczenia prywatnego na publiczne, a zatem odkrywa przed 
nami również wewnętrzny świat nadawcy, nawet wbrew jego woli. 

Do końca lat 90. język polityki analizowano jedynie wyrywkowo, kon-
centrując się na technikach propagandowych i agitacyjnych, w Polsce zaś 
– na badaniu i opisywaniu fenomenu językowego, jakim była nowomowa. 
Michał Głowiński na podstawie analizy licznych tekstów propagandowych 
i publicystycznych wyróżnił podstawowe cechy nowomowy:

• dominacja arbitralnie narzuconych wartości nad znaczeniem słów,
• łączenie elementów pragmatycznych i rytualnych, przy czym rytual-

ność wysuwała się w pewnych typach wypowiedzi na plan pierwszy,
• wiara w magiczną funkcję języka, przedstawianie pobożnych życzeń w taki 

sposób, jak gdyby były one elementem rzeczywistości,
• sloganowość wyznaczająca ramy obowiązującego świata,
• antykomunikatywność i jednostronność przekazu,
• totalitarna natura nowomowy, przyznająca sobie jedynie prawo do oce-

niania, sama nie podlegając żadnej ocenie18.
Prace Wierzbickiego, Sambor, a przede wszystkim Głowińskiego 

opisywały wyczerpująco język propagandy w czasach PRL, jednak no-
womowę badano jako osobny, izolowany twór językowy19. Tymczasem 
obecnie postawienie znaku równości między językiem polityki a pro-
pagandą byłoby błędem – po transformacji ustrojowej w 1989 r. język 

17 P. Ricoeur, Struktura a znaczenie w mowie, [w:] Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, De Agostini, 
Warszawa 2003, s. 294.
18 M. Głowiński, Nowomowa, [w:] Współczesny język polski. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II, red. 
J. Bartmiński, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993, s. 164-167.
19 Można postawić pytanie, co wpłynęło na takie właśnie pojmowanie nowomowy. Czy aby na bada-
niach nowomowy nie zaciążyła Orwellowska wizja świata? Por. G. Orwell, 1984, Kos, Warszawa 1981.
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polityki zyskał nowe treści, pojawiły się nieobecne wcześniej środki ję-
zykowe, a przede wszystkim stał się wielogłosem, w którym przemien-
ność ról nadawcy i odbiorcy jest jednym ze źródeł polifoniczności tek-
stów, ich zróżnicowania zarówno pod względem formy, jak i treści20. 

Teksty polityczne lat 90. to zupełnie nowa jakość komunikowania. 
Charakteryzuje je duża innowacyjność i różnorodność leksykalna, ale 
przede wszystkim kreatywna rola nadawcy, który ma pełną gamę środków 
językowych, służących do ekspresji własnych przekonań i kształtowania 
określonych zachowań odbiorcy. Jednogłosowość (głos przedstawicie-
li monostruktury władzy21) zastąpiła wielogłosowość (przedstawiciele 
różnych orientacji politycznych, dziennikarze), powagę – stereotypo-
wość, szablonowość języka wyparła gra słowna, bogactwo leksykalne, 
zróżnicowanie zarówno na poziomie formy, jak i treści. 

Paradoksalnie jednak, mimo że politycy mają świadomość, iż głów-
ną płaszczyzną ich działania w społeczeństwie demokratycznym są za-
chowania językowe podporządkowane regułom retoryki, a ich los zależy 
od tego, czy potrafią przekonać do siebie wyborców, to język polityki,
podobnie jak i sami politycy, nie mają pozytywnych konotacji. Poli-
tykom zależy, aby adresaci ich tekstów odbierali ich jako ludzi wiary-
godnych, kompetentnych i uczciwych. Językowi polityki przypisuje się 
jednak powszechnie takie cechy, jak mętniactwo, wulgarność, niejedno-
znaczność, a przede wszystkim manipulacyjność.

Język polityki a propaganda

Od narodzin teorii propagandy w latach 30. XX w. do czasów 
obecnych powstało wiele definicji propagandy. Na większości z nich
zaciążyła wczesna praca W.W. Bidelle’a, która definiowała propagandę
jako manipulację zachowaniami i poglądami ludzi. Za protoplastę ta-
kiego ujęcia uznać można Platona, który doradzał w Państwie korzysta-
nie z niewinnych kłamstw dla uspokojenia nastrojów społecznych22.

W latach późniejszych koncepcję Bidelle’a rozwinęli inni badacze23, 
definiując propagandę jako specyficzny proces komunikowania w celu

20 I. Kamińska-Szmaj, Słowa na wolności. Język polityki po 1989 roku. Wypowiedzi, dowcip polityczny, słownik 
inwektyw, Europa, Wrocław 2001, s. 7.
21 Używam tego pojęcia [za:] J. Chłopecki, Przestrzeń polityczna Polski..., dz. cyt.
22 Platon, Państwo, Alfa, Warszawa 1999.
23 Por. D. Krech, R. Crutchfield, Theory and Problems of  Social Psychology, New York 1948; L. Fraser, Propagan-
da, London 1957; G.S. Jowett, V. O’Donnell, Propaganda and Persuasion, Beverly Hills 1986 i wielu innych.
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wpływania na zachowania odbiorców komunikatu propagandowego po-
przez informowanie i perswazję. Propaganda stała się dziedziną nauki  
z pogranicza psychologii społecznej, socjologii, politologii. Powstało 
wiele prac, w których analizowano propagandę jako proces komunikacji, 
koncentrując się na stronie językowej zjawiska. Duży wkład w badanie 
tego zjawiska mieli także polscy językoznawcy, którzy określili m.in. pięć 
podstawowych funkcji propagandy. Pierwszą z nich jest funkcja integra-
cyjna, mająca na celu stabilizację istniejącego systemu społeczno-poli-
tycznego poprzez unifikację i wzmocnienie funkcjonujących struktur,
adresowana głównie do ludzi wykształconych, mających dostęp do in-
formacji. Drugą funkcję określa się jako adaptacyjną lub agitacyjną – jej 
zadaniem jest poderwanie ludzi do działania, wykształcenie pożądanych 
wzorców zachowań oraz zdobycie akceptacji dla ideologii, władzy czy 
systemu politycznego. Funkcja informacyjno-interpretacyjna składa się  
z dwóch członów – informacji i interpretacji, przy czym człon drugi od-
grywa zasadnicza rolę. Funkcja kolejna, dezinformacyjna, stosowana jest 
najczęściej w propagandzie zewnętrznej, w stosunku do przeciwników 
politycznych i wrogów państwa. Z funkcją demaskatorską spotykamy się 
w przypadku dementowania niezgodnych z prawdą informacji24.

Integralny związek łączący propagandę komunistyczną i jej na-
rzędzie, tzn. nowomowę, wpływał przez wiele lat na utożsamienie 
jej w społecznym odbiorze z językiem polityki. Podstawowa różnica 
między językiem polityki a językiem propagandy wiąże się tymczasem  
z samym przebiegiem procesu komunikacji językowej, który do 1989 r. 
miał głównie charakter jednostronny. Nadawca kierował teksty do od-
biorcy, który nie mógł na nie reagować, chyba że mówił takim samym 
głosem jak nadawca25. Nowomowa charakteryzowała się jednogłoso-
wością, prawo publicznego zabierania głosu w kwestiach politycznych 
i społecznych należało do przedstawicieli władzy. Jedną z głównych 
cech ówczesnego modelu komunikowania się ze społeczeństwem była 
stabilność języka, która zresztą miała być koherentna ze stabilnością 
systemu – cóż mogło lepiej kreować spójny obraz rzeczywistości, niż 
spójny wewnętrznie sposób porozumiewania się.

Jerzy Bralczyk tak pisał o propagandzie państwowej w schyłkowym 
dla niej okresie lat 80.: „Publiczne teksty pisane – polityczne, ideologicz-

24 B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wyd. Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 1997, s. 29-30.
25 M. Frankowska, Frazeologia i metaforyka w tekstach politycznych lat 1989-1993, [w:] Język a kultura, t. XI, 
red. J. Anusiewicz, B. Siciński, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994, s. 21.
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ne, propagandowe – były formułowane w coraz bardziej spetryfiko-
wanym, ustabilizowanym języku. W języku, gdzie prymat koherencyj-
nej koncepcji prawdy nad korespondencyjną był wyraźny. Obcowa-
liśmy z publicznymi wypowiedzeniami, gdzie obowiązywała przede 
wszystkim wierność leksykonowi i frazeologii, którym podporząd-
kowywała się składnia. Ważniejsze było czerpanie z ideologicznie  
i politycznie ustabilizowanego zbioru słów niż nadawanie zdaniom 
treści. Nastąpiła rytualizacja publicznego przekazu, sytuacja, w której 
akceptację istniejącego stanu rzeczy można było wywołać przez pod-
porządkowanie wszelkich publicznych wystąpień ścisłym normom. 
Ala nastąpiła też alienacja takiego języka – rozpoznawanego jako ne-
gatywnie nacechowany, bo nieprzystający do rzeczywistości, eskapi-
styczny i samofundujący się”26.

Kompromitacja języka propagandy charakterystycznego dla syste-
mu monopartyjnego27 z jednej strony i nowe potrzeby komunikacyjne 
z drugiej, stały się więc podstawą wyodrębnienia się nowej odmiany 
polszczyzny, nowego typu tekstów niemieszczących się już pod poję-
ciem język propagandy, czy retoryka władzy. Jak zauważył Thoveron, 
„zjawisko propagandy jest typowe dla zamkniętych systemów politycz-
nych – autorytarnych i totalitarnych. Natomiast w systemach demokra-
tycznych politycy komunikują się z obywatelami”28.

Nowa odmiana polszczyzny?

Język polityki jest bardzo zróżnicowany, składają się na niego 
teksty należące do różnych gatunków wypowiedzi, różnych odmian 
polszczyzny. Inaczej jest realizowany na wiecach wyborczych, inaczej 
w prasie, radiu i telewizji, jeszcze inaczej w expose premierów i mini-
strów. J. Bralczyk zwrócił uwagę, że w tej specyficznej odmianie istnieje
możliwość „nieskrępowanego korzystania w działaniach politycznych 
z niemal wszystkich rejestrów polszczyzny: od najbardziej podniosłego 
patosu do wulgarnej nawet potoczności, od wyrafinowanej termino-

26 J. Bralczyk, O języku polskiej polityki..., dz. cyt., s. 38.
27 Świadomie piszę o systemie monopartyjnym, bo taki był w istocie, mimo formalnej wielopartyjności 
w Polsce, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii i na Węgrzech.
28 G. Thoveron, La communication politique aujourd’hui, Bruxelles 1990, s. 16, [za:] B. Dobek-Ostrowska,  
R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie, Astrum, Wrocław 2001.
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logiczności do populistycznego pustosłowia”29. Wymyka się wszelkim 
typologiom, ponieważ podlega zarówno czynnikom zewnątrzjęzyko-
wym, jak i wewnątrzjęzykowym. Mimo iż stosunkowo łatwo język po-
lityki nazwaliśmy odmianą polszczyzny, to nasuwa się pytanie – jaką 
odmianą języka ogólnego jest język polityki? Już samo nazewnictwo 
może stanowić problem badawczy. Mimo że język polski ogólny jest 
stosunkowo mocno ujednolicony, to wyodrębniamy w nim kilka od-
mian, typów, wariantów i stylów, a klasyfikacja ta nieco inaczej wygląda
u różnych badaczy współczesnej polszczyzny30.

Teksty dotyczące sfery polityki łączy to, że ich głównymi od-
biorcami są masy, a zatem środki językowe powinny być podporząd-
kowane funkcji perswazyjnej, muszą nakłaniać masowego odbiorcę 
do działań zgodnych z intencją nadawcy, do przyjęcia lub odrzucenia 
określonych idei lub poglądów, a przede wszystkim do zaakceptowa-
nia z góry narzuconej hierarchii wartości. W takim kontekście należy 
rozszerzyć zakres języka polityki poza zdefiniowaną wcześniej komu-
nikację rządzących z rządzonymi na artykuły prasowe i komentarze  
w środkach masowego przekazu, zajmujące się problematyką po-
lityczną. Dziennikarze oraz ludzie związani z polityką (rzecznicy 
prasowi, doradcy, specjaliści z zakresu socjotechniki, reklamy, kre-
owania wizerunku itp.), pisząc o polityce, przejmują, powielają, a na-
wet tworzą reguły funkcjonujące w języku polityki. Języka polityki 
nie nazwiemy jednak odmianą środowiskową w znaczeniu, w jakim 
mówimy o języku uczniowskim, studenckim czy złodziejskim. Od-
miana środowiskowa służy bowiem przede wszystkim komunikacji 
wewnątrz określonej grupy, posługiwanie się nią jest przejawem eli-
tarności, a nawet izolacji danego środowiska w stosunku do reszty 
społeczeństwa. Komunikowanie się za pośrednictwem konkretnej 
odmiany środowiskowej języka wymaga pewnego wtajemniczenia. 
Tymczasem teksty będące realizacją języka polityki, mimo że tworzo-
ne przez łatwe do wyodrębnienia środowisko polityków i ludzi z nimi 

29 J. Bralczyk, O używaniu języka w polskiej polityce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Polszczyzna 2000. Orę-
dzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, Kraków 
1999, s. 198.
30 D. Buttler, Miejsce języka potocznego wśród odmian współczesnej polszczyzny, [w:] Język literacki i jego warian-
ty. Księga referatów VIII Sesji Międzynarodowej Komisji Słowiańskich Języków Literackich w listopadzie 1980 r.,  
red. S. Urbańczyk, Wrocław 1982; A. Furdal, Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego, Wrocław 
1973; A. Wilkoń, Typologia odmian współczesnej polszczyzny, Wyd. UŚ, Katowice 1987; J. Bralczyk, O języku 
polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, RSW, Warszawa 2001.
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związanych, nie są i nie mogą być hermetyczne, ponieważ z założenia 
mają trafić do jak najszerszej publiczności31.

Jeśli zatem wykluczymy odmianę środowiskową i – co nie wymaga 
uzasadnienia – odmianę terytorialną, to nasuwa się wniosek, że mamy 
do czynienia z odmianą stylową (funkcjonalną) polszczyzny. Tu tak-
że napotykamy problem, ponieważ wśród językoznawców obserwu-
je się istotne różnice co do stopnia szczegółowości podziału języka 
ogólnego na odmiany stylowe, natomiast niewielu badaczy wyodrębnia 
język polityki32. Dotychczasowe ujęcia sytuowały teksty polityczne w 
obrębie stylu publicystycznego, dziennikarskiego, retorycznego itp., nie 
przyznając językowi polityki statusu odmiany stylowej, takiej jaką jest 
z pewnością język potoczny, naukowy czy urzędowy.

Wielu badaczy, zwłaszcza w latach 90. uznało, że wyodrębnienie 
języka polityki jest jednak konieczne i uzasadnione, przyjmując za kry-
terium funkcję, jaką spełniają teksty polityczne. Czynią tak badacze 
większości języków europejskich, w których wyodrębnia się political lan-
guage – w angielskim, politische Sprache – w niemieckim, le discours politique 
– we francuskim, jazyk politiki – w rosyjskim33.

W Polsce definicję języka polityki sformułował m.in. Bogdan Wal-
czak, według którego jest to funkcjonalna odmiana polszczyzny, stoso-
wana w tekstach, które są:

• tworzone przez środowisko polityków i ludzi z nimi związanych, 
• adresowane do wszystkich użytkowników języka ogólnego, 
• dotyczą sfery polityki,

31 Odmienną tezę postawił Bronisław Gołębiowski, pisząc: „Język polityki niesłychanie się gmatwa ra-
zem z potężniejącymi mediami i konkurencją polityczną różnej proweniencji. Jest to wszakże odrębny, 
wyspecjalizowany kod, w którym odzwierciedla się najdobitniej system wartości, kompetencji, kultury 
politycznej i zdolności „aktorów politycznych” – uczestników życia politycznego, szczególnie tzw. klasy 
politycznej. Gdy ruch polityczny instytucjonalizuje się w postaci partii politycznej, wytwarza zwykle 
narzędzia utożsamiania swych członków i zwolenników, jakim jest własny „język polityczny”. Chodzi 
o wytworzenie takiego kodu znaków i symboli jako środków komunikacji grupowej, porozumiewania 
się wewnątrz grupy i zaakcentowania swej odrębności wobec innych podmiotów polityki, który był-
by skuteczny wielowymiarowo: oddzielał „swoich” od „obcych”, ekscytował nowością interpretacji 
powszechnie znanych pojęć, słów, haseł, odpowiadał w treściach przewidywanym zwolennikom, ich 
interesom, stereotypom, przekonaniom itp.”. B. Gołębiowski, Polityka jako kultura, [w:] Metafory polityki, 
red. B. Kaczmarek, Elipsa, Warszawa 2001.
32 Stanisław Barańczak już w 1975 r. pisał o języku polityki, zamykając jednak to pojęcie w cudzysłowie, 
nie przyznając mu samodzielnego bytu. S. Barańczak, Słowo – perswazja – kultura masowa, „Twórczość” 
1975, nr 7, s. 55.
33 B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, dz. cyt., s. 88.
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• odznaczają się dominacją funkcji perswazyjnej, przy obecności – w róż-
nych tekstach tej odmiany w bardzo różnym stopniu – także innych 
funkcji, takich jak informacyjna, ekspresywna czy autoteliczna34. 

O języku polityki, jako odmianie stylowej, pisali m.in. Janina Fras, Ire-
na Kamińska-Szmaj, Kazimierz Ożóg35, jednak w większości są to prace 
poświęcające więcej uwagi opisowi słownictwa i frazeologii politycznej36, 
niż całościowej analizie języka polityki jako odrębnego fenomenu. 

Analizy takiej podjął się m.in. Stanisław Dubisz37, który określa ję-
zyk polityki jako przedmiotowy wariant polszczyzny, który w swej war-
stwie językowej zawiera elementy oryginalne (swoiste) i (w większości) 
zaczerpnięte z różnych stylów i odmian. „W obrębie języka polityki 
występują elementy językowe charakterystyczne przede wszystkim dla 
dwóch stylów realizowanych w większym stopniu w mówionej od-
mianie polszczyzny oraz czterech stylów, których głównym zakresem 
występowania jest polszczyzna pisana. Elementy odmiany mówionej 
pochodzą ze stylu retorycznego i potocznego, zaś elementy odmiany 
pisanej – ze stylu publicystyczno-dziennikarskiego, urzędowego, na-
ukowego i artystycznego”38.

Z najnowszych publikacji dotyczących języka polityki warto zwrócić 
uwagę m.in. na prace Jerzego Bralczyka39, Stefana Jerzego Rittela40 i Kazi-

34 B. Walczak, Co to jest język polityki?, [w:] Język a kultura, t. XI, dz. cyt., s. 15-20.
35 J. Fras, Język polityki, [w:] B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, dz. cyt.; I. Kamińska-Szmaj,  
dz. cyt.; K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Fraza, Rzeszów 2001.
36 Barbara Kudra zdefiniowała język polityki jako „język publicystycznych wypowiedzi na tematy po-
lityczne, społeczne, czyli tak zwanego politycznego dyskursu, w którym na łamach prasy wypowia-
dają się politycy oraz dziennikarze” i zbadała kreatywność leksykalną użytkowników języka polityki. 
B. Kudra, Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych,  
Wyd. UŁ, Łódź 2001, s. 4. 
37 S. Dubisz, Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego, Warszawa 1992, s. 148-157.
38 Tamże, s. 153-157. Analiza języka polityki doprowadziła autora do następujących wniosków koń-
cowych: „Język polityki charakteryzuje się deformowaniem znaczeń wyrazów, szablonowością, upo-
wszechnieniem kiczu stylistycznego, wielosłowiem i ogólnikowością stwierdzeń. Jak widać, jest to nie 
tyle wynikiem „ujemnej swoistości” tego wariantu polszczyzny, ile przejmowaniem przezeń większości 
uchybień i wykroczeń leksykalnych, typowych dla stylu publicystyczno-dziennikarskiego i urzędowe-
go. W słownictwie języka polityki dają się również zauważyć wpływy stylu naukowego i zawodowych 
odmian polszczyzny, które dostarczają przede wszystkim terminów, dotyczących szczególnie kwestii 
społeczno-ekonomicznych i administracyjnych, oraz wyrazów, wyrażeń i zwrotów profesjonalnych. 
Wreszcie ze stylem retorycznym i artystycznym wiążą słownictwo języka polityki pewne środki leksy-
kalno-semantyczne – używanie epitetów i metafor oraz tendencja do stosowania tzw. figur retorycz-
nych, słownictwa patetycznego i oceniającego”.
39 J. Bralczyk, O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych..., dz. cyt.
40 S.J. Rittel, Komunikacja polityczna. Dyskurs polityczny. Język w przestrzeni politycznej, Wyd. Akademii Świę-
tokrzyskiej, Kielce 2003.
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mierza Ożoga41. W wydanej w 2004 r. pracy K. Ożóg przyjmuje, że „ję-
zyk polityki wyróżniany jest na podstawie cech pozostających na zewnątrz 
systemu językowego, jest to odmiana bardzo zróżnicowana, niejednorod-
na, łącząca różne style i sposoby mówienia, która obsługuje działalność 
publiczną związaną z funkcjonowaniem państwa, sprawowaniem władzy, 
podejmowaniem decyzji, uzasadnianiem tychże, stanowieniem prawa, 
bieżącą działalnością parlamentu, prezydenta i innych organów władzy,  
z działalnością partyjną, samorządową, z kampaniami wyborczymi itp.”42.

Podtypy języka polityki

O ile wyodrębnienie języka polityki wydaje się obecnie stosunko-
wo łatwe i większość badaczy akceptuje ten pogląd, o tyle trudno na-
zwać ten styl klasyczną odmianą funkcjonalną polszczyzny. Wyodręb-
nienie języka polityki z języka ogólnego wprowadza pewne zamieszanie 
w powszechnie przyjętych klasyfikacjach języka. Jedyne niepodważalne
kryterium odmiany funkcjonalnej, które spełnia język polityki, to kry-
terium tematyczne, odnoszące się do leksykalnej zawartości tekstów. 

Janina Fras wyodrębniła i opisała podtypy języka polityki, przy czym 
terminu tego używała zamiennie z dyskursem politycznym, definiując go
jako działanie społeczne za pomocą zdań, podlegające konwencjom in-
nym niż czysto językowe. Opierając się na badaniach teoretyków lingwi-
styki, za istotne uważa, oprócz tekstu, także sytuację i kontekst mówie-
nia oraz komunikowaną treść pozatekstową43. Podtypami języka polityki  
w takim ujęciu są: język propagandy i agitacji oraz język dyplomacji.

Teksty propagandowe charakteryzuje pewna rytualność opierająca się 
na silnie eksponowanej funkcji fatycznej języka. Elementem motywacyj-
nym tekstów propagandowych jest potrzeba wypełnienia kanału komuni-
kacyjnego, istniejącego między państwem i obywatelem, potrzeba istnienia 
jakiegoś tekstu w określonym miejscu. Drugim wspornikiem rytualności 
języka tekstów propagandowych jest pełnienie przez ten język istotnej 
funkcji kontrolnej, polegającej na narzucaniu przez język i rozpoznawa-
niu przez analizę języka świadomości obywatela – pewną nieufność może 
budzić ten, kto do wyrażania choćby słusznych treści nie używa zrytualizo-
wanego języka44. Kiedy Wojciech Jaruzelski mówił „Niech postęp będzie 

41 K. Ożóg, Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Wyd. UR, Rzeszów 2004. 
42 Tamże, s. 39.
43 J. Fras, dz. cyt., s. 89.
44 J. Bralczyk, O języku polskiej propagandy politycznej..., dz. cyt., s. 25.
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stały, regularny, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na 
miesiąc”45, brzmiało to jak zaklęcie, które skoro zostało wypowiedzia-
ne, musi się spełnić.

Propaganda i agitacja różnią się od siebie dalekosiężnością celów 
pierwszej i doraźnością drugiej, ale także zastosowaniem specyficz-
nych środków językowych. Język tekstów agitacyjnych jest nasycony 
emocjonalnie, częściej wykorzystuje motywację negatywną, odwo-
łuje się do tego, co ludzi denerwuje, oburza, budzi niechęć. Treści 
agitacyjne częściej są napastliwe i demaskatorskie, przez co szybciej  
i łatwiej osiągają skutek perswazyjny. 

Oliver Thomson w Historii propagandy twierdzi, że wielu praktyków-
-agitatorów posługuje się techniką „prania mózgów”, wprowadzając 
słuchaczy w stan wściekłości, desperacji, krańcowej frustracji, by potem 
zaoferować im łatwe wyjście z tragicznej sytuacji – oczywiście zgodne  
z ich programem i hasłami46. Tego rodzaju działania najłatwiej realizo-
wać, odwołując się do uprzedzeń rasowych i religijnych oraz biedy i bra-
ku perspektyw odbiorców. „Agitacja jest metodą bliską propagandzie, 
jednak nastawioną na możliwie jak najszybsze spowodowanie oczekiwa-
nych reakcji odbiorcy i doraźne pozyskanie zwolenników dla konkretnej 
sprawy. Oddziałując na uczucia ludzi, agitator bardzo często wykorzystu-
je niskie pobudki słuchaczy, wypełniając swoją wypowiedź napastliwymi 
i demaskatorskimi treściami zgodnie z zasadą, że im bardziej agitacja jest 
konkretna w swoim dążeniu, lapidarna w określeniu celu i trafna w od-
działywaniu na emocje, tym skuteczniejsza staje się w działaniu. Działa-
niu agitacyjnemu towarzyszy zazwyczaj patos, wyrażający się w przesa-
dzie i wzniosłości, a wynikający z przekonania o odkryciu i posiadaniu 
absolutnej prawdy oraz głębokiej wiary w zwycięstwo. Za pomocą pato-
su agitator wyzwala w ludziach entuzjazm, który powodując uniesienie 
lub zachwyt, osłabia jednocześnie zdolność racjonalnego myślenia”47.

Agitacja, czyli perswazja pobudzająca, zdecydowanie lepiej spraw-
dza się na wiecach, w żywym słowie, niż tekstach pisanych, w których 
możliwość emocjonalizacji przekazu jest z natury ograniczona. W du-
żym uproszczeniu można powiedzieć, że podczas gdy propaganda, za-
chowując pozory obiektywizmu, apeluje do sfery racji, agitacja poprzez 
swoją skrótowość, stosowanie wykrzykników i apeli, próbuje wpływać 
na sferę emocji, zmusić do działania.

45 Pełne teksty expose znajdują się w drugiej części książki.
46 O. Thomson, Historia propagandy, Książka i Wiedza, Warszawa 2001, s. 74.
47 A. Banasik, Jak uwodzą politycy? Język marketingu politycznego w kampanii wyborczej ’97, Wyd. UŚ, Katowice 
2002, s. 26.
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Kiedy Andrzej Lepper krzyczy podczas manifestacji przed Minister-
stwem Rolnictwa: „Chodźcie ze mną! Wyczyścimy ten kraj z łapówkarzy  
i złodziei. Nie pozwolimy, aby rozkradziono nam Polskę”, to z całą pew-
nością mamy do czynienia z językiem agitacyjnym. Ale ten sam poli-
tyk potrafi budować zgrabne teksty propagandowe: „Polscy rolnicy są
systematycznie okradani przez polityków. Podkreślam: okradani. Bo jak 
inaczej nazwać sprowadzanie taniego, złej jakości zboża z zagranicy, 
podczas gdy polska wieś nie może sprzedać własnych płodów rolnych. 
Dajemy zarobić Unii, a sami przymieramy głodem”.

Pisząc o tekstach politycznych, należy kilka słów poświęcić języ-
kowi dyplomacji, który z założenia jest ogólnikowy, charakteryzuje go 
formuliczność i niedookreśloność. Teksty dyplomatyczne nasycone są 
gotowymi, powtarzalnymi formułami, eufemizmami, których stosowa-
nie jest konsekwencją swoistego tabu dyplomatycznego. Można zary-
zykować stwierdzenie, że język dyplomacji jest środowiskową odmianą 
języka, ze wszystkimi tego konsekwencjami. W języku polityki widocz-
ne są realizacje wszystkich podtypów, z pewnością w przemówieniach 
programowych partii czy konkretnych polityków częściej spotykamy 
elementy języka dyplomacji, natomiast podczas spotkań z wyborcami 
czy debat telewizyjnych dominuje język propagandy, a nawet agitacji. 

W latach 90. do języka polityki coraz bardziej zaczął przenikać język 
potoczny, a nawet pewne elementy gwarowe. Politycy z partii populi-
stycznych, kreujący się na trybunów ludowych, wykorzystują ekspresyj-
ność stylu potocznego do walki z przeciwnikami politycznymi czy na 
spotkaniach z wyborcami. Czasami jest to celowy zabieg językowy, mają-
cy zbliżyć nadawcę do odbiorcy, stworzyć pozory wspólnego odczuwa-
nia rzeczywistości, innym razem naprawdę mamy do czynienia z polity-
kami prezentującymi taki, a nie inny sposób mówienia, ponieważ innego 
nie znają. Styl kolokwialny dostarcza przede wszystkim słownictwa na-
cechowanego emocjonalnie, które dla sprawnego mówcy jest niezwykle 
cennym czy wręcz niezbędnym elementem języka perswazji. 

Perswazyjność języka polityki

Z pewnością cechą, która łączy wszystkie podtypy języka polityki, 
jest ich perswazyjność48, a zatem takie oddziaływanie, które ma na celu 

48 Problem pojawia się w przypadku języka dyplomacji, w którym funkcja perswazyjna występuje często 
w stopniu znikomym, a nawet zerowym, przeważa natomiast funkcja poznawcza, fatyczna, często zaś 
również estetyczna. 
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pozyskanie akceptacji lub przychylności odbiorcy dla przekazywanych 
mu treści. Perswazja jest działaniem wartościującym, będącym wyni-
kiem wielorako uwarunkowanych aksjomatów, norm, wzorców, ocen 
prawdy, dobra i piękna49. Nie jest to zatem działanie dwustronne, nie 
jest to dyskusja – w perswazji jedna ze stron uważa, że ma monopol na 
prawdę i prawo, aby do tej prawdy przekonywać innych.

W języku perswazji wykorzystuje się trzy techniki oddziaływania 
na odbiorcę:

• apelowanie o zajęcie określonego stanowiska i podjęcie określonych 
działań,

• sugerowanie pożądanej interpretacji rzeczywistości i jedynie słusznego 
systemu wartości,

• argumentowanie, czyli racjonalne uzasadnianie prawdziwości i wagi 
przedstawianych treści.

Choć nie wszyscy językoznawcy są zgodni co do umieszczenia 
argumentowania w języku perswazji, to w przypadku perswazyjności 
języka polityki argumentowanie wydaje się niezbędne dla prowadzenia 
skutecznego wywodu i uprzedzenia oporu odbiorców czy ataku prze-
ciwników politycznych.

Perswazyjność tekstów osiąga się najczęściej przez wprowadzenie 
funkcji perswazyjnej do wypowiedzi. Stwierdzenie to jest tylko pozornie 
oczywiste, ponieważ istnieje wiele pozajęzykowych środków perswazyj-
nych, żeby wspomnieć chociażby o komunikacji pozawerbalnej. Ciekawą 
definicję funkcji perswazyjnej sformułował Stanisław Barańczak, określa-
jąc ją jako szczególną odmianę funkcji konatywnej, polegającą na usiłowa-
niu uzyskania realnego wpływu na sposób myślenia lub postępowania od-
biorcy, jednakże nie drogą bezpośredniego rozkazu, lecz metodą utajnioną 
i pośrednią, tak iż w wypowiedzi dominuje z pozoru inna niż konatywna 
funkcja językowa (np. estetyczna, poznawcza, emotywna itp.)50.

S. Barańczak wyróżnił także cztery podstawowe mechanizmy per-
swazji, wychodząc z założenia, że teksty perswazyjne podlegają wspól-
nym prawom semiotycznym i są zawsze oparte na tym samym modelu 
komunikacyjnym, obejmującym nadawcę i odbiorcę, komunikat, kon-
tekst sytuacyjny, kontakt oraz wspólny kod:

1. Mechanizm emocjonalizacji odbioru i bezrefleksyjnej percepcji. Teksty
będące realizacją języka polityki spełniają ten postulat poprzez takie 

49 M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna,Warszawa 1990, s. 33.
50 S. Barańczak, dz. cyt., s. 49.
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oddziaływanie na odbiorcę, aby sparaliżować jego możliwości intelek-
tualne i refleksyjne, a spotęgować nastawienia na emocje.

2. Mechanizm wspólnoty świata i wspólnoty języka, czyli spełnienie warunku 
pełnego porozumienia. Język perswazji, a zatem oprócz języka polityki, 
także np. język reklamy, przesycony jest sformułowaniami, które tworzą 
pozory jakiegoś „my”, sugerują wspólnotę interesów i wartości. Umacnia-
niu wspólnoty sprzyja negatywne nastawienie do „innych”, „obcych”.

3. Mechanizm symplifikacji rozkładu wartości to uproszczenie nieskończonej
skali aksjologicznej i zredukowanie jej do czarno-białego przeciwstawie-
nia wartości „naszych, czyli pozytywnych” i „obcych, czyli negatywnych”. 
Perswazja kieruje się zawsze przeciw czemuś i w imię czegoś, dlatego  
w tekstach perswazyjnych nie ma miejsca na aksjologiczne komplikacje.

4. Mechanizm odbioru bezalternatywnego, czyli zwolnienie od decyzji. 
Wypowiedzi polityków pozornie odwołujące się do wolnej woli wybor-
ców, w rzeczywistości są tak skonstruowane, aby odbiorca poczuł się cał-
kowicie zwolniony z samodzielnych decyzji interpretacyjnych w wyniku 
odczucia, że wybór jest tylko jeden.

„Złe, wrogie siły polityczne rozwijają działalność godzącą w socja-
lizm, nasze sojusze, stabilizację gospodarki. Liczne są próby penetracji 
i wykorzystania niektórych organizacji społecznych, zwłaszcza części 
ogniw „Solidarności”, do kierowania ich na fałszywe anarchizujące, 
przeciwne socjalizmowi tory. Ludzie pracy, których miliony dla czysto 
związkowych, społecznych aspiracji znalazły się w nowych związkach 
– nie powinni się z tym pogodzić, powinni dać odpór, odgrodzić się od 
politycznych manipulatorów, nie ulegać ekstremalnym naciskom. So-
cjalizm już od lat blisko 37 tworzy ustrojową konstrukcję naszego na-
rodowego, państwowego życia. Próby jej destabilizacji są więc osłabie-
niem ojczystego domu, narażeniem go na wielkie niebezpieczeństwo. 
Naród polski przelał morze krwi, by „wybić się na niepodległość” 
dokonał gigantycznego dzieła: od ruin i zgliszcz do współczesnego 
kształtu socjalistycznej Polski. Całe pokolenia uczestniczyły ofiarnie 
w tym dziele. Dziś znalazło się ono w obliczu najwyższego zagrożenia. 
Gdyby ten destrukcyjny proces miał toczyć się dalej, zagrozi nam nie tyl-
ko ruina gospodarcza, lecz zerwanie wiązadeł społecznych, co w końcu 
najstraszliwsze – konflikt bratobójczy. (...) Każda Polka i każdy Polak,
każda matka i każdy ojciec powinni swemu sumieniu dać odpowiedź: 
co robię, co mogę i co powinienem zrobić sam, i wokół siebie dla zaha-
mowania niebezpiecznego biegu wydarzeń” (W. Jaruzelski). 

Repertuar językowych środków perswazyjnych jest imponujący, 
jednak obserwacja języka polityki pozwala na stwierdzenie, że im bar-
dziej zakamuflowaną formę przybiera perswazja, tym lepsze rezultaty
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przynosi. W ostatnich latach zmniejsza się zatem ilość wyraźnych no-
śników perswazji w tekstach politycznych na rzecz środków dyskret-
nych. Powodem tej zmiany jest także rosnąca świadomość odbiorców, 
którzy nauczyli się już rozpoznawania i reagowania na przejawy prze-
kłamania czy próby manipulacji. 

Społeczeństwa konsumpcyjne bezbłędnie identyfikują językowe
środki perswazyjne, od lat bowiem są bombardowane reklamą, która wy-
korzystuje je do celów marketingowych. Z kolei społeczeństwa postko-
munistyczne dodatkowo uwrażliwiły się na perswazyjność tekstów poli-
tycznych, pozostając przez całe lata we władzy „mowy zależnej”.

Perswazja w języku polityki jest zawsze intencjonalna, a użytkow-
nik języka świadomie i celowo podporządkowuje dobór środków języ-
kowych do z góry nakreślonego celu – przekonania odbiorcy do swo-
ich poglądów, zmuszenia go do określonego działania. Skuteczność 
działań perswazyjnych jest wprost proporcjonalna do wiedzy nadaw-
cy o adresatach języka polityki – ich postawach, potrzebach, języku, 
którym posługują się na co dzień, kompetencjach komunikacyjnych. 
Przekaz musi być intencjonalny, trudno sobie bowiem wyobrazić, żeby 
perswazja mogła zaistnieć bez świadomości celu ze strony nadawcy  
i bez jego łączności z odbiorcą i pogłębionej wiedzy o nim. Różnice 
pojawiają się, gdy mowa o jawności tychże intencji. 

Wyrazistość językowych wykładników perswazji, a także stopień 
jawności intencji nadawcy, uzależnione są od formy wypowiedzi per-
swazyjnej. Jawnie perswazyjne są apele i argumentowanie, skierowa-
ne bezpośrednio do adresata, które wprost próbują wpłynąć na jego 
postawę i wyznawane poglądy. Natomiast niejawnie perswazyjne są 
sugestie, w których intencje nadawcy nie są zwerbalizowane. Sugestie 
odwołują się raczej do funkcji emotywnej języka, wykorzystują warto-
ściowanie towarzyszące poszczególnym słowom, kategoriom grama-
tycznym i składniowym, uwydatniają założone sensy wyrażeń.

Podkreślić należy fakt, że niezależnie od stopnia jawności intencji 
nadawcy tekstu, efektem działania perswazyjnego powinna być zamie-
rzona reakcja odbiorcy, przekonanego jednak o tym, że jego zachowa-
nie jest wynikiem jego własnej, niezawisłej decyzji. W przeciwnym razie 
reakcja odbiorcy może być przeciwna do zamierzonej przez nadawcę 
tekstu perswazyjnego.

Aby pokazać, jak dużą wagę politycy przykładają do umiejętności 
perswazyjnych, zacytuję wstęp do skryptu zamówionego przez jedno z 
ugrupowań politycznych:

„Można sobie wyobrazić, że istnieje sposób, który pozwala wy-
wrzeć wpływ na miliony ludzi i to w taki sposób, że każda z tych osób 
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ulega perswazji i głosuje tak, jak tego chcemy, i że wystarczy tylko im 
powiedzieć jak i na kogo...

Rzeczywistość jest jednak inna. Nie tylko jest inaczej, często politycy 
wręcz sabotują własne cele i idee... najczęściej zupełnie nieświadomie. (...)

Istnieje jednak wiedza, która pozwala nie tylko uniknąć takich pu-
łapek, ale wręcz umożliwia zaprzęgnięcie tych samych zasad do pracy 
na naszą korzyść. Znajomość najnowszych odkryć z dziedziny psycho-
logii wywierania wpływu i technik perswazji pozwala w sposób celowy  
i kontrolowany radykalnie zwiększyć skuteczność każdego zdania, któ-
re wypowiada polityk. Co prawda nie możemy zagwarantować milio-
nów dodatkowych głosów, ale metody te pozwalają politykowi wpły-
wać wielokrotnie skuteczniej na wyborców, radzić sobie w debatach 
oraz maksymalizować zyski z każdego wystąpienia w mediach.

Nikt nie posiada recepty na tzw. rząd dusz, ale zapoznanie się z ła-
twymi i praktycznymi technikami perswazji pozwoli skuteczniej wpły-
wać na przekonania, decyzje i zachowania wyborców. Trzymasz w ręku 
swoistą „instrukcję obsługi umysłu wyborcy”51.

Retoryka a język polityki

Termin retoryka, wywodzący się z języka greckiego jest znany od 
ponad dwóch tysięcy lat i oznacza sztukę sprawnego i funkcjonalne-
go przekonywania w mowie i piśmie. Dla naszych rozważań ważny 
jest prawno-sądowy rodowód retoryki. Każdy wolny obywatel grecki 
musiał samodzielnie dochodzić swoich praw, bronić się lub oskarżać 
przed aeropagiem. Umiejętność pięknego mówienia i siła przekonywa-
nia miały decydujący wpływ na decyzję podjętą przez radę starszych. 

Retoryka od początku była systemem otwartym, ewoluującym. Próbę 
skodyfikowania jej zasad podjęli m.in. Arystoteles, Cyceron i Kwintylian.
Retoryka bardzo wcześnie weszła w skład podstawowych przedmiotów 
szkolnych w ramach trivium, obok gramatyki i dialektyki. W nowożytnym 
szkolnictwie pojawiała się pod nazwą eloquentia lub ars oratoria, w Polsce zaś 
w programach szkolnych retoryka występowała jako „wymowa i poezja”. 

51 A. Batko, B. Messner, Język perswazji w marketingu politycznym czyli dlaczego niektórzy politycy prawie zawsze 
zyskują poparcie większości wyborców, Warszawa. Zainteresowanym tą pozycją czytelnikom wyjaśniam, że 
broszura nie zawiera informacji, na zlecenie której partii czy ugrupowania politycznego została opraco-
wana, ani nawet dokładnych danych wydawniczych.
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Coraz częstsze jednak wykorzystywanie sztuki pięknego mówienia i pisania 
do krasomówstwa typu panegirycznego wpłynęło na rozpowszechnienie 
się opinii, że jest to sztuka mydlenia oczu i pustosłowia, nie zaś, jak chciał 
Kwintylian, „dar najcenniejszy, który bogowie zostawili śmiertelnikom”52.

Po latach zapomnienia, zapoczątkowanych w czasach oświecenio-
wego kultu czystego rozumu, retoryka przeżyła chwilowy renesans na 
przełomie XIX i XX w., aby przypomnieć o sobie szczególnie mocno 
w 1936 r., kiedy to ukazała się książka Ivora Armstronga Richardsa The 
Philosophy of  Rhetoric. Była to programowa wypowiedź nowej szkoły 
New Rhetoric, której istotę stanowiło zastosowanie retoryki do teorii 
komunikacji masowej oraz wykorzystanie jej reguł w technikach propa-
gandy i reklamy. Od tego czasu retoryka, zaadoptowana przez współ-
czesną teorię komunikacji, jest przedmiotem zainteresowania języko-
znawców, filozofów, psychologów, socjologów, ale także specjalistów
od reklamy, public relations i marketingu politycznego.

Współcześnie nawet człowiek nieznający pojęcia retoryka lub 
posługujący się nim jako synonimem pustosłowia, korzysta z jej osią-
gnięć, aby wyrażać myśli w sposób sprawny, celowy i funkcjonalny. 
Retoryka stała się nieodłącznym elementem reklamy, języka mediów 
i przede wszystkim języka polityki. Pełną listę pojęć znajdujących się 
we współczesnym polu semantycznym retoryki podał Walery Pisarek, 
wymieniając tak różne pojęcia, jak: 

• perswazja, przekonywanie, argumentacja, negocjacje, erystyka,
• propaganda, agitacja, demagogia, manipulacja, indoktrynacja, pranie 

mózgu, dezinformacja,
• promocja, reklama, marketing, public relations, akwizycja, copywriting,
• propagowanie, popularyzacja, upowszechnienie,
• wychowywanie, pedagogika, uczenie, formacja, socjotechnika,
• krasomówstwo, przemawianie, przemowa, przemówienie, oratorstwo,
• kaznodziejstwo, homiletyka, katecheza, przepowiadanie, eklezjastyka,
• pragmatyka, pragmalingwistyka, gramatyka tekstu, tekstologia języko-

znawcza,
• stylistyka, topika (loci communes), metaforyka, poetyka53.

Wśród pojęć wymienionych przez W. Pisarka jest wiele wpisują-
cych się w zakres omawianego w tej pracy zagadnienia. Zasady retoryki 
są szczególnie widoczne w takich realizacjach języka polityki, jak prze-
mówienia programowe, expose czy telewizyjne wystąpienia przedwy-

52 M. Korolko, dz. cyt., s. 21.
53 W. Pisarek, Retoryki dziś w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, nr 3-4, s. 116.
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borcze. „Retoryka jest sposobem wpływania na słuchaczy za pomocą 
środków dyskursywnych, które nie stanowią ani dowodu, ani aktu prze-
mocy. Czyni ona to co prawdopodobne, bardziej pociągającym”54.

Tam, gdzie trudno zastosować językowe środki perswazji pobudza-
jącej, gdzie nie można liczyć na emocjonalizację przekazu, która w znacz-
nym stopniu wyłącza racjonalny odbiór tekstów perswazyjnych przez 
niewyrobionych odbiorców, tam pozostaje jedynie sztuka retoryki. 

Język polityki a komunikowanie masowe

Kluczem do zrozumienia, czym jest język polityki, jakie ma funk-
cje, komu służy, są pojęcia komunikowanie masowe i kultura masowa. Wielu 
badaczy uznało wynalazek drukowania za pomocą ruchomej czcion-
ki za początek ery komunikowania masowego, utożsamiając specyfikę
prasy z właściwościami komunikowania masowego w ogóle. Dopie-
ro pojawienie się kolejnych środków przekazu i ukucie w latach 40. 
w Stanach Zjednoczonych terminu mass media rozpoczęło nieustającą 
dyskusję na temat nowego poziomu komunikowania i społecznej roli 
masowych środków komunikowania, która trwa do dziś. 

Komunikowanie (łac. comunitacio, comunicare – wspólnie coś robić, na-
rodzić się) to proces przekazywania informacji, idei i emocji, społeczna 
interakcja oddziałująca za pomocą symboli. Komunikowanie odbywa się 
na różnych poziomach, z których najniższym jest poziom komunikowania 
intrapersonalnego, zachodzącego w umyśle jednostki, która zanim sfor-
mułuje przekaz (a także w trakcie jego tworzenia), rozważa różne warianty 
jego kodowania (wewnętrzne myślenie). Poziom wyższy to komunikowa-
nie międzyosobowe, interpersonalne, mające najczęściej formę dialogu, 
rozmowy. Kolejne dwa poziomy to komunikowanie grupowe, odbywające 
się w grupach społecznych, i komunikowanie instytucjonalne – w ramach 
i między instytucjami społecznymi55. W tak zobrazowanej piramidzie pro-
cesów komunikacji komunikowanie masowe jest na samym szczycie, na 
którym „niewielu dociera ze swymi przekazami do wielu”.

Istotą komunikowania masowego jest zbiorowy charakter odbiorcy, 
który jest liczebnie wielką, społecznie zróżnicowaną i mało powiązaną 

54 P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja..., dz. cyt., s. 127.
55 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, 
Kraków 2001.

jezyk_polskiej_polityki.indd   47 2005-11-28   09:07:17



48

wewnętrznie zbiorowością, czyli masą56. Komunikowanie się z masami 
wymaga specyficznego podejścia do komunikatu, który musi być zrozu-
miały dla wszystkich, co sprowadza się do takiego formułowania prze-
kazu, aby był on jasny dla najmniej wyrobionego odbiorcy. Jeśli uznamy 
słuszność takiego rozumowania, to oczywiste wydaje się stwierdzenie, 
że komunikowanie masowe jest podstawą kultury masowej. Ta zaś, choć 
wpływa na kształtowanie wartości społecznych, w jeszcze większym stop-
niu je wyraża. Przekazy masowe są bardziej odzwierciedleniem, projekcją 
panującej ideologii społecznej i politycznej niż formą jej tworzenia57.

Komunikowanie masowe jest nastawione na odbiorców rozumia-
nych jako publiczność, nie zaś uczestnicy procesu komunikacji. „Poli-
tycy też wiedzą, że aby zjednywać, trzeba być słuchanym. A słuchani 
są ludzie wyraziści: tacy, którzy rzeczywistość ukazują jako sielankę lub 
horror, którzy mówią językiem szczególnie eleganckim lub szczególnie 
brutalnym (ten drugi uchodzi za bardziej wyrazisty i bardziej praw-
dziwy, przy tym jest łatwiejszy), którzy języka używają poprawnie i ze 
smakiem, i którzy sadzą błędy i są celowo niezrozumiali. Wszystko to 
sprawia, że w poszukiwaniu lepszych sposobów zjednywania odbior-
cy i najatrakcyjniejszych sposobów opisywania rzeczywistości politycy 
uciekają się do coraz to nowych językowych chwytów, odwołując się do 
wszystkich możliwych stylów i gatunków”58. 

Dominującą funkcją staje się zatem raczej przyciąganie uwagi od-
biorców, zwielokrotnianie ich liczby i nakłanianie do czegoś, niż nawią-
zanie rzeczywistego kontaktu, czy informowanie. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że funkcja perswazyjna jest dominującą funkcją komu-
nikowania masowego nie tylko w aspekcie języka polityki czy reklamy, 
ale także w tych gatunkach dziennikarskich, które ex definitione powinny 
zawierać informację w czystej formie. Tymczasem analiza treści infor-
macji telewizyjnych, prasowych czy radiowych dostarcza dowodów na 
to, że obok funkcji informacyjnej pojawia się, najczęściej w zakamuflo-
wanej formie, funkcja perswazyjna.

Najdobitniejszym przykładem diametralnej zmiany języka pod 
wpływem mediów, a właściwie pod wpływem świadomości, że mamy 
do czynienia z komunikowaniem masowym w jego najbardziej charak-
terystycznej formie bezpośredniej transmisji, są obrady sejmu. Posłowie 
zupełnie inaczej programują swój przekaz, wiedząc, że mówią jedynie 

56 T. Goban-Klas, Proces komunikowania masowego, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. 
Chudziński, Cracovia, Kraków 1996, s. 241.
57 Tamże, s. 241.
58 J. Bralczyk, O języku polityki lat osiemdziesiątych..., dz. cyt., s. 8.
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do ludzi przebywających na sali, nawet jeśli wśród nich są dziennika-
rze prasowi czy radiowi – wypowiedzi są wtedy bardziej merytoryczne,  
a sposób mówienia – zwięzły, profesjonalny.

Sytuacja gwałtownie się zmienia w momencie rozpoczęcia trans-
misji telewizyjnej – posłowie „ożywają”: mówią językiem prostym, czę-
sto kolokwialnym, a nawet agresywnym, nasyconym wyrazami ocen-
nymi i słowami nacechowanymi emocjonalnie, wygłaszane poglądy są 
bardziej populistyczne, nastawione na wywołanie skrajnych emocji. 
Sądy wartościujące skonstruowane są z wielu słów sztandarowych, 
których zadaniem jest budowanie w społecznym odbiorze prostego, 
jednoznacznego wizerunku danego polityka59. 

Podstawowe cechy języka polityki

Teoretycznie teksty o tematyce politycznej można podzielić na in-
formacyjne, propagandowe i agitacyjne. W praktyce jednak okazuje się 
często, że jedną z ważniejszych cech języka polityki jest zacieranie się 
różnic między tymi wyspecjalizowanymi gatunkami i coraz większa do-
minacja cech typowych dla propagandy. W sytuacji, gdy od atrakcyjności 
i skuteczności przekazu zależą losy polityków, język staje się narzędziem, 
którym politycy posługują się zgodnie z zasadą, że „cel uświęca środki”. 
Jeżeli politykowi zależy na tym, aby słuchacze precyzyjnie zrozumieli jego 
słowa, posługuje się stylem potocznym, wykorzystuje osiągnięcia retory-
ki, przystosowuje przekaz do możliwości percepcyjnych i kompetencji 
komunikacyjnych odbiorców. Lecz ten sam polityk w innej sytuacji mówi 
językiem oficjalnym, pełnym profesjonalnych zwrotów i urzędowych na-
leciałości, które sprawiają, że jego wypowiedź staje się niezrozumiałym 
pustosłowiem – celowo ustawioną barierą komunikacyjną. 

Wszystko to sprawia, że ustalenie jednoznacznych i zawsze obowią-
zujących cech języka polityki staje się niemożliwe, można jedynie podjąć 
próbę określenia najczęściej stosowanych zabiegów językowych:

• dążenie do emocjanolizacji przekazu przez nasycenie go sądami warto-
ściującymi i słowami oceniającymi,

• dążenie do maksymalnej ekspresyjności poprzez stosowanie leksyki i fra-
zeologii nacechowanej emocjonalnie oraz słownictwa potocznego,

59 Kwestia bezpośrednich transmisji stała się już nawet przedmiotem politycznych debat, niektórzy 
politycy uaktywniają się bowiem jedynie w tych momentach, kiedy mównica „jest na wizji”, paraliżując 
obrady sejmu i zakłócając wcześniej zaplanowaną kolejność wystąpień. 
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• tendencja do ekonomiczności wypowiedzi, stosowanie skrótów myślo-
wych w celu podporządkowania się prawu mediów elektronicznych,

• stosowanie prostych struktur składniowych, charakterystycznych dla 
stylu potocznego,

• nadużywanie składniowych konstrukcji bezosobowych oraz strony 
biernej,

• przewaga zdań oznajmujących,
• nadużywanie powtórzeń, wyliczeń, porównań i metafor,
• stosowanie pytań retorycznych, wykrzykników i apostrof,
• deformowanie znaczeń wyrazów,
• ogólnikowość stwierdzeń,
• ograniczenie pojęć abstrakcyjnych, które mogą być trudno przyswajal-

ne dla potencjalnego odbiorcy,
• stosowanie wyrazów szczegółowych kosztem ogólnych, tworzenie po-

zorów konkretności,
• wykorzystywanie stereotypów językowych.

Stanisław Dubisz stworzył wykaz wyznaczników stylu propa-
gandy politycznej, który warto zacytować, ponieważ wiele elemen-
tów propagandy i języka polityki współgra, krzyżuje się czy wręcz 
powiela. W skład tego rejestru wchodzą:

• arbitralność i odgórność stwierdzeń,
• zrytualizowane formy językowe,
• ogólnikowość i niedookreśloność sformułowań,
• różne elementy językowe, będące wykładnikami impresywności,
• stosowanie form czasownikowych w pierwszej osobie liczby mnogiej, 

zaimka osobowego „my” i dzierżawczego „nasz” w celu tworzenia 
wrażenia tożsamości nadawcy i odbiorcy,

• wyszukane incipity haseł i fraz,
• wartościowanie kontrastowe,
• rzadkość występowania pojęć neutralnych znaczeniowo,
• wyrazy związane z polem semantycznym słów „powszechność”, 

„prawda”, „ważność”, „zmiana”,
• używanie kontrastowych zestawień czasowych,
• ironiczne cytaty z obcych tekstów propagandowych,
• nadużywanie słownictwa oceniającego, patetycznego i militarnego,
• deformacja znaczeń wyrazów i wyrażeń,
• liczne metafory, frazeologizmy, idiomy, frazesy i szablony językowe60.  

60 S. Dubisz, Uwarunkowania i wyznaczniki stylu tekstów propagandowych, „Poradnik Językowy” 1983, nr 3, 
s. 156-158.
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Język polityki ukształtował się, a raczej ewoluował wraz ze zmie-
niającą się sytuacją społeczno-polityczną. Wielu polskich językoznaw-
ców przyjmuje tę tezę bezwarunkowo, koncentrując się jedynie na kon-
tekście historycznym zachodzących w języku zmian. Tymczasem to, co 
w równym niemalże stopniu wpłynęło na język polityki, to specyficzne
właściwości komunikowania masowego i masowej kultury. To nie tylko 
dziejowe zawirowania, cenzura, opozycja demokratyczna, drugi obieg, 
a w końcu obalenie systemu monopartyjnego, zmieniły oblicze języka 
polityki, lecz także dostępność na skalę masową takich środków prze-
kazu jak telewizja i radio, zwłaszcza moment, w którym codziennością 
stały się bezpośrednie transmisje radiowe i telewizyjne. 

Pojawienie się masowej komunikacji było ważną cezurą w rozwo-
ju języka polityki. Wydarzenia takie, jak paraliż cenzury w 1956 r. czy 
kompromitacja propagandy w 1980 r., zmieniły głównie narzędzia ko-
munikacji, środki językowe. Upowszechnienie się środków masowego 
przekazu zdeterminowało zmiany równie doniosłe dla procesu komu-
nikowania się – powstał nowy typ nadawcy, nowy typ odbiorcy i nowy 
sposób ich porozumiewania się. Politycy zrozumieli, że „rządzenie jest 
przede wszystkim kwestią komunikowania61”.

61 J. Gerstle, La communication politique, Paris 1992, s. 25, [za:] B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, dz. cyt.
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Rozdział III 
Wartościowanie w expose polskich premierów

Język jest zanurzony w wartościach – służy do wartościowania, 
informuje o wartościach, jest nosicielem wartości. Większość aktów 
mówienia pociąga za sobą wartościowanie, a więc bardziej lub mniej 
zawoalowane oceny i sądy zawierające aprobatę lub dezaprobatę. „Ję-
zyk w ogromnej części wartościami nasycony, wartości nieustannie 
podsuwa, a w pewnych przypadkach zaś po prostu je narzuca”62. 

Język polityki, będący przedmiotem tej pracy, jest szczególnie 
podatny na prezentowanie czynnika aksjologicznego, już ze swej 
natury wiąże się z intencją określonego wartościowania. Pozornie 
bezstronne i obiektywne wypowiedzi stają się narzędziami kreowa-
nia pewnej rzeczywistości społecznej, ale często także narzędziem jej 
deformacji. Expose premierów są w tej grupie tekstami o szczegól-
nym znaczeniu, z założenia bowiem prezentują program rządu, ale  
i sztandarowe poglądy członków danego ugrupowania politycznego. 
Wiele miejsca premierzy poświęcają zatem wartościowaniu – doko-
nują oceny poprzedników i sytuacji społeczno-politycznej, formułują 
sądy, przedstawiają pewną hierarchię wartości. 

Specyfika języka sprawia, że możliwe jest odmienne przedstawia-
nie tych samych zjawisk i faktów – prezentacja jakiegoś zjawiska zależy 
od woli i motywacji nadawcy oraz jego umiejętności komunikacyjnych. 
To od nadawcy zależy, czy nazywając rzeczy po imieniu, zostawi od-
biorcy możliwość interpretacji swojej wypowiedzi, czy też używając 
określeń dowartościowujących lub deprecjonujących, narzuci odbiorcy 
swój sposób widzenia świata i swoją hierarchię wartości.

Jak trafnie napisała Jadwiga Puzynina, „w całości językowego obra-
zu świata bardzo ważny wydaje się językowy obraz świata ludzkich war-

62 M. Głowiński, Wartościowanie w badaniach literackich a język potoczny, [w:] Poetyka i okolice, PWN, Warsza-
wa 1992, s. 224.
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tości. Zarówno opisując elementy systemu języka jako wartościującego, 
jak też przyglądając się tekstom – czy to reprezentującym jakąś epokę, 
styl czy też określonego autora – dążymy chyba przede wszystkim do od-
krycia obrazu świata wartości danego społeczeństwa, grupy społecznej 
czy też jednostki, a także ukazania mechanizmów językowych, za pomo-
cą których obraz ten wyraża się w ludzkich wypowiedziach”63.

Wartość i wartościowanie

Ważną cechą człowieka jest to, że widzi świat w kategoriach war-
tości. W kontaktach z innymi ludźmi, przedmiotami, zjawiskami for-
mułuje oceny, osądza w kategoriach dobra i zła. Aspekty tych warto-
ściowań są różne – moralny, estetyczny, pragmatyczny, poznawczy, re-
ligijny. O ile ludzie, jako grupa, potrzebują norm, o tyle człowiek, jako 
jednostka, potrzebuje wartości.

Badanie wartościowania w tekstach jest przedsięwzięciem trud-
nym, wymaga bowiem wchodzenia w całą sferę okazjonalności, wiedzę 
o nadawcy, odbiorcy tekstu, miejscu, czasie, sytuacji. Na wszystkich 
tych poziomach zaistnieć może wiele niejasności, które w konsekwen-
cji skazują badacza na błądzenie po omacku i orientowanie się w tym, 
co J. Puzynina nazywa „grami językowymi”64. Jak zatem rozumieć war-
tość i wartościowanie? 

Wartość jest tym, co nadawca odczuwa jako dobre i uznaje za do-
bre. Przymiotnik dobry jest użyty w znaczeniu ogólnym, jak w zdaniach 
typu X jest czymś dobrym. Wyjaśnić należy, że definicje wartości mó-
wią często o ludziach w ogóle, nie zaś o nadawcy, podczas gdy zdanie 
X jest wartością przekazuje nam zawsze odczucie nadawcy, natomiast 
nie jest jasne, czy jest to jego subiektywny sąd, czy może zdanie grupy 
ludzi, z którymi nadawca się zgadza65. Kolejna kontrowersja dotyczy 
aksjologicznego sporu na temat uczuciowej bądź kognitywnej natury 
wartości – trudności dostarczają różne sposoby użycia słowa wartość 
(wartość jako wyrażenie sądu wartościującego i/lub odczucie).

63 J. Puzynina, Jak pracować nad językiem wartości, [w:] Język a kultura, t. II, red. J. Puzynina, J. Bartmiński, 
Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991, s. 135.
64 Tamże, s. 130. 
65 Niejasność ta znika, gdy użyte zostaną dodatkowe wyrażenia typu: według mnie, moim zdaniem, 
w powszechnym mniemaniu itp.
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Wartościowanie, a więc ocenianie w sensie jakościowym66, można 
rozumieć jako wydawanie i/lub wypowiadanie sądu o wartości, tj. o tym, 
czy coś jest dobre czy złe pod jakimś względem, czy też znajduje się  
w jakimś punkcie skali wartości pomiędzy dobrym i złym67. 

R. Pawelec słusznie zauważył, że do wypowiedzi wartościujących 
zaliczyć należy nie tylko te teksty, które ocenę wyrażają, ale także te, 
które ją implikują, z których na podstawie kontekstu wynikają pewne, 
niekoniecznie obligatoryjne, wnioski – pewne oceny68. Konstatacja ta 
jest szczególnie ważna w przypadku badania języka polityki, w którym 
wiele sądów i ocen jest ukrytych pod powierzchnią gładkich, często 
konwencjonalnych słów i zwrotów.

Wartościowanie może mieć charakter czysto emocjonalny, tak ty-
powy dla liryki i mowy potocznej – emocjonalnej, ekspresywnej. Wy-
stąpienia programowe premierów są nasycone sądami wartościującymi, 
którym jednak rzadko towarzyszą emocje. Częściej są to oceny wyra-
żone słowami nazywającymi określone wartości np.: dobry – zły, po-
żyteczny – bezużyteczny, wartościowy – bezwartościowy, pozytywny 
– negatywny, właściwy – niewłaściwy.

W expose pojawiają się także słowa opisowo-oceniające typu pasożyt, 
oprawca, zdrajca (z negatywnymi składnikami ocen) czy urodzajny, praco-
wity, zdrowy (z pozytywnymi składnikami ocen). Pojawia się także duża 
liczba wyrazów, w których element oceny nie jest obligatoryjny, definicyjny,
lecz wynika z konotacji kulturowych, charakterystycznych dla danej grupy 
użytkowników języka. Brak stałych nacechowań aksjologicznych wielu słów 
sprawia, że w badanych tekstach expose funkcjonują wyrazy o znaczeniu 
całkowicie neutralnym, by w innym kontekście nabrać znaczenia zdecydo-
wanie pejoratywnego. Analizując ładunek oceniający różnych tekstów, wy-
raźnie widać, jak bardzo brak stabilności nacechowań aksjologicznych wielu 
słów wiąże się ze zróżnicowaniem społecznym hierarchii wartości, a przede 
wszystkim z uwarunkowaniami światopoglądowymi. W procesie odkrywa-
nia wartościowania ukrytego w tekście niezbędna staje się wiedza o świecie  
i wspólne tło kulturowe nadawcy i odbiorcy.

66 Oprócz wartościowania jakościowego wyróżnia się także wartościowanie ilościowe, czyli wypowiada-
nie sądu o tym, czy dany przedmiot, cecha itd.. jest (i w jakim stopniu) pod jakimś względem mniejszy 
lub większy niż norma. Dla potrzeb tej pracy interesujące będzie dla mnie jednak jedynie pierwsze, 
jakościowe ujęcie.
67 J. Puzynina, Problemy aksjologiczne w językoznawstwie, [w:] Słowo – wartość – kultura, Wyd. KUL, Lublin 
1997, s. 93.
68 R. Pawelec, O metodach badania osobniczego języka wartości, [w:] Język a kultura, t. III, red. J. Puzynina,  
J. Anusiewicz, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991, s. 103-117.
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Istotne wydaje się wyodrębnienie w języku wartości kategorii, któ-
re pozwalają na stworzenie ramy dla badań bardziej szczegółowych.  
J. Puzynina69 wyodrębnia klasę zjawisk i przedmiotów określanych jako 
ważne, istotne lub przynajmniej nieobojętne, przeciwstawia im nato-
miast klasę zjawisk określanych jako obojętne, nieważne, nieistotne 
(lub takich, których w ogóle nie poddajemy wartościowaniu). Wśród 
zjawisk określanych jako nieobojętne wyodrębnia dalej zjawiska pozy-
tywne i negatywne. Wartości pozytywne i negatywne dzielą się z kolei 
na absolutne (podstawowe) i pomocnicze. 

Wartości pomocnicze, zwane także pragmatycznymi, instrumental-
nymi, konsekutywnymi i zewnętrznymi, to wartości pożytku, użyteczno-
ści. Są one obligatoryjnie pomocnicze i zawsze występują w zestawieniu 
z innymi wartościami, traktowanymi przez ludzi jako absolutne, np. coś 
jest pożyteczne dla zdrowia.

Wartości absolutne są fakultatywnie pomocnicze, a więc mogą być 
i bywają traktowane jako pomocnicze wobec innych wartości, np. pięk-
no jako wartość ze względu na swój sens sakralny. Wśród wartości pod-
stawowych Puzynina wyodrębnia wartości transcendentne (religijne)  
i nietranscendentne: wartości estetyczne, moralne, poznawcze, witalne 
oraz wartości odczuć psychicznych i/lub fizjologicznych, tj. wartości
hedonistyczne, takie jak przyjemność, wygoda, ale też doznania szczę-
ścia, radości, bliskości. Typologia ta przedstawia się następująco:

Rys. 1. Typologia wartości.

Źródło: J. Puzynina, dz. cyt., s. 136.

69 J. Puzynina, Jak pracować nad językiem wartości?, dz. cyt., s. 129-136.
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Max Scheler, autor jednej z najbardziej znanych klasyfikacji wartości,
wyróżnia z kolei pięć kategorii wartości, od najniższych do najwyższych:

1) hedonistyczne (to, co przyjemne i nieprzyjemne),
2) utylitarne (to, co użyteczne i nieużyteczne),
3) witalne (to, co szlachetne i nieszlachetne),
4) duchowe i kulturowe (to, co słuszne i niesłuszne),
5) religijne (to, co święte i nieświęte)70.

Wartościowanie a akt mowy

Ważne wydaje się zestawienie procesu wartościowania z aspektami 
aktu mowy. Urszula Wieczorek proponuje następujące rozwiązanie71:

Rys. 2. Wartościowanie i akty mowy.

Źródło: U. Wieczorek, Wartościowanie..., dz. cyt., s. 31.

Akt lokucyjny jest to akt mówienia czegoś. Jego zasadniczym ele-
mentem jest wyrażenie posiadające znaczenie i odniesienie. Z kolei akt 
illokucyjny dokonuje się w akcie mówienia, wygłaszania wypowiedzi 
mającej pewną konwencjonalną moc. Perlokucyjny akt mowy wiąże się 
z uzyskaniem pewnego efektu, jaki wywoływany jest u odbiorcy na 
skutek mówienia. Z punktu widzenia tej pracy interesujący wydaje się 
aspekt illokucyjny i perlokucyjny. 

Celem illokucyjnym aktu wartościującego, powtarzając za Searlem 
i Wieczorek, jest wyrażenie emocji i postaw nadawcy, takich jak: po-
chwała, potępienie, zalecanie, rekomendowanie, rada, rozkaz itp. Cele 
te nie zawsze są obecne na powierzchni zdania, niezależnie jednak od 

70 M. Scheler, Materialne a priori w etyce, „Znak” 1967, nr XIX, s. 1512-1543.
71 U. Wieczorek, Wartościowanie, perswazja, język, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999, s. 31.
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tego, czy są jawne czy ukryte, punkt illokucyjny musi być zachowany, 
jeżeli dany akt ma być skuteczny. Badacze ci zauważają, że istnieje duża 
grupa wartościujących czasowników illokucyjnych, takich jak: oskarżać, 
krytykować, chwalić, które posiadają nacechowanie pozytywne lub nega-
tywne, podczas gdy grupa czasowników typu: aprobować, polecać zakłada 
jedynie stronę pozytywną. Ważne, aby pamiętać, że wartościowanie jest 
bardzo często wyrazem subiektywnych uczuć i postaw, czego dowodził 
Bertrand Russel w przekornej wyliczance o stopniowaniu emotywnym:

„Ja jestem wytrwały, ty jesteś zawzięty, on jest uparty jak osioł
Ja jestem słusznie oburzony, ty jesteś zirytowany, on robi z igły widły
Ja to przemyślałem, ty zmieniłeś zdanie, on nie dotrzymał słowa72”.
Uzasadnione wydaje się przedstawienie najbardziej znanej typologii 

wartościujących aktów illokucyjnych, której autor, J.R. Searle73, wyróżnił 
pięć kategorii w oparciu o następujące parametry: różnice w sposobie,  
w jaki nadawca i odbiorca przyjmują fakty zawarte w propozycji, np. 
chwalenie się jest pozytywnym odbieraniem przez nadawcę danego fak-
tu, narzekanie zaś – negatywnym; stan psychiczny nadawcy: przekonanie, 
intencję, wolę, pragnienie, ekspresję uczuciową; cel aktu mowy; kierunek 
realizacji aktu mowy (od świata do języka lub od języka do świata) oraz 
typ propozycji. Klasyfikacja Searle’a obejmuje pięć kategorii:

• Asertywy – akty stwierdzania, że zachodzi jakiś stan rzeczy, są częstym 
środkiem przekazu wartości np. „On jest mądry”. 

• Dyrektywy – akty mające na celu wywołanie stanu rzeczy występujące-
go w treści propozycjonalnej (prośba, rozkaz, polecenie, ostrzeżenie, 
rada itp.). Element wartościujący nie jest obligatoryjnym składnikiem 
dyrektywy, np. „Powiedz prawdę, bo pożałujesz!”.

• Komisywy – akty, w których nadawca zobowiązuje się do wykonania ja-
kiejś czynności także nie są obligatoryjnie wartościujące, choć np. groźba 
z całą pewnością jest aktem wartościującym, np. „Jeśli jeszcze raz wrócisz 
o tej porze do domu, to przez miesiąc nie dostaniesz kieszonkowego”.

• Ekspresywy – akty wyrażające emocje np. żal, smutek, radość. Więk-
szość aktów wartościujących należy do tej właśnie grupy, np. „Cieszę 
się, że cię widzę!”, „Gratulacje z powodu przyjęcia na studia!”.

• Deklaratywy – mocno skonwencjonalizowane akty, które tworzą nowy 
stan rzeczy za pomocą słów. Deklaratywy rzadko bywają wartościujące, 
choć zdarzają się zdania typu: „Sąd koleżeński uznaje X-a za zdrajcę  
i wyklucza go z grona członków partii”. 

72 Tamże, s. 43.
73 J.R. Searle, Expression and Meaning, Cambridge 1979, s. 1-29, [za:] U. Wieczorek, Wartościowanie..., dz. cyt.
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Wśród wartościujących aktów illokucyjnych U. Wieczorek74 wyróżnia:

Rys. 3. Wartościujące akty illokucyjne.

Źródło: U. Wieczorek, Wartościowanie...,dz. cyt., s. 42.

Drugim, interesującym dla tych rozważań aktem komunikacyjnym 
jest perlokucja – akt wartościujący, zorientowany na odbiorcę. „Różni-
ca między aktem illokucyjnym a perlokucyjnym polega jedynie na tym, 
że w pierwszym jest obecna, a w drugim nieobecna intencja wywoła-
nia w słuchaczu pewnego aktu mentalnego, dzięki któremu będzie on 
mógł rozpoznać moją intencję”75. 

Możemy więc, nieco upraszczając, przyjąć, że perswazja jest perlo-
kucją, a zatem czynnik aksjologiczny jest w nią wpisany. Akty perswazyj-
ne, a takimi są teksty zaliczane ogólnie do języka polityki, zawsze zwią-
zane są z intencją wywołania zamierzonego wartościowania. Nadawca 
tak formułuje komunikat, by wywrzeć określony skutek, np. aby od-

74 U. Wieczorek, Wartościowanie..., dz. cyt., s. 42.
75 P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja..., dz. cyt., s. 88.
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biorca przyjął proponowane mu wartości za swoje własne. Warunkiem 
osiągnięcia skutku perlokucyjnego jest stosowanie różnych kryteriów 
wartościowania, w zależności od tego, kto jest odbiorcą komunikatu. 
Nadawca musi zatem mieć pewną wiedzę o odbiorcy: jaka jest jego 
hierarchia wartości, jakie są jego pragnienia, jakie są jego kompeten-
cje komunikacyjne. Do czasowników perlokucyjnych zaliczamy m.in.: 
sprawić, żeby odbiorca dowiedział się, że..., oszukać, zachęcić, prze-
straszyć, rozbawić, zrobić wrażenie, przyciągnąć uwagę.

Akt wartościujący jest jednocześnie aktem wartościowanym przez 
uczestników komunikacji – często wypowiedź perswazyjna podlega 
ewaluacji ze względu na osobę nadawcy. Odbiorca ocenia wypowiedź 
wartościującą, kierując się opinią, jaką ma na temat nadawcy – im bar-
dziej wiarygodne źródło komunikatu perswazyjnego, tym skuteczniej-
szy jest sam komunikat.

Związek aktów wartościowania z ekspresywną funkcją języka wydaje 
się oczywisty, podobnie jak oczywiste jest, że często nadawca ujawniając 
jakąś postawę, świadomie lub nie, wywołuje dane wartościowanie u od-
biorcy, bez wyraźnego przekazu w wypowiedzi. Można zatem przyjąć, że 
„wartościujący akt mowy nakierowany jest, zależnie od celu komunikacyj-
nego, raz na nadawcę (co wiąże się z ekspresywną funkcją języka), raz na 
odbiorcę (wtedy ma charakter nakłaniający)”76. Często obie funkcje wystę-
pują jednocześnie, np. wzmacniając skuteczność całej wypowiedzi.

Wartości i wartościowanie w expose

Expose, wypowiedź programowa szefa rządu, jest prezentacją 
ogólnej linii politycznej rządu, założeń społeczno-gospodarczych oraz 
pewnej filozofii sprawowania władzy. J. Bralczyk o nadawcach tekstów
politycznych napisał, że „chcą dobrze”77. W kategorii tekstów politycz-
nych expose zajmuje miejsce szczególne, nadawcy tego rodzaju wypo-
wiedzi, parafrazując słowa Bralczyka, „chcą bardzo, bardzo dobrze”. 

Wartościowanie jest wpisane w expose, jest jego integralną czę-
ścią. Premierzy, nakreślając ramy działania rządu, próbują jednocześnie 
zaprezentować się od najlepszej strony: przekonać wyborców do siebie 
i swoich racji, zjednać sobie politycznych sprzymierzeńców, stworzyć 
wizerunek wiarygodnego, kompetentnego i uczciwego polityka. 

76 Tamże, s. 55.
77 J. Bralczyk, O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych..., dz. cyt., s. 7.
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Każdy sprawny mówca wie, że jego język i sposób mówienia 
świadczą o nim, że odbiorcy tak właśnie będą go odbierać, jak ocenią 
jego kompetencje komunikacyjne. Coraz więcej ludzi zdaje sobie spra-
wę, że przyglądając się językowi człowieka, jego sposobowi obrazowa-
nia, preferencjom leksykalnym, kształtowi zdań, poznajemy jego wizję 
świata, często prawdziwszą niż ta deklarowana. Świadomość tę ma jed-
nak także coraz więcej polityków kreujących się właśnie poprzez swoje 
publiczne wystąpienia, dostosowujących język do odbiorców, do tego, 
co chcieliby usłyszeć i w jaki sposób będzie to dla nich najłatwiejsze do 
zrozumienia, przyswojenia i zaakceptowania.

Ta, nazwijmy ją za Bralczykiem, estradowa78 funkcja języka polityki 
z powodzeniem wykorzystuje wartościowanie jako element przyciągają-
cy i zatrzymujący uwagę odbiorców, element budujący pewien wspólny 
świat wyznawanych przez nadawcę i odbiorcę wartości. Przedstawianie 
jasno nakreślonej hierarchii wartości, stosowanie słów nacechowanych 
emocjonalnie, używanie sformułowań ocennych – wszystko to spra-
wia, że polityk wydaje się bardziej wyrazisty, a jego język żywy, barwny, 
przemawiający do wyobraźni.

Wartościowanie w expose premierów  
II Rzeczypospolitej 

Pierwsze expose II Rzeczypospolitej Polskiej, wygłoszone przez 
premiera Ignacego Jana Paderewskiego, było nasycone wartościami: 
zawierało bardzo dużo słów nacechowanych emocjonalnie, wyrazów 
opisowo-oceniających, wiele zdań, w których element wartościujący 
wynikał z kontekstu.

Wśród leksemów nazywających uczucia, a więc wartości zaliczane 
do kategorii podstawowych, uniwersalnych pojawiły się m.in.: wiara, 
miłość, radość, nadzieja, duma, szczęście, podziw, troska, cześć (pozytywne) 
oraz pycha, niepokój, trwoga, niechęć, cierpienie (negatywne).

78 Jerzy Bralczyk, pisząc o języku polityki zauważył, że syndrom megafonu, charakterystyczny dla no-
womowy zastąpiony został w latach 90. syndromem estrady. W układzie totalitarnym „polityk zapytany 
o godzinę może odpowiedzieć stanowczo „Jest piąta i zawsze będzie piąta!”. Polityk demokratyczny 
– przeciwnie. Zapytany o godzinę, ma pokusę odgadnięcia, która godzina najbardziej odpowiadałaby 
słuchaczowi”. Tamże, s. 7, s. 69.
79 Określenia cudzysłów ironiczny używam za Klempererem, który w swojej książce o języku Trzeciej 
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Już drugie zdanie expose premiera Paderewskiego odzwierciedla 
styl dalszego wystąpienia: „Stawam przed Wami, Narodu Wybrańcy, 
przed Wami, naszej ziemi polskiej władni gospodarze, z serdecznym 
wzruszeniem, ale bez trwogi. Składam Wam ukłon głęboki i korny, 
ale nie bez dumy. Bo oto dzisiaj w wolnej Warszawie, gdy Sejm polski 
obraduje, po wielu latach, pierwszy Sejm polski odrodzonej Rzeczy-
pospolitej, każdy z Polaków dumny być powinien, że nareszcie przed 
własną narodową władzą wolno mu kornie uchylić czoła. Wszyscyśmy 
dumni, lecz strzeżmy się pychy”.

Tekst tego wystąpienia obfituje w słownictwo opisowo-oceniające,
zarówno wartościujące pozytywnie, jak i negatywnie, chociaż zdecydo-
wana jest przewaga pierwszej z wymienionych grup. Wśród wyrazów 
nacechowanych pozytywnie pojawiają się m.in.: zgoda, przyjaźń, postęp, 
rozwój, słuszność oraz przymiotniki i przysłówki: serdeczny, urodziwa, zdro-
wa, trwała, najpiękniejsza, kochana, bohatersko, sprawiedliwie, sumiennie. Słow-
nictwo to odnosi się w większości do Polski, nazywanej przez Paderew-
skiego Ojczyzną i macierzą, oraz tych wszystkich, którzy przyczynili się 
do jej odrodzenia, walczyli i ginęli w walce o jej niepodległość. Z kolei 
w grupie słów opisowo-oceniających, wartościujących negatywnie, po-
jawiły się m.in.: ucisk, niedola, wrogowie, wichrzyciel, obłuda, trwoga, groza, 
klęska, niewolnik, niebezpieczeństwo. 

Ilość przymiotników wartościujących w wystąpieniu premiera Pade-
rewskiego jest imponująca i mimo że expose to należy do najkrótszych  
w historii nie tylko II Rzeczypospolitej, ale w ogóle Polski, to zdecydowanie 
przoduje pod względem frekwencji słów z elementami wartościującymi. 

Ignacy Paderewski wiele mówi także o wartościach moralnych ta-
kich jak: szacunek, szczerość, uczciwość, cnota, dobro, sprawiedliwość. „...zgoda 
nastąpić musi, bo ta zgoda będzie dla dobra ludzkości i dla dobra obu 
narodów, i dla dobra Europy konieczna”.

Wartościowanie w omawianym expose odbywa się głównie za po-
średnictwem asertywów – „Na południowym wschodzie Lwów jest naj-
potężniejszą polskości ostoją...” – i ekspresywów – „Rad byłem i szczę-
śliwym się czułem, gdym zobaczył, jak serdecznie, jak radośnie Wysoki 
Sejm to przedstawicielstwo powitał”. Dominacja tych dwóch aktów jest 
zjawiskiem typowym dla języka polityki. Uwagę zwracają natomiast licz-
ne dyrektywy, która jedynie okazjonalnie pojawiają się w wystąpieniach 
innych premierów. I tak premier Paderewski nawołuje: „Braciom Śląza-
kom cześć!”, „Precz z bolszewizmem w Polsce!”, błogosławi: „Wielcy 
i głośni obrońcy Ojczyzny, skromni i cisi męczennicy polskiej idei, pro-
rocy, zwiastuni i siewcy polskiego odrodzenia, niech będą błogosławie-
ni!”, żąda: „Wysoki Sejmie, jesteś nadzieją Polski, dajże jej siłę!”.
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Omawiane expose jest tekstem zawierającym ogromny ładunek 
patosu, co wydaje się uzasadnione, jeśli weźmiemy pod uwagę moment 
dziejowy, w którym znajdowała się Rzeczpospolita Polska w chwili 
obejmowania władzy przez rząd premiera Paderewskiego. Zabieg re-
toryczny, jakim jest użycie patosu, w tym przypadku robiący wraże-
nie naturalnego i szczerego, wzmacnia poczucie wspólnoty, podkreśla 
ważność chwili. Premier Paderewski mówi wprost o swoich uczuciach, 
jasno nakreśla hierarchię wartości, na szczycie której znajduje się: Oj-
czyzna (Polska, Rzeczpospolita, macierz), wolność, niepodległość, patriotyzm.

W kolejnych expose premierów II Rzeczypospolitej uwagę zwra-
ca ograniczenie użycia wyrazów wartościujących, zwłaszcza nacecho-
wanych emocjonalnie. Zdecydowaną przewagę mają natomiast war-
tości utylitarne, pomocnicze, wyrażone za pomocą słów: pozytywna, 
korzystna, korzyści, pożyteczne.

Leopold Skulski mówi o programie pozytywnej pracy, o korzyściach 
niweczonych przez panujące stosunki społeczne, o korzystnych dla Polski 
układach gospodarczych i politycznych, o korzyściach, które dać może 
zachodnim mocarstwom silna Polska. 

Wincenty Witos mówi o korzystnym pokoju, który musi zostać wywal-
czony przez polski naród. Julian Ignacy Nowak, opisując zadania i plany 
rządu, podkreśla, że chce on być pożyteczny i będzie robił to wszystko, co 
jest pożyteczne dla państwa. O pozytywnym programie rządu, pozytywnej pracy i ko-
rzyściach płynących dla państwa z unormowanych stosunków z mocarstwami 
europejskimi wspominał w swoim expose Władysław Sikorski.

Znamienny wydaje się fakt, że te wystąpienia, w których licznie 
pojawiają się wartości pomocnicze, robią wrażenie wyjątkowo facho-
wych, rzadko w tego typu expose spotykamy rozbudowane metafory 
czy słownictwo nacechowane emocjonalnie. Cały wywód jest logicznie 
zbudowaną całością, skonstruowaną w sposób typowy dla tego typu 
wystąpień, w bardzo oficjalnym języku.

Licznie występują w expose premierów II Rzeczypospolitej wypo-
wiedzi, w których wartościowanie wyrażone jest poprzez użycie słów 
wartościujących, które w swojej semantyce zawierają element dobry/zły. 

Władysław Grabski mówi np. o złej i dobrej woli jednostki, Antoni Po-
nikowski o dobrej pracy i o tym, że „większość obywateli państwa ma się 
dobrze”, „Dobrze jest jej (Polski) mieszkańcom, źle Państwu samemu”.

Pojawiają się także wyrazy dobro i zło, nadające wypowiedzi pod-
niosły charakter, patos. Spotykamy w expose:

• dobro Ojczyzny (A. Śliwiński, J.I. Nowak),
• dobro Państwa, państwowe (W. Sikorski, W. Witos, K. Bartel, J. Jędrzejowicz),
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• dobro Polski (F. Sławoj-Składkowski),
• dobro wspólne, powszechne, ogólne, całej ludzkości (W. Sikorski, W. Witos,  

J. Jędrzejowicz, M. Kościałkowski-Zyndram).
Zło pojawia się w konstrukcjach typu: 

• „Zło musiało zostać stłumione w samym zarodku, by unicestwić 
wszelkie próby jego rozszerzania się” (W. Sikorski), 

• konieczność zaradzenia złu, wszelkie zło jest oddalone (A. Skrzyński), 
• zło rozpanoszone w Polsce (K. Bartel), 
• nie jest to zło łatwe do opanowania (M. Kościałkowski-Zyndram).

O wartościach wprost mówi m.in. Kazimierz Bartel i Janusz Ję-
drzejowicz:

„Samo życie przypomina, że zasada autorytetu, zasada hierarchii 
jest taką samą trwałą wartością dorobku ludzkiego, jak nimi są demo-
kratyczne zasady równości i wolności” (K. Bartel).

„Krytyka nacechowana zrozumieniem dobra państwowego, walka 
o skrystalizowanie linii rozwoju Państwa, postępu jego dobrobytu i sił 
wewnętrznych, praca nad rozwiązaniem tylu olbrzymich problematów, 
domagających się uregulowania, może stworzyć i w tej Izbie nowe war-
tości” (K. Bartel).

„Da to trwalszą, niż dotychczasowa, podstawę naszego życia pań-
stwowego i stanie się jednym z decydujących kroków w historii umac-
niania się naszych sił i wartości” (J. Jędrzejowicz).

Wartościowanie w expose premierów Polski po 1945 r.

Wartościowanie jest jednym z podstawowym mechanizmów języ-
kowych stosowanych w expose premierów Polski od 1945 r. Wystąpienia 
programowe z okresu Polski Lubelskiej oraz PRL przesiąknięte są tym 
wszystkim, co jest istotą nowomowy i języka perswazji. Emocjonalizacja 
przekazu, symplifikacja rozkładu wartości, podział świata na „my” i „oni”,
bezalternatywność wyboru – z tym wszystkim spotykamy się w tekstach 
expose wygłaszanych w Polsce Ludowej. Podstawowe słownictwo stoso-
wane przez premierów służy do wyraźnego klasyfikowania zjawisk według
orientacji dwuwartościowej, oceny są skrajnie dychotomiczne, znaczenia 
słów zaś bardzo czytelne i podporządkowane ocenie. Obraz świata wy-
łaniający się z wystąpień premierów jest czarno-biały, to co pozytywne, 
„nasze” jest wyraźnie przeciwstawne temu, co negatywne, „ich”.

Przykładem charakterystycznym są wystąpienia Edwarda Osób-
ki-Morawskiego, w których uderza duża ilość słów nacechowanych 
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emocjonalnie, zwłaszcza ogromne bogactwo leksemów wywołujących 
bardzo negatywne skojarzenia. Spotykamy zatem w expose Osóbki-
-Morawskiego wyrazy: barbarzyńcy, wrogowie ludzkości, mordercy, zbrodnia-
rze, sabotaż, sobkostwo, egoizm, oszczerstwo, defetyzm, warchoły, pasożytnictwo, 
spekulanci, szkodnicy, sługusy reakcji, podłość, skrytobójcy, zbrodniczy element, 
grzęzawisko reakcji, dywersanci, zwyrodnienia, bandytyzm, pachołki rasistowskie-
go reżimu, awanturnicy polityczni, terroryści, zdrajcy, faszyści, ludzie spod znaku 
faszystowskiej reakcji, zgnilizna przedwrześniowa, niewygasające źródło dywer-
sji i aktów terrorystycznych i wiele podobnych. Większość z wymienionych 
określeń dotyczyła żołnierzy AK oraz rządu polskiego na uchodźstwie, 
a tylko ułamek – hitlerowskich Niemiec. Osóbka-Morawski dużą część 
swoich wystąpień publicznych poświęcał dyskredytowaniu przeciwni-
ków politycznych, robiąc to w sposób typowy dla języka nowomowy: 
„Scementowała nas wspólna walka. Zgodna współpraca i jedność stron-
nictw jest trwałą zdobyczą całego narodu. I jakże śmiesznie wyglądają 
pretensje sanacyjnych i endeckich reakcjonistów z Londynu, usiłujących 
przeciwstawić naszemu rządowi, powstałemu z narodu i reprezentują-
cemu naród, sprawującemu realną władzę w Polsce – pretensje rządu 
na emigracji pana Arciszewskiego – rzekomego „socjalisty”. Opinia pu-
bliczna w kraju i za granicą wie, że jest to rząd zjednoczonych faszystów, 
spod znaku Sosnkowskiego, Raczkiewicza, Bieleckiego. Wie, że pseudo-
socjaliści – Arciszewski, Kwapiński i Pragier – to tylko figowy listek, ma-
jący okryć reakcyjną istotę tego „rządu”. Temu przekonaniu dała wyraz 
również większość prasy angielskiej i amerykańskiej”. 

W tym krótkim fragmencie widać kilka zabiegów językowych: wy-
znaczono wyraźną granicę między narodem i reprezentującym go rzą-
dem a rządem emigracyjnym Arciszewskiego, wzmacniając negatywną 
ocenę powołaniem się na opinię publiczną i zachodnią prasę. Osóbka-
-Morawski mówi o rzekomych socjalistach, pseudosocjalistach, kilka zdań dalej 
przeciwstawiając im prawdziwych patriotów, szczerych demokratów, uczciwych 
Polaków. Wymienione związki wyrazowe są bardzo liczne w wystąpie-
niach premiera Morawskiego, a każde z wymienionych niżej połączeń 
leksykalnych występuje kilkakrotnie w omawianych expose: szczerzy de-
mokraci, szczerzy patrioci, prawdziwi patrioci, uczciwi Polacy. Przymiotnik war-
tościujący szczery i przysłówek szczerze pojawiają się bardzo często także 
w innych połączeniach: szczere porozumienia, szczere intencje, szczera przyjaźń, 
szczera polityka, szczerze chcieć, szczerze deklarować, szczerze przedstawiać.

W pierwszych expose powojennej Polski pojawiają się również sło-
wa wartościujące dobry/zły, dobro/zło, podkreślające ważność porusza-
nych zagadnień, nadające wypowiedzi patetyczny, podniosły charakter: 

„Z tym większą mocą musimy się przeciwstawić wrogiej propa-
gandzie reakcyjnej, usiłującej zohydzić w oczach społeczeństwa nasz 
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ofiarny aparat bezpieczeństwa i całą winę za zło, które jest jeszcze 
w naszym kraju, zwalać na ten aparat”. 

„Podjęliśmy za pośrednictwem Komisji Specjalnej i sądów do-
raźnych ostrą walkę z szabrem i korupcją, tymi plagami dzisiejszych 
czasów i mamy niezłomną wolę wyrwać to zło z korzeniami z naszego 
życia publicznego”. 

„Ale do walki z atmosferą moralną, a sprzyjającą działaniu band 
i zbrodni musi wystąpić zgodnie cały Naród. Apelujemy zwłaszcza 
do nauczycieli i wychowawców oraz do duchowieństwa, żeby użyło 
wszelkiego swego wpływu do potępienia atmosfery, która sprzyja złu  
i bandom, i do publicznego potępienia ich”.

Edward Osóbka-Morawski w swoich wystąpieniach wiele mówi  
o moralności, ubolewając nad jej brakiem i akcentując potrzebę moralnego 
uzdrowienia społeczeństwa socjalistycznego. Oto wybrane fragmenty:

„Uzależnione od reakcji emigracyjnej organizacje w kraju przeży-
wają agonię lub staczają się w bagno moralne”.

„Za pośrednictwem tych klubów, domów kultury, teatru, kina, od-
czytu, musimy przeprowadzić wielką pracę nad odbudową moralnego 
uzdrowienia społeczeństwa, zatrutego w czasie okupacji hitlerowskiej”.

„Wojna obecna poczyniła olbrzymie spustoszenia gospodarcze 
i moralne”.

„Na polskiej ziemi złowrogo dymiły piece Majdanka, Oświęcimia, 
zaczadzając atmosferę moralną, stępiając wśród mniej odpornych wraż-
liwość na codzienne, brutalne deptanie zasad etyki i moralności ludzkiej”. 
„Gdziekolwiek spojrzymy, wszędzie olbrzymie braki i spustoszenia. Zde-
wastowane fabryki, zrabowane surowce, zniszczony lub zrabowany trans-
port, zmniejszone pogłowie bydła i koni, obniżony do granic najniższych 
stan sanitarny i zdrowotny ludności, zlikwidowane uniwersytety, szkoły, 
biblioteki, teatry, muzea, zastraszające obniżenie poziomu moralności  
i uczciwości wśród dość licznych warstw naszego społeczeństwa”.

W expose wygłaszanych przez Osóbkę-Morawskiego pojawiały 
się często bezpośrednie, wartościujące zwroty do społeczeństwa, pra-
wie nieobecne w innych wystąpieniach programowych premierów so-
cjalistycznej Polski: 

„Wzywamy całe społeczeństwo do współdziałania z Rządem i Biu-
rem Kontroli, do tępienia wszelkiego rodzaju nadużyć materialnych i praw-
nych, które chcemy z naszego życia wypalić gorącym żelazem i uczynimy 
to przy pomocy społeczeństwa”.

„Apelujemy zwłaszcza do nauczycieli i wychowawców oraz do du-
chowieństwa, żeby użyło wszelkiego swego wpływu do potępienia tej at-
mosfery, która sprzyja złu i bandom, i do publicznego potępienia ich”.

jezyk_polskiej_polityki.indd   65 2005-11-28   09:07:26



66

„Jeszcze raz korzystając z okazji wzywam wszystkich uczciwych 
rodaków do szybkiego powrotu do kraju”. „Nie wierzcie tym, którzy 
szkalują demokratyczną Polskę! Wracajcie jak najszybciej do kraju, do 
swoich rodzin, żon i dzieci, do ojców i matek, do braci i sióstr. Kto 
nie wróci do kraju, ten sobie zamknie drogę do Ojczyzny i skaże się 
na beznadziejną tułaczkę i najnędzniejszą wegetację na obczyźnie, na 
służbę obcym, nie polskim interesom”.

Wystąpienia kolejnych premierów coraz bardziej różnią się od 
expose wygłaszanych przez Edwarda Osóbkę-Morawskiego – zmniej-
sza się ilość wyrazów wartościujących, nacechowanie emocjonalne 
słów staje się bardziej neutralne, a sam język jest bardzo oficjalny, po-
zbawiony cech indywidualnych. 

Przeciwników politycznych deprecjonuje się w sposób bardziej 
zawoalowany – zamiast wyrazów wartościujących wprost wykorzystu-
je się cudzysłów ironiczny, z upodobaniem używany przez wszystkich 
premierów, począwszy od Osóbki-Morawskiego, a skończywszy na Woj-
ciechu Jaruzelskim79. I tak np. premiera Arciszewskiego określa się jako 
socjalistę, a jego współpracowników jako rząd: „Rząd Jedności Narodowej 
z ogromnym entuzjazmem przyjęty został przez cały naród. Fakt po-
wstania tego Rządu przeciął niesławny żywot „rządu” pana Arciszew-
skiego, co zlikwidowało zamęt w naszym życiu politycznym”. „Jedno-
cześnie ze wzrostem autorytetu Rządu Jedności Narodowej ujawniło się 
odosobnienie w narodzie i szkodliwość kliki „rządu” Arciszewskiego  
i Raczkiewicza, którego „program” streszcza się w wygodnym urządze-
niu się na emigracji, przepisywaniu majątku państwowego na firmy i oso-
by prywatne, w staraniu o obce obywatelstwo czy zaciężną służbę woj-
skową. Żeby do tego „programu” dorobić sobie „ideologię”, posługują 
się najbardziej fantastycznymi kłamstwami i oszczerstwami o tym, co się 
dzieje w Polsce, i nawołują Polaków do pozostania na emigracji”.

Innym zabiegiem, celowo obniżającym wartość nazywanej rze-
czy lub zjawiska, jest wprowadzenie dodatkowych wyrazów np. tak 
zwany czy rzekomy: 

„W ciągu ostatnich miesięcy byliśmy świadkami rozpaczliwych 
prób zatrzymania wielkiego procesu dekolonizacji. Mówiliśmy już 
wiele o tym szczególnym widowisku, jakie dał tak zwany wolny świat 
kolonizatorów z udziałem Sekretarza ONZ, pana Hammarskioelda 
w Kongo” (P. Jaroszewicz). 

Rzeszy zwrócił uwagę, iż był to zabieg często stosowany przez propagandę niemiecką. V. Klemperer, 
LTI.(Lingua Tertii Imperii): Notatnik filologa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989.
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„I jakże śmiesznie wyglądają pretensje sanackich i endeckich re-
akcjonistów z Londynu, usiłujących przeciwstawić naszemu rządowi, 
powstałemu z narodu i reprezentującemu naród, sprawującemu realną 
władzę w Polsce – pretensje rządu na emigracji pana Arciszewskiego 
– rzekomego «socjalisty»” (E. Osóbka-Morawski).

Charakterystycznym dla języka propagandy komunistycznej zabie-
giem deprecjonującym jest użycie liczby mnogiej w nazwiskach prze-
ciwników politycznych: 

„Bieg wydarzeń historycznych w kraju i na całym świecie przekreślił 
rachuby polityczne niedobitków reakcyjnych w kraju i za granicą, wy-
kazał nicość i bankructwo Sosnkowskich i Raczkiewiczów, Andersów  
i Matuszewskich, Bieleckich i Arciszewskich” (E. Osóbka-Morawski). 

„Musimy jak najostrzej potępić zagraniczne ośrodki dyspozycji, 
wspomagające te bandy bronią, pieniędzmi i instruktorami. Ośrodki 
panów Andersów, Pełczyńskich i S-ki” (E. Osóbka-Morawski). 

Wystąpienie Józefa Cyrankiewicza z maja 1961 r. wyróżnia się przez 
swój emocjonalny charakter i nagromadzenie słów z negatywnymi wy-
kładnikami oceny. Premier Cyrankiewicz w opozycji do Polski Ludowej 
i całego socjalistycznego świata wymienia: klasy pasożytnicze, ciasny egoizm, 
chciwość, krótkowzroczność, ograniczoność, siły imperialistyczne, najnikczemniejsze 
środki, elementy awanturnicze, gangsterskie metody, jarzmo kolonialne, grupę awan-
turniczych generałów, rząd marionetek, gromadę źle wyćwiczonych i żrących się mię-
dzy sobą emigrantów, kontrrewolucyjną inwazję, nieokiełznany rewizjonizm, rycerza 
zimnej wojny, kocioł czarownic itp. Krytyka amerykańskiej inwazji na Kubę 
stała się pretekstem do rozprawienia się z wrogami socjalizmu, pozwoliła na 
wrzucenie wszystkich do jednego worka – przeciwników politycznych, 
zbrodniarzy wojennych, spekulantów i zwolenników kolonializmu.  
W tekście wykorzystano ironię, jako metodę ośmieszenia przeciwni-
ków: „Do czego prowadzi taka wyuzdana propaganda rewizjonistyczna, 
świadczy rozpęd delegata z Berlina Zachodniego, który wręcz oświad-
czył, że ograniczanie się do żądania granic tylko z 1937 r. nie odpowiada 
mu, gdyż „... granice z roku 1937 – dowodził mówca – nie obejmują ca-
łych Niemiec... Jako były mieszkaniec Prus Wschodnich przypominam 
sobie piękną kłajpedzką ziemię, zrabowaną przez Litwinów”. Biedni Li-
twini nie wiedzieli, że od dziesiątków wieków rodzą się na cudzej ziemi”. 
„Oto niedawno osławiony pan dr Globke, szef  urzędu kanclerskiego, 
zmuszony bronić się przed zarzutami dotyczącymi jego hitlerowskiej 
przeszłości, oświadczył wśród innych wykrętów przed telewizją zachod-
nioniemiecką ni mniej, ni więcej: „...o ostatecznym rozwiązaniu kwestii 
żydowskiej w tym sensie, że wszyscy Żydzi mieli zostać wymordowani, 
nigdy nie słyszałem. Zawsze też wierzyłem, że w miastach wschodnich 
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są wielkie getta, gdzie zebrano Żydów. Wszystkiego o zbrodniach, które 
zostały popełnione, dowiedziałem się dopiero po wojnie”. Biedny pan 
Globke! Zapewne gdyby Hitler wygrał wojnę, po dzień dzisiejszy nic by 
nie wiedział o jego zbrodniach”.

Cechy indywidualne, charakterystyczne znaleźć można z pewno-
ścią w expose Wojciecha Jaruzelskiego, co wynika ze szczególnej sytu-
acji politycznej, w której były wygłaszane. Wystąpienia premiera Jaru-
zelskiego z 1981 i 1982 r. są przesiąknięte językiem perswazji, zmierza-
jącym do ukształtowania określonych postaw u odbiorców. Jaruzelski 
wyraźnie oddziela to, co socjalistyczne – pozytywne, budzące dobre nadzieje, 
od tego co złe, wrogie, godzące w socjalizm, ekstremalne. Użycie dużej ilości 
słów oceniających i nacechowanych emocjonalnie tworzy czarno-bia-
ły obraz świata, w którym „złe, wrogie siły polityczne rozwijają dzia-
łalność godzącą w socjalizm, nasze sojusze, stabilizację gospodarki”, 
a rząd nie może realizować ważnych zadań społecznych i gospodar-
czych, ponieważ znajduje się pod pistoletem strajkowym.

Premier zwiększa atmosferę zagrożenia, która sprzyja tworzeniu 
wyraźnej granicy między „my” i „oni”: „Polskie problemy znalazły się  
w orbicie aktywnych, wrogich zainteresowań. Widoczne jest podsycanie  
z zewnątrz antysocjalistycznych poczynań i tendencji. Żywione są nadzieje 
na osłabienie naszej sojuszniczej wiarygodności, stworzenie szczeliny mię-
dzy Polską a jej sąsiadami, uczynienie z naszego kraju „konia trojańskiego” 
socjalistycznej wspólnoty. Już siły rewanżystowskie stawiają na nasze za-
dłużenie i osłabienie, na, jak mówią – „wykupienie” Szczecina i Gdań-
ska, Wrocławia i Jeleniej Góry, miast o wyzwolenie których, właśnie 
przed 36 laty lała się obficie krew radzieckiego i polskiego żołnierza”.

Mówiąc o „Solidarności”, Wojciech Jaruzelski używa słów warto-
ściujących negatywnie, wywołujących zdecydowanie pejoratywne skoja-
rzenia: „Wskrzeszono i umarłe widma przeszłości. Jeszcze i dziś wzno-
szą się nieraz rozczapierzone palce. Na tę literę nie zaczyna się żadne 
polskie słowo. Od niej w Polsce nie będzie lepiej” (W. Jaruzelski, s. 698). 

„Konspirując, jątrząc, organizując awanturnicze wybryki, spychają 
swą organizację ku samozniszczeniu”. 

„Uprawia jątrzącą propagandę. Stosuje środowiskowe naciski. In-
spiruje zajścia uliczne. Grozi powszechnym strajkiem. Korzysta przy 
tym ze wsparcia określonych kół Zachodu”.

W języku wystąpień programowych premierów Polski Ludowej ła-
two wytypować podstawowe cechy: jednoznaczność ferowanych ocen, 
stosunkowo wysoką emocjonalność w porównaniu do języka polityki 
w krajach zachodnich, ubóstwo słownictwa, założenie kształtowania 
postaw odbiorców. 
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Umiejętne i świadome wykorzystywanie mechanizmów wartościo-
wania pozwalało wywołać wrażenie u odbiorców, że nie ma innego wy-
boru, niż ten proponowany przez władzę. Bezalternatywnośc wyboru, 
tak charakterystyczna dla propagandy komunistycznej, nie była więc 
tylko efektem zabiegów na języku, ale także, a może przede wszystkim, 
skutkiem manipulowania światem wartości:

„Wszystko przemawia jednak za tym, że chwiejność pewnych kół, 
szczególnie spośród członków dawnego Stronnictwa Ludowego, ustę-
puje i ustępować będzie coraz bardziej. Wyzbywają się oni coraz bar-
dziej bezpłodnych wahań, gdyż wiedzą, że jeśli nie włączą się do obozu 
walczącej demokracji polskiej, utoną w grzęzawisku reakcji, staną się 
wbrew swej woli – sługusami reakcji. Nie ma innej drogi dla Polaka 
– demokraty niż ta, którą my kroczymy” (E. Osóbka-Morawski). 

„Nie wolno nam więcej eksperymentować politycznie. Eksperymenty 
i spekulacje polityczne już Polskę bardzo drogo kosztowały i dość jej upu-
ściły krwi. Jedynie słuszna i rozsądna droga polska, to nie szukanie nowych 
koncepcji, lecz kroczenie tą twardą drogą, która z takim trudem i takimi 
ofiarami została już wypracowana i osiągnięta” (E. Osóbka-Morawski).

Expose są do siebie łudząco podobne, niemalże stanowią kolejne 
kalki tego samego tekstu. Zmieniają się jedynie dane statystyczne i rzę-
dy cyferek, których zadaniem było wykazanie dynamicznego rozwoju 
socjalistycznego państwa. 

Ten konsekwentnie stosowany model językowy, upodabniający do 
siebie wszystkie teksty partyjnopaństwowe i prasowe, tak podsumował Je-
rzy Bralczyk: „Względnie stabilny układ, który miał zresztą także przez 
tę właśnie stabilność języka odzwierciedlać stabilność systemu, był jedną 
z głównych cech tego modelu. Spójny obraz rzeczywistości, który jako 
propagandowa kreacja miał charakter alternatywny wobec obrazu uzyski-
wanego bez pośrednictwa mediów państwowych, silniej odwoływał się do 
koherencyjnej niż do korespondencyjnej teorii prawdy, był raczej mało za-
leżny od sytuacji nieradykalnych przemian, był mało reaktywny”80.

Po 1956 r. w wystąpieniach programowych szefów rządów poja-
wiają się przede wszystkim wartości utylitarne, pomocnicze, wyrażane 
za pośrednictwem takich słów jak: korzystny/niekorzystny, pozytywny/nega-
tywny, pomyślny/niepomyślny. Propaganda państwowa dbała o to, aby świat 
socjalizmu był światem powszechnej pomyślności, dlatego też w expose 
premierów Polski Ludowej dominują wyrazy zawierające ocenę pozy-

80 J. Bralczyk, Strategie w języku propagandy politycznej (o polskiej propagandzie partyjnopaństwowej w latach 1982-
-1988), [w:] Język a kultura, t. IV, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wyd. Uniwersytet u Wrocław-
skiego, Wrocław 1991, s. 105.
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tywną (dobry, pozytywny, korzystny, pomyślny) i wyrażenia jawnie pomyślne 
(poprawa, sukces, sprzyjać, udało się, osiągnęliśmy). Tendencja do wyraźnie 
pozytywnego, afirmującego wartościowania jest szczególnie widoczna
w tekstach z lat 70. Nie przypadkowo propaganda tego okresu została 
określona jako propaganda sukcesu – mówiono wtedy niemal wyłącz-
nie o zjawiskach pozytywnych, używano wyrażeń pomyślnych, zaś zja-
wiska negatywne przedstawiano w sposób zawoalowany.

Wartościowanie w expose premierów  
III Rzeczypospolitej

Język expose wygłaszanych po przełomie 1989 r. wyraźnie różni 
się od języka, którym posługiwali się premierzy Polski Ludowej. W wy-
stąpieniu Czesława Kiszczaka z 2 sierpnia 1989 r. widać jeszcze kalki  
z expose poprzednich premierów:

„Sytuacja pogarsza się dramatycznie – załamał się rynek, galopu-
je inflacja, społeczeństwo ogarnia lęk o elementarne warunki bytu”.
„Opowiadam się za pełną otwartością i jawnością poczynań Rządu. 
W szerokiej społecznej kontroli jego działania widzę niezwykle istotny 
czynnik, weryfikujący trafność przyjmowanych rozwiązań”.

Wystąpienia Tadeusza Mazowieckiego z 24 sierpnia i 12 września 
1989 stanowią już przykład zupełnie innego typu komunikowania się 
ze społeczeństwem. Niewiele jest w tekście premiera Mazowieckiego 
słów z negatywnymi elementami oceny. Jeśli wyraża on o czymś opi-
nię negatywną, używa do tego przymiotników: zły, niepotrzebny, szkodliwy. 
Mazowiecki unika słów nacechowanych emocjonalnie, nie wykorzystuje 
także mechanizmów języka perswazji. Jego wystąpienie zbudowane jest  
z prostych, czytelnych zdań, w których wiele miejsca poświęca się ideałowi 
ojczyzny, ideałowi państwa, dobru narodu. Dominujące w tekście wartości to: 

• normalność – mechanizmy normalnego życia politycznego, droga do normalności, 
„możliwość formowania Rządu przez każdą siłę reprezentowaną w par-
lamencie musi jednak stać się czymś zupełnie normalnym”,

• wolność – polski marsz ku wolności, „obywatele nie mieli poczucia wolno-
ści”, „obywatele muszą mieć poczucie wolności”,

• prawda – „Przyszły Rząd musi mówić społeczeństwu prawdę. Musi stwo-
rzyć mechanizmy, które pozwolą słuchać głosu opinii publicznej”, „Rząd 
chce mówić społeczeństwu prawdę i umożliwić swobodę wypowiedzi 
wszystkim odłamom opinii publicznej, musi powstać otwarty przepływ 
informacji w obie strony – między Rządem a społeczeństwem”.
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Tadeusz Mazowiecki nie tylko wiele mówi o wartościach, ale także 
posługuje się wyrazami wartość, przewartościować:

„Sprawą zasadniczej wagi jest przewartościowanie postawy oby-
wateli wobec państwa”.

„Uznając wartość ludzkiej aktywności, nie pozostawia jednak bez 
opieki słabych i społecznie bezradnych”. „Znajdujemy się w zupełnie 
nowej sytuacji, w której wszystkie siły polityczne na nowo muszą prze-
myśleć swoją rolę, a także swój stosunek do państwa i jego instytucji, 
w sytuacji gdy staje się ono wartością ogólną i nadrzędną”.

„Religia, niosąca ze sobą motywacje do godnego, uczciwego życia, 
ucząca odpowiedzialności za bliźnich, solidarności z innymi ludźmi, 
zwłaszcza znajdującymi się w potrzebie, stanowi także w wymiarze 
społecznym wartość uniwersalną”. 

Warto się przyjrzeć expose wygłoszonemu w grudniu 1991 r. przez 
Jana Olszewskiego, jedynego premiera III RP o równie silnej orientacji 
ideologicznej, choć przeciwstawnej politycznie, co premierzy PRL: Osób-
ka-Morawski i Cyrankiewicz. Nagromadzenie wyrazów nacechowanych 
emocjonalnie, w tym duża ilość słów z negatywnymi wykładnikami oceny, 
upodabniają ten tekst do wystąpień poprzedniej epoki. Premier Olszewski 
w kilku następujących po sobie zdaniach buduje napięcie, używając takich 
słów, jak: komunistyczne imperium, mordercza, totalitarna ideologia, zagrożenie, pa-
raliż, bezwład, ostra zapaść, rozkład, groźne zniechęcenie, beznadzieja. 

Wiele uwagi w tekście poświęcono moralności: 
„I dopiero z tą chwilą ostatecznego oderwania się od systemu ko-

munistycznego uzyskamy również możność uwolnienia się od politycz-
nych i moralnych skutków II wojny światowej, możność odrobienia 
skutków utraty niepodległości”. „Minione pół wieku walki zbrojnej i 
cywilnej, jawnej i ukrytej, o niepodległość i prawdę, o wolność i godność 
człowieka, o prawo do wiary i prawo do uczciwości wymaga nadal mo-
ralnego i prawnego rozliczenia, nie tylko w imię prawdy historycznej, 
także po to, by przeciwstawić się poczuciu moralnej bezkarności, które 
rodzi u jednych cynizm, u drugich zniechęcenie”. „Nie ma zdrowego 
społeczeństwa bez świadomości, że w życiu publicznym obowiązują 
zasady sprawiedliwe. Odpowiedzialność i sprawiedliwość nie mogą 
jednak obowiązywać dopiero od dzisiaj. I dlatego nie z chęci zemsty, 
ale z potrzeby moralnej, z potrzeby wychowania narodu w duchu pra-
wości płynie postulat rozliczenia za przeszłe winy”.

„Ze względów moralnych i historycznych szczególne znaczenie 
przywiązujemy do pomocy Polakom na Wschodzie, mając zwłaszcza 
na względzie rozwój szkolnictwa w języku polskim, zaspokajanie po-
trzeb religijnych i duchowych”.
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W expose wygłoszonych między rokiem 1989 a 2004 wartościo-
wanie odbywa się głównie za pośrednictwem słów wyrażających war-
tości pomocnicze:

• najkorzystniejsze kontakty, korzystniejsze warunki, korzystne warunki, ko-
rzystne reformy, korzystna współpraca,

• niekorzystna sytuacja, niekorzystne warunki,
• negatywne tendencje, negatywne skutki, wpływa negatywnie, solidarność ne-

gatywna, negatywne zjawiska,
• pozytywne efekty, pozytywne precedensy, solidarność pozytywna, pozytywnie 

odczuć, pozytywne tendencje.
Pojawiają się także wyrazy dobro/dobry/dobrze, które stanowią naj-

powszechniejszy sposób wartościowania w języku wystąpień programo-
wych premierów III RP. Najczęściej pojawiające się związki wyrazowe 
to: dobro społeczeństwa, dobro narodu, dobro wspólne, dobro państwa, dobro Ojczy-
zny, dobro obywateli, dobro Rzeczypospolitej, dobro Polski, dobro ogółu, dobro ludzi, 
dobre współdziałanie, dobre sąsiedztwo, dobry gospodarz, dobre stosunki, dobrze po-
informowani. Zdecydowanie rzadziej premierzy używają słów zło/zły/źle, 
które często pojawiały się w expose premierów przed 1989 r. 

Warto odnotować fakt, że premierzy III Rzeczypospolitej, znając 
siłę języka i wiedząc, że każde wystąpienie programowe prezesa Rady 
Ministrów jest analizowane przez media, językoznawców i politologów, 
wykorzystują w expose słowa-klucze. Jednym z tych słów jest wartość. 
O wartościach, oprócz Tadeusza Mazowieckiego mówili także: 

• Jan Krzysztof  Bielecki: „Rząd pragnie pomóc rodakom organizować i an-
gażować się politycznie wokół przez nich samych wybranych wartości”,

• Jan Olszewski: „Kościół kontynuował (...) tradycję współtworzenia na-
szej postawy narodowej, kształtowania wartości”, 

• Waldemar Pawlak: „Troska o dobro Polski ma dla nas wartość szcze-
gólną”,

• Włodzimierz Cimoszewicz: „To domy rodzinne są tym miejscem, w któ-
rym nabierają treści takie słowa i wartości, jak patriotyzm, moralność, 
odpowiedzialność” (s. 884), , „Z głębokim szacunkiem odnosimy się do 
wysiłków papieża Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej na rzecz dialogu na 
gruncie wartości uniwersalnych i pokojowej przyszłości Europy i świata”,

• Jerzy Buzek „To wszystko nie będzie możliwe bez umocnienia war-
tości moralnych stanowiących fundament naszej chrześcijańskiej cy-
wilizacji: prawdy, dobra, miłości. Poszanowanie wartości moralnych 
będzie naszym wkładem do jednoczącej się Europy. Bez fundamentu 
wartości, bez poszanowania prawa do życia i godności każdego czło-
wieka nie będzie silnych rodzin (...). Bez wartości moralnych nie będzie 
także wolności. (...) Pamiętajmy także, że bez zachowania powszechnie 
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akceptowanych wartości moralnych nie będzie sprawnej gospodarki. 
Wspólna praca wymaga przecież przynajmniej minimum zaufania do 
partnerów i uznania wartości pracy ludzkiej”. „Nie wspomniałem je-
dynie o środkach służących do wykonania zadania czwartego: wzmoc-
nienia świata wartości. (...) Pamiętajmy, panie i panowie, że tylko naród 
silny wspólnotą uznanych i szanowanych wartości kulturowych może 
sprostać wyzwaniom współczesnej cywilizacji”. „Chcemy, by warto-
ściami przesycone były wszelkie sfery życia społecznego”.

Język wartości w expose premierów Polski  
w latach 1919-2004

Wielokrotnie już badacze języka polityki podkreślali fakt, że na-
tężenie elementów wartościujących w tekstach jest ściśle związane  
z momentem historycznym, w którym dany tekst funkcjonował. 
„W okresach spokoju społecznego, nastrojów racjonalnych, pojed-
nawczych, pozbawionych elementów ostrej walki politycznej, prze-
wagę w prasie ma słownictwo oceniające bez wyraźnego nacecho-
wania emocjonalnego. W okresach napięć, zakłóceń w normalnym 
życiu społeczeństwa pojawia się wielka liczba słów o silnym ładunku 
emocjonalnym, zwłaszcza negatywnym”. 

Jadwiga Puzynina do takiego wniosku doszła po przeanalizowaniu 
polskiej prasy z lat 1981-1982. Do podobnej konstatacji skłania analiza 
expose premierów Polski z lat 1919-2004. Gdy Polska znajdowała się 
na dziejowych zakrętach, jej premierzy wyjątkowo chętnie korzystali 
z ogromnego zasobu słownictwa wartościującego, które wzmacniać 
miało w społeczeństwie postawy emocjonalno-oceniające, utrwalać 
lub kreować określone wartości. 

Elementy wartościujące języka wykorzystuje się także jako narzę-
dzie manipulacji – ustalanie hierarchii wartości w expose ma bowiem 
często charakter uzurpacyjny. Premierzy przemawiają w imieniu in-
nych: rządu, własnego ugrupowania politycznego, pokolenia, do któ-
rego należą, ale równie często w imieniu wszystkich Polaków: „naród 
odwrócił się od nich z pogardą” (E. Osóbka-Morawski), „naród polski 
powitał podpisanie tego paktu z niezwykłym entuzjazmem” (E. Osób-
ka-Morawski), „przedwojenny aparat bezpieczeństwa (...) został znie-
nawidzony przez cały naród” (E. Osóbka-Morawski), „naród polski 
pragnie” (J. Cyrankiewicz), „jest zdecydowaną wolą Partii i narodu” 
(J. Cyrankiewicz), „naród polski zaakceptował” (J. Cyrankiewicz). 
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Przykłady takiego zaanektowania narodu i społeczeństwa dla po-
parcia własnych tez można mnożyć. Wyjątkowo silne przeświadczenie 
o prawie do reprezentowania całego społeczeństwa to jednak przede 
wszystkim cecha premierów Polski Ludowej.

Wartościowanie w tekstach expose zwiększa także wyrazistość wy-
powiedzi danego polityka. Im większa wyrazistość komunikatu, tym 
większa jego atrakcyjność dla publiczności. W wystąpieniach progra-
mowych premierów znajdujemy więc często zdania radykalnie afir-
mujące lub przeciwnie – generalnie negujące. Wykorzystanie języka 
wartości do zwiększenia wyrazistości i jednoznaczności tekstu jest 
widoczne w expose premierów wszystkich okresów historycznych, 
choć i tu widać indywidualne upodobania polityków – premier Pade-
rewski zdecydowanie preferuje wartościowanie pozytywne, podczas 
gdy np. premierzy Osóbka-Morawski czy Olszewski częściej korzystają 
ze słów wartościujących negatywnie.

Język wartości jest obecny we wszystkich realizacjach języka poli-
tyki, a zatem także w expose, ponieważ jest narzędziem kształtowania 
postaw odbiorców. Niezależnie od tego, czy przyjmiemy, że wartościo-
wanie w języku polityki jest kreowaniem pewnej hierarchii wartości, 
czy raczej podtrzymywaniem już istniejącego systemu wartości, mu-
simy się zgodzić, że pełni rolę łącznika między nadawcą i odbiorcą. 
Jeśli bowiem nadawcy uda się stworzyć wspólność pewnego systemu 
wartości z odbiorcą, to może liczyć na jego uwagę i przychylność. Je-
rzy Bralczyk pisze: „Jednym z głównych sposobów wartościowania jest 
bowiem wyrażanie przekonania lub dawanie do zrozumienia, że dany 
(pożądany) system wartości już odbiorcy przysługuje”81. 

81 J. Bralczyk, O języku polskiej propagandy politycznej..., dz. cyt., s. 28.
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Rozdział IV 
Metaforyka w expose premierów polski82

Wartościowanie wyrażać się może nie tylko w wyborze leksyki, 
ale także w stylistycznej konstrukcji wypowiedzi. W języku polityki 
od samego początku, a więc od momentu, gdy o takim możemy mó-
wić, ważną rolę odgrywała metaforyka. W najstarszych, zachowanych 
mowach sejmowych, w przemówieniach królewskich spisanych przez 
kronikarzy, w pismach politycznych i publicystycznych o polityce trak-
tujących, uderza bogactwo metafor i pomysłowość jej twórców. 

Metafora należy do najbardziej kunsztownych tropów stylistycznych, 
jest sposobem organizowania napięć pomiędzy zakresami znaczeniowy-
mi wyrazów, łączy w całość semantyczną wyrazy odległe znaczeniowo. 
Ale obok tradycyjnego rozumienia metafory jako wyrażenia językowego 
pojmuje się ją także jako interakcję idei, pewien typ operacji pojęciowych. 
„Metafora jest w tym kontekście budowlą stworzoną przez nakładające się 
na siebie myśli, znaczenia itd. Znaczenie przenośne jest efektem współre-
agowania dwóch jakichś idei”83. Mechanizm semantyczny przenośni ma 
zatem nie tylko funkcję artystyczną, poetycką, ale także wartościującą, per-
swazyjną oraz poznawczą, i te właśnie funkcje są szczególnie interesujące  
i przydatne jako narzędzia badania tekstów politycznych.

82 Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu lingwistów klasyfikacja niektórych metafor może być dysku-
syjna, jednak granica między metaforą a zgrabnym porównaniem w expose jest bardzo płynna. Czasa-
mi zbitki niebędące genetycznie metaforami pełnią funkcje przenośni. W takich właśnie przypadkach 
interpretowałam je jako metafory.
83 K. Stępnik, Filozofia metafory, Wyd. Lubelskie, Lublin 1988, s. 21. Stępnik pisze dalej: „W XX-wiecznej 
literaturze przedmiotu dominującą pozycję zdobyła nomenklatura zastosowana przez Ivora A. Richard-
sa („tenor” i „vehicle”, czyli „ładunek” i „nośnik”) oraz Maxa Blacka („źródło” i „rama”; „przedmiot 
główny” i „przedmiot pomocniczy”). Terminologia stosowana przez tych i innych teoretyków wska-
zuje na interesującą rzecz, mianowicie metafora ma składać się z czegoś, co jest pasywne, główne, 
wyjściowe i do określenia, oraz aktywne, nośne, pomagające w określeniu, określające. Po jednej stronie 
mamy więc ładunek, źródło, temat główny, po drugiej zaś nośnik, ramę (ta ma być „pozostałą częścią 
zdania”, w którym pojawia się źródło metafory), temat pomocniczy, «modifier»”.
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Jerzy Bralczyk, analizując język polskiej polityki, zauważył: „W kom-
petentnym opisie rzeczywistości politycznej pojawiają się zleksykalizowane 
i ustabilizowane w funkcji politycznej metafory. Obok nich – metaforycz-
ne okazjonalizmy, które nieraz zadziwiająco szybko zostają uznane za do-
brze opisujące polityczną sytuację. Wybór sfery znaczeniowej świad-
czy o postrzeganiu polityki i chęci kreowania jej odbioru. Ukazywa-
nie zjawisk w świetle analogii jest atrakcyjne estetycznie i poznawczo, 
a przy tym nośne perswazyjnie. Metafora nie wymaga uzasadnienia, 
jest nieweryfikowalna i naładowana konotacjami. Jeśli lapidarna, może
intencjonalnie i celnie pozwalać na uproszczenie rzeczywistości, jeśli 
rozbudowana, można za jej pomocą wmówić odbiorcy dowolne rela-
cje przyczynowo-skutkowe”84. Bralczyk zwrócił uwagę na przydatność 
metafory w języku polityki i propagandy – celowe i przemyślane użycie 
przenośni w wypowiedziach polityków realizuje, oprócz innych, także 
funkcję perswazyjną – kreuje obraz świata, upraszcza to, co skompliko-
wane, wpływa na emocjonalizację odbioru.

Metafora polityczna

Politycy umiejętnie stosujący metafory zyskują narzędzie uła-
twiające komunikowanie się z odbiorcami, mają bowiem możliwość 
wyrażania takich treści, dla których brak środków wyrazu w systemie 
językowym. Metafora pozwala na wyrażenie czegoś, co w ramach goto-
wego kodu jest niewyrażalne lub trudne do wyrażenia. Dodatkowo wy-
powiedź staje się bardziej sugestywna, obrazowa – metafory przywołu-
ją wyobrażenia wzrokowe, słuchowe, dotykowe, smakowe i węchowe 
– pojęcia abstrakcyjne stają się dzięki nim sensualnie wyraziste. 

Dla komunikowania publicznego ważny jest także poznawczy sens 
metafory. Jeśli przyjmiemy bowiem, że język jest ściśle związany z po-
znaniem i stanowi jego fundament, to metafora, jako wyrażenie języko-
we, zyskuje rangę ważnego czynnika epistemologicznego. Paul Ricoeur, 
definiując metaforę, postawił akcent właśnie na tej funkcji metafory:
„Metafora jest momentalna kreacją, innowacją semantyczną w stosunku 
do dotychczasowego języka, która urzeczywistniła się jedynie w wyniku 
posłużenia się niezwykłym czy nieoczekiwanym określeniem. Metafo-

84 J. Bralczyk, O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych..., dz. cyt., s. 112.

jezyk_polskiej_polityki.indd   76 2005-11-28   09:07:29



77

ra bardziej więc przypomina rozwiązanie zagadki niż proste skojarzenie 
oparte na podobieństwie; konstytuuje ją rozwiązanie dysonansu seman-
tycznego. (...) Metafora nie jest ozdobą dyskursu. Wnosi ona więcej niż 
wartość emotywną, ponieważ oferuje nową informację. Krótko mówiąc, 
metafora mówi nam coś nowego o rzeczywistości”85.

Poznanie wyrażone przez metaforę jest czymś innym, daleko 
głębszym, niż poznanie wyrażone w standardowym języku. „Metafo-
ra jest w sposób skomplikowany uwikłana w poznanie. (...) Metaforę 
interpretuje się nie tylko jako kategorię semantyczną, pragmatyczną 
i artystyczną, ale także jako sui generis poznawczą. Do rządu standar-
dowych należą przekonania głoszące, że przenośnia – będąc narzę-
dziem eksploracji poznawczej – przybliża nieznane do znanego (i jest 
wtedy narzędziem translacji poznawczej), odkrywa prawdziwą naturę 
zjawisk, wyzwala ukryte stany rzeczy, daje wgląd w wewnętrzną rze-
czywistość, wyświetla treści psychiki itp.”86. Dla polityków wykorzy-
stanie poznawczej funkcji metafory jest niezwykle istotne – pozwala 
na pokazanie odbiorcy świata z własnego punktu widzenia, na wytłu-
maczenie czegoś, czego logicznie wytłumaczyć się nie da.

Równie ważne jest umiejętne korzystanie z wartościującej funkcji 
metafory. Wartościowanie jest integralną częścią języka polityki – po-
litycy nieustannie oceniają, kreują własną hierarchię wartości, mówią 
o wartościach. Tworzenie pozorów wspólnoty świata wartości jest 
treścią wielu publicznych wystąpień i zadaniem wszystkich polityków, 
którym zależy na reelekcji. Wartościowanie wprost jest jednak coraz 
mniej skuteczne, odbiorcy mają bowiem coraz większą świadomość 
komunikacyjną, coraz lepiej rozumieją mechanizmy polityki i jej spe-
cyficzny język, coraz łatwiej bronią się przed manipulacją. Metafora
pozwala ominąć te przeszkody i niejako bocznymi drzwiami wejść  
w umysły odbiorców. „Ukierunkowanie oglądu przez metaforę wy-
raża się też możliwością przeniesienia na temat metaforyczny całego 
kompleksu emocji i wartościowań towarzyszących nośnikowi, utrwa-
lonego w postaci konotacji. Metafora odsłania więc nie tylko pewne 
oblicze rzeczy czy zjawiska, ale z reguły ukazuje swój przedmiot od-
niesienia w pewnej perspektywie aksjologicznej, narzucając tym sa-
mym odbiorcy określoną perspektywę wartościującą”87.

85 P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja..., dz. cyt., s. 133.
86 K. Stępnik, dz. cyt., s. 96.
87 T. Dobrzyńska, Metafory wartościujące w publicystyce i wypowiedziach polityków, [w:] Kreowanie świata w tek-
stach, red. A.M. Lewicki, R. Tokarski, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 203.
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Polityk operujący bogatą metaforyką uchodzi nie tylko za elokwent-
nego mówcę, jest także skuteczny – nie narzucając wprost własnego sys-
temu wartości, sprawia, że jego słuchacze przyjmują ów system z głębo-
kim przekonaniem, że jest ich własnym. Ważną cechą metafory politycz-
nej z perspektywy aksjologicznej jest fakt, że trudno ją zanegować czy 
poddać krytyce. Nadawca nie ma obowiązku udowadniania prawdziwo-
ści wyrażonego sądu, nie musi zajmować jednoznacznego stanowiska88. 

O efektywnym komunikowaniu możemy mówić wtedy, gdy mię-
dzy nadawcą a odbiorcą zostanie nawiązany pewien specyficzny kon-
takt, gdy odbiorca poczuje pewną wspólność życiowych doświadczeń 
i korzeni kulturowych z nadawcą. Metafora ułatwia wejście w taki wła-
śnie bliski kontakt, zaprasza do współdziałania, kooperacji, odkry-
wania znaczeń. Warunkiem skutecznego porozumienia przenośnego 
jest znajomość tych samych pojęć, zbliżona hierarchia wartości. Jeśli 
zatem nadawcy udaje się zmusić odbiorcę do aktywności interpre-
tacyjnej, a odbiorcy właściwie „odczytać” metaforę, powstaje między 
nimi poczucie więzi i przynależności do pewnej wspólnoty89. 

W metaforze kryje się jednak także pułapka dla nadawcy – jeśli nie 
uwzględni on wyposażenia kulturowego odbiorcy lub źle oceni jego 
kompetencje komunikacyjne, może dojść do zakłócenia w odbiorze 
komunikatu. Odbiorca nie tylko niewłaściwie odczyta sens przenośni, 
ale zinterpretuje go przeciwnie do zamierzeń nadawcy. Takie pomyłki 
drogo kosztowały wielu polityków, którzy tłumaczyli, że „źle zrozumia-
no sens ich wypowiedzi”. Teresa Dobrzyńska radzi więc: „Aby zapo-
biec znacznym rozdźwiękom w ujmowaniu sensu metafory przez obu 
uczestników aktu porozumienia językowego, nadawca musi uwzględnić 
te zespoły konotacji, które znajdują potwierdzenie w innych użyciach 
przenośnych lub jako konotacje leksykalne poświadczone są w znacze-
niach innych pochodnych elementów języka. Można więc mówić o wy-
kształceniu się w tej dziedzinie pewnych stereotypów, które pozwalają 
przewidywać rezonans odbiorczy”90.

88 O metaforze politycznej w kontekście wartościowania pisała U. Wieczorek, Wartościowanie..., dz. cyt., 
s. 97-111.
89 Istnieje spór na temat motywacji użycia metafory. Według T. Cohena celem metafory jest osiągnięcie 
przez uczestników komunikacji bliskiej wspólnoty, natomiast T. Dobrzyńska, polemizując z tą opinią, 
stwierdziła, że bliskość nadawcy i odbiorcy nie jest celem, lecz warunkiem skutecznego porozumienia 
przenośnego. T. Cohen, Metaphor and Cultivations of  Intimacy, [w:] On Metaphor, Chicago 1979; T. Dobrzyń-
ska, Uwarunkowania kulturowe metafory, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Wyd. UMCS, Lublin 1988.
90 T. Dobrzyńska, Uwarunkowania kulturowe metafory..., dz. cyt., s. 166.
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Obawa przed niezrozumieniem właściwego sensu wypowiedzi nie 
zniechęca bynajmniej polityków do korzystania z bogactwa metaforyki. 
Analiza języka polityki pozwala na stwierdzenie, że politycy, którym 
zależy na zrozumiałości wypowiedzi, korzystają z metafor, które w du-
żej mierze się skonwencjonalizowały i należą do „wspólnego świata” 
nadawcy i odbiorcy. Jeśli nawet w języku polityki pojawiają się nowe 
metafory, to zbudowane są najczęściej ze słów, których stereotypy ko-
notacyjne są znane, potwierdzone i w sposób kontrolowany ukierun-
kowują sens przenośni. Na szczęście dla językoznawców i politologów 
wciąż jeszcze są politycy, których wypowiedzi nastawione są na indywi-
dualną ekspresję, nawet kosztem ryzyka niezrozumienia. 

Metaforyka w expose premierów  
II Rzeczypospolitej 

W expose premierów II Rzeczypospolitej Polski znajdujemy wiele 
wypowiedzi przenośnych, jednak większość z nich nie jest nastawio-
na na samodzielne konstruowanie sensu przez odbiorców, lecz raczej 
odsyła ich do funkcjonującego już w kulturze zbioru skonwencjonali-
zowanych znaczeń i konotacji. Metafory stosowane przez polityków 
Polski międzywojennej nastawione są na odbiór w znacznej mierze 
automatyczny. Odbiorca nie musi sam decydować o cechach znacze-
niowych składników metafory, poszukiwać jej sensu, powinien go po 
prostu znać, ponieważ jest ona produktem kultury, do której należy. 

Wiele spośród analizowanych metafor stanowi konstrukcję pre-
dykatywną, w której funkcję nośnika metaforycznego pełni wyraże-
nie o skonwencjonalizowanym sensie symbolicznym. Przykładem 
przenośni powszechnie wykorzystywanej przez polityków II Rzeczy-
pospolitej jest matka, macierz w znaczeniu Polska, Ojczyzna. Z metafo-
ry tej w swoich wystąpieniach programowych korzystali premierzy:

• Ignacy Jan Paderewski: „I oto dlatego odwołuję się tu pokornie do 
Wysokiego Sejmu i powiadam, że jeżeli stąd ma wyjść urodziwa, zdro-
wa i trwała postać Rzeczypospolitej Polskiej, to powinniśmy Ją uczynić 
silną, potężną, powinniśmy dać Jej wielką armię, ażeby Jej znowu żyw-
cem nie pogrzebano, jak to uczyniono z Jej sędziwą macierzą”.

• Wincenty Witos: „Odrzucając hasła partyjne, Rząd nie zapomni, że 
masa ludu pracującego wsi, miast i osad fabrycznych dać musi dzi-
siaj Polsce krew i trud, aby w niej znaleźć ukochaną Ojczyznę Matkę, 
wdzięczną dla wielkiej rzeszy swoich obrońców”.
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• Antoni Ponikowski: „Co do Górnego Śląska, zasada wysłuchania głosu 
ludności i wytknięcia w myśl jego wskazań linii granicznej ugruntowa-
na jest silnie w traktacie wersalskim. Wyrażam ufność, iż decyzja, jaką 
poweźmie Rada Najwyższa na podstawie opinii wydanej przez Ligę 
Narodów, opierać się będzie wyłącznie i w całej rozciągłości na duchu 
i literze tego traktatu i da tym samym ludowi górnośląskiemu, który 
głosy swe oddał za Polską, połączenie z Macierzą”.
„Muszą one wiedzieć (województwa wschodnie – przyp. AS), że Pol-
ska nie jest dla nich metropolią, starającą się tylko o wyzyskanie ich 
zasobów, że nie jest dla nich macochą, spychającą ich potrzeby na sza-
ry koniec, lecz matką, która nakarmi zgłodniałych i własnym ciepłem 
ogrzeje wycieńczony ich organizm”.

• Artur Śliwiński: „(...)Śląsk, ta czarna perła ziem naszych, ten drogocen-
ny klejnot, którego losy są głęboko wyryte w każdym sercu polskim, 
zespala się właśnie nierozerwalnym węzłem z Macierzą. Natychmia-
stowe wniknięcie w potrzeby tej dzielnicy, okazanie najserdeczniejszej 
pomocy braciom, wracającym mocą sprawiedliwości dziejowej na łono 
Ojczyzny, niechaj ze strony Rządu będzie wyrazem tych uczuć rado-
snych, które rozbrzmiewają dzisiaj szeroko w całej Rzeczypospolitej”.

Władysław Sikorski powołuje się na słynne kazanie Piotra Skar-
gi, który jako jeden z pierwszych utrwalił w piśmiennictwie polskim 
alegorię Matki-Ojczyzny. „Istnieje wyraźna analogia między obecnym 
stanem rzeczy, a tym, który tak trafnie określił nasz wielki kaznodzieja 
i obywatel ks. Skarga, mówiąc: „Patrzcie do jakich dostatków i bogactw, 
i wczasów ta was matka przywiodła, a jako was ozłociła, iż pieniędzy 
macie dosyć, dostatek żywności... dochody pieniężne wszędzie po-
mnożone. Sama tylko matka mało ma”.

Z symboliką Matki-Ojczyzny wiąże się przenośny sens słowa synowie. 
Są zatem synami Polski nie tylko zwykli obywatele, lecz przede wszyst-
kim ludzie władzy i politycy:

„Jako świadomi swej godności synowie wielkiego narodu, który 
rad wita w swoim domu przedstawicieli największych, najszlachetniej-
szych i najwspanialszych narodów świata” (I.J. Paderewski).

„Nigdy jednakowoż Rząd nie okaże słabości wobec tych, którzy 
nie chcą być posłusznymi synami Rzeczypospolitej; tych którzy nad-
słuchują głosów z zagranicy” (W. Sikorski).

W expose premierów polskich powszechnym zwyczajem jest także 
personifikacja i animizacja Polski. Zabieg ten zwiększa ładunek emocjo-
nalny wypowiedzi, dynamizuje ją, sprawia, że staje się bardziej obrazowa. 
Nadanie Polsce cech ludzkich nobilituje ją i przybliża do odbiorcy, otwie-
rając jednocześnie pole do dalszych zabiegów stylistycznych:
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„Odrodzenie Ojczyzny poczęło się w ciemności, we krwi i w bólu. 
Męczona długą wojną, znękana przez najeźdźców Ojczyzna nasza zu-
bożała bardzo” (I.J. Paderewski).

„Jeżeli Warszawa była i jest sercem Polski, to przez długie lata uci-
sku i niewoli Kraków i Lwów były jako tych płuc dwoje, którymi naród 
cały wchłaniał niezbędne dla życia wolności powietrze”. (...) Zgodnie  
z tradycją, z tą przepiękną tradycją przodków naszych, narodowościom, 
które już ongi tuliły się do polskiego łona i które – żywimy nadzieję, 
znowu pod opiekuńcze skrzydła Rzeczypospolitej ufnie chronić się 
będą, narodowościom tym nie tylko nie powinniśmy stawiać żadnych 
przeszkód na drodze do odrębnego rozwoju, ale przeciwnie powinni-
śmy wyciągnąć do nich bratnią pomocną dłoń” (I.J. Paderewski).

„Musi nastąpić przełom w duszach i zbudzić się w tym żyjącym 
pokoleniu poczucie odpowiedzialności za Polskę. Doznało ono wiel-
kiego szczęścia, ujrzało niepodległą, zjednoczoną Ojczyznę. Czy ze-
chce ją powtórnie wtrącić do grobu?” (A. Ponikowski).

„Żywimy też przekonanie, że wszystkie państwa, które biorąc 
udział w wojnie światowej, razem z Francją wskrzesiły Polskę i zmaza-
ły tym zbrodnię jej rozbiorów (...)” (J.I. Nowak).

Konsekwencją metaforycznego ożywienia Polski są kolejne prze-
nośnie. Problemy młodego państwa określa się mianem choroby, ran, 
wiele mówi się o diagnozie, terapii, receptach, znachorach i lekarzach, a także 
o uzdrowieniu w odniesieniu do rządowego programu naprawy państwa. 
Motyw choroby jest skutecznym narzędziem identyfikacji przez wspól-
ne nieszczęście – problemy Ojczyzny-Matki stają się bliższe i ważniejsze 
dla odbiorców dzięki ich metaforycznemu zobrazowaniu:

„Czyż nie nabraliśmy takiego usposobienia, że sami przestaliśmy 
wierzyć w możność szybkiej decyzji w łonie nas samych? Czyż naród 
nasz nie widzi, że to się stało chorobą naszego państwa?” (W. Grabski).

„Omawiając realny program prac, które otwierają się przed Rzą-
dem, zacząć musimy od analizy istniejących stosunków w myśl zasady, że 
dobra diagnoza decyduje nieraz o uzdrowieniu choroby” (W. Sikorski).

„Przechodzę do omówienia drugiej niezwykle groźnej choroby, 
która niszczy młody organizm naszego Państwa, do braków i wad ad-
ministracji” (W. Sikorski).

„Przechodzę teraz do omówienia najważniejszego zagadnienia i oce-
ny najpoważniejszej choroby toczącej nasze Państwo – to jest do krytycz-
nej sytuacji skarbowej oraz programu naprawy” (W. Sikorski).

„Choroba trawiąca Państwo jest ciężką i przewlekłą, wymaga dłuż-
szego i cierpliwego leczenia. Możecie Panowie wśród siebie poszukać 
znachora” (W. Sikorski).
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„W Polsce rany, zadane życiu gospodarczemu przez wojnę, są 
przeważnie zagojone” (W. Grabski).

„Luksus powolnej pracy ustawodawczej – mówiłem wtedy – do-
stępny starym organizmom państwowym, był dla nas ciężarem ponad 
siły. Ta ogólna – nie tylko polska – wada czy choroba parlamentary-
zmu, której mniej lub więcej ostre objawy widzimy wszędzie wokoło 
siebie, nigdzie nie staje się tak dotkliwą i niebezpieczną, jak w pań-
stwach młodych (...)”(K. Bartel).

„(...) Wielką część trudności wyrastających wewnątrz państwa można 
opanować tym prędzej, tym dokładniej, z tym większym rezultatem, im ja-
śniej zarysuje się diagnoza i terapia, im uczciwiej, im bardziej bez domiesz-
ki walk politycznych na całokształt położenia będziemy chcieli i umieli 
spojrzeć i z niego wyciągnąć właściwe konsekwencje” (K. Bartel).

„Nie brak lekarzy tej choroby. Nie brak również recept na cierpie-
nia ludzkości. Nad tą chorą ludzkością eksperymentuje się codziennie, 
a zabiegi wydają się być niekiedy gorszymi od samej choroby. Nie chcę 
cytować przykładów, które się zresztą same narzucają. Wszyscy ci leka-
rze nie potrafili dotychczas usunąć choroby, może dlatego, że próbują
leczyć bóle lokalne, zapoznając, niestety, uniwersalny charakter cierpie-
nia. (...) Punktem wyjścia zabiegów leczniczych musi być rzeczywistość 
obecna (...)”(J. Jędrzejewicz).

„Minionych kilka miesięcy przyniosło potwierdzenie zarówno 
diagnozy, jak i recepty” (J. Jędrzejewicz).

„Nerwy Polski są zmęczone, te nerwy muszą przetrzymać do mo-
mentu, kiedy sytuacja gospodarcza się poprawi. Społeczeństwo ma prawo 
wiedzieć, kto będzie mu te nerwy reperował” (F. Sławoj-Składkowski).

W wystąpieniach programowych szefów rządów w Polsce między-
wojennej pojawiają się także inne ustabilizowane metafory polityczne. 
Powszechnie stosuje się metaforykę budowli, która jest jedną z najstar-
szych i najbardziej uniwersalnych. Wspomniany już Piotr Skarga jesz-
cze w XVI w. przestrzegał metaforycznie: „Ustawicznie się mury Rze-
czypospolitej waszej rysują, a wy mówicie nic, nic nierządem Polska 
stoi”91. Jego Kazania sejmowe z 1597 r., w których występował przeciw-
ko warcholstwu i egoizmowi szlachty oraz postulował wzmocnienie 
władzy królewskiej, odznaczały się kunsztowną i sugestywną retoryką 
oraz bogatą barokową metaforyką. Dla kolejnych pokoleń stały się one 
źródłem wielu niezwykle popularnych przenośni. Z tego ogromnego 

91 J. Besala, dz. cyt., s. 76.
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zasobu pełnych emfazy wizji upadku państwa korzysta także wielu pre-
mierów II Rzeczypospolitej. Polska jest więc przedstawiana jako dom, 
gmach, twierdza, forteca, ma swoich budowniczych, fundamenty, dach. Premie-
rzy mówią też wiele o naprawie Rzeczypospolitej:

„Ale do tych prac ważnych, do tych zadań doniosłych potrzebujemy 
nareszcie trochę spokoju, trochę rozwagi, a trudno o spokój, o rozwagę, 
trudno myśleć o ustalaniu granic, gdy wojna trwa jeszcze i dom nasz cały 
w płomieniach stoi” (I.J. Paderewski).

„Zdecydowałem się dlatego, że uważałem i uważam, iż nie ma tak 
ciężkich warunków, któreby dozwalały Polakowi usunąć się od wkła-
danych nań obowiązków w momencie dźwigania z popiołów gmachu 
Państwa Polskiego” (A. Ponikowski).

„Pragnąc jak najwięcej budować i jak najmniej burzyć, uznaję za 
konieczne utrzymanie ciągłości prac państwowych, gdzie tylko to jest 
wskazane i możliwe” (A. Ponikowski).

„Budujemy państwo od fundamentów, przy czym wiele rzeczy nie 
jesteśmy w stanie stworzyć, jako jedno pokolenie, musimy przeto ciężary 
fundowania państwa rozłożyć na następne pokolenia, które winny uczest-
niczyć w kosztach budowania gmachu państwowego” (J.I. Nowak).

„Przedstawiając pozytywny program Rządu, który mam zaszczyt 
reprezentować, przypomnę, że program ten staje pod znakiem wielkiego 
hasła naprawy Rzeczypospolitej. Dla dziejów naszych i dla psychiki na-
rodu jest rzeczą ogromnie znamienną, że hasło to od wieków już powta-
rzało się w dawnej Polsce niepodległej, od memoriału Ostroroga, aż do 
prac Sejmu Czteroletniego”. „Tragiczna śmierć pierwszego Prezydenta 
Rzeczypospolitej, uliczne awantury w stolicy, które doprowadziły do bra-
tobójczych strzałów – wywołały w całym świecie wrażenie zapowiadają-
cych się poważnych wstrząśnień w Polsce, wstrząśnień, które mogły za-
chwiać niezbyt jeszcze skonsolidowaną budową Państwa” (W. Sikorski).

„Władze państwowe polskie, tworzone śpiesznie i dorywczo, nie-
kiedy budowane wprost od dachu, nie zyskały jeszcze jednolitości i nie 
tworzą żywego, a harmonijnie działającego organizmu administracyj-
nego” (W. Sikorski).

„Po nędzy wiekowej i niewoli na nasze pokolenie spadło za-
szczytne, ale niezmiernie trudne zadanie budowy własnego państwa 
od początku, od zrębów jego istnienia, na krwawej ziemi stawianych, 
po szczyt wspaniałej kopuły, którą dzieło nasze uwieńczyć pragniemy. 
Budowa na pewno nie jest jeszcze zakończona” (J. Jędrzejewicz).

„Mój Rząd uważa, że w Polsce krzywdzić nikogo nie wolno – po-
dobnie jak uczciwy gospodarz nie pozwala nikogo krzywdzić w swoim 
domu” (F. Sławoj-Składkowski).
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Premierzy korzystali także z innej, mocno skonwencjonalizowanej 
metafory wału obronnego, która posiada wciąż żywe konotacje przedmurza 
chrześcijaństwa:

„Pamiętać musimy, że ziemie kresowe są wałem ochronnym Rze-
czypospolitej” (W. Sikorski).

„Wobec Rosji, znajdującej się ciągle jeszcze w chaosie, pełnym groź-
nych tajemnic, Polska stała się, jak i w przeszłości, wałem ochronnym dla 
całej Europy – tym razem przed zalewem komunizmu” (W. Witos).

W języku polityki popularna jest wizja państwa-okrętu92, który pły-
nie po wezbranych falach światowej polityki i którym dowodzi władza-
-sternik. Metafora ta jest prawie tak stara, jak sama polityka. Już Platon 
w Państwie sugerował: „Okrętem miotanym falami winien sterować 
doświadczony żeglarz”. W polskim piśmiennictwie utrwalona została 
m.in. przez działaczy oświeceniowych. Hugo Kołłątaj w dziele Anoni-
ma listów kilka pisał np.: „Kiedy z jednej strony wywnętrza się naród 
z najokazalszymi ofiarami, a z drugiej nie najdując oporu w sercach
współbraci, nalazłby go u styru rządowego przez nieużyteczne zwłoki, 
nalazłby tym samym przygotowaną swych swobód utratę, nalazłby, że 
go cudza siła w dawnej utrzymuje dependencji (...)”93. 

Metaforykę morza, okrętu, steru stosuje także wielu premierów Polski:
„Od północno-wschodu, powtarzam, płynie ku nam krwawa fala 

rosyjskiego bolszewizmu” (I.J. Paderewski).
„Oznajmiono mi też, że seniorzy większości partii zatrzymali się 

na moim nazwisku, jako na nazwisku człowieka spoza Sejmu, któremu 
można powierzyć ster rządów” (A. Ponikowski).

„Objąłem ster rządów w warunkach ciężkich i niezwykłych, w chwili 
trudnej i bolesnej, w momencie, który zawisł groźną przestrogą nad Pol-
ską, wstrząsając Państwem do podstaw” (W. Sikorski).

„Przejąłem ster rządów w chwili dla Państwa niezmiernie kry-
tycznej” (W. Sikorski).

„Rządzić to znaczy nie paktować, ale sterować (...)”(A. Skrzyński).
„Program Rządu, a więc nie bardziej lub mniej dokładny spis po-

godnych zamierzeń, ale rejestr twardych prac, jest wypadkową ustosun-
kowania się ludzi, sterujących nawą Państwa, do tego Państwa najżywot-

92 Metaforyka okrętu jest stosowana także we współczesnym języku polityki. Pisze o tym m.in. Maria 
Frankowska w artykule Frazeologia i metaforyka w tekstach politycznych lat 1989-1993, [w:] Język a kultura, t. 
XI, red. J. Anusiewicz, B. Siciński, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994, s. 21-47.
93 H. Kołłątaj, Anonima listów kilka. Część druga. O poprawie Rzeczypospolitej, [w:] Pisarze polskiego oświecenia, 
t. II, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, PWN, Warszawa 1994, s. 592.

jezyk_polskiej_polityki.indd   84 2005-11-28   09:07:31



85

niejszych zagadnień i drugiej, nie mniejszej siły, którą stanowią aktualne 
warunki, w jakich odbywa się zrealizowanie zamiarów” (K. Bartel).

Oryginalnym pomysłem polskich polityków II Rzeczypospolitej 
jest wykorzystanie metaforyki maszyny dla określenia państwa. I tak po-
jawiają się w expose premierów międzywojennej Polski śruby, sprężyny, 
kółka i inne atrybuty nowoczesnej maszynerii, odpowiednie dla nazwa-
nia skomplikowanych zależności gospodarczych i politycznych, z któ-
rymi musiało sobie poradzić młode państwo polskie.

„I tutaj żądać będę kategorycznie, i wiem, że takież jest zdanie 
moich kolegów, aby sprężyny i kółka machiny państwowej obracały się 
prędzej, regularniej i lepiej” (A. Ponikowski).

„Doskonale rozumiejąc, że w ciągu najbliższych lat przy najwięk-
szym wytężeniu śruby podatkowej normalną drogą budżetu zrówno-
ważyć nie będziemy mogli, Rząd również wie dobrze, jak trudną jest 
sprawą w czasach obecnych otrzymanie kredytu” (A. Śliwiński).

„Improwizowanie środków nowych, wobec skomplikowanej ma-
chiny życia ekonomicznego, byłoby lekkomyślnością” (A. Śliwiński).

„Maszyna państwowa nie może stanąć ani na moment, to też wysiłki 
Rządu muszą być skierowane także ku wydobyciu od obywateli wszystkich 
środków niezbędnych dla zaspokojenia konieczności państwowych, przy 
czym będziemy ciągle pilnie baczyć, aby śruba podatkowa nie nadwyrężyła 
samych warsztatów pracy i nie osłabiła ich wydajności” (J.I. Nowak).

„Cały Rząd pracuje jako jeden jednolity, uzupełniający się zespół. 
W tych tylko warunkach, prawdziwa reorganizacja maszyny państwo-
wej staje się możliwa” (K. Bartel).

Szczególną uwagę przy analizie metaforyki w wypowiedziach 
programowych premierów międzywojennej Polski warto poświęcić 
expose Ignacego Paderewskiego. Język, jakim posługuje się ten po-
lityk, jest najbardziej zindywidualizowany i to nie tylko na tle języka 
polityki II Rzeczypospolitej – w całym analizowanym materiale, obej-
mującym lata 1919-2004 nie ma drugiego takiego przypadku. 

W krótkiej wypowiedzi Paderewskiego zadziwia bogactwo meta-
for, tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Oprócz ustabili-
zowanych znaczeniowo przenośni pojawiają się metafory wymagające 
od odbiorcy włączenia się w odkrywanie sensu: „Ale za Polskę nie tylko 
walczyli wojownicy, walczyli za nią, o nią i dla niej rycerze słowa, barw 
i dźwięków, szermierze myśli, nauki i wiedzy. Oni to przez długie lata 
ucisku i niedoli krzepili nasze zbiedzone serca, hartowali naszą wolę, 
urabiali, doskonalili, podnosili naszą narodową duszę”.

Interesującą przenośnią operował premier Paderewski dla określenia 
rosyjskiego bolszewizmu: „Arcykapłani każdemu, kto na tę wiarę przecho-
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dzi, obiecują szczęście doczesne i raj na ziemi. (...) Wschód się nie zmienił. 
Bolszewizm upadnie bo upaść musi, ale, obym był złym prorokiem, na 
gruzach jego może powstać nie tylko republika, ale i carat jakiś nowy”.

Wykorzystując nieograniczony zasób metaforycznych sensów, two-
rzył Ignacy Paderewski nastrój patosu i podniosłości. Mówiąc o mniej-
szościach narodowych zamieszkujących Kresy Wschodnie, zastosował 
metaforę Polski-słońca, zyskując w ten sposób szerokie pole seman-
tyczne: „Niechże w promieniach polskiej wolności rosną i szczęśliwie 
krzewią się wątłe dotychczas duchowo człowieczeństwa rośliny! Niech 
rozwijają pomyślnie swe barwy i kształty, swoich uczuć i myśli odręb-
ności! W szlachetnym pędzie ku słońcu, ku światłu, my Polacy nikogo 
powstrzymywać nie chcemy!” (I. J. Paderewski).

Tab. 2. Metafory polityczne o największej frekwencji  
w expose premierów II Rzeczypospolitej.

Pole semantyczne 
metafory Temat metafory Nośniki metafory

matka ojczyzna, Polska matka, macierz, macocha, łono, synowie

choroba problemy państwa
choroba, diagnoza, uzdrowienie, organizm, 

trawić, leczenie, znachor, objawy, terapia, lekarz, 
recepta, zabieg, bóle, cierpienie, nerwy

budowla państwo budowla, dom, gmach, dźwigać, budować, 
burzyć, fundamenty, naprawa, dach, kopuła

okręt państwo, rząd ster, sterować, płynąć, fala, nawa

maszyna państwo, 
gospodarka

maszyna, machina, śruba, sprężyna, kółka, 
obracać się

Źródło: Opracowanie własne.

Metaforyka w expose premierów po 1945 r.

Metafora polityczna w okresie PRL, zwłaszcza w latach 50. była 
niezmiernie ważnym, niemal koniecznym elementem propagandy. 
Funkcjonowała jak zaklęcie, była elementem magii językowej, rytuałem 
służącym do jednoznacznej klasyfikacji świata na dwie przeciwstawne
kategorie94. Zawierała ogromny ładunek wartościujący – pozytywnie 
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lub negatywnie, oddziaływała na emocje odbiorców, sprzyjała manipu-
lacji, uwypuklając jedne aspekty, a ukrywając inne.

Metaforyka w expose wygłaszanych po 1945 r. jest typowa dla języka 
propagandy komunistycznej i jako taka jest bardzo skonwencjonalizowa-
na. Premierzy rzadko stosują przenośnie, które nie należą do powszechnie 
stosowanego zasobu słownikowego. Nie ma zindywidualizowanego języka 
polityki, nie ma także metafor mających indywidualne cechy. Pojawiają się 
jeszcze przenośnie należące do kulturowego dorobku poprzednich epok, 
takie jak metaforyka Ojczyzny-Matki, Polski-domu, Polski-okrętu i państwa-ma-
szyny, lecz zdecydowanie wypierają je nowe wizje symboliczne. 

Jedną z najpopularniejszych grup przenośni była metaforyka woj-
ny, która stała się z czasem charakterystyczną cechą języka polskiej 
propagandy. Siłą tej metafory było zakorzenienie w świadomości i do-
świadczeniach odbiorców, którzy sami przeżyli wojnę bądź znali ją ze 
świeżych jeszcze wspomnień najbliższej rodziny. Dzięki temu stanowi-
ła najbogatsze źródło odniesień i wywoływała największe emocje. 

Militaryzacja języka miała także inne źródło – integrowała przez 
zagrożenie. Funkcję wroga zewnętrznego pełnili militaryści, rewizjoniści 
itp., co pozwalało na przejście z II wojny światowej do zimnej wojny  
i przeniesienie związanych z tym negatywnych konotacji. Ważny był tak-
że wróg wewnętrzny, klasowy – jego obecność miała potwierdzać Stali-
nowską tezę o walce klas i uzasadniać ideologicznie stosowanie terroru.

Premierzy mówiąc o sytuacji w kraju, zwłaszcza o problemach go-
spodarczych, posiłkują się więc wyrazami: walka, kampania, front, linia, 
odcinek, postawa bojowa, koncentracja sił, przegrupowanie, manewry, pistolet. Sto-
sując taką metaforykę łatwiej można nazwać spekulanta wrogiem społe-
czeństwa, a przeciwników politycznych podżegaczami. Niektóre wypowie-
dzi polityków Polski Ludowej przypominają sprawozdanie z pola bitwy:

„Izolujemy reakcję, która obecnie prowadzi manewry kokietowania 
niektórych stronnictw demokratycznych i siania nieufności oraz wbijania 
klina między stronnictwa bloku rządzącego” (E. Osóbka-Morawski).

„Chodzi o mobilizację wszystkich sił do ogólnonarodowej walki 
o szybkie przezwyciężenie zacofania na froncie produkcji rolnej, do 
decydującej koncentracji sił na rolnym odcinku naszego frontu”. „Ha-
sła nasze znalazły głęboki oddźwięk w najszerszych masach. Wyrazem 
tego jest bojowa postawa naszej klasy robotniczej i wzmożona aktyw-
ność produkcyjna mas chłopskich” (J. Cyrankiewicz).

94 Pisał o tym wyczerpująco M. Głowiński, Nowomowa po polsku, PEN, Warszawa 1991.
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„Jeżeli decyzją II Zjazdu naszej Partii jest koncentracja sił i środ-
ków na froncie rolnictwa i takie przegrupowanie naszych sił, aby jak 
najwydatniej okazać pomoc rolnictwu (...), to nie ulega wątpliwości, 
że mamy na tym odcinku jeszcze sporo do zrobienia, że nie możemy 
jeszcze mówić o przełomie, który jest niezbędny dla wykonania zadań 
postawionych przez II Zjazd” (J. Cyrankiewicz).

„Właśnie aby tym skuteczniej zwalczać działalność wroga na od-
cinku stosunków polsko-radzieckich, będziemy usuwać wspólnie z to-
warzyszami z KPZR wszystko, co mogłoby być uważane, względnie co 
było w poprzednim, stalinowskim okresie wypaczeniem tych stosun-
ków” (J. Cyrankiewicz).

„Czujemy się dostatecznie bezpieczni, co do trwałości naszej za-
chodniej granicy, ale jasne i otwarte powiedzenie właśnie społeczności 
zachodnioniemieckiej, że sprawa granicy została ostatecznie załatwiona, 
usunie grunt spod nóg szowinistycznych podżegaczy, których dema-
gogiczne wystąpienia zbyt często, a można powiedzieć stale, zatruwają  
i ducha narodu niemieckiego, i klimat europejski, tak bardzo potrzebują-
cy odprężenia, o którym mówi Apel Budapesztański” (J. Cyrankiewicz).

„Trzeba powiedzieć, że wszystko, co wykracza poza linię VIII Ple-
num, skądkolwiek by się to brało, czy z niedojrzałości i niecierpliwości, czy 
też z maskowanej wrogości wobec socjalizmu, przybranej w szaty pseudo-
demokratycznego frazesu – wszystko to jest działaniem przeciw najistot-
niejszym celom obozu demokracji polskiej (...)”(J. Cyrankiewicz).

„Przezwyciężenie sytuacji, w której front inwestycyjny pozostaje 
relatywnie słabym odcinkiem działalności gospodarczej, jest kwestią 
wielkiej wagi” (P. Jaroszewicz).

„Rząd pod „pistoletem strajkowym”, zajmując się wciąż różny-
mi punktami zapalnymi, nie może spełniać efektywnie swej funkcji” 
(W. Jaruzelski).

Metaforyka wojenna była szczególnie popularna w latach 50. 
Paweł Nowak, który analizował teksty publicystyczne z tego okresu, 
twierdzi, że wyrażenia metaforyczne, odwołujące się do pojęcia wojny, 
były tak chętnie stosowane, ponieważ w sposób najbardziej jaskrawy 
podkreślały dychotomię i kontrastowość językowego obrazu świata95.

Inną, powszechnie stosowaną przez propagandę metaforyką była 
metaforyka drogi, marszu. To bardzo pojemne pole semantyczne wy-

95 P. Nowak, Swoi i obcy w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat pięćdziesią-
tych, Wyd. UMCS, Lublin 2002, s. 95.
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korzystywali już politycy Polski międzywojennej, jednak dopiero po 
1945 r. metaforyka drogi weszła na stałe do języka polskiej polityki. 
Określenia takie, jak: kroczyć, obrać twardy kurs, zdążać do mety obrazowa-
ły nieustanny rozwój socjalizmu, jego zwycięski pochód, którego nie można 
zatrzymać. Równie często pojawiała się metafora torów i zwrotnicy, która 
pełniła tę samą funkcję – odzwierciedlała pęd w jasno wytyczonym 
kierunku. Kierunku, dodać wypada, którego nie można zmienić, a kto 
zechce wyskoczyć z rozpędzonego pociągu, niechybnie zrobi sobie krzyw-
dę. Określenia z obu grup leksykalnych podkreślały dynamizm, gwał-
towność i zmienność procesów zachodzących w Polsce powojennej:

„Nie ma innej drogi dla Polaka-demokraty niż ta, którą my kro-
czymy. Toteż idą oni tam, gdzie nakazuje im sumienie, tam, gdzie ich 
jedyne miejsce – do obozu budowniczych demokratycznej państwo-
wości polskiej, do obozu skupiającego się wokół Rządu Tymczasowe-
go Rzeczypospolitej. Dla nich stoi otworem droga do twórczej pracy 
państwowej i politycznej” (E. Osóbka-Morawski).

„Kierujemy politykę zagraniczną Polski na nowe tory” (E. Osób-
ka-Morawski).

„Historia odrodzonej, demokratycznej Polski kroczy wielkimi 
krokami naprzód” (E. Osóbka-Morawski).

„Zwrotnice polityki kulturalno-oświatowej przedstawimy na inny 
tor – na zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych szerokich mas, 
a nie tylko elity (...)”(E. Osóbka-Morawski).

„Jeszcze borykamy się z licznymi brakami, jeszcze piętrzą się na 
naszej drodze różne trudności (...). Ale miliony Polaków zdają sobie 
teraz coraz lepiej sprawę, że kroczymy słuszna drogą, jedynie skutecz-
ną drogą, która prowadzi naród do trwałego pokoju i bezpieczeństwa 
(...)”(E. Osóbka-Morawski).

„Tylko wtedy pójdziemy naprawdę po drodze, po której wszyscy 
iść pragniemy, po drodze dalszej budowy socjalizmu, po drodze socjali-
stycznej demokratyzacji naszego życia we wszystkich jego przejawach, 
po drodze zacieśniania więzów międzynarodowej solidarności opar-
tej na równości, po drodze, z której jeżeli będziemy zdyscyplinowani 
świadomą dyscypliną i ufni – nie damy się zepchnąć nikomu i poma-
szerujemy nią w interesie zwycięstwa socjalizmu, w interesie polskiej 
niepodległości” (J. Cyrankiewicz).

W wypowiedziach programowych premierów Polski po 1945 r. 
pojawia się metaforyka teatru, cyrku, która stała się jednym z najpopu-
larniejszych pól semantycznych języka polityki. Premierzy mówią o are-
nie, scenie, kurtynie, ale także, w znaczeniu pejoratywnym, o wodzirejach.

„Oderwanie się od narodu; kłótnie w grupach emigracyjnych, cia-
sne i egoistyczne ich interesy, pożądliwe dążenia za wszelką cenę do 
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żłobu i władzy wbrew woli narodu, doprowadziły londyńskich wodzi-
rejów do wewnętrznego rozkładu, do jawnego bankructwa, wepchnęły 
ich w ślepy zaułek” (E. Osóbka-Morawski).

„Polska wchodzi na arenę światową nie tylko jako nowy, odro-
dzony organizm i ważny czynnik polityczny, ale również jako poważny 
partner współpracy gospodarczej (...)”(E. Osóbka-Morawski).

„Inicjatywy w zakresie gruntownej przebudowy systemu prawne-
go, powołanie szeregu ciał opiniodawczych i doradczych, konsultacje 
najważniejszych problemów politycznych, społecznych i gospodar-
czych, działanie w sposób jawny, przy „otwartej kurtynie”, wzrost spo-
łecznego nadzoru (...) – to wymowne przykłady praktycznej realizacji 
idei ludowładztwa i jednocześnie umacniania socjalistycznej państwo-
wości polskiej” (Z. Messner).

Premierem, który wyjątkowo chętnie stosował metafory, łącząc często 
przenośnie z różnych pól semantycznych, był Edward Osóbka-Morawski. 
Polityk ten wykorzystał wszystkie negatywne konotacje bagna, aby stwo-
rzyć metaforykę określającą faszystowskie Niemcy, ale przede wszystkim 
opozycję polityczną. Kolejni premierzy polskiego rządu przejęli ten spo-
sób mówienia o przeciwnikach. Pojawiają się więc w expose takie słowa, 
jak: grzęzawisko, opary, zaraza, trucizna, jad, zgniły, pełzać, jątrzyć:

„Uzależnione od reakcji emigracyjnej organizacje w kraju przeżywa-
ją agonię lub staczają się w bagno moralne” (E. Osóbka-Morawski).

„Wyzbywają się oni coraz szybciej bezpłodnych wahań, gdyż wie-
dzą, że jeśli nie włączą się do obozu walczącej demokracji polskiej, 
utoną w grzęzawisku reakcji, staną się wbrew swej woli – sługusami 
reakcji” (E. Osóbka-Morawski).

„Przedwojenny aparat bezpieczeństwa, dobierany odpowiednio 
przez sanację, okazał się w okresie okupacji całkowicie zgniłym, po-
szedł w swej większości na taką czy inną współpracę z okupantem, 
toteż został znienawidzony przez cały naród” (E. Osóbka-Morawski).

„Jeszcze zaraza hitlerowska niezupełnie została wytrzebiona z na-
szego kraju” (E. Osóbka-Morawski).

„Gdy tylko znikną zatrute opary powojenne, gdy wykarczowane 
będą ośrodki antydemokratyczne, żerujące na trudnościach powojen-
nych, nikt z nas nie będzie obstawał przy wyborach na zblokowaną 
listę” (E. Osóbka-Morawski).

„Musimy skończyć jak najrychlej z wszelkiego rodzaju zatruwaniem 
jadem nienawiści do demokracji duszy naszej młodzieży” (E. Osóbka-
-Morawski).

„Truciznę rewizjonizmu i odwetu wpaja się oczywiście młodzieży 
NRF od najmłodszych lat” (J. Cyrankiewicz).
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„Pełzający proces, który podważa stabilność życia kraju musi być 
zatrzymany” (J. Cyrankiewicz).

„Przeciwnik nie zrezygnował z kontrrewolucyjnych zamiarów. Upra-
wia jątrzącą propagandę” (W. Jaruzelski o działalności „Solidarności”).

Tab. 3. Metafory polityczne o największej frekwencji  
w expose premierów Polski po 1945 r.

Pole semantyczne 
metafory Temat metafory Nośniki metafory

wojna

rozwój państwa
problemy gospodarcze

opozycja polityczna
sytuacja 

międzynarodowa

walka, manewry, mobilizacja, front, odcinek, 
linia, postawa bojowa, wzmożona aktywność, 

koncentracja sił, koncentracja środków, 
przegrupowanie sił, zwalczać, usuwać, wróg, 

podżegacz, odprężenie, wrogość, obóz, 
pistolet, punkty zapalne

marsz, podróż rozwój państwa
droga, kroczyć, iść, maszerować, kierować, 
tory, zwrotnice, kroki, naprzód, prowadzić, 

zepchnąć, meta, kurs, ślepy zaułek

widowisko polityka teatr, cyrk, arena, scena, kurtyna, wodzirej

bagno opozycja polityczna
Niemcy hitlerowskie

bagno, grzęzawisko, utonąć, zgniły, zaraza, 
zatrute, opary, wytrzebić, wykarczować, 

żerować, zatruwać, jad, trucizna, jątrząca, 
pełzający

Źródło: Opracowanie własne.

Metaforyka w expose premierów  
III Rzeczypospolitej

Jerzy Bralczyk, analizując język polityki lat 80. i 90.96, zwrócił uwa-
gę na niezwykłe bogactwo metafor politycznych, odwołujących się 
do różnych pól semantycznych m.in. sfery klimatu, części ciała, mał-
żeństwa. Metafor tych nie odnajdujemy jednak w expose premierów.  
W wypowiedziach programowych premierów Polski po 1989 r. zwra-

96 J. Bralczyk, O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych..., dz. cyt.
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ca uwagę niewielka ilość metafor, zwłaszcza w porównaniu do innych 
tekstów reprezentujących język polityki tego okresu. 

Analizowane przenośnie są mocno skonwencjonalizowane, ich in-
terpretacja nie wymaga od odbiorcy aktywności, a odbiór jest w znacz-
nym stopniu automatyczny. 

Do metafor, których znaczenia się spetryfikowały, zaliczyć można
metaforykę Polski – domu, budowli, państwa, społeczeństwa-organizmu oraz 
pole semantyczne drogi. 

I tak o budowie, przebudowie, naprawie, budowaniu, burzeniu, fundamen-
tach, architekturze mówi wielu premierów III Rzeczypospolitej:

• T. Mazowiecki: „Stoimy dziś przed dwoma głównymi problemami Pol-
ski: przebudową polityczną państwa i wyprowadzeniem kraju z kata-
strofy gospodarczej”.
„Logiczną i konieczną konsekwencją przedstawionych zasad, na jakich 
powinno opierać się państwo, jest dążenie do budowania go na funda-
mencie prawa”.

• W. Pawlak: „Należy do nich błędna praktyka koncentrowania sił na 
krytyce i burzeniu. Nowy rząd chce budować”.
„Chcemy, jak dobry gospodarz, porządkować nasze polskie podwórko 
i spokojnie realizować korzystne dla społeczeństwa reformy”.

• W. Cimoszewicz: „Koniec zimnej wojny i rozpad dwubiegunowego po-
rządku światowego usunęły wymuszone powiązania, stworzyły szansę 
zbudowania nowej architektury międzynarodowych stosunków oraz 
nowej pozycji naszego kraju”. 

• J. Buzek: „Mam zaszczyt przedstawić program naprawy państwa, pro-
gram nowego rządu (...)”.

• L. Miller: „Jesteśmy tu po to, żeby budować silną Polskę”. „Dobre dla 
nas wszystkich musi być tylko to, co służy Polsce, co buduje dobro-
byt”. „Podejmujemy zadanie przebudowy aparatu skarbowego”.

Premierzy korzystają także z metaforyki organizmu, który należy 
uzdrowić, operować, zdiagnozować. Metafora ta pozwala w prosty sposób 
przedstawić skomplikowane zagadnienia, a jednocześnie poprzez ani-
mizację podmiotu wypowiedzi, przybliżyć go odbiorcom:

„Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć 
Polskę z obecnego stanu załamania. (...) Rząd sam niczego nie uzdro-
wi, musimy to zrobić wspólnie” (T. Mazowiecki).

„W ostatnich miesiącach dołączył do nich wyścig cen i płac, który 
rozkłada cały organizm gospodarki” (T. Mazowiecki).

„Naszą gospodarkę uzdrowić musimy własną pracą” (T. Mazowiecki).
„To społeczeństwo polskie było głównym podmiotem wydarzeń, 

które w ostatnich latach przeżywamy, jego nadzieje i bezprzykładna 
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ofiarność umożliwiły, zwłaszcza dwu pierwszym rządom solidarno-
ściowym, przeprowadzenie bardzo bolesnych operacji na organizmie 
społecznym” (W. Pawlak).

„Dziura budżetowa nie jest abstrakcyjną dolegliwością ministra 
finansów. Oznacza stan ciężkiej choroby i zapaści państwa”. „Polska
wieś i rolnictwo przeżywa głęboką zapaść” (L. Miller).

Wciąż popularna jest w języku polityki metaforyka drogi, marszu, 
przejścia, która należała do kanonu języka polskiej propagandy partyj-
no-państwowej PRL. Premierzy III Rzeczypospolitej korzystają jednak 
z tego pojemnego pola semantycznego w innym znaczeniu. Tym ra-
zem nacisk częściej jest kładziony na długość, otwartość drogi, a nie, jak 
w poprzedniej epoce, na to, że jest jedyna, że nie ma od niej odwrotu:

„Przejście jest trudne, ale nie musi powodować wstrząsów. Prze-
ciwnie – będzie droga do normalności” (T. Mazowiecki). 

„Nierównowaga i inflacja wzmagając napięcia społeczne, mogą
podminować polski marsz ku wolności” (T. Mazowiecki). 

„Od milicji służącej do utrzymywania posłuchu, do milicji chro-
niącej spokój obywateli – taką drogą trzeba pójść do końca. Jest to 
również droga do zyskania przez nią prawdziwego społecznego uzna-
nia” (T. Mazowiecki).

„Przedstawiony tu program działań, mający przede wszystkim na 
celu zwalczenie inflacji to droga trudna, ale jedyna” (T. Mazowiecki).

„Otworzy to też drogę do pojednania między naszymi narodami 
(...)”(T. Mazowiecki).

„Powszechne wybory prezydenckie otworzyły drogę do pełnej 
demokracji i niepodległości. (...) Jako jedyny kraj postkomunistyczny 
pokonaliśmy pierwszy punkt krytyczny na tej drodze” (J.K. Bielecki).

„Nie łudźmy się, droga będzie trudna i niekrótka” (J. Olszewski).
„Byliśmy też do nich znacznie gorzej przygotowani, niż wydawało 

się na początku drogi” (W. Pawlak).
„Trzeba dbać o to, aby na końcu tej drogi koszty nie okazały się 

wyższe od rynkowej wartości towaru” (W. Pawlak).
„Mój rząd będzie konsekwentnie szedł drogą reform” (W. Cimo-

szewicz).
„Prawdziwa droga przez mękę” (M. Belka o pracy nad uproszcze-

niem procedur inwestycyjnych).
W expose lat 90. pojawiła się metaforyka sportu, rzadko stosowa-

na w wystąpieniach polskich premierów wcześniejszych okresów hi-
storycznych97. Politycy chętnie korzystają z określeń zarezerwowanych 
dla tego obszaru rzeczywistości – mówią o wyścigu, ściganiu się, starcie. 
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Symbolika sportu pozwala na obrazowe i bardzo ekspresyjne przed-
stawianie sytuacji politycznej i gospodarczej, lecz jednocześnie często 
zanadto upraszcza ważne dla państwa zagadnienia:

„W ostatnich miesiącach dołączył do nich wyścig cen i płac, który 
rozkłada cały organizm gospodarki” (T. Mazowiecki).

„Samorząd terytorialny przeżywa swój trudny start” (J.K. Bielecki).
„Rząd nie zamierza ścigać się w zgłaszaniu reformatorskich po-

mysłów” (W. Pawlak). 
„Dziś, nasza polska kultura, wyrosła z wielu doświadczeń różnych 

środowisk, w którą wpisane są doświadczenia różnych narodów, może 
stanowić atut w wyścigu o najwyższą pozycję wśród narodów świata, 
jeśli potrafimy ją twórczo wykorzystać” (W. Pawlak).

„Od 1989 r. żaden polski gabinet, poza pierwszym – Tadeusza 
Mazowieckiego, nie miał tak trudnych warunków startu” (L. Miller).

W języku polityki niezwykle popularna i często eksploatowana jest 
metaforyka gry98, która odzwierciedla ciekawe zjawisko ostatnich lat – po-
strzeganie polityki nie jako służby publicznej, lecz gry czy wręcz hazardu. 
Zastanawiający jest fakt, że politycy nie tylko nie mają nic przeciwko 
takiemu odnoszeniu się do sprawy, lecz nawet sami siebie traktują jak 
profesjonalnych graczy, biorących udział w często niebezpiecznej i bez-
względnej rozgrywce. Być może właśnie dlatego, że metafora gry trywia-
lizuje dziedzinę polityki, sprowadzając ją do wymiary rozrywki, w expose 
premierów, które z natury mają bardzo oficjalny i poważny charakter,
odnajdujemy jedynie śladowe wykorzystanie tego pola semantycznego:

„Chciałbym usłyszeć, czy opozycja parlamentarna jest gotowa 
szukać porozumienia w sprawach, które ze swej natury nie powinny 
być przedmiotem gry politycznej” (W. Cimoszewicz).

„Gdy reguły gry są jasne, a cele wyraźne, kredyt staje się tańszy i ła-
twiej dostępny” (L. Miller).

Podobna sytuacja dotyczy metafory teatru, która, tak popularna w ję-
zyku polityki ostatnich lat, w expose pojawia się bardzo rzadko. Pojęcie roli 
nie do końca w poniższym fragmencie nawiązuje do teatru, jest używane 
raczej jako synonim funkcji:

„Podobnie, jak wobec administracji centralnej postąpimy z lokalną 
administracją rządową – ograniczymy ją w taki sposób, aby właściwie uzu-

97 Metafora sportu była ulubioną przenośnią propagandy III Rzeszy. W hitlerowskich Niemczech w ka-
tegoriach sportowych chętnie opisywano niemieckich żołnierzy, ich tężyznę fizyczną, wolę zwycięstwa
i siłę. Patrz: V. Klemperer, LTI..., dz. cyt. 
98 Pisze o tym m.in. M. Frankowska, dz. cyt., s. 28-34, A. Banasik, dz. cyt., s. 68-69.
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pełniała się z kompetencjami organów terytorialnych, aby nie dochodziło 
do mylenia ról, aby była konsekwentnie realizowana zasada, że gospoda-
rzem terenu są samorządy – a administracja rządowa pełni jedynie funkcje 
kontrolne”. „Rola rządu nie polega na tym, by wszystko sprzedać, i to bez 
względu na cenę”. „Misją mojego rządu będzie odgrywanie przez Polskę 
aktywnej roli w Europie środkowej i Wschodniej” (L. Miller).

„Rząd będzie pracował przy otwartej kurtynie” (M. Belka).
Nową i bardzo popularną wśród premierów III Rzeczypospolitej 

metaforą polityczną jest metafora otwarcia. Symboliczne otwarcie Polski 
jest stałym elementem wielu expose:

„Pragniemy otwarcia Polski ku Europie i światu” (T. Mazowiecki).
„Współcześnie, gdy dobry stan środowiska naturalnego jest tak 

bardzo ceniony, w rozwoju turystyki upatrujemy nie tylko ważną dzie-
dzinę gospodarki, lecz także szansę kulturowego otwarcia na świat” 
(W. Pawlak). 

„Wierzymy, że ci, którym się powiodło, nigdy nie zapomną o swo-
ich wsiach i miasteczkach, o szkołach, które otworzyły im wrota na 
świat” (W. Pawlak).

„Sojusz wielokrotnie deklarował politykę otwartych drzwi” (L. Miller).

Tab. 4. Metafory polityczne o największej frekwencji w expose premierów  
III Rzeczypospolitej.

Pole semantyczne 
metafory

Temat metafory Nośniki metafory

budowla państwo
Europa

przebudowa, budowa, naprawa, budować, 
burzyć, porządkować, fundament, podwórko, 

gospodarz, architektura

choroba gospodarka choroba, dolegliwość, zapaść, uzdrowić, 
operacja, organizm, załamanie, bolesne

marsz reforma państwa
zmiany

marsz, droga, przejście, początek, koniec, iść, 
wprowadzić, krok

sport polityka wyścig, start, ścigać się, pozycja, gra

otwarcie polityka zagraniczna
edukacja

otwarcie, otworzyć, otwarte, drzwi, wrota

Źródło: Opracowanie własne.
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Metafory polityczne w expose premierów Polski  
w latach 1919-2004

Analiza expose premierów Polski w latach 1919-2004 doprowa-
dziła nas do wniosku, że język polityki jest niemal tak samo nasycony 
metaforyką, jak język poezji czy literatury. Wszędzie tam, gdzie politycy 
mówią o rzeczach abstrakcyjnych, których nie postrzegamy za pomocą 
zmysłów lub zjawiskach trudnych do wytłumaczenia, a często także 
niewygodnych, uciekają się do metaforycznego użycia języka. Środki 
stylistyczne pobudzają wyobraźnię odbiorców, poruszają ich emocje, 
skuteczniej trafiają do ich umysłów.

Dużą częstotliwość występowania konstrukcji metaforycznych w tek-
stach politycznych i publicystycznych można tłumaczyć tym, że metafory:

• wpływają na wyrazistość i obrazowość wypowiedzi – dzięki nim wypo-
wiedzi stają się bardziej zrozumiałe, a świat przedstawiony – „oswojo-
ny” i konkretny,

• mogą być narzędziem manipulacji językowej – uwypuklają bowiem tyl-
ko te zagadnienia, które nadawca chce przybliżyć odbiorcy, natomiast 
zatajają to, o czym odbiorca nie powinien wiedzieć,

• zawierają w swojej strukturze semantycznej elementy wartościujące 
– pozwalają wpływać na hierarchię wartości odbiorców,

• są narzędziem perswazji – kształtują opinię odbiorców w sposób dla 
nich niedostrzegalny,

• są łącznikiem między nadawcą i odbiorcą – ułatwiają tworzenie wraże-
nia wspólnoty świata nadawcy i odbiorcy.

Popularność metafory politycznej bierze się także stąd, że nieustan-
nie oscylując między oryginalnością i niecodziennością skojarzeń a po-
wszechnie znanymi i przyjętymi powiązaniami elementów rzeczywistości, 
zapewnia nie tylko ekspresyjność, ale i maksymalną komunikatywność99.

Ilość metafor nie przechodzi jednak w języku polityki w jakość 
– nie tylko dotyczą one wciąż tych samych elementów: państwa, spo-
łeczeństwa, władzy, ale szybko się konwencjonalizują, składając się na 
sprawdzony zasób spetryfikowanych znaczeń. Większość omówionych
powyżej metafor bazuje na zasobie życiowych doświadczeń potencjal-
nych odbiorców, korzysta z pojęć, które są powszechnie znane, bliskie. 
Niewielu polityków ryzykuje, stosując własne metafory, większość się-
ga do takich przenośni, których odbiór jest niemal automatyczny, nie 
wymaga twórczego zaangażowania odbiorców.

99 D. Buttler, O metaforyce prasowej, „Poradnik Językowy” 1961, nr 10, s. 442.
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Zamieszczone poniżej wykresy pokazują metafory polityczne naj-
częściej wykorzystywane w expose premierów w latach 1919-2004:

Rys. 4. Najpopularniejsze metafory polityczne.

 

Źródło: Opracowanie własne.

Metafora jest uwarunkowana kulturowo, warunkiem skutecznej 
komunikacji metaforycznej jest zatem wspólnota nadawcy i odbiorcy, 
przynależność obu uczestników komunikacji do tego samego kręgu kul-
turowego. To właśnie świadomość ryzyka dysonansu odbiorczego z jed-
nej strony i przekonanie, że metafora konwencjonalna jest skutecznym 
i efektownym narzędziem publicznego komunikowania, sprawiają, że 
politycy tak chętnie sięgają wciąż po te same przenośnie i tak rzadko sami 
tworzą nowe. Fakt ten tak tłumaczy Maria Frankowska: „Metaforyczne 
ukazywanie państwa, władzy, polityków i społeczeństwa oraz ujmowanie 
działań politycznych, które dla obserwatorów są często tajemnicze i nie-
jasne, w kategoriach widowiska teatralnego, gry, zmagań sportowych czy 
działań wojennych – pozwalają lepiej uchwycić istotę polityki, „oswoić” 
ją przez odniesienie do kręgu doświadczeń znanych już wcześniej”100. 

100 M. Frankowska, dz. cyt., s. 46.
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Rozdział V 
Słowa sztandarowe w expose premierów Polski

Kolejnym, niezwykle istotnym elementem budowania warstwy aksjo-
logicznej w publicznych wystąpieniach polityków, są słowa sztandarowe. 
W języku w ogóle, a w języku polityki w szczególności, występują sło-
wa, które uzewnętrzniają pogląd na świat nadawcy, zamykając w jednym 
wyrazie często więcej informacji o jego światopoglądzie, niż cała wypo-
wiedź. Słowa sztandarowe to wyrazy i wyrażenia, które z racji swojej war-
tości emotywnej oraz denotacyjnej i konotacyjnej nadają się na sztandary 
i transparenty. Są ważnym elementem haseł i sloganów politycznych oraz 
wystąpień i programów wyborczych. Nazywane są również pojęciami fla-
gowymi, wyrazami ważnymi, symbolami politycznymi lub kolektywnymi, 
a także megasłowami101. Występując w roli x lub y, słowa sztandarowe po-
jawiają się w strukturach typu Niech żyje x! Precz z y! 

Ważne wyrazy są „nacechowane dodatnio lub ujemnie, wyrażają 
(lub wywołują w świadomości partnera dyskursu) bądź pojęcia pozy-
tywne, czyli miranda, bądź pojęcia negatywne, czyli kondemnanda. Tak 
rozumiane miranda („to, co należy podziwiać”) i kondemnanda („to, co na-
leży potępiać”) reprezentują różne wartości i antywartości”102. To właśnie 
dzięki temu, że słowa sztandarowe, „będąc nośnikami konkretnych treści 
realnoznaczeniowych, są równocześnie szczególnie predestynowane do 
łączenia z tą treścią elementów emocjonalnych i wartościujących”103, 
pełnią tak ważną rolę w języku polityki. 

Słowa takie, jak wolność, prawda, przyjaźń, od setek lat mają stałe 
miejsce w zasobie słownictwa politycznego, choć z pewnością w róż-
nych okresach historycznych ich treść realnoznaczeniowa zmieniała 
się. Czym innym jest prawda, gdy mówi o niej Tadeusz Mazowiecki: 

101 W. Pisarek, Inauguracja Okrągłego Stołu jako akt medialnej komunikacji politycznej, „Zeszyty Prasoznawcze” 
1989, nr 4; W. Pisarek, Słownik wyrazów ważnych na tle innych słowników, „Zeszyty Prasoznawcze” 2001, 
nr 3-4; H.D. Lasswell, N. Leites, Language of  Politics. Studies in Quantitative Semantics, New York 1949; 
M. Fleischer, System polskich symboli kolektywnych. Wyniki badań empirycznych, Wrocław 1996; R. Osborne, 
Megawords, London 2002.
102 W. Pisarek, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Universitas, Kraków 2002, s. 7.
103 R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski. Encyklopedia kultury polskiej, 
t. II, red. J. Bartmiński, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993, s. 345.
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„Przyszły rząd musi mówić społeczeństwu prawdę”, czym innym, gdy 
robi to Piotr Jaroszewicz: „Z coraz większą siłą ujawnia się i utrwa-
la w społecznej świadomości prawda naszych czasów, która głosi, że 
dzięki socjalizmowi, dzięki obraniu nowej drogi ustrojowej, pojęcia oj-
czyzny, narodu i państwa zespoliły się w nierozerwalną całość”.

Wartość wyrazów ważnych wynika jednak nie tylko z ich seman-
tycznej pojemności oraz nacechowania emocjonalnego i ocennego, 
ale także z ustabilizowanej hierarchii społecznej aprobaty, która daje 
politykowi pewność, że nikt nie zaprzeczy jego słowom, jeśli czerpać 
będzie z zasobu słów sztandarowych. Nie znajdzie się przecież nikt, 
kto publicznie przyzna, że jest przeciwko sprawiedliwości, dobru ogółu, 
czy pokojowi na świecie. Dzięki temu słownictwo tej grupy pociąga za 
sobą możliwość nadużyć i staje się narzędziem manipulacji języko-
wych. „W Polsce w imię sprawiedliwości – za każdym razem pozytywnie 
nacechowanej – w latach czterdziestych parcelowano dwory i upań-
stwawiano fabryki bez odszkodowania, a w latach dziewięćdziesią-
tych – niektóre z nich reprywatyzowano. W pierwszym wypadku była 
to sprawiedliwość społeczna, w drugim dziejowa”104.

Badanie słów sztandarowych w expose jest zadaniem trudnym, 
ponieważ samo wyodrębnienie z tekstu wyrazów ważnych jest operacją 
skomplikowaną. Nie każde przecież użycie danego słowa uprawnia do 
zaliczenia go w poczet symboli politycznych. Z tego też powodu nie mo-
głam zastosować liczących programów komputerowych, wykorzystywa-
nych często do analizy słów-kluczy w utworach literackich. Aby uniknąć 
pułapek i niejednoznaczności, wybrałam do analizy jedynie te fragmenty 
wypowiedzi, z kontekstu których wynika, że mamy do czynienia z sym-
bolem politycznym. Są to w ogromnej większości konstrukcje typu: 

„Nasze granice i nasze bezpieczeństwo są miarą bezpieczeństwa 
wszystkich innych narodów”.

„Precz z bolszewizmem w Polsce!”.
„Niechże w promieniach polskiej wolności rosną i szczęśliwie 

krzewią się wątłe dotychczas duchowo człowieczeństwa rośliny!”.
„Gotowi zawsze do zawarcia trwałego, sprawiedliwego i demo-

kratycznego pokoju, wypisując taki pokój na swoim sztandarze, nie 
ustąpimy przed żadną groźbą zgwałcenia prawa narodu polskiego do 
wolności i zjednoczenia”.

104 S. Chwin, Jak sprawiedliwie osądzić nasz świat? Przedszkolanka z ulicy Twerskiej, „Tygodnik Powszechny” 
2002, nr 47, s. 1.
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Z powodu trudności w precyzyjnym podliczeniu wszystkich słów 
sztandarowych występujących w expose premierów Polski analiza po-
niższa ma raczej charakter jakościowy, niż ilościowy, a opracowana hie-
rarchia wyrazów ważnych w każdym z badanych okresów historycz-
nych jest bardzo ogólna105. 

Słowa sztandarowe w expose premierów  
II Rzeczypospolitej 

Kiedy jesienią 1918 r. po długiej, bo ponadwiekowej niewoli, Pol-
ska odzyskała niepodległość i stworzyła samodzielny byt państwowy, 
największym problemem kolejnych rządów było utrwalenie tego stanu 
rzeczy. Kwestie wojny i pokoju były najbardziej palącymi zagadnienia-
mi polityki większości gabinetów II Rzeczypospolitej. Trudną sytuację 
młodego państwa polskiego odzwierciedlają expose premierów zwłasz-
cza w pierwszych latach wolności. Słowa sztandarowe o największej 
frekwencji to właśnie pokój i wojna. Pokój, należy podkreślić, o który 
trzeba walczyć: „Nastąpić musi okres ostatecznej gotowości narodu 
do wywalczenia korzystnego pokoju. Rozejm jest tylko pierwszym kro-
kiem w tym kierunku i nie przesądza jeszcze losu pokoju. Polska złoży-
ła przez to wobec całego świata dowód, że pragnie wojnie kres położyć 
i rozpocząć erę twórczej, pokojowej pracy. Europa, pragnąca pokoju, 
Europa ludów skrwawionych przez wojnę światową, Europa wolnych 
państw narodowych stanie po naszej stronie, gdy zrozumie, że walczy-
my o naszą ziemię, o naszą całość i niepodległość” (W. Witos).

W wystąpieniach większości premierów w latach 20. wyraźnie wi-
dać troskę o bezpieczeństwo granic państwa, a podstawową sprawą 
poruszaną w expose było uzdrowienie finansów publicznych i pozy-
skanie środków na silną armię i obronę kraju. Nad całym okresem 
międzywojennym unosił się cień wojny – lata 20. minęły w atmosferze 
reakcji powstrząsowej, z kolei w latach 30. zaczęło się rodzić przeko-
nanie, że światu grozi kolejny tragiczny wstrząs. Gdy premier Poni-
kowski w 1921 r. mówił: „Prace Rządu w zakresie armii i obrony Pań-
stwa stać będą pod znakiem pokoju”, to wyłania się z tej wypowiedzi 

105 Listy słów sztandarowych expose nie zawierają pojęć ojczyzna, naród, społeczeństwo, których analizie 
poświęcono osobny rozdział.
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obraz polityka, który ma świadomość, że Polska tylko wtedy osiągnie 
upragniony pokój, jeśli będzie wystarczająco silna, by zbrojnie bronić 
swojej suwerenności. Wiarę w to, że pokój może osiągnąć tylko państwo 
przygotowane do wojny, widać w wystąpieniach wszystkich premierów, 
podobnie jak przekonanie, że Polska jest w tej walce osamotniona i nie-
zrozumiana. Zaważyły na tym gorzkie doświadczenia z lat 1919-1920, 
kiedy młode państwo zostawiono zdane na własne siły w walce z Ar-
mią Czerwoną. Mimo deklaracji przyjaźni składanych przez państwa 
europejskie wielu premierów traktuje je nieufnie, mając mocne przeko-
nanie, że jedyną gwarancją nienaruszalności polskiej granicy jest silna 
armia: „Jeśli mówię o wojnie, jeśli mówię o potrzebie obrony Państwa 
przez organ specjalnie do tego powołany, to nie dlatego, żebym nie 
rozumiał wszystkich dobrodziejstw pokoju, pokoju upragnionego.  
(...) Ale, proszę Panów, pokój może być rozmaity: może być to taki 
pokój, o którym powiemy: To pokój na lata następne, w których pra-
cować będziemy dla Ojczyzny; ale może być i taki pokój, który byłby 
hańbą i poniżeniem dla narodu, a takiego pokoju pragnąć nie może-
my. Na to, aby przyszedł pokój upragniony, wyśniony, będący dla nas 
wszystkich podstawą wiary we własne siły i otuchy w lepszą przyszłość, 
musimy tego dokonać, o ile możności, własnymi siłami, musimy wła-
snymi siłami wykazać w najcięższej dzisiejszej chwili, w chwili próby, 
czy jesteśmy narodem zdolnym do wielkich poświęceń, rozumiejącym, 
że nie czas czekać, aż wróg za blisko podejdzie, tylko trzeba uchwycić 
moment, kiedy on już idzie, kiedy jest daleko, a kiedy trzeba go zatrzy-
mać i przepędzić, powstrzymać jego napór” (W. Grabski).

Wyrazami ważnymi, nacechowanymi negatywnie obok wojny były 
bolszewizm i komunizm. Jeśli w opozycji do pokoju występowała wojna, to 
bolszewizm utożsamiał przeciwieństwo wolności, niepodległości, patriotyzmu. 
Bolszewizm przedstawiany był przez premierów jako czyste zło, nie-
zrozumiałe barbarzyństwo. Ignacy Paderewski mówił o nim, jak o fa-
natycznej sekcie religijnej: „Od północno-wschodu, powtarzam płynie 
ku nam krwawa fala rosyjskiego bolszewizmu. Arcykapłani każdemu, 
kto na tę nową wiarę przechodzi, obiecują szczęście doczesne i raj na 
ziemi. (...) Niebezpieczeństwo jest groźne i wielkie”.

Główne źródło konfliktu polsko-sowieckiego tkwiło w ogłoszonym
przez bolszewików zamiarze powiązania rewolucji w Rosji ze spodziewaną 
rewolucją w Niemczech, a co za tym idzie – z planowanym przemarszem 
przez Polskę. „Bolszewicy po raz pierwszy pomyśleli o przejściu „czerwo-
nym mostem” do Niemiec zimą na przełomie 1918 i 1919 roku. Wydali 
wtedy „zachodniej armii” czerwonych rozkaz spenetrowania polskiego po-
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granicza. (...) Czwartego lipca Tuchaczewski ostatecznie rozpoczął ofen-
sywę słowami: «Na zachód! Droga do pożogi świata wiedzie przez 
martwe ciało Białej Polski!»”106. Dlatego też z wypowiedzi wielu pre-
mierów przebija obawa nie tyle przed wojną tradycyjnie rozumianą – 
o granice, terytorium, bogactwa naturalne, ale raczej strach, przed tym, 
co niesie komunizm – unicestwieniem wszystkiego, co należy do świata 
wartości Europy. Stąd także powrót do konwencjonalnej metafory Pol-
ski jako przedmurza chrześcijaństwa i cywilizacji zachodniej: „Wobec 
Rosji, znajdującej się ciągle jeszcze w chaosie, pełnym groźnych tajem-
nic, Polska stała się, jak i w przeszłości, wałem ochronnym dla całej 
Europy – tym razem przed zalewem komunizmu” (W. Witos).

Zachodnia Europa wciąż nie rozumiała w pełni zagrożenia ze 
strony bolszewizmu, wierząc naiwnie w górnolotne, pokojowe hasła 
Lenina, jednak nieliczni, wnikliwi obserwatorzy, jak chociażby am-
basador Wielkiej Brytanii w Berlinie, doceniali rolę Polski w zatrzy-
maniu Armii Czerwonej: „Gdyby Karol Młot nie powstrzymał ataku 
Saracenów pod Tours (...). Koranu nauczano by dzisiaj w szkołach 
w Oksfordzie (...). Gdyby Piłsudskiemu i Weygandowi nie udało się 
powstrzymać triumfalnego pochodu Armii Czerwonej w bitwie pod 
Warszawą, nie tylko chrześcijaństwo musiałoby doświadczyć niebez-
piecznego odwrotu, ale na niebezpieczeństwo zostałaby wystawione 
już samo istnienie zachodniej cywilizacji”107. 

Komunizm określany jest metaforycznie zalewem, falą, żywiołem 
– kojarzy się bowiem z bezrozumną, pierwotną siłą, trudną do okieł-
znania, ponieważ nieliczącą się z żadnymi tradycyjnymi wartościami. 
Polscy premierzy nie obawiają się Rosji, boją się raczej ideologii komu-
nistycznej, która przekracza granice i jak zaraza rozlewa się po kraju, 
czyniąc spustoszenia: „Kryzys gospodarczy i walutowy, demobilizacja  
i napływ uchodźców, rzucających w społeczeństwo szeregi ludzi wytrą-
conych z dotychczasowych kolei, stwarzają sytuację, na której tle łatwo 
powstają objawy niezadowolenia. Z sytuacji tej skwapliwie korzystają 
żywioły przeciwpaństwowe, których taktyka polega obecnie nie tylko 
na otwartym propagowaniu niepopularnych wśród naszej ludności ha-
seł komunistycznych, lecz na budzeniu nastrojów opozycyjnych, które 
komuniści usiłują utrwalić, wzmocnić i kierować do walki przeciwko 
każdemu rządowi polskiemu” (A. Ponikowski).

106 N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Znak, Kraków 1998, s. 992-993.
107 Lord D’Abernon, The Eighteenth Decisive Battle of  World History, Londyn 1931, s. 8-9.
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Po stronie kondemnandów w expose premierów Polski międzywo-
jennej, począwszy od wystąpienia Władysława Sikorskiego w 1923 r., poja-
wia się także anarchia. Zaognione spory polityczne i sprzyjająca im trudna 
sytuacja gospodarcza doprowadziły do walk wewnętrznych. Śmierć pre-
zydenta Narutowicza, strajki przemysłowe w latach 1922-1923 (w okresie 
szczytowej inflacji) oraz 1933-1937 (podczas załamania ekonomicznego),
przewrót majowy – wszystko to postawiło Polskę na krawędzi wojny 
domowej. Nic też dziwnego, że wieku premierów, bo oprócz Sikorskie-
go także Kazimierz Bartel i Kazimierz Świtalski, piętnowało samowolę, 
anarchię i rozwydrzenie słowa: „Widmo anarchii, które tak szybko znika 
sprzed oczu ludzi powierzchownie myślących, wstawało wówczas groźnie 
na ziemiach Rzeczypospolitej, czaiło się w zaułkach stolicy, by lada chwila 
zawładnąć sytuacją, a siejąc nienawiść i zniszczenie, zniweczyć wszystko to, 
co zostało zdobyte krwią i męką tylu pokoleń” (W. Sikorski).

Paradoksalnie, do wzrostu nastrojów anarchistycznych przyczyniał 
się ten, który anarchię najbardziej piętnował – Józef  Piłsudski. Piłsudski 
właśnie w parlamencie widział źródło chaosu w państwie, a w posłach 
– „rozsadników anarchii”. Jego publiczne, ostre i krytyczne wypowiedzi 
pod adresem sejmu podważały autorytet demokratycznych instytucji  
a tym samym również państwa.

Wśród wyrazów ważnych, nacechowanych pozytywnie, w expo-
se premierów Polski międzywojennej: Władysława Grabskiego, Win-
centego Witosa, Juliana Nowaka, Władysława Sikorskiego, Aleksandra 
Skrzyńskiego, Kazimierza Bartela, Aleksandra Prystora, wielokrotnie 
pojawiają się sanacja i oszczędność. W opozycji do nich funkcjonuje kryzys 
i bezrobocie – wyrazy równie często spotykane w znakomitej większości 
expose, zwłaszcza od końca lat 20. II Rzeczpospolita musiała sobie 
poradzić z ogromnymi trudnościami gospodarczymi – zjednoczenie 
polityczne ziem porozbiorowych było tylko pierwszym krokiem do 
ekonomicznego scalania państwa. Ponadwiekowe rozczłonkowanie 
polskich ziem, brak powiązań gospodarczych pomiędzy poszczególny-
mi obszarami kraju sprawiły, że wielu ekonomistów uważało Polskę za 
„ekonomiczną niemożliwość”108. Sytuacja rzeczywiście była krytyczna 
– kasa państwowa była pusta, gospodarka dopiero zaczynała przysto-
sowywać się do nowej rzeczywistości, ruch robotniczy rósł w siłę. Co 
prawda w latach 20. przywrócono zarówno równowagę budżetową, jak 
i kontrolę nad polityką finansową państwa, głównie dzięki reformom

108 Twierdził tak m.in. J.M. Keynes, teoretyk współczesnego kapitalizmu, [za:] N. Davies, Boże Igrzysko. 
Historia Polski, t. II, Znak, Kraków 1992, s. 494.
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Władysława Grabskiego i zaciągnięciu szeregu pożyczek za granicą, 
jednak niemiecka wojna celna w latach 1926-1930 oraz wielki kryzys 
w latach 1931-1934 mocno naruszyły wciąż słabe fundamenty polskiej 
gospodarki. Trudna sytuacja ekonomiczna młodego państwa znalazła 
odzwierciedlenie w expose premierów – sanacja Skarbu, naprawa pań-
stwa, walka z kryzysem i bezrobociem to główne hasła ówczesnych po-
lityków: „Już od połowy XVII w. żywotnym był w Polsce program 
wzmocnienia władzy, to jest program takich uprawnień dla Rządu, by 
mógł on naprawdę kierować nawą państwową, by mógł przeprowa-
dzać gruntowną sanację stosunków wewnętrznych, by był wyposażony 
w siły, zdolne do opanowania kryzysów” (K. Bartel). 

Premierzy w oszczędności widzieli środek zaradczy złej sytuacji fi-
nansowej państwa. Nigdy wcześniej i nigdy później sprawy tej nie ak-
centowano tak wyraźnie: „Fundamentalnym warunkiem ekonomicznej 
pomyślności Państwa jest oszczędność i to oszczędność jak najdalej 
posunięta, twarda i nieustępliwa” (J.I. Nowak).

Oszczędność miała nie tylko uratować finanse publiczne, ale
była także środkiem wzbudzania zaufania obywateli do państwa 
polskiego. Poważnym zadaniem polityków było przekonanie dużej 
części społeczeństwa, że państwo jest wspólnym dobrem, wobec które-
go obywatele mają nie tylko prawa, ale i obowiązki. Wciąż bowiem 
dominowało myślenie w kategoriach wewnętrznych podziałów – kla-
sowych, narodowościowych, religijnych. Ten typ myślenia był tak 
głęboko zakorzeniony w świadomości wielu Polaków, że widać go 
nawet w expose Ignacego Jana Paderewskiego, kiedy mówi on nie  
o społeczeństwie polskim, jako całości, lecz o ludzie polskim, górskim, 
tatrzańskim, o szlachcie, o kmieciach-kołodziejach. 

Kolejni premierzy unikali już tego błędu, starając się podkreślać, 
że obowiązkiem rządu jest praca dla wspólnego dobra – dobra Ojczyzny, 
społeczeństwa, narodu, państwa i ludzkości: „Ta wiara, że pracuje dla jasnej 
przyszłości, pozwoli Rządowi, jeśli taka będzie wola Sejmu, trwać na 
swym stanowisku i wszystkie swe siły poświęcać dobru Ojczyzny” 
(A. Śliwiński).

Władysław Sikorski w swoim wystąpieniu kilkakrotnie powracał 
do tego wątku: „Że zaś wszelkie dobre dzieło wymaga dobrych wy-
konawców, więc Rząd Państwa tak sam w sobie, jak i w podwładnych 
organach swoich, musi mieć personel, który by godnie mógł służyć 
za przykład uświadomienia państwowego i bezwzględnej wierności 
i ofiarności dla Państwa, jako największego wspólnego dobra i jako
najlepszej lokaty dobra każdego z obywateli”.
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Tab. 5. Ogólna lista frekwencyjna słów sztandarowych w expose premierów  
II Rzeczypospolitej Polskiej.

Miranda Kondemnanda

pokój
dobro ogółu
oszczędność

sanacja
wolność
przyjaźń

patriotyzm

wojna
kryzys

bezrobocie
komunizm
bolszewizm

anarchia
samowola

Źródło: Opracowanie własne.

Podkreślić należy, że wyraźne są różnice w wyborze słów sztan-
darowych w latach 20. i 30. W wystąpieniach pierwszych premierów  
II Rzeczypospolitej dominowały symbole polityczne: pokój, patriotyzm, do-
bro Ojczyzny, wolność, wojna, bolszewizm, komunizm. W latach 30. najczęściej 
pojawiające się wyrazy ważne to z kolei: dobro państwa, kryzys, bezrobocie, 
anarchia. Różnice te są konsekwencją zmian zachodzących w sytuacji 
społecznej, gospodarczej i politycznej kraju – kiedy uporano się z zagro-
żeniem zewnętrznym i ustabilizowano relacje ze Związkiem Radzieckim, 
na plan pierwszy wysunęły się problemy wewnętrzne państwa. 

Lata 30. to okres nasilających się napięć w stosunkach władza – 
społeczeństwo. Zła sytuacja ekonomiczna w kraju, zaostrzona dodat-
kowo przez światowy kryzys i narastające konflikty z Rzeszą Niemiec-
ką, radykalizowała i tak już skrajne nastroje polityczne oraz prowadziła 
do strajków robotniczych i chłopskich, które pogłębiały destabilizację 
polskiej gospodarki. Wszystkie te czynniki wywoływały w społeczeń-
stwie poczucie zbliżającego się zagrożenia, natomiast w wystąpieniach 
polityków odzwierciedleniem tego nastroju była zdecydowana przewa-
ga wyrazów nacechowanych ujemnie i reprezentujących antywartości. 

Słowa sztandarowe w expose premierów po 1945 r.

Badanie słów sztandarowych w expose premierów Polski Lubel-
skiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest o tyle uproszczone, że 
język, jakim posługiwali się ówcześni politycy, był bardzo ujednolicony, 
szablonowy. W wystąpieniach kolejnych premierów pojawiały się całe 
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zdania czy wręcz fragmenty zaczerpnięte z wystąpień poprzedników. 
Wyraźnie widać staranny dobór słów czerpanych ze spetryfikowanego
zasobu słownictwa i frazeologii całej socjalistycznej wspólnoty. 

Słowem najważniejszym, pojawiającym się nie tylko w expose pre-
mierów, ale przede wszystkim na sztandarach, transparentach, plaka-
tach propagandowych, był pokój. W latach 40. ten symbol polityczny 
był związany ze świeżo zakończoną wojną, był hasłem mającym jedno-
czyć cały naród pod sztandarami zwycięskiego socjalizmu: „Wyzwolimy 
szybko nasz kraj, wygramy nie tylko wojnę, ale i pokój, jeżeli wzmocnimy 
jedność narodową, której wyrazem jest Krajowa Rada Narodowa i utwo-
rzony przez nią Rząd” (E. Osóbka-Morawski).

Pokój przedstawiano jako najwyższe dobro ludzkości, które Polska 
zawdzięcza przyjaźni i współpracy ze Związkiem Radzieckim. Łączenie po-
koju i socjalizmu oraz pokoju i ZSRR miało utrwalić w społeczeństwie 
pogląd, że są to rzeczy tożsame, nierozerwalnie ze sobą złączone. To po-
łączenie szczególnie upodobał sobie Bolesław Bierut, który wielokrotnie 
w swoich expose podkreślał rolę ZSRR dla światowego pokoju: 

„Jesteśmy dumni, że jako naród polski znajdujemy się w pierw-
szych szeregach chorążych tego sztandaru, że dźwigamy go coraz wy-
żej, wzywając wszystkich ludzi całego świata, by wraz z całym obozem 
pokoju – pod przewodnictwem twierdzy pokoju, wielkiego Związku 
Radzieckiego – walczyli o przyszłość ludzkości, o byt człowieka i na-
rodu, o pokój świata”.

„Naród polski jest dziś czynnym współuczestnikiem najpotęż-
niejszego ruchu postępowego w dziejach ludzkich – wielkiego ruchu 
obrońców pokoju, który ogarnia swoim zasięgiem olbrzymią więk-
szość ludzkości. Naród polski szczyci się dziś niezłomnym przymie-
rzem i przyjaźnią z narodem Wielkiego Związku Radzieckiego i krajów 
demokracji ludowej”. 

Konsekwencją takiego myślenia była sytuacja, w której ci wszyscy, 
którzy chcieliby podnieść rękę na socjalizm czy sojusz z ZSRR, podno-
siliby rękę przeciwko pokojowi na świecie. Skoro socjalizm to pokój, 
krytyka socjalizmu jest krytyką pokoju, a kto jest przeciwko pokojowi, 
jest za wojną ze wszystkimi jej strasznymi skutkami. Ten przewrotny 
sposób kreowania rzeczywistości znalazł odzwierciedlenie w expose 
większości polskich premierów: „Naród polski rozumie dziś dobrze, 
że socjalizm i pokój są dwoma nieodłącznymi od siebie pojęciami, i że 
niezbędnym warunkiem niepodległego bytu i bezpieczeństwa nasze-
go kraju jest przynależność do wielkiej rodziny socjalistycznej, przede 
wszystkim zaś braterski sojusz i przyjaźń z czołową siłą naszego obozu 
– ze Związkiem Radzieckim” (J. Cyrankiewicz).
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Pokój pełnił w wystąpieniach programowych premierów PRL 
także inną rolę. W latach 60., kiedy widmo II wojny światowej ode-
szło w przeszłość, a duża część polskiego społeczeństwa zapomnia-
ła, czym jest wojna, pokój przeciwstawiano imperializmowi. Tworzenie 
i podtrzymywanie nastroju zagrożenia zewnętrznego było warunkiem 
utrzymania wewnętrznej spójności obozu socjalistycznego: „Jednym 
z elementów, na których opiera się wzrost agresywności imperializmu 
były rachuby na rozbicie wewnątrz obozu socjalistycznego. Jest ele-
mentarnym nakazem interesu socjalizmu i pokoju światowego umac-
nianie jedności naszego obozu w obliczu narastającej agresywności 
– obozu imperialistycznego, w szczególności – niezależnie od różnic 
umacnianie jedności działania” (J. Cyrankiewicz).

Podobnie, jak pokój, rolę hasła jednoczącego pod sztandarem so-
cjalizmu odgrywał inny ważny wyraz: bezpieczeństwo – słowo, które na 
stałe weszło do kanonu języka polityki: „Okupiliśmy sobie prawo do 
pokoju i bezpieczeństwa wkładem do pokoju i bezpieczeństwa, na-
szym ogromnym wkładem w ostatnią wojnę” (J. Cyrankiewicz).

Bezpieczeństwo często zestawiano w wystąpieniach politycznych 
z przyjaźnią. Tak jak pokój nie mógł istnieć bez socjalizmu, tak bez-
pieczeństwo zapewnić mógł Polsce tylko Wielki Przyjaciel – Związek 
Radziecki: „Dzięki przymierzu i przyjaźni z narodami ZSRR Polska 
Rzeczpospolita Ludowa czuje się nie tylko bardziej niż kiedykolwiek 
zabezpieczona przed napaścią imperialistów, neohitlerowców i ich 
amerykańskich patronów, ale korzysta z wielkiej, bezinteresownej, ser-
decznej pomocy Wielkiego Kraju Rad” (B. Bierut).

Także przyjaźń z innymi narodami obozu socjalistycznego była 
przedstawiana jako niepodważalny warunek bezpieczeństwa Polski: „Je-
steśmy ogniwem wielkiego sojuszu państw socjalistycznych, które wraz 
z nami połączone wspólnotą interesów narodowych i socjalistycznych 
celów stoją wzajemnie na straży swego bezpieczeństwa i pokoju. Umac-
nianie tych więzi przyjaźni i sojuszu, wszechstronny rozwój stosunków 
politycznych, gospodarczych i kulturalnych w kierunku jak największego 
zbliżenia stanowi nieodmiennie cele naszej polityki” (J. Cyrankiewicz).

Premierzy, mówiąc o bezpieczeństwie, z jednej strony zapewniali 
o jego pewności, lecz z drugiej – dawali do zrozumienia, że istnieje 
realne zagrożenie i należy zachować rewolucyjną czujność. Poczucie niepew-
ności miało usprawiedliwiać istnienie rozbudowanego aparatu bezpie-
czeństwa, stacjonowanie wojsk radzieckich na terenie Polski czy finan-
sowanie zbrojeń. To paradoksalne rozdwojenie widać jeszcze w latach 
80.: „Bezpieczeństwo Polski jest dziś trwałe i niepodważalne. Jest ono 
funkcją i częścią składową wysiłków sojuszu państw socjalistycznych 
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Układu Warszawskiego, którego główne ogniwo stanowi Związek So-
cjalistycznych Republik Radzieckich. Dla sprawy naszego bezpieczeń-
stwa ogromne znaczenie ma siła ludowego państwa, jego potencjał 
ekonomiczny, jedność moralno-polityczna narodu, wysoki poziom Lu-
dowego Wojska Polskiego. Doświadczenie nasze potwierdza jednak, że 
pokój i bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze” (E. Babiuch).

Ważnymi słowami socjalizmu były współpraca i przyjaźń. Bez nich 
nie byłoby ani pokoju, ani bezpieczeństwa. Jednocześnie słowa te nale-
żą w każdym języku do mirandów – kojarzą się z tym, co dobre, pięk-
ne, pożądane. Człowiek, który jest przeciwny współpracy i przyjaźni, 
opowiada się po stronie tego, co złe. Premierzy wyjątkowo chętnie 
korzystali z symboli politycznych mających tak jednoznaczne konota-
cje: „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 – jako najwyższej rękojmi zwycięstwa w walce o utrwalanie 
pokoju i zabezpieczanie niepodległości Polski Ludowej” (B. Bierut). 
Dosadnie kwestię tę ujął Wojciech Jaruzelski: „Żywione są nadzieje 
na osłabienie naszej sojuszniczej wiarygodności, stworzenie szczeliny 
między Polską i jej sąsiadami, uczynienie z naszego kraju „konia tro-
jańskiego” socjalistycznej wspólnoty. (...) Daremne to rachuby. Miejsce 
Polski Ludowej jest i pozostanie wśród sił socjalizmu. (...) Rząd będzie 
podejmował systematyczne kroki na rzecz dalszego rozwijania stosun-
ków przyjaźni i wszechstronnej współpracy ze Związkiem Radzieckim 
oraz innymi krajami socjalistycznymi”.

Przyjaźń i współpracę zestawiano niemal zawsze ze Związkiem 
Radzieckim, próbując nadać mu równie pozytywne konotacje. Było to 
ważne zadanie kolejnych premierów, ponieważ społeczeństwo polskie 
niechętnie, a często wręcz wrogo patrzyło na sojusz polsko-radziecki. 
Większość wydarzeń „na szczycie” bardzo szybko trafiała do kano-
nu politycznych dowcipów „szeptanych” przez społeczeństwo. Kiedy  
np. Konstanty Rokossowski został ministrem obrony narodowej i wi-
cepremierem, z ust do ust przechodziła anegdota o jego rzekomo pol-
skim pochodzeniu i o zdarzeniu, które miało ponoć miejsce podczas 
obrad Biura Politycznego, kiedy spoconemu z wysiłku Rokossowskie-
mu, próbującemu mówić po polsku, ktoś przyszedł z pomocą mówiąc: 
Kostia, gawari pa ruski, my tu wsie Polaki.

W tej sytuacji jednym z priorytetowych zadań polskich polityków 
było przekonanie społeczeństwa, że przyjaźń i współpraca z ZSRR jest 
nierozerwalna i niepodważalna. Trzeba jednak zaznaczyć, iż była to raczej 
danina słów składana na ołtarzu polityki, niż konsekwencja prawdzi-
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wych przekonań polskich polityków. Nie zmienia to faktu, że jeśli nawet 
niektórym działaczom politycznym ciążyła nierozerwalność przyjaźni 
ze Związkiem Radzieckim i bratnia pomoc moskiewskich towarzyszy, 
to nie znalazło to odbicia w oficjalnych przemówieniach, a już z pew-
nością nie odzwierciedlają tego expose premierów: „Kanonem naszej 
polityki zagranicznej była od początku przyjaźń, współpraca i sojusz ze 
Związkiem Radzieckim” (J. Cyrankiewicz).

Nadrzędnym jednak symbolem politycznym Polski po 1945 r. był 
socjalizm. Występując często w zestawianiu z pokojem, bezpieczeństwem, współ-
pracą, socjalizm pełnił rolę głównego słowa sztandarowego. O socjalizmie 
zawsze mówiono z powagą i patosem, dodając takie przymiotniki, jak: 
nieodwracalny, zwycięski i wiele innych. „Przeciwstawiać się będziemy tym, 
którzy chcieliby zepchnąć nasz kraj z drogi budownictwa socjalizmu. Nie 
zgodzimy się również na to, by ktokolwiek przeszkadzał i utrudniał i tak 
niełatwy przecież marsz naprzód. Z drogi wytyczonej w październiku 
nie ma odwrotu – bo nie ma odwrotu od Socjalizmu i Niepodległości” 
(J. Cyrankiewicz). O socjalizmie wiele mówił także Wojciech Jaruzelski, 
podkreślając, że „socjalizm w Polsce jest nieodwracalny”.

Obok socjalizmu często pojawia się w wystąpieniach programowych 
demokracja, prawie zawsze jednak z uzupełniającym ją przymiotnikiem socja-
listyczna lub ludowa: „Rząd rzetelnie i konsekwentnie działać będzie na rzecz 
socjalistycznej odnowy, socjalistycznej demokracji” (W. Jaruzelski).

Wyrazem ważnym w wystąpieniach premierów jest także jedność – 
słowo to występuje w tak wielu kontekstach i zestawieniach wyrazowych, 
że można odnieść wrażenie, iż jest używane nie tylko świadomie, ale  
i wręcz obowiązkowo. Do lat 80. należy jedność do obowiązującego kanonu 
słownictwa politycznego. Premierzy mówią o jedności narodu, demokracji, 
moralno-politycznej, działania, państw socjalistycznych, praw i obowiązków: „Silni 
jednością narodu, jednością demokracji, śmiało patrzymy w przyszłość 
naszego demokratycznego Państwa”. „I znowu powtórzę nasze najgoręt-
sze życzenie. Tym życzeniem jest jeszcze pełniejsze zrealizowanie hasła  
o jedności narodu, by w zgodzie i jedności w tym historycznym dla nas 
momencie stanąć na wysokości zadania i odbudować Polskę naprawdę 
wielką, silną, demokratyczną a niepodległą” (E. Osóbka-Morawski).

Waga jedności w socjalistycznym społeczeństwie podkreślana jest 
nie tylko w oficjalnych przemówieniach politycznych i partyjnych, ale
także w większości innego rodzaju publikacji. Oto fragment rozdziału 
Poradnika aktywisty z Kalendarza robotniczego z 1955 r.: „Siła Partii tkwi 
nie tylko w jej jedności ideowej, ale również w tym, że członkowie par-
tii wspólnym, w jednym kierunku nacelowanym wysiłkiem idee partii 
wcielają w życie, że nie tylko zgodnie myślą i czują, ale również zgodnie 
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działają. Jest zatem obowiązkiem każdego członka Partii strzec jak źre-
nicy oka ideowej i organizacyjnej jedności Partii, żeby na żadnym od-
cinku partyjnej roboty celu nie zagubić, żeby z drogi nie zboczyć”109. 

Podkreślanie przez premierów jedności społeczeństwa manife-
stować miało całkowitą likwidację jakichkolwiek podziałów klaso-
wych. W hasłach propagandowych odbiciem ideologii socjalistycznej 
było słowo sztandarowe równość. W expose tę samą funkcję pełniła 
jedność: „Dzięki tej wielkiej rewolucji społecznej, która gospodarzem 
kraju uczyniła masy pracujące z klasą robotnicza jako siłą przewodnią, 
powstały warunki do urzeczywistnienia rzetelnej jedności narodowej. 
Zjednoczony naród może budować silne państwo, tworzyć pomyślnie 
własną przyszłość, budować socjalistyczną Polskę”. Skoro zaś w naro-
dzie jest jedność, to nie ma potrzeby istnienia wielu partii politycznych, 
ponieważ: „Odbiciem tej jedności jest nasz Sejm” (J. Cyrankiewicz).

Najciekawszym połączeniem wyrazowym jest jedność moralno-poli-
tyczna, pojawiająca się w expose wielu premierów. Już samo połączenie 
moralności i polityki ma cechy manipulacji językowej, implikuje bowiem 
myślenie w kategoriach czarno-białych: jeśli jesteś politycznie podejrzany, 
to jest oczywiste, że jesteś także niemoralny. Jeśli niemoralnie się pro-
wadzisz, to nie ma dla ciebie miejsca w szeregach partii. Partia dbała 
więc nie tylko o ideologiczne wychowanie swoich członków, ale także 
o moralność społeczeństwa. Edward Babiuch tymi słowami zakończył 
swoje wystąpienie: „Podstawą wiary w dalszy pomyślny rozwój Polski 
jest moralno-polityczna jedność narodu, wspólnota podstawowych ce-
lów i dążeń. Dobro Polski i Polaków zgodnie jednoczy klasę robotniczą, 
rolników, inteligencję, partyjnych i bezpartyjnych, ludzi różnych świa-
topoglądów, młodzież i weteranów walki, i pracy. Jedność to nasza siła, 
to najlepsza gwarancja urzeczywistnienia naszych celów. Cała polityka 
Rządu będzie tę jedność umacniać i jej służyć” (E. Babiuch). W cytowa-
nym fragmencie jest także ciekawe połączenie wyrazowe zgodnie jednoczyć 
– ta stylistyka bełkotu jest typowa dla języka propagandy peerelowskiej, 
której odzwierciedleniem są także wystąpienia programowe premierów.

W opozycji do mirandów premierzy stawiali imperializm, kapitalizm, 
kolonializm, a także zimną wojnę i rewizjonizm. Potrzebę istnienia łatwego do 
sprecyzowania i zidentyfikowania wroga odzwierciedlają niemal wszyst-
kie expose z okresu Polski Lubelskiej i PRL. W zestawieniu z socjali-
zmem kapitalizm przedstawiano raz jako śmieszny i żałosny ustrój, innym 
razem jako skrajnie niesprawiedliwy i groźny żywioł niszczycielski: „Ani 

109 Kalendarz robotniczy na rok 1955, Warszawa 1955, s. 289-290.
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przez chwilę nie wolno nam zapomnieć, że istnieją w krajach kapitalizmu 
siły imperialistyczne, dążące za wszelką cenę do odwrócenia procesów 
dziejowych, a przynajmniej ich zahamowania. Gotowe są sięgnąć w tej 
dziedzinie do najnikczemniejszych środków, a są wśród nich elementy 
wręcz awanturnicze, gotowe przymknąć oczy na wszelkie, nawet najbar-
dziej złowrogie konsekwencje swoich dążności” (J. Cyrankiewicz).

Każdą porażkę obozu socjalizmu usprawiedliwiano działaniem 
wrogich sił imperializmu i rewizjonizmu, każdy sukces był natomiast pre-
tekstem do pokazania cywilizacyjnej wyższości krajów demokracji lu-
dowej. Przykładem spektakularnego sukcesu, ważnego z punktu wi-
dzenia propagandy, był np. lot Gagarina: „Lot ten stał się naocznym 
dowodem decydującej zmiany w stosunkach międzyludzkich. Ustrój 
socjalistyczny zdał wielki egzamin dojrzałości, sprawności i wyższo-
ści nad schodzącym z areny dziejów ustrojem kapitalistycznym. Ustrój 
socjalistyczny zdał ten egzamin oczywiście wcześniej, aniżeli Gagarin 
wyruszył w podróż przestrzenną. Ale lotem tym wykazał całemu świa-
tu, że zdolny jest osiągnąć nie tylko wszystko, co było dotąd udziałem 
krajów o starej kulturze technicznej i przemysłowej, ale znacznie wię-
cej niż one, i że odtąd różnica rosnąć będzie nieustannie i niepowstrzy-
manie na korzyść socjalizmu” (J. Cyrankiewicz).

Imperializm, podobnie jak rewizjonizm, w wystąpieniach progra-
mowych premierów PRL pełni funkcję podstawowego narzędzia, 
którym straszono społeczeństwo: „Jest to stara jak świat, imperia-
listyczna doktryna, jeśli tak ją można nazwać – prawa dżungli i dłu-
giej pałki” (J. Cyrankiewicz). Dzięki swojej sile i jedności socjalizm był 
jednak w walce z imperializmem zdecydowanie zwycięski: „Minęły już 
jednak czasy, kiedy imperializm mógł działać bezkarnie, rozpalać woj-
ny, gwałcić prawo narodu do układania swego losu według swej woli. 
Siła i zdecydowanie wielkiego obozu socjalistycznego i pokojowa wola 
narodów krzyżują te plany” (J. Cyrankiewicz).

Należy zaznaczyć, że nawet przełom 1956 r. i koniec okresu stali-
nowskiego w Polsce nie zmieniły sposobów przedstawiania krajów ka-
pitalistycznych. Pewne zmiany w tonie wypowiedzi ze skrajnie wrogiego 
na bardziej wyważony widoczne są dopiero w latach 70. Expose tego 
okresu odzwierciedlają względną stabilizację, zarówno gospodarczą, jak  
i w polityce międzynarodowej, dlatego niemal zanikają wyżej wymienio-
ne wyrazy, mówi się natomiast o rozszerzaniu współpracy, normalizacji stosun-
ków czy pokojowym współżyciu z USA i krajami Europy Zachodniej.

Rosnące wpływy sowieckie wśród narodów byłych krajów kolonial-
nych i występowanie ZSRR w roli naturalnego opiekuna (i beneficjenta)
wszystkich narodowych ruchów wyzwoleńczych także znalazły odzwier-

jezyk_polskiej_polityki.indd   111 2005-11-28   09:07:39



112

ciedlenie w expose polskich premierów. Słowem wywołującym negatyw-
ne konotacje był kolonializm. Politycy poświęcali temu zagadnieniu więcej 
uwagi, niż wymagała tego rola PRL na arenie międzynarodowej. Łączenie 
kolonializmu i kapitalizmu w nierozerwalną całość, choć nieuzasadnio-
ne, deprecjonowało kapitalizm, a kolejne rządy demokracji ludowej mo-
gły dzięki temu pokazywać się w szatach obrońców uciśnionych ludów 
Afryki, Azji i Ameryki Południowej, piętnujących stare, godne pogardy 
stosunki klasowe: „Wszelkie formy kolonializmu uważamy za sprzeczne 
z prawami obecnego rozwoju historycznego i hańbiące dla naszych cza-
sów. Nie będziemy szczędzić wysiłków w Organizacji Narodów Zjed-
noczonych i na innych płaszczyznach, by przyczynić się do ostatecznej 
likwidacji kolonializmu i neokolonializmu” (J. Cyrankiewicz).

Po stronie kondemnandów w expose premierów pojawiały się, 
prócz wymienionych wyżej, także: zimna wojna, wyścig zbrojeń, sanacja, 
reakcja. Niemal zawsze towarzyszyły im dodatkowe określenia siły: agre-
sja, odwet, rewizjonizm, militarystyczny, rewanżystowski, awanturniczy, ogniska 
agresji, podpalacze świata, wrogowie człowieczeństwa, wrogowie pokoju, barba-
rzyńcy, agresywne koła i wiele innych.

Tab. 6. Ogólna lista frekwencyjna słów sztandarowych  
w expose premierów Polski po 1945 r.

Miranda Kondemnanda

pokój
współpraca

bezpieczeństwo
przyjaźń
socjalizm
jedność

demokracja

imperializm
kapitalizm

kolonializm
zimna wojna
rewizjonizm

kryzys
spekulacja

Źródło: Opracowanie własne.

Mimo bardzo ujednoliconego języka wystąpień publicznych pol-
skich polityków zauważalne są pewne różnice, uzależnione jednak bar-
dziej od sytuacji w kraju i za granicą w momencie wygłaszania expose, 
niż od kompetencji językowych nadawcy i jego indywidualnych cech.  
I tak w expose pierwszego premiera Polski po 1945 r., Edwarda Osóbki-
-Morawskiego słowa sztandarowe nacechowane negatywnie to przede 
wszystkim sanacja i reakcja. Z kolei ulubione słowa sztandarowe premie-
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rów II poł. lat 70. i lat 80. to: dialog ze społeczeństwem oraz więź z narodem 
i więź ze społeczeństwem. W połowie lat 70. premierzy stopniowo rezygnują 
z mówienia o jedności, która wcześniej należała do obowiązującego kano-
nu wyrazów ważnych, podkreślają natomiast wagę dialogu partii i rządu 
z obywatelami oraz akcentują więź rządzących z rządzonymi: 

„W więzi ze społeczeństwem, w atmosferze współgospodaro-
wania i współodpowiedzialności będziemy krok za krokiem prze-
kształcać w rzeczywistość uchwały VII Zjazdu partii – partii naszego 
narodu” (P. Jaroszewicz). 

„Działanie administracji powinno być oparte na bliskiej więzi z pierw-
szą linią pracy i gospodarowania, ze społeczeństwem” (W. Jaruzelski).

Te w gruncie rzeczy niewielkie różnice w wypowiedziach progra-
mowych premierów są dość zaskakujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
fakt, że powojenne dzieje Polski podzielone są przez różne wewnętrzne 
wydarzenia, często dramatyczne, na wyraźne okresy. Tymczasem „wio-
sna” października 1956-1957 niewiele zmieniła w expose Józefa Cyran-
kiewicza i kolejnych premierów, mimo że jest to prawdopodobnie jedna 
z najważniejszych cezur w historii Polski po 1945 r. Norman Davies tak 
opisał ten dramatyczny okres: „Rokiem krytycznym okazał się rok 1956. 
Przemówienie Chruszczowa na XX Zjeździe musiało wywołać falę 
wstrząsów, która przebiegła przez całą Europę Wschodnią. Bratnie par-
tie musiały się pogodzić ze zbrodniami, jakie wobec nich popełnił Stalin. 
Polska delegacja na przykład (dzięki której protokół obrad trafił do pra-
sy zachodniej), dowiedziała się, że wszyscy przywódcy polskiego pod-
ziemnego ruchu komunistycznego zostali zamordowani w następstwie 
oskarżenia o wyimaginowane przestępstwa. Bierut umarł na miejscu na 
atak serca. W lecie sprawy dochodziły już do punktu krytycznego. Wśród 
ludzi narastał niepokój, a fundamenty starej gwardii rządzących partii 
drżały pod naporem żądań wysuwanych przez zwolenników reform.  
W czerwcu w Poznaniu od strzałów zginęło 53 robotników: wojsko za-
atakowało demonstrantów idących w pochodzie z transparentami, na 
których widniały napisy „Chleba i wolności!” i „Rosjanie do domu!”110.

Koniec okresu stalinowskiego, koniec sądowych morderstw po-
litycznych w majestacie państwa – od tego momentu nie wydano już 
żadnego wyroku śmierci w sprawie politycznej, który mógłby zostać 
wykonany, a morderstwa polityczne, chociaż nadal się zdarzały, miały 
już wyłącznie charakter bandycki i nie próbowano ich tłumaczyć do-
brem socjalistycznego państwa. Działalność studenckiego pisma „Po 

110 N. Davies, Europa..., dz. cyt., s. 1175.
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prostu”, a także „Nowej Kultury”, „Życia Warszawy” czy „Sztanda-
ru Młodych” były wyraźnym sygnałem odwilży i ukształtowały wielu 
późniejszych opozycjonistów. Dowcipy polityczne, za które wcześniej 
trafiało się do więzienia, teraz ludzie opowiadali sobie nawet w miej-
scach publicznych. Popularny był zwłaszcza ten o Stalinie: 

„– Na wieść o śmierci Stalina dwóch facetów wyskoczyło z okna.
– Po śmierć?
– Nie, jeden po gorzałkę, a drugi po zagrychę”.
Józef  Cyrankiewicz w expose z 24 października 1956 r., wygłoszonym 

w związku z sytuacją w kraju, odniósł się co prawda do „zwrotu, jakiego 
dokonała Partia”, a „którego historyczną wagę głęboko i ze wzruszeniem 
odczuł cały naród”, jednak, zarówno w treści, jak i języku wystąpienia nie 
widać zdecydowanej zmiany. Zaskakuje jedynie wielokrotnie powtarzany 
wyraz nieodwracalny. Także w kolejnych expose nie zmienia się zasadniczo 
ani frazeologia i metaforyka, ani wartościowanie.

Zmiany widoczne są natomiast w okresie radosnego konsump-
cjonizmu lat 70. – expose nasycone są danymi, których zadaniem było 
pokazywanie ciągłego wzrostu gospodarczego, a liczne miranda mia-
ły podkreślać sukcesy Polski we wszystkich możliwych dziedzinach. 
Zagadnieniom polityki międzynarodowej poświęcano znacznie mniej 
uwagi, niż w latach poprzednich, koncentrując się na optymistycznych 
wskaźnikach ekonomicznych. Do roku 1980 i wystąpienia Wojciecha 
Jaruzelskiego wyraźnie zmniejsza się ilość stosowanych metafor, nato-
miast wyrazy wartościujące negatywnie niemal znikają.

Mimo że z dzisiejszej perspektywy w objęciu władzy przez Jaru-
zelskiego wielu historyków odczytuje pierwszy sygnał reformatorskich 
prądów, które zaczęły się wybijać w samej Moskwie, to wystąpienie 
Wojciecha Jaruzelskiego jest raczej powrotem do języka charaktery-
stycznego dla wystąpień programowych lat 60. Pojawia się większa 
ilość wyrazów nacechowanych emocjonalnie, w większości negatywnie, 
a choć w treści premier nawołuje do normalizacji stosunków w pań-
stwie, to zabiegi językowe raczej zaostrzają nastroje, niż je łagodzą.

Słowa sztandarowe w expose premierów  
III Rzeczypospolitej

W 1988 r. sytuacja w Polsce była już tak nabrzmiała, że rząd Mie-
czysława Rakowskiego zdecydował się zaprosić nielegalną dotąd opo-
zycję do rozmów. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że nadszedł czas na 
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zmiany – nikt chyba jednak nie przypuszczał, że będzie to prawdziwa 
polityczna lawina. Mimo że negocjacje przy Okrągłym Stole zakończy-
ły się bardzo umiarkowanymi ustępstwami ze strony władz, to właśnie 
rok 1989 uważa się za przełomowy dla Polski. Zalegalizowanie „Soli-
darności” i wybory, które miały uwiarygodnić rząd w oczach społe-
czeństwa, stały się początkiem końca monopartyjnego systemu władzy 
nie tylko w Polsce, ale całej Europie Wschodniej.

Zmiany, które nastąpiły po 1989 r., widoczne w każdej dziedzinie 
życia, tak w polityce i gospodarce, jak i w obyczajowości, wyraźne są 
także w języku. 

Czesław Kiszczak, człowiek związany z poprzednim ustrojem,  
w sierpniu 1989 r., w expose wygłoszonym przed wyborem na premiera, 
próbował mówić językiem nowej Polski. Stosując słowa sztandarowe otwar-
tość, jawność, demokracja, pragnął dowieść, że jest otwarty na zmiany. Jednak 
w jego wystąpieniu widać jeszcze wyraźne ślady skompromitowanej już 
nowomowy – Kiszczak z upodobaniem stosuje m.in. wyrażenia szerego-
we, zwłaszcza ciągi wyrazów bliskoznacznych. „Taka multiplikacja bytów 
zdaje się służyć wywoływaniu wrażenia wielości potwierdzeń, łatwości eg-
zemplifikacji – ale także wywołuje przeświadczenie o spójności świata i po-
wiązaniu bytów”111. W jego wystąpieniu pojawiają się więc szeregi: jawność  
i otwartość, opinie i oceny, zrozumienie i zaufanie, ważne i pilne, silne i rządne.

Trzy symbole polityczne pojawiają się równie często w expo-
se premierów III Rzeczypospolitej: bezpieczeństwo, współpraca, Europa.  
O ile dwa pierwsze słowa sztandarowe mają już stałe miejsce w za-
sobie ważnych wyrazów języka polityki i pojawiały się w tej roli także 
we wcześniejszych okresach historycznych, to Europa, jako pojęcie 
flagowe z wyraźnie pozytywnym nacechowaniem, pojawia się po raz
pierwszy. Zarówno w okresie II Rzeczypospolitej, jak i w PRL, mó-
wiono o Europie, częściej jednak o konkretnych państwach, prawie 
nigdy zaś jako o nadrzędnej wartości. 

W wystąpieniach premierów po 1989 r. o Europie mówi się nie 
tylko w kategoriach politycznych czy gospodarczych, lecz równie czę-
sto w kategoriach aksjologicznych – Europa reprezentuje cywilizacyjną 
wyższość, do której Polska chce i musi dążyć: „Chcemy Polski otwartej 
na Europę i świat; Polski – która bez kompleksu niższości – daje wkład 
w tworzenie materialnych i kulturowych dóbr; Polski, której obywatele 
będą się czuć w innych krajach Europy i świata mile widzianymi gość-
mi, a nie sprawiającymi kłopot intruzami” (T. Mazowiecki).

111 J. Bralczyk, O języku polskiej propagandy politycznej..., dz. cyt., s. 181.
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Europa ukazywana jest jako szansa, przed którą staje odrodzone 
państwo, a zjednoczenie z nią ma być wyrazem dziejowej sprawiedliwości 
– symbolicznym niemal powrotem do domu z długiej i pełnej trudu oraz 
cierpienia podróży: „Pięć dni temu została podpisana przez rząd Rzeczy-
pospolitej umowa o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi. 
Jest to uwieńczenie pierwszego etapu starań o wejście naszego państwa do 
struktur jednoczącej się Europy, tej Europy, do której duchowo należymy  
i którą współtworzymy od ponad tysiąca lat” (J. Olszewski).

Premierzy przekonują Polaków do integracji z Unią Europejską: 
„Członkostwo Polski w Unii Europejskiej to zadanie najdosłowniej pa-
triotyczne, decydujące o naszej cywilizacyjnej przyszłości” (L. Miller). 
Próbują także przekonać Europę, że Polska ma moralne prawo żądać, 
aby stało się to jak najszybciej i na jak najlepszych warunkach: „Polska 
była i jest częścią Europy. Nasza nieobecność w europejskich strukturach 
jest nielogiczna. Może to stać się źródłem rozdarcia świadomości Polaków 
i zwątpienia w wartości europejskiej solidarności” (W. Cimoszewicz).

Wyrazem równie ważnym w wystąpieniach premierów lat 90. jest 
bezpieczeństwo rozumiane trojako: jako bezpieczeństwo państwa, bez-
pieczeństwo obywateli wobec rosnącej lawinowo przestępczości oraz 
bezpieczeństwo socjalne Polaków.

Premierzy III RP koncentrują się na zagadnieniu bezpieczeństwa 
państwa – jego granic i suwerenności. Tak jak w Polsce Ludowej gwa-
rantem bezpieczeństwa miał być Związek Radziecki, tak po 1989 r. rolę 
tę przejmuje Pakt Północnoatlantycki: „Mój rząd będzie dążył do tego, 
aby bezpieczeństwo Polski było równe bezpieczeństwu innych państw 
europejskich, wiążąc to z przybliżeniem perspektywy członkostwa Pol-
ski w Sojuszu Północnoatlantyckim” (H. Suchocka).

Retoryka expose Jerzego Buzka przypomina wręcz wystąpienia 
polityków peerelowskich: „Nie ma lepszej gwarancji suwerenności 
Polski niż NATO. (...) Polska w Pakcie Północnoatlantyckim to Polska 
trwale bezpieczna, trwale niepodległa. Wolni obywatele, naprawa pań-
stwa, bezpieczeństwo”.

II poł. lat 90. to już zdecydowana dominacja kwestii bezpieczeństwa 
wewnętrznego. Włodzimierz Cimoszewicz alarmuje: „Nie popadając 
w przesadę, należy uznać obecny stan rzeczy za wymagający zdecydo-
wanie bardziej energicznych działań dla poprawy bezpieczeństwa we-
wnętrznego naszego kraju i zapewnienia jego mieszkańcom spokoju”. 

Sprawa bezpieczeństwa światowego wróciła znowu w expose 
Leszka Millera: „Tragiczne wydarzenia z 11 września w drastyczny 
sposób przypomniały wszystkim, że bezpieczeństwo, w wymiarze jed-
nostkowym i ogólnym, nie jest dane raz na zawsze. Przypomniały one 
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także, iż bezpieczne państwo jest podstawowym dobrem wspólnym  
a jego zapewnienie podstawowym zadaniem rządu”. 

Po stronie mirandów w wystąpieniach programowych szefów rzą-
dów III Rzeczypospolitej ważne miejsce zajmuje także dobro wspólne 
– Ojczyzny, narodu, społeczeństwa. Każdy z premierów lat 90. akcentuje 
tę właśnie kwestię: 

„Tylko prawo, które ma na celu dobro wspólne, może cieszyć się 
szacunkiem i autorytetem społecznym” (T. Mazowiecki).

„Nie przychodzę bowiem, by zawłaszczyć tę wielką solidarno-
ściową tradycję, lecz zgłaszam jedynie chęć pracy dla wspólnego do-
bra” (W. Pawlak).

Okres PRL pozostawił w spadku mocno zakorzenione w polskim 
społeczeństwie przekonanie, że politycy reprezentują interesy władzy, 
nie obywateli. „Wszędzie utrzymywały się postawy społeczne wytwo-
rzone przez komunizm. Zalążki społeczeństw obywatelskich nie były 
w stanie wypełnić próżni. Panowała polityczna apatia; wszędzie toczyły 
się małostkowe spory; pozostałości sympatii wobec komunizmu, jako 
buforu przeciwko bezrobociu i zaskakującym sytuacjom, były większe, 
niż mogłoby się wydawać. W ciągu dziesięcioleci przeżytych pod wodą 
masy nauczyły się nie wierzyć w żadne obietnice i oczekiwać najgorsze-
go. Cyniczne przekonanie, że ktoś traci, jeśli zyskuje ktoś inny, okazało 
się niemal niemożliwe do wykorzenienia”112. Premierzy III RP próbują 
zmienić to destrukcyjne dla kraju myślenie, przekonując w swoich wy-
stąpieniach, że dobro wspólne to dobro narodu plus dobro państwa: 

„Dziś istnieją warunki pozwalające przezwyciężyć dotychczasowe 
przeciwstawienie dobra narodu interesom państwa” (T. Mazowiecki).

„Władza polityczna może sprzyjać dobru ogółu – do tego jest 
powołana i z tego czerpie swoją prawomocność” (H. Suchocka). 

„Dobro jednostki chcemy postrzegać w harmonii z dobrem pań-
stwa” (W. Pawlak).

„Polska jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli” (J. Oleksy).
Wielu premierów, zwłaszcza w pierwszych latach nowej Polski, 

podkreślało wagę wolności – wolność przedstawiana była jako jedna  
z podstawowych kategorii aksjologicznych wyznaczających byt pol-
skiego społeczeństwa. W expose pojawiają się dwa ujęcia wolności: 
liberalne, traktujące wolność jako brak przymusu, oraz tradycyjne, 
ukształtowane jeszcze w starożytnej Grecji, głównie przez Arystote-

112 N. Davies, Europa...,dz. cyt., s. 1200.
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lesa, łączące wolność z pojęciem obywatelstwa i prawem do pełnego 
uczestnictwa w życiu politycznym. To drugie ujęcie najbardziej wyraź-
ne jest w wystąpieniach premiera Tadeusza Mazowieckiego, który mówił  
o „polskim marszu do wolności”, łącząc pojęcie wolności z Polską i pod-
kreślając, jak bardzo kwestia ta jest bliska sercu każdego Polaka. Jednym  
z zadań rządu nakreślonym przez Mazowieckiego było zapewnienie oby-
watelom „poczucia wolności, bezpieczeństwa i współuczestnictwa”. 

Kolejni premierzy, prezentując program swojego rządu, także wie-
le uwagi poświęcali wolności. Jan Krzysztof  Bielecki, mówiąc o poli-
tycznym i ekonomicznym obliczu wolności reprezentuje liberalne ujęcie tego 
pojęcia: „Nowy rząd podejmie pracę, aby kształtować rodzącą się wol-
ność, wyraźnie określić jej polityczne i ekonomiczne oblicze”. Bielecki 
wplótł wolność również w typową dla polityków deklarację – nie słowa, 
lecz czyny: „Liczyć się będą nie słowa, lecz czyny i namacalne dowody, 
że potrafimy mądrze zagospodarować odzyskaną wolność”. Wolność
łączył premier Bielecki z państwem, dowodząc, że warunkiem wolno-
ści jest istnienie silnego państwa: „Pragnę, by działania nowego rządu 
opierały się na bliskiej mi zasadzie obywatelskiej wolności. Państwo  
w myśl niej budowane powinno być silne, aby skutecznie stać na straży 
tej wolności, powinno dysponować odpowiednimi instrumentami, aby 
tej wolności bronić. Ale jednocześnie państwo powinno być ograni-
czone w swoich kompetencjach, aby tej wolności nie tłumić”.

Jan Olszewski, który także sporo miejsca w swoim expose poświę-
cił kwestii wolności, kończąc wystąpienie, powiedział, że „losy wolno-
ści i demokracji w Europie Środkowej nadal zależą od losów wolności 
i demokracji w Polsce”. Podkreślanie roli Polaków i Polski w walce  
o wolność od setek lat jest sprawdzonym i utrwalonym już w historii 
sposobem na wywołanie polskiej dumy narodowej.

Premierzy chętnie tworzą związek wyrazowy wolność i demokracja: 
„I przyszedł czas, kiedy kilka pokoleń Polaków nie mogło w pełni ko-
rzystać z demokracji i wolności, bo takie były realia tego świata. Dziś 
w drodze demokracji – wolnych wyborów – możemy określić naszą 
przyszłość” (W. Pawlak).

Innym, ważnym wyrazem III Rzeczypospolitej, jest prawda. War-
tość prawdy sporadycznie podkreślali także premierzy II Rzeczypo-
spolitej i PRL, ale była to raczej, używając terminologii filozoficznej,
pragmatyczna teoria prawdy, czyli najogólniej mówiąc: prawdziwość 
sądów była uzależniona od ich instrumentalnej przydatności w dzia-
łaniu. Stąd w okresie PRL premierzy stosowali tak kuriozalne okre-
ślenia, jak „prawda naszych czasów” (P. Jaroszewicz) czy „ugrunto-
wana w społeczeństwie prawda” (J. Pińkowski).
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Prawda, jako słowo sztandarowe, pojawiające się w expose pre-
mierów Polski po 1989 r., jest bliska potocznemu rozumieniu „cechy 
wypowiedzi polegającej na przekazywaniu tego, co jest, co należy do 
rzeczywistości”113. Możemy w tym wypadku mówić zatem o korespon-
dencyjnej lub klasycznej teorii prawdy.

I tak premier Tadeusz Mazowiecki deklaruje: „Rząd chce mówić 
prawdę”, a Jan Olszewski podkreśla, że prawda jest jedną z nadrzędnych 
wartości, o które walczyli Polacy: „Minione pół wieku walki zbrojnej  
i cywilnej, jawnej i ukrytej, o niepodległość i prawdę, o wolność i god-
ność człowieka, o prawo do wiary i prawo do uczciwości wymaga nadal 
moralnego i prawnego rozliczenia, nie tylko w imię prawdy historycz-
nej, także po to, by przeciwstawić się poczuciu moralnej bezkarności, 
które rodzi u jednych cynizm, u drugich zniechęcenie”.

Interesująca jest wypowiedź Hanny Suchockiej, która mówiła  
w swoim expose o prawie do prawdy. Rzeczywiście, już z samych wystąpień 
programowych premierów Polski Ludowej można odnieść wrażenie, że 
jedyne i niepodważalne prawo do prawdy miał obóz władzy – prawda 
była zatem limitowana i uzależniona od poglądów politycznych, nie zaś 
od związku z rzeczywistością, tak jak to postuluje teoria korespondencyj-
na: „Gwarancje wypełnienia słusznych praw i swobód narodu oraz jed-
nostki potwierdzone są przez państwo, w którym nikomu nie odmawia 
się prawa do prawdy i głoszenia swoich przekonań, w którym ważniejsze 
od posłuszeństwa i przywilejów stają się zdolności i praca”. 

Z kolei premier Józef  Oleksy, mówiąc o prawdzie, myśli o zasa-
dzie. W zacytowanym poniżej fragmencie użycie wyrazu prawda nie 
jest uzasadnione semantycznie – jest to zatem albo błąd w doborze 
słownictwa, albo celowy zabieg – prawda jest nacechowana pozytywnie 
i należy do mirandów, podczas gdy słowo zasada, użyte w tym kon-
tekście, byłoby neutralne: „Jako zobowiązanie traktuję zapowiedź, że 
wszystkie rozwiązania programowe i organizacyjne w rządzie i jego ad-
ministracji podporządkowane zostaną prawdzie, zgodnie z którą pań-
stwo jest dla obywatela, a nie obywatel dla państwa. Ta prawda będzie 
wyznaczała kierunek, styl i granice działania rządu”.

Wyrazem ważnym, który z języka polityki ostatniego dziesięcio-
lecia Polski Ludowej przeniknął do języka wystąpień publicznych od-
rodzonej Rzeczypospolitej, jest dialog – symbol polityczny demokracji. 
Niemal każdy premier mówi zatem o dialogu, jako ważnym czynniku 
sprawowania władzy w państwie:

113 J. Puzynina, Słowo – wartość – kultura, dz. cyt., s. 301.
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„Kościół katolicki wypełniał doniosłą rolę w procesie odzyski-
wania przez naród i obywateli należnych im praw, a także w nawią-
zaniu w przełomowych momentach – dialogu pomiędzy władzą  
a społeczeństwem” (T. Mazowiecki).

„Deklaruję otwartość w kontaktach ze wszystkimi środowiskami, 
w tym opozycyjnymi i pozaparlamentarnymi. Deklaruję chęć działania 
w porozumieniu z przedstawicielstwami zawodowymi, z organizacjami 
pracobiorców i pracodawców. Za warunek powodzenia uważam wła-
ściwą współpracę z organami samorządu terytorialnego. Chcę wierzyć, 
że podobna otwartość na dialog i negocjacje oraz przywiązanie do 
uzgodnionej drogi dochodzenia do decyzji będzie towarzyszyła dzia-
łalności nas wszystkich” (J. Oleksy).

„Rząd chce być otwarty na dialog i poszukiwanie zgody w spra-
wach, które ze względu na najbardziej żywotne interesy państwa i oby-
wateli nie powinny nas dzielić” (W. Cimoszewicz).

Słowo dialog jest ulubionym, obok szansy, wyrazem sztandarowym 
premiera Marka Belki, który wielokrotnie używa go w swoim, wyjątko-
wo ubogim w warstwie aksjologicznej, wystąpieniu programowym: 

„Mamy nadzieję, że – w drodze dialogu prowadzonego ze wszyst-
kimi środowiskami służby zdrowia – uda się uzyskać poparcie dla pro-
ponowanych rozwiązań”. 

„Rząd chce być otwarty na dialog i współpracę”. 
„Są pewne problemy takie, jak na przykład strategia bezpieczeństwa 

energetycznego kraju, kształt Narodowego Planu Rozwoju, funkcjonowa-
nie służby cywilnej w Polsce, kwestia służb specjalnych, które muszą być 
przedmiotem dialogu z opozycją – autentycznego dialogu z opozycją”. 

„W mediach widzimy nade wszystko uczestnika i partnera dialo-
gu, nie zaś nielubianych, choć czasem instrumentalnie potrzebnych, 
komentatorów i krytyków naszej pracy”.

Wydaje się, że szczególnie chętnie ze słowa dialog korzystają ci 
premierzy, którzy działalność polityczną prowadzili jeszcze w czasach 
komunistycznych i stąd, być może, w ich zasobie słownikowym zna-
lazł się ten popularny w latach 80. wyraz. Podkreślanie wagi dialogu  
w państwie demokratycznym nie jest przecież konieczne, choć z pew-
nością w poprzednim ustroju pojawienie się tego wyrazu w wystąpie-
niach premierów było sygnałem politycznych zmian.

Innym słowem sztandarowym expose premierów po 1989 r. jest 
odpowiedzialność. Pełni ono podobną rolę, jak opisane już wcześniej wy-
rażenie dobro ogółu. Zadaniem polityków we wszystkich omawianych 
okresach historycznych było przekonanie społeczeństwa, że państwo 
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jest najwyższym dobrem, wobec którego obywatele mają obowiązek  
i prawo współgospodarowania. 

W okresie Polski międzywojennej politycy musieli nauczyć Po-
laków, czym jest własne państwo, co oznacza bycie obywatelem. Po  
II wojnie światowej władza próbowała z kolei przekonać społeczeń-
stwo, że to, co podczas okupacji było aktem patriotyzmu – sabotaż, 
powolność, niesolidność – w okresie pokoju jest zbrodnią wobec pań-
stwa. Natomiast wielu premierów III Rzeczypospolitej postawiło sobie 
za cel wyrobienie w Polakach poczucia odpowiedzialności. Przez po-
nad pięćdziesiąt lat Polski Ludowej Polacy przyzwyczaili się bowiem, 
że skoro nie mają wpływu na działania władzy, to nie ponoszą także 
odpowiedzialności za ich skutki wobec państwa. 

Właśnie ten brak odpowiedzialności za państwo jest, być może, 
najgroźniejszym spadkiem po okresie komunizmu w Polsce, stąd tak 
wiele miejsca poświęcają premierzy tej kwestii: „Niezależnie od czasu 
Polska jest jedna i wspólna nam wszystkim. Tak samo wspólna jest 
nasza odpowiedzialność za nią”(W. Cimoszewicz).

Premierzy podkreślają także, jak ważna jest odpowiedzialność po-
lityków za państwo i jak korzystne są jej skutki. Znamienne są tu słowa 
Tadeusza Mazowieckiego: „Aby mogło dojść do sytuacji, w której przed 
Wysoką Izbą staje premier wywodzący się z „Solidarności”, wiele się stać 
musiało, wszyscy musieliśmy wiele przemyśleć i wiele zrozumieć. Ten 
fakt nie mógłby się dokonać – bez wielkich, groźnych dla narodu wstrzą-
sów – gdyby główne siły polityczne, działające w naszym kraju nie wyka-
zały wyobraźni, dobrej woli i poczucia odpowiedzialności za Polskę”.

Gospodarka w stylu sowieckim, centralne planowanie pozosta-
wiły po sobie ponure dziedzictwo. Mimo początkowych sukcesów  
w zwalczaniu hiperinflacji w ramach planu Leszka Balcerowicza sytu-
acja ekonomiczna odrodzonej III Rzeczypospolitej była bardzo trud-
na. Po stronie kondemnandów w expose premierów Polski po 1989 r. 
pojawiają się więc takie słowa sztandarowe, jak: bezrobocie, kryzys, inflacja 
– wyrazy, które także w II Rzeczypospolitej Polskiej występowały czę-
sto w wystąpieniach programowych szefów rządów. Zdania typu: „Do 
zadań rządu o najwyższym priorytecie należeć będzie walka z bezrobo-
ciem, która na pierwszym etapie powinna doprowadzić do zahamowania 
przyrostu bezrobocia, a następnie do jego zmniejszenia” (W. Pawlak), 
należą do kanonu publicznych wypowiedzi polityków.

Także komunizm powraca do expose jako symbol polityczny na-
cechowany negatywnie. Szczególnie mocno podkreślają to premierzy 
prawicowych rządów: „Na Wschodzie rozpadają się pozostałości ko-
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munistycznego imperium i wyłaniają się nowe państwa. Runęła druga 
w ciągu tego wieku mordercza, totalitarna ideologia”. „Dzisiaj naród 
oczekuje od nas odpowiedzi, ostatecznej odpowiedzi, na pytanie: kiedy 
skończy się w Polsce komunizm” (J. Olszewski).

„To wielkie, przejmujące wydarzenie z polskiej drogi do demo-
kracji – sierpień roku 1980 – zapoczątkowało zmiany w państwach 
komunistycznych. Dało to początek końca imperium zła. (...) Tamten 
rok był rokiem początku końca komunizmu w naszym kraju, komuni-
zmu, który mimo prób reform pozostawał niezmiennie ustrojem tota-
litarnym i przestępczym, w którym nie były respektowane podstawowe 
prawa i wolności obywatelskie. Komunizmu, który doprowadził do go-
spodarczego i cywilizacyjnego upadku naszego kraju” (J. Buzek).

Charakterystyczną cechą expose premierów III Rzeczypospolitej, 
w przeciwieństwie do wystąpień z okresu PRL, jest stosunkowo mała 
różnorodność kondemnandów, zwłaszcza w porównaniu z liczną gru-
pą mirandów, do których odwołują się politycy. Nie oznacza to by-
najmniej, że premierzy unikają słów sztandarowych o nacechowaniu 
negatywnym, lecz że ich zasób jest ograniczony.

Tab. 7. Ogólna lista frekwencyjna słów sztandarowych w expose premierów  
III Rzeczypospolitej Polskiej.

Miranda Kondemnanda

bezpieczeństwo
Europa

współpraca
wolność

dobro wspólne
demokracja

dialog
prawda

odpowiedzialność

bezrobocie
inflacja
kryzys

komunizm
korupcja

Źródło: Opracowanie własne.

Język polityków demokratycznej Polski jest zdecydowanie bar-
dziej zróżnicowany, niż język, jakim posługiwali się premierzy Polski 
Lubelskiej i PRL. Wielu szefów rządów ma swój własny zasób słow-
nikowo-frazeologiczny i z niego czerpie charakterystyczne dla siebie 
słowa sztandarowe. 
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I tak pierwszy premier III RP, Tadeusz Mazowiecki mówi o nor-
malności, nadając jej rangę nadrzędnej wartości: „Trzeba przywrócić 
w Polsce mechanizmy normalnego życia politycznego. Przejście jest 
trudne, ale nie musi powodować wstrząsów. Przeciwnie – będzie dro-
ga do normalności”.

Z kolei Jan Olszewski posługuje się wyrażeniem wartości chrześci-
jańskie, czyniąc z niego swój znak rozpoznawczy i główny symbol po-
lityczny: „Chcemy gospodarki rynkowej, która będzie działać w ściśle 
określonych ramach prawnych i w której chronione będą także chrze-
ścijańskie wartości rodziny i innych wspólnot”.

Słowa sztandarowe, wykorzystywane przez premiera Jerzego Buzka, 
to: rodzina i wartości. Niemal wszystkie poruszane w expose kwestie, tak 
gospodarcze i polityczne, jak i edukacyjne, są pretekstem do mówienia  
o rodzinie (która została także zapisana w haśle wyborczym AWS) lub 
wartościach – moralnych, kulturowych: „Rodzina jest fundamentem 
społeczeństwa, to w niej człowiek wychowuje się i rozwija”. „Posza-
nowanie wartości moralnych będzie naszym wkładem do jednoczącej 
się Europy. Bez fundamentu wartości, bez poszanowania prawa do 
życia i godności każdego człowieka nie będzie silnych rodzin, nie 
będzie solidarności pokoleniowej, nie będzie mógł trwać naród. Bez 
wartości moralnych nie będzie także wolności. (...) Pamiętajmy także, 
że bez zachowania powszechnie akceptowanych wartości moralnych 
nie będzie sprawnej gospodarki”.

Jerzy Buzek na zakończenie swojego expose deklaruje, że zada-
niem rządu będzie „wzmocnienie świata wartości”: „Pamiętajmy, Pa-
nie i Panowie, że tylko naród silny wspólnotą uznanych i szanowanych 
wartości kulturowych może sprostać wyzwaniom współczesnej cywili-
zacji. Nie będzie Polski bez ładu moralnego”.

Symbole polityczne w expose polskich premierów

Mimo łatwych do zaobserwowania różnic w expose premierów, 
wygłaszanych w różnych okresach historycznych, można zauważyć 
pewne stałe cechy języka wystąpień programowych. Jedną z nich jest 
relatywnie duże nasycenie tekstu słowami sztandarowymi. Analiza wy-
stąpień programowych premierów Polski w latach 1919-2004 pozwo-
liła na wyodrębnienie słów sztandarowych, charakterystycznych dla 
tego rodzaju wypowiedzi publicznych. Oto najczęściej pojawiające się 
symbole polityczne nacechowane pozytywnie i negatywnie:
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Tab. 8. Ogólna lista słów sztandarowych nacechowanych pozytywnie  
w expose premierów Polski w latach 1919-2004.

Miranda

II Rzeczpospolita 
Polska

Polska Rzeczpospolita 
Ludowa

III Rzeczpospolita 
Polska

pokój
dobro ogółu
oszczędność

sanacja
wolność
przyjaźń
zgoda

patriotyzm

47
19
18
11
9
9
6
5

pokój
współpraca

bezpieczeństwo
rozwój

przyjaźń
socjalizm
jedność

demokracja

160
157
114
70
68
65
56
34

bezpieczeństwo
Europa

współpraca
wolność
dialog

dobro wspólne
demokracja

prawda

47
45
44
21
18
17
16
10

Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 9. Ogólna lista słów sztandarowych nacechowanych negatywnie  
w expose premierów Polski w latach 1919-2004.

Kondemnanda

II Rzeczpospolita 
Polska

Polska Rzeczpospolita 
Ludowa

III Rzeczpospolita 
Polska

wojna
kryzys

bezrobocie
komunizm
anarchia

samowola

31
26
24
7
5
4

imperializm
kapitalizm

kolonializm
zimna wojna
rewizjonizm

kryzys

24
19
19
12
8
6

bezrobocie
inflacja

komunizm
kryzys
bieda

29
20
15
13
7

Źródło: Opracowanie własne.

Wśród mirandów, a więc słów oznaczających „treści najlepsze, 
najpiękniejsze i najwartościowsze”, powtarzające się wyrazy to: pokój, 
bezpieczeństwo, przyjaźń, współpraca, wolność. Z kolei powtarzające się kon-
demnanda, czyli słowa oznaczające treści „najgorsze, najbardziej nie-
przyjemne, najszkodliwsze” to: kryzys, bezrobocie, komunizm. 

Trzeba zaznaczyć, że w kilku przypadkach symbole polityczne 
zmieniają znaczenie w kolejnych okresach historycznych. Z pewnością 
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demokracja, o której mówili premierzy PRL, ma inne znaczenie, niż 
demokracja w expose premierów III Rzeczypospolitej. Podobnie kry-
zys może oznaczać trudną sytuację gospodarczą, ale także odnosić się 
do polityki w kraju czy sytuacji międzynarodowej. Mimo nieco innego 
znaczenia wyrazy te zachowały jednak swoje konotacje – pozytywne 
lub negatywne, i to one stanowią podstawę tej analizy. 

Tylko w przypadku wyrazu komunizm nastąpiła zmiana nacechowa-
nia: z negatywnego w II RP, na pozytywne w PRL i znowu negatywne  
w III RP. Jednak w expose premierów Polski Ludowej symbol ten pojawiał 
się bardzo rzadko, dlatego nie znalazł się na liście mirandów tego okresu.

Na podstawie badań przeprowadzonych w latach 90. przez Wale-
rego Pisarka powstała hierarchia słów sztandarowych, charakterystycz-
nych dla polskiego społeczeństwa. Następujące wyrazy ważne były naj-
częściej wybierane przez respondentów z listy 54 wyrazów i wyrażeń:

Tab. 10. Hierarchia słów sztandarowych lat 90.

Miranda Kondemnanda

miłość
rodzina
zgoda

wolność
sprawiedliwość

tolerancja
zdrowie
praca

uczciwość
wiara

ojczyzna
nauka
opieka
prawda

bezpieczeństwo

zakłamanie
korupcja
dyktatura
zazdrość
anarchia
aborcja

brzydota
cenzura
walka

klerykalizm
lustracja

obcy kapitał
elita

erotyka
socjalizm

Źródło: W. Pisarek, Polskie słowa sztandarowe..., dz. cyt., s. 44-45.

Porównanie słów sztandarowych lat 90. i flagowych pojęć expose
premierów Polski od 1919 r., choć nieuprawnione, gdyż w obu przy-
padkach opierano się na zupełnie różnym materiale badawczym, po-
zwala stworzyć ogólną listę wyrazów ważnych. 
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Słowa sztandarowe, które pojawiały się w wystąpieniach progra-
mowych polityków w co najmniej jednym spośród badanych okresów 
historycznych i nadal zajmują wysoką pozycję na liście frekwencyjnej 
polskich symboli politycznych, to: 

Tab. 11. Polskie symbole polityczne.

Miranda Kondemnanda

bezpieczeństwo
wolność
zgoda
prawda

dobro innych, dobro wspólne

korupcja
anarchia

Źródło: Opracowanie własne.

„Wiadomo, że słowa wielkie i ważne odznaczają się zwykle rozmy-
tym znaczeniem referencjalnym i wyrazistym znaczeniem emotywnym: 
różnie różni ludzie rozumieją wyrazy miłość i zakłamanie, ale wszyscy 
i zawsze – poza jakimiś wyjątkowymi, szczególnymi okolicznościami 
– uważają, że miłość jest dobra, a zakłamanie – złe”114. Tak wyniki swo-
ich badań podsumował Walery Pisarek. 

Wyniki analizy słów sztandarowych w expose premierów Polski 
w latach 1919-2004 w zestawieniu z wynikami badań Walerego Pisar-
ka z lat 90., pozwalają stwierdzić, iż mimo prawdopodobnych różnic 
w rozumieniu symboli politycznych przez różnych ludzi, część z nich 
zawsze będzie uważana za miranda, a więc to, co najlepsze – bezpieczeń-
stwo, wolność, zgoda, prawda, dobro innych, dobro wspólne, a część za kondem-
nanda, czyli to, co najgorsze – korupcja i anarchia. 

114 W. Pisarek, Polskie słowa sztandarowe..., dz. cyt., s. 99.
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Rozdział VI 
Funkcjonowanie pojęć ojczyzna, naród, 
społeczeństwo w expose premierów Polski

Decydując się na analizę wartościowania w tekstach expose, zmuszo-
na byłam dokonać pewnego wyboru, który pozwoliłby na przedstawienie 
nie tylko ogólnej charakterystyki tego zagadnienie, ale także – na zasadzie 
przejścia od ogółu do szczegółu – dokonanie gruntownej analizy najważ-
niejszych pojęć występujących w expose. Według mnie pojęcia te to: ojczy-
zna, naród, społeczeństwo. Nawet pobieżne spojrzenie na te trzy terminy po-
zwala dostrzec rolę, jaką słowa te odegrały w historii Polski. Pojęcia ojczyzny 
i narodu pojawiają się w polskiej myśli społecznej i politycznej od XIX w., 
nabierając wciąż innego znaczenia i zabarwienia emocjonalnego115. 

Pojęcie ojczyzny w expose premierów Polski

Ojczyzna, jakkolwiek by ją definiowano, zawsze miała ton najwyż-
szy, o najmocniejszej barwie emocjonalnej. Odmieniano ją na wszystkie 
sposoby w patriotycznych pieśniach i poezji, w literaturze i pismach po-
litycznych wszystkich możliwych ugrupowań, w manifestach i odezwach 
do narodu. W latach zniewolenia słowo ojczyzna miało niemal magiczne 
znaczenie, miało moc zjednywania ludzi pod wspólnym sztandarem, 
niezależnie od pochodzenia klasowego czy poglądów politycznych. Tym 
bardziej dziwi fakt, że w expose premierów Polski to właśnie ten termin, 
spośród wybranej do analizy grupy, pojawia się najrzadziej. 

115 Przyjmuję, że ojczyzna to: „kraj, w którym człowiek urodził się i/lub spędził znaczną część swego 
życia, w którym mieszka lub z którym czuje się mocno związany emocjonalnie mimo przestrzennego 
oddalenia. Ziemia staje się ojczyzną o tyle, o ile istnieje zbiorowość, która za taką ją uważa (...). Pojęcie 
ojczyzny wiąże się etymologicznie z pojęciem ojcowizny, a więc ziemi dziedziczonej po przodkach”, 
Nowa encyklopedia powszechna PWN, PWN, Warszawa 1996, s. 615.
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Na 100% użytych terminów ojczyzna, naród, społeczeństwo, słowo ojczy-
zna pojawia się w trzech badanych okresach z następującą częstotliwością:

Tab. 12. Frekwencja pojęcia ojczyzna w expose polskich premierów.

II Rzeczpospolita 
Polska

Polska Lubelska  
i PRL

III Rzeczpospolita 
Polska

Ojczyzna 18% 10% 10%

Źródło: Opracowanie własne.

Zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w pierwszym 
wygłoszonym expose116 premiera II Rzeczypospolitej Polskiej, Ignacego 
Jana Paderewskiego, termin ojczyzna pojawia się aż 9 razy w stosunko-
wo krótkim wystąpieniu, co stanowi 58% wszystkich użyć. W kolejnym 
expose Leopold Skulski użył wyrazu ojczyzna już tylko raz, zastępując 
go terminem państwo, Rzeczpospolita lub Polska. Tendencja ta, zrozumia-
ła w przypadku młodego organizmu państwowego, utrzymała się do 
końca okresu międzywojennego.

Dla naszych rozważań rzeczą istotną jest przypomnienie, co w oma-
wianym okresie rozumiano pod pojęciem ojczyzna i jaki był do niej stosu-
nek. Ścierały się bowiem dwa skrajnie różne podejścia. Z jednej strony 
– zdecydowana większość społeczeństwa uważała, że zgodnie z wciąż 
żywymi słowami Mazziniego, Mickiewicza, Hercena „Ojczyzna jest wia-
rą w ojczyznę” i tylko w epoce barbarzyńskiej ludzie mogli być związani 
przez wspólnotę krwi i terytorium, zaś w nowoczesnym społeczeństwie 
są związani przez wspólnotę idei. Ossowski pisał: „Obszar jakiś staje się 
ojczyzną o tyle tylko, o ile istnieje zespół ludzki, który odnosi się doń  
w pewien sposób i w pewien sposób kształtuje jego obraz. Wówczas dla 
tego zespołu ów szmat rzeczywistości zewnętrznej nabiera swoistych war-
tości, które czynią go ojczyzną. To tak, jak z dziełem sztuki, którego wartość 
estetyczna zależy od tego, jak widz postaciuje sobie układ plam barwnych, 
który ma przed sobą. Ojczyzna istnieje tylko w rzeczywistości subiektywnej 
grup społecznych, które są wyposażone w pewne elementy kulturowe”117.

116 Wcześniej ogłoszono Manifest Lubelskiego Tymczasowego Rządu Ludowej Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wydany 7 listopada 1918 r. przez rząd Ignacego Daszyńskiego oraz Deklarację programową rządu 
Jędrzeja Moraczewskiego z 21 listopada 1918 r.
117 S. Ossowski, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, [w:] O ojczyźnie i narodzie, PWN, Warszawa 1984, s. 18.
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Z drugiej zaś strony – coraz większą recepcję miały poglądy ko-
munistyczne, w myśl których socjalizm nie może zwyciężać w starych 
ramach ojczyzny, ponieważ jego zadaniem jest stworzenie nowych, wyż-
szych form ludzkiego współżycia i zaspokojenie potrzeb każdej narodo-
wości pod warunkiem unicestwienia obecnych przegród narodowych118.

Dyskusje i polemiki na temat ojczyzny i państwa były wtedy w Pol-
sce bardzo ożywione, jednak szczególne miejsce w ówczesnej myśli poli-
tycznej i socjologicznej zajmowała relacja naród – państwo i społeczeństwo 
– państwo. W wielu pracach podporządkowywano naród państwu lub 
państwo narodowi119. Bez względu na to, czy były to prace nacjocen-
tryczne czy etatocentryczne, relacja naród – państwo organizowała myśle-
nie o narodzie jako idei, pojęciu i rzeczywistości społecznej. W latach 
20. i 30. w spojrzeniu na relację naród – państwo naród nie był przeciw-
stawny państwu: istotne było zjawisko czy strategia oswajania państwa 
przez naród lub oswajania narodu przez państwo120. 

Zagadnienie to pojawia się również w expose premierów między-
wojennej Polski. Niemal każdy premier ubolewa nad stosunkiem oby-
wateli do państwa i piętnuje fakt, że miłość do zniewolonej ojczyzny 
nie została przelana na miłość do wolnego państwa. Poważnym pro-
blemem młodego organizmu państwowego było pokutujące w społe-
czeństwie przekonanie, wyniesione z czasów zaborów, że państwo jest 
interesem rządzących, a nie rządzonych, że oszukiwanie państwa jest 
rzeczą normalną, a nawet właściwą. 

Antoni Ponikowski w swoim wystąpieniu z 27 września 1921 r. na-
woływał: „Obudzić się musi sumienie publiczne i pchnąć wszystkich do 
kas skarbowych. Niech po całym kraju rozlegnie się wielkie nawoływanie 
do daniny, niech złych płatników podatków piętnuje opinia publiczna, tak 
jak piętnowała przed rokiem młodych ludzi uchylających się od służby na 
froncie. Niech się otrząśnie naród i złoży część swego mienia, ażeby całość 
uratować. Bo gdyby przyszedł upadek finansowy państwa, to odczuje go 
nie tylko kapitalista i przemysłowiec, rolnik i większy właściciel ziemski, 
odczuje go każdy robotnik fabryczny i każdy robotnik rolny. Trzeba, żeby 

118 W.I. Lenin, Sytuacja i zadania Międzynarodówki Socjalistycznej, [w:] Dzieła, t. XXI, Warszawa 1955, s. 26.
119 Świadomie nie wchodzę w zawiłe kwestie różnych definicji narodu. Zaznaczyć należy jednak, że róż-
nice w ujęciu narodu były i są spore. W tradycji amerykańskiej i francuskiej naród to przede wszystkim 
lud, określany jako konstytucyjny podmiot władzy – francuskie le peuple czy angielskie the people odnoszą 
się do faktu bycia obywatelem tego samego państwa. Z kolei w myśli niemieckiej wyraźnie widać, że 
podstawą więzi narodu jest wspólnota języka, etnicznego rodowodu i historycznych losów. 
120 J. Kurczewska, Naród w socjologii polskiej. Od Józefa Supińskiego do Aleksandra Hertza, [w:] Dusza społe-
czeństwa. Naród w polskiej myśli socjologicznej, red. J. Kurczewska, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 
2002, s. 19.
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obywatel tego kraju – bogaty i biedny, chrześcijanin i żyd, Polak i nie Polak 
– uświadomił sobie, że państwo bez pieniędzy żyć nie może, że upadek 
marki polskiej – to jego strata, że pełny skarb – to gwarancja spokoju, 
porządku, dobrobytu i szczęścia osobistego. Musi nastąpić przełom w du-
szach i zbudzić się w tym żyjącym pokoleniu poczucie odpowiedzialności 
za Polskę. Doznało ono wielkiego szczęścia, ujrzało niepodległą, zjedno-
czoną Ojczyznę. Czy zechce ją powtórnie zepchnąć do grobu”.

Artur Śliwiński proponował z kolei w swoim wystąpieniu z lipca 
1922 r. zdefiniowanie od nowa pojęcia polskiego patriotyzmu, którego
podstawą powinna być już nie walka zbrojna, ale sumienne wykonywa-
nie obywatelskich obowiązków: „Należałoby u nas doszczętnie wyple-
nić pokutujący w Polsce staroszlachecki wstręt do płacenia podatków 
i wpoić w ogół przeświadczenie, że w dzisiejszych spokojnych i spokój 
wróżących czasach jedną z najwymowniejszych legitymacji patrioty-
zmu polskiego stać się powinien kwit kasy podatkowej”.

Do społeczeństwa apelował także Władysław Sikorski w expose  
z 19 stycznia 1923 r. Łącząc pojęcie ojczyzna i państwo, przekonywał obywa-
teli, że za deklaracjami miłości do ojczyzny muszą iść działania w kierunku 
wzmocnienia państwa, że ojczyzna i państwo to po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości słowa tożsame. „Istnieje wyraźna analogia między obec-
nym stanem rzeczy, a tym, który tak trafnie określił nasz wielki kaznodzieja 
i obywatel ks. Skarga, mówiąc: „Patrzcie do jakich dostatków i bogactw,  
i wczasów ta was matka przywiodła, a jak was ozłociła, iż pieniędzy ma-
cie dosyć, dostatek żywności... dochody pieniężne wszędzie pomnożone. 
Sama tylko matka mało ma”. Kardynalnym naszym obowiązkiem jest nie 
tworzenie nierealnych pomysłów na temat rewizji politycznej konstrukcji 
Polski i próby przystosowania jej do obecnej siły gospodarczej Państwa, 
lecz raczej wydatna ofiarność obywatelska na rzecz Ojczyzny”.

Na relację naród – państwo zwracał uwagę w swym wystąpieniu  
z października 1935 r. Marian Kościałkowski-Zyndram: „Musimy po-
ciągnąć do walki o przyszłość Polski ludzi przenikniętych głęboką wia-
rą we własne siły i siły społeczeństwa oraz w przyszłość narodu, ludzi, 
którzy czują, że najwyższym nakazem jest związanie milionów obywa-
teli, zamieszkałych kraj nasz, z ideą Państwa tak, aby każdy obywatel 
niezależnie od wyznania i narodowości był zdolny walczyć o wspólną 
naszą przyszłość z wiarą i przeświadczeniem, że walczy o własny stan 
posiadania i materialny. (...) Jednym z głównych naszych zadań winno 
być przyspieszenie procesu zrastania się narodu z Państwem. Odrobić 
musimy opóźnienie spowodowane przeszło wiekowa niewolą, sprostać 
zadaniom wypływającym z przeżywanej epoki”.

Podczas, gdy w Polsce międzywojennej próbowano stworzyć zrę-
by zaufania i poczucia odpowiedzialności w stosunku do młodego pań-
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stwa poprzez wiązanie go z terminem ojczyzna, który ma bardzo silne 
pozytywne konotacje, po II wojnie światowej pojęcie ojczyzny wiązano  
z przymiotnikami socjalistyczna i ludowa. Premierzy Jaroszewicz i Ba-
biuch, mówiąc o ojczyźnie niemal zawsze dodawali te dwa przymiotniki, 
niejako usprawiedliwiając się za jego stosowanie. 

Niska, 10-procentowa frekwencja tego terminu, nie dziwi w cza-
sach PRL. W Marsyliance Pokoju Lamartina zapisano, że jedynie egoizm 
i nienawiść mają ojczyznę, braterstwo jej nie ma. Hasło „proletariusz 
nie ma ojczyzny” od początku przyświecało ruchowi socjalistyczne-
mu, apel na sztandarach „proletariusze wszystkich krajów łączcie 
się” interpretowano jako wyzwanie rzucone nie tylko burżuazji, ale 
także ojczyznom. Mimo że na I Zjeździe Polskiej Partii Robotniczej  
w grudniu 1945 r. sekretarz generalny Partii apelował: „Rozszerzyły się 
niewspółmiernie horyzonty Polski, więc rozszerzcie i wy zgorzkniałe 
wasze serca. Wpuście w nie więcej miłości do Ojczyzny”, to słowa te 
były swoistą manipulacją. Rozgrywała się walka o zawłaszczenie poję-
cia ojczyzny, posiadającego niezwykle silne, pozytywne konotacje. 

Termin ojczyzna wykorzystywano, aby zróżnicować Polaków na 
„szczerych patriotów” uznających nowe socjalistyczne państwo polskie 
i na tych, którzy są „zdrajcami ojczyzny”. Emocjonalny ładunek pojęcia 
ojczyzna zestawiano z socjalizmem, wiedząc, że Polacy wiele zrobią i po-
święcą dla ojczyzny, pojęcie socjalizmu jest zaś większości społeczeństwa 
ideowo obce. Ojczyzna, stanowiąca niewyczerpany zespół uniwersalnych 
dla całego narodu wartości, znakomicie się nadawała do scalania rozbi-
tego przez wojenną zawieruchę kraju, była hasłem jednoczącym ludzi  
o różnym pochodzeniu klasowym i różnych poglądach politycznych.

Uznając, że związek jednostki z ojczyzną nie jest wynikiem wolnego 
wyboru, ani takiego czy innego toku wydarzeń po jej urodzeniu, lecz jest 
predeterminowany121, przekazany niejako z genami przodków, wykorzy-
stywano go w celach propagandowych. Miłość do ojczyzny przekładano 
na miłość do socjalistycznej ojczyzny. Poprzez narzucenie pewnych zwy-
czajów językowych, jak chociażby poprzez operowanie właśnie terminem 
socjalistycznej ojczyzny, kształtowano zupełnie nowy język, który w ogólnym 
zarysie był tym samym, co wcześniej, ale poprzez obarczenie go nowymi 
konotacjami emocjonalnymi poszczególnych słów i zwrotów, wytwarzano 
całkiem nowy system wartości, nowy sposób myślenia o świecie. Zbitka 
pojęciowa socjalistyczna lub ludowa ojczyzna miała być objawem pewnych po-
staw społecznych, pewnego sposobu patrzenia na świat.

121 S. Ossowski, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzna, dz. cyt., s. 43. 
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Po wydarzeniach kieleckich122 Ossowski sformułował hipotezę, 
która stała się niemal oficjalnym stanowiskiem władz państwowych. 
„W rozwoju przemian społecznych ojczyzna przestała być dobrem kla-
sowym. Przestał być przywilejem klasowym patriotyzm i tradycja naro-
dowa. Doceniamy wagę tych wartości dla mas chłopskich i robotniczych. 
Ale trzeba baczyć, aby te wartości nie uległy zdegenerowaniu. Patriotyzm 
Polski Ludowej może nawiązywać do dawnych tradycji bohaterstwa lu-
dów. Ale może również zdegenerować się w zdemokratyzowany nacjo-
nalizm, który choć pozbawiony podłoża klasowego, nie będzie mniej 
groźny dla rozwoju kultury i stosunków międzyludzkich niż przedwojen-
ny nacjonalizm mieszczański. Dzisiejsze warunki gospodarcze i politycz-
ne otwierają, jak mi się zdaje, zarówno jedną, jak drugą możliwość”123.

Obawa, że pojęcie ojczyzna łatwo może się przekształcić w nacjona-
lizm, pozostała żywa także w odrodzonej Rzeczypospolitej. Niewielka,  
10-procentowa frekwencja słowa tak mocno nacechowanego emocjonal-
nie dziwi zwłaszcza w expose tych premierów III Rzeczypospolitej, którzy 
zdobyli władzę dzięki poparciu elektoratu prawicowo-narodowego. 

W 2001 r. Jarosław Gowin pisał w „Rzeczpospolitej”, że po 1989 r., 
po największym od stuleci zbiorowym sukcesie Polaków – pokojowym 
zwycięstwie nad komunizmem i udanej rekonstrukcji instytucji demo-
kratycznych i wolnego rynku – można się było spodziewać wybuchu 
narodowej dumy, tymczasem słowo ojczyzna jest słowem wstydliwym, 
życie społeczne i polityczne ogarnęła patriotyczna anemia124. 

Pojęcie ojczyzny nierozerwalnie kojarzy się z patriotyzmem, ten 
zaś stał się niemodny, nie wypada o nim mówić publicznie, ci bowiem 
którzy szafują pojęciem ojczyzny i miłości do niej, to w społecznym 
odbiorze populiści i nacjonaliści. Kolejni premierzy odrodzonej Polski, 
ograniczając używanie terminu ojczyzna czy wręcz rezygnując z niego, 
tak jak to uczynili Jan Krzysztof  Bielecki, Waldemar Pawlak, Hanna 
Suchocka czy Marek Belka, umacniają przekonanie społeczeństwa, że 
pojęcie to jest niewspółczesne i przynależy jedynie skrajnie prawico-
wym ugrupowaniom politycznym. 

122 5 lipca 1946 r. mieszkańcy Kielc, przy cichej zgodzie władz, dokonali pogromu miejscowej ludności 
żydowskiej. Zamordowano około 40 osób. Wszystko odbywało się w imię miłości do ojczyny.
123 S. Ossowski, Na tle wydarzeń kieleckich, „Kuźnica” z 4 lipca 1946 r.
124 J. Gowin, „Rzeczpospolita” z 18 stycznia 2001 r. W latach 2000-2001 na łamach „Rzeczpospoli-
tej” ukazał się cykl artykułów poświęconych temu tematowi. Na szczególną uwagę zasługują teksty  
M. Cichockiego i J. Gowina, którzy piszą o „patriotycznej anemii” polskiego społeczeństwa i elit wła-
dzy. Gowin w artykule z 18 stycznia 2001 r. pisze, że charakterystyczne, nawet dla obrońców patrioty-
zmu jest wystrzeganie się słowa naród – w nadziei, że w ten sposób zneutralizuje się ewentualne ataki 
ze strony środowisk antynacjonalistycznych.
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Procentowy udział terminu ojczyzna, identyczny jak w czasach PRL, 
nie pokazuje dokładnie skali zjawiska, bowiem 10% w expose z czasów 
PRL to 49 użyć, podczas gdy w III RP to jedynie 14 zastosowań. Nie tłu-
maczy tego faktu nawet różnica w ilości expose z omawianych okresów. 

Łatwo zauważyć, że frekwencja słowa ojczyzna spada od czasów 
premiera Zbigniewa Messnera, nie pojawia się w ogóle w expose Mie-
czysława Rakowskiego oraz Czesława Kiszczaka i sytuacja ta nie zmie-
nia się po 1989 r. Ciekawych wniosków dostarcza obserwacja kontek-
stów zastosowania pojęcia ojczyzna. 

Tab. 13. Konteksty użycia pojęcia ojczyzna.

II Rzeczpospolita Polska Polska Lubelska i PRL III Rzeczpospolita Polska
znękana

ukochana
zjednoczona
czym jest?

socjalistyczna
ludowa

sprawiedliwa
umiłowana

wolna
bronić
służyć

zapewnić spokój
pracować dla

zjednać szacunek dla
poświęcać siły dla
spełniać ideały dla

ponosić ciężary na rzecz
walczyć za

wrócić
miłować

służyć

odrodzenie
ocalenie
obrona

niepodległość

dobro
wyzwolenie

siła
rozwój
rozkwit
interesy

pomyślność

dobro
ideał

wolność
bezpieczeństwo

groźna dla
tragiczna dla

daleko od

praca dla
ofiarność dla

odpowiedzialność za

wierność
miłość do

odpowiedzialność za
służba

praca dla

Źródło: Opracowanie własne.
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Uwagę zwraca bogactwo kontekstów zastosowania pojęcia ojczy-
zna w wystąpieniach programowych premierów Polski międzywojen-
nej. Mimo że bezwzględna liczba zastosowań tego terminu była naj-
większa w okresie PRL, co wynika z obszerności ówczesnych expose, 
które średnio zajmowały kilkanaście stron, to dopiero zestawienie 
słowa ojczyzna z innymi określeniami pokazuje, jak żywy był to termin 
w II Rzeczypospolitej. 

Z kolei obserwacja pól semantycznych słowa ojczyzna w expose pre-
mierów odrodzonej Polski pokazuje, że po 1989 r. pojęcie to uległo pew-
nej dewaluacji. Dziwi zwłaszcza brak jakichkolwiek przymiotników okre-
ślających emocjonalny stosunek do ojczyzny. Nie pojawiają się zatem przy-
miotniki ukochana czy umiłowana, ale brak także określeń typu demokratyczna, 
wolna, niezależna, których można było oczekiwać w tym okresie. 

Naród w wystąpieniach programowych  
premierów Polski 

Pierwsze expose niepodległej Polski wygłoszone przez premiera 
Ignacego Jana Paderewskiego rozpoczynało się słowami: „Stawam 
przed Wami, Narodu Wybrańcy, przed Wami, naszej ziemi polskiej 
władni gospodarze, z serdecznym wzruszeniem, ale bez trwogi. Skła-
dam Wam ukłon głęboki i korny, ale nie bez dumy. Bo oto dzisiaj  
w wolnej Warszawie, gdy Sejm polski obraduje, po wielu latach, 
pierwszy Sejm polski odrodzonej Rzeczypospolitej, każdy z Polaków 
dumny być powinien, że nareszcie przed własną narodową władzą 
wolno mu kornie uchylić czoła”.

Wystąpienie to miało ogromny ładunek emocjonalny, wielokrot-
nie powtarzane terminy ojczyzna i naród pełniły funkcję niemal narkoty-
zujacą, mistyczną. Odmieniany przez wszystkie przypadki naród polski 
brzmiał jak okrzyk radości i dumy z odzyskanej niepodległości. Ale wi-
dać jednocześnie, że dla Paderewskiego słowo naród kojarzy się raczej 
z elitami Polski, ze szlachtą, arystokracją, niż z całym polskim społe-
czeństwem. Mówi Paderewski o „naszych ukochanych kmieciach-koło-
dziejach”, o „ludzie polskim”, „ludzie górskim”, „ludzie tatrzańskim”. 
Opisując sytuację na Rusi, Wołyniu, Podolu i Ukrainie mówi, że żyje 
tam 3 miliony Polaków „nie szlachty, ale ludu polskiego”.

Myślenie o narodzie w takich właśnie kategoriach nie było rzad-
kie w latach międzywojennych. Przekonanie, że ludzkość składa się 
z narodów, ugruntowało się w Europie dopiero od Wiosny Ludów, 
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w Polsce wcześniej mówiło się raczej o narodzie szlacheckim, niż 
narodzie polskim125. 

„Proces narodzin nowoczesnej świadomości narodowej w tamtym 
okresie (po odzyskaniu niepodległości przez Polskę – przyp. AS) do-
piero nabiera rozmachu – warunkowany rozpadem systemu feudalnego, 
wspierany hasłami rewolucji francuskiej i pobudzany przez romantyzm 
z jego kultem przeszłości i ludowości. Trudno jeszcze mówić o ugrun-
towanej świadomości narodowej polskiego chłopa w tamtych czasach. 
Nośnikiem świadomości narodowej była szlachta, ale przecież i wśród 
niej spotkać możemy się z dawną, jeszcze z feudalizmu wywiedzioną 
postawą, która powinność lojalności nakazywała adresować do panu-
jącej dynastii, a nie do narodu. Poczucie narodowej przynależności nie 
było więc powszechne nawet wśród ludności polskiej (...), ale wiązało się  
z koniecznością dokonania świadomego wyboru opcji narodowej”126.

Brak własnego państwa, własnej organizacji politycznej sprawił, 
że nawet po 1918 r. pojawiały się w Polsce wypowiedzi, które sygnali-
zowały, że przepaść między pojęciem narodu a pojęciem ludu nie zo-
stała zniwelowana, zwłaszcza na gruncie języka. 

Świadomość istnienia tego problemu i próby rozwiązywania go 
są najbardziej widoczne w polskiej myśli socjologicznej II Rzeczypo-
spolitej127. Lata 20. i 30. to lata koncentracji na relacji naród – państwo, 
próby ponownego zdefiniowania, czym jest naród, oswojenia narodu
przez państwo i państwa przez naród128. 

125 J.J. Wiatr pisał o tym: „Państwo było tożsame z dynastią, potem z dynastią wespół ze stanem szla-
checkim, ale nie widziano w nim – aż po myśl polityczną okresu poprzedzającego wielkie rewolucje 
burżuazyjne – emanacji narodu. Dopiero w walce z zasadami feudalnymi tworzyła się koncepcja pań-
stwa narodowego, to jest takiego państwa, w którym suwerenna władza państwowa należeć miała-
by do narodu. Przyjęcie tego typu koncepcji stanowiło przełom w pojmowaniu państwa i otworzyło 
nowy okres w kształtowaniu się wzajemnych stosunków między państwem i narodem”. J.J. Wiatr, Naród  
i państwo. Socjologiczne problemy kwestii narodowej, Warszawa 1969, s. 301.
126 J. Chłopecki, Galicja – skrzyżowanie dróg, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, red. J. Chłopecki, H. Madurowicz-Urbań-
ska, Wyd. WSP, Rzeszów 1995, s. 31. Chłopecki przytacza znakomitą anegdotę – o braciach Szeptyckich, 
z których jeden był ukraińskim nacjonalistą, drugi polskim patriotą – ukazującą polską specyfikę tego okresu.
127 Warto wspomnieć prace J. Supińskiego, L. Gumplowicza, B. Limanowskiego, J.L. Popławskiego, 
Z. Balickiego, J. Bystronia, M. Szerera, R. Rybarskiego, A. Hertza, S. Ossowskiego. W 2002 r. ukazała 
się antologia polskiej myśli socjologicznej poświęcona pojęciu narodu: Dusza społeczeństwa..., dz. cyt.
128 Wielokrotnie w tym okresie wracano do refleksji Romana Dmowskiego o narodzie i państwie. „Naród
jest wytworem życia państwowego. Wszystkie istniejące narody mają swoje własne państwa albo je nie-
gdyś miały i bez państwa żaden naród nie powstał. Fakt istnienia państwa daje początek idei państwowej, 
która jest jednoznaczna z ideą narodową. (...) Naród jest niezbędną treścią moralną państwa, państwo zaś 
jest niezbędną formą polityczną narodu. Naród może utracić państwo i nie przestaje być narodem, jeżeli 
nie zerwał nici moralnego związku z tradycja państwową, jeżeli nie zatracił idei narodowo-państwowej,  
a z nią zarówno świadomego, jak nieświadomego dążenia do odzyskania politycznie samoistnego bytu.” 
R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Koło Młodych Stronnictwa Narodowego, Londyn 1953.
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Potrzebę wzmocnienia idei narodowej widzieli wszyscy pol-
scy badacze tego okresu, na czele z Mieczysławem Szererem, który 
uważał, że jako jedyna nie skompromitowała się ona i nie zachwiała  
w wojnie, wstrząsającej całym gmachem ogólnej ideowości, którą wy-
znawała ludzkość129. W 1933 r. Stachniuk pisał: „Naród dzięki swej 
zwartości wewnętrznej, nierozerwalnej więzi moralnej, spajającej jego 
członków w jednolicie reagującą całość, dzięki trwałej dyspozycji 
uczuciowej ku ofiarności, pracy, trudom ze strony jednostek, w skład
narodu wchodzących, na rzecz celów, ku którym naród dąży, dzięki 
potencjalnej zdolności do wielkich, trwałych uczuć, z łatwością dają-
cych się przetworzyć na powszechny entuzjazm – jest uzdolniony, jak 
żadna prawie inna grupa społeczna, do zorganizowania swego życia 
gospodarczego na zasadach kontr-indywidualnych, czyli kolektyw-
nych. Posiadanie własnej państwowości jest kolosalnym ułatwieniem, 
warunkującym powodzenie dzieła”130.

W kontekście nowej sytuacji politycznej, w jakiej znalazła się nie-
podległa Rzeczpospolita, nie powinno dziwić zainteresowanie socjolo-
gów tematyką narodu i państwa. 

Naród w pismach pochodzących z tego okresu to nie tylko za-
gadnienie niezwykłej wagi, ale i analizowane z dość szczególnego, 
innego niż w zachodniej Europie, punktu widzenia. O ile bowiem  
w krajach zachodnich naród definiowano jako wspólnotę polityczną,
w Polsce powszechne było twierdzenie, że najważniejsza dla bytu na-
rodu jest nie polityczna, lecz kulturowa zasada integracji131. Florian 
Znaniecki tak pisał na ten temat: „Historia Polaków od rozbioru Polski  
w 1795 r. do 1919 r. nie tylko zdaje się unieważniać pogląd, że wspólne 
państwo jest dla społecznej jedności niezbędne, lecz również wska-
zuje, iż myśl tych filozofów społecznych, którzy uważają wspólną
kulturę narodową za trwalszą i bardziej wpływową więź solidarności 
społecznej niż wspólny rząd, może się okazać teorią prawomocną 
naukowo”132. W obliczu tak żywego zainteresowania kwestią narodu 
nie dziwi fakt, że słowo naród pojawiało się równie często na ustach 
polityków różnych opcji i ugrupowań.

Na 100% wszystkich użyć terminów ojczyzna, naród, społeczeń-
stwo dla badanych okresów rozkład wygląda następująco:

129 M. Szerer, Naród jako społecznie wytwarzane pojęcie, [w:] Dusza społeczeństwa..., dz. cyt., s. 152.
130 J. Stachniuk, Kolektywizm a naród, Poznań 1933, s. 100.
131 B. Malinowski, Freedom and Civilization, London 1947, [za:] S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie..., dz. cyt.
132 F. Znaniecki, Współczesne narody, PWN,Warszawa 1990.
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Tab. 14. Frekwencja pojęcia naród w expose polskich premierów.

II Rzeczpospolita 
Polska

Polska Lubelska  
i PRL

III Rzeczpospolita 
Polska

naród 44% 61% 34%

Źródło: Opracowanie własne.

Słowo naród w expose premierów międzywojennej Polski miało 
szczególne znaczenie, starano się bowiem przeciwstawić naród jako 
całość egoizmowi jednostek, klasowemu podziałowi. Zdawano so-
bie sprawę, że tylko poprzez wytworzenie jednego, wspólnego sensu 
terminu naród można scalić społeczeństwo rozwarstwione zarówno 
pod względem klasowym, wyznaniowym, jak i narodowościowym. 
Istnienie licznej mniejszości narodowej czyniło zagadnienie narodu 
wyjątkowo aktualnym i ważnym. 

Podkreślano także, że przez ponad 100 lat Polacy byli pozbawieni 
bycia społeczeństwem, ale dzięki przywiązaniu do wspólnych wartości 
i kultury, a w końcu dzięki wspólnej historii pozostali – na przekór 
polityce zaborców – narodem.

Artur Śliwiński w expose z 1922 r. podkreślał, że tylko „zespole-
nie narodu w jednolitą bryłę pozwala z wiarą i pewnością spoglądać 
w przyszłość”.

Śledząc wystąpienia programowe kolejnych premierów, wyraź-
nie można dostrzec proces przekształcania się ludu w naród, ludności  
w społeczeństwo, a w końcu społeczeństwa w społeczeństwo obywatel-
skie. Wysiłek budowania nowego państwa i nowego społeczeństwa, tak 
wyraźnie widoczny w expose premierów Polski, opierał się na przeko-
naniu wyrażonym w 1926 r. przez Rybarskiego: „Naród jest, jak wiemy, 
solidarnością wyłączną i organiczną, przez to bardzo silną. (...) Kto chce 
przywrócić zachwianą równowagę społeczną, wzmocnić węzły, które łą-
czą społeczeństwo, może budować dzisiaj tylko na fundamencie narodu. 
Wszelka inna budowa – to są domki z kart i zamki na lodzie”133.

Charakterystyczny dla tego okresu w dziejach Polski był sposób 
myślenia o narodzie prezentowany przez Szerera, który twierdził, że 
uczucie narodowe jest korzeniem, którym jednostka wrasta w grunt 

133 R. Rybarski, Naród jako solidarność, [w:] Dusza społeczeństwa..., dz. cyt., s. 135.
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zbiorowości, przez co ostać się może wśród burz miotających du-
chem ludzkim. „Jednostka, poczuwająca się do łączności wewnętrznej  
z pewną zbiorowością, czuje nad sobą jej nadzór. To skłania ją do sil-
niejszego baczenia na swe poczynania, do opanowywania swego zacho-
wania, z którego moralnie zdaje sprawę przed narodem. (...) Jednostka 
wrastająca duchowo w pewien naród czuje dookoła siebie ciaśniejsze, 
a więc bardziej rozgrzewające otoczenie, niż osobnik, który uznaje się 
tylko za „obywatela świata.” O ileż więcej tamta czuje się podtrzymaną 
i o ileż śmielej może wskutek tego występować w życiu”134.

Reminiscencje takiego sposobu myślenia pojawiają się także w cza-
sach Polski Lubelskiej i PRL, gdzie termin naród pełnił rolę słowa-wy-
trychu w expose kolejnych premierów. Rekordzistą był premier Edward 
Osóbka-Morawski, który w pięciu wystąpieniach użył terminu naród  
121 razy, czyli średnio 24 razy podczas każdego expose. Naród obok ojczy-
zny stał się pojęciem mającym zadanie jednoczenia nowego, socjalistycz-
nego społeczeństwa pod sztandarami władzy ludowej. Zaraz po wojnie 
Polacy w komunizmie widzieli wroga polskiej idei narodowej – tylko grun-
towna rewizja takiego myślenia mogła przynieść sukces nowej władzy. 

Władysław Gomułka mówił w maju 1945 r. na I Ogólnokrajowej 
Naradzie PPR: „Jesteśmy i chcemy być przodującą partią, partią klasy ro-
botniczej, mas pracujących, partią narodu polskiego. Chcemy zdobywać 
naród polski przez słuszna politykę, przez nasze słuszne postępowanie. 
Zdobyć go możemy, stojąc na gruncie niepodległości, na gruncie demo-
kracji, odrzucając reakcję”135. Podczas manifestacji w Poznaniu w 1966 r. 
powiedział z kolei: „Polska Ludowa wieńczy swym dziełem Tysiąclecie 
państwowości polskiej i zarazem zakłada fundamenty pod nową epo-
kę dziejów narodu. Nasze pokolenie jest dziedzicem tradycji i dorobku 
wszystkich pokoleń Polaków. Przyświecają nam dziś nowe ideały spo-
łeczne, rozwiązujemy inne, nowe problemy, żyjemy bowiem w innym 
świecie niż nasi ojcowie i praojcowie. Ale z przeszłych doświadczeń na-
rodu czerpiemy siłę duchową i moralną; wzbogacają one nasz rozum 
polityczny, co jest niezbędne dla sprostania wezwaniu naszych czasów, 
dla podołania zadaniom, które stawia przed nami nasza epoka”136.

134 M. Szerer, dz. cyt., s. 162.
135 W. Gomułka, Referat wygłoszony na I Ogólnokrajowej Naradzie PPR, [w:] O myśl polityczną polskiej demokra-
cji. Artykuły i przemówienia, t. I, Warszawa 1962, s. 419.
136 W. Gomułka, Przemówienie na manifestacji w Poznaniu w związku z obchodami 1000-lecia Państwa Polskiego, 
[w:] Przemówienia (lipiec 1964 – grudzień 1966), Warszawa 1967, s. 424. 
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Idea narodowa w początkowym okresie PRL pełniła funkcję 
spoiwa łączącego społeczeństwo z władzą. Silne przywiązanie Po-
laków do ojczyzny próbowano zamienić na przywiązanie do socja-
lizmu. Marksistowsko-leninowskie podejście do kwestii narodowej 
(„robotnik nie ma ojczyzny”), które niepokoiło Polaków, zastąpio-
no własną ideologią socjalistyczno-narodową, w dużej mierze sfor-
mułowaną właśnie przez Gomułkę, za co spotkał się on w 1948 r.  
z zarzutem „odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego”. 

Pokrywanie się pojęć narodu i społeczeństwa, a może raczej zastępo-
wanie terminem naród słowa społeczeństwo, było po II wojnie światowej 
w pewnej mierze konsekwencją faktu, że państwo polskie stało się niemal 
całkowicie jednonarodowe. Z drugiej jednak strony chodziło o wykorzy-
stanie konotacji terminu naród – naród jest bowiem wspólnotą jednorod-
ną, podczas gdy społeczeństwo implikuje pluralizm i zróżnicowanie. 

Jerzy Chłopecki pisał: „Naród jest wspólnotą jednorodną wów-
czas, gdy społeczeństwo jest zawsze zróżnicowane; we wspólnocie 
narodowej mamy do czynienia z symbolami łączącymi wszystkich jej 
członków, gdy w społeczeństwie ze znakami ideologicznymi, które 
przez jednych są akceptowane, a przez innych kwestionowane. Na sym-
bole jesteśmy uwrażliwieni szczególnie, nasz stosunek do nich bywa 
– przede wszystkim w starszym pokoleniu – wręcz chorobliwy”137.

W 1969 r. Jerzy J. Wiatr przekonywał, że zwycięskie przemiany 
socjalistyczne nie tylko nie przynoszą osłabienia czy zaniku więzi naro-
dowej, lecz przeciwnie, otwierają przed narodami nową epokę szybkie-
go rozwoju. „Idea narodu nie tylko nie gaśnie w czasach, które urze-
czywistniają socjalizm, lecz staje się socjalizmu czołową sojuszniczką. 
Przyszłość wyrasta z przeszłości i znajduje w niej oparcie. Rewolucyjna 
idea nowego świata – idea socjalistyczna – w świadomości narodowej, 
w poczuciu nierozerwalnej więzi z historycznym procesem rozwoju 
narodowego, znajduje dodatkowe siły i treści”138.

Stopniowy odwrót od terminologii związanej z narodem zauwa-
żyć można od 1980 r. W expose premiera Józefa Pińkowskiego po raz 
pierwszy w okresie PRL termin społeczeństwo zdecydowanie zastąpił 
termin naród, pojawiając się aż 17 razy, podczas gdy pojęcia naród uży-
to jedynie w 6 przypadkach. Tendencja ta utrzymała się aż do dzisiaj 
– w III Rzeczypospolitej pojęcie naród stanowi jedynie 34% wszyst-
kich użyć badanych terminów. 

137 J. Chłopecki, Przestrzeń polityczna Polski..., dz. cyt., s. 13.
138 J.J. Wiatr, Naród i państwo..., dz. cyt., s. 8. 
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Język wystąpień programowych premierów odrodzonej Rzeczy-
pospolitej zaskakuje ubóstwem środków stylistycznych i terminów 
nacechowanych emocjonalnie. Jeśli jeszcze w pierwszym expose pre-
miera Tadeusza Mazowieckiego widać nagromadzenie i świadome wy-
korzystanie pojęcia narodu i ojczyzny, to już w kolejnych, z wyjątkiem 
może wystąpienia premiera Jana Olszewskiego, zauważalny jest brak 
tych pojęć, więcej nawet, ich unikanie. 

Podobnie jak omawiany już termin ojczyzna, tak i naród stał się 
w nowej Polsce wyrazem podejrzanym, niewygodnym. Jeśli zatem przyj-
miemy tezę Ernesta Renana, że naród jest wspólnotą duchową, o której 
istnieniu decyduje codzienny plebiscyt, to z analizy języka najważniej-
szych wystąpień publicznych szefów rządów demokratycznej Rzeczy-
pospolitej nie wynika, aby idee narodowe były sprawą szczególnie waż-
ną, zaś „codzienny plebiscyt” przynależności do narodu jeśli odbywa 
się, to w zaciszu gabinetów, lecz nie na sali sejmowej. 

Obawa przed kojarzeniem słowa naród z nacjonalizmem jest tak 
silna wśród polityków, że unikają oni pojęć ojczyzna i naród, tak jak się 
unika mówienia o Murzynach, aby nie być posądzonym o rasizm, czy 
Żydach, by nie narazić się na posądzenie o antysemityzm. 

Być może jeszcze większy wpływ na unikanie terminologii związanej 
z narodem czy wręcz przeciwnie, zawłaszczanie go, ma fakt, że III Rzecz-
pospolita narodziła się w momencie ostrego podziału „my” – „oni”. „My” 
– opozycjoniści, „prawdziwi Polacy”, i „oni” – postkomuniści, ludzie wła-
dzy. Naród kontra wszyscy ci, których z narodu należy wykluczyć. 

Pojęcia narodu i ojczyzny nakazują przyjęcie, że Polska jest wspól-
na, a Polacy nie różnią się. Kategoria narodu jest kategorią jednoczącą, 
tymczasem „wojna na górze” polegała m.in. na wykazaniu, że między 
ludźmi z różnych ugrupowań politycznych, między tymi, którzy byli  
u władzy przed 1989 r., a tymi, którzy byli „po przeciwnej stronie ba-
rykady” – istnieje głęboka przepaść. 

Brak refleksji nad pojęciem narodu odzwierciedla strach polityków
przed podejmowanie trudnych tematów. Naród, nawet jeśli w społecz-
nym odczuciu kojarzy się z nacjonalizmem, nie może być tematem tabu. 
Bojąc się nacjonalizmu, unikamy mówienia o patriotyzmie. Pojęcie 
narodu ma siłę jednoczenia społeczeństwa wokół wspólnego dobra. 
Unikając terminu naród, kolejni premierzy Polski pozwalali na upra-
womocnienie się tezy, że ideologia narodowa wiąże się z egoizmem 
narodowym i ze skierowaniem ostrza na zewnątrz139. Rezygnacja ze 
stosowania pojęć o tak dużym, pozytywnym ładunku emocjonalnym 

139 S. Ossowski, Przemiany wzorów we współczesnej ideologii narodowej, [w:] O ojczyźnie i narodzie..., dz. cyt., s. 66.
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to legitymizacja stosowania tych terminów przez ugrupowania skrajne, 
populistyczne, ultraprawicowe, szafujące hasłem ojczyzna i naród jedy-
nie dla własnych, partykularnych celów politycznych. 

Interesujące wyniki przynosi zestawienie relacji słowa naród  
w expose premierów w poszczególnych, badanych okresach histo-
rycznych. Siatkę powiązań tematycznych lub pojęciowych można 
podzielić na dwie zasadnicze grupy: asocjacje, czyli powiązania pozy-
tywne, i opozycje, czyli powiązania negatywne140. 

Tab. 15. Siatka asocjacji terminu naród  
w expose premierów w latach 1919-2004.

naród

II Rzeczpospolita Polska
państwo

siła
ofiary, ofiarność

odpowiedzialność
przyszłość

Polska Lubelska i PRL
jedność
partia
siła

państwo
masy ludowe

III Rzeczpospolita Polska
państwo

społeczeństwo
obywatel
kultura

wykształcenie, edukacja

Źródło: Opracowanie własne.

W powyższym zestawieniu przy każdym z okresów przedstawiono 
pięć najczęściej pojawiających się relacji. Zwraca uwagę fakt, że we wszyst-
kich badanych okresach szczególne miejsce zajmuje relacja naród – pań-

140 Szczegółowo na temat metod badania pól semantycznych i relacji występujących między wyrazami 
w wybranych dziełach pisze R. Robin, Badanie pól semantycznych: doświadczenie Ośrodka Leksykologii Politycz-
nej w Saint-Cloud, [w:] Język i społeczeństwo..., dz. cyt.
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stwo, która zarówno w expose premierów okresu międzywojennego, jak  
i III Rzeczypospolitej, znajduje się na pierwszym miejscu, z największą fre-
kwencją. Pojawia się ona także w wystąpieniach okresu PRL, co najlepiej 
ilustrują słowa premiera Jaroszewicza: „Z coraz większą siłą ujawnia się  
i utrwala w społecznej świadomości prawda naszych czasów, która głosi, 
że dzięki obraniu nowej drogi ustrojowej, pojęcia ojczyzny, narodu i pań-
stwa zespoliły się w nierozerwalną całość”. 

W wystąpieniach premierów Polski Ludowej zdecydowanie naj-
częściej pojawia się zestawienie naród – jedność. Relacja ta, tak uparcie 
powtarzana przez wszystkich premierów powojennej Polski od Osóbki-
-Morawskiego do Jaroszewicza, jest przejawem wiary w magiczną funk-
cję języka, przekonania, że konsekwentne mówienie o jedności narodu 
spowoduje w końcu rzeczywiste zjednoczenie całego społeczeństwa wo-
kół idei socjalizmu. Kiedy relacja naród – jedność przestała się pojawiać 
w expose, jej miejsce zajęło zestawienie więź ze społeczeństwem. 

Siatka opozycji przynosi spostrzeżenie, że stosunkowo największy 
ładunek emocjonalny niosły powiązania negatywne w wystąpieniach 
z czasów PRL – zdrajcy, reakcja, podczas gdy w III Rzeczpospolitej 
opozycja słowa naród jest wyraźnie sprecyzowana – inflacja, komu-
nizm. Język expose z okresu międzywojennego był bogaty w metafo-
ry, stąd opozycja naród – choroba, naród – rozkład. Powtarzające się 
powiązanie naród – wróg jest z kolei relacją oczywistą – nie do końca 
sprecyzowany wróg może stanowić czynnik spajający naród, podobnie 
jak zagrożenie, pojawiające się w expose po 1989 roku.

Tab. 16. Siatka opozycji terminu naród w expose premierów w latach 1919-2004.

naród

II Rzeczpospolita Polska
wróg

choroba
rozkład

Polska Lubelska i PRL
zdrajcy
reakcja
wróg

III Rzeczpospolita Polska
inflacja

zagrożenie
komunizm

Źródło: Opracowanie własne.
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Warto dodać, że w expose premierów Polski Ludowej kilkakrotnie 
pojawiały się opozycje bardzo konkretne naród – Mikołajczyk, naród 
– Arciszewski i Raczkiewicz.

Społeczeństwo w wystąpieniach programowych 
premierów Polski

Termin społeczeństwo, jedna z podstawowych kategorii socjolo-
gicznych, obejmuje ogół mieszkańców danego kraju, którego cechą jest 
pewna odrębność od innych zbiorowości tego rodzaju. Określenie to 
powstało stosunkowo późno, bo w XVIII w., kiedy uświadomiono sobie, 
że obok zorganizowanych form życia zbiorowego, takich jak państwo, 
istnieją formy powstające spontanicznie, niezależne od władz politycz-
nych, choć kierujące się swoimi własnymi prawami. Społeczeństwo za-
chowuje łączność dzięki wspólnemu terytorium, instytucjom, normom 
postępowania, ale także dzięki ustalonym sposobom komunikowania się. 
„Mówiąc o społeczeństwie, abstrahuje się od jego organizacji politycz-
nej, a nawet przeciwstawia się je państwu, biorąc pod uwagę tylko takie 
powiązania między członkami społeczeństwa, które nie są bezpośrednio 
zależne od faktu ich podlegania tej samej władzy politycznej”141.

Termin społeczeństwo pojawiał się w expose premierów Polski 
niemal od samego początku, choć zestawienie trzech wybranych słów 
ojczyzna, naród, społeczeństwo w okresie od 1919-2004 pokazuje 
znaczne różnice pod względem frekwencji.

Tab. 17. Frekwencja pojęć ojczyzna, naród, społeczeństwo  
w expose polskich premierów.

II Rzeczpospolita 
Polska

Polska Lubelska  
i PRL

III Rzeczpospolita 
Polska

ojczyzna 18% 10% 10%
naród 45% 61% 34%

społeczeństwo 37% 29% 56%

Źródło: Opracowanie własne.

141 Nowa encyklopedia powszechna PWN, dz. cyt., s. 969.
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W początkowym okresie II Rzeczypospolitej terminem społe-
czeństwo premierzy posługiwali się stosunkowo rzadko. Ignacy Jan 
Paderewski mówi o narodzie i ludzie polskim, lecz nie o społeczeń-
stwie, z kolei Władysław Grabski w swoim expose z czerwca 1920 r. 
jedynie raz posługuje się tym terminem, podczas gdy 13 razy mówi 
o narodzie. Co ciekawe ten sam polityk w króciutkim wystąpieniu  
w 1923 r., podczas swojej kolejnej kadencji, o społeczeństwie mówił 
już 9 razy. Od tego też momentu pojęcie społeczeństwo zaczyna wy-
razie wypierać pojęcie narodu. 

Zauważalna jest tendencja do mówienia o narodzie w sposób 
szczególnie podniosły, gdy poruszane kwestie dotyczą spraw takich, 
jak obronność, kultura czy edukacja, zaś o społeczeństwie, gdy mowa  
o podatkach, obowiązkach wobec państwa, czy przestrzeganiu prawa.

Artur Śliwiński w expose z 1922 r., referując kwestie podatkowe, 
mówił: „Społeczeństwo, które wiele żąda od Państwa, wiele Państwu 
dać musi”.

Z kolei Kazimierz Bartel cztery lata później nawoływał: „Udział 
szerokich warstw społeczeństwa w pracach państwowo-twórczych nie 
może być ograniczony do samej tylko procedury wyborczej. Bez bez-
pośredniego udziału społeczeństwa w tych pracach, bez wprowadze-
nia samorządów administracyjnych i gospodarczych, organizacja de-
mokratyczna społeczeństwa jest dla nas nie do pomyślenia”.

Ten sam polityk w 1930 r. podczas swojego wystąpienia powiedział 
charakterystyczną dla tego okresu myśl: „W warunkach dzisiejszej poli-
tycznej demokracji przed każdym obywatelem otworem stoi droga do 
osiągnięcia wyższego szczebla w hierarchii społecznej. Dziś autorytet 
posiada człowiek nie dlatego, że go przyniósł ze sobą na świat, lecz go 
sam w toku swojej działalności w społeczeństwie zdobył”.

Stopniowe przechodzenie od słowa naród do słowa społeczeń-
stwo miało swoje polityczne znaczenie. W młodym państwie bory-
kającym się z problemami natury organizacyjnej, politycznej i gospo-
darczej, w państwie o dużym rozwarstwieniu klasowym, w którym 
mniejszości narodowe i wyznaniowe stanowiły 36% wszystkich miesz-
kańców, posługiwanie się neutralnym, szeroko rozumianym pojęciem 
społeczeństwa przynieść mogło więcej korzyści, niż próby jednoczenia 
ludzi wokół idei narodu. 

Gdy w niepodległej Polsce przeprowadzano pierwszy spis lud-
ności, urzędnicy państwowi często spotykali się z przypadkami ludzi, 
którzy nie potrafi określić swojej narodowości, w odpowiedzi podając
„katolik”, „Mazur”, „Polak i Litwin”. 
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Problemy z określeniem narodowości przystawały istnieć, gdy mó-
wiono o społeczeństwie. Społeczeństwo bowiem jest przede wszystkim 
wspólnotą interesów, podczas gdy naród, jako kategoria aksjologiczna, 
koncentruje ludzi wokół pewnych wartości wyznawanych tak, jak się 
wyznaje wiarę. Pojęcie narodu z pewnością wiązało silniej i trwalej, lecz 
pojęcie społeczeństwa pozwalało objąć swym zasięgiem szersze masy 
ludności zamieszkującej II Rzeczpospolitą. 

Tendencja do mówienia o społeczeństwie zamiast o narodzie 
nie utrzymała się w okresie PRL. Z drugiej strony – nie istniały także 
problemy z przynależnością narodową. W 1945 r. Polska była krajem 
jednolitym etnicznie i z powodzeniem można było wykorzystywać 
wszystkie, tak przecież silne, konotacje słowa naród. 

„W okresie powojennego czterdziestolecia (...) byliśmy w więk-
szym stopniu narodem niźli społeczeństwem. Na rzecz utrzymywania 
się tego stanu działało z jednej strony powszechne poczucie ograni-
czonej suwerenności, z drugiej – te cechy systemu politycznego, któ-
re utrudniały rodzenie się i rozwijanie innych niż wspólnotowe wię-
zi społecznych, przede wszystkim zrzeszeniowych. (...) Wspólnota  
w życiu społecznym jest zawsze czynnikiem trwania, stabilizującym 
dotychczasowy ład społeczny; jest naturalną ostoją tych wartości, 
które łączą się z tradycją, umacniają poczucie tożsamości. (...) Zrze-
szenie przeciwnie, samo bywa motorem zmiany, bo przecież ludzie 
często zakładają je i wstępują doń po to właśnie, aby coś zmienić, 
osiągnąć cele, zaspokoić nowe potrzeby”142. 

Termin społeczeństwo pojawia się w języku expose dopiero wtedy, 
gdy zachodzące w kraju zmiany sprawiły, że Polacy stali się społeczeń-
stwem z wszelkimi implikacjami tego słowa – prawami, obowiązkami 
i świadomością, co to znaczy być pełnoprawnym jego członkiem. Pre-
mier Józef  Pińkowski we wrześniu 1980 r. prawie trzykrotnie częściej 
mówił o społeczeństwie niż narodzie. Zwyczaj ten powielany był przez 
kolejnych premierów.

Warto w tym miejscu zacytować słowa Pińkowskiego, który związał 
pojęcia społeczeństwa, narodu i socjalistycznej ojczyzny: „Potwierdziła 
się w tych dniach raz jeszcze, ugruntowana w naszym społeczeństwie 
prawda, iż nie ma w Polsce takich spraw – choćby były one najtrudniej-
sze – aby nie można było ich z poczuciem odpowiedzialności rozważyć 

142 J. Chłopecki, Przestrzeń polityczna Polski..., dz. cyt., s. 19.
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i rozwiązać. Pod jednym wszakże warunkiem, że wszyscy i wszędzie kie-
rować się będziemy dobrem narodu i jego socjalistycznej ojczyzny”.

Powtarzającym się elementem w expose premierów po 1945 r. 
było łączenie słów państwo i społeczeństwo oraz władza i społeczeń-
stwo, np. „W tej sprawie władze i społeczeństwo znajdują się po tej 
samej stronie” (W. Jaruzelski). 

Termin społeczeństwo, zajmujący w języku wystąpień programo-
wych premierów Polski Ludowej jedynie 29% (10% ojczyzna, 61% 
naród), w expose premierów Polski po 1989 r. zajmuje już 56% (10% 
ojczyzna, 34% naród). Charakterystyczne jest, że mówiąc o społe-
czeństwie w demokratycznej Polsce, politycy myślą o społeczeństwie 
obywatelskim, którego podstawą jest wolność i suwerenność obywateli 
sprawujących władzę poprzez swych przedstawicieli.

Premier Tadeusz Mazowiecki w expose z września 1989 r. mówił: 
„Polskę może wydźwignąć jedynie społeczeństwo wolnych obywateli i 
polityka Rządu obdarzonego zaufaniem wyraźnej większości Polaków. 
Sprawą zasadniczej wagi jest przewartościowanie postawy obywateli 
wobec państwa. Doświadczenia historii najnowszej spowodowały, że 
znaczna część naszego społeczeństwa nie widziała w państwie ukształ-
towanym po wojnie instytucji służącej narodowi. (...) Dziś istnieją wa-
runki pozwalające przezwyciężyć dotychczasowe przeciwstawienie do-
bra narodu, interesom państwa”.

Terminu społeczeństwo obywatelskie po raz pierwszy użył w swo-
im expose premier Józef  Oleksy, mówiąc: „Polska dźwiga się z kryzysu 
społecznego i gospodarczego. (...) Jest to 

możliwe za sprawą wszystkich, którzy nie bacząc na trudności i 
przeciwności, umacniają struktury i metody działania samorządu, któ-
rzy współtworzą instytucje społeczeństwa obywatelskiego, bronią inte-
resów i zasad demokratycznego państwa prawa”.

Z kolei premier Leszek Miller po raz pierwszy użył terminu spo-
łeczeństwo informacyjne, mówiąc o programie informatyzacji przygoto-
wywanym przez jego rząd.. Nie wynika jednak z dalszej wypowiedzi 
premiera, aby chodziło o dokładne pojmowanie tego terminu zgod-
nie z zasadami wyznaczonymi przez Tadao Umesamo, twórcę pojęcia 
społeczeństwa informacyjnego, lecz raczej o informatyzowanie społe-
czeństwa, co jeszcze nie czyni go społeczeństwem informacyjnym.

Zestawienie relacji słowa społeczeństwo z elementami utożsa-
mianymi, które choć nie są synonimiczne, w określonych kontekstach 
mogą występować wymiennie, pozwalają prześledzić ewolucję omawia-
nego pojęcia na przestrzeni lat. 

Wśród trzech najczęściej powtarzających się elementów utożsa-
mianych w każdym z okresów historycznych pojawiają się terminy pań-
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stwo i naród, dwukrotnie pojawia się termin obywatele143, raz pojawia się 
termin klasa robotnicza. W expose premierów PRL klasa robotnicza była 
zdecydowanie najczęściej wiązana ze społeczeństwem bądź przez two-
rzenie związków typu „klasa robotnicza i społeczeństwo”, bądź przez 
stosowanie tych terminów wymiennie w kolejnych zdaniach.

Tab. 18. Relacja pojęcia społeczeństwo z elementami utożsamianymi.

społeczeństwo

II Rzeczpospolita Polska

państwo
naród

obywatele

Polska Lubelska i PRL

klasa robotnicza
państwo
naród

III Rzeczpospolita Polska

państwo
obywatele

naród

Źródło: Opracowanie własne.

Interesujące wydaje się zestawienie najczęściej stosowanych związ-
ków syntagmatycznych słowa społeczeństwo z innymi wyrazami w tek-
stach omawianych expose.

Tab. 19. Związki syntagmatyczne pojęcia społeczeństwo.

II Rzeczpospolita Polska Polska Lubelska i PRL III Rzeczpospolita Polska

wysiłek społeczeństwa
siła społeczeństwa

udział społeczeństwa

potrzeby społeczeństwa
więź ze społeczeństwem
wysiłek społeczeństwa

służyć społeczeństwu
akceptowane przez społeczeństwo

informowanie społeczeństwa

Źródło: Opracowanie własne.

143 Termin obywatele pojawia się także w okresie PRL jako element utożsamiany słowa społeczeństwo, lecz 
jest dopiero na czwartym miejscu, obok słowa masy.
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Uwagę zwracają zwłaszcza związki syntagmatyczne terminu spo-
łeczeństwo w expose premierów III Rzeczypospolitej. Wyraźnie widać 
podmiotowość społeczeństwa, przedstawiciel władzy, w tym wypadku 
premier, podkreśla nową relację między państwem a społeczeństwem – 
społeczeństwu się służy, informuje się je, prowadzi się z nim dialog. Wła-
dza może robić jedynie to, co jest akceptowane przez społeczeństwo.

Kwestię podmiotowości społeczeństwa akcentował szczegól-
nie premier Tadeusz Mazowiecki: „Powodzenie działań przyszłego 
Rządu zależy od tego, czy zostanie on zaakceptowany i zrozumiany 
przez społeczeństwo.” „Kościół katolicki wypełniał doniosłą rolę  
w procesie odzyskiwania przez naród i obywateli należnych im praw, 
a także w nawiązaniu w przełomowych momentach – dialogu między 
władzą a społeczeństwem”. 

Z kolei z wystąpieniach programowych premierów II Rzeczy-
pospolitej Polskiej i PRL powtarza się związek wysiłek społeczeństwa.  
W pierwszym przypadku jest to dominująca syntagma większości expo-
se – państwo potrzebuje społeczeństwa, żeby istnieć, państwo wymaga 
od społeczeństwa wysiłku, udziału nie tylko w sprawowaniu władzy, 
ale przede wszystkim w ponoszeniu odpowiedzialności za państwo.

Władysław Grabski nawoływał w swoim expose z 1923 r.: „Napra-
wa Skarbu może być opartą bądź na rachowaniu na pomoc zewnętrzną, 
bądź na wysiłkach całego społeczeństwa. (...) Rząd stawia sobie za zada-
nie takie zogniskowanie wysiłków własnych społeczeństwa, by były one 
w stanie wyprowadzić nas z dzisiejszego ostrego stanu krytycznego”.

W expose okresu Polski Ludowej powtarza się związek syntagma-
tyczny więź ze społeczeństwem, który podobnie jak jedność narodu stanowił 
swego rodzaju zaklęcie, był przejawem wiary w magiczną funkcję ję-
zyka. W sytuacji, gdy rozdźwięk pomiędzy władzą a społeczeństwem 
stawał się coraz większy, podkreślenie więzi ze społeczeństwem inter-
pretować możemy albo jako wynik niewiedzy, zaślepienia, nieznajo-
mości realiów przez władzę, albo co bardziej prawdopodobne, jako 
świadomy zabieg, typowy dla nowomowy czasów PRL.

Piotr Jaroszewicz w wystąpieniu programowym z 1972 r. mó-
wił: „Cel ten (plan pięcioletni – przyp. AS) stanie się wspólnym mia-
nownikiem programu prac Rządu, zasadniczym bodźcem dalszego 
doskonalenia pracy całej administracji, umacniania jej więzi ze spo-
łeczeństwem”.

Z kolei w 1976 r. podkreślał: „W więzi ze społeczeństwem, w at-
mosferze współgospodarowania i współodpowiedzialności będziemy 
krok za krokiem przekształcać w rzeczywistość uchwały VII Zjazdu 
partii – partii naszego narodu”.
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Ojczyzna, naród, społeczeństwo  
– ważne słowa języka polityki

Przedstawione powyżej rozważania zdają się potwierdzać zapre-
zentowaną na początku tego rozdziału tezę, że język jest zwierciadłem 
rzeczywistości, a jego związek z przekształceniami społecznymi jest 
niepodważalny. Trzy wybrane do analizy terminy: ojczyzna, naród, społe-
czeństwo, terminy mające ogromną semantyczną pojemność, pojawiały się 
w expose premierów Polski w latach 1919-2004 z różną częstotliwością, 
często także implikowały różne znaczenia. Nadużyciem byłoby stwier-
dzenie, że różnice frekwencyjne były przypadkowe, a na ich podstawie 
nie można wnioskować o zmianach zachodzących w języku polityki. 

Wśród trzech omawianych terminów wyrazem szczególnie zależ-
nym od światopoglądu użytkowników języka jest leksem naród – po-
strzegany z różnych perspektyw (kulturowej, ideologicznej, państwo-
wo-obywatelskiej, nacjonalistycznej) i miewający różne nacechowanie 
emocjonalno-wartościujące.

Analiza expose premierów Polski wyraźnie pokazuje, że choć przez 
ostatnie 100 lat posługiwano się, ogólnie rzecz ujmując, tym samym 
językiem, to jednak język ten obarczany był tak wieloma diametralnie 
odmiennymi konotacjami, tak różnym nacechowaniem emocjonalnym 
poszczególnych słów i zwrotów, że w rezultacie wytwarzał całkiem 
nowy system wartości, implikował nowy sposób myślenia o świecie. 

Język, będąc podstawowym narzędziem komunikacji i „maszyną 
do produkcji znaczeń” odtwarza i rejestruje zmiany zachodzące we-
wnątrz każdego społeczeństwa, lecz z drugiej strony – sam wpływa na 
społeczeństwo, odciska na nim swoje piętno. Zależność ta jest szcze-
gólnie widoczna właśnie w języku polityki.
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Zakończenie

Analiza politologiczna i semantyczna expose premierów Polski, 
mimo, że swym zasięgiem obejmuje bardzo szeroki zakres materiału ba-
dawczego, nie pozwala na pełne zdefiniowanie języka polityki. Expose
prezentujące ogólną linię polityczną rządu i założenia polityki społecz-
no-gospodarczej, przez swą specyfikę nie pozwala dotrzeć do wszyst-
kich mechanizmów występujących w języku polityki. Materiał badawczy 
powinien zawierać dodatkowo wypowiedzi polityków w mediach, ulotki, 
plakaty i inne druki wyborcze, hasła i slogany partyjne itp. 

Z drugiej jednak strony – właśnie dzięki ścisłym wymogom for-
malnym, którym podlega wypowiedź programowa szefa rządu, expose 
są znakomitym materiałem do analizy, ponieważ mniej niż inne formy 
języka polityki skażone są podporządkowaniem środków językowych 
funkcji perswazyjnej. Dzięki temu na podstawie analizy semantycznej 
można wyciągać wnioski natury politologicznej. 

Wskaźniki takie, jak: kluczowe słowa, zwroty i pojęcia oraz me-
taforyka i wartościowanie, charakteryzują postawę polityczną mówcy, 
jego relacje z występującymi na scenie politycznej podmiotami, ocenę 
momentu historycznego, a także pozycję w rządzie i własnej partii czy 
ugrupowaniu. Analiza jakościowa i – w mniejszym stopniu – ilościowa 
tekstu expose pozwala na wyodrębnienie różnic wynikających z przy-
należności partyjnej, światopoglądu czy sytuacji społeczno-politycznej 
w chwili wygłaszania expose.

1. Różnice rysują się już od pierwszych akapitów expose. Premierzy, 
zwracając się do sejmu, posiłkują się zwrotami: Panowie, Panowie i Panie 
Posłowie, Wysoki Sejmie, Obywatele Posłowie. W okresie II Rzeczypospolitej 
najczęściej był to zwrot: Panowie, rzadziej Wysoki Sejmie. Tylko w jednym 
przypadku premier zwracał się do Sejmu per koledzy (F. Sławoj-Składkow-
ski). Niektórzy premierzy tego okresu unikali bezpośrednich zwrotów 
do Sejmu (K. Bartel), podczas gdy inni zaczynali od niego niemal każdą 
myśl, wykazując się zresztą niebywałą elokwencją (I.J. Paderewski – m.in. 
Narodu Wybrańcy, Władni Gospodarze). 

Po wojnie, w okresie Polski Lubelskiej i PRL, zwroty do sejmu 
zostały, jak wiele innych mechanizmów języka, unormowane i ujedno-
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licone, jednak wbrew powszechnie przyjętemu w kręgach ówczesnej wła-
dzy zwyczajowi premierzy nie używali zwrotu towarzysze (ani raz w ciągu 
prawie 50 lat), lecz Obywatele Posłowie, Wysoka Izbo, Wysoki Sejmie. Można 
domniemywać, że decyzja o zaniechaniu w expose stosowania zwrotu 
Towarzysze służyła podkreśleniu, że sejm jest Frontem Jedności Na-
rodowej, a więc w poselskich ławach siedzą demokratycznie wybrani 
przedstawiciele różnych partii i ugrupowań. 

Z kolei w III Rzeczypospolitej spotykamy niemal wszystkie zwro-
ty do sejmu, uwagę zwraca natomiast większa rola marszałka sejmu, 
którego większość premierów honoruje osobnym powitaniem.

2. Sposób wygłaszanie expose odzwierciedla często pozycję premie-
ra w rządzie i własnym ugrupowaniu, a także stopień poczucia odpowie-
dzialności za państwo. Tu zmienna zależy bardziej od osobowości pre-
miera i sytuacji politycznej w danym momencie historycznym, niż epoki, 
w której wygłaszane jest expose. Poza okresem PRL, w którym premie-
rzy bardzo rzadko mówili w pierwszej osobie, częściej zaś w liczbie mno-
giej lub bezosobowo: „Należy stwierdzić...”, „Trzeba podkreślić”, forma 
wypowiedzi zależna jest przede wszystkim od pozycji premiera. 

I tak niezależność Ignacego Paderewskiego znalazła odbicie w jego 
expose – premier mówił w pierwszej osobie, we własnym imieniu. Jako 
jeden z niewielu premierów samodzielnie napisał swoje expose, stąd być 
może jest ono tak charakterystyczne i emocjonalne. Niezależność i pew-
ność siebie przebija się także z wypowiedzi programowej Władysława 
Grabskiego, który mówi zarówno w pierwszej osobie, jak i w imieniu 
rządu i Naczelnika Państwa. W podobnym, zdecydowanym tonie wy-
powiada się także Antoni Ponikowski i Władysław Sikorski. Co cieka-
we, zarówno Paderewski, Grabski, jak i Ponikowski w okresie pełnienia 
funkcji premiera nie należeli do żadnej partii – Grabski i Ponikowski 
byli przykładami bezpartyjnych fachowców, z jakimi rzadko mamy do 
czynienia w Polsce. Pozostali premierzy II Rzeczypospolitej unikali mó-
wienia we własnym imieniu, wypowiadali się tylko jako przedstawiciele 
rządu, niektórzy odwoływali się także do autorytetu Józefa Piłsudskiego 
(M. Kościałkowski-Zyndram, F. Sławoj-Składkowski).

Premierzy III Rzeczypospolitej częściej mówią w imieniu rządu 
niż swoim, choć jest kilka przykładów przeczących tej tezie. W pierw-
szej osobie, nie unikając tonu bardzo osobistego, wypowiada się Tade-
usz Mazowiecki. Silną osobowość i zdecydowanie widać także w wypo-
wiedzi programowej Hanny Suchockiej i Leszka Millera. Z kolei słabą 
pozycję w rządzie, a wręcz rolę wasala odzwierciedla expose Jerzego 
Buzka, który od początku swojego wystąpienia powołuje się na Maria-
na Krzaklewskiego, obszernie cytując jego wypowiedzi.
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3. Analiza expose dostarcza także dowodów na istnienie specyficzne-
go języka partii prawicowych i lewicowych144. Trudniejsze jest natomiast 
wyróżnienie cech charakterystycznych języka premierów reprezentujących 
centrum sceny politycznej – nie ma ich jednak w historii Polski zbyt wielu, 
może poza Aleksandrem Skrzyńskim, który był liberałem i reprezentował 
typ technokraty, oraz Janem Krzysztofem Bieleckim, mówiącym językiem 
pragmatycznym, precyzyjnym i zintelektualizowanym, polscy premierzy 
zawsze mieli wyraźne odchylenie prawicowe lub lewicowe. 

W zakresie niemal każdego analizowanego zagadnienia rysuje się wy-
raźna granica między treścią i formą expose premierów reprezentujących 
partie i ugrupowania prawicowe i centroprawicowe oraz lewicowe. Nie 
widzę potrzeby wyróżniania reprezentantów partii chłopskich, ponieważ 
specyfika ich języka jest bardzo bliska językowi prawicy narodowościowej.

Premierzy o poglądach prawicowych zdecydowanie częściej, niż 
premierzy lewicowi, pomijając okres PRL, używają dla określenia Polski 
i Polaków słów ojczyzna i naród. Określenia te pojawiają się w kontekstach 
wskazujących, że wyrazy owe odnoszą się do wartości narodowych, do 
konotacji kulturowych i patriotycznych145, podczas gdy premierzy lewicowi 
częściej mówią o społeczeństwie i obywatelach. Słowo państwo pojawia się z po-
dobną częstotliwością we wszystkich expose, niosąc treści natury organiza-
cyjno-prawnej, gospodarczej, społecznej i politycznej, choć w expose pre-
mierów lewicowych mocniej podkreśla się rolę państwa dla obywateli146.

Różnice występują także w warstwie aksjologicznej – prawica wy-
żej ceni wartości chrześcijańskie, patriotyczne, rodzinne, lewica pre-
feruje wartości humanistyczne, ogólnoludzkie, szczególnie podkreśla-
jąc wagę tolerancji. Prawicowi premierzy odwołują się do przeszłości, 
tradycji, historii, podczas gdy lewicowi wybierają przyszłość i do niej 
odwołują się w expose. Prawica zdecydowanie częściej używa nazw 
wartości i słowa wartość, bazę aksjologiczną expose budując na war-
tościach podstawowych, transcendentnych. Lewica preferuje wartości 
instrumentalne, nietranscendentne.

Dla języka premierów PRL charakterystyczne są z kolei antywarto-
ści oraz wyraźny dychotomiczny podział świata: my – oni, dobrzy – źli.

144 Korzystam z kategoryzacji dokonanej [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Woj-
taszczyk, W. Jakubowski, Aspra-Jr, Warszawa 2002.
145 Potwierdzają to także najnowsze badania K. Ożoga. Patrz: Język w służbie polityki..., dz. cyt.
146 Por. A. Koper, Państwo jakie jest i jakie być powinno, [w:] Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne,  
red. J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-Brzozowska, Wyd. UMCS, Lublin 1993, s. 199-211.
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Zmienne zauważyć można także w metaforyce expose. Premie-
rzy o poglądach prawicowych i centroprawicowych chętnie korzystają  
z metafory Ojczyzny-matki, Polski-wału obronnego, przedmurza chrześcijaństwa, 
podczas gdy lewicy i liberałom bliższe są metafory państwa-maszyny i pań-
stwa-organizmu ogarniętego chorobą. Premierzy lewicowi III Rzeczypospolitej 
wprowadzili do expose także metaforykę polityki jako gry, teatru i sportu.

W expose premierów PRL dominuje z kolei metaforyka militarna, 
teatralno-cyrkowa oraz metafora drogi, marszu i bagna, zgnilizny. Tę ostatnią 
szczególnie chętnie stosowano w celu określenia przeciwników poli-
tycznych i wrogów systemu.

Również w zakresie słów sztandarowych różnice w języku expose 
premierów lewicowych i prawicowych są znaczne. Miranda prawicy to: 
patriotyzm, wolność i prawda, podczas gdy dla lewicy wyrazy pozytywnie 
nacechowane to przede wszystkim: przyjaźń, bezpieczeństwo, współpraca  
i dialog. Z kolei kondemnanda prawicowych premierów to głównie ko-
munizm i bolszewizm, dla lewicy zaś bieda, ubóstwo. Różnic nie ma nato-
miast we frekwencji takich słów jak: kryzys, bezrobocie, inflacja, korupcja.

Szczególne różnice widać w języku prawicy i lewicy w początkowym 
okresie III Rzeczypospolitej. Język premierów prawicowych, zwłaszcza 
Jana Olszewskiego, którego expose zdominował temat dekomunizacji  
i desowietyzacji, był bardzo emocjonalny, agresywny, obciążony ideologicz-
nie. Z kolei język lewicy był pragmatyczny, starannie unikano zwłaszcza 
wszelkich elementów, które mogłyby się kojarzyć z nowomową. Premie-
rzy lewicowi chętnie posługiwali się językiem demokracji, wiele mówiąc 
o społeczeństwie obywatelskim i społeczeństwie informacyjnym.

4. Wyrazem zaskakująco rzadko pojawiającym się w expose jest 
słowo rodacy, które znajdujemy niemal wyłącznie w wystąpieniach pro-
gramowych pierwszych premierów Polski Ludowej. Określenie to stosu-
je się jednak jedynie w odniesieniu do Polaków mieszkających za granicą, 
nigdy do Polaków mieszkających w Polsce: „(...) nasi rodacy w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie”. „Jeszcze raz korzystając z okazji, wzy-
wam wszystkich uczciwych rodaków do szybkiego powrotu do kraju” 
(E. Osóbka-Morawski). „(...) wróciło dotąd do kraju ponad 15 000 na-
szych rodaków wraz z całym swym dobytkiem” (J. Cyrankiewicz).

5. W expose odbicie znajdują także zjawiska niezwiązane z polityką 
czy gospodarką. Takim ważnym momentem w dziejach parlamentaryzmu 
polskiego jest wzrost roli mediów, zwłaszcza elektronicznych. Premierem, 
który pierwszy zdał sobie sprawę, że jego expose za pośrednictwem środ-
ków masowego przekazu trafi do społeczeństwa, był Antoni Ponikowski.

Podczas gdy pierwsi premierzy II Rzeczypospolitej zwracali się jedy-
nie do Sejmu, Ponikowski wykorzystał obecność dziennikarzy i w swoim 
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wystąpieniu zwrócił się, choć jeszcze nie bezpośrednio, do całego narodu. 
Jego przesłanie do społeczeństwa sformułowane zostało językiem pro-
stym, precyzyjnym, a jednocześnie miało „chwytać za serce” i zmusić do 
ofiarności na rzecz młodego państwa. Od tego momentu rolę mediów do-
strzegli i wykorzystali także inni premierzy Polski międzywojennej, zwra-
cając się do społeczeństwa za pośrednictwem prasy. Niestety po zamachu 
majowym premierzy w dziennikarzach widzieli głównie przeciwników sa-
nacji i rozsadników anarchii, atakując w expose prasę i tym samym, rezy-
gnując z wykorzystywania jej do komunikowania się z narodem.

Rolę mediów, zwłaszcza, że były one całkowicie podporządko-
wane władzy ludowej, potrafili wykorzystać premierzy PRL. Niemal 
w każdym expose pojawiał się apel do społeczeństwa o współdziałanie 
i czujność. Apele te wypowiadane były w sposób podniosły, uroczysty, 
lecz językiem prostym, emocjonalnie nacechowanym, i to właśnie one 
w całości transmitowane były przez radio, przedrukowywane w prasie 
czy w kolejnych latach pokazywane w telewizji. Media nie tylko wyko-
rzystywano, ale i o nich mówiono i do nich się zwracano – premierzy 
Polski Ludowej w expose prosili media o pomoc i przychylność, pod-
kreślając ich współodpowiedzialność za Polskę. Józef  Cyrankiewicz 
chętnie cytował środki masowego przekazu, powołując się nawet na 
„New York Timesa” i zachodnioniemiecką telewizję.

Premierzy III Rzeczypospolitej równie chętnie korzystają z po-
średnictwa mediów, zwracając się tą drogą do społeczeństwa. Świado-
mość roli środków masowego przekazu jest jednak dużo większa niż 
w poprzednim okresie – wystąpienia premierów nadawane są w naj-
lepszym czasie antenowym, język całego expose, a nie tylko apelu do 
obywateli, jest prosty, dostosowany do kompetencji komunikacyjnych 
przeciętnego Polaka. Premierzy podkreślają otwartość, jawność życia 
publicznego, próbują zdobyć sympatię widzów, wykorzystując słownic-
two potoczne, kolokwialne. Coraz częściej pojawiają się także w expose 
premierów wypowiedzi populistyczne, skierowane nie do sejmu, lecz 
właśnie do odbiorców mediów.

6. Średnia długość expose w kolejnych okresach historycznych była 
różna. W II Rzeczypospolitej wynosiła 8 stron, przy czym najkrótsze 
expose wygłosił Felicjan Sławoj- Składkowski w grudniu 1938 r., naj-
dłuższe zaś Kazimierz Bartel w 1926 r., dwa miesiące po przewrocie 
majowym. W okresie powojennym wystąpienia programowe premierów 
wydłużyły się znacznie. Rekordzistą był Józef  Cyrankiewicz (29 stron), 
najkrócej zaś mówił Bolesław Bierut (4 strony). Średnia długość 
expose premiera w PRL to 12 stron. W III Rzeczypospolitej Polskiej  
w długości wystąpień premierów nie ma wielkich różnic. Z wyjątkiem 
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Czesława Kiszczaka, którego wystąpienia należały do najkrótszych  
(4 strony i 1 strona), średnia długość expose III RP to 9 stron. 

7. Konstrukcje wystąpień programowych, wygłoszonych w latach 
1919-2004, także były różne, choć tu różnice nie pokrywają się z grani-
cami okresów historycznych. Dominującą formułą expose było przed-
stawianie listy priorytetów, czyli głównych zadań rządu. Konstrukcję 
taką spotykamy w wystąpieniach premierów: Witosa, Ponikowskiego, 
Jędrzejewicza, Sławoj-Składkowskiego, Bieruta, Cyrankiewicza, Jaro-
szewicza, Rakowskiego, Mazowieckiego, Olszewskiego, Buzka, Mil-
lera. Część premierów koncentrowało się w swoich wystąpieniach na 
problemach i przedstawiało ich listę oraz sposoby rozwiązania. Zrobili 
tak premierzy: Grabski, Skulski, Witos, Bartel, Nowak, Kościałkow-
ski-Zyndram, Oleksy, Pawlak, Cimoszewicz, Suchocka. Pojawiały się 
także inne wątki – wygłaszano pochwały dla poprzedników (Paderew-
ski dziękował Moraczewskiemu, Cyrankiewicz przypominał działania 
Osóbki-Morawskiego), krytykowano ich (Buzek obarczył rząd koalicji 
SLD-PSL odpowiedzialnością za fatalny stan gospodarki, Miller w tym 
zakresie odwdzięczył się z nawiązką koalicji UW-AWS), tłumaczono 
motywy objęcia funkcji premiera (Paderewski, Ponikowski, Sikorski, 
Babiuch, Jaruzelski) czy przedstawiano osiągnięcia rządu (głównie pre-
mierzy PRL). Premier Belka swoje expose określił jako „swoisty roczny 
kontrakt, propozycję umowy na wykonanie konkretnej pracy”.

Język expose premierów II Rzeczypospolitej Polskiej charakteryzuje 
styl wysoki, często patetyczny. W zależności od światopoglądu premiera  
i jego przynależności partyjnej dominuje dyskurs romantyczny, przywo-
łujący wartości narodowe i chrześcijańskie lub dyskurs liberalny, techno-
kratyczny, odwołujący się do pragmatyzmu, praw ekonomii i skuteczności 
działania147. Wywód prowadzony jest z dbałością o zachowanie ciągłości 
logicznej i poprawności stylistycznej. Obowiązuje tradycyjny, rozbudowa-
ny model grzecznościowy, wielokrotnie w ciągu każdego expose powta-
rzane są oficjalne zwroty adresatywne. Zwraca uwagę bogata leksyka, 
w tym szeroki wybór przymiotników z zasobu polszczyzny literackiej.

Expose premierów Polski Ludowej wykazują wszelkie cechy nowo-
mowy. Obowiązuje styl urzędowy, choć częste są także wtręty patetycz-
ne, co sprawia wrażenie dysonansu. Język pełni funkcję instrumental-
ną, podrzędną w stosunku do celów propagandowych, stąd stosunko-
wo częste błędy logiczne, stylistyczne i gramatyczne. W wystąpieniach 

147 Patrz: K. Ożóg, Język w służbie polityki..., dz. cyt., s. 44.
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programowych tego okresu spotykamy także zjawisko agresji słownej i 
dosadności, skierowane przeciwko wrogom systemu. Język jest schema-
tyczny, spetryfikowany, podporządkowany ideologii. Uwagę zwraca jego
ubóstwo – zamiast różnorodności i bogactwa obowiązuje utrwalony za-
sób słownictwa i frazeologii. W ramach tej strategii używa się terminów 
nazywających i porządkujących, które pozwalają łatwiej definiować pew-
ne zjawiska, klasyfikować je jako dobre lub złe czy po prostu ukrywać
pod nimi niewygodne fakty. Pewne zmiany jakościowe zauważyć można 
w latach 80. Świadomość utraty wiarygodności w oczach społeczeństwa 
sprawiła, że w expose zaczęły się pojawiać pewne elementy pluralizmu 
językowego, a dotychczasowy, sztywny i szablonowy język zastąpiono 
językiem prostszym, odwołującym się do uczuć i emocji.

Radykalne odrzucenie języka władzy komunistycznej przez Polaków 
w 1989 r., znalazło odzwierciedlenie także w expose premierów III Rze-
czypospolitej. Język wystąpień programowych lat 90. jest prosty, pod-
porządkowany wymogom komunikatywności. Świadomość masowego 
upowszechnienia expose za pośrednictwem mediów sprawia, że język 
traktowany jest instrumentalnie, jako narzędzie wywierania wpływu na 
odbiorców i kształtowania opinii publicznej. Wyraźne są także ten-
dencje postmodernistyczne, które zachwiały polską normą językową i 
wprowadziły swobodę mówienia i luz językowy148. Konsekwencją tego 
jest ekspansja stylu potocznego, który nawet w tak ważnych wystąpie-
niach, jak expose, wypiera styl wysoki i język literacki. Powszechna jest 
także gra językowa, intertekstualność, mieszanie różnych konwencji, 
a nawet modyfikacja zwrotów frazeologicznych. Leksyka expose pre-
mierów III RP jest bogata, jednak w warstwie przymiotnikowej uwagę 
zwraca niewielka jej różnorodność. Zanikają także rozbudowane formu-
ły grzecznościowe, rzadko stosowane są zwroty adresatywne. Nasilają 
się błędy językowe, frazeologiczne, składniowe. Do dominujących ty-
pów dyskursu – romantycznego i liberalnego – coraz częściej dołącza 
dyskurs populistyczny, skrajny, emocjonalny. Jego nasilenie od połowy 
lat 90., głównie za sprawą Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin, znalazło 
odzwierciedlenie także w expose Jerzego Buzka i Leszka Millera.

148 Tamże, s. 29.
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Premierzy II Rzeczypospolitej

Ignacy Jan Paderewski  
Expose z 20 lutego 1919 r.

Wysoki Sejmie!
Zanim przystąpię do zdania sprawy z mego krótkiego urzędowania, 

niech mi wolno będzie wypowiedzieć wstępnych słów kilka.
Stawam przed Wami Narodu Wybrańcy, przed Wami, naszej ziemi polskiej 

władni gospodarze, z serdecznym wzruszeniem, ale bez trwogi. Składam Wam 
ukłon głęboki i korny, ale nie bez dumy. Bo oto dzisiaj w wolnej Warszawie, gdy 
Sejm polski obraduje, po wielu latach, pierwszy Sejm polski odrodzonej Rzeczy-
pospolitej, każdy z Polaków dumny być powinien, że nareszcie przed własną na-
rodową władzą wolno mu kornie uchylić czoła. Wszyscyśmy dumni, lecz strzeż-
my się pychy. To cośmy posiedli, to czym się dziś szczycimy – nie jest wyłącznie 
naszą tylko zdobyczą. Sięgali po nią nieustannie, wytrwale i nieustraszenie, oj-
cowie i praojcowie nasi. Pokolenie za pokoleniem z ufnością i wiarą, niekiedy 
beznadziejną w poczuciu obowiązku tylko chwytało za broń, powstawało do 
wielkiego czynu, do wielkiego dzieła, do walki o wyzwolenie, o to by bohatersko 
ginąć za Polskę na polu chwały, lub też rozpacznie wygnańczo ułożyć się do snu 
wiecznego na obcej ziemi. Ale za Polskę nie tylko walczyli wojownicy, walczyli 
za nią, o nią i dla niej rycerze słowa, barw i dźwięków, szermierze myśli nauki  
i wiedzy. Oni to przez długie lata ucisku i niedoli krzepili nasze zbiedzone serca, 
hartowali naszą wolę, urabiali, doskonalili, podnosili naszą narodową duszę. Im 
to zawdzięczamy ten rozwój przedziwny naszej mowy ojczystej, jednej z naj-
piękniejszych i najbogatszych na świecie, im to zawdzięczamy tę polską kulturę, 
tę zasobną naukę i pokorną sztukę. Im to zawdzięczamy, że dziś stanąć możemy 
z podniesionym czołem, wołając głośno i śmiało o prawa należne jedynie tym 
narodom, które się wzniosły na wyniosłe ducha wyżyny.

Niechże w tej uroczystej chwili myśl nasza dziękczynnie pobieży ku nim, 
ku tym duchom świetlanym, zasłużonym, ze czcią naszą głęboką i miłością ser-
deczną. Wielcy i głośni obrońcy Ojczyzny, skromni i cisi męczennicy polskie idei, 
prorocy, zwiastuni i siewcy polskiego odrodzenia, niech będą błogosławieni! 

Spoglądając na to dostojne poselskie koło, na te nasze kochane kmiecie-ko-
łodzieje, radują się polskie źrenice, podczas gdy jednak w sercach naszych zamiesz-
kuje wciąż jeszcze niepokój i trwoga. Odrodzenie Ojczyzny poczęło się w ciemno-
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ści, we krwi i w bólu. Męczona długą wojną, znękana przez najeźdźców Ojczyzna 
nasza zubożała bardzo. Zniszczono jej pola, bezlitośnie przetrzebiono lasy, zruj-
nowano przemysł, niegdyś bogaty, doszczętnie. Ustał nasz handel zewnętrzny, 
przerwały się niemal zupełnie nasze stosunki z cywilizowanym światem. Tysiące, 
tysiące ludzi znalazło się bez pracy, bez chleba, bez zdrowia. Powrót uchodźców  
i jeńców ze wschodu i zachodu powiększa z dniem każdym liczbę tych ofiar
polskiej niedoli. O wszystkich powinniśmy pamiętać, ale o byłych wojskowych 
chyba że najwięcej, bo ci niewątpliwie najbardziej cierpieli. 

Podczas gdy szczęśliwsze państwa sprzymierzone od trzech już miesięcy 
zupełny i świetny tryumf  święcą, my jeszcze wciąż orężnie granic Ojczyzny 
bronić musimy. Dlaczego? W głębinach tej polskiej ziemi, której powierzchnia 
tak wiele ucierpiała, tkwią bogactwa i skarby ponętne i kuszące: mamy węgiel, 
sól, cynk, ołów, galman, mamy olej skalny i wosk ziemny, więc cóż dziwnego, 
że się bronić musimy.

W trudnych zaiste warunkach obejmował władze rząd poprzednika moje-
go, pana Moraczewskiego. O działalności jego wypowiedziałem już gdzie indziej 
swe zdanie. Dziś przyjrzyjmy się tej pracy i tej działalności owocnej z bliska. 
Zbadawszy wiele tymczasowych zarządzeń, ustaw i dekretów, poczytuję sobie 
za obowiązek zdanie to stwierdzić stanowczo. Poprzednicy nasi pracowali wedle 
możności i sił, według sumienia i najlepszej woli. Warunki chwili, okoliczności 
od rządu niezależne, pewne fakty, którym na razie najwyższa tymczasowa wła-
dza państwa zapobiec nie była w stanie, nie pozwoliły na uznanie poprzedniego 
rządu przez państwa sprzymierzone. Niechęć i brak patriotyzmu tych, co kufer-
kom, skrytkom, sakiewką bardziej niż skarbowi Rzeczypospolitej Polskiej ufając, 
na pożyczkę państwową nie zapisywali się, i, powiedzmy otwarcie, dotychczas 
wytrwale i karygodnie nie zapisują się podkopały kredyt wewnętrzny poprzed-
niego rządu. Krewkie nieco, przedwczesne oświadczenie niektórych członków, 
dotyczące przewrotowych reform w dziedzinie przemysłu, zatrwożyły kapitały 
zagraniczne. Rząd ustąpił. Na wezwanie Naczelnika Państwa i przy jego popar-
ciu, za radą p. Jędrzeja Moraczewskiego, zgodnie z życzeniem przedstawicieli 
rozlicznych stronnictw we wszystkich trzech naszych dzielnicach, przystąpiłem 
do utworzenia Rady Ministrów o charakterze wybitnie fachowym.

Zapewniono mnie z miarodajnych stron, że gabinet kompromisowy 
koalicyjny nie uspokoiłby umysłów, że przeciwnie, spotkałby się z bardzo gwał-
towną ze strony lewicy opozycją, która natomiast, jak mi zapewne w najlepszej 
mówiono wierze, takiego gabinetu fachowego nie zwalczały bardzo, a zacho-
wałyby się raczej obojętnie. W tych warunkach podjąłem się najcięższego oby-
watelskiego obowiązku: przyjąłem władzę. Przyjąłem ją bez radości, ale tak, jak 
przystało w chwilach niebezpieczeństwa, posłusznie i po żołniersku. Przyjąłem 
nie dla korzyści ani też dla ambicji. Wielki to wprawdzie zaszczyt tak wysoki  
w Rzeczypospolitej piastować urząd, ale dla serca, które by każdemu dogodzić 
pragnęło, do prawdy wysiłek to zbyt kosztowny. Gdyby nie gorliwe, niezmor-
dowane trudy, gdyby nie te światłe rady tych oto Panów, których współudział 
miałem szczęście pozyskać, gdyby nie to miłe, choć krótkie z nimi koleżeństwo, 
z którego dumny jestem, byłby to ciężar nie do zniesienia. Rząd nasz nie służył 
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osobom, nie służył żadnym stronnictwom, służył wyłącznie i li tylko ojczyźnie. 
Zadania i cele jego zostały jasno określone pierwszego dnia po objęciu przezeń 
władzy. Czy w ciągu 23 dni urzędowania mógł osiągnąć wszystkie cele i spełnić 
wszystkie zadania, niech to Wysoki Sejm rozstrzygnąć raczy.

Zgodnie z myślą i postanowieniem Naczelnika Państwa, należało przede 
wszystkim przeprowadzić wybory, przyspieszyć i ustalić datę zwołania Sejmu.

Dzięki powadze, ostrożności i skuteczności zarządzeń p. ministra spraw we-
wnętrznych, wybory, zwłaszcza w stolicy i wielkich miastach kraju, odbyły się dość 
pomyślnie. Liczni cudzoziemcy, chwilowo tu bawiący, bardziej z wyborami niż my 
obeznani, odzywają się o wyborach nie tylko z uznaniem, ale nawet z podziwem. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych starało się usilnie o to, ażeby wszędzie ustawa 
wyborcza jak najściślej uszanowana była, ażeby nigdzie, o ile to w ludzkiej mocy, 
nigdzie nie wywierano choćby najmniejszego ze strony władz nacisku. Jeżeli to się 
nie wszędzie powiodło to już trudno. Dzieł ludzkich doskonałych nie ma. (...)

Komitet Narodowy Polski nigdy się rządem nie mianował. Po władzę 
w kraju sięgał zgoła, czerpiąc powagę i moc w cichych, ale uroczystych za-
pewnieniach przedstawicieli kraju oraz wychodźstwa, że większość narodu  
z Francja, Anglią, Włochami, Ameryką Północną trzyma. Objął on odważ-
nie w poczuciu świętego obowiązku nie zajęte przez nikogo stanowisko. Za-
daniem jego była obrona Polski. Starał się on spełnić to zadanie sumiennie 
i uczciwie i spełniał je jak chciał, tj. sumiennie i uczciwie. Dzisiaj Komitet 
Narodowy Polski jest już tylko delegacją polską na kongresie pokojowym, 
działającą z ramienia i w imieniu rządu polskiego. Jednym z głównych za-
dań obecnego rządu było jasne określenie Polski względem państw ententy, 
zadzierzgnięcie najbliższych i najprzyjaźniejszych stosunków ze zwycięskimi 
sprzymierzonymi narodami. I zdaje się, że się to nam powiodło.

Nader życzliwie, przyjaźnie i serdecznie utworzenie się naszego rządu powita-
ne zostało w chronologicznym porządku przez państwa następujące: Stany Zjed-
noczone, Francję, Włochy, Anglię, a przedwczoraj przez Rumunię. Cztery wielkie 
mocarstwa nie poprzestały na słowach tylko. Przysłały one nam tutaj pokaźne 
przedstawicielstwo swoje, tę międzysojuszniczą misję, której wyraźnym zadaniem 
jest niesienie nam pomocy. Przyszły już dziesiątki wagonów z bronią i amunicją. 
Przyszły już wagony amerykańskiego Czerwonego Krzyża z cennymi dla nas da-
rami, z opatrunkami i lekarstwami dla żołnierza polskiego, który podczas tej woj-
ny tak strasznie ucierpiał. Żywność nadchodzi w ogromnych ilościach. Wczoraj 
przybyło do Warszawy 80 wagonów najprzedniejszej pszennej mąki. Dalsze zapa-
sy idą i moglibyśmy raźniej spoglądać w przyszłość, gdyby nie garstka wichrzycieli 
porządku publicznego wewnątrz i gdyby nie nasze z sąsiadami stosunki.

Te nasze stosunki z najbliższymi sąsiadami zasługują na jak najpilniejszą uwa-
gę Wysokiego Sejmu. Dotychczasowym wynikiem wszechświatowej wojny był 
istotnie wielki tryumf  polskiej idei. Stało się to, o czym najśmielsi nawet marzyć 
nie śmieli, to o co tylko wierzący i ufni za Mickiewicza idąc przykładem, żarliwie 
do Boga zanosili modły, stał się cud! Bo oto na chwałę i na zbawienie polskiego 
narodu, runęły i w gruzach leżą wszystkie trzy zaborcze i znienawidzone cesarskie 
trony! Ale czy runęły one na zawsze? Przypatrzmy się nieco tej sytuacji.
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Dotychczas rozpadła się i to zdaje się na dobre jedna tylko monarchia,  
tj. cesarstwo austriackie. O Niemczech i o Rosji tego jeszcze tak śmiało i pewnie 
powiedzieć nie możemy. Rewolucja niemiecka ma cechy wyraźnej nieszczerości. 
Republikanizm niemiecki wygląda na obłudę. Przecież niedawno, kilka dni temu 
ci republikanie poważyli się nazwać braci naszych ukochanych z Poznańskiego 
poddanymi niemieckimi, a kilkunastu żołnierzy naszych za to, że walczyli w obro-
nie własnego życia, skazali ci republikanie na 145 lat ciężkiego więzienia. Marszałek 
Foch kazał im zaprzestać walki. Usłuchali rozkazu po niemiecku! Bo oto walczyli  
z coraz większą zaciętością i zaciekłością, aż do ostatniej chwili, zadając nam za 
pomocą wybuchowych pocisków i gazów trujących ciężkie straty nie tylko w sze-
regach lecz i wśród cywilnej ludności. I jak tu obecny poseł Korfanty oświad-
czył, w dalszym ciągu dziś jeszcze walczą.

Wysoki Sejmie. Polska wielkiej armii wymaga! 
Od północno-wschodu, powtarzam płynie ku nam krwawa fala rosyj-

skiego bolszewizmu. Arcykapłani każdemu, kto na tę nową wiarę przechodzi, 
obiecują szczęście doczesne i raj na ziemi. Znamy ten język, przemawiali tym 
językiem już do nas ci, którzy ongi starali się lud polski na prawosławie nawra-
cać. Wschód się nie zmienił. Bolszewizm upadnie bo upaść musi, ale, obym 
był złym prorokiem, na gruzach jego może powstać nie tylko republika, ale  
i carat jakiś nowy. Tymczasem w tej Rosji rozszalałej i rozhukanej, w tej Rosji 
chaotycznej żyją setki tysięcy rodaków naszych, żyją w głodzie, chłodzie, nędzy, 
w grozie i trwodze. Tysiące ich już rozstrzelano. Mińsk, Pińsk i Wilno nasze  
w bolszewickich rękach. Niebezpieczeństwo jest groźne i wielkie.

Wielki Sejmie, Polska wielkiej armii pożąda!
Obrona Lwowa przeciwko kozaczyźnie w XVII stuleciu była i jest jedną  

z najpiękniejszych kart dziejów naszych, ale ta obrona Lwowa miesięcy ostat-
nich, tygodni i dni ostatnich, bodaj jest piękniejszą i szczytniejszą jeszcze! Pod-
jęły się jej niewiasty, dziewczęta i dzieci nasze a prowadzi ją dalej nieustraszenie 
i mężnie ubogie lecz bohaterskie wojsko nasze. Obrończyniom i obrońcom 
Lwowa – cześć! Lwów nasz! Nasza już była ta ziemia lwowska, te czerwienne 
grody, gdy je wraz z Przemyślem przed laty bez mała tysiącem Włodzimierz Ki-
jowski na Lachach zdobywał. Odbierana przez Polaków, zdobywana ponownie 
przez Rusinów, stała się ta ziemia w roku 1140 samodzielnym państwem, które, 
przeszedłszy zmienne i burzliwe losu koleje, po 200 latach istnieć przestało. Od 
roku 1340, to jest od chwili, gdy drogą spadku po ostatnim władcy Bolesławie 
Mazowieckim objął te ziemie Kazimierz Wielki w swe posiadanie, stał się Lwów 
i Ruś Czerwona częścią składową i nierozerwalna Polski. Czym jest Lwów dla 
Polski, jak jest jej drogim i nieodzownym, tego chyba Polakom tłumaczyć nie 
trzeba. Na południowym wschodzie Lwów jest najpotężniejszą polskości osto-
ją, jest strażnicą polskiego ducha, jest ogniskiem polskiej myśli. Jeżeli Warszawa 
była i jest sercem Polski, to przez te długie lata ucisku i niewoli Kraków i Lwów 
były jako tych płuc dwoje, którymi naród cały wchłaniał niezbędne dla życia 
wolności powietrze. Lwów byt polskim, jest polskim i polskim będzie! 

A nie sam Lwów tylko. Nie jestem zgoła imperialistą i aczkolwiek ze względu 
na jedność, siłę i bezpieczeństwo państwa, przyznając wszystkim zupełne prawa 
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obywatelskich równości, pragnąłbym szczerze, ażeby na ziemiach rdzennie pol-
skich w urzędach, w sądach, w państwowym szkolnictwie jedna tylko polska roz-
brzmiewała mowa, to jednak uważam, że tam, na kresach wschodnich inny powi-
nien panować rzeczy porządek. Tam ludności miejscowej od wieków osiadłej,  
z ziemią rodzimą zespolonej, mowy, wiary lub obyczaju swojego nikt narzucić 
nie jest mocen. Zgodnie z tradycją, z tą przepiękną tradycją przodków naszych, 
narodowościom, które już ongi tuliły się polskiego łona i które – żywimy na-
dzieję, znowu pod opiekuńcze skrzydła Rzeczypospolitej ufnie chronić się będą, 
narodowościom tym nie tylko nie powinniśmy stawiać żadnych przeszkód na 
drodze do odrębnego rozwoju, ale przeciwnie powinniśmy wyciągnąć do nich 
bratnią pomocną dłoń. Niechże w promieniach polskiej wolności rosną i szczę-
śliwie krzewią się wątłe dotychczas duchowo człowieczeństwa rośliny! Niech 
rozwijają pomyślnie swe barwy i kształty, swoich uczuć i myśli odrębności! W 
szlachetnym pędzie ku słońcu, ku światłu, my Polacy nikogo powstrzymywać 
nie chcemy! Nie idzie jednak zatem, żebyśmy praw naszych do tych ziem kre-
sowych, do tych kolebek Żółkiewskich i Sobieskich wyrzec się mieli. Myśmy 
te ziemie użyźnili krwią i kością przodków naszych, największych bohaterów 
polskich, myśmy tę ziemie zapłodnili naszą gospodarczą pracą, myśmy ją pod-
nieśli naszą polską kulturą. Myśmy tam budowali miasta, stawili warownie, grody 
obronne, twierdze, wznosili katolickie świątynie i greckie cerkwie, zakładali pol-
skie i ruskie akademie. Na Czerwonej Rusi, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie żyje 
obecnie przeszło 3 miliony Polaków, 3 miliony nie szlachty ale ludu polskiego!

My o nich pamiętać musimy i dlatego praw naszych do pokojowego na 
tych kresach współżycia, praw naszych do współudziału w pokojowym roz-
woju i postępie na tych ziemiach wyrzec się nie możemy i nie wyrzekniemy!

Przechodzę do sprawy śląskiej. Rzecz to najświeższa, ale bardzo stara. Dziw-
nym zbiegiem okoliczności, dziwnym losu zrządzeniem, Wysokiemu Sejmowi, 
którego tak znaczna część z kmieci naszych się składa, sprawy Króla Chłopków 
roztrząsać przypadło. Bo jeżeli Lwów i Ruś Czerwona są naszem po Kazimierzu 
Wielkim dziedzictwem, to i sprawa cieszyńska jest naszym po nim spadkiem. Wiel-
ki monarcha, mądry, sprawiedliwy, Statutu Wiślickiego twórca, Akademii Krakow-
skiej założyciel, ten który z tej Polski uczynił wielką europejską potęgę, odstąpił 
koronie czeskiej w roku 1335 wszystkie swe śląskie ziemie, a więc i Cieszyńskie. 
Austria objęła te ziemie w swe posiadanie wraz z całą koroną czeską i zatrzymała 
Cieszyńskie, aż do ostatniej chwili swego istnienia. Gdy już widocznie na upa-
dek Austrii się zanosiło, przezorni, zapobiegliwi, odważni Czesi rozpoczęli usilne 
starania, ażeby odbudować państwo czeskie w historycznych jego, jak twierdzili, 
granicach, a więc wraz ze Śląskiem. I los dziwnie im się uśmiechał. Na początku 
wojny niedostatecznie przygotowana Francja, nagle zaskoczona Anglia, pokładały 
wielkie nadzieje w militarnej sile Rosji i wierzyły niezłomnie w jej zwycięstwo. 
Wszelki opór stawiany Rosji uważały one za krzywdę dla własnej sprawy, i pod-
czas gdyśmy walczyli z zapałem i słusznie przeciw armiom carskim, podczas gdy 
nasze sławne legiony armiom ciemięzców niejedną zgotowały klęskę, nie jedną 
zgotowały porażkę, Czesi nie tylko, że się bić nie chcieli, ale przeciwnie poddawali 
się przechodząc tysiącami, dziesiątkami tysięcy na rosyjską stronę. Usłużna prasa 
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podkreślała te fakty, oświetlając je na korzyść Czechów, na naszą niekorzyść. Pod 
koniec wojny, gdy powstał w Rosji projekt utworzenia naszej własnej armii naro-
dowej, pewni politycy polscy tam wówczas mieszkający, oparli mu się stanowczo. 
Korpus Dowbora Muśnickiego, od którego spodziewano się bardzo wielkich rze-
czy został rozbrojony. Tymczasem Czesi rozpoczęli tworzenie swojego własne-
go wojska w Rosji, i to wojsko, dzięki współudziałowi prasy tak europejskiej, jak  
i amerykańskiej, uzyskało rozgłos olbrzymi, i tak Czesi stali się ulubieńcami 
państw sprzymierzonych. Byłoby źle z naszym Śląskiem, gdyby nie ten błąd, który 
popełnili Czesi, tj. napaść na Cieszyńskie. W sześć dni po utworzeniu się naszego 
rządu wkroczyły wojska czeskie podstępnie na Śląsk Cieszyński. Używam wyrazu 
„podstępnie” z całą świadomością powagi miejsca, chwili i stanowiska mojego, 
wyrażam się więc oględnie. Dowództwo wojsk czeskich działając najwidoczniej 
bez porozumienia się z własnym rządem, wkraczając na nasze ziemie, mieniąc 
się armią Ententy, wydając do ludności polskiej odezwę, zaopatrzoną w podpisy 
4 oficerów, którzy do tego nie mieli ze strony swego rządu upoważnienia, dopu-
ściło się czynów, na których określenie są inne odpowiedniejsze może wyrażenia. 
W odezwie tej wojska czeskiego bawiąca wśród nas międzysojusznicza komi-
sja zadała kłam stanowczy, ostateczny. O cierpieniach ludności naszej cywilnej, 
o zachowaniu się na Śląsku tych wojsk czeskich mówić dalej nie będę, bo bym 
zanadto to przemówienie swoje przedłużył. Gdyby rząd nasz miał armię pięć-
settysięczną, tę armię, jaką przed półtora roku można było z łatwością utworzyć 
w Rosji, to nie potrzebowalibyśmy bronić ani Lwowa, ani Cieszyna, to byśmy nie 
mieli wojny na żadnym froncie. Rząd tej armii nie miał, a w ciągu tych 3 tygodni,  
a raczej 6 dni stworzyć jej nie mógł. Rząd uczynił więc co mógł: wystąpił ze skargą,  
z energicznym protestem. Konferencja pokojowa wzięła natychmiast skargi nasze 
pod obrady. Ludzie od których losy świata w najbliższej zależą przyszłości, chcą 
rozlewowi krwi zapobiec, ludności cywilnej na dalsze nie narażać cierpienia, posta-
nowili zaprzestanie działań wojennych i zarządzili rozejm na warunkach, które, jak 
wszystkie kompromisy, są dla obu stron niezbyt przyjemne. Wszystkie te warunki 
są tymczasowe. Czechy obejmują tymczasowo kolej Bogumił – Koszyce i zajmują 
kopalnie węgla, zobowiązując się do wydawania połowy węgla na nasze potrze-
by. Jestem wdzięczny za to doniesienie, bo ja oparłem swoje sprawozdanie na 
wiadomościach z wczorajszego wieczoru, które mi doniosły, że rada cieszyńska 
już objęła na powrót swoją działalność. Dziękuję Panom za objaśnienie mnie. 
Dziś, przyznaję się, nie czytałem jeszcze dzienników, i może Szanowni Panowie 
zechcą mi to łaskawie wybaczyć. W każdym razie, Panowie, oczekujemy spra-
wiedliwego wyroku, który zapadnie za parę miesięcy na konferencji pokojowej. 
Oczekujemy tego wyroku z tym większym prawem, z tym większą słusznością 
i z tym większą śmiałością, że konferencja pokojowa na samym wstępie obrad 
nad tym przedmiotem, oświadczyła uroczyście, że ktokolwiek w obecnej chwili 
używa przemocy, ten tylko dowodzi, że pretensje jego słusznymi nie są.

Proszę Panów czcigodnych, sprawa nasza broniona była odważnie, umie-
jętnie i uczciwie. Pośród rzeczowych dowodów przedstawiona konferencji była 
także i mapa cieszyńska sporządzona dawniej przez Komitet Narodowy Polski. 
Widział ją u mnie członek cieszyńskiej Rady Narodowej, czcigodny i zasłużony 
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poseł ks. Józef  Lądzin i oświadczył mi, że Rada Narodowa cieszyńska zgadza się 
na tę mapę w zupełności, a Rady Narodowej cieszyńskiej o brak patriotyzmu nikt 
chyba posądzić nie zechce.

W ogóle na Śląsku wojska nasze, górnicy, robotnicy, ludność cała, wszyscy 
zachowali się i zachowują się po bohatersku. Całym sercem łączę się z tym okrzy-
kiem, który zeszłego piątku padł tu z ław poselskich: Braciom Ślązakom cześć! 

Sprawą cieszyńską zajmuje się pilnie, uważnie i sumiennie bawiąca tutaj 
międzysojusznicza komisja, przedstawicielstwo Francji, Anglii, Włoch i Sta-
nów Zjednoczonych. Panowie, od wielu już lat, od wielu, stolica nasza nie 
witała tylu i tak dostojnych gości. Rad byłem i szczęśliwym się czułem, gdym 
zobaczył, jak serdecznie, jak radośnie Wysoki Sejm to przedstawicielstwo 
powitał. Bośmy powinni uczcić je godnie, uczcić nie pokornie, uniżenie, jak 
jakaś uboga dziatwa pokrzywdzonej wdowy, nie! Jako świadomi swej godności 
synowie wielkiego narodu, który rad wita w swoim domu przedstawicieli naj-
większych, najszlachetniejszych i najwspanialszych narodów świata. 

Mamy z Czechami jeszcze inne obrachunki. Gdy mnie tu jeszcze nie było, 
przed kilku tygodniami zabrali Czesi nasze polskie ziemie na Spiszu, na Orawie 
i części Komitatu Trenczyńskiego. Garstka dzielnych wojsk naszych opuściła te 
ziemie bez wystrzału, bo musiała. Ale dlaczego ogół nasz przyjął tę wiadomość 
bez szemrania, bez protestu, bez oburzenia? Dlaczego? Przecież tam na tych zie-
miach polskich przytykających do najpiękniejszego kraju naszego zakątka, do tych 
gór niebotycznych tatrzańskich, żyje, mieszka sto kilkadziesiąt tysięcy Polaków,  
a więc więcej bez porównania między Cieszynem a powiatem Frydeckim. Dlacze-
góż obojętność? Czy dlatego, że węgla nie ma? Ależ na Spiszu są bogate, ogromne 
pokłady marmuru, na Orawie są olbrzymie torfu zasoby, a przede wszystkiem 
na tych żyznych dolinach rośnie i dojrzewa zboże i stamtąd lud nasz górski, lud 
nasz tatrzański jakby ze spichrza czerpie na chleb swój ziarno. Przecież my bronić 
musimy wszystkiego co polskie. Przecież każdy zagon, pracą chłopa polskiego 
uprawiony, jest naszym zagonem, przecież każda zagroda polska jest nasza za-
grodą, więcej niż zagrodą, placówką naszą, naszą forteca. Polska nigdy państwem 
zaborczym nie była i nigdy nim nie będzie. Ze wszystkimi narodami pragnie ona 
żyć w zgodzie i w przyjaźni, a więc i z Czechami, tem bardziej, że tak żywą państw 
sprzymierzonych cieszą się one sympatią. Jeśli państwo czesko-słowackie, na które-
go czele stoi, bądź co bądź człowiek i wielkiego imienia, i wielkiej zasługi, i wielkiej 
cnoty, jeśli to państwo czeskie zechce naprawić wyrządzoną nam ciężką krzywdę, 
to zgoda nastąpić musi, bo ta zgoda będzie dla dobra ludzkości i dla dobra obu 
narodów, i dla dobra Europy konieczna.

Na tym właściwie sprawozdanie moje chcę zakończyć. Powtórzę, że rząd 
nasz nie służył osobom, żadnemu nie służył stronnictwu, służył jedynie na-
rodowi, ojczyźnie. Przedsejmowe zadanie jego zostało już spełnione i rząd 
może odejść. Za przykładem Naczelnika Państwa, na którego wezwanie i przy 
którego poparciu utworzony został, składa on władze w ręce Wysokiego Sej-
mu i oczekuje na dalsze rozkazy.

Mówiłem już długo, nie wypowiedziałem się jednak w zupełności. Pro-
szę o pozwolenie wypowiedzenia jeszcze zdań kilku. Przyszliśmy tu wszyscy 
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z wyraźnymi, z jawnymi żądaniami w duszy. Jedni przyszli po ziemię, drudzy 
przyszli po losu robotnika poprawę, niektórzy przyszli po praw obywatelskich 
równość, inni przyszli po władzę, wszyscy zaś przyszli z sercem wezbranym 
miłością dla ojczyzny. Wszyscy przyszli z chęcią niepohamowaną do dopomo-
żenia państwa polskiego odbudowie. Życzeniom tym stanie się tu w znacznej 
mierze zadość. Pole do działania obszerne, olbrzymie. Odbudowa państwa wy-
maga i pochłonie wiele energii, wiele zapału i sił naszych. Ci co mają zdolności, 
powagę i moc rządzenia, do władzy dojdą. Praw zupełna równość wszystkim 
obywatelom Rzeczypospolitej. Polskiej się dostanie. Polska pod tym względem 
nie może pozostać za innymi cywilizowanemi państwami. Polepszenie losu 
robotnika naszego będzie jedną z najgłówniejszych, najpilniejszych i najdonio-
ślejszych spraw, którymi Sejm Wysoki gorliwie, troskliwie i serdecznie się zaj-
mie. Robotnik, który po całodziennej uczciwej pracy kryć się musiał w ciasnych, 
brudnych, dusznych i ciemnych komórkach, nie mając za co wyżywić rodziny, 
wychować dzieci i zabezpieczyć sobie starości, był tylko niewolnikiem. Tak dalej 
już nie będzie. Wojna Polska powstała i będzie sprawiedliwą. To co było już nie 
powróci, chyba, że bolszewizm zniszczy, zniweczy całą cywilizację i zaleje Euro-
pę milionami robotników z Azji, gotowych do pracy za 50 groszy dziennie lub  
za garstkę ryżu. Precz z bolszewizmem w Polsce!

Głód ziemi wielki wśród nas panuje. Setki tysięcy małorolnych i bezrol-
nych wyciąga uczciwe, mocne i wprawne ręce po pracę, po chleb, po ziemię.  
O rolę woła potężnym głosem lud nasz piastowy, lud nasz pracowity, cier-
pliwy, wytrwały, a tak na wskroś rolniczy. Nie będzie wołał na próżno! Ci, co 
mają za mało ziemi, ci, co z goła jej nie posiadają, rolnicy prawdziwi, dostać ją 
muszą i dostaną według sprawiedliwości. To jest rzecz wasza.

Wolna Polska tylko wtedy wolną się stanie, gdy będzie sprawiedliwa. Ja 
wierzę w cnotę i mądrość polskiego chłopa, wierzę w jego zamiłowanie do 
porządku i ładu, wierzę w jego głębokie poczucie sprawiedliwości i prawa, 
i wierzę w jego chrześcijańską duszę. I jeżeli przy tych ważnych reformach, 
przy tych prawach doniosłych głos jego zaważy, to z pewnością nikomu  
w Polsce nie stanie się krzywda.

Ale do tych prac ważnych, do tych zadań doniosłych potrzebujemy na-
reszcie trochę spokoju, trochę rozwagi, a trudno o spokój, o rozwagę, trudno 
myśleć o ustaleniu granic, gdy wojna trwa jeszcze i dom nasz cały w płomie-
niach stoi. Musimy więc raz już skończyć z tą wojną. Narody sprzymierzone 
wyczerpane, zmęczone stratą milionów żołnierzy, bić się już po prostu nie 
mogą. Konferencja pokojowa nie może zmusić do zaprzestania walki tych 
właśnie, którzy się od wszelkich praw cywilizacji wyłamują, wyślizgują, tj. tych 
jak rosyjscy i ukraińscy bolszewicy. Musimy dopomóc sobie sami. Wysoki Sej-
mie, ojczyzna nasza ongi padła, nie iżby była tylko występną, jak twierdzą wro-
gowie, lecz głównie dlatego, że nie miała wielkiej, silnej, stałej armii! Polska jest  
w tym położeniu, że cokolwiek się stanie, ona zawsze swych granic bronić bę-
dzie zmuszoną. I oto dlatego odwołuję się tu pokornie do Wysokiego Sejmui 
powiadam, że jeżeli stąd ma wyjść urodziwa, zdrowa i trwała postać Rzeczypo-
spolitej Polskiej, to powinniśmy Ją uczynić silną, potężną, powinniśmy dać Jej 
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wielką armię, ażeby Jej znowu żywcem nie pogrzebano, jak to uczyniono z Jej 
sędziwą macierzą. Jeśliśmy istotnie wielkim narodem to powinniśmy również 
skończyć z tymi rozlicznymi przezwiskami dla wszystkich sił naszych zbrojnych. 
Jedna jest tylko nazwa Polski, jedna może być tylko nazwa armii polskiej.

I oto z kornym pokłonem zwracam się do Cię, Sejmie Wysoki i pro-
szę, i zaklinam, i błagam o uchwalenie natychmiastowego ogólnego poboru! 
Niech powstanie armia narodowa polska, armia prawdziwa, która potrafi oj-
czyźnie zapewnić spokój i swobodny rozwój. Niech tylko powstanie, a broń, 
amunicja, bielizna, buty, odzież, pieniądze, znajdą się natychmiast. Niech 
tylko powstanie, a zyskamy na szacunku wrogów i na poważaniu przyjaciół. 
Wysoki Sejmie jesteś nadzieją Polski, dajże jej siłę! Skończyłem.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 3. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego 
z 20 lutego 1919 r., w: Sprawozdaniach Stenograficznych z posiedzeń Sejmu, Bibliote-
ka Sejmowa, 1919 r., s. 59-74, cyt. dalej jako: Sprawozdania Stenograficzne.

Leopold Skulski 
Expose z 18 grudnia 1919 r.

Uchybiłbym z pewnością swoim obowiązkom, gdybym obejmując kierownic-
two Rady Ministrów Rzeczypospolitej, nie zaczął od złożenia wyrazów wysokiej 
czci i uznania mojemu znakomitemu poprzednikowi Ignacemu Paderewskiemu.

Są to uczucia nie tylko moje własne, podziela je Naczelnik Państwa, po-
dziela je naród cały.

W Ignacym Paderewskim ustąpił z urzędu (miejmy ufność, że nie z dal-
szej pracy dla dobra Ojczyzny) człowiek, którego nazwisko najdalsza potom-
ność wymieniać będzie jako jedno z najczystszych, najszlachetniejszych, naj-
więcej zasłużonych w Polsce.

Trudno mi było zdecydować się na objęcie po Nim tego wysokiego 
obowiązku. Przeważył nakaz konieczności.

Ogrom zadań, jaki ma do spełnienia Państwo, jest wielki, a niekiedy 
niemożliwy do zaspokojenia, choć słuszne potrzeby szerokich mas ludności, 
konieczność zespolenia wszystkich twórczych sił narodu w momencie utrwa-
lania się granic i fundamentów Państwa, siłą rzeczy narzucają nowemu Rzą-
dowi jedyny dziś możliwy program, program pozytywnej, skonsolidowanej, 
twórczej pracy wewnątrz wśród spokoju, zaś godności i świadomości swoich 
praw i obowiązków w zagranicznej polityce państwa.

W ogólnym programie polityki wewnętrznej Rząd będzie dążył do 
zaspokojenia elementarnych potrzeb szerokich warstw ludnością do przepro-
wadzenia reform społecznych w duchu najszerzej pojętych zasad demokra-
tycznych, do utrwalenia i utrzymania za wszelką cenę porządku prawnopań-
stwowego, do praktycznego, szczerego zastosowania zasady równości wszyst-
kich wobec prawa, tak, aby żadne względy i wpływy nie śmiały i nie mogły 
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zasady tej nadwerężyć, do podniesienia produkcji rolniczej i przemysłowej,  
i uporządkowania finansów Państwa, do ulepszenia administracji i usunięcia 
z niej najdalej idącymi środkami niedbalstwa, przekupstwa i samowoli, do nie-
ugiętego zastosowania prawa względem tych wszystkich, którzy by życiu spo-
łecznemu i prawnopaństwowemu porządkowi szkodę wyrządzali.

W dążeniach tych Rząd czuje się jednolitym. Przechodząc do poszczegól-
nych działów gospodarki wewnętrznej, najbliższym zadaniem Rządu w dzie-
dzinie aprowizacji, będzie energiczne ściąganie kontyngentu zboża wewnątrz 
Państwa i podjęcie najusilniejszych starań w sprawie zakupu ziarna i środków 
spożywczych za granicą. Współdziałanie i pomoc znanego przyjaciela Polski 
Herberta Hoovera, któremu podziękowanie i wdzięczność z tej trybuny zgłosić 
uważam za swój obowiązek, przyczyni się w znacznym stopniu do osiągnięcia 
dodatnich w tej ważnej sprawie rezultatów. Na bieżącą chwilę, kiedy brak zboża, 
ziemniaków, soli, mięsa i cukru jest stwierdzony, najdalej posunięta oszczędność 
w zużywaniu tych produktów jest wskazaniem narodowym. W obecnym czasie 
braków, usunąć należy z naszego życia wszystko, co jest zbytkiem, a przedmioty 
zbytku, o ile będą u nas wytwarzane, winny być zamieniane na artykuły dla nas 
niezbędne u tych, którzy sobie na taką wymianę pozwolić już mogą.

Wskutek niedoboru artykułów spożywczych ludność nie produkująca 
wymaga opieki ze strony Rządu. Opieka ta będzie przez Rząd dana przez 
wprowadzenie właściwej potrzebom chwili polityki cen, wyrażającej się w nie 
podnoszeniu cen na chleb w pierwszym rzędzie, i przez pokrycie istniejącego 
niedoboru drogą sprowadzenia niezbędnych ilości żywności z zagranicy oraz 
w zwalczaniu lichwy.

Mając na widoku cel ostateczny, to jest osiągnięcie jak największej produkcji 
krajowej, Rząd otaczać będzie tych, którzy do wzmożenia produkcji w najwięk-
szym stopniu przyczynić się mogą, tj. klasę pracującą specjalną opieką i racje żyw-
nościowe dla tych, których organizmy wskutek wykonywanej pracy fizycznej wy-
magają intensywniejszego odżywiania, będą większe od racji normalnych.

W ścisłym związku ze sprawą zaspokojenia elementarnych potrzeb lud-
ności i reformami społecznymi stoi polityka Rządu w stosunku do warstw 
robotniczych. Rząd, stojąc na stanowisku dotychczas osiągniętych praw i swo-
bód klasy robotniczej zmierzać będzie do ich konstytucyjnego zagwarantowa-
nia, oraz zapewnienia odpowiednich przedstawicielstw interesów pracy.

Dążeniem Rządu będzie stworzenie nowoczesnego prawodawstwa robotni-
czego, zwłaszcza w dziedzinie ochrony pracy, ubezpieczeń społecznych i organi-
zacji zawodowych. Rozumiejąc, że w obecnych warunkach jest jeszcze niemożli-
wym danie pracy wszystkim bezrobotnym, Rząd wyasygnuje odpowiednie sumy 
na zapomogi dla pozbawionych pracy, przestrzegając i kontrolując, aby z zasiłku 
tego korzystali jedynie istotnie potrzebujący.

Rząd, stwierdzając istniejący stan rzeczy, popiera ustawę o 8-godzinnym 
dniu i 46-godzinnym tygodniu pracy, w tym przypuszczeniu, iż przyjęcie tej 
zasady nie utrudni przemysłowi naszemu konkurencji z innymi narodami 
przemysłowymi. W szczególności w sprawach robotniczych dążyć będziemy 
do ujednolicenia prawodawstwa robotniczego i kodyfikacji ustaw na obszarze
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całej Rzeczypospolitej, do rychłego wprowadzenia w życie kas chorych, do 
wniesienia na Sejm ustaw o ubezpieczeniach społecznych, o powszechnym 
zastosowaniu komisji rozjemczych i zbiorowych umów o pracy.

Uważając ubytek sił roboczych w kraju za zło konieczne, dążyć będzie-
my do rozciągnięcia opieki i kontroli nad emigracją rzesz robotniczych. Popra-
wienie aprowizacji i zaopatrzenie robotników w ubranie i obuwie, jak również 
otoczenie opieką robotniczych kooperatyw spożywczych i wytwórczych, oraz 
instytucji kulturalno-oświatowych przez udzielanie im odpowiednich poży-
czek i zapomóg, popieranie akcji budowy domów, kolonii robotniczych i do-
mów ludowych będzie jednym z poważniejszych zadań Rządu.

Stojąc na stanowisku uchwały o reformie rolnej z dnia 10 lipca br., Rząd 
dołoży starań, aby przedłożona Wysokiemu Sejmowi ustawa czyniła możliwym 
praktyczne jej wykonanie, jak najdalej szła w kierunku zadośćuczynienia wymaga-
niom bezrolnych i małorolnych, nie nadwerężając niezbędnych podstaw produk-
cji rolnej, by nie stworzyła stanu niepewności i nie rujnowała tych warsztatów pra-
cy, których istnienie jest niezbędne dla utrzymania na wysokim poziomie kultury  
i produkcji rolnej. Rząd przyjmuje na siebie obowiązek rozpoczęcia z wiosną roku 
przyszłego parcelacji na szeroką skalę, nie cofając się przed przymusowym wyku-
pem ziemi w tych okręgach, gdzie Państwo w dostatecznej ilości jej nie posiada.

Polska jako kraj rolniczy, nie może cierpieć głodu, nie powinna nawet 
znać niedostatku. Rząd dołoży usilnych starań, aby każda piędź ziemi, zdatna 
pod uprawę rolniczą, była jako źródło aprowizacji kraju należycie zużytkowa-
na. W tym celu musi być ustawa sejmowa z dnia 8 marca 1919 r. w przedmio-
cie nie zagospodarowanych użytków rolnych w całej pełni wykonana.

Rząd zawczasu poczyni starania, aby dla uprawienia i przygotowania pod 
zbiory wielkich obszarów rolnych na wschodzie były do rozporządzenia po-
trzebne maszyny rolnicze i odpowiednie siły robocze. (...)

Bardzo troskliwą opieką otoczy Rząd szkolnictwo zawodowe, aby w nim 
stworzyć jeden z ważnych czynników gospodarczego rozwoju Państwa, oraz 
przywrócić zachwianą równowagę, jaką wobec braku szkól zawodowych stwa-
rza wyłącznie pęd społeczeństwa do szkół średnich ogólnokształcących.

W dziedzinie szkolnictwa średniego jednym z zadań Rządu będzie nale-
żyte wyzyskanie tego w najwyższym stopniu pocieszającego objawu, jakim jest 
żywiołowa wprost dążność młodzieży włościańskiej do wyższego wykształce-
nia. Stosunki panujące sprowadzają zdrowy ten prąd na manowce i niweczą jego 
korzyści, młodzież ta bowiem, napływając do miast żyje w najfatalniejszych wa-
runkach higienicznych i wychowawczych. Oderwana od zdrowej gleby wiejskiej, 
marnuje się bardzo często fizycznie i duchowo, oraz staje się obcą ludowi i jego
sprawom. Rząd przez zakładanie szkół średnich, będących zarazem zakładami 
wychowawczymi, po środowiskach wiejskich pragnie wytworzyć warunki, w któ-
rych młodzież włościańska, nie zrywając węzłów łączących ją ze wsią, ulegałaby 
głębokiemu przetworzeniu na nową, zdrową i silną warstwę inteligentną, zespa-
lającą wieś z miastem. W związku z tym, wyszukiwanie talentów wśród młodzie-
ży szerokich warstw ludowych i dopomaganie im do wyższego kształcenia się 
będzie ważną funkcją państwowej administracji szkolnej.
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W dziedzinie szkolnictwa wyższego przyniosła wojna największy może 
ilościowo rozrost, bo samych uniwersytetów mamy w tej chwili sześć, w miej-
sce dwóch przedwojennych. Rozrost ten kryje w sobie groźne niebezpieczeń-
stwo obniżenia poziomu. Zadaniem Rządu będzie zapobiegać mu nie tylko 
popieraniem materialnym prac i dążeń szkół wyższych, ale takim rozmiesz-
czeniem w porozumieniu z tymi szkołami naszych sił naukowych, aby Polska 
w każdej dziedzinie nauki posiadała przynajmniej jedno ognisko pierwszo-
rzędne, w którym młodzież nasza mogłaby nabywać prawdziwie głęboką wie-
dzę i które, działając przyciągająco na młodzież innych narodów, pozwoliłoby 
Polsce stać się dla nich oparciem w dążeniach do kulturalnego rozwoju.

Aby swe zadania w dziedzinie oświaty spełnić, zamierza Rząd rozwinąć 
szeroką akcję, mającą na celu pozyskiwanie nowych i dokształcanie obecnych 
sił nauczycielskich, roztoczyć troskliwą opiekę nad ich materialnym położe-
niem, a uwolniwszy je w ten sposób od codziennej troski, powołać do współ-
tworzenia w dziedzinie wychowywania, w której polski duch tyle razy zrywał 
się do świetnego lotu, a która kryje w sobie tajemnicę odrodzenia narodowego 
i wielkości państwowej Polski.

W zakresie polityki finansowej pierwszym celem jest uporządkowanie
stosunków walutowych, które z miesiąca na miesiąc coraz bardziej się pogarszają 
i wywołują poważną troskę o przyszłą równowagę finansową całego Państwa.

Przygotowane w tej mierze uprzednie zarządzenia będą przyśpieszo-
ne tak, by najpierw nastąpiło ujednostajnienie znaków obiegowych w całej 
Polsce już w najbliższym czasie, a następnie, by została zaprowadzona nowa 
waluta polska, mająca znamiona stałości wobec kursu zagranicznego.

W podniesieniu kursu waluty krajowej widzi Rząd najpewniejszy sposób 
wstrzymania ciągłego wzrostu drożyzny, wyprowadzającej całą organizację 
ekonomiczną Państwa z równowagi. Dlatego też użyte będą środki, by zapo-
biec dalszemu spadkowi kursu waluty krajowej.

Środki te, to pożyczki zagraniczne walutowe, oraz eksport towarowy, któ-
ry Rząd będzie ułatwiał, podporządkowując go względom polityki walutowej. 
Rząd sprzyjać będzie takiemu importowi, który nie będzie pociągał za sobą 
zobowiązań płatniczych walutowych, lecz tylko zobowiązania eksportowe. (...)

Całokształt naszego życia gospodarczego wymaga możliwie sprawnego 
funkcjonowania kolei państwowych. W tym celu najbliższym zadaniem Mini-
sterstwa Kolei Żelaznych będzie: poruszenie wszelkich środków w celu pomno-
żenia ilości taboru czynnego i oszczędności paliwa, przede wszystkim przez 
przyśpieszenie obrotu wagonów i parowozów, przez udoskonalenie systemu 
rozdziału taboru, lepsze uposażenie warsztatów i wzmocnienie naprawy przez 
udoskonalenie systemu premii i akordów; zakup taboru za granicą i budowa 
nowych warsztatów; powołanie przedsiębiorczości prywatnej do budowy kolei 
i wytwórni taboru, połączenie wszystkich kolei Państwa pod jednym zarządem; 
ujednostajnienie ich organizacji, przepisów ruchu i przewozu, wprowadzenie 
jednolitych przepisów służbowych, regulacja płac i emerytur według jednego 
systemu, ujednostajnienie taryf, bezwzględna walka z łapownictwem, korupcją  
i w ogóle z nadużyciami służbowymi.
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Najbliższe zadania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanowią:
Reorganizacja władz administracyjnych pierwszej instancji na zasadzie 

unifikacji, oraz organizacja władz administracyjnych drugiej instancji (woje-
wództw) na terenie byłego zaboru rosyjskiego, a w związku z wprowadzeniem 
województw, które zaczną funkcjonować w styczniu 1920 r., reorganizacja Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych, ze zmniejszeniem liczby istniejących sekcji.

Zniesienie Wydziału Krajowego b. Galicji, oraz wprowadzenie organiza-
cji wojewódzkiej na terenie byłego zaboru austriackiego.

Przeprowadzenie organizacji samorządu w pozostałych powiatach 
wschodnich, oraz uregulowanie sprawy finansów komunalnych, które w za-
sadzie ma polegać na przekazaniu podatków realnych samorządowi.

Dalsze prace organizacyjne w rozwinięciu ustawy o policji państwowej  
w celu ujednostajnienia służby bezpieczeństwa na obszarze całego Państwa.

W porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości i angielską misją poli-
cyjną, polepszenie policji w wielkich miastach przez stopniowe odciążanie jej od 
spełniania funkcji administracyjnych i odebranie jej prawa karania, z przekaza-
niem tego prawa sądom pokoju, względnie projektowanym sądom policyjnym.

Dążąc do ulepszenia ogólnej administracji państwowej, nieodzownym 
będzie zharmonizowanie działalności poszczególnych Ministerstw, a przede 
wszystkim jasne określenie i rozgraniczenie kompetencji, zarówno Ministerstw, 
jak i wszystkich innych urzędów państwowych. Sprawie tej Prezydium Rady Mi-
nistrów poświęci szczególną uwagę.

Niskie płace urzędników państwowych przy nadmiernej ilości urzędni-
ków wymagają gruntownych i radykalnych reform.

Przewodnią myślą przy rozwiązywaniu tego dylematu będzie dążenie 
do zastąpienia dużej ilości mniej uzdolnionych i gorzej płatnych urzędników 
mniejszą ilością bardziej uzdolnionych i lepiej płatnych.

Do pierwotnie założonego przez Rząd projektu ustawy konstytucyjnej 
wniesione będą poprawki i uzupełnienia w duchu bardziej odpowiadającym 
wielkości Państwa i sprawności działania jego ustroju.

Dotychczasowa praktyka sejmowa okazała ponad wszelką wątpliwość, 
iż ciało ustawodawcze, złożone z samej Izby poselskiej, nie jest w stanie za-
dośćuczynić swym wielkim zadaniom. Zarówno poza Izbą, jak i w niej samej 
dokonało się w tym względzie już w ciągu trwania obecnego Sejmu poważne 
przeobrażenie pojęć, którego rezultatem jest fakt, iż stronnictwa, tworzące 
ściślejsze porozumienie, z których wyłoniony został obecny Rząd, za jedną  
z podstaw tego porozumienia przyjęły potrzebę powołania do życia Senatu.

Udział Senatu i Sejmu w Zgromadzeniu Narodowym, któremu ma być 
powierzone prawo wyboru Głowy Państwa, jest konsekwencją, wynikającą 
z całości systemu rządów parlamentarnych, jako podwaliny całego naszego 
ustroju państwowego.

W dziedzinie polityki zagranicznej zamiary nasze najdobitniej może wyra-
żę, gdy powiem, że pragnieniem moim i obecnego Ministra Spraw Zagranicz-
nych było, aby kierownictwo tej polityki zarówno w Rządzie, jak i na Konferen-
cji Pokojowej pozostało w ręku pana Paderewskiego.
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W rzeczy samej nie innymi pójdziemy torami, jak tymi, które ustalił 
w oczach świata tak wyraźnie i jasno kierownik poprzedniego Rządu pod 
hasłem: „tworzyć wielką i silną Polskę w niezłomnym oparciu o mocarstwa 
i narody sprzymierzone”.

Nie uczyniłbym zadość potrzebie serc naszych, gdybym w chwili, gdy 
nowy Rząd pierwszy raz przemawia, nie stwierdził, że cały naród Polski czuje, 
iż odzyskaną niepodległość zawdzięcza nie tylko własnej 150-letniej wytrwałej 
walce o nią, ale także olbrzymim ofiarom i wielkiemu zwycięstwu Francji, An-
glii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Belgii i innych narodów sprzy-
mierzonych i, że zachowa im za to wdzięczność po wsze czasy.

Lecz nasz stosunek z wielkimi mocarstwami zachodnimi polegać powinien 
nie na samym tylko uczuciu. Gruntować go i nadać mu charakter realny może 
tylko zrozumienie, że jedynie przymierze z mocarstwami zachodnimi jest w sta-
nie zapewnić Polsce szansę pomyślnego rozwoju.

Z drugiej strony mocarstwa zachodnie nie mogą nie widzieć poważ-
nych korzyści, które dać im może zjednoczona z nimi rzeczowym porozu-
mieniem silna Polska.

Polska bowiem tworzyła w czasach dawniejszych i tworzy dotąd na 
wschodzie Europy najpoważniejszy element pokoju i ładu. Jest tam też głów-
ną przedstawicielką cywilizacji zachodniej. Skojarzenie interesów i celów na-
szych z interesami i celami wielkich mocarstw zachodnich, ujęcie osiągniętego 
w tym względzie porozumienia w rzeczową formę, stanowić będzie dla polityki 
polskiej jedno z najważniejszych zagadnień.

Cel nasz będzie urzeczywistniony, gdy opinia mocarstw zachodnich zda 
sobie jasno sprawę, że w interesie tych mocarstw leży istnienie Polski rze-
czywiście silnej, zupełnie niezawisłej, posiadającej pełnię praw suwerennych  
i zupełną równorzędność w rodzinie narodów.

Żywotny interes Polski zniewala Rząd do nastawania na najrychlejszą 
ratyfikację traktatów pokojowych. Dopiero po ratyfikacji możliwym jest ich
wykonanie, część zaś tego wykonania stanowi przeprowadzenie plebiscytów, 
po których dopiero ustalić będzie można z zachodniej strony obszar Polski, 
ilość jej ludności, wartość jej bogactw, a co za tym idzie i stopień jej kredytu.

Jednocześnie Rząd starać się będzie o to, aby możliwie jak najprędzej okre-
ślone zostały granice Państwa i wpływów polskich na wschodzie, gdzie żołnierz 
polski przelewał i przelewa krew swoją tak ofiarnie z zupełną świadomością, 
że walczy za wolność Polaków, oraz uciśnionych bratnich narodowości.

Projekt, wygotowany przez konferencję pokojową, wprowadza nowy te-
ren administracyjny pod nazwą Galicji Wschodniej. Nie decydując o losie Galicji 
Wschodniej w sposób ostateczny, oddaje na 25 lat mandat nad nią Polsce, gwaran-
tując zarazem temu terenowi statut autonomiczny.

Delegacja polska w Paryżu założyła protest przeciwko powyższemu 
projektowi, żądając uznania Galicji Wschodniej za prowincję autonomiczną, 
stanowiącą część składową Państwa Polskiego.

Na tym stanowisku stać będziemy. Jesteśmy przekonani, że Rada Naj-
wyższa uwzględni słuszne żądania nasze.
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Kończąc z polityką zagraniczną, oświadczam, że Gabinet zmierzać bę-
dzie wytrwale do stworzenia linii polityki zewnętrznej, opartej na interesach 
realnych, tradycyjnych dążeniach i wrodzonym liberalizmie narodu polskiego.

Dążyć będziemy do urzeczywistnienia Ligi Narodów, widząc w tej Lidze jed-
ną z mocniejszych rękojmi pokoju wszechświatowego. Rozwinięcie powyższego 
programu na jednym z najbliższych posiedzeń stanowić będzie temat specjalnego 
przemówienia p. Ministra Spraw Zagranicznych.

Chcę jeszcze zaznaczyć, że Rząd uznaje za niezbędne, aby organa Minister-
stwa Spraw Zagranicznych wykazywały przy spełnianiu swych skomplikowa-
nych funkcji należytą sprawność, i że pan Minister Spraw Zagranicznych dołoży 
starań dla nadania tym organom koniecznych cech jednolitości i fachowości.  
W tym, co powiedziałem, streszcza się przeważna część zamierzeń i przyszłych 
prac Rządu, które postanowiliśmy podjąć z całkowitym wysiłkiem pracy i woli. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne ze 105. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego
z 18 grudnia 1919 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, nr CV, s. 6-17.

Władysław Grabski 
Expose z 30 czerwca 1920 r.

Staję przed Panami po raz pierwszy w tym nowym charakterze przedstawicie-
la Rządu mnie powierzonego i wskutek tego chcę Panom przedstawić, jak rozu-
miem zadania Rządu w dzisiejszej chwili.

Panowie słyszeli już dawniej wyliczanie różnych projektów, jakie należa-
łoby w Polsce przeprowadzić dla udoskonalenia naszego sposobu rządzenia, 
a więc może byłoby właściwym, żebym i ja zrobił obecnie to samo. Jednak 
wyliczanie takich projektów ma dwie strony niewdzięczne: jedną, że wykona-
ne one być mogą dopiero w dłuższym okresie czasu, a drugą, że wykonanie to 
zależy także od tego, w jakim stopniu projekty przez Rząd robione, są następ-
nie podchwytywane, krytykowane, zmieniane i wreszcie załatwiane.

Otóż muszę zaznaczyć, że, objąwszy kierownictwo Rządu, zastałem 70  
i kilka rządowych projektów ustawowych dla Sejmu. Więc już samo przyczy-
nienie się do tego, żeby te projekty rządowe choć w jakimś możliwym tempie 
na światło dzienne wychodziły, już jest pewną częścią programu.

Ale spotkałem się jeszcze z czym innym. Jest mnóstwo uchwał, rezolucji 
sejmowych, które sam Rząd niedostatecznie podchwytuje i wykonywa. W tym 
tedy zakresie leżą również pewne zadania, którym należy sprostać, chcąc stać na 
pewnej wysokości rządzenia. A najważniejsze jest to, że przecież była uchwała 
sejmowa, tycząca się reformy rolnej z dnia 10 lipca. Zbliża się lipiec i do tej pory 
nie moglibyśmy jeszcze powiedzieć, co w tym zakresie jest dokonane.

Ten Rząd, na czele którego stoję, postawił sobie za cel wyczuwać to, co 
jest wolą większości Sejmu, kierować się tą wolą i pragnąć oblec ją w skutecz-
ne czyny. Zgodnie z tym, proszę Panów, ostatnia Rada Ministrów przyjęła trzy 
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ustawy zasadnicze w zakresie reformy rolnej: ustawę o Banku Rolnym, ustawę  
o przeznaczeniu funduszu 1 miliarda marek na parcelację i osadnictwo drobnych 
gospodarstw i ustawę o uzupełnieniu zapasu ziemi przeznaczonego dla reformy 
rolnej, uzupełnieniu połączonego z wywłaszczeniem, które jednak według owej 
uchwały sejmowej jednocześnie określa wszystkie potrzebne gwarancje prawne, 
ażeby to wywłaszczenie było istotnie reformą, nie krzywdzącą nikogo, a jednak 
dającą ludowi jak największą możność tworzenia własnych gospodarstw. 

Proszę Panów, nie jest to wprawdzie zasługą naszego gabinetu, ale szczę-
śliwy jestem, że mogłem złożyć powyższe oświadczenie, gdyż istotnie wstyd 
byłoby, gdyby lipiec przeszedł i gdyby rząd ten, czy inny, nie wniósł do Sejmu 
tych ustaw, do których wniesienia był zobowiązany. Co do sekwestru, to spra-
wa ta leży w rękach samego Sejmu. Poprzedni rząd wniósł ustawę o sekwe-
strze, Sejm zajmował się nią, lecz wysunął inną koncepcję, podczas kryzysu 
gabinetowego stronnictwa się nad tym również zastanawiały i stworzyły inną 
platformę. Obecny rząd nie wniesie innego projektu, tylko będziemy się stara-
li, ażeby zgodnie z Sejmem przerobić projekt o sekwestrze. Chwila obecna jest 
daleko lepsza niż ta, gdy wnoszono ustawę o sekwestrze, gdyż niewątpliwie 
urodzaj zapowiada się w kraju względnie dobrze.

Proszę Panów, Rząd ten, który został utworzony w sposób Panom znany,  
z możliwie starannym doborem sił fachowych, z dążeniem do skupienia sił w za-
kresie zadań rządowych w sposób bezpartyjny, miałby duży program do przed-
stawienia Panom na leżącym odłogiem polu udoskonalenia aparatu państwo-
wego. Nieraz w Sejmie odzywała się krytyka słuszna, uzasadniona co do tego,  
w jak niedoskonały dla szerokiego ludu sposób działa nasz aparat administra-
cyjny, skarbowy, a może sądowy i policyjny. Na to wszystko słyszeliśmy żale, 
płynące z niecierpliwości, ażeby wszystko było doskonałe. Lecz, proszę Panów, 
właśnie, ażeby tę poprawę zaprowadzić, trzeba spojrzeć na te zadania nie jako 
na zadania, które zależą od złej i dobrej woli jednostki, która stanie na czele, 
lecz jako na trudne fachowe zagadnienia, wymagające udoskonalonych apara-
tów, w których wszyscy, od najwyższego do najniższego urzędnika, jesteśmy 
nowicjuszami. Lud się niecierpliwi i gotów jest porównywać tych nowicjuszy 
z dawnymi rutynowanymi opiekunami obcymi i gotów jest pod tym względem 
popełniać niesprawiedliwości, nie doceniając, że wszyscy jesteśmy nowymi si-
łami i, że mamy prawo liczyć na pewną wyrozumiałość. Ale naprawa jest po-
trzebną i potrzeba ta jest wielka, i powszechnie daje się odczuwać, a sprosta się 
jej najskuteczniej nie przez to, że się będzie szafowało zarzutami, lecz przez to,  
że zadania te opanuje się wolą rozumną, planową, że fachowo przystąpi się do 
udoskonalenia wszystkiego, co jest w naszym Państwie, co służy temu Państwu.

Także inna dziedzina bardzo poważnego działania nadaje się do wielkiej fa-
chowej akcji programowej Rządu: dziedzina walki z rozrzutnością i zaprowadza-
nia oszczędności. Dotychczas dotykamy się tego w sposób urywkowy, podno-
simy te lub owe drobne zagadnienia, nie widzimy całości, a jednak ta całość 
przeraża nas, tak nieumiejętnie szafujemy tym groszem publicznym. Ale, pro-
szę Panów, nie dość jest przerażać się, trzeba się zaprząc do planowej pracy 
i wytknąć w każdej dziedzinie, w jaki by sposób jeden człowiek mógł robić  
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za dwóch. Nie dość wyrzucać mu, że nie potrafi, trzeba go nauczyć, jak jeden
może robić za dwóch. Więc i w tym zakresie jest niewątpliwie dużo do zro-
bienia, tak samo jak w kierunku robienia oszczędności w ogóle i to jest drugie 
fachowe zadanie, jakie Rząd obecnie sobie stawia.

Ale nie mogę dziś dłużej o tych tematach mówić, gdyż stajemy w obliczu 
zagadnień wielkich, wyższych ponad to wszystko, co stanowi program udo-
skonalenia Polski. Stajemy w obliczu konieczności zatroszczenia się o sam byt 
Państwa. Byliśmy w ciągu ostatniego półtorarocza w pewnym błędnym przy-
puszczeniu, że ten byt jest już niczym nie zachwiany, że w tym obrazie brak 
jakichś drobnych kresek, że tu idzie jeszcze tylko o wykończenie w szczegó-
łach tego wszystkiego, co jest podstawą egzystencji na wieki każdego państwa:  
o granice, o pewność pokoju. Pewność pokoju! Mówimy o nim dużo, ale czyż 
on od nas zależy? Stokrotnie powtarzamy ten wyraz, ale pokój sam nie przyj-
dzie, przyjdzie dopiero, gdy my sami będziemy w stanie postawić to, co jest 
warunkiem pokoju, a tym warunkiem dla każdego narodu jest własna siła.

Czyż będziemy liczyć na pomoc, na wstawiennictwo? Dziś czas, ażeby 
naród otrząsnął się z pewnego, należy powiedzieć, lekkomyślnego traktowania 
najpoważniejszych podstawowych zagadnień swego bytu.

Co się dzieje? Ludzie bawią się więcej niż przed wojną. Chodzą spokojni, 
stawiają wymagania, myślą tylko o bogaceniu się chwilowym, nie dbając o to, 
że to bogacenie na niczym nie jest oparte, gdyż prysnąć może z chwilą, gdy 
pryśnie budowa nasza. I to się dzieje nie tylko w stolicy, nie tylko po miastach, 
to się dzieje wszędzie. Ucztowanie, biesiadowanie, radowanie się przedwcze-
sne. Narodowi nie wolno się radować, póki nie ma bezpieczeństwa. A jedno-
cześnie te zdarzenia wojenne, póki daleko od nas były, sprzyjały, być może, 
temu usposobieniu, ufności, bo myślano, że przecież od tego są wojacy, żeby 
wojowali, a społeczeństwo ma prawo domagać się, żeby mu się dobrze działo. 
Wymaganie takie jest niesłuszne i niesprawiedliwe, o tyle, że wprawdzie wo-
jak robi to, co do niego należy, ale gdy zginie, trzeba postawić na jego miej-
sce innego wojaka, a tego już nie dokona wojak, tylko naród. I dziś widzimy,  
że zbliża się okres próby dla naszego narodu, w którym on musi przypomnieć 
sobie, że nie spełnił jeszcze zadania najważniejszego, przypomnieć sobie,  
że byt narodu opiera się na sile narodu, że te niebezpieczeństwa, które mu grożą, 
wymagają wielkiego skupienia, wielkiej ofiarności i wielkiego poświęcenia.

Inne narody w dobach poprzednich zdobywały się na większe wysiłki, 
niż nasze dotychczasowe. I my mamy wspomnienia piękne bohaterskiej walki 
garstki młodzieży, która się organizowała dla walki o Polskę. Mamy wspo-
mnienie jednego miasta, które bohatersko się broniło przed wrogiem, mamy 
wspomnienie jednej dzielnicy, która cała uzbroiła się dla sprostania niezmier-
nie potężnemu przeciwnikowi, ale cały naród jeszcze nie zaznał dreszczu, któ-
ry prowadzi człowieka do boju o byt i do przezwyciężenia przemocy, która 
czatuje na to, aby byt tego narodu zniweczyć. Tego wszystkiego jeszcze nie 
zaznaliśmy jako całość. Cieszymy się, że ta garstka młodzieży, że to miasto 
bohaterskie, że ta jedna dzielnica działały z takim powodzeniem, ale my sami 
mało się do tego przykładaliśmy. A chwila się zbliża, kiedy musimy to zrobić! 
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A w jaki sposób mamy to zrobić? Czy przez te półtora roku nie przyzwycza-
iliśmy się do tego, żeby więcej rozmyślać, więcej mówić, więcej krytykować,  
a mniej działać? Czyż nie nabraliśmy takiego usposobienia, że sami przesta-
liśmy wierzyć w możność szybkiej decyzji w łonie nas samych? Czyż naród 
nasz nie widzi, że to się stało chorobą naszego Państwa? Decyzja w spra-
wach, w których chodzi o byt i życie narodu, musi być szybka i piorunująca, 
jak decyzja tych, którzy śmierć niosą obrońcom kraju. Wobec tego zadaniem, 
które spełnić musi i Rząd, i Sejm, jest stworzenie podstaw prawnych do tego, 
żeby dać Polsce organ zdolny do szybkiej decyzji w sprawach wojny i pokoju,  
w sprawach decydowania o jego losie.

Przyszedłem do tego punktu mojego przemówienia, w którym jedno 
muszę powiedzieć: Przestaję mówić do Panów jako Prezydent Ministrów tyl-
ko, a zaczynam przemawiać już nie tylko jako Prezydent Ministrów, lecz rów-
nież z polecenia Naczelnika Państwa.

Dla sprostania dzisiejszej ciężkiej chwili, wymagającej największych wy-
siłków, projektuje Naczelnik Państwa i Rząd, żeby stworzyć organ zwierzch-
ni, obdarzony władzą wydawania zarządzeń i rozporządzeń obowiązujących  
 zakresie wojny i pokoju, organ stworzony przez trzy dotychczasowe czynniki 
budowy Polski: Sejm, Naczelnika Państwa i jednocześnie Naczelnego Wodza, 
oraz przez Rząd w postaci jego technicznych wykonawców, tj. poszczególnych 
ministrów. Na to, żeby armia czuła się silna duchem, żeby wiedziała, że będą 
zaspokojone jej potrzeby materialne czy inne, czy w ludziach, czy w środkach, 
czy w zarządzeniach, czy w decyzjach, że to wszystko będzie szło sprawnie, 
silnie, niezależnie od wszelkich wstrząśnień, wahań i swarów, żeby tej armii dać 
gwarancję, że znajduje powszechne poparcie, że jest ceniona i wysoko stawiana 
przez wszystkich, którzy pragną utrzymać byt Polski konieczne jest utworze-
nie organu, do którego by Sejm wysłał swoich przedstawicieli, do którego by 
weszli też przedstawiciele armii, wyznaczeni przez Naczelnika Państwa i Na-
czelnego Wodza, tej armii, która dziś zmaga się i czuje tę wielką odpowiedzial-
ność na sobie i chce zetknąć się z tymi i zobaczyć tych przedstawicieli, którzy 
za resztę spraw państwowych odpowiadają, a wreszcie do którego weszliby 
przedstawiciele tych głównych wydziałów Rządu, których współdziałanie  
w zakresie obrony Państwa jest istotnie najważniejsze.

Proszę Panów, nie tylko idzie mi o to, ażeby uświadomić całą wagę tego 
zagadnienia, ale również o to, żeby wskazać, że dzisiejsza chwila wymaga 
pośpiesznych decyzji. Wypadki rozwijają się dzień za dniem tak, że każdy dzień 
może być stratą wielką, a narażać armii w tak ciężkich chwilach na straty wy-
wołane brakiem decyzji nie wolno. Bo strata da się powetować często, ale nie 
zawsze, są straty, które nie dadzą się powetować i tych strat na swoje sumienie 
nikt przyjąć nie może, bo wówczas musiałby odpowiadać z powodu zwłoki  
za najcięższe jej skutki dla całego narodu.

Jeśli mówię o wojnie, jeżeli mówię o potrzebie obrony Państwa przez or-
gan specjalnie do tego powołany, to nie dlatego, żebym nie rozumiał wszyst-
kich dobrodziejstw pokoju, pokoju upragnionego. Nie. Rząd czyni również 
wszystkie niezbędne przygotowania, ażeby ten pokój mógł jak najszybciej na-
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stąpić. Te przygotowania są koniecznością rozumu, roztropności i pragnienia 
istotnego zbliżenia tego niezmiernie szczęśliwego dnia, kiedy będzie można 
powiedzieć: „Pokój mamy”.

Ale, proszę Panów, pokój może być rozmaity: może być taki pokój, o którym 
powiemy: To pokój na lata następne, w których pracować będziemy dla Ojczyzny; 
ale może być taki pokój, który byłby hańbą i poniżeniem dla narodu, a takiego 
pokoju pragnąć nie możemy. Na to, aby przyszedł pokój upragniony, wyśniony, 
będący dla nas wszystkich podstawą wiary we własne siły i otuchy w lepszą przy-
szłość, musimy tego dokonać o ile możności własnymi siłami, musimy własnymi 
siłami wykazać w najcięższej dzisiejszej chwili, w chwili próby, czy jesteśmy naro-
dem wielkim, zdolnym do wielkich poświęceń, rozumiejącym, że nie czas czekać, 
aż wróg za blisko podejdzie, tylko trzeba uchwycić moment, kiedy on już idzie, 
kiedy jest daleko, a kiedy trzeba go zatrzymać i przepędzić, powstrzymać jego 
napór. Więc ta chwila jest, do tej chwili musimy wszyscy wznieść się wielkim du-
chem, zwrócić się do najgłębszego sumienia i z tym sumieniem w krótkiej chwili 
powziąć podstawową dla naszego bezpieczeństwa przyszłego decyzję. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne ze 156. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego
z 30 czerwca 1920 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, nr CLVI, s. 8-15.

Wincenty Witos 
Expose z 24 lipca 1920 r.

Wysoki Sejmie! Zgodny wysiłek stronnictw, reprezentowanych w tej Wy-
sokiej Izbie, konieczność współpracy i konsolidacji całego narodu w chwili 
dla Państwa tak poważnej, doprowadziły do utworzenia Rządu, który się ma 
zaszczyt dzisiaj Wysokiej Izbie przedstawić.

Z natury rzeczy Rząd ten nie przychodzi ze szczegółowym programem 
swej pracy, wychodząc z założenia, że program ten stworzyły i podyktowały 
wypadki i da się on streścić w słowach niewielu, w słowach: obrona Państwa, 
zakończenie wojny i zawarcie sprawiedliwego i trwałego pokoju.

W myśl wyrażonych przeze mnie zasad w imieniu tego Rządu mam za-
szczyt Wysokiej Izbie przedłożyć następującą deklarację:

„Stajemy przed Wysokim Sejmem jako powołany przez całe przedstawiciel-
stwo narodu Rząd Obrony Narodowej. Obejmując władzę w groźnej dla 
Ojczyzny chwili, ślubujemy skupić wszystkie siły dla obrony granic Państwa, 
całości i niepodległości Rzeczypospolitej. (Brawa). Gotowi zawsze do zawar-
cia trwałego, sprawiedliwego i demokratycznego pokoju, wypisując taki pokój  
na swoim sztandarze, nie ustąpimy przed żadną groźbą zgwałcenia prawa na-
rodu polskiego do wolności i zjednoczenia.

Powołując lud do broni, uznajemy święty obowiązek Państwa zabezpieczenia 
żołnierzowi poparcia, inwalidzie opieki wdzięcznej, a rodzinom zarówno zmobili-
zowanych jak i ochotników czynnej, natychmiastowej i wydatnej pomocy.
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Rząd wezwie naród do ofiar koniecznych dla ratowania i ocalenia Oj-
czyzny i nie zadowoli się jedynie ofiarnością nielicznych jednostek. Od spo-
łeczeństwa zaś zażąda męskiej karności, spokoju i posłuchu, jako gwarancji 
bezpieczeństwa i warunków zwycięstwa. 

Odrzucając hasła partyjne, Rząd nie zapomni, że masa ludu pracującego 
wsi, miast i osad fabrycznych dać musi dzisiaj Polsce krew i trud, aby w niej 
znaleźć ukochaną Ojczyznę Matkę, wdzięczną dla wielkiej rzeszy swoich obroń-
ców. Naród nasz stać na to, ażeby się skutecznie bronić i oprzeć wrogom skoro 
istnieje silna wola i zjednoczenie sił wszystkich.

Nie uchylając się pod żadnym względem od ścisłej demokratycznej kontroli 
ze strony społeczeństwa, żądać będziemy od każdego obywatela spełnienia obo-
wiązków podyktowanych koniecznością obrony kraju. Zastrzegając sobie wnie-
sienie w Sejmie, lub w czasie odroczenia jego obrad w Radzie Obrony Państwa 
szczegółowych projektów ustaw, związanych z wojną i pokojem, Rząd uważać się 
będzie za odpowiedzialnego za obronę Ojczyzny i zabezpieczenie jej pokoju.

Poprzednicy nasi wysłali dn. 22 b.m. do Rządu Rosyjskiej Republiki So-
wieckiej bezpośrednią propozycję zawieszenia broni i rozpoczęcia rokowań 
pokojowych. Rząd Rosyjskiej Republiki Sowietów propozycję w zasadzie 
przyjął, oświadczając gotowość do rokowań o warunki zawieszenia broni  
i rozpoczęcia pertraktacji pokojowych. Nastąpić musi okres ostatecznej goto-
wości narodu do wywalczenia korzystnego pokoju. Rozejm jest tylko pierw-
szym krokiem w tym kierunku i nie przesądza jeszcze losu pokoju. Polską 
złożyła przez to wobec całego świata dowód, że pragnie wojnie kres położyć 
i rozpocząć erę twórczej, pokojowej pracy. Europa, pragnąca pokoju, Europa 
ludów skrwawionych przez wojnę światową, Europa wolnych państw naro-
dowych stanie po naszej stronie, gdy zrozumie, że walczymy o naszą ziemię,  
o naszą całość i niepodległość.

W chwili obecnej nie wolno ani jednego dnia utracić, aby dopiąć tego, żeby 
każdy Polak zdolny do noszenia broni stał się żołnierzem. Wszyscy inni mie-
niem swoim i pracą ożywioną świętym zapałem popierać będą walczących.

Nie osłabiając w niczym wiary we własną narodu siłę. Rząd, wierny so-
juszom, uczyni wszystko, co należy, aby uzyskać pomoc od sprzymierzeńców 
i sojuszników naszych. Demokratyczna Polska przełamać musi uprzedzenia, 
które w znacznej mierze bez winy narodu polskiego osłabiły te tradycyjne 
sympatie, jakie znajdowała w świecie Polską walcząca przez wiek cały z górą 
o swoje zmartwychwstanie.

Związani każdym uderzeniem serc z naszą bohaterską armią, do której 
zwracamy się z nakazem i wezwaniem do wytrwania, skupieni z zaufaniem 
głębokim około Naczelnego Wodza, zjednoczeni w wielkiej pracy dla Polski 
i pokoju, zwyciężymy.

Idąc po tej drodze, Rząd oczekuje od Sejmu Ustawodawczego i od naro-
du pełnego poparcia. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne ze 166. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego 
z 24 lipca 1920 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, nr CLXI, s. 7-9.
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Antoni Ponikowski 
Expose z 27 września 1921 r.

Wysoki Sejmie!
Staję przed Panami, jako człowiek Wam obcy, który nie brał udziału  

w pracach Sejmu i wielu z Panów nie był znany. Przychodzę wprost od pracy 
zawodowej, dalekiej od polityki, od jej walk i powikłań, przychodzę jako jeden  
z obywateli tego kraju, miłujących go i troszczących się o jego przyszłość. Toteż 
nie przynoszę z sobą znajomości tego terenu parlamentarnego, która pozwalała-
by mi swobodnie obracać się na nim, ani kapitału zaufania zasiadających tu wy-
branych przedstawicieli narodu jeno przychodzę z powszechnym pragnieniem 
pokoju, porządku, zgody i ustalenia warunków naszego życia pod względem 
zewnętrznym i wewnętrznym i ze stanowczą wolą osiągnięcia tego celu. Pod-
jąłem się odpowiedzialnej misji tworzenia gabinetu, kiedy z miarodajnej strony,  
ze strony Wysokiej Izby usłyszałem, iż wszelkie próby wyłonienia rządu z więk-
szości parlamentarnej zawiodły i żadnych po temu nie ma na razie widoków. 
Oznajmiono mi też, że seniorzy większości partii zatrzymali się na moim na-
zwisku, jako na nazwisku człowieka spoza Sejmu, któremu można powierzyć 
ster rządów. Zdecydowałem się dlatego, że uważałem i uważam, iż nie ma tak 
ciężkich warunków, któreby dozwalały Polakowi usunąć się od wkładanych nań 
obowiązków w momencie dźwigania z popiołów gmachu Państwa Polskiego. 
Jak przed kilkoma laty w przykrych okolicznościach wziąłem na siebie część 
pracy przy budowie organizacji państwowej, tak i dzisiaj z tym większym prze-
konaniem wyraziłem gotowość podjęcia obowiązków, które na mnie spadły.

Miałem zresztą przed oczyma piękny przykład gabinetu p. Wincentego 
Witosa, który w tragicznej chwili dla Ojczyzny wziął na swe barki brzemię 
władzy i odpowiedzialności za Państwo, wyprowadził je z ciężkiego położenia 
dzięki bohaterstwu naszej armii i kierownictwu Naczelnego Wodza, i póty 
pozostawał na czołowym, narażonym na ataki stanowisku, póki to się okazało 
możliwym. W tej chwili tak się stosunki w Wysokiej Izbie ułożyły, że Pano-
wie uznali za korzystniejsze dla Państwa poza nią szukać premiera. Tym się 
tłumaczy moja tu obecność. Skoro nastąpiłaby możność utworzenia silnego 
gabinetu o stałą większość parlamentarną opartego, tegoż dnia i tejże godziny 
złożę Naczelnikowi Państwa swe pełnomocnictwa, aby umożliwić powrót do 
zwykłych warunków parlamentarnych.

Nie oznacza to wcale, abym zadania i program swego Rządu dostoso-
wywał na czas krótki i ograniczony. Uważam, że w budującym się państwie 
nie ma na to miejsca. Trzeba porzucić ducha tymczasowości i tworzyć dzieło 
trwałe. W poczuciu potrzeby utrzymania ciągłości pracy uprosiłem znaczną 
większość członków poprzedniego gabinetu, zwłaszcza tych, których nie wią-
zały decyzje partii, aby pozostali na stanowiskach. W ten sposób udało mi się 
utworzyć gabinet o charakterze fachowym i bezpartyjnym. Oczywiście, nie 
wyklucza ta zasada udziału osób o wyraźnej fizjonomii politycznej, ale de-
cydującym motywem, który skłonił mnie do ubiegania się o ich współpracę, 
była wartość ich, jako fachowców i działaczy państwowych, a nie przynależ-
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ność partyjna. Mogę śmiało powiedzieć, że nie tylko ja stoję poza wszelkimi 
partiami, ale że Rząd, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, jako całość, jest 
Rządem bezpartyjnym, który od żadnego stronnictwa nie jest uzależniony,  
a oczekuje poparcia Sejmu w imię interesu państwowego. Nie jest on Rządem 
nieparlamentarnym. Wprawdzie szef  jego nie wyszedł z większości sejmowej, 
ale powołany został na przedstawienie właściwych czynników sejmowych. 
Rząd ten nie chce i nie uznaje za możliwe rządzić wbrew Sejmowi czy bez Sej-
mu, zwłaszcza kiedy Sejm obecny jest czynnikiem konstytuującym Państwo 
i jedynym źródłem wszelkiej władzy. Wolą Sejmu było obdarzyć mnie misją 
tworzenia gabinetu, od woli jego zależeć będzie złożenie przeze mnie tego 
mandatu, jeśli program, z którym Rząd przychodzi, i jego wykonanie, nie od-
powiedzą dążeniom i wymaganiom Wysokiej Izby.

Pragnąc jak najwięcej budować i jak najmniej burzyć, uznaję za konieczne 
utrzymanie ciągłości prac państwowych, gdzie tylko to jest wskazane i możliwe. 
Dotyczy to przede wszystkim dziedziny polityki zagranicznej, która w tym samym 
duchu i tymże kierownictwie będzie stanowczo zmierzała do utrwalenia atmosfery 
pokojowej, koniecznej dla swobodnego wewnętrznego rozwoju naszego Państwa, 
tak jak konieczną jest dla całej nieuleczonej jeszcze z ran wojennych Europy.

Silne i trwałe podstawy tego pokoju upatrujemy w traktatach, które pod-
pisaliśmy bądź to łącznie z naszymi wielkimi sprzymierzeńcami Zachodu, bądź 
też sami i przy których nienaruszalności stać będziemy nieugięcie. Od żadnych 
zobowiązań z nich wynikających nie uchylamy się, ale wymagać też musimy 
poszanowania praw naszych w traktatach tych nabytych.

Utrwaleniu dzieła pokoju służy stosunek sprzymierzeńczy z mocarstwa-
mi Zachodu, które zostały zwycięstwami i podjęły zadanie pacyfikacji świata
na nowych zasadach, stawiając na jednym z miejsc naczelnych odbudowanie 
silnej Polski z dostępem do morza. Utrwaleniu tego działa szczególnie słu-
ży przymierze nasze z Francją, odpowiadające naszym dziejowym tradycjom  
i ugruntowanie w silnym i jednomyślnym uczuciu całego narodu. Tenże sam 
cel przyświecał również rządom polskiemu i rumuńskiemu, gdy zawierały so-
jusz niedawno przez Panów ratyfikowany a stanowiący niejako wzmocnienie
serdecznych więzów przyjaźni, łączących już przedtem obydwa sąsiednie na-
rody. Jednym ze skutków wojny, który najciężej odczuwa świat cały, a z nimi 
i Polska, to przerwanie i zniszczenie tych wszystkich więzów gospodarczych, 
które przed wojną łączyły między sobą narody, tworząc z nich jeden żywotny 
organizm gospodarczy. Dążeniem Rządu Polskiego będzie, aby w miarę sił  
i możności zerwane nici znowu nawiązać, idąc świadomie w kierunku ekono-
micznego porozumienia z wszystkimi są-siadami, którzy doniosłość tego celu 
zrozumieli. Poważnym krokiem naprzód na drodze tej są rokowania Polski  
z Czechosłowacją, będące obecnie w toku a które, służąc interesom obu krajów, 
przyczynią się do pożądanego unormowania ich sąsiedzkiego współżycia.

Wielką zasługą poprzedniego Rządu było zakończenie wojny na grani-
cach wschodnich Polski i zasadnicze uregulowanie stosunku naszego do Rosji 
sowieckiej przez zawarcie traktatu ryskiego. Stać będziemy nadal niezłomnie na 
stanowisku lojalnego wykonywania tego traktatu. Niestety, jednak, pomimo da-
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leko idących dążeń naszych w tym kierunku, stosunki nasze z Rosją sowiecką 
nie układały się w ostatnich czasach pomyślnie wskutek tego, że rząd sowie-
tów uchylał się od wykonania swych zobowiązań, a zarazem ze swej strony 
stawiał pod adresem Polski zarzuty utrzymywania stosunków z rzekomymi 
organizacjami antysowieckiemi.

Spodziewam się, że wobec bezpodstawności tych zarzutów, rząd sowiecki 
rozpocznie obecnie wykonywanie traktatu od spełniania zaległych zobowiązań.

Wobec drugiej sąsiadującej z nami republiki sowieckiej, rząd polski, który 
pierwszy uznał suwerenność Ukrainy, da temu uznaniu w dniach najbliższych 
należyty wyraz, nawiązując z nią normalne stosunki dyplomatyczne. Tak więc 
na Zachodzie, jak i na Wschodzie, wszelkie kroki i zamierzenia Rządu wynikają 
z układu sił i stosunków, wytworzonych przez wielką wojnę, uwydatniającego 
coraz silniej rolę Polski, jako czynnika pokoju na Wschodzie Europy.

Tej swojej roli i zadań, jakie z niej wypływają, jest Rząd Polski świadom  
w całej pełni. Nie wolno mam jednak zamykać oczu na trudności, z jakimi wal-
czyć nam przychodzi, a które wynikają z faktu, iż los nie wszystkich ziem pol-
skich jest ostatecznie ustalony, iż trwa wciąż jeszcze troska o przyszłość Górne-
go Śląska i Wileńszczyzny. Uważając zabiegi około sprawiedliwego rozwiązania 
tych dwóch wielkich i świętych dla każdego Polaka spraw za jedno z najprzed-
niejszych swych zadań, trwać będzie Rząd Polski niezłomnie przy zasadzie,  
iż o losach ludności tych terytoriów decydować nie można inaczej, jak opiera-
jąc się na swobodnym wypowiedzeniu jej woli. 

Co do Górnego Śląska, zasada wysłuchania głosu ludności i wytknię-
cia w myśl jego wskazań linii granicznej ugruntowana jest silnie w Traktacie 
Wersalskim. Wyrażam ufność, iż decyzja, jaką poweźmie Rada Najwyższa na 
podstawie opinii wydanej przez Ligę Narodów, opierać się będzie wyłącznie 
i w całej rozciągłości na duchu i literze tego Traktatu i da tym samym ludowi 
górnośląskiemu, który głosy swe oddał za Polska, połączenie z Macierzą.

W sprawie wileńskiej Rząd musi wyrazić swoje najżywsze ubolewanie  
z powodu wypowiedzenia się Rady Ligi Narodów 20 b.m. Rząd Polski, zanim ustali 
swój stosunek do tego nieoczekiwanego wobec dotychczasowego stanowiska Ligi 
orzeczenia, uważa za niezbędne oświadczyć, że trwa na stanowisku uznawania ele-
mentarnego prawa ludności Ziemi Wileńskiej do zadecydowania o swym losie. 

Dotychczasowy stosunek Polski do Gdańska opiera się na odnośnych arty-
kułach Traktatu Wersalskiego i konwencji polsko-gdańskiej z r. 1920. Na powyż-
szych podstawach prawnopaństwowych rozpoczęto w lutym br. rokowania z wła-
dzami Wolnego Miasta Gdańska celem zawarcia układu, obejmującego całokształt 
zagadnień polsko-gdańskich i należycie je regulującego. Zasadnicze rokowania zo-
stały ukończone w sierpniu br. Prace redakcyjne są na ukończeniu i jest nadzieja, 
że pomimo niektórych jeszcze trudności, w niedługim czasie układ zostanie pod-
pisany w Warszawie, jako wyraz istotnej, na wspólności interesów politycznych  
i gospodarczych opartej solidarności Polski i związanego z nią Gdańska.

Po podpisaniu układu Rząd będzie miał sposobność zaznajomić z nim Wyso-
ką Izbę szczegółowo przy wnoszeniu go do Wysokiego Sejmu dla zatwierdzenia.

Przechodzę do finansowej sytuacji Państwa.
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Sytuacja finansowa, w jakiej się Państwo Polskie znajduje, wymaga natychmia-
stowego i energicznego ratunku. Ale bynajmniej nie jest to sytuacja rozpaczliwa,  
z której nie ma wyjścia. Najważniejsze warunki zasilenia Skarbu istnieją, jest  
w kraju dobrobyt, są bogactwa naturalne, są siły produkcyjne, Polska w czterech 
piątych zniszczona przez wojnę europejską, długotrwałą okupację, przez najście 
bolszewickie, zawieruchę ukraińską – Państwo, które najpóźniej w Europie weszło  
w stadium pokoju, kraj, który już przed wojną był ekonomicznie dewastowany 
przez zaborców – Polska szybko podnosi się z ruiny, nędzy i zaniedbania. Porów-
najcie wieś naszą w wielu okolicach Państwa sprzed wojny – zacofaną, ubogą, ane-
miczną – porównajcie z dzisiejszym jej stanem. Drobni rolnicy uobywatelnili się  
i wzbogacili; poziom ich potrzeb wzrósł znakomicie. Samorząd gminny i powia-
towy przyczynił się do ukulturalnienia prowincji. Robotnik rolny żyje stosunkowo 
dostatnio i ma zagwarantowaną możność obrony swych interesów. Polepszył się 
również byt robotnika fabrycznego. Dobrodziejstwa prawodawstwa ochronnego 
pracy zastosowanego w całej rozciągłości na wzór krajów znacznie dalej posu-
niętych od naszego na drodze rozwoju ekonomicznego, podniesienie zarobków 
robotniczych — wprowadziły przewrót w życiu tej warstwy.

Rzemieślnik zarabia i ma się dobrze. Przemysł zrujnowany wojną ruszył  
z miejsca i mimo wielkich przeszkód idzie naprzód. Powstają nowe wielkie za-
kłady fabryczne. Nie odczuwa się tak bardzo dotkliwie braku pracy, który jesz-
cze przed dwoma laty byt groźnym, a powszechnym u nas zjawiskiem, a który 
teraz dotknął wiele krajów Europy i Ameryki. Handel ożywił się i nawet przyj-
muje, niestety, zbyt wybujałe formy. Znać na polu gospodarczym rozmach, znać 
wysiłek woli indywidualnej i zbiorowej. Czyż nie wspaniały obraz przedstawia 
to miasto bohaterskie, które przeszło inwazję i całą grozę wojny, którego uli-
ce spłynęły krwią dwóch współżyjących narodów, przelaną w walce domowej, 
którego mury drżały od huku armat i kruszyły się pod ich pociskami; dzisiaj na 
pobojowisku świeżym w niespełna trzy lata rozbrzmiewa gwar wielkiego targu, 
kipi życie gospodarcze, pulsuje nowy ośrodek ekonomicznej pracy pokojowej. 
Lwów kawaler Orderu „Virtuti Militari” – zasługuje, aby przyozdobić go nową 
nie mniej honorową odznaką Polski, odrodzonej w pracy i pokoju. Nie zakłóci 
pokojowej pracy Lwowa zbrodniczy krok szaleńca, jaki miał miejsce w dniu 
otwarcia targów. Na szczęście drogie każdemu Polakowi życie Naczelnika Pań-
stwa zostało ocalone, a rana zadana wojewodzie Grabowskiemu nie jest nie-
bezpieczna. Cały Lwów wstrząśnięty tym do głębi, a zahartowany w ciężkich 
przejściach wojennych wytrwale będzie kroczył na drodze rozwoju, stwierdzając 
tym swe siły żywotne i dobrze zrozumiany patriotyzm.

Ale zwróćmy oczy w inną stronę. Własność ziemska prosperuje. Tego-
roczne zbiory pozwalają spodziewać się, że i miasta, mimo wprowadzone-
go wolnego handlu, odniosą korzyść z dobrodziejstwa urodzajów. Słowem, 
większość obywateli państwa ma się dobrze, żyje dostatnio, często niestety 
rozrzutnie. I tu zaczyna się odwrotna strona obecnego rozwoju materialnego 
Polski. Dobrze jest jej mieszkańcom, źle Państwu samemu. Powtarza się, jako-
by upiorna epoka saska, kiedy szlachta osiągnęła szczyt zamożności, spławiła 
pszenicę do Gdańska, jadła, piła, a w Skarbie Rzeczypospolitej były pustki.
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Kiedy w roku ubiegłym w ciężkich czasach wojennych czytaliśmy nieraz 
plakaty o wykonaniu kary śmierci za zdradę Państwa, zgrozą przejmował się 
każdy obywatel. A ja mówię z tej trybuny i pragnę, aby słyszano od krańca do 
krańca Polski, że ta straszna gorączka zysku, jaką opanowane są dziś bardzo 
liczne koła społeczeństwa, przechodzi często granicę zwykłego przestępstwa, 
a staje się zdradą Państwa. Paskarstwo we wszelkich formach gra obcymi 
walutami, skupowanie i przechowywanie: dolarów, franków i funtów, mówię 
głośno i dobitnie, jest zdradą Państwa, bo jest przykładaniem ręki do plano-
wanego obniżania naszej waluty.

Tutaj chciałbym przedstawić Panom i krajowi całą grozę położenia, jeśli 
ta groza, bodaj z codziennych tabel giełdowych nie przemawia dość dobitnie.

Naprawa finansów państwowych – oto zasadniczy punkt programu
rządowego.

Szczegółowy program finansowy przedstawi w najbliższych dniach 
p. minister skarbu dr Jerzy Michalski, dotychczasowy dyrektor Polskiego Ban-
ku Krajowego we Lwowie.

Dziś pozwalam sobie zauważyć, że już są w opracowaniu projekty ustaw: 
1) o nadzwyczajnej daninie państwowej, która bez osobnych wymiarów i nakazów 

płatniczych w sposób technicznie możliwie najprostszy musi być w najkrótszym 
czasie uchwalona i w roku bieżącym zapłacona, ażeby z końcem tego roku za 
każdą cenę i bezwzględnie zatrzymać bieg prasy drukującej bilety kredytowe; 

2) projekt ustawy o specjalnym podatku od bogaczów wojennych, którzy będą 
zmuszeni w szybkim czasie wnieść podatek do kasy państwowej i wreszcie: 

3) projekt ustawy o pilnych i koniecznych środkach naprawy gospodarki pań-
stwowej.

Finanse Państwa i waluta są w życiu gospodarczym zjawiskiem wtórnym 
i zależą przede wszystkim od sprawności administracji państwowej, odpo-
wiedniego prawodawstwa i wytwórczości krajowej. W celu poprawienia ad-
ministracji i zmniejszenia jej kosztów Rząd przeprowadzi znaczną i szybką 
redukcję władz i urzędów ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia wy-
datków rządu w walucie obcej.

Jednocześnie żądać będziemy od Wysokiego Sejmu, ażeby za wzorem  
200-letniej wypróbowanej instytucji angielskiej, Sejm nie mógł uchwalać żad-
nych nowych wydatków bez zgody Rządu i bez równoczesnego wskazania ich 
pokrycia.

Celem Rządu jest także otrzymać polepszenie finansów przez podniesie-
nie produkcji i wzmożenie pracy wytwórczej w Państwie.

Radę finansową przy Ministrze Skarbu Rząd zamierza rozszerzyć, wcią-
gając doń talenty i najlepsze głowy finansowe w Polsce. Transakcje handlowo-
-finansowe, które mogą zasilić skarb państwa znaczniejszą kwotą, zwłaszcza 
w walucie obcej, są w toku, nie można też z tego powodu ustalić, na jakie kwo-
ty można liczyć i w jakiej mierze będą one mogły przyczynić się do zmniejsze-
nia emisji banknotów.

Stojąc stanowczo na gruncie szerokiego i otwartego przedstawienia 
Wysokiemu Sejmowi wszelkich spraw, a w szczególności stanu skarbu państwa, 
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Rząd już dziś oświadcza, że deficyt w roku 1921 będzie wyższy, aniżeli wskaza-
ny w preliminarzu. Zestawienie, uwzględniające obecne położenie finansowe
Państwa, wskazuje, że w okresie od 1 września do 31 grudnia roku bieżącego 
deficyt może dosięgnąć 70 miliardów marek. Stan ten domaga się wdrożenia
bezzwłocznie środków zaradczych, przed którymi się Rząd nie cofa. Trzeba 
jednak liczyć się z faktem, że już przeprowadzenie samej daniny, jakkolwiek 
zamierzone jest zastosowanie jak najmniej skomplikowanych metod jej wy-
miaru i ściągnięcia, wymagać będzie przecież pewnego czasu, że więc wpływy 
z niej zasilą Skarb Państwa dopiero po upływie około trzech miesięcy. Do 
tego czasu nie pozostaje nic innego, jak z konieczności zaciągnąć dalszy dług 
w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej, a tym samym zwiększyć emisję jej 
biletów. W tym celu Rząd wystąpi z wnioskiem ustawodawczym o zwiększenie 
upoważnienia kredytowego w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej na pokry-
cie niedoboru budżetowego roku bieżącego z dotychczasowej kwoty 150 mi-
liardów na 220 miliardów marek, oraz podwyższenie stanu emisji jej biletów  
z kwoty 118 miliardów do kwoty 190 miliardów.

Poprawa administracji kraju powinna jednak nastąpić nie tylko w dzie-
dzinie skarbowości, lecz pomyślność finansów zawisła także od sprawnego
funkcjonowania całego aparatu państwowego, nawet w gałęziach pozornie nic 
nie mających wspólnego ze skarbowością.

I tutaj żądać będę kategorycznie, i wiem, że takież jest zdanie moich 
kolegów, aby sprężyny i kółka machiny państwowej obracały się prędzej, regu-
larniej i lepiej, niż to było dotychczas. Wierzę, że konieczność tego zrozumieją 
wszyscy urzędnicy państwowi i że nie będą wśród siebie tolerowali jedno-
stek niedbałych i opieszałych. Wierzę też, że ludność będzie wymagała od 
urzędników ścisłego spełniania obowiązków i zaniechanie niegodnych prób 
pozyskiwania ich życzliwości drogą niemoralną i występną. Przypominam, 
że życzliwość i uprzejmość w stosunku do publiczności jest elementarnym 
obowiązkiem każdego urzędnika. Rząd rozumie jednak, że dobrej pracy moż-
na wymagać jedynie od ludzi zdrowych, silnych i zadowolonych. W ostat-
nich czasach, dzięki uchwałom poprzedniego gabinetu, położenie materialne 
urzędników zostało polepszone; staraniem także nowego Rządu będzie byt 
urzędników państwowych w miarę możliwości poprawiać.

Prace Rządu w zakresie armii i obrony Państwa stać będą pod znakiem 
pokoju. Przede wszystkim Rząd zamierza stworzyć stałe ustawowe podwaliny 
pod budowę armii polskiej. W najbliższej przyszłości Sejmowi będą przedło-
żone projekty zasadniczych ustaw wojskowych.

Rząd sądzi, iż ten sam Sejm, który rozpoczął tak chlubnie dzieło tworze-
nia armii narodowej, dźwignie jej fundamenty, uchwalając nowe ustawy. (...)

Kryzys gospodarczy i walutowy, demobilizacja i napływ uchodźców, 
rzucających w społeczeństwo szeregi ludzi wytrąconych z dotychczasowych 
kolei, stwarzają sytuację na której tle łatwo powstają objawy niezadowolenia.  
Z sytuacji tej skwapliwie korzystają żywioły przeciwpaństwowe, których tak-
tyka polega obecnie nie tylko na otwartym propagowaniu niepopularnych 
wśród naszej ludności haseł komunistycznych, lecz na budzeniu nastrojów 
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opozycyjnych, które komuniści usiłują utrwalić, wzmocnić i kierować do walki 
przeciwko każdemu rządowi polskiemu. (...)

Województwa wschodnie, które szczególnie ucierpiały od wojny i znaj-
dują się w największym pod względem kulturalnym zaniedbaniu, otoczy Rząd 
szczególną pieczą. Musza one wiedzieć, że Polska nie jest dla nich metropolią, 
starającą się tylko o wyzyskanie ich zasobów, że nie jest dla nich macochą, spy-
chającą ich potrzeby na szary koniec, lecz matką, która nakarmi zgłodniałych 
i własnym ciepłem ogrzeje wycieńczony ich organizm. (...)

Chodzi mi o to, żeby okres przedwyborczy, będący z natury rzeczy okre-
sem zaognionych walk partyjnych, a jednocześnie okresem zaniechania pra-
cy prawodawczej, aby ten nieprodukcyjny a niebezpieczny okres skrócić do 
minimum. Polską potrzebuje uzupełnienia i ujednostajnienia we wszystkich 
dziedzinach – strata jednego choćby miesiąca jest już szkodliwa. Polska po-
trzebuje spokojnej pracy parlamentarnej – tego już w tym Sejmie nie będzie, 
bo praca taka jest możliwa tylko w ustalonym na dłuższą metę układzie sił 
parlamentarnych. Polska wymaga rządów stałych, silnych, niezmieniających 
się co parę miesięcy, rządów o trwałą większość sejmową opartych – tego jej 
obecny Sejm zapewnić nie może, gdyż mu takiej większości brak. Spełnił on 
swe zadanie, do którego był powołany, zapisał niezapomniane pierwsze karty 
niepodległego bytu naszego, niech ze czcią i podzięką potomnych przejdzie 
do historii. Zaznaczam wreszcie, że jeżeli mojemu Rządowi wypadnie trwać 
podczas wyborów do nowego Sejmu, będziemy stali na straży czystości wy-
borów i bezwzględnej bezstronności ze strony władz administracyjnych; za-
pewnimy każdemu obywatelowi Państwa najzupełniejszą swobodę w oddaniu 
głosu według jego własnego przekonania.

Na tym kończę przedstawienie wytycznych programu rządowego. Nie 
wchodziłem w szczegóły, ograniczyłem się do nakreślenia punktów głównych, 
których zamierza się Rząd trzymać. Dominuje nad całym programem troska  
o Skarb Państwa i na to kładę największy nacisk. Brak zestroju między dobro-
bytem jednostek a sytuacją skarbu państwa jest tak wielki, że trzeba odsłonić go 
i bić na alarm, obudzić się musi sumienie publiczne i pchnąć wszystkich do kas 
skarbowych. Niech po całym kraju rozlegnie się wielkie nawoływanie do daniny, 
niech złych płatników podatków piętnuje opinia publiczna, jak piętnowała przed 
rokiem młodych ludzi, uchylających się od służby na froncie. Niech się otrząśnie 
naród i złoży część swego mienia, ażeby całość uratować. Bo gdyby przyszedł 
upadek finansowy państwa, to odczuje go nie tylko kapitalista i przemysłowiec,
rolnik i większy właściciel ziemski, odczuje go każdy robotnik fabryczny i każdy 
robotnik rolny. Trzeba, żeby obywatel tego kraju – bogaty i biedny, chrześcijanin 
i żyd, Polak i nie Polak – uświadomił sobie, że państwo bez pieniędzy żyć nie 
może, że upadek marki polskiej – to jego strata, że pełny skarb – to gwarancja 
spokoju, porządku, dobrobytu i szczęścia osobistego. Musi nastąpić przełom 
w duszach i zbudzić się w tym żyjącym pokoleniu poczucie odpowiedzialności 
za Polskę. Doznało ono wielkiego szczęścia, ujrzało niepodległą, zjednoczoną 
Ojczyznę. Czy zechce ją powtórnie wtrącić do grobu? Walka partyjna, nienawiść 
partyjna wre. Rozterką wewnętrzną większe i starsze potęgi upadały. Odwołuję 
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się w imieniu Rządu do narodu całego, odwołuję się do zasiadających tu przed-
stawicieli. Chodzi tu o kwestię naszego bytu.

W połączeniu się wszystkich pod hasłem naprawy Skarbu Rzeczypospo-
litej – ratunek i ocalenie.

Caveant consules, ne quid respublica detrimenti capiat.

Sprawozdanie stenograficzne z 247 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z 27 wrze-
śnia 1921 r. w: Sprawozdania Stenograficzne, Nr CXLVII, s. 6-22.

Artur Śliwiński 
Expose z 5 lipca 1922 r.

Wysoki Sejmie!
Rząd, który mam zaszczyt przedstawić Wysokiemu Sejmowi, utworzo-

ny skutkiem okoliczności, nie pozwalających na powołanie gabinetu z łona 
stronnictw sejmowych, musi liczyć się z warunkami, w których przyszedł do 
władzy i z sytuacją wywołaną długim przesileniem.

Ostrożność w wystąpieniach, przezorność w działaniu, unikanie wszel-
kiego rodzaju eksperymentów, utrzymanie ładu w Państwie i pokojowych  
z sąsiadami stosunków – oto wytyczne, którymi Rząd przede wszystkiem po-
wodować się będzie. Jako Rząd pozapartyjny, z najlepszą wolą gotów jest słu-
chać opinii i żądań wszystkich bez wyjątku stronnictw, ale kierować się będzie 
wyłącznie interesem Państwa.

Nim przejdę do szczegółowego uzasadnienia stanowiska Rządu w sto-
sunku do zadań państwowych, nie mogę na wstępie swego przemówienia nie 
wyrazić radości, że Śląsk, ta czarna perła ziem naszych, ten drogocenny klej-
not, którego losy są głęboko wyryte w każdym sercu polskim, zespala się wła-
śnie nierozerwalnym węzłem z Macierzą. Natychmiastowe wniknięcie w po-
trzeby tej dzielnicy, okazanie najserdeczniejszej pomocy braciom, wracającym 
mocą sprawiedliwości dziejowej na łono Ojczyzny, niechaj ze strony Rządu 
będzie wyrazem tych uczuć radosnych, które rozbrzmiewają dzisiaj szeroko  
w całej Rzeczypospolitej.

Z przyłączeniem do Polski części Górnego Śląska ustalają się granice nasze-
go Państwa, co i na stosunki zewnętrzne oddziała dodatnio. W zapatrywaniach 
na te stosunki nie ma dziś w społeczeństwie naszym sprzeczności. A jeśli przy 
omawianiu zadań naszej polityki zagranicznej ujawniają się niekiedy rozbieżne 
poglądy, dotyczą one nie celów, lecz metody działania. Nowy Rząd, hołdując 
tym samym pokojowym zasadom, które były kamieniem węgielnym polityki 
poprzedniego gabinetu, pragnie swe postępowanie w stosunkach zewnętrznych 
utrzymać w liniach najbardziej wyrazistych, jasnych i zdecydowanych.

Wysoki Sejmie!
Polska, jak i świat cały, potrzebuje przede wszystkim pokoju i pracy 

pokojowej służyć nadal będzie.
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W związku z najbardziej pokojowymi tendencjami Rządu zakomuniko-
wać mogę, że zwalnianie z szeregów rocznika 1899 rozpocznie się jeszcze 
przed nadchodzącymi żniwami.

Wyrazem tej polityki pokoju musi być ścisłe wypełnianie wszystkich 
zobowiązań przyjętych przez Państwo, co jest zresztą punktem honoru każdego 
szanującego się Rządu. Przymierza i traktaty są święte. Polska zawsze była wier-
ną sojuszniczką. Dziś, gdy mowa o sojusznikach, cały naród zwraca najpierw 
swe oczy ku Francji. Stałe pogłębianie przyjaźni francusko-polskiej jest zarówno 
potrzebą żywotnych interesów kraju, jak wynikiem gorących uczuć narodu.

Wspierając się na sojuszu z Francją, Rząd dążyć będzie jednocześnie do 
umocnienia sojuszu z Rumunią, do utrwalenia przyjaznych stosunków z Małą 
Ententą i państwami bałtyckimi. (...)

Rząd dołoży wszelkich starań, by polityka jego zjednywała naszej Oj-
czyźnie szacunek świata, wzbudzała w społeczeństwie coraz większą wiarę 
w jego własne siły i przyniosła spokój wewnętrzny, który pomimo różno-
rodnych krzyżujących się wzajem prądów społecznych i politycznych, zespala  
w razie niebezpieczeństwa naród w jednolitą bryłę i z wiarą i pewnością siebie 
pozwala mu spoglądać w przyszłość. (...)

Doskonale rozumiejąc, że w ciągu najbliższych lat przy najbliższym 
wytężeniu śruby podatkowej normalną drogą budżetu zrównoważyć nie bę-
dziemy mogli, Rząd również wie dobrze, jak trudną jest sprawą w czasach 
obecnych otrzymanie kredytu. Stąd wniosek jasny: musimy opierać nasze 
zamierzenia budżetowe na własnych siłach, na rozbudowie systemu podat-
kowego w całej jego rozciągłości. (...) Społeczeństwo, które wiele żąda od 
Państwa, wiele Państwu dać musi. Należałoby u nas doszczętnie wyplenić 
pokutujący w Polsce staroszlachecki wstręt do płacenia podatków i wpoić 
w ogół przeświadczenie, że w dzisiejszych spokojnych i spokój wróżących 
czasach jedną z najwymowniejszych legitymacji patriotyzmu polskiego stać 
się powinien kwit kasy podatkowej. (...)

Nim budżet Państwa doprowadzony zostanie do równowagi, będziemy 
codziennie musieli walczyć z tendencją dalszej inflacji, ograniczać się ogrom-
nie we wszystkich potrzebach i – jak już nadmieniłem – życie gospodarcze 
przystosowywać konsekwentnie do środków, jakimi naród rozporządza.

Im lepiej społeczeństwo zrozumie istniejący stan rzeczy, im bardziej 
doskonalona będzie organizacja pracy, tym zwiększą się widoki wyjścia z nie-
słychanych trudności finansowych.

System oszczędności nie może przecież pozbawić naszego przemysłu 
najkonieczniejszych środków obrotowych, których brak powstrzymałby dzia-
łalność warsztatów pracy i odebrałby masom pracującym zarobek. Toteż po-
mimo ogromnych przeszkód i trudności, rząd dołoży wszelkich usiłowań, by 
niezbędne inwestycje mogły być urzeczywistnione i stały się środkiem zapo-
biegawczym przeciw klęsce bezrobocia. Dalsza odbudowa kraju, rozwiązanie 
palącej sprawy mieszkaniowej w miastach, ulepszenie sieci kolejowej – oto 
zadania, którym Rząd najbaczniejszą poświęci uwagę.
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Z nie mniejszą troską zajmie się Rząd reformą rolną, natrafiającą do-
tąd na liczne trudności przy jej urzeczywistnieniu. Dążąc do przyspieszenia 
wykonania ustaw z 15 lipca i 17 grudnia 1920 r., Rząd uczyni ze swej strony 
wszystko, by w najkrótszym czasie usunąć zarówno prawne niejasności, jak 
życiowe konflikty hamujące urzeczywistnienie dobrodziejstw, jakimi w rozu-
mieniu ustawodawcy miały być rzeczone ustawy.

Dbałość o podniesienie produkcji rolnej i wydajności warsztatów rol-
nych, propagowanie oświaty i kultury rolniczej, ułatwienie rolnikom w miarę 
sił i możności zaopatrzenia w kapitał obrotowy i nawozy sztuczne leżą rów-
nież w najbliższych zamierzeniach Rządu.

Wysoki Sejmie!
Wiekowa niewola wykopała przepaść między Polska a Europą Zachodnią 

pod względem oświaty. Musimy najenergiczniej stanąć do walki z istniejącą u nas 
ciemnotą. Wydarcie tej ciemnocie szerokich mas ludu naszego, to nie tylko przy-
sporzenie Państwu świadomych swych zadań obywateli, ale najlepsza rękojmia 
przyszłego dobrobytu, siły i pomyślności Polski. Przede wszystkim szkolnic-
two, powszechne domaga się gwałtownie rozwoju. Toteż wewnętrzna pożyczka 
inwestycyjna na cele szkolnictwa powszechnego jest w tej chwili przez Rząd 
projektowana i w formie ustawy przedstawiona będzie w najbliższym czasie do 
zatwierdzenia Wysokiemu Sejmowi. Rząd w pełni zdaje sobie sprawę z koniecz-
ności ulepszeń w szkolnictwie średnim, jak i potrzeb szkolnictwa zawodowego. 
Otoczy również opieką wyższe uczelnie i przybytki nauki, aby ułatwić uczonym 
pracę w nie zawsze docenianej ich wielkiej misji dla przyszłości narodu.

Z czasów niewoli pozostały nam także ustawy państw zaborczych, nie-
zgodne z duchem czasu, a często obrażające poczucie naszej godności. Uni-
fikacja wymiaru sprawiedliwości przez współdziałanie z pracami komisji ko-
dyfikacyjnej i odpowiednią inicjatywą ustawodawczą będzie przygotowywała
grunt do ogólnej reformy sądownictwa.

Rozszerzanie i pogłębianie prawodawstwa socjalnego, oparcie samorzą-
dów o podstawę prawną i zapewnienie im wszystkich warunków swobodnego 
rozwoju, uporządkowanie administracji na kresach i związanie ludności kreso-
wej z Rzecząpospolitą węzłami kultury – oto z szeregu wielu pilnych zadań, 
którymi Rząd niezwłocznie zająć się musi, najbardziej dojrzałe i wymagające 
najbaczniejszej uwagi.

Do tych aktualnych zadań zaliczyć również należy konieczną poprawę 
bytu pracowników państwowych i przyjście pomocą masom pracującym przez 
zwalczanie drożyzny.

Dotychczasowe środki przeciwdziałające tej klęsce nie dały pożądanych rezul-
tatów. Improwizowanie środków nowych, wobec skomplikowanej machiny życia 
ekonomicznego, byłoby lekkomyślnością. Ale Rząd uczyni wszystko aby szukać 
tych środków i trzymać na wodzy orgie spekulacji. Przez współdziałanie Rządu  
z ruchem spółdzielczym, przez pomoc kredytową dla kooperatyw, wreszcie 
zwrócenie uwagi na ciemne, a ukryte dla oka siły, tuczące się krzywdą ludno-
ści, Rząd ma nadzieję przyczynić się przynajmniej do złagodzenia tej klęski.
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Z nie mniejsza siłą będzie Rząd ścigał wszelkie nadużycia i swawolę admini-
stracji. Urzędnik państwowy winien być przede wszystkim strażnikiem i obrońcą 
prawa. Wszelkie skargi, wywołane naruszeniem praworządności, będą poddane 
najściślejszemu badaniu, wszelkie nadużycia tępione bezwzględnie.

We wszystkich zresztą zamiarach i dążeniach swoich Rząd pamiętać bę-
dzie, że demokratyzacja życia i urządzeń państwowych jest dzisiaj, po świa-
towej wojnie i przewrotach wojną wywołanych, troska wszystkich rządów 
Europy Zachodniej.

W wolnej demokratycznej Polsce każdy obywatel bez względu na swą 
narodowość, pochodzenie, wyznanie, przynależność do tej czy innej klasy spo-
łecznej musi się czuć równouprawnionym i wolnym obywatelem, korzystać 
swobodnie z pełni wszystkich istniejących praw i zarazem spełniać wszyst-
kie obowiązki, które nakłada nań Państwo. Wobec mniejszości narodowych 
zagwarantowane w uchwalonej przez Wysoki Sejm Konstytucji prawa będą 
ściśle przez Rząd przestrzegane.

W szczególności podczas zapowiedzianych wkrótce wyborów Rząd 
przestrzegać będzie wolności wszystkich obywateli, aby wielkiemu aktowi, 
mającemu powołać nowe władze prawodawcze, zapewnić ze swej strony cał-
kowitą bezstronność. Rząd zastosuje się do woli Wysokiego Sejmu, oznacza-
jącej termin wyborów i poczyni wszystkie przygotowania niezbędne dla ich 
odbycia. Wszakże przed rozejściem się Sejmu Ustawodawczego Rząd będzie 
musiał prosić o uchwalenie konieczności państwowych, które pozwolą prze-
trwać czas niezbędny i przygotować wszystko, by w okresie podnieconych 
namiętności utrzymać spokój w Państwie.

Wysoki Sejmie!
Rząd demokratyczny musi być rządem silnym. Ta siła nie może, rzecz 

prosta, opierać się na środkach policyjnych, lecz na zdobywaniu zaufania 
najszerszych warstw ludności. A najlepszą drogą do tego zaufania, to kon-
sekwentne wykonywanie prawa. Zupełna wolność dla wszystkich obywateli  
w granicach obowiązujących ustaw i położenie ręki na wszystkim, co ustawy 
te gwałci, oto zadanie egzekutywy rządowej. 

Wysoki Sejmie!
W deklaracji swojej poprzestałem na zaznaczeniu najogólniejszych linii 

wytycznych, którymi Rząd, utworzony przeze mnie, zamierza się kierować. 
Mniemam, że one wystarczą dla określenia jego intencji i charakteru.

Wierząc w żywotne siły narodu, Rząd mój na chwilę nie wątpi, że Rzeczpo-
spolita Polska, wzrastając w siły moralne i materialne, wybrnie zwycięsko z od-
mętu piętrzących się trudności i znajdzie należne jej miejsce wśród wolnych 
narodów świata.

Ta wiara, że pracuje dla jasnej przyszłości, pozwoli Rządowi, jeśli taka 
będzie wola Sejmu, trwać na swym stanowisku i wszystkie swe siły poświęcać 
dobru Ojczyzny.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 324. posiedzenia Sejmu Ustawodawcze-
go z 5 lipca 1922 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, nr CCCXXIV, s. 10-18.
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Julian Ignacy Nowak 
Expose z 3 sierpnia 1922 r.

Wysoki Sejmie!
Mam zaszczyt przedstawić utworzony rząd. Sam ten wyraz mówi, że za-

daniem naszym jest rządzić Państwem, co też czynić będziemy, opierając się 
przy tym na obowiązujących ustawach i na uchwałach Wysokiego Sejmu.

Krótkie słowa „rząd” i „rządzić” pełnymi są treści i mieszczą w sobie to 
wszystko, co musi być uczynione, aby zapewnić Państwu ciągłość trwania, siłę 
i powagę tak na zewnątrz, jak i na wewnątrz, zapewnić mu ład, porządek i do-
brobyt. Byłoby rzeczą jałową zapuszczać się w szczegóły i dawać słownie obraz 
czynów, jakie mają nastąpić, tym bardziej, że sztuka rządzenia polega właśnie na 
czynach, a nie na słowach. Istnieją jednak zagadnienia państwowe tak doniosłe 
i tak zasadniczego znaczenia, że jest obowiązkiem Rządu prezentującego się 
Wysokiemu Sejmowi sprecyzować swoje wobec tych kwestii stanowisko.

Jedną z takich kwestii są finanse Państwa, które będą podobnie, jak za po-
przednich gabinetów – jedną z głównych trosk Rządu. Siłą rzeczy muszę się ogra-
niczyć do ustalenia głównych zasad, które będą wytycznymi liniami naszej polityki 
skarbowej. Zadania państwowe muszą być normowane zasobem środków, które 
Państwo ma do rozporządzenia, a zatem idzie: ścisły podział na zadania koniecz-
ne, których wykonanie nie może być odłożone bez nadwerężenia samych podstaw 
państwowości i życia gospodarczego kraju i takie, które bez względu na ich wagę  
i znaczenie będą musiały oczekiwać swojej kolei do chwili, kiedy zasoby mate-
rialne Państwa oraz warunki kredytu wewnętrznego i zagranicznego pozwolą 
przystąpić do ich realizacji. Maszyna państwowa nie może stanąć ani na moment, 
to też wysiłki Rządu muszą być skierowane także ku wydobyciu od obywateli 
wszystkich środków niezbędnych dla zaspokojenia konieczności państwowych, 
przy czym będziemy ciągle pilnie baczyć, aby śruba podatkowa nie nadwyrężyła 
samych warsztatów pracy i nie osłabiła ich wydajności. Rozwój naszego życia 
gospodarczego, który w pewnych dziedzinach można nazwać świetnym, przez 
swój zbyt ścisły związek ze Skarbem Państwa i maszyną drukarską ma podstawy 
niezupełnie pewne. Dążeniem naszym będzie znalezienie dla gospodarstwa kra-
jowego zdrowego kredytu i odciążenie w ten sposób Skarbu Państwa od zadań 
właściwie nie leżących w sferze jego działalności.

Rząd zdaje sobie dokładnie sprawę, że tak pojętych zadań w ciągu kil-
ku miesięcy nie wykona, ale chciałby już zacząć wprowadzać w życie zdrowe 
zasady polityki finansowej i gospodarczej, których w przyszłości każdy nowy
rząd trzymać się będzie musiał.

Fundamentalnym warunkiem ekonomicznej pomyślności Państwa jest osz-
czędność i to oszczędność jak najdalej posunięta, twarda i nieustępliwa, taka, 
jakąśmy już widywali u naszych ministrów skarbu, a przede wszystkim u ostatnie-
go z nich. Oszczędność tę, jako stałą i cenną administracyjną zdobycz państwo-
wą, zachowamy jak najtroskliwiej, przy czym jednak nie będziemy zapominać, że 
oszczędność ta nie może być stosowaną czysto mechanicznie, że nie może ona 
szkodzić Państwu i że jest rzeczą czynników rządzących skrupulatnie rozważać, 
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co jest koniecznością państwową, dobrze zrozumianą, a co z punktu widzenia 
Państwa zbytkiem, co trzeba zaraz załatwić, a co można odłożyć.

Budujemy państwo od fundamentów, przy czym wiele rzeczy nie jeste-
śmy w stanie stworzyć, jako jedno pokolenie, musimy przeto ciężary fundo-
wania państwa rozłożyć na następne pokolenia, które winny uczestniczyć  
w kosztach budowania gmachu państwowego. Ponieważ wielu doniosłych 
zadań nie możemy odłożyć na później, jak np. troski o podniesienie i rozsze-
rzenie naszej oświaty, troski o rozszerzenie i sprawność naszych komunikacji 
itp., ponieważ nie możemy zaniedbać reform społecznych i socjalnych, bo 
zaniedbanie tych rzeczy uniemożliwiłoby właśnie podniesienie się gospodar-
cze Państwa, to musimy tak skonstruować finansową podstawę tych prac, aby 
i przyszłe pokolenia partycypowały w ponoszeniu płynących stąd ciężarów.

Na wrześniowej sesji Wysokiego Sejmu p. minister skarbu wystąpi ze szcze-
gółowym programem, opartym na wyżej wspomnianych zasadach i zażąda du-
żych ofiar, bez których uzdrowienie naszych finansów jest niewykonalne.

Nie mogę pominąć milczeniem jednego elementarnego groźnego obja-
wu naszego powojennego życia społecznego, a mianowicie rosnącej z każdym 
dniem drożyzny. Dotychczasowe zabiegi około jej zwalczenia przekonały nas 
dostatecznie, że drożyzna nie jest niczym oderwanym, nie jest problemem sa-
moistnym, a tylko jednym z przejawów gospodarczego stanu Państwa i nie może 
być traktowana odrębnie i w oderwaniu od podłoża i warunków, w których się 
rozwija. Zdając sobie z tego sprawę, problemu tego, tak głęboko wrzynające-
go się w nasze życie społeczne, nie spuścimy z oka.

Niesłychanie doniosłym działem rządów jest nasza polityka zagraniczna, któ-
rej zrąb, zasady i dążenia są zresztą zupełnie jasne i proste. Czegóż my bowiem 
chcemy? Chcemy żyć w spokoju, chcemy pracować, być pożytecznymi dla siebie 
i dla drugich, ale chcemy żyć w słusznie nam się należących obecnych naszych 
granicach, a uszczuplić nie damy się żadną miarą. Aby nasz byt państwowy za-
bezpieczyć, musimy być sami silni i to pod każdym względem i musimy mieć 
przyjaciół, na których moglibyśmy polegać. Przyjaciół takich mamy i fundamen-
tem naszej polityki zewnętrznej jest nasza serdeczna przyjaźń z wielkim narodem 
francuskim, zadokumentowana ścisłym przymierzem z Francją, jest nim nasz so-
jusz z Rumunią, a także porozumienie z państwami bałtyckimi, z którymi łączy 
nas oczywista wspólność interesów. Do tego dodać należy dobre sąsiedzkie sto-
sunki z Czechosłowacją i stały kontakt z małą ententą. Żywimy też przekonanie, 
że wszystkie państwa, które, biorąc udział w wojnie światowej, razem z Francją 
wskrzesiły Polskę i zmazały tym zbrodnię jej rozbiorów, przede wszystkim więc 
Ameryka, Anglia, Japonia i Włochy, jak najprzyjaźniej są wobec Polski usposo-
bione i nadal rozumieć będą potrzeby naszego kraju, a dążeniem naszym będzie, 
aby stosunki nasze z tymi państwami coraz bardziej się zacieśniały. Ze wszystkimi 
naszymi sąsiadami chcemy żyć jak najlepiej. Dotychczasowy przebieg niedawno 
rozpoczętych rokowań z Niemcami pozwala spodziewać się pomyślnego ich wy-
niku. Pragnęlibyśmy, by stosunki nasze z Rosją i Ukrainą utrwalały się na zasadzie 
ścisłego przestrzegania traktatu pokojowego, a każdy wyraz pokojowych dążeń  
ze strony państw tych spotka się z przychylnym stanowiskiem Rządu Polskiego.
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Pragniemy z nieulegającą wątpliwości szczerością pokoju, czego dowo-
dem jest np. okoliczność, że zapowiedziana demobilizacja rocznika z roku 
1899 właśnie dobiega końca. Co więcej, nie tylko nie mamy zamiarów wojen-
nych, ale właśnie nikt więcej, jak Polska, nie jest powołany do uczestniczenia 
w dziele ekonomicznej odbudowy Wschodu.

Po świecie błąka się jeszcze, choć już dość nieśmiało, bajka o agresyw-
ności polskiej; sądzę, że powstała ona stąd, że zbyt długo polskość była bez-
bronna i Polak znosić musiał wszelki gwałt, przy czym nawet protest i okrzyk 
bólu za zbrodnię mu poczytywano.

Świat się zanadto przyzwyczaił do naszej bezbronności, musi się jednakże  
z tym oswoić, że jesteśmy wolni i niezależni i że szanując głęboko wolność innych 
narodów, jesteśmy jednak gotowi odzyskaną niepodległość bronić do upadłego. 

Wysoki Sejm w dniu 26 lipca br. wezwał Rząd, by bezzwłocznie, w każ-
dym razie przed zakończeniem prac obecnego Sejmu, przedłożył projekt 
ustawy o samorządzie, zwłaszcza w województwach o mieszanej ludności. 
Uchwała ta dotyczy w pierwszym rzędzie wschodniej Małopolski.

Będzie to bardzo ważny i pożądany wstęp do wypełnienia luki, która 
istnieje w naszym życiu państwowym i winna być w jak najkrótszym czasie 
definitywnie załatwiona.

Kwestie Wileńszczyzny rozstrzygnęły ostatecznie wybory do Sejmu wileńskie-
go i chodzi już tylko o sfinalizowanie wysnutych konsekwencji, zaś stosunek nasz
z Litwą musi być traktowany cierpliwie, wyrozumiale, niemniej jednak ze ści-
słem przestrzeganiem przysługujących nam praw. 

Dążąc do ustalenia stosunków w Państwie, Rząd dołoży starań, by układ 
ze Stolicą Apostolską, przewidziany w art. 114 Konstytucji, a regulujący sto-
sunek Państwa do kościoła, w jak najkrótszym czasie doszedł do skutku i był 
przedłożony Wysokiemu Sejmowi do ratyfikacji.

W naszej Konstytucji wszelkie mniejszości narodowe mają zastrzeżone 
należne im prawa i, o ile twardo i nieustępliwie będziemy przestrzegać, aby 
obywatele Polski stali bez zastrzeżeń na gruncie państwowości polskiej, to  
z drugiej strony zasadą naszą jest, aby każdy obywatel Państwa Polskiego czuł 
się w nim narodowo i kulturalnie u siebie, zaś Konstytucja nasza daje i zapew-
nia naszym mniejszościom narodowym tę możliwość.

Jedną z głównych trosk każdego rządu jest upraszczanie i doskonale-
nie administracji państwowej; ma ona u nas wiele, bardzo wiele niedomagań, 
niewątpliwie, ale jednak istnieje i działa. Gdzież to i kiedy na świecie improwi-
zowano w tak krótkim czasie nowoczesną skomplikowaną administrację blisko 
trzydziestomilionowego państwa i to w takich warunkach, na ziemiach znisz-
czonych wojną? Nie znamy takiego przykładu w historii i dlatego nie mamy 
powodu do pesymizmu odnośnie do naszej administracji. Rząd zrobi wszystko 
co możliwe do jak najszybszego jej udoskonalenia – szczególnie na kresach –  
i nie traci zaufania, że wyrobi się ona na dobry instrument administracyjny.

Mówiąc o administracji, nie mogę pominąć tych, których działalność de-
cyduje ojej sprawności. Rząd, wymagając od urzędników oddania wszystkich 
sił Państwu, zwróci baczną uwagę na ich materialne położenie, nie tracąc rów-
nocześnie z oczu możności finansowej Państwa.
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Doceniając w pełni szczytne zadanie wymiaru sprawiedliwości, Rząd 
w równej mierze zajmie się położeniem sędziów. A kiedy już mówię o są-
downictwie, to zaznaczę dążenie Rządu do unifikacji wymiaru sprawiedli-
wości, do usunięcia niezgodnych z potrzebami życia polskiego pozostałości 
ustaw zaborczych, do wprowadzenia sądów przysięgłych w całym Państwie, 
do ułatwienia i przyspieszenia wymiaru sprawiedliwości przez podniesienie 
kompetencji sądów pokoju.

Wreszcie największą naszą troską i najważniejszym zadaniem jest 
przygotowanie przeprowadzenia wyborów do przyszłego Sejmu w uchwa-
lonym przez Sejm terminie jesiennym. Będzie to głównie nasze zadanie. 
Wybory przeprowadzi Rząd jedynie pod kątem widzenia dobra Państwa, 
bezpartyjnie i z drobiazgową bezstronnością polityczną. Zapewnimy każde-
mu obywatelowi swobodne wypowiedzenie się i stłumimy każde nadużycie, 
skądkolwiek by ono wychodziło.

Stajemy wobec Wysokiego Sejmu, który dzieli się na stronnictwa poli-
tyczne, z których każde na swój sposób dąży do spełnienia swoich ideałów dla 
dobra Ojczyzny. Naród czy państwo, któreby miało jedno tylko stronnictwo 
polityczne, bardzo rychło utonęłoby w marazmie i istnienie różnych kierun-
ków politycznych jest niewątpliwie jednym z objawów życia i jedną – że tak 
powiem – z konieczności państwowych, a jeżeli jest co mniej pożyteczne dla 
państwa, to chyba tylko zbytnie rozwodnienie myśli politycznej i rozdrobnienie 
jej na zbyt wielką ilość stronnictw. Co do Rządu to Wysoki Sejm może być 
pewny, że nie będziemy robić polityki żadnego ze stronnictw, że jednak będzie-
my wdzięczni każdemu z nich za inicjatywę, która da się na korzyść Państwa 
obrócić. Jesteśmy rządem pozaparlamentarnym i zdajemy sobie z tego sprawę, 
że nie możemy mieć tego oparcia w Sejmie i tego poparcia, jakie jest udziałem 
rządów parlamentarnych, skoro jednak rząd parlamentarny nie mógł przyjść 
obecnie do skutku, a Państwo bez rządu istnieć nie może i groźna luka musia-
ła być wypełniona rządem pozaparlamentarnym do załatwiania konieczności 
państwowych, to jednak także jako taki rząd mamy prawo zwrócić się do Wy-
sokiego Sejmu z prośbą o udzielenie nam tego poparcia, jakie jest niezbędne 
do załatwienia choćby tylko konieczności państwowych. 

W przemówieniu moim nie dotknąłem wielu zagadnień szczególnego 
znaczenia, a uczyniłem to rozmyślnie, gdyż w dziesiejszem expose pragnąłem 
przede wszystkim uwypuklić te sprawy, którymi w pierwszym rzędzie Rząd za-
jąć się musi zresztą zaś będzie Rząd prowadził rzeczy, będące w toku zgodnie 
z obowiązującemi ustawami i uchwałami Wysokiego Sejmu.

Po wyborach, kiedy zbierze się nowy Sejm i na ławach sejmowych 
zasiądziecie Panowie jako odmłodzeni posłowie, usłyszycie zapatrywania 
nowego Rządu na wszystkie kwestie dotyczące całości życia państwowego. 
Rząd obecny ogranicza się do wymienionych zasadniczych wytycznych dzia-
łania i przedkłada je Wysokiemu Sejmowi. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 333. posiedzenia Sejmu Ustawodawcze-
go z 3 sierpnia 1922 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, nr CCCXXXIII, s. 7-12.
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Władysław Sikorski 
Expose z 19 stycznia 1923 r.

Wysoka Izbo!
Objąłem ster rządów w warunkach ciężkich i niezwykłych, w chwili trudnej 

i bolesnej, w momencie, który zawisł groźną przestrogą nad Polską, wstrząsając 
Państwem do podstaw. Warunki te tłumaczą jasno, dlaczego staje przed Pana-
mi człowiek w mundurze, który to mundur nie ma być bynajmniej wyrazem 
metod wojskowych w rządzeniu i pobrzękiwania szablą. Ta zewnętrzna oznaka 
mej osobistej przynależności do armii polskiej niechaj będzie w obecnej chwili 
dla Panów i narodu dowodem, że jestem i pozostanę w sprawowaniu rządów 
człowiekiem bezwzględnie bezpartyjnym, nie przynależnym do żadnego stron-
nictwa i nie związanym z żadną klasą, ani też z postronnemi interesami. Stając na 
straży jedynie dobra państwowego oraz potrzeb Rzeczypospolitej, będę szczę-
śliwy, jeśli potrafię stworzyć normalne warunki życia politycznego i jeśli wpłynę
na złagodzenie walk partyjnych, co powinno skierować całą energię potencjalną 
narodu na teren twórczej dla Ojczyzny pracy.

Przedstawiając pozytywny program Rządu, który mam zaszczyt reprezento-
wać, przypomnę, ze program ten staje pod znakiem wielkiego hasła naprawy 
Rzeczypospolitej Dla dziejów naszych i dla psychiki narodu jest rzeczą ogrom-
nie znamienną, że hasło to od wieków już powtarzało się w dawnej Polsce 
niepodległej, od memoriału Ostroroga aż do prac Sejmu Czteroletniego.

Jest to dowód niezaprzeczenie zdrowego pędu i zrozumienia własnych 
błędów w narodzie i dowód jednocześnie głęboko w psychice narodowej ukry-
tych wad i chorób. Omawiając realny program prac, które otwierają się przed 
Rządem, zacząć musimy od analizy istniejących stosunków w myśl zasady, że 
dobrą diagnoza decyduje nieraz o uzdrowieniu choroby. Poruszę przy tym 
najważniejsze problemy z całą szczerością i to nie dla szerzenia posępnych 
nastrojów, lecz wprost przeciwnie, dla wydobycia z całego narodu realnego,  
a możliwie zgodnego wysiłku, bez którego „naprawa Rzeczypospolitej” bę-
dzie rzeczą trudną, a stać się może wręcz niemożliwą.

Wypadki grudniowe
Nie mogę przy tym pominąć milczeniem smutnych wypadków grudnio-

wych w Warszawie.
Tragiczna śmierć pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej, uliczne awantury 

w stolicy, które doprowadziły do bratobójczych strzałów – wywołały w całym 
świecie wrażenie zapowiadających się poważnych wstrząśnień w Polsce, wstrzą-
śnień, które mogły zachwiać niezbyt jeszcze skonsolidowaną budową Państwa. 
Widmo anarchii, które tak szybko znika sprzed oczu ludzi powierzchownie 
myślących, wstawało wówczas groźnie na ziemiach Rzeczypospolitej, czaiło 
się w zaułkach stolicy, by lada chwila zawładnąć sytuacją, a siejąc nienawiść  
i zniszczenie, zniweczyć wszystko to, co zostało zdobyte krwią i męką tylu po-
koleń. Najlepszą miarą tej katastrofalnej sytuacji są głosy prasy zagranicznej. 
Stanowisko moje nie pozwala, Panie Pośle, ogłaszać komunikatów, przychodzą-
cych z zagranicy przez PAT, ażeby nie siać niepokoju w kraju. Depesza Rządu 
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była w najwyższym stopniu uspokajająca. Miarą sytuacji są głosy prasy zagra-
nicznej, które podkreślały dobitnie niezdrową atmosferę panującą w Polsce, 
wskazując nieuchronną rzekomo groźbę wojny domowej.

Zło musiało być stłumione w samym zarodku, by unicestwić wszelkie pró-
by jego rozszerzania się. Dlatego, jako Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw 
Wewnętrznych, za zgodą czynników konstytucyjnie przewidzianych, wprowadzi-
łem do stolicy stan wyjątkowy. Zarządzenia na podstawie tego stanu wyjątko-
wego wydane, a z wielkim umiarem i łagodnością stosowane wobec winnych 
wydarzeń grudniowych, stanowią przedmiot krytyki pewnego odłamu prasy.

Oświadczając Panom zupełną gotowość udzielania jak najbardziej 
szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie, zaznaczyć muszę ogólnie, że byłbym 
człowiekiem słabym, gdybym gonił za tanią popularnością i stosował parale-
lizm tam, gdzie nie ma on rzeczowego uzasadnienia. Sprawowanie władzy, by 
było celowe, musi być bezwzględnie sprawiedliwe. Dlatego pociągnąłem do 
odpowiedzialności organizatorów bojówek młodzieży, które uzurpując sobie 
prawa władz bezpieczeństwa, zatrzymywały siłą obcych posłów, atakowały 
członków Zgromadzenia Narodowego i budowaniem barykad usiłowały wy-
wołać nastrój rewolucyjny w stolicy. Strzelali inni, jestem gotów Panom służyć 
wyczerpującemi wyjaśnieniami w tej sprawie. Wątpię jednak, żeby one zado-
woliły tych, którzy mnie w tej chwili interpelują, albowiem zabici i ranni są po 
stronie robotników, a po drugiej stronie nie stwierdzono ani jednego rannego 
od kuli i strzału. Krzykiem Panowie nie zabiją prawdy. W ten sposób bowiem 
dopuszczono się potwornego gwałtu publicznego i narażono autorytet Pań-
stwa na śmieszność, a wreszcie, obrzucając grudami śniegu Prezydenta, obra-
żono najwyższy majestat Rzeczypospolitej.

Rząd, karząc winowajców tych zbrodni, oraz pociągając do surowej 
odpowiedzialności komunistów, którzy brali udział w zajściach na placu 
Trzech Krzyży i przygotowywali się do wykorzystania ówczesnego zamętu, 
nie mógł – jakby to chcieli niektórzy – dla rzekomej równowagi zwrócić się z 
represjami także przeciwko masom robotniczym. Te masy ludowe, jak i ogół 
narodu bowiem, okazały w ciężkiej dla Państwa godzinie głębokie poczucie 
odpowiedzialności wobec Ojczyzny. Nie jestem strusiem, który chowa głowę 
w piasek i dlatego tę sprawę poruszam, będąc stale do dyspozycji Panów. Nie 
dały się sprowokować czynnikom nieodpowiedzialnym do ślepego odruchu, 
jaki nam wówczas groził. Jestem zaś najgłębiej przekonany, że rozpoczętą 
wówczas wojnę domową dokończyłyby inne, a niestety, obce czynniki.

Rachuby i radość wrogów naszych okazały się wówczas, dzięki postawie 
całego narodu, przedwczesne. Polska zaś raz jeszcze stwierdziła, że w swych 
masach najszerszych jest krajem spokojnym, zrównoważonym, spragnionym 
ładu, porządku i twórczej pracy, która by dała ujście jego potężnym siłom 
konstrukcyjnym. (...)

Brak administracji państwowej
Przechodzę do omówienia drugiej niezwykle groźnej choroby, która 

niszczy młody organizm naszego Państwa, do braków i wad administracji. 
Władze państwowe polskie, tworzone spiesznie i dorywczo, niekiedy budo-
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wane wprost od dachu, nie zyskały jeszcze jednolitości i nie tworzą żywego,  
a harmonijnie działającego organizmu administracyjnego.

Niedorozwój idei państwowej społeczeństwa, które w dużym stopniu zatra-
ciło tradycję własnych rządów niepodległych – pogłębił się. W Polsce poczęły two-
rzyć się, oparte na różnych egoizmach, zawiązki państw w państwie, przejmujące 
samowolnie na siebie prawa, lecz nie obowiązki organów właściwych.

Armia urzędnicza jest zbyt liczna i często nie stoi na wysokości zadania. 
Bezduszny często biurokratyzm i formalizm, jałowe spory o kompetencję, w nie-
których wypadkach nawet brak poczucia obowiązkowości – paraliżują niejedną 
zdrową inicjatywę społeczną, zamiast ją chronić i rozwijać. Bez wątpienia wady te 
wytłumaczyć się dadzą w dużej części tym, że przed młodą naszą administracją 
stanęły zbyt szybko zadania, przewyższające jej siły i oddziaływały tu silnie złe 
wzory, czerpane z państw obcych i zaborczych. Niewątpliwie administracja nasza 
wykazała w niejednym wypadku dowód sprawności. Tym bardziej jednak należy 
sobie jasno zdać sprawę z błędów i niedomagań, by je tym łatwiej usunąć.

Administracji państwowej brak ścisłego zrozumienia całokształtu za-
dań państwowych przy równoczesnym nie wyzyskaniu odrębnego charakteru 
poszczególnych dzielnic. Niedostateczne poczucie praworządności i odpo-
wiedzialności od najwyższego do najniższego nieraz urzędnika powoduje nie-
jednokrotnie bardzo ciężkie skutki. Zbyt często nie rozróżnia się u nas silnego 
rządu i władzy od samowoli; nie każdy jeszcze urzędnik uprzytomnia sobie,  
że jest on sługą, a nie panem społeczeństwa, że jest stróżem, a nie źródłem 
prawa. Samowola, która jest zbrodnią z punktu widzenia należycie funkcjonu-
jącej administracji, podkopuje uczucie prawne społeczeństwa, a więc jedyną 
silną podstawę, na której oprzeć się może władza państwowa.

Decyzja osobista, stanowcza, szybka, zgodna z prawem – oto zwięzłe wytycz-
ne pracy urzędnika. Jasność dyrektyw, prostota organizacji, wola w przeprowa-
dzaniu zamierzeń – oto wytyczne władz naczelnych administracji. Nie ma tu nic 
nowego w pomyśle – ale niestety brak tego w życiu.

Z natury rzeczy złe objawy odbiły się najfatalniej na kresach.
Nie umieliśmy dotychczas pozyskać pełnego zaufania województw zachod-

nich. Słabość i chwiejność rządu nie mogła zyskać entuzjazmu ludu, zahartowa-
nego w walce o własne prawa, prowadzonej w najcięższych warunkach. Utarło się 
tam mniemanie, że po nienawistnych lecz sprawnych rządach niemieckich, władza 
polska wniosła do województw zachodnich zjawiska ujemne: chaos administra-
cyjny, drożyznę, napływ niepożądanej ludności. By zyskać całkowicie tak drogie 
nam dla siły Państwa, a tak ważne kresy zachodnie – musimy to błędne przekona-
nie obalić i ugruntować pełne ich do władzy centralnej zaufanie.

Na kresach wschodnich wprowadzono dotychczas szereg eksperymen-
tów niejednokrotnie wzajemnie się zwalczających. Wskutek ciągłych zmian 
systemu rządów, nie umiano zdobyć się na jasną i konsekwentną politykę, 
która by uwzględniła rozumny charakter ludności kresowej i strukturę go-
spodarki nadwątloną zniszczeniem wojennym. Nie zainicjowano dotychczas 
polityki, która umiałaby zabliźnić rany, a jednocześnie przyciągnąć i zespolić 
tamtejszy ogół obywateli z resztą Państwa, ugruntować wreszcie i podnieść 
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wysoko autorytet władzy polskiej. Dotychczasowe niezdecydowanie wywo-
łało skutki wręcz odmienne. Pamiętać musimy, że ziemie kresowe są wałem 
ochronnym Rzeczypospolitej, że w ukształtowaniu naszych szerokich i otwar-
tych granic olbrzymią odgrywają rolę. Dlatego wymagają one szczególnej, 
wytężonej opieki, której dotychczas nie było. Nie osiągnąwszy równowagi go-
spodarczej, nie uporządkowane politycznie, tworzą one na pograniczu Polski 
element płynny, który dalej tolerowany być nie może. Rząd dołoży wszystkich 
starań, by ten niepożądany i groźny stan wreszcie zmienić.

W tym samym kierunku pójdą prace Rządu nad uzdrowieniem stosun-
ków na wszystkich odcinkach granic naszych. Walka z szalejącą drożyzną roz-
począć się musi na granicy Państwa i to tak na zachodniej, jak i na wschodniej. 
Orgia wywozowa samowolną i wprost rozbójnicza dla Państwa musi się skoń-
czyć. Nasze straże graniczne, których stan na niektórych odcinkach jest wręcz 
groźny dla Państwa, poddano już surowej i bezwzględnej kontroli. Rząd nie 
cofnie się przed najostrzejszymi w tym kierunku zarządzeniami.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego dokonała się wewnątrz Państwa 
pewna poprawa, co wskazuje samo zmniejszenie ilości przestępstw, a szcze-
gólnie wypadków bandytyzmu. I w tej jednakowoż dziedzinie słabe skoor-
dynowanie działalności organów za bezpieczeństwo publiczne odpowiedzial-
nych z organami wykonawczemi utrudniało często tak niezbędną sprawność  
i zgodność poszczególnych organów.

Gospodarka samorządowa
Niezmiernie ważna dla naszej przyszłości państwowej dziedzina go-

spodarki samorządowej wymaga również wyraźniejszej niż dotychczas ini-
cjatywy władz centralnych. Inicjatywa ta zwróciła się już w kierunku uzgod-
nienia projektów ustaw, dotyczących samorządu miejskiego, gminnego, po-
wiatowego i wojewódzkiego.

Jest rzeczą jasną, że w naszych szczególnie warunkach rozumnie pojęta 
decentralizacja przy równoczesnym zawarowaniu jednolitości podniesie spraw-
ność machiny państwowej, skróci i uprości tok instancji służbowych, a wreszcie 
przyniesie w rezultacie życiowe, a nie papierowe załatwienie pierwszorzędnych 
spraw państwowych.

Wciągnięcie wszystkich obywateli do bezpośredniego udziału we władzy jest 
najlepszą, a niezmiernie dla narodu ważną szkołą wyrobienia państwowego. Roz-
wój instytucji samorządowych, dzisiaj już bardzo znaczny, nie tylko osiąga ten 
wysoki cel, lecz tłumi jednocześnie niezmiernie dla nas groźne niebezpieczeństwo, 
jakim jest spychanie wszystkich zadań społecznych na barki Rządu, a co zatem 
idzie, zupełny zanik poczucia współodpowiedzialności za dobro Państwa.

Że zaś wszelkie dobre dzieło wymaga dobrych wykonawców, więc Rząd 
Państwa tak sam w sobie, jak i w podwładnych organach swoich musi mieć 
personel, który by godnie mógł służyć za przykład uświadomienia państwo-
wego i bezwzględnej wierności i ofiarności dla Państwa, jako największego
wspólnego dobra i jako najlepszej lokaty dobra każdego z obywateli. Rząd 
tedy, zamierzając reformę administracji, musi ująć w program swój i cały ol-
brzymi osobowy aparat administracyjny.
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Program Rządu w tej mierze streszcza się do następujących punktów, które 
bez wątpienia zapewnią aparatowi rządowemu odpowiednią sprawność i siłę:

– uporządkowanie armii urzędniczej drogą rozumnej, lecz nie mechanicznej re-
dukcji;

– podniesienie skali wymagań Państwa w stosunku do urzędników przy uwzglę-
dnieniu metod i fachowości pracy;

– żądanie bezwzględnej dyscypliny służbowej, obiektywizmu i wysokiego po-
czucia moralnego;

– a wreszcie zapewnienie rzeszom urzędniczym należytego wynagrodzenia, 
które dziś stoi poniżej dopuszczalnego minimum i przytłacza pracowników 
troską i pokusami dnia codziennego.

Do tych najważniejszych zadań najbliższej chwili przyłącza się bezwzględ-
na konieczność ochrony Rzeczypospolitej i jej urzędów przed nie zawsze słusz-
nymi, a często zanarchizowanymi atakami pewnych odłamów prasy, co do któ-
rych to spraw, Rząd wniósł lub wniesie do najbliższych dni czternastu projekty 
odnośnych ustaw.

W omówionej powyżej dziedzinie Rząd obecny zapoczątkował już zasadni-
czą poprawę. Rewizja systemu administracyjnego oraz zasad organizacji została 
już podjęta, przy czym ulepszenia zależne od kompetencji Ministerstw są wprowa-
dzane. Zmieniono również przepisy, dotyczące uzależnienia policji od władz bez-
pieczeństwa, zapewniając przez to sprawniejsze funkcjonowanie władz.

Rewizja straży pogranicznej, rewizja granic, naprawa stosunku do kresów 
oraz syntetyczne opracowanie projektów ustaw samorządowych zostały rów-
nież przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęte.

Mniejszości narodowe
Mówiąc o polityce wewnętrznej, nie mogę pominąć milczeniem spraw 

mniejszości narodowych w Polsce. Polska jest państwem narodowym. Jed-
nakowoż jeszcze przed 350 laty, gdyż w styczniu 1573 r. Sejm Konwokacyjny  
w tej samej Warszawie, w okresie krwawych wojen wyznaniowych na zacho-
dzie, pierwszy w Europie ogłosił z wolnej woli zgodę wyznaniową w Państwie, 
poręczając wszystkim obywatelom tolerancję i wiary, i przekonań.

Zgodnie z tą prawdziwie polską tradycją, Konstytucja nasza, uchwalo-
na przez czysto polski Sejm Suwerenny, gwarantuje wszystkim obywatelom 
bez jakichkolwiek różnic, nie tylko bezpieczeństwo, spokój i równość wobec 
prawa, lecz także pełną możność rozwoju kulturalnego, a wreszcie swobodę 
pielęgnowania swych odrębności językowych i wyznaniowych.

Tych gwarancji konstytucyjny Rząd, który mam zaszczyt reprezentować, 
dotrzyma zawsze i bezwzględnie – rzecz naturalna, w stosunku do tych oby-
wateli, którzy lojalnie i szczerze stoją na gruncie niczym niekwestionowanej 
państwowości polskiej.

Nigdy jednakowoż Rząd nie okaże słabości wobec tych, którzy nie chcą 
być posłusznymi synami Rzeczypospolitej; tych, którzy nadsłuchują głosów 
z zagranicy. 

O tym wszyscy wiedzą... aby we właściwym momencie wypowiedzieć swą 
obywatelską wobec Państwa lojalność. W Polsce nie ma obywatelstwa na wypowie-
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dzenie. Tak jak każdy obywatel ma prawo oczekiwać od Państwa pełnej opie-
ki i ochrony, tak i na odwrót Rzeczypospolita ma prawo i będzie się domagać  
od wszystkich swych obywateli, by jej zawsze służyli wiernie w doli i niedoli. 

Widziałem, jako wojskowy rok temu naszego młodego żołnierza ze wscho-
dnich kresów, powołanego do szeregów. Z radością mogę stwierdzić, że jest to 
żołnierz nie tylko ochoczy, pojętny, karny, lecz także wierny i pewny. (...)

Przechodzę teraz do omówienia najważniejszego zagadnienia i oceny 
najpoważniejszej choroby, toczącej nasze Państwo – to jest do krytycznej sy-
tuacji skarbowej oraz programu naprawy. (...)

Sprawy oświatowe
Podobnie, jak ochrony pracy i ustawodawstwa socjalnego nie możemy 

przekreślić w imię interesów Skarbu, nie tylko w obawie przed zaognieniem 
walk klasowych, lecz w obawie także o cofnięcie się naszego społeczeństwa  
w jego kulturalnym rozwoju – tak również oświata nie może paść ofiarą naszej
polityki budżetowej. Od razu zaznaczam, że nie zamykając oczu na donio-
słość szkolnictwa średniego, akademickiego i zawodowego – muszę położyć 
nacisk przede wszystkim na powszechną szkołę początkową, jako fundamenty 
kultury narodowej. Demagogia nie jest moim udziałem.

Przez tę szkołę mamy zbliżyć do kultury polskiej i polskiej myśli pań-
stwowej oraz ściślej związać z całością Rzeczypospolitej nasze ziemie kreso-
we: mamy odrobić wrogą robotę zaborów, prowadzoną przez lat dziesiątki, 
mamy usunąć fatalne skutki wojny, trwające dotąd, jak wzrost analfabetyzmu, 
ciemnoty – i zdziczenie młodego pokolenia.

W dziedzinie tej Państwo zrobiło wiele, tak że pochlubić się może bar-
dzo poważnymi wynikami. Mimo tych rezultatów, praca nad rozwojem szkol-
nictwa nie może stracić swego dotychczasowego rozmachu.

Dochody państwowe
Powracam do spraw ściśle skarbowych. Jednocześnie ze zmniejszeniem 

wydatków konieczne jest wielokrotne podniesienie dochodów państwowych. 
Podatki stałe wraz z daniną przyniosły w roku 1922 mniej, niż takież podatki 
bez danin nadzwyczajnych w roku 1914. A czyż rzeczą jest do pomyślenia, by 
na rzecz własnego nowo utworzonego Państwa jakikolwiek obywatel Polski 
płacił do Skarbu mniej, niż płacił na rzecz mocarstw zaborczych. Skala podat-
ków musi być, co do warstw najmniej zamożnych, doprowadzona przynajm-
niej do natężenia przedwojennego, wszyscy zaś płatnicy zamożniejsi winni być 
proporcjonalnie więcej obciążeni, gdyż na ogół koniecznością jest dla naprawy 
Skarbu doprowadzenie opodatkowania do granic największego natężenia.

Czyż stan obecny nie jest, Szanowni Panowie, dla Polski wręcz upoka-
rzającym?

Obywatel polski ponosi na rzecz swojej Ojczyzny i swej dobrze zrozu-
mianej przyszłości kilkadziesiątkrotnie mniejsze ciężary, aniżeli obywatel fran-
cuski. Widzimy i w tej dziedzinie, że te same stare wady polskie, dzisiaj rów-
nież zagrażają bytowi Państwa. Nie brak obywateli bogatych – lecz Państwo 
ubogie. Istnieje wyraźna analogia między obecnym stanem rzeczy a tym, który 
tak trafnie określił nasz wielki kaznodzieja i obywatel ks. Skarga, mówiąc: „Pa-
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trzcie do jakich dostatków i bogactw, i wczasów ta was matka przywiodła, 
a jako was ozłociła, iż pieniędzy macie dosyć, dostatek żywności... dochody 
pieniężne wszędzie pomnożone. Sama tylko matka mało ma”.

Kardynalnym naszym obowiązkiem jest nie tworzenie nierealnych po-
mysłów na temat rewizji politycznej konstrukcji Polski i próby przystosowania 
jej do obecnej siły gospodarczej Państwa, lecz raczej wydatna ofiarność oby-
watelska na rzecz Ojczyzny.

Podatki wymierzane nie powinny być skomplikowane, a przez wprowa-
dzenie stałego miernika powinny dawać niezbyt jeszcze wyszkolonym wła-
dzom skarbowym możność najłatwiejszej egzekutywy.

Największe wysiłki w zakresie stałego podwyższenia podatków bezpo-
średnich i jak największe oszczędności nie zrównoważą budżetu, o ile przed-
siębiorstwa państwowe, monopole, podatki pośrednie i cła będą dawały tak 
nikłe dochody, jak obecnie.

Nie ma Państwa na świecie, gdzie daniny publiczne same starczyły na 
pokrycie więcej jak 50% budżetu, a inne źródła winny dać z górą drugie tyle. 
Przed wojną na ziemiach polskich te inne źródła dawały 4/5 dochodów ogól-
nych i starczyły najzupełniej same, bez podatków na pokrycie całego budżetu 
wydatków, podatki zaś – to był czysty zysk skarbów zaborczych w Polsce. Dziś 
wszystkie inne źródła dochodu poza podatkami starczą zaledwie na pokrycie 
1/5 części wydatków zwyczajnych, a przy redukcji wydatków nie przekroczą 
stosunku 1/4 wydatków.

W tej dziedzinie największą bolączką Skarbu jest nie tylko brak jakiegokol-
wiek oprocentowania kolei państwowych – reprezentującego ogromny kapitał 
– ale nawet stałe i poważne deficyty tego wielkiego przedsiębiorstwa państwowe-
go. Konieczną jest przeto jak najszybsza reforma gospodarki wszystkich przedsię-
biorstw rządowych, wyłączenie ich z budżetu i oparcie na zasadach handlowych.

Jednocześnie w zakresie administracji monopoli państwowych, akcyz i ceł 
oraz w systemie ustanawiania i poboru ceł winny być przeprowadzone refor-
my, zdążające do poważnego podniesienia dochodów skarbowych tak, by łącz-
nie z dochodami z podatków wszystkie dochody zwyczajne Skarbu starczyły  
na pokrycie wydatków zwyczajnych.

Jesteśmy dziś tak bardzo daleko od tego celu, niezbędnego jednak dla 
prawdziwej stabilizacji waluty i dla możności trwałego wstrzymania dalszej 
emisji pieniędzy papierowych, że wykonanie programu istotnej sanacji Skarbu 
jest do osiągnięcia tylko w ciągu okresu nie mniej, niż paru lat.

Wypadki ostatnich dni – panika i krach giełdowy w Berlinie i Gdańsku –  
i co za tym idzie, i w Warszawie – są tego stanu groźną ilustracją. Zatrważające 
konsekwencje gospodarcze tego krachu powinny być dla nas wszystkich jak 
najpoważniejszym ostrzeżeniem.

Najbliższe lata muszą być widownią nieustannej i nieugiętej działalności 
Rządu w dziedzinie uzdrowienia Skarbu. W ciągu tych paru lat obywatele kraju 
winni być przygotowani do oddania na rzecz naprawy Skarbu znacznej części 
swoich dochodów w postaci podatków przychodowych i majątkowych.

Być może, że okres ten będzie przyspieszony, o ile w tym czasie uda 
się przez kombinowanie pożyczki zagranicznej oraz wewnętrznych operacji 
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kredytowych uzyskać większy fundusz sanacyjny, który jednocześnie stałby 
się funduszem umożliwiającym przeprowadzenie reformy walutowej przed 
ostatecznem wykończeniem sanacji Skarbu.

Reforma walutowa bez uzdrowienia spraw skarbowych i równowagi 
budżetowej byłaby tylko złudzeniem. Wszelkie napisy na marce polskiej, lub 
wszelkie zmiany nazw 1000-markówek nie poprawią sytuacji, o ile organizacja 
nowych źródeł dochodów państwowych, oraz skala wydatków będą tak nie-
współmierne, że zarówno w markach, czy złotych, czy frankach, do równowagi 
pozostawać będzie cała przepaść do zapełnienia. Pożyczka zagraniczna może 
znakomicie pomóc w uzyskaniu tej równowagi, ale na nią z góry rachować nie 
należy. Musimy tak wymiarkować nasze postępowanie, ażeby nawet bez obcej 
pomocy, jedynie drogą nieustannych a wszechstronnych wysiłków własnych 
– dojść do koniecznego dla egzystencji Państwa Polskiego celu i równowagi 
dochodów i wydatków państwowych.

Szczegółowy program takiej sanacji Rząd opracuje i przedłoży Izbom  
w ciągu miesiąca. Program ten zawierać będzie główne linie oraz ramy, w jakich 
sanacja winna być przeprowadzona, a dla wypełnienia tych ram żywą treścią 
będą ustawy szczegółowe i przepisy, których systematyczne i uproszczone,  
a przez to i przyspieszone sankcjonowanie będzie rzeczą konieczną.

Ustawiczny spadek kursu marki polskiej, oraz coraz to wyraźniejsza 
ucieczka kapitału prywatnego z twórczych procesów gospodarczych, a przede 
wszystkim z wielkiego przemysłu – pozbawia warsztaty pracy niezbędnych 
kapitałów obrotowych. (...) 

Przywrócenie najzupełniej normalnych stosunków z bliskimi sąsiadami 
będzie stałym dążeniem Rządu. Jesteśmy gotowi do zapomnienia wiekowych 
krzywd i do przestrzegania ściśle obowiązujących nas umów. Z drugiej jednak 
strony będziemy domagać się stanowczo od Rosji i Niemiec lojalnego i całko-
witego wykonania zaciągniętych wobec Polski przez te państwa zobowiązań  
i bezwzględnego dotrzymania zawartych traktatów.

Rozumiemy w całej pełni odpowiedzialność, jaka ciąży na Polsce, stającej 
się coraz to poważniejszym czynnikiem życia międzynarodowego.

Ofiarujemy dlatego swoją szczerą współpracę innym mocarstwom nad
ostateczną stabilizacją stosunków europejskich, przede wszystkiem także na 
terenie Ligi Narodów, instytucji o tak wielkim znaczeniu, której wzrost au-
torytetu leży nam bardzo na sercu – domagać się jednak musimy wzajemnie  
a stanowczo, równorzędnego traktowania naszych własnych interesów.

Świat cały przeżywa do dnia dzisiejszego konwulsje i wstrząśnienia po-
wojenne.

Wobec tych wypadków ogólnopaństwowych, Polska nie może być bezin-
teresowną. Stojąc zaś twardo na stanowisku gruntujących pokój świata trakta-
tów, ma prawo domagać się bezwzględnego i przez wszystkich poszanowania 
tychże w poczuciu koniecznej solidarności wspólnej.

Reasumując swoje wywody, pragnę zaznaczyć z naciskiem, że chwila 
obecna jest szczególnie doniosła. Jak w 1920 r. cały naród skupił się wokoło 
sztandarów obrony, tak dzisiaj jedynie zgodny i wytrwały wysiłek wszystkich 
czynników decydujących w Państwie, uratować może Państwo od polityczne-
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go i gospodarczego rozkładu. Choroba trawiąca Państwo jest ciężką i przewle-
kłą, wymaga dłuższego i cierpliwego leczenia. Możecie Panowie wśród siebie 
poszukać znachora. Biorąc ten fakt, jak i sytuację zagraniczną pod uwagę, 
stwierdzić trzeba bezwzględnie, że jest to bodaj ostatnia chwila, nadająca się 
do gruntownej naprawy Rzeczypospolitej. W takim momencie Rząd poczuwa 
się do obowiązku podjęcia inicjatywy w szeregu najważniejszych zadań chwili 
bieżącej, do których należą:

1) Zorganizowanie sprężystej administracji oraz podniesienie autorytetu Rządu;
2) Uzgodnienie ustaw z Konstytucją wraz z przyspieszeniem prac kodyfika-

cyjnych;
3) Uporządkowanie finansów Państwa – wprowadzenie celowości w państwowej

polityce przemysłowo-gospodarczej oraz opanowanie drożyzny;
4) Walka z demagogią i anarchią, wyniszczenie szczątkowych objawów z epoki 

konspiracyjnej i antypaństwowej, a co za tym idzie, załagodzenie waśni partyj-
nych w narodzie – stworzenie podstawy dla pozytywnej pracy państwowej, od-
budowa moralna instynktu państwowego i uregulowanie stosunku mniejszości;
wreszcie

5) Podniesienie obronności Państwa i wykończenie przymierzy – celem ugrun-
towania pokoju światowego – wyzyskania obecnych konstelacji światowych, 
zgodnie z dobrem Państwa.

W szeregu innych spraw niemniej ważnych, jak np. reforma rolna, Rząd podej-
mie stosowną mediację dążąc do pozytywnego ich załatwienia. Biorąc inicjatywę 
w rozwiązaniu tych problemów, Rząd zdaje sobie w pełni sprawę, że ich korzystne 
dla Państwa załatwienie, nastąpić może jedynie przy wydatnym poparciu Sejmu i 
przy stworzeniu w nim atmosfery sprzyjającej pracy parlamentarnej.

Zakończenie
Na zakończenie chcę dorzucić kilka słów wyjaśnienia.
Przyjąłem ster rządów w chwili dla Państwa niezmiernie krytycznej. Uczyni-

łem to nie dla laurów, ani dla wypoczynku. Z prawdziwym żalem opuściłem cza-
sowo szeregi armii, gdzie miałem pole do pozytywnej pracy, a widoczne tej pra-
cy rezultaty dawały mi wiarę w jej skuteczność. Tam też pragnę powrócić. Ale 
świadomość przełomowej chwili nie pozwala mi odejść lekkomyślnie z mego 
obecnego ciężkiego posterunku. Komuż bowiem oddać mam władzę? 

Rozważając stosunek sił w Sejmie, nie mogę dojrzeć – przynajmniej  
w chwili obecnej – tej większości, która by zdolną była do długotrwałych rządów.

W poczuciu tej trudnej sytuacji czerpię moralne prawo do oświadczenia Pa-
nom mojej gotowości do zatrzymania nadal stanowiska Prezesa Rządu pod wa-
runkiem jednakowoż jasnego i wyraźnego wypowiedzenia się wysokiej Izby, czy 
przedstawiony przeze mnie program przyjmuje i czy ma zamiar umożliwić Rzą-
dowi gruntowną i istotną sanację stosunków. Czynię to, jakkolwiek jestem w całej 
pełni świadomy, z jak olbrzymiemi trudnościami walczyć mi przyjdzie przy oba-
laniu spiętrzonych dzisiaj przeszkód. Jak długo ja jednakowoż sprawować będę 
– za Waszą, Panowie, aprobatą – rządy, tak długo kategorycznym imperatywem 
mego działania będzie nieugięta dążność do wytworzenia silnej władzy naczelnej, 
umiejącej rządzić i gruntować w narodzie rzetelną myśl państwową, gdyż przed 
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Wami, Panowie, ponoszę całkowitą odpowiedzialność formalną za swoje czyny. 
Lecz prócz tej odpowiedzialności istnieje inna, również ważna odpowiedzialność, 
przed narodem polskim, przed historią, przed sumieniem własnym. Pragnąłbym, 
abyście, Panowie, według sumienia sądzić mnie również zechcieli.

Szczęśliwy byłbym i dumny, gdyby moje słowa znalazły w duszach Pa-
nów taki oddźwięk, aby nie na długo zamilkły interesy grupowe i zapanowało 
gorące pragnienie wytężonej pracy dla narodu i Państwa.

Jeżeli ta chwila przyjdzie, wierzę głęboko, że hasło naprawy Rzeczypo-
spolitej stanie się czynem. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 7. posiedzenia Sejmu z 19 stycznia 1923 r.,
w: Sprawozdania Stenograficzne, nr VII, s. 5-23.

Wincenty Witos 
Expose z 1 czerwca 1923 r.

Rząd, który mam zaszczyt dzisiaj przedstawić Wysokiej Izbie, opiera się 
na zaufaniu stronnictw, które postanowiły powierzyć temu Rządowi realizację 
określonego programu. W oparciu o to zaufanie Rząd widzi urzeczywistnienie 
demokratycznej zasady parlamentaryzmu, a zarazem czerpać zeń będzie siłę 
do istotnego przeprowadzenia zadań, jakich się podejmuje.

W ten sposób zostanie usunięta ujemna cecha rządów pozaparlamen-
tarnych, za które nikt nie ponosił wyraźnie odpowiedzialności i, co rządowi 
musiało utrudnić stałą i systematyczną pracę.

Pomimo, że podstawą Rządu jest zaufanie nie wszystkich stronnictw, 
Rząd stoi na stanowisku ogólnopaństwowem, nie uważając się wcale za rząd 
partyjny; chociaż oparty jest na większości polskiej, daleki jest od myśli pro-
wadzenia polityki szowinizmu w stosunku do mniejszości narodowych. Rząd 
wie, że całe społeczeństwo wielkim głosem domaga się porządku i spokoju, 
wierząc, że jedynie one mogą zapewnie normalny rozwój Rzeczypospolitej. 
Dlatego Rząd, stojąc ściśle na stanowisku Konstytucji i praworządności, na 
niej opartej, nie będzie tolerował żadnych nielegalnych organizacji, które by 
miały na celu rozstrzyganie siłą doniosłych problemów państwowych, lub 
chciały zastąpić próbami terroru walkę polityczną stronnictw i opinii publicz-
nej, prowadzoną w ramach konstytucyjnych.

Aby nie zaciemniać zasadniczej linii Rządu, pragnę zatrzymać się jedynie 
na tych sprawach, które w obecnej chwili wysuwają się na czoło zagadnień 
państwowych.

W zakresie polityki zagranicznej. Rząd kroczyć będzie wypróbowaną już 
drogą pokojowego współżycia z sąsiadami, stojąc równocześnie na straży su-
werenności i interesów Państwa.

Punktem wyjścia dla polskiej polityki zagranicznej jest zawsze świado-
mość, że w wielkiej światowej wojnie zwycięstwo mocarstw sprzymierzonych 
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nad państwami centralnemi, a szczególnie nad Niemcami, położyło podwaliny 
zjednoczenia i niepodległości naszej Ojczyzny. W ciągu kilku lat, które upłynęły 
od Traktatu Wersalskiego, pogłębiły się i umocniły stosunki wzajemne między 
Polską a wielkimi demokracjami Zachodu. Szczególnie zacieśniały się węzły na-
szych stosunków z Francją, a niedawny pobyt marszałka Foch’a w Polsce stał się 
żywym wyrazem konsekwentnej i realnej współpracy Polski i Francji.

Rząd stwierdza z radością, że stosunki polsko-angielskie rozwijają się od 
pewnego czasu w sposób nader pomyślny, do czego przywiązuje pierwszo-
rzędną wagę i dlatego będzie dbał o ich utrwalenie i rozwinięcie we wszystkich 
kierunkach, a więc i gospodarczym. 

Z Włochami łączą nas względy nie tylko natury cywilizacyjnej i politycz-
nej, ale i gospodarczej. Nad ich pogłębieniem i rozszerzeniem Rząd będzie 
pracować konsekwentnie i wytrwale, licząc na twórczą politykę pokojową rzą-
du włoskiego.

Rząd dążyć będzie do jak największego zbliżenia i z innemi państwa-
mi sprzymierzonemi i stowarzyszonemi, szczególnie z Belgią, Japonią oraz  
ze Stanami Zjednoczonemi, których akcji humanitarnej Polska tyle zawdzię-
cza, a w których żyje wielomilionowa emigracja polska, żywo odczuwająca 
swój związek z macierzą.

Jednocześnie zadaniem polskiej polityki zagranicznej jest przyczynienie 
się do racjonalnego ukształtowania stosunków między państwami, powstałe-
mi na gruzach państw centralnych. Musi to wyrosnąć ze zrozumienia celów  
i wspólnych niebezpieczeństw i musi się oprzeć na uzupełnieniu trwałego 
przymierza z Rumunią, istotnem sharmonizowaniem polityki polskiej, cze-
skiej i jugosłowiańskiej wobec zagadnienia Europy Środkowej, co jednak  
w znacznej mierze zależne jest od utrwalenia także po stronie Czechosłowacji 
świadomości, że uregulowanie stosunków między obu państwami i wyrówna-
nie zachodzących kwestii spornych leży w interesie obu stron.

Z Jugosławią mamy już konwencję handlową, a ponieważ z państwem 
tem nie mamy sprzecznych interesów, nie wątpimy, że za tą konwencją pójdą 
łatwo i inne umowy gospodarcze.

Racjonalne ukształtowanie stosunków w Europie Środkowej, obejmujące 
także na północy państwa bałtyckie, wzmocni trwałość pokoju europejskiego 
i stanie się tarczą przeciwko wszelkim zakusom i zamachom odwetowym.

Pragnąc z Niemcami utrzymać poprawne stosunki sąsiedzkie, zdecydo-
wanie jesteśmy bronić nieugięcie naszego państwowego posiadania, opartego 
nie tylko na Traktacie Wersalskim, ale także na naszych prawach historycz-
nych, narodowych i moralnych.

Wobec Rosji, znajdującej się ciągle jeszcze w chaosie, pełnym groźnych 
tajemnic, Polska stała się, jak w przyszłości, wałem ochronnym dla całej Europy 
– tym razem, przed zalewem komunizmu. Polska pragnie szczerze zrealizowania 
zawartego z Rosją traktatu pokojowego we wszystkich punktach. Niestety rząd 
sowiecki oporem w wykonaniu swych zobowiązań oraz czynami, które wstrzą-
snęły sumieniem całego świata, przeciwstawia się naszym i zaprzyjaźnionych 
z nami rządów, usiłowaniom wejścia z Rosją na drogę normalnych warunków 
międzynarodowego współżycia politycznego i gospodarczego.
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Wobec ciągłych prowokacji ze strony Litwy, Rząd Polski, świadomy 
swych praw i swej siły, nie chce wątpić, że naród litewski zrozumie wreszcie 
swój własny żywotny interes, przyjaznego ustosunkowania się do Polski, jako 
naturalnej gwarancji samodzielnej przyszłości Litwy.

W stosunku do wolnego miasta Gdańska, Rząd, zgodnie z wolą narodu  
i jednomyślną uchwałą Sejmu, użyje wszystkich środków, aby zniewolić wła-
dze wolnego miasta do ścisłego dopełnienia wszystkich obowiązków w sto-
sunku do Polski, przez Traktat Wersalski na Gdańsk nałożonych. Polska, jak 
musi być panią swoich odwiecznie polskich ziem zachodnich, tak musi mieć 
wolny dostęp do Bałtyku w pełnem znaczeniu tego słowa.

Rzeczpospolita Polska, przepojona bezwzględnie pokojowemi tenden-
cjami, widzi jednak w swej młodej bohaterskiej armii nie tylko pewną gwaran-
cję i wierną straż swego bytu politycznego, ale i szkołę obywatelskiego ducha 
i patriotycznej pracy” (Brawa).

Toteż Rząd z największą troską starać się będzie o utrzymanie armii pol-
skiej na drodze trwałego rozwoju i postępu, a zdając sobie sprawę z wielkich 
potrzeb zaopatrzenia i wyposażenia armii z jednej, a trudności finansowych
z drugiej strony, uczyni wszystko, aby bez narażenia na szwank sanacji Skar-
bu, utrzymać siłę zbrojną Państwa na odpowiednim poziomie. W tym wzglę-
dzie Rząd przywiązuje wielką wagę do rychłego uchwalenia przez Wysoką 
Izbę ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, jak również do 
przeprowadzenia ustawy o organizacji najwyższych władz wojskowych, o eta-
tach i o uposażeniu osób wojskowych.

W sprawie tak doniosłej dla obrony Państwa, jak przemysł wojenny, Rząd 
dążyć będzie do uniezależnienia się od zagranicy tak, aby zaopatrzenie wojska 
mogło być przeprowadzone przez własny przemysł rodzinny. 

Dążąc do uporządkowania administracji, zwłaszcza na Kresach, Rząd 
położy nacisk na konieczność zespolenia działalności organów różnych gałęzi 
administracji I i II instancji, zgodnie z postanowieniami Konstytucji, oraz na 
jak najrychlejsze uregulowanie ustroju samorządowego i jego podstaw finan-
sowych w gminie, powiecie i województwie. Rząd, stojąc na stanowisku de-
mokratycznem, domagać się będzie od tych organów szczerze obywatelskiego 
i rzeczowego traktowania całej ludności. Rząd nie będzie tolerować żadnych 
wykroczeń pod tym względem, ponieważ pragnie, aby administracja i służba 
bezpieczeństwa, owiana duchem nowoczesnym, zyskały powszechne zaufanie 
i uznanie. Z drugiej strony Rząd okaże pewne zrozumienie dla potrzeb pra-
cowników państwowych w granicach możliwości skarbowych. 

W dziedzinie skarbowości naczelnem dążeniem Rządu pozostanie uzy-
skanie istotnej równowagi budżetu przez znaczne powiększenie dochodów 
Skarbu we wszystkich dziedzinach i przestrzeganie oszczędności w wydatkach. 
Dla rozwinięcia akcji oszczędnościowej, zwłaszcza w kierunku zniesienia zby-
tecznych urzędów i racjonalnej redukcji nadmiernej ilości pracowników, oraz 
uchylenia zbytecznych wydatków rzeczowych, zostanie ustanowiony osobny 
komisarz rządowy z szerokiemi prawami. Dochody państwowe zwyczajne 
będą wzmocnione przez wysoki podatek majątkowy progresywny. Sanacja 
Skarbu będzie prowadzona nadal po linii łączącej z sanacją życia finansowego
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samego społeczeństwa, a to przez wprowadzenie do obliczeń i rozrachunków, 
oraz kredytu i oszczędności miernika złotego. Jednocześnie Rząd będzie przy-
gotowywał reformę walutową i wprowadzenie złotego do obiegu, oraz zało-
żenie banku emisyjnego. Nie będzie to wcale połączone z zaniedbaniem marki 
polskiej. Przeciwnie, tak samo, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach, 
Rząd będzie chronił markę polską przed spadkiem.

Przez podtrzymanie kursu marki polskiej, oraz przez zabezpieczenie 
zaopatrzenia rynku w zboże, co Rząd zamierza zorganizować, będzie się sta-
rał Rząd powstrzymać wzrost drożyzny. Jednocześnie Rząd zwalczać będzie 
spekulację i lichwę drożyźnianą. 

Wyodrębnienie przedsiębiorstw państwowych i oparcie ich na zasadach 
handlowych, będzie przeprowadzone konsekwentnie w celu podniesienia 
dochodów z tych źródeł. Dla poczynienia niezbędnych nakładów, zarów-
no w dziedzinie tych przedsiębiorstw, jak i w dziedzinie rozbudowy miast, 
oraz reformy agrarnej będzie uruchomiony nowy system kredytu publicz-
nego, oparty na złotym polskim. System ten winien uruchomić na cele pu-
bliczne znaczne środki z łona samego społeczeństwa; służyć będzie również, 
jako ułatwienie dopływu kapitału zagranicznego, o ile ten okaże dążność do 
wsparcia naszych własnych usiłowań finansowo-twórczych.

W dziedzinie przemysłu i handlu Rząd będzie szedł po linii wyzyskania pry-
watnej inicjatywy, celem wydobycia tych walorów, jakie ta dziedzina ma dla życia 
prywatnego, jako też państwowego. Jednak, mając na względzie w pierwszym 
rzędzie interes państwowy, Rząd będzie się przeciwstawiał wszelkim wybuja-
łym i nieuzasadnionym roszczeniom prywatnych osób, czy organizacji w dzie-
dzinie niepomiernych zysków. Wszelkiemi środkami, które mamy w swoich 
rękach, Rząd Poprze usiłowania celem zmodernizowania i przysposobienia do 
walki konkurencyjnej naszego przemysłu z temi jednostkami zewnętrznemi, 
które, będąc w lepszych warunkach, potrzebną ewolucję przebyły wcześniej, 
aniżeli myśmy to uczynić mogli. (...)

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 41. posiedzenia Sejmu z 1 czerwca 1923
r., w: Sprawozdania Stenograficzne, nr XLI, s. 4-12.

Władysław Grabski 
Expose z 20 grudnia 1923 r.

Prezydent Rzeczypospolitej wobec ujawnionej niemożności utworzenia się 
rządu na gruncie zwyczajów parlamentarnych, polecił mnie bym jako jego mąż 
zaufania utworzył Rząd, który by całą energię aparatu państwowego i społe-
czeństwa skierował dla dokonania naprawy Skarbu.

Obok tej naprawy – uporządkowanie administracji, zachowanie praworząd-
ności oraz utrzymanie na koniecznym poziomie obronności kraju i oświaty 
publicznej stanowić będą zasadnicze kierunki obecnego Rządu.
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Dominujące wśród nich znaczenie mieć będzie zgodnie z sytuacją, w jakiej 
się dziś nasz kraj znajduje – naprawa Skarbu.

Doszliśmy bowiem dziś do takiego stanu, że wszelki postęp w każdej 
dziedzinie, nawet szkolnictwa, nie mówiąc o reformie rolnej lub udoskonale-
niach socjalnych, staje się niemożliwy, jeżeli najpierw i to wkrótce, nie upora-
my się z trudnościami finansowemi, które nie tylko paraliżują wszelkie porywy
do udoskonalenia nasze-go stanu wewnętrznego, ale wytwarzają niebezpie-
czeństwo zarówno utrzymania pokoju wewnętrznego, jak i stanu obronności 
naszego kraju, wymagającej znaczniejszych nakładów pieniężnych.

Naprawa Skarbu może być opartą bądź na rachowaniu na pomoc zewnętrz-
ną, bądź na wysiłkach własnych całego społeczeństwa. Nie lekceważąc bynaj-
mniej wielce dobroczynnego oddziaływania na tę naprawę wszelkiej pomocy 
zagranicznej, Rząd stawia sobie za zadanie takie zogniskowanie wysiłków wła-
snych społeczeństwa, by były one w stanie wyprowadzić nas z dzisiejszego 
ostrego stanu krytycznego.

Naprawa Skarbu wymaga bezwzględnie atmosfery pokojowej. Rząd bę-
dzie się trzymał przede wszystkiem pokojowego kierunku w całej swojej polityce 
zagranicznej, a jednocześnie dążyć będzie do tego, by w społeczeństwie naszem 
wytworzyła się atmosfera pokoju wewnętrznego i nastąpiło zaprzestanie ostrych 
starć i walk wewnętrznych. Ażeby taki stan rzeczy mógł istnieć, Rząd zapowiada 
ze swej strony jak największa bezstronność w zakresie wszelkich zagadnień, które 
dzielą społeczeństwo na zwalczające się obozy i starać się będzie o łagodzenie  
i odkładanie najbardziej spornych spraw do czasu, gdy naprawa Skarbu stanie się 
faktem dokonanym. Natomiast Rząd będzie się starał, by naprawa Skarbu dała się 
osiągnąć bez naruszenia zdobyczy w postępie społecznym, jakie już zostały osią-
gnięte, w szczególności reformy rolnej i całego prawodawstwa robotniczego.

Wysiłek niezbędny ze strony społeczeństwa dla dokonania naprawy 
Skarbu Rząd proponuje osiągnąć obydwoma dostępnemi dla danego celu 
sposobami: z jednej strony zwiększać będzie świadczenia podatkowe i dą-
żyć do wzmożenia dochodów zwyczajnych, z drugiej strony do wzmożenia 
dochodów nadzwyczajnych. W ciągu szeregu lat Rząd odwoływać się będzie 
do dobrowolnego zasilania Skarbu pożyczkami wewnętrznemi, opartemi na 
doborze zrozumianym interesie samych subskrybentów. Ażeby świadczenia 
społeczeństwa na rzecz Skarbu utrzymane zostały w granicach istotnie nie-
zbędnych, Rząd prowadzić będzie z całą konsekwencją, rozpoczętą już ak-
cję oszczędnościową, bacząc jedynie, by nie naraziła ona wyższych interesów 
obronności kraju oraz niezbędnego poziomu administracji i oświaty.

Już dwa poprzednie Rządy przygotowały podwaliny ważne dla wielkie-
go dzieła naprawy Skarbu. Podatek przemysłowy, oparty na cyfrach obrotu, 
stanowi źródło dochodów, które może być nadzwyczaj wydajne, jeżeli tylko 
władze skarbowe rozwiną cała energię i umiejętność, a podatnicy wyzbędą się, 
powszechnego jednak dziś, zatajania przed temi władzami prawdy. Podatek 
majątkowy daje do dyspozycji Skarbu środki bardzo poważne, które o ile by 
były szybko mobilizowane, powinny wystarczyć na pokrycie najbardziej nie-
uniknionych deficytów. Waloryzacja podatków, już uchwalona, z nastaniem
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roku przyszłego pozwoli przywrócić podatkom znaczną część ich utraconej 
skutkiem spadku wartości marki wydajności. Budżet Państwa na r. 1924 został 
ułożony z uwzględnieniem zasad równowagi i przedstawiony w czasie właści-
wym. Poważne zatem podwaliny dla naprawy Skarbu zostały położone.

Ale to nie wszystko. Przede wszystkiem aparat władz skarbowych musi 
być udoskonalony, by rozmiar wpływów skarbowych nie był zależny od stop-
nia sumienności podatnika, lecz oparty był na umiejętnem, trafnem i spraw-
nem postępowaniu urzędowem samych władz. Dlatego też naprawie admini-
stracji skarbowej poświęcona zostanie praca Rządu z calem natężeniem.

Dalszym czynnikiem, utrudniającym dzisiejszą sytuację skarbową, jest to, 
że pierwsza rata podatku majątkowego ma być wpłacona dopiero od 15 kwiet-
nia do 15 maja, tj. w okresie zbyt późnym, by już dziś można było rachować 
na wydajny wpływ tego źródła dochodowego na równowagę budżetową, 
pomimo rozpoczętej akcji poprzedniego Rządu zbierania dobrowolnych za-
liczek. Normy podatku majątkowego nie pozwalają przypuszczać, by pierw-
sze dwie raty, przypadające na 1924 r., okazały się wystarczające, tj. dały 
istotnie trzecią część ogólnej sumy przez Sejm już skontyngentowanej  
w wysokości miliarda złotych.

Bardzo poważnym brakiem dzisiejszej sytuacji skarbowej jest to, że wiel-
ka dziedzina kredytu publicznego i państwowego pozostaje w zaniedbaniu. 
Kredyt ten wymaga szybkiego ożywienia, właściwie zupełnej rekonstrukcji, 
ażeby można było siły finansowe własnego społeczeństwa, które niewątpli-
wie istnieją, wykorzystać na dobro sanacji Skarbu państwowego z jednej stro-
ny i dla podtrzymania produkcji krajowej z drugiej. Jakkolwiek w dziedzinie 
oszczędności Rząd poprzedni uczynił szereg pożytecznych kroków, niemniej 
najważniejsze źródło deficytu państwowego – koleje, nie uwidoczniają dziś
jeszcze należytego stopnia naprawy co do rezultatów finansowych. W ten spo-
sób, pomimo znacznych prac przygotowawczych poprzednich rządów, ogólny 
wskaźnik stanu rzeczy w zakresie finansowym, jakim jest kurs marki, nie tylko,
że się nie polepszył, ale znacznie pogorszył.

Wobec tego jednak, że pewne środki naprawy zostały już przygotowa-
ne, Rząd zdecydowany jest przyśpieszyć działanie pozostałych, spotęgować 
działanie innych i zogniskować wysiłki całego kraju, ażeby w jak najkrótszym 
czasie opanować nieustanny kryzys walutowy za pomocą reformy walutowej. 
Punktem wyjścia dla takiego wysiłku powinien być podatek majątkowy już 
uchwalony. Według obecnej ustawy miał on być pobrany w sześciu ratach 
półrocznych, z tem, że został wyznaczony kontyngent ogólny, który miał po-
służyć do podniesienia trzeciej i następnych rat do ram kontyngentu. Z tego 
wypływa, że pierwsza i druga rata były mniejsze niż następne. Reforma walu-
towa wymaga wprost odwrotnego biegu rozkładu ciężaru tego podatku. Rząd 
więc jest zdecydowany pierwsze dwie raty skoncentrować na półroczu pierw-
szem, w drugiem pobrać to uzupełnienie do nich, jakie wpłynie, z koniecz-
ności dostosowania ich do ogólnego kontyngentu. W ten sposób osiągnie się 
znaczne wzmożenie tego funduszu sanacyjnego, niezbędnego przy reformie 
walutowej, do zbierania którego poprzedni rząd już przystąpił.
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Jednocześnie Rząd zamierza już z początkiem roku przyszłego postawić 
gospodarkę kolejową na takim gruncie finansowym, by zgodnie z budżetem
przedstawionym nie potrzebowała ona zwracać się do Skarbu Państwa po druk 
pieniędzy papierowych. Dopóki bowiem, tak jak dziś, gospodarka ta pochłania 
ogromne środki ze Skarbu, o zaprzestaniu druku na potrzeby Skarbu nie może być 
mowy. Zaprzestanie to nastąpi równo z tą chwilą, gdy kolej oprze się finansowo na
własnych siłach, co jest rzeczą najzupełniej możliwą i to w czasie jak najkrótszym. 
Sanację Skarbu Rząd rozumie jako jednoczesne przeprowadzenie, przytrzymanie 
się ściśle równowagi budżetowej, zaprzestania drukowania pieniędzy papierowych 
na potrzeby Skarbu i reformy walutowej. Z reformą tą zwlekać nie należy, gdyż 
inaczej nagromadzone środki sanacyjne mogłyby być zużyte w krótkim czasie 
bez istotnego większego rezultatu. Reforma przy tym winna stać się dla całego 
naszego społeczeństwa tym zwrotnym momentem, który powinien otrząsnąć go 
z obojętności na losy finansów publicznych i pobudzić do dobrowolnego przy-
czynienia się do dzieła naprawy w większym znacznie stopniu, niż by to mogło 
mieć miejsce, gdyby reforma walutowa miała być jeszcze dłużej odkładana.

Zdawać sobie jednak z tego trzeba sprawę, że reforma walutowa pocią-
gnie za sobą trudności gospodarcze i dlatego jednocześnie z przeprowadze-
niem reformy Rząd rozwinie akcję, dążącą do podtrzymania życia gospodar-
czego w okresie jej przeprowadzania i nalega na konieczność pozytywnego 
załatwienia w Sejmie i Senacie ustawy o bezrobotnych.

Wykonanie powyższego programu wymaga bardzo szybkiego działania 
ustawodawczego w całym szeregu dziedzin, związanych z zapewnieniem do-
chodów państwowych, z oszczędnościami państwowymi i reformą stosunków 
finansowych. Wszelkie osłabienie tempa pracy grozi zupełnem niepowodze-
niem przedsięwziętemu dziełu.

Z tej racji Rząd zwróci się do Sejmu w dniu jutrzejszym o uchwalenie 
szczególnych pełnomocnictw dla Rządu, niezbędnych dla przeprowadzenia 
sanacji Skarbu i reformy walutowej. O pełnomocnictwa takie Rząd zwróci się 
do Sejmu na przeciąg jednego roku, w ciągu którego winien położyć podwa-
liny dostateczne dla reformy walutowej. Z tak ostrego kryzysu finansowego,
w jakim się Polska znajduje, żaden kraj w drodze normalnego toku spraw nie 
zdołał jeszcze wyjść. Niedomagania finansowe naszego kraju odziałały na nie-
które umysły w sposób tak deprymujący, że w ostatnich czasach pojawiać się 
już poczęły trwożliwe przypuszczenia, że jedynem wyjściem z kryzysu stanie 
się rodzaj opieki finansowej obcych potęg finansowych nad Polską. Gabinet
zrobi wszystko, by dla takiej ewentualności nie było podstaw. Ale innej drogi 
jej uniknięcia nie ma, jak pełnomocnictwa dla Rządu. Polska ma bilans han-
dlowy korzystny. W Polsce rany zadane życiu gospodarczemu przez wojnę, są 
przeważnie zagojone. Przemysł i rolnictwo w znacznym stopniu odbudowa-
ne, a ostatnie cieszy się wszelkim w roku obecnym urodzajem. Jest to chwi-
la, w której nie jest rzeczą dopuszczalną wątpić we własne siły i ociągać się  
z wysiłkiem własnym dla sanacji i reformy. Nikt inny, jak Rząd, taki czy inny, 
ale Rząd, jest powołany do pokierowania tymi siłami. Do tego musi posiadać 
szczególne pełnomocnictwa, o które się do Wysokiego Sejmu zwróci.
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W imieniu rządu wyrażam przeświadczenie, że Wysoki Sejm nie odmówi 
mu swego poparcia w realizowaniu nakreślonych zadań.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 89. posiedzenia Sejmu z 20 grudnia 1923 r.,
w: Sprawozdania Stenograficzne, nr LXXXIX, s. 5-8.

Aleksander Skrzyński 
Expose z 25 listopada 1925 r.

Mam zaszczyt stanąć przed Wysokim Sejmem z Rządem, którego budowa 
jest programem. Rząd obecny jest wyrazem wielkiej potrzeby, w której się kraj 
znajduje, głębokiej troski o jutro, niezłomnej woli do pracy, a co najważniejsze – 
gotowości brania odpowiedzialności. Wyście ten Rząd, Panowie, wydali z siebie, 
desygnując mężów zaufania stronnictw, aby w nim zasiadali. Te zaś stronnictwa, 
które czynnie z koalicją się nie związały, jej doniosłość i ważność rozumieją, re-
zerwując swoją współpracę, kiedy program tego rządu uznają i po jego poczyna-
niach go osądzą. Tej życzliwej neutralności nie mogę nie oceniać dość wysoko 
i nie zapisać w aktywach psychicznych Sejmu, które na stworzenie koalicji się 
złożyły i na tę atmosferę, w której nowemu Rządowi przyjdzie działać.

Powiedziałem, że budowa Rządu jest programem. Jest programem współpra-
cy ścisłej Rządu z Sejmem, jest programem spotęgowania prac ciał ustawodaw-
czych z jednej strony, a gruntownego opracowania środków zaradczych i spręży-
stego wykonania administracji po stronie ciał wykonawczych – objaw, który nie-
wątpliwie musi nastąpić jako logiczne następstwo ustalenia się stosunku między 
Sejmem, a Rządem, jako Rządem przeważnie parlamentarnym.

Budowa Rządu jest programem, który na naczelnym punkcie mówi: in-
teresy i troski stronnicze pójdą na drugi plan wobec naglących potrzeb chwili 
i ustąpią miejsca pracy państwowej, szukającej dróg i środków dla rozwiązania 
trudności i niebezpieczeństw, które, zagrażając wspólnie wszystkim stronnic-
twom i wszystkim warstwom, zmuszają wszystkie stronnictwa do uzgodnienia 
jednolitych koncepcji, za którymi pójdą sprężyste i konsekwentne zarządze-
nia, jakich wymaga powaga chwili, świadomość społeczeństwa i wola Sejmu.

Jeżeli program Rządu leży w jego budowie, to nie może on szczegółowo 
i obszernie znajdować się w moim przemówieniu dzisiejszym. Programem 
bowiem nie nazywam obietnic, nie rozumiem go jako słów, przeznaczonych 
do uśpienia czujności, czy wzbudzenia nieokreślonych nadziei, ale jako czyny, 
które po stronie Rządu będą się objawiały w jasnym formułowaniu środków 
zaradczych, szczegółowo opracowanych, gruntownie obmyślanych, uczciwie 
uzgodnionych. Na nie, w czwartym dniu istnienia Rządu, za wcześnie. Moim 
zdaniem dzisiaj, zgodnie z wolą tego Rządu, który mam zaszczyt przedsta-
wiać, jest powiedzieć, jak w świadomości Rządu przedstawia się sytuacja kraju 
w chwili objęcia urzędowania, jak Rząd odnosi się do poważnych problemów 
chwili i jakie linie wytyczne sobie wyznaczył, jak rozumie kierunek, w którym 
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pójdą jego wysiłki, w jakich ramach nieprzekraczalnych będą się one obracać 
i jakie są cele, do których będzie zmierzać.

Świadomością Rządu jest, iż przesilenie gospodarcze we wszystkich 
swoich objawach wymaga natychmiastowych i wszechstronnych zarządzeń. 
Produkcja zarówno rolnicza, jak i przemysłowa, ciężko doświadczona droży-
zna, jeśli nie brakiem kredytu, wywołuje jako wtórny a nader bolesny objaw: 
wzmagające się bezrobocie, któremu Rząd zamierza poświęcić poszczególną  
i baczną uwagę, znaleźć środki na wydajną w miarę możliwości pomoc. (...)

W polityce handlowej Polska w ciągu pierwszych lat szła po linii prawie 
zupełnej wolności handlu. Odpowiada to duchowi liberalnemu, który przebi-
ja przez wszystkie poczynania ustawodawcze budującej się Polski. A jednak 
twardy mus życia ze swoją nieubłagalną logiką, jakoteż praktyki reglamenta-
cyjne w innych krajach wskazywały, iż dla liberalnej polityki handlowej jest 
granica, której przekroczyć nie można, a te granice zakreślają konieczności, 
wynikające ze świadomej polityki walutowej i z bilansu płatniczego.

Wszystkie państwa europejskie, z wyjątkiem Anglii, stoją wobec ciężkie-
go problemu walutowego i z nim związanego problemu kredytowego. Bez 
rozwiązania tego problemu w szerokiej płaszczyźnie w rozumieniu związków, 
jakie istnieją pomiędzy wszystkiemi państwami w dziedzinie finansów, nie-
możliwe będzie rozwiązać problem produkcji i problem wymiany dóbr pod 
innym kątem widzenia, jak bilansu handlowego odnośnego państwa. Ale na-
czelny postulat życia ogólnego, zbiorowego, każe przypuszczać, iż w niedalekiej 
przyszłości sprawy kredytowe i interes podtrzymania zdrowych walut, zasilania 
organizmów gospodarczych, dania możności wydajniejszej pracy i zapobiega-
nia bezrobociu, będą musiały być rozwiązane w należytym zrozumieniu tego 
problemu, jako problemu ogólnoświatowego, jako zakończenie okresu po-
wojennego, jako złagodzenie jednego z najboleśniejszych następstw wojny, 
które polega na tem, że liczne warsztaty gospodarcze i rzesze pracujących są 
pozbawione możności pracy i produkcji, podczas, gdy kapitał cały kongestio-
nuje inne punkty świata bezużytecznie.

W dziedzinie polityki zagranicznej nasze oparcie, identyczność naszych 
interesów z naszą sojuszniczka Francją, wzajemne zrozumienie naszych wiel-
kich, wspólnie żywotnych interesów, nigdy nie było zupełniejsze, lepsze, ja-
śniejsze, niż teraz, kiedy się zacieśniło i wzmocniło w dyskusjach pokojowych, 
wykończonych w układach w Locarno.

Sojusz nasz z Rumunią jest i pozostanie jednym z elementów naszej po-
lityki pokojowej.

W stosunku do państw bałtyckich Polska odnosi się zawsze z całą życz-
liwością i pieczołowitością, z jaką pragnie widzieć rozwój pokojowy tych 
państw, których niepodległość leży jej na sercu.

Kiedy roku zeszłego miałem zaszczyt mówić z tego miejsca, zapowie-
działem, że w niedalekiej przyszłości konkordat ze Stolicą Apostolską będzie 
zawarty. Dziś umowa ta ma moc ustawy.

Zapowiedziałem, iż stosunki nasze z Czechosłowacją doznają uregulo-
wania przez uzgodnienie szeregu umów i załatwienie spraw od dawna wi-
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szących. Dzieła dokonano, ostatnie umowy i traktaty ratyfikowane u nas zo-
staną ratyfikowane w Pradze w niedalekiej przyszłości. Stosunki wzajemne
ukształtowały się w atmosferze zaufania, które stosunki wzajemnie zacieśni 
i wzmocni, czego przykładem są obrady w Locarno, gdzie stanowiska nasze, 
pana Benesza i moje były identyczne.

Zapowiedziałem rok temu, iż dołożę wszelkich starań, iżby w stosunku 
do Rosji nastąpiło odprężenie, a sąsiedztwo nasze z Rosją było nacecho-
wane dążeniem do poprawnego współżycia. Bytność komisarza ludowego 
Cziczerina w Warszawie była realizacją pozytywną na pierwszym etapie po 
tej wyznaczonej drodze.

W stosunku do naszego drugiego sąsiada, Niemiec, zaistniał fakt po-
lityczny o ogromnym międzynarodowym znaczeniu: Locarno. Nie wątpię,  
iż odpowiednio do wewnętrznej treści zawartych tam umów, jako całości, sto-
sunek nasz do Niemiec będzie mógł kształtować w nowy sposób, obu sąsiadom 
zapewniający korzyść. W tym duchu rozpoczynamy na nowo pertraktacje han-
dlowe z rządem Rzeszy i pragniemy, aby postępowały one w szybkiem tempie, 
przy obustronnej woli zakończenia jak najrychlej dzisiejszego stanu rzeczy.

Zapowiedziałem jeszcze rok temu, iż przez Niemen będziemy mówić,  
i dzieje się to wprawdzie nie z brzegu na brzeg, ale za to w różnych pięknych 
miejscowościach świata. Te rozmowy okazują naszą dobra wolę. Że się prze-
ciągają, nie należy się dziwić. Dobra wola musi być zawsze wspierana cierpli-
wością, długość negocjacji nieraz stoi w odwrotnym stosunku do wielkości 
negocjowanego problemu.

Zakres mojego przemówienia dzisiejszego nie pozwala mi na rozważania 
nad polityką zagraniczną. Zresztą ta polityka nasza, polityka, uznana przez 
Wysoki Sejm, polityka, która prowadziła od protokółu genewskiego do Lo-
carno, jest Wysokiemu Sejmowi znana, a co ważniejsze, jest uznana i zrozu-
miana przez cały świat.

Robimy politykę pokoju, ale pokój to nie znaczy jedynie i wyłącznie,  
iż się nie chce wojny, ale to oznacza, iż się chce umocnić pokój przez wpro-
wadzenie w życie i umocnienie w stosunkach międzynarodowych pierwiastku 
nieznanego przed wielką wojną, pierwiastku sprawiedliwości międzynarodo-
wej. Powrócimy obszernie do tego przedmiotu wówczas, gdy w niedalekiej 
przyszłości będę miał zaszczyt przedstawić do ratyfikacji Wysokiemu Sejmowi
traktaty arbitrażowe i umowy, parafowane w Locarno, a które w najbliższych 
dniach podpiszę w Londynie.

Jestem rad, że w ciągu tego pobytu będę mógł szczegółowo i obszernie 
mówić o problemach europejskich z wielkim mężem stanu, jakim jest Cham-
berlain, którego jasne, stanowcze i niezmienne stanowisko w sprawach nas 
obchodzących uzasadnia wiarę, że wysiłki pokojowe Anglii na kontynencie  
z wysiłkami pokojowymi naszymi będę nadal razem biegły po tej samej linii, 
w pełnej harmonii i w atmosferze wzrastającego zaufania.

Rząd, którego mam zaszczyt być premierem – jak z samej budowy wynika, 
jest Rządem zgody, Rządem złagodzenia konfliktów, umniejszenia starć, to też
bardziej, niż każdy inny przedstawia gwarancję, wypływająca, z samej wewnętrz-
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nej jego logiki, iż także w stosunku do wszystkich problemów wewnętrznych bę-
dzie się kierował szeroko na rozumie stanu opartym liberalizmem w stosunku do 
wszystkich obywateli Państwa Polskiego także i innych narodowości, czym będzie 
wykonywał najliberalniejszą ze wszystkich konstytucji: konstytucje naszą.

Jestem rad, iż przychodzę po Rządzie, za którego zaistniał fakt założe-
nia deklaracji przez prezydium Klubu żydowskiego mojemu poprzednikowi, 
która zwiastowała pomyślny zwrot w stosunkach poprzednio istniejących.  
W dziedzinie polityki tak samo, jak w dziedzinie nauki, wynalazki te same należy 
robić podobno po kilka razy i nic nie zdoła powstrzymać rozwoju raz rozbu-
dzonej myśli. Nie wątpię, iż ten duch, który ożywiał rozmowę prezydium Klubu 
żydowskiego z p. premierem Grabskim, będzie nadal żywotny i skuteczny.

Rozpoczynając swe przemówienie, stwierdziłem, że budowa nowego Rządu 
jest programem, ale jest ona jeszcze czymś więcej: jest także czynem, jest pierw-
szym czynem, za którym pójdą inne, jest aktem zgody. Kraj powinien był zrozu-
mieć i w tym zrozumieniu czerpać zaufanie, które jest niezbędnym podłożem 
wszelkich robót sanacyjnych i wszelkich zabiegów kredytowych. Akt stworzenia 
tego Rządu jest wyrazem wielkiego obywatelskiego poczucia i poczucia odpowie-
dzialności stronnictw, które współdziałają w Rządzie koalicyjnym, w którym mu-
szą redukować na korzyść racji stanu Państwa swe czysto partyjne hasła.

Nie chcę być źle zrozumiany. Dla wyjaśnienia muszę dodać, że nie ro-
zumiem przez to i nikt w Rządzie tego tak nie rozumie, i nikt w Sejmie przy-
puścić nie może, iżbym pod tym słowem „poświęcenie” rozumiał abdykację 
przez pewne stronnictwa z pewnego stanu posiadania, na przykład, abdykację 
ze zdobyczy socjalnych w chwili, gdy reprezentacje klasy robotniczej są w Rzą-
dzie. Oczywiście, przypuszczenie nawet takie byłoby niemożliwe, ale ja nie lubię 
niejasności i dlatego wolę jasno powiedzieć i winienem to Rządowi naszemu  
w dzisiejszym składzie, iżby nawet przypuszczenie możliwości oddalić.

Sama budowa tego Rządu koalicyjnego przedstawia ogromne walory,  
o których wspomniałem, ale zarazem zawiera pewne pierwiastki, które by opinia 
mogła osądzać sceptycznie, mogłaby mniemać, iż właśnie różnorodność stron-
nictw, zasiadających w Rządzie, zneutralizuje się wzajemnie, odbierze zdolność 
działania, stworzy stan marazmu zasłaniającego tylko na czas jakiś stan obecny. 
Otóż tak nie jest, Rząd powstał z wielkiego wysiłku duchowego, z wielkiego 
państwowego „sursum corda”, poczucia stronnictw i tym chce i będzie rządził. 
Rządzić to znaczy nie paktować, ale sterować, nie oddawać się kunktatorstwu, 
ale działać to znaczy z całym naciskiem, z całą wytrwałością pilnować, prze-
strzegać i podnosić skrupulatność, rzetelność, moralność, nieskazitelność admi-
nistracji. Rządzić to jest brać odpowiedzialność. Jeśli kraj, patrząc na ten wysiłek 
tworzącego się Rządu i na odpowiedź, którą w sobie zawiera, przypuszczałby,  
iż po jego utworzeniu wszelkie zło jest oddalone, myliłby się.

Jeśli zaufa i zrozumie, iż ten Rząd z całym wysiłkiem, z całą bezwzględno-
ścią i z całą konsekwencją będzie prowadził krok za krokiem kraj po żmudnej  
i ciężkiej drodze, powoli a pewnie do lepszego jutra, to zaufanie będzie słuszne.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 255. posiedzenia Sejmu z 25 listopada
1925 r., nr CCLV, s. 5-12.
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Kazimierz Bartel 
Expose z 17 lipca 1926 r.

Wysoki Sejmie! Zagadnienie wzmocnienia władzy wykonawczej - tak 
aktualne i współczesne w wielu państwach Europy – w Polsce jest zagad-
nieniem, można by powiedzieć, odwiecznem i historycznem. Już od poło-
wy XVII wieku żywotnym był w Polsce program wzmocnienia władzy, to 
jest program takich uprawnień dla Rządu, by mógł on naprawdę kierować 
nawą państwową, by mógł przeprowadzić gruntowną sanację stosunków 
wewnętrznych, by był wyposażony w siły, zdolne do opanowania kryzysów, 
wstrząsających wówczas Państwem.

Niestety, przeciwstawiła się temu zadaniu wówczas grupa suwerennej 
braci szlacheckiej, która, kierując siebie na obrońców źle zrozumianej źrenicy 
wolności, nie dopuszczała do sprawowania silnych rządów.

Poczucie państwowe jest dzisiaj nieskończenie silniejsze, aniżeli ongiś, 
dlatego i wielkie zagadnienie państwowe dziś łatwiej, niż wówczas, realizują 
się i realizować będą.

Rząd, który mam zaszczyt reprezentować, wziął na siebie brzemię napra-
wy istniejących w Państwie stosunków i usunięcia, w miarę swych sił i swych 
możności, zła w życiu publicznem i w życiu państwowem. Żyje we mnie głę-
bokie, mocne przekonanie wewnętrzne o powadze wielkości leżącego przed 
nami zadania i chciałbym, aby to przekonanie stało się w tej sali ogólnem. Jeśli 
istnieją u obcych analogie do naszych obecnych poczynań, to niema jednak 
żadnego dla naszych działań wzoru i po raz pierwszy znowu od lat szeregu 
szukamy dla nich własnej naszej polskiej drogi.

Jeżeli zabieram głos, to nie po to, aby podejmować się nie należącego do 
mnie zadania pokierowania – jak sobie tego ktoś onegdaj życzył – dyskusją 
tej Wysokiej Izby, roli swej zakreślę granice o wiele skromniejsze, ale za to 
bardziej realne.

Nie potrzebuję tłumaczyć, że żądanie pełnomocnictw z naszej strony 
podyktowane jest sytuacją w kraju, że narzucają tę konieczność same warunki, 
sama logika naszej pracy. Zło, rozpanoszone w Polsce, wynikało i wynika z wa-
dliwości samego systemu pracy państwowej, z wadliwego w wielu dziedzinach 
ustawodawstwa, z ustrojowych braków aparatu państwowego. Sanacja gospo-
darcza naszego życia domaga się szybkich i radykalnych zmian. Treść naszych 
zarządzeń i przedsiębranych czynów nie może być wypadkową partyjnych zma-
gań, lecz podyktowaną wyłącznie żelazną logiką rzeczywistości. (...)

Cały Rząd pracuje jako jeden jednolity, uzupełniający się zespół. W tych tylko 
warunkach, prawdziwa reorganizacja maszyny państwowej staje się możliwa. (...)

Przed paru tygodniami przedłożyliśmy Panom opracowany i przemy-
ślany przez nas projekt tych zmian. Projekt ten raczyliście Panowie poddać 
swoistym uzupełnieniom, odzwierciedlając w nich najpilniejsze zadania par-
tyjne. Byłoby zarozumiałością, gdybym stwierdził od razu, że nie poprawiają 
one rządowego projektu. Sam jednak autorski i redakcyjny wysiłek Panów 
potwierdza nasze mniemanie, że, czyniąc ze zmiany Konstytucji zagadnienie 
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aktualne, mieliśmy odwagę poruszyć najistotniejsze z zagadnień publicznego 
życia Polski. Mówię odwagę, bo jasnemi musiały być dla nas niebezpieczeń-
stwa i trudności poruszenia tego tematu, z tak wielkim ociąganiem się zrozu-
mianego w kolach politycznych, a tak popularnego w Narodzie. Pod wpływem 
dyskusji Panów opinia kraju poczyna już rozumieć coraz dokładniej, dlaczego, 
licząc się z realnemi możliwościami, Rząd mógł wysunąć tylko projekt tak 
ważki, usuwający zaledwie w paru punktach zło najbardziej szkodliwe.

Poddałem uwadze Panów motywy, które pozwalają mi wyrazić przeko-
nanie, że pełnomocnictwa dla obecnego Rządu są zarówno uzasadnione przez 
sytuację, jak i przez prace i kierunek prac tego Rządu, ktoś z publicystów mozol-
nie wywalił niedawno drzwi otwarte i odkrył, że pełnomocnictwa są wekslem in 
blanco. Zapewne, myślałem zawsze nie inaczej, ale skoro o wekslach mowa, to 
możemy stwierdzić od razu, że weksel ten nie jest wypisany na nieznaną Panom 
i Polsce osobę, że termin jego jest ściśle określony i że nawet uczynię obecnie 
wysiłek, aby sumę, na wysokość której weksel może być wypisany, w wyobraź-
ni Panów sprecyzować.

Przede wszystkiem muszę się zastrzec, że programu Rządu nie umiem 
rozumieć, jako mniej lub bardziej udane zadanie domowe czy szkolne na temat 
„co należy uczynić dla osiągnięcia w kraju stanu zupełnej błogości, w każdym 
resorcie osobno i we wszystkich razem”? Zresztą gdybym to nawet usiłował 
uczynić, społeczeństwo uznałoby mnie słusznie za naiwnego gadułę. Panowie 
zaś mogliby stwierdzić tylko jedno, tj. że żaden z Panów, jako przedstawiciel 
określonej partii, w całości ze mną zgodzić się nie może. Rząd bowiem, któ-
ry reprezentuję, te posiada właściwość, że, nie hołdując żadnemu z partyjnych 
programów, jest stale narażony na ataki wszystkich stron tej Izby. Daleki jestem 
od podzielania złośliwych przypuszczeń, że zawiedzione nadzieje partyjnego 
zdyskontowania wypadków majowych w kierunku wyborczym przyczyniły się 
do takiego stanu rzeczy. Ataki te jednak poczytujemy sobie za zgoła powierz-
chowne, a to dla tej prostej przyczyny, że rzeczywistość polska, dla której 
pracujemy, żadną miarą partyjnie ująć się nie daje. I faktem jest, że mniej od 
Panów zawodowo wyrobieni, politycznie myślący obywatele Polski prawdę tę 
rozumieją najdokładniej i że na ich przede wszystkiem zaufaniu wypada nam 
opierać naszą pracę. Program Rządu, a więc nie bardziej lub mniej dokładny 
spis pogodnych zamierzeń, ale rejestr twardych prac, jest wypadkową ustosun-
kowania się ludzi, _sterujących nawą Państwa, do tego Państwa najżywotniej-
szych zagadnień i drugiej, nie mniejszej siły, którą stanowią aktualne warunki, 
w jakich odbywa się zrealizowanie zamiarów. Nie dość na tem. W ogromnym 
pochodzie narodu co dzień rodzą się z życia nowe zagadnienia, częstokroć 
ważniejsze od tych, które wczoraj za najbardziej zwane poczytywaliśmy. Rzą-
dzić, proszę Panów, znaczy to brać odpowiedzialność nie za doktryny, ale za 
wypadki i te słuszne noworosnące z dnia na dzień zadania. Wszystko inne jest 
czczą formułką lub środkiem agitacyjnym.

Ale już dzisiaj zarysować i stwierdzić możemy nasz stosunek do pewnej 
ilości najpoważniejszych zagadnień, które nie mogą ulec zmianie, a także na-
sze na najbliższą przyszłość zamierzenia.
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W tym pierwszym zakresie będę lakoniczny, nie umiejąc wyliczyć Panom 
dziś z całą ścisłością i dokładnością tego wszystkiego, co dla rządzenia Polską 
przedsięwzięte zostanie. Mogę stwierdzić najdokładniej i najściślej, czego ten 
Rząd na pewno nie uczyni.

1. Rząd nie dopuści, aby Skarb Państwa, jako kontrahent, zawiódł czyjekolwiek bądź 
zaufanie wśród swoich lub obcych, ale zarazem domagać się będzie z całą stanow-
czością, by zobowiązania obywateli wobec Skarby rzetelnie były wykonywane.

2. Rząd nie dopuści, aby panoszyła się korupcja, rozwielmożniało w aparacie 
państwowym partyjnictwo, tryumfował protekcjonalizm lub nepotyzm.

3. Rząd nie dopuści, aby urzędnik państwowy traktował w inny sposób czło-
wieka posiadającego, a w inny człowieka pracy.

4. Rząd nie dopuści żadnych doktrynerskich eksperymentów w dziedzinie 
gospodarczej lub społecznej, nie uzna innych wskazań, jak powiększenie 
powszechnego dobrobytu, celem powiększenia zdolności konsumpcyjnej 
najszerszych warstw pracujących, podniesienia wydajności pracy i produkcji  
i zmniejszenia drożyzny.

5. Rząd nie pozwoli, aby słuszne prawa obywateli narodowości niepolskiej na 
szwank były narażone, mniema bowiem, że zwalczanie jakiejkolwiek kategorii 
obywateli za ich język lub wiarę sprzeczne jest z duchem Polski.

6. Polska jest krajem niedostatecznie wydajnej i najgorzej opłacanej pracy. Rząd 
nie dopuści, aby w jakiejkolwiek mierze doznały szwanku słuszne prawa i in-
teresy pracy, aby zapanował wyzysk tej pracy.

7. Rząd nie uzna stolicy i jej środowisk politycznych za centrum swej działalno-
ści i swego świata, doceniając najwyższej wagi zagadnienia zaniedbywanej do-
tąd prowincji, której wysiłkom i życiu Rząd poświęci szczególną uwagę.

8. Rząd ani chwili nie będzie stał bezczynny i bezradny wobec gniotącego za-
gadnienia bezrobocia. Ale, aby sprawę skutecznie i szybko ruszyć z miejsca, 
potrzebna jest znaczna swoboda ruchów, potrzebne są pełnomocnictwa.

Przechodzę do najbliższych zamierzeń Rządu. Zanim je Panom wyliczę, 
chce podkreślić parę przesłanek zasadniczych, o które zamierzenia te się opierają.

Sądzimy więc przede wszystkiem, że Rząd, który opozycja nazywa „Rzą-
dem Milczków”, ma za obowiązek pracować i milczeć dalej. Natomiast chcie-
libyśmy, aby było w Polsce głośno o kapitalnych zagadnieniach i sprawach, 
które życie samo ustawicznie wysuwa i w których rozstrzyganiu Rząd bierze 
udział swoim wysiłkiem i pracą. Mówiąc o braniu udziału, świadomie przy-
pisuję Rządowi rolę cząstkową, bowiem zdaniem naszem istotnem źródłem 
wysiłków twórczych jest społeczeństwo samo, zadaniem zaś Rządu jest jedy-
nie budzić inicjatywę, wszelki wysiłek twórczy społeczeństwa popierać, koor-
dynować i w zakresie swoich możności realizować.

Określenie Rządu, jako opiekuna wszelkiej twórczości społecznej, jest 
zasadniczą przesłanką, z której zamierzenia nasze wypływać będą.

Mamy po temu zasadnicze i poważne uzasadnienie. Nasz ustrój 
demokratyzacji politycznej uważamy za jednostronny. Polityczne uprawnie-
nia demokratyczne, polegające na skasowaniu przywilejów równouprawnieniu 
teoretycznem i powszechnych wyborach, nie są jeszcze odpowiednikiem istot-
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nej demokratyzacji ustroju. Udział szerokich warstw społeczeństwa w pracach 
państwowo-twórczych nie może być ograniczony do samej tylko procedury 
wyborczej. Bez bezpośredniego udziału społeczeństwa w tych pracach, bez 
szerokiego wyzyskania inicjatywy i zdolności organizacyjnych społeczeństwa, 
bez wprowadzenia samorządów administracyjnych i gospodarczych, organi-
zacja demokratyczna społeczeństwa jest dla nas nie do pomyślenia. Stąd ko-
nieczność słusznej decentralizacji Państwa i powołanie do życia z wyborów 
powstałych izb przemysłowo-handlowych i izb rolniczych.

Z tej samej formuły demokratycznego ustroju Państwa wynikają zasad-
nicze przesłanki naszego programu gospodarczego.

Jak to już miał możność powiedzieć p. Minister Skarbu, „pod nazwą progra-
mu gospodarczego rozumiemy syntetyczne ujęcie tych wszystkich środków, ja-
kiemi rozporządza Naród, ażeby przez celowe i umiejętne ich wykorzystanie 
doprowadzić całokształt życia gospodarczego do największego i najszybszego 
rozwoju. Stąd też zadaniem naszem nie jest czynienie wynalazków, ale jedynie 
skrystalizowanie w formie dla Rządu odpowiedniej rzeczy, w znacznym stopniu 
w łonie społeczeństwa już przetrawionych”.

Przechodząc teraz do określenia nowego stosunku do zagadnień poszczegól-
nych, rozpocznę od polityki zagranicznej. P. Minister Spraw Zagranicznych bę-
dzie miał niebawem sposobność szczegółowego oświetlenia na terenie właści-
wej komisji sejmowej sytuacji międzynarodowej i zamierzeń Rządu w zakresie 
naszej polityki na zewnątrz.

Ograniczę się więc tutaj tylko do stwierdzenia, że zasadnicza linia tej polityki 
polegać będzie nadal na naszem szczerem i zdecydowanem dążeniu do utrzyma-
nia pokoju w warunkach, odpowiadających postulatom bezpieczeństwa, integral-
ności i autorytetu Państwa oraz uznaniu konieczności jego solidarnej współpracy 
z innemi państwami nad budowa gospodarczą świata powojennego.

Rząd ma pełne zrozumienie wyjątkowej roli Państwa Polskiego w tych za-
gadnieniach pokoju i bezpieczeństwa Europy, oraz współpracy międzynarodowej, 
a więc również płynących z tej roli obowiązków i niewątpliwych uprawnień.  
Na gruncie obowiązującego stanu prawnego i wiążących Polskę sojuszów, państwa 
obce, w szczególności te, których sąsiedztwo geograficzne stwarza tem liczniejsze
interesy wzajemne z Polską, liczyć mogą z jej strony na całkowitą dobra wolę 
w kierunku uregulowania spraw jeszcze zawisłych i w ogóle pokojowej lojalnej 
współpracy. Ze swej strony Rząd Polski czuć się będzie w prawie domagania się 
od tych państw równorzędnego wzajemnego stanowiska. Z całą mocą odpieram 
przypisywane nam agresywne zamiary wobec któregokolwiek z naszych sąsiadów. 
Podobnie piętnuję mianem nieuczciwości, nie wiadomo, cui bono rozgłaszane, 
plotki o zamierzonej jakoby przez Rząd rezygnacji z części terytorium.

Pokój dyktowany jest nie tylko naszą zdecydowaną wolą, której żadne 
złośliwe insynuacje złamać nie zdołają, ale również i interesem Państwa. Je-
dynie w atmosferze pokoju staje się możliwem rozwiązywanie leżących przed 
nami wielkich zagadnień wewnętrznego życia kraju.

Jako pierwsze zadanie w dziedzinie polityki wewnętrznej stawia sobie 
Rząd pogłębienie praworządności. Wszelkie odchylenie od tej linii Rząd bę-
dzie tępić bezwzględnie.
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Przeprowadzana reforma systemu działania władz i urzędów ma na celu 
przede wszystkiem podkreślenie momentów odpowiedzialności i wzmoc-
nienie kontroli. Z drugiej strony rozpoczęta rewizja obowiązujących przepi-
sów i rozporządzeń idzie w kierunku usunięcia z nich wszelkich niejasności, 
sprzeczności lub dwuznaczności, które mogłyby stwarzać grunt do dowolno-
ści lub samowoli organów władz.

W swej polityce wewnętrznej Rząd uwzględniać będzie realne interesy 
szerokich mas ludności, mając na względzie przede wszystkiem zapewnienie 
im warunków dobrobytu oraz zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych.

Rząd dążyć będzie przez swe organy do bezpośredniego kontaktu z sze-
rokimi masami ludności drogą ożywienia administracji, oraz unormowania  
i uruchomienia samorządów.

Rząd zmierzać będzie do złagodzenia tarć na gruncie narodowościowym 
i wyznaniowym i do wytworzenia harmonijnych warunków współżycia ludno-
ści różnych narodowości i kultur.

Cyt. za: Sprawozdanie stenograficzne z 294. posiedzenia Sejmu z 19 lipca 1926 r.,
w: Sprawozdania Stenograficzne, nr CCXCIV, s. 13-31.

Kazimierz Świtalski 
Expose z 6 grudnia 1929 r.

Wysoki Sejmie! Mówiłem bardzo niedawno o zagadnieniu konstytucyjnem 
i wtedy to zwróciłem uwagę na specjalne cechy polskiego parlamentaryzmu. 
Wskazywałem wówczas na zwyczaje panujące w naszych ciałach ustawodaw-
czych, że kluby partyjne podejmują taką czy inną decyzję przed wyjaśnieniem 
i wysłuchaniem kontrargumentów. Członkowie klubów związani solidarnością 
partyjną nie są w stanie zmieniać swego stanowiska pod wpływem żadnych 
argumentów, żadnego przedstawienia sprawy. Sejm, jako całość w ten sposób 
właściwie zupełnie nie istnieje, jest on zbiorowiskiem sejmików klubowych, 
które we własnych swoich lokalach, pod wpływem własnych swoich argumen-
tów podejmują decyzję, zanim wysłuchają tych, którzy, reprezentują inne myśli. 
Trybuna ta, z której przemawiam, staje się miejscem wygłaszania deklaracji, nig-
dy przekonywania kogoś. Bardzo rychło mogłem się przekonać o słuszności 
wypowiedzianych przeze mnie uwag, gdyż i w obecnej chwili znajduję się w tej 
sytuacji, że właściwie mówić niema do kogo i przekonywać niema kogo. Kluby 
już z dawna zdecydowały, że cokolwiek tutaj powiem, nie zmieni to w niczem 
postanowień po sejmikach klubowych powziętych. W ten sposób Panowie sami 
kopiecie przepaść dla tego parlamentaryzmu, ponieważ on w takiej formie,  
w jaką Panowie go przekształciliście, na pewno nie posiada żadnego sensu.

Jeśli zdecydowałem się jednak stanąć na tej trybunie, to oczywiście nie 
dlatego, żeby przekonywać kogokolwiek z Panów – wiem o tem, że to jest 
zupełnie bezużyteczne.
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Wczorajsi mówcy z tych klubów, które podpisały wniosek o votum nie-
ufności, wszyscy nieledwie, tak lub inaczej, dawali do poznania, czy zaznaczali, 
że wniosek o votum nieufności jest stawiany dla tego Rządu, jako dla symbolu 
pomajowego systemu rządzenia – jak Panowie to nazywacie. Jeśli tak jest, to 
logicznie z tego wynika, że Panowie przez to samo chcecie nawrotu do czasów 
rządów sejmowych. Uważam Panów wniosek zarówno za lekkomyślny, jak i za 
zupełnie niepraktyczny. Jeśli Panowie pojmują parlamentaryzm w ten sposób, 
że w każdej chwili, w każdej okoliczności można bez zwracania uwagi i bez 
brania w rachubę innych czynników rachować tylko arytmetyczną większość 
głosów w tej Izbie, to Panowie popełniacie ogromny błąd, błąd, który się na 
tak pojętym parlamentaryzmie musi zawsze zemścić, pogrążając go jeszcze 
niżej, aniżeli to dotychczas Panowie zrobiliście.

Ten rachunek, oparty tylko na ilości głosów, jakie przedstawiają kluby, któ-
re w swojem własnem gronie na długo przed jakąkolwiek bądź dyskusją lub 
wyjaśnieniem sprawy podejmują decyzję, ten rachunek jest niewątpliwie w na-
szych warunkach bardzo zawodny i absolutnie nie wystarczający. Jeśli Panowie 
przechodzicie z lekkiem sercem nad innemi czynnikami i innemi względami do 
porządku dziennego i sądzicie, że posiadanie większości głosów w tej Izbie daje 
Wam zupełnie wystarczające prawo zmieniania podstaw rządzenia w Polsce, tak 
jak się one ustaliły po maju 1926 r. to Panowie sami tak pojęty parlamentaryzm 
narażacie na szwank i przy takiem postawieniu sprawy musicie doznać klęski. 

W doktrynie parlamentaryzmu leży nie tylko prawo obalania gabinetów, 
gdy się ma po temu większość, ale i obowiązek, by ten, który obala, brał cię-
żar dalszych losów ponadto na siebie. Jestem przekonany, że Panów barki do 
przyjęcia tego ciężaru nie są wcale przygotowane.

Przysłuchiwałem się wczorajszej dyskusji Panów nad przedłożeniem bu-
dżetowem i notowałem skrzętnie wszystkie zasadnicze punkty Panów krytyki. 
Byłem przekonany, że zdołam z tych krytycznych uwag stworzyć jakąś syn-
tezę, dowiedzieć się, skoro prasa Panów tego mi nie dała, jakie są zasadnicze 
sprzeciwy Panów przeciwko temu systemowi rządzenia. Sądziłem, że Panowie 
przynajmniej w krytyce i negatywnem stawianiu sprawy będą jednolici i zwar-
ci. Byłoby dla mnie rzeczą b. łatwą po kolei wykazywać, jak krytyka, z lewej 
strony wypowiadana, wychodzi z zupełnie innych i sprzecznych założeń, niż 
krytyka z prawej strony, a nawet z centrum, nie mówiąc już o mniejszościach. 
Jeżeli Panowie nawet w krytyce, w rzeczy tak stosunkowo łatwej, jesteście 
rozbieżni, to najwidoczniej jest jeszcze bardzo u Panów daleko do tego, byście 
Panowie przy pozytywnych, codziennych problemach mogli znaleźć wspólne 
punkty widzenia. Jestem głęboko przekonany, że gdybyście Panowie po dłu-
gich i żmudnych konferencjach zdołali nawet jakiś minimalny program na 
krótką metę ustalić, to z taką metodą myślenia, jaką daje u nas psychologia 
życia partyjnego, nie bylibyście w stanie żadnego zagadnienia rozwiązać. Nie 
chodzi tu o takie czy inne zdolności intelektualne. Nie o to wcale tu chodzi.

Organizowanie życia polskiego wskutek specjalnych warunków, w ja-
kich znalazło się młode Państwo, jest tak niewątpliwie samo przez się trudne,  
że można z temi trudnościami dawać sobie radę tylko przez dobór ludzi, któ-
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rym w rzeczowem ujęciu spraw nie przeszkadzają żadne doktryny, którzy nie są 
uzależnieni od żadnych grup, którzy ze zmianami nastroju w swoich własnych 
grupach nie potrzebują się liczyć. Jeśli do trudności zupełnie realnych, nasuwa-
jących się każdego dnia, dodać jeszcze trudności wewnętrzne gabinetu, któryby 
liczyć się musiał przy każdem posunięciu z tysiącami i tysiącami względów we-
wnętrznych, partyjnych, ubocznych to, według mego przekonania, rząd taki nie 
byłby w stanie pociągnąć wozu państwowego. Jestem przekonany, że i u Panów 
samych istnieje duża obawa; powiem więcej, duża niewiara, by tą metodą można 
było w Polsce rządzić i by ona mogła dać jakiekolwiek korzyści dla Państwa.

Panowie chcielibyście dziś przez malowanie w najczarniejszych barwach 
tego, co jest, wyróżowić czy wybielić czasy przedmajowe. Ale to się Panom 
nie uda i jeden dzień przedmajowego systemu rządzenia, wskrzesiłby widmo 
niebezpieczeństw dla Państwa w całej jego pełni.

Żadne z zagadnień, które tutaj pan poseł Niedziałkowski wymieniał, jako 
zarzuty przeciwko temu Rządowi, że go nie rozwiązał, byłoby niemożliwe do 
uzgodnienia z tą stroną Izby, która do Panów wniosku się dzisiaj dołącza,  
a która w żadnej pozytywnej kwestii z Panami nie mogłaby się uzgodnić. Weź-
my tylko jeden przykład – fakt, który był atakowany przez p. posła Rybar-
skiego, fakt ostatniego porozumienia polsko-niemieckiego. Teraz łatwo jest 
Panom z PPS, czy z innych stronnictw ludowych, przemilczać, jakie jest ich 
stanowisko w tej sprawie i milczkiem patrzeć się na to, że z tego robiony jest 
kamień, którym chce się rzucić na Rząd, ale gdybyście Panowie mieli tę kwe-
stię rozstrzygać, to zdaje mi się, ze stanowiska Panów okazałyby się najzupeł-
niej rozbieżne i nad różnicami milczkiem przechodzić by się nie było w stanie. 
O takie różnice Panowie potykać się musieliby w każdej minucie i w każdej 
godzinie swego rządzenia. Skoro Panowie nie macie możności wytworzenia 
w miejsce czegoś, co się obala, innego systemu rządzenia, to wtedy, według 
mego przekonania, czynicie Panowie lekkomyślnie, obalając, a nie wiedząc, 
czem Panowie to, co obalacie, chcielibyście zastąpić. I ta lekkomyślność musi 
się na Panach zemścić. Tem bardziej, że poza wami pozostałaby cala siła, któ-
rą reprezentuje Marszalek Piłsudski, a którą, jak to udowodnił Maj 1926 r., nie 
jest czemś tak drobnem, nad czem można by przejść do porządku dziennego. 
Posiadanie krótkiej pamięci nie jest najlepszą kwalifikacją dla polityka.

Jeśli Panowie jako cel swój stawiacie rząd jak to Panowie mówicie – zdol-
ny do współpracy z Sejmem, czy też rząd, któryby przeprowadził likwidację 
obecnego systemu, to nie zdaje mi się, proszę Panów, by mnożąc konflikty,
można było do tego celu naprawdę zdążać. Klucz sytuacji leży w rękach Pa-
nów. Jeśli Panowie będziecie nadal sądzić, że wystarczy wam posiadać arytme-
tyczną większość w Sejmie, by każdy Rząd, który wam będzie się nie podobał, 
móc obalać bez możności wytworzenia w miejsce tego czegoś innego, to na 
pewno musiałoby to się skończyć nie czem innem, jak tylko tem, by ten rząd 
musiał powracać do systemu przedmajowego, tzn. do jednania sobie – czy 
to w kwestiach politycznych, czy w kwestiach społecznych, czy ekonomicz-
nych, a najczęściej personalnych – coraz to jakiejś innej części tej Izby, by móc 
uzyskać klasyfikację, że jest rządem zdolnym do współpracy z Sejmem, lub
likwidującym dotychczasowy system.
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Jeśliby taki rząd do tego systemu się nie uciekał, prędzej czy później, 
musiałby się okazać niesympatycznym i, zraziwszy sobie jedną czy dwie grupy, 
zawisnąć znowu w powietrzu i czekać, kiedy się wniosek o votum nieufności 
pojawi, wniosek zresztą postawiony z którejkolwiek bądź strony, od najmniej-
szej choćby grupy, a który, raz postawiony, zmuszałby stronnictwa do głoso-
wania „tak” lub „nie”.

Tak w praktyce, proszę Panów, wyglądałaby likwidacja obecnego systemu 
i współpraca z Sejmem, tak ona zresztą wygląda w bardzo wielu krajach, gdzie 
kwitnie parlamentaryzm, ale mówiłem to już publicznie – że porównywać na-
szych stosunków do stosunków w innych krajach, szczęśliwszych pod wzglę-
dem i swych dziejów i swego teraźniejszego położenia, nie jesteśmy w stanie.

Panowie w dyskusji budżetowej wspominaliście o odczytach kolegów 
moich z Gabinetu, którzy wypowiadali swoje zapatrywania na zagadnienie re-
wizji Konstytucji i staraliście się Panowie znaleźć, czy zaznaczyć między wypo-
wiadanemi w tych odczytach myślami pewne rozbieżności. Sprzeczności nie 
ma. Zasadnicze myśli były ze mną jak najzupełniej uzgodnione. Nie zaprze-
czaliśmy nigdy prawa parlamentu do kontroli spraw finansowych i nie myślimy
ani przez chwilę zaprzeczać tego prawa, że ciała ustawodawcze mają prawo 
wyrażania krytyki o działalności Rządu. Gdyby taka krytyka była wypowiadana 
w sposób zupełnie rzeczowy i nie czuć w niej było na każdym nieledwie kroku 
bardzo wyraźnych tendencji obniżenia, dla własnych swych celów partyjnych, 
każdego postępku Rządu, to nie sądzę, by wobec tego rodzaju krytyki Rząd 
chciał zajmować z góry stanowisko negatywne i z góry nie zwracać uwagi na 
Panów krytyczne głosy. Wtedy jednak, kiedy ta krytyka przestaje być rzeczo-
wa, nie jest robiona dla wykazania błędów, które w każdej administracji muszą 
się zdarzać, ale jest robiona w sposób zupełnie bezwzględny i przestaje się 
liczyć z interesem Państwa, to wtedy trudno, proszę Panów, wyobrażać sobie, 
by możliwa była jakakolwiek współpraca z Sejmem. Podam Wam przykład. 
Panowie w walce swej politycznej nadużyliście w okresie, poprzedzającym tę 
sesję, w sposób zupełnie nigdzie niepraktykowany, uwagi Najwyższej Izby 
Kontroli, drukowane jako rękopis. Uwagi te w Waszym języku politycznym 
zostały od razu przeinaczone na zarzut, że Rząd, na którego czele stał albo 
Marszalek Piłsudski, albo prof. Bartel, był rządem nadużyć finansowych.

Drugim przykładem jest sposób, w jaki Panowie generalizujecie zarzuty 
przeciwko tym, czy innym osobom, które mogą w tak wielkiej administracji, 
jaką my posiadamy, okazać się nieodpowiedniemi nawet pod względem mo-
ralnym. W jakiem środowisku, tak rozległem, jakiem jest aparat państwowy, 
nie znajdą się wypadki parszywych owiec? Jestem głęboko przekonany o tem,  
że stan moralny dzisiejszych urzędników jest jednak o wiele lepszy.

Niełatwo jest dziś znaleźć odpowiedni dobór ludzi, trudności w wyna-
lezieniu ludzi odczuwane są absolutnie przez wszystkich. Panowie do swych 
prac, jaki Rząd w swym dziale szuka ludzi odpowiednich, którzyby podołali 
zadaniu. Trzeba sobie jednak powiedzieć, że walczymy tutaj z trudnościami, 
które są istotnie w Polsce nad wyraz wielkie. W państwach, które miały swój 
żywot państwowy nieprzerwany, wytworzyły się w każdym urzędzie od naj-
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wyższego do najniższego tradycje w administrowaniu, tradycje moralności 
zawodowej, które tworzyły w każdym pokoju urzędniczym atmosferę, która 
każdego nowowstępującego urzędnika natychmiast otaczała i wytwarzała taki 
przymus dla niego moralny, że od tych kategorycznych imperatywów, wiszą-
cych w atmosferze, uwolnić się nie był w stanie i posłusznym im być musiał. 
Wiemy doskonale, żeśmy ani takich pokojów nie odziedziczyli, że na wyrobie-
nie tej atmosfery mieliśmy niewiele lat, że natomiast mamy do czynienia z od-
padkami atmosfery, która panowała w państwach zaborczych, która wślizgnę-
ła się do nas, jak gazy trujące, która dla naszej administracji była najcięższym 
i najstraszniejszym „wrogiem”. To jest pierwszy powód, który utrudnia u nas 
dobór personalny ludzi, gdyż nie można u nas jeszcze obliczać, że ktokolwiek 
u nas wejdzie da urzędu, to tradycja osiadła w tych gmachach skuje go w więzy 
moralności takie, że choćby sam, jako człowiek, nie dawał gwarancji i asekura-
cji wysokich moralności publicznych, to niejako wbrew swojej woli stanie się  
z wolna sługą dobrych obyczajów, przez tradycję wyrobionych.

Drugim powodem trudności w doborze personalnym jest to, że im rozle-
glejsze, silniejsze są formy organizacyjne życia społeczeństwa, im bardziej praca 
społeczna jest intensywna, im bardziej prace samorządowe są rozwinięte i na-
leżycie postawione, tem oczywiście łatwiej jest wynaleźć ludzi, którzy już zdali 
egzamin pracy innego rodzaju i którzy wskutek tego dają gwarancję na podsta-
wie swej przeszłości, na podstawie poprzednio wykazanych swoich umiejętności,  
że będą dobrymi urzędnikami. U nas w Polsce z natury rzeczy ta sieć jest za wąska, 
za mało rozciągnięta, żeby można było bez omyłek wyławiać ludzi odpowiednich 
i w kadry administracyjno-państwowe ich potem wcielać. Mówię tu całkiem na-
turalnie o organizacjach o charakterze społecznym a nie o partiach politycznych, 
które gdybyśmy uważali za sieci, zdatne do wyrabiania ludzi dla państwowej robo-
ty i bezstronnego ujmowania zjawisk życia państwowego, to popełnilibyśmy błąd 
jak najfatalniejszy. Jestem przekonany, żeśmy mimo tych trudności niesłychanych, 
nie będących udziałem innych państw, materiał ludzki względnie dobry, wybrali  
i że ten materiał z dnia na dzień wyrabia się coraz lepiej.

Poprzez generalizowanie zarzutów, poprzez robienie w ten sposób z urzędni-
ków kliki, która dorwała się do władzy i która per fas et nefas trzyma się jej, używa-
jąc wszystkich godziwych i niegodziwych środków, Panowie chcecie uderzyć 
w Rząd, a uderzacie istotnie tylko w podstawy, które są konieczne dla każdego 
państwa. Panowie żyjecie plotkami. Gdzież, proszę Panów, naprawdę można 
u nas mówić o tem, że jedni urzędnicy drugich szpiegują? Gdzież są te fakty, 
które p. poseł Niedziałkowski chciałby tak zgeneralizować, że kiedy dwóch 
urzędników ze sobą rozmawia, a trzeci zasłoni sobie twarz gazetą, to ci dwaj 
przestają rozmawiać. To są, proszę Panów, anegdoty. Na pewno współpraca  
i wzajemne zaufanie urzędników jest u nas ogromne, inaczej w żaden sposób 
te pracy, którą oni dokonują, nie byliby w stanie zrobić, gdyby naprawdę mię-
dzy nimi istniała tego rodzaju nieufność. Jeśli chodzi o szerokie masy, to na 
pewno Panowie operujecie temi dwoma argumentami, zarówno niesłusznemi, 
jak niesumiennemi, że od maja 1926 r. dzieją się nadużycia finansowe i że do-
bór ludzi od maja 1926 r. składa się z szubrawców i łajdaków. 
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Temi dwoma argumentami, zarówno demagogicznemi, jak podkopują-
cemi zaufanie szerokich mas nie do Rządu już, ale do Państwa, Panowie wal-
czyliście i walczycie.

Jednym z argumentów, któryście Panowie również wyrzucili, było powoływa-
nie się na takie czy inne głosy obcych czynników, które miały ten nietakt, że pró-
bują się mieszać w nasze stosunki wewnętrzne. Chcielibyśmy najuprzejmiej tym 
panom powiedzieć, by tego nie robili i to w interesie również i Panów. 

Panom te głosy wcale nie pomagają, ale przeciwnie, szkodzą. Jesteśmy 
Państwem młodem i zbyt dobrze pamiętamy, jak jeszcze niedawno obce czyn-
niki w Polsce rządziły się, jak szare gęsi, byśmy nie reagowali w sposób jak 
najbardziej kategoryczny przeciw próbom wtrącania się w nasze życie we-
wnętrzne, próbom, które żadnych efektów dać nie mogą. Panowie używacie 
stale następującego argumentu, mianowicie, że występujemy przeciwko par-
tiom, a natomiast sami wywołaliśmy swoje partyjnictwo rządowe, Nie jestem 
w stanie oczywiście odpowiadać, czy tu i ówdzie gdzieś jakieś wpływy uboczne 
nie mają jakiegoś efektu w drobnych czy podrzędnych urzędach. Na pewno 
Klub Bezpartyjnego Bloku do mnie podczas całego urzędowania nie zwracał 
się z żadną chęcią wyzyskania swego stanowiska, jako klubu rządowego. Wiem 
również, że te sfery, które odgrywają rolę przyczepek bezideowych i które były 
na podstawie dawnej tradycji przyzwyczajone do tego, by profity ciągnąć z legi-
tymacji partii rządowej, są najzupełniej zawiedzione w swej nadziei. Nie mamy 
wobec tego na sumieniu swem, żeśmy w miejsce innych partii rządowych stwo-
rzyli jedną swoją własną, wykorzystującą rzekomo swoje stanowisko.

Wreszcie używacie Panowie argumentu, który po tej stronie Izby jest 
najbardziej używany, a który czyni z bytności Marszałka Piłsudskiego w Nie-
świeżu, by złożyć na grobie swego adiutanta, który zginął na polu walki, Vir-
tuti Militari, jakiś symbol sprzedania się warstwom tzw. posiadającym. Jest to, 
proszę Panów, nieprawda. Nie jesteśmy na usługach żadnych interesów tylko 
oczywiście nie jesteśmy w stanie podzielać tej naiwnej wiary, że jedno ochry-
płe: „Precz z burżuazją” jest równoznaczne z możnością nie liczenia się z siłą 
i wreszcie z potrzebą współdziałania tych czynników. Z tym czynnikiem liczy 
się zarówno rząd socjalistyczny niemiecki, jak i rząd partii pracy w Anglii. Re-
alność rzeczy, realność stosunków, od okrzyków: „Precz” nie zmieni się.

Panowie mówiliście tu o wolności prasy i o pogwałceniu wolności słowa. Słu-
sznie poseł Róg zastrzegł się, że nie jest wcale zwolennikiem rozwydrzenia słowa. 
Stawia więc i pan Róg pewne zastrzeżenia w liberalnej zasadzie wolności słowa.

Nie mam zamiaru Panom przytaczać tutaj tych wszystkich artykułów, 
świadczących o sposobie podawania wiadomości, który absolutnie w żadnem 
państwie tolerowany nie mógłby być ponieważ jest szerzeniem najzupełniej 
fałszywych i nieprawdziwych wiadomości, a tem bardziej nie może on być 
tolerowany w Polsce, którą – chcemy to czy nie chcemy – nie ma społeczeń-
stwa odpowiednio krytycznego na to, co mu podaje prasa do wiadomości. 
Wystarczy tutaj jeden przykład. Konfiskowaliśmy i będziemy konfiskować
nadal wiadomości, które będą pojawiać się o „zabiciu” generała Zagórskiego, 
dlatego, ponieważ ten fakt nie jest prawdziwy i z tą chwilą gdy w tej instytucji 
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pomawia się, że to czynniki rządowe tego zabójstwa dokonały, jak to zrobił 
poseł Rybarski, korzystając ze swej wolności słowa na tej trybunie, to daruj-
cie Panowie ale tego rodzaju tolerowanie wolności słowa byłoby w Polsce 
doprowadzeniem do tego stanu psychozy, w którym żyliśmy w czasach, gdy 
wolno było obrzucać Naczelnika Państwa wszystkiemi inwektywami, jakie tyl-
ko można było wymyśleć. W owych czasach z tej strony Izby w wielu wypad-
kach interpelowano wtenczas, dlaczego się tego nie konfiskuje, po tej stronie
Izby było wtedy bardzo wielu posłów, którzy mieli za złe, że się tego rodzaju 
wolność słowa toleruje. Być może, że był to wtenczas błąd, który zemścił się 
tragicznie. Skoro władze naczelne i symbol Państwa można było każdego dnia 
oszczerstwami obrzucać, to potem nie dziwne było, że pierwszy Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej błotem został obrzucony i w czwartym roku naszej 
niepodległości Najwyższy Dostojnik Państwa zginął od kuli.

Kto w zaraniu niepodległości miał tak tragiczne wypadki, tak poniżające, 
tak potworne, które były wynikiem również i tego, że się na rozwydrzenie słowa 
oszczerczego kagańców nie nakładało, ten musi przyznać, że, czy to z punktu 
widzenia pewnego liberalizmu podoba się, czy nie – jest koniecznością u nas 
kłaść temu rozwydrzeniu słowa tamy, bo ono i krew kosztować może.

Panowie mówiliście tutaj, że przez trzy i pół roku nie wyzyskaliśmy dobrej 
koniunktury. Kiedy Rząd pomajowy przychodził do władzy, koniunktury mu 
nikt zazdrościć wtenczas nie potrzebował. Nie były to czasy, w których Państwo 
i społeczeństwo znajdowało się w dobrych warunkach, nie były więc Rządy 
pomajowe dziećmi szczęścia, których tylko koniunktura wynosiła. Nikt zapew-
ne nie jest z Rządów pomajowych tego przekonania, że wszystkie możliwości, 
które wtenczas i później nasuwały się Rządowi, zostały wyzyskane. Zdaje mi się 
jednak, iż wszyscy to Panowie przyznają, a przynajmniej przyznawaliście do nie-
długiego okresu czasu, że te Rządy pomajowe dużo rzeczy dobrych wykonały.

Wtedy, kiedy koniunktura była dobra, Panowie mieliście, arytmetyczną więk-
szość dla obalania Rządów pomajowych, z których przecież żaden nie był dla was 
sympatyczny. Nie kwapiliście się wtenczas do tego, gdyż warunki życia poprawiły 
się z nieznośnych na lepsze. Teraz, gdy przeżywamy niewątpliwie okres o wiele 
cięższy, cięższy nie z naszej winy, ale z warunków ogólnych płynących, to Panowie 
uważacie te gorsze warunki obecnego życia za odskocznię za to, ażeby wycią-
gać konsekwencje z waszej arytmetycznej większości by obalać rząd, ale nie na to,  
by go na swoje barki brać. A na pewno proszę Panów, jest rzeczą bardzo od-
powiedzialną umieć wyzyskiwać dobre koniunktury, ale jest rzeczą niewątpliwie  
o wiele bardziej trudną przy złej sytuacji zło doprowadzać do minimum i nie tracić 
wiary, że będzie lepiej. Na pewno, proszę Panów, w takich warunkach stokroć razy 
potrzebniejszy jest dla Polski Rząd, który wsparty o autorytet wielkiego i mądrego 
człowieka reprezentującego olbrzymi zapas woli i spokoju, rządzi się systemem, 
który tylko realność rzeczy widzi i z najlepszą chęcią bez oglądania się na wszelkie 
względy i względziki, chce znaleźć możliwe najlepsze rozwiązanie sprawy; powta-
rzam, nie od indywidualnych zdolności, ale od metody, pracy, od uwolnienia się 
od wpływów, które rządzeniu nie pomagają, a są kłodami, kładącemi się każdego 
dnia na drodze, zależy możliwość spokojnego przetrzymania i ciężkich czasów.
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Nie jest prawdą, jakobyśmy kiedykolwiek stali na stanowisku, że chcemy 
społeczeństwo odsunąć od odpowiedzialności i nie zdawali sobie sprawy, jak 
cenna jest jego współpraca.

W tysiącach zagadnień praktycznych stale dochodziliśmy do tego przeko-
nania i staraliśmy się usilnie, by w praktycznych zagadnieniach, czy to w zor-
ganizowaniu, jak obecnie, handlu produktami rolnemi, czy to, by Izby Prze-
mysłowo-Handlowe mogły wziąć na siebie odpowiedni dla nich zakres prac, 
o przyciągnięcie jak najszerszych warstw społeczeństwa do praktycznej pracy, 
bez zorganizowania której nie może sobie Państwo dać rady z trudnościa-
mi. Proszę wziąć tylko jeden przykład, bez zorganizowania dobrego handlu 
produktami rolnemi, któryby objął i to, co sprzedać może małorolny, żadna 
pomoc rządowa, w jakiejkolwiek bądź formie, żadna pomoc państwowa nie 
będzie mogła spaść na tę warstwę w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli. Nie 
można z faktu, że nie wierzymy, by stronnictwa przy dzisiejszej swej struktu-
rze i przy obecnem ich nastawieniu psychicznem mogły odgrywać twórczą 
rolę w zagadnieniach codziennych i istotny wyciągać wniosek, że pomijanie 
ich jest równoznaczne z chęcią pomijania społeczeństwa.

Z tą chwilą, gdy Panowie postanowiliście wnieść wniosek o votum nie-
ufności, to darujcie Panowie, ale spodziewałem się, że wszystkie największe 
kolubryny jakiemi mogą Panowie rozporządzać, zostaną tu wytoczone na to, 
by z nich wystrzelić i uczynić ich pociski pociskami zabójczemi. Jest niewątpli-
wie tyle bolączek życia które w Polsce wymagają załatwienia, jest w dzisiejszej 
sytuacji na pewno mnóstwo stron ciemnych, które dają się dobrze we znaki 
całym milionom rzesz ludzkich. Brak dostatecznego kredytu niewątpliwie od-
daje olbrzymią część ludzi na pastwę lichwy, kryzys w rolnictwie powodu-
je niewątpliwie w pewnym stopniu kurczenie się rynku wewnętrznego i daje 
pewne objawy, których przesadzać nie należy, ale które niewątpliwie istnieją, 
objawy kurczenia się rynku wewnętrznego, a co za tem idzie i zmniejszenia 
się produkcji. Jest niewątpliwie wiele kwestii jak kwestia mieszkaniowa, czy 
kwestia urzędnicza, czy kwestia budowy szkół – zagadnienia, które są palące 
i które niewątpliwie nie posunęły się na tyle naprzód, by mogły istotne nasze 
tu potrzeby zadowolić. Panowie jednak z tych kwestii nie uczyniliście swo-
jej broni. Nie to było przedmiotem Panów ataku i jestem przekonany, ze to 
nie wynika z dobroci i delikatności serca Panów. Panowie nie chcieliście nam 
oszczędzić tych zarzutów największych, chętnie Panowie byście je wytoczyli. 
Jedynie co Was mogło od tej rzeczy powstrzymać, to jest tylko to że, wskazu-
jąc na te złe strony, Panowie sami nie umielibyście znaleźć i wskazać nam, jakie 
według Panów są odpowiednie środki, które mogą te bolączki usunąć. Łatwo 
jest mówić, że jest źle, stokroć razy trudniej jest wskazać, co w aktualnych 
warunkach można zrobić, by te zagadnienia rozwiązać. Musiałbym z dużą 
satysfakcją przyjąć oświadczenie niektórych Panów, którzy tutaj przy debacie 
budżetowej wypowiadali swoje zapatrywania, że uważają rewizję Konstytucji 
za konieczność państwową, którą zająć się należy. Mógłbym nawet osobiście 
być z tego zadowolony, że coś jednak musiało wpłynąć na Panów, skoro ton 
Panów przemówień o Konstytucji jest tak różnym i to w sposób zupełnie 
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zasadniczy od tonu w jakim Panowie wypowiadali swoje opinie przy pierwszej 
debacie konstytucyjnej na plenum Sejmu z początku tego roku. Mógłbym te 
głosy tłumaczyć sobie bardziej optymistycznie, gdyby nie to, że Panowie rów-
nocześnie przez chęć obalenia Rządu, bez możliwości zastąpienia go czemś 
innem – samą zasadniczą myśl rewizji Konstytucji, która musi właśnie znaleźć 
sposób na to, by tego rodzaju system obalania Rządu zupełnie nie mógł być 
zrobiony – chcecie zepsuć. W ten sposób Panowie ideę poprawy ustroju pań-
stwowego faktami chcecie spaczyć. Tego Panowie nie zdołacie zrobić.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 63. posiedzenia Sejmu z 6 grudnia 1929 r.,
w: Sprawozdania Stenograficzne, nr LXIII, s. 31-40.

Kazimierz Bartel 
Expose z 10 stycznia 1930 r.

Wysoka Izbo!
Zabierając glos z tej trybuny, czynię zadość zarówno własnej potrzebie 

określenia stanowiska i zamierzeń Rządu w sprawach natury najważniejszej, jak 
też i ustalonemu zwyczajowi parlamentarnemu. Zwyczaj ten uważam za słuszny, 
o ile oczywiście jest on stosowany w takich warunkach politycznych, które nie 
pozbawiają deklaracji rządowej wszelkiego znaczenia realnego. Często bowiem 
treść expose nie pokrywa się potem przeważnie z działalnością rządu bez więk-
szej z jego strony winy, prócz tej może, że przecenił w danych warunkach swo-
je siły lub nie przewidział przeszkód, które w poprzek jego dobrym chęciom  
i zamierzeniom staną. W warunkach źle pojętej, a jeszcze gorzej zastosowanej 
demokracji parlamentarnej, która – jak to już parokrotnie stwierdziłem – sta-
nowiła dawniej u nas swoistą formę oligarchii partyjnej, deklaracja progra-
mowa rządu rzadko znajduje odbicie w późniejszej jego praktyce. Tak mniej 
więcej było w Polsce przed majem 1926 r.

Od tego czasu miałem niejedną sposobność przedstawiania Panom w tym 
i poprzednim Sejmie stanowiska i zamierzenia Rządu, którego kierownictwo 
było mi powierzone. Znamy się więc nie od dzisiaj i to, że nie jestem dla Panów 
homo novus, zwalnia mnie – sądzę – od wielu retorycznych zwrotów, uznawanych 
za niezbędne przy pierwszym spotkaniu.

Nie będę też usiłował precyzować wzajemnego stosunku i wzajemnej oce-
ny, które były następstwem naszego współdziałania w ciągu ubiegłego okresu, 
nie sądzę bowiem, aby rozpoznawanie minionego okresu pod tym kątem mogło 
stworzyć jakieś konstruktywne wartości w odniesieniu do przyszłości.

Chciałbym w ogóle zwrócić się twarzą do przyszłości i tam szukać środ-
ków rozwiązania zasadniczych stojących przed Państwem zagadnień, jakkol-
wiek z góry wiem, że nie u wszystkich spośród Panów ten mój apel znajdzie 
oddźwięk i jestem całkowicie przygotowany na pośpieszne przedstawienie 
przez Panów rachunków z mojego poprzedniego z Panami współżycia.
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Wypowiadając z tej wysokiej trybuny w imieniu Rządu deklaracje progra-
mowe, ujmowałem je zawsze realistycznie. Wskazywałem zadania najważniejsze, 
najbardziej pilne i dojrzałe. Starałem się unikać roztaczania przed Panami pięknych 
a zawodnych mirażów, powszechnej doskonałości, stanowiących zazwyczaj treść 
politycznych programów, z których bardzo mało znajduje na razie warunki reali-
zacji. Tej zasady będę się trzymał i teraz, przy ponownym z Panami spotkaniu.

Dla uniknięcia wszelkich nieporozumień i mylnych interpretacji chcę 
jednak na wstępie stwierdzić, iż ktokolwiek sądzi, że ostatnia zmiana Rządu 
oznacza odstępstwo od zasadniczych postulatów i poglądów na kwestie ustroju 
Państwa i na kierunek jego rozwoju, leżące u podstawy tzw. pomajowego re-
gime’u, niejednokrotnie przez jego przedstawicieli wypowiadanych – również  
i z tej wysokiej trybuny – ten niewątpliwie nie zdaje sobie sprawy z istoty kapi-
talnych zagadnień, które Rząd pragnąłby przy współudziale Panów w myśl nie 
cierpiących zwłoki interesów Państwa rozstrzygnąć. Apelując przeto do Panów 
o wytworzenie wspólnym wysiłkiem warunków do lojalnej współpracy, czynię 
to w głębokiem przeświadczeniu, iż zrozumienie konieczności państwowych, 
wynikających z przeżytych doświadczeń i z trzeźwej oceny wewnętrznej i ze-
wnętrznej sytuacji, w jakiej Polska się znajduje, przeważy u nich nad tą lub inną 
doktryną polityczną i społeczną, oraz nad ewentualnymi odruchami namiętno-
ści, nieuniknionych w każdej przewlekającej się walce o rzeczy zasadnicze.

Nie chcę bynajmniej przez to powiedzieć, że walka nie jest czynnikiem 
twórczym w życiu. Przeciwnie. Ale każda aktualna walka wewnętrzna powinna 
być skonkretyzowana, co do swoich celów i musi kiedyś mieć swój koniec, choć-
by dlatego, aby dać miejsce innym zagadnieniom, które również bez walki nie 
zostaną załatwione, w przeciwnym bowiem razie prowadzi do obezwładnienia 
Państwa i do anarchii. Państwo Polskie nie może sobie na to pozwolić, jeżeli nie 
chce powrócić do stanu upadku. Sądzę, że jesteśmy zgodni co do tej zasady.

Walka na tej płaszczyźnie politycznej, jak ją od lat przeszło trzech w Polsce 
widzimy, z tymi zwyrodniałymi objawami, które jej czasami towarzyszą może 
z łatwością stać się czynnikiem destrukcyjnym dla normalnego rozwoju Pań-
stwa. Trzeba więc ją doprowadzić do rozstrzygnięcia, przynajmniej co do tych 
zagadnień, które stanowią jej dzisiejszą treść. Nie sądzę przy tym, aby jedynym 
sposobem tego rozstrzygnięcia musiało być powalenie przeciwnika na obie ło-
patki i przyciśnięcie go kolanem. Nie potraficie mi Panowie zaprzeczyć, jeże-
li powiem, że wybór takiego radykalnego środka stale leżał i leży potencjalnie  
w rękach Rządu, jako przedstawiciela haseł, wysuniętych przez przewrót majo-
wy. Nie przesądzam w tej chwili zupełnie, jakie byłyby jego skutki w dalszym 
przebiegu naszych dziejów, stwierdzam jedynie sam ten nagi fakt.

Ale są to w tej chwili rozważania teoretyczne, których dotknąłem tylko po 
to, aby ująć w pewne ramy sytuację dnia dzisiejszego. Wyraża się ona w szczerej 
chęci Rządu, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, do wyeliminowania ele-
mentów bezpłodnej walki i kontynuowania dzieła naprawy Rzeczypospolitej  
we współdziałaniu ze wszystkimi czynnikami, które do tego są powołane. Ana-
logiczne próby moje, podejmowane w niezbyt odległej przeszłości, nie znalazły 
wprawdzie oddźwięku wśród większości tej Wysokiej Izby. Po kilku miesiącach 
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rozstania, które – sądzę – nie było dla obu stron bolesne, spotkaliśmy się z Pa-
nami ponownie na tym samym placu, wobec wielu tych samych zagadnień. Czy 
poprzednia nieudana próba ma uprawniać do absolutnego pesymizmu? Przy-
chodzę z dobrą wolą. Znacie Panowie moje poglądy w zajmujących was kwe-
stiach; ja znam wasze. Może z nich da się wyłuskać tyle wspólnego, co jest dla 
Państwa niezbędne. Od chwili naszego rozstania zmieniło się to i owo w otacza-
jącej nas rzeczywistości. Jest czas odpowiedni do zastosowania się. Spróbujmy!

W rzędzie zagadnień kapitalnej dla Państwa wagi, najzupełniej dojrza-
łych do załatwienia, na pierwszym miejscu stoi w dalszym ciągu sprawa rewizji 
konstytucji. Nie będę Panom powtarzał wielu, ogólnie znanych argumentów, 
uzasadniających potrzebę dalszego wzmocnienia władzy wykonawczej i unie-
zależnienia jej codziennej działalności od nieobliczalnej fluktuacji naszych
stosunków politycznych, wyrażających się w tym nadzwyczajnym rozdrobnie-
niu, które cechuje układ sił w naszym parlamencie, zwłaszcza, że negatywne 
wobec Państwa stanowisko niektórych grup nie pozwala ich brać w rachubę 
przy konstruowaniu jakiejkolwiek większości parlamentarnej. Polska jest pań-
stwem młodym, wymagającym długiego i żmudnego procesu konsolidowania 
zewnętrznych i wewnętrznych warunków swego istnienia. Niezbędnym jest 
znaczne wzmocnienie podstaw jej dalszego pomyślnego rozwoju, którego 
zahamowanie nie tylko nie pozwoli na dotrzymanie kroku w rzędzie szybko 
postępujących naprzód innych państw, ale zepchnie ją na szary koniec i narazi 
w fatalny sposób podstawy jej egzystencji jako niezależnego Państwa.

W przemówieniu swoim, wygłoszonym w Senacie w dn. 30 lipca 1926 r., 
wskazałem, jako na nienormalny i szkodliwy stan rzeczy, że „tempo ustawodaw-
czych prac naszych izb prawodawczych nie mogło sprostać w żadnej mierze tem-
pu i wymaganiom naszego życia, ogromnym etapom, które z dużą szybkością 
musi przebywać tak młoda państwowość nasza. Luksus powolnej pracy ustawo-
dawczej – mówiłem wtedy – dostępny starym organizmom państwowym, był 
dla nas ciężarem ponad siły”. Ta ogólna – nie tylko polska – wada czy choroba 
parlamentaryzmu, której mniej lub więcej ostre objawy widzimy wszędzie wo-
koło siebie, nigdzie nie staje się tak dotkliwą i niebezpieczną, jak w państwach 
młodych, o niejednolitej ludności, różnym poziomie cywilizacji i kultury,  
w państwach, rozpoczynających dopiero montowanie swego organizmu go-
spodarczego, którego poszczególne części długie dziesiątki lat były włączone 
do obcych organizmów gospodarczych, w państwach wreszcie, w których 
dobrobyt i wyrobienie polityczne ludności znajdowało się wskutek długiego 
ucisku w stanie niemal prymitywnym.

Formy życia zbiorowego i państwowego nie są sztywne i niezmienne. 
Muszą one rozwijać się i przekształcać wraz z życiem, które nie znosi stagna-
cji. W tym nigdy nie ustającym procesie, w niektórych dziedzinach wprost 
niezależnym od woli ludzkiej, dokonują się różne przemiany pojęć, powstają 
nowe prawdy i konstrukcje myślowe, oparte na doświadczeniu i na ewolucji 
obiektywnych warunków życia zbiorowego. Każda epoka stwarza pewne stałe 
wartości, pewne zasady, które mogą ulegać zmianom, co do swego zewnętrz-
nego wyrazu, lecz nie dają się usunąć, wrosły bowiem głęboko w świadomość 
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ludzką i stanowią zdobycz nieprzemijającą. Do takich zdobyczy należą zasa-
dy, czyniące z jednostki ludzkiej subiekt życia zbiorowego, dające jej prawo 
udziału w stanowieniu o formach tego życia. Ale żadne społeczeństwo – jak 
się przekonujemy – nie jest sumą jednostek absolutnie sobie równych, nie jest 
zbiorem w znaczeniu matematycznym. Widzimy wszędzie, jak na tle prokla-
mowanej powszechnej równości narastają w drodze naturalnej selekcji elity 
intelektualne, pojawiają się ogólnie znane autorytety. Samo życie przypomina, 
że zasada autorytetu, zasada hierarchii jest taką samą trwałą wartością dorob-
ku ludzkości, jak nimi są demokratyczne zasady równości i wolności.

Zdawałoby się, tkwi w tym rozumowaniu wewnętrzna sprzeczność. Tak 
jest tylko pozornie. Przywykliśmy rozumieć słowa „autorytet” i „hierarchia” 
podług pojęć średniowiecznych. Wydaje się nam, że słowa te oznaczają coś, 
co zostało skądś z zewnątrz, niezależnie lub wbrew naszej woli, narzucone  
i przymusem jest utrzymywane. Tak było rzeczywiście kiedyś. Przeciwko tej 
formie autorytetów z urodzenia czy z przeznaczenia toczyła się walka na-
rodów w ciągu całego wieku ubiegłego. Zwycięstwo, odniesione w tej cięż-
kiej walce, wywołało nieuniknioną jednostronną reakcję. Zasadę autorytetu 
odrzucono całkowicie, ale już po niedługim czasie życie, wbrew teorii, wy-
sunęło ją na swoją powierzchnię, co prawda, w całkiem odmiennej postaci. 
W warunkach dzisiejszej politycznej demokracji przed każdym obywatelem 
otworem stoi droga do osiągnięcia wyższego szczebla w hierarchii społecznej. 
Dziś autorytet posiada człowiek nie dlatego, że go przyniósł ze sobą na świat, 
lecz go sam w toku swej działalności w społeczeństwie zdobył. Jeżeli takiemu 
człowiekowi naród ufa i powierza mu większe uprawnienia w sprawowaniu 
władzy, bynajmniej nie rezygnując z kontroli i udziału w stanowieniu norm 
prawnych, to w takiej konstrukcji i czynnik autorytetu, nie dający się wyelimi-
nować z natury ludzkiej, a więc i z życia zbiorowego, znajduje właściwe sobie 
miejsce w demokratycznym rozwiązaniu zagadnienia władzy.

Ewolucja jaką przechodzą różne państwa naszego kontynentu przekonuje 
mnie o słuszności powyższego rozumowania. Parlamentaryzm demokratyczny 
przechodzi wszędzie kryzys, znajdując doraźne rozwiązanie w wysunięciu się na 
czoło jednostek silnych, obdarzonych zaufaniem szerokich mas społecznych 
i sprawujących rządy bardziej w imieniu tych mas, niż z woli ich wybrańców. 
Jeżeli przyjrzymy się historii ostatnich lat państwa o tak klasycznie parlamen-
tarnym systemie, jak Francja, to czyż przyjście do władzy Poincare’go po rzą-
dach kartelu lewicy lub przebieg ostatniego przesilenia i sposób tworzenia rządu 
przez p. Tardieu, nie stanowią pod tym względem charakterystycznych przy-
kładów! Francja opiera się na dawno ugruntowanych, mocnych fundamentach 
politycznych i gospodarczych. Polska te fundamenty dopiero tworzyć musi.  
W zakładaniu podwalin swego przyszłego rozwoju musimy nadążyć za swymi 
sąsiadami, z których większość tej pracy dokonała już wtedy, kiedy Polska nie 
była panią swego losu i daleko została w tyle. Nie można całości tej pracy skła-
dać na barki kolektywu, zwłaszcza jeżeli nie jest on ogarnięty jedną myślą, jedną 
ideą. Niezbędne są w takich warunkach jednostki, zdolne wziąć na siebie odpo-
wiedzialność indywidualną, za spełnienie tych zadań. Czyż jest do pomyślenia, 
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aby jakiekolwiek ciało zbiorowe, choćby z najrozumniejszych, najmniejszych  
i najenergiczniejszych ludzi złożone, mogło sprostać tym ogromnym i śmiałym 
zamierzeniom, jakie mocą indywidualnej decyzji wziął na swe barki i wykonał 
Marszałek Piłsudski w zaraniu niepodległości Polski?

Wysoka Izbo!
Sprawa rewizji konstytucji pod kątem wzmocnienia władzy wykonawczej, 

powiększenia odpowiedzialności indywidualnej jednostki, pod kątem ograni-
czenia tych przesadnych prerogatyw, które nadają kolektywowi niewykonalne 
dla niego funkcje bezpośredniego wpływu na codzienną działalność organów 
rządu, hamując jego sprawność i atomizując odpowiedzialność – sprawa takiej 
rewizji stała się wewnętrzną nieodpartą potrzebą myślącego ogółu w Polsce. 
Niewątpliwie zdania, co do zakresu i szczegółów pożądanych zmian są bardzo 
rozmaite. Niezaprzeczalnym faktem jest jednak to, że w przekonaniu wszyst-
kich jakaś zmiana nastąpić powinna, że nie może zostać to, co istnieje dotąd. 
Zagadnienie ustrojowe w Polsce posiada już swoją własną dynamikę, która nie 
pozwala na usunięcie go po prostu z płaszczyzny politycznej i odesłanie do 
archiwum. Zagadnienie to leży, jak ciężka kłoda na otwartej drodze dalszego 
postępu i rozwoju państwa we wszystkich dziedzinach i hamuje konieczny na 
niej ruch. Usunięcie tej przeszkody jest więc niezbędne również po to, aby od-
wrócić twórcze siły Rządu i czynników społecznych, usiłujących podźwignąć 
tę kłodę ku innym, również ważnym i pilnym zadaniom.

W tych warunkach prawo obecnego Sejmu, nadane mu art. 125 Kon-
stytucji obowiązującej, przestaje być li tylko prawem fakultatywnym, a staje 
się wręcz moralnym obowiązkiem. Z głębokim zadowoleniem stwierdzam, 
że świadomość tego obowiązku poczyniła wśród znacznej części tej Wysokiej 
Izby w ciągu ubiegłego półrocza dość znaczne postępy. Dodaje mi to wiary, 
której nadmiaru – przyznaję – poprzednio nie odczuwałem, w możliwość za-
stosowania wspólnego wysiłku dla utorowania szerokiej dla rozwoju państwa 
drogi poprzez zwały nagromadzonych w ciągu lat ubiegłych przeciwieństw  
i konfliktów. Deklarując dobrą wolę Rządu w tym kierunku, chciałbym dopa-
trzeć się odpowiednika jej u Panów, od istnienia jej bowiem zależy powodze-
nie całej próby. Gdyby natomiast niektórzy z Panów zechcieli interpretować 
moje dzisiejsze oświadczenie w jakikolwiek inny sposób, dający satysfakcję 
ich urażonym ambicjom, lub doszukujący się głębokich zmian i rozbieżności 
w pojmowaniu zasadniczych postulatów ustrojowych przez obóz, stojący na 
gruncie przewrotu majowego, to czuję się w obowiązku Panów tych uprzedzić, 
że doznają dotkliwego zawodu. A nie sądzę, aby realną dla was rekompensatą 
było to, że i ja w swoich zamierzeniach doznam również zawodu.

Rząd z największą uwaga śledzić będzie przebieg prac komisji konstytucyj-
nej nad wnioskami poselskimi, które stanowić będą przedmiot jej obrad. (...)

W dziedzinie polityki samorządowej poruszę dwa pierwszorzędnej wagi  
i aktualności zagadnienia. Pierwsze, dotyczące organizacji, drugie sytuacji finan-
sowo-gospodarczej samorządu. W sprawie pierwszej oświadczam, że ze strony 
Rządu będzie zrobione wszystko, aby projekty ustaw samorządowych, dotyczą-
cych organizacji samorządów gminnego, powiatowego, miejskiego i wojewódz-
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kiego, ze stanu potencjonalnego przeszły w stan kinetyczny, tj. na drogę realiza-
cji. Szereg poważnych prac, dokonanych do chwili obecnej przez Rząd i Sejm, 
stanowi cenny materiał do ostatecznego opracowania tej sprawy, posiadającej 
dla Państwa i jego przyszłego rozwoju wyjątkowe znaczenia. Ciężki stan gospo-
darczy samorządu wynikł częściowo z nie zawsze słusznej polityki kredytowej, 
która pomimo, że przyczyniła się do rozbudowy gospodarki samorządowej, 
przynoszącej chlubę poszczególnym związkom samorządowym, pociągnęła za 
sobą w szeregu wypadków niepomyślny stan finansowo-gospodarczy. Główną
jednak przyczyną obecnej sytuacji, w jakiej się znalazły samorządy, jest niewąt-
pliwie ogólny stan depresji gospodarczej Europy, wpływający z natury rzeczy 
na nasze stosunki. Niemniej, w wielu wypadkach zauważyć można życie po-
nad stan, co musi ulec zasadniczej zmianie, jeśli odnośnie czynniki liczyć chcą  
na pomoc Rządu. Polityka Rządu polegać będzie na tendencji oszczędnościowej 
w dziedzinie budżetów komunalnych i zahamowaniu nie mogących być zrealizo-
wanymi w obecnej koniunkturze inwestycji samorządowych. Naczelna ta zasada 
winna być stosowana z całą surowością, z jednoczesnym jednak uwzględnieniem 
indywidualnych możliwości finansowo-gospodarczych poszczególnych związ-
ków samorządowych. Stanowisko moje w sprawie mniejszości narodowych jest 
Panom znane, miałem bowiem już możność wypowiadania się w tej sprawie 
przed Wysoką Izbą. Powtórzę raz jeszcze, że lojalny wobec Państwa obywa-
tel Rzeczypospolitej, bez różnicy wyznania i narodowości, winien mieć zapew-
nione wszystkie prawa i przywileje, wynikające z treści Konstytucji. Oświadczyć 
muszę, że niegdyś sztuczne przez poszczególne czynniki politycznie zaogniona  
tzw. sprawa mniejszości straciła dużo na swej ostrości, a życie samo przynosi 
coraz więcej potwierdzeń zgodnej współpracy wszystkich obywateli Rzeczypo-
spolitej, w twórczym wysiłku organizacji życia Państwa.

Wysoka Izbo!
Jeżeli zaabsorbowałem tak wiele czasu dla przedstawienia rzeczywistej  

i istotnej, w wielu zagadnieniach trudnej i skomplikowanej sytuacji Państwa, 
jeżeli starałem się w skrócie największym dać prawdziwy obraz położenia go-
spodarczego, budżetowego i politycznego w chwili bieżącej, to uczyniłem to 
świadomie celem wskazania, że przezwyciężenie wielu trudności zależy od nas 
samych, od jakości naszej pracy, której cały kraj od nas oczekuje. Niezależnie 
bowiem od trudności przeszkód stworzonych przez długoletnie zaniedbania  
w okresie niewoli i pierwszych lat samodzielności politycznej, niezależnie od 
zgromadzonych błędów i braków w strukturze naszego gospodarstwa społecz-
nego, niezależnie od większych i silniejszych wahań koniunkturalnych, wpły-
wających na położenie Polski z zewnątrz – wielką część trudności wyrastają-
cych wewnątrz państwa można opanować tym prędzej, tym dokładniej, z tym 
większym rezultatem, im jaśniej zarysuje się diagnoza i terapia, im uczciwiej, im 
bardziej bez domieszki walk politycznych na całokształt położenia będziemy 
chcieli i umieli spojrzeć i z niego wyciągnąć właściwe konsekwencje.

Wysoki Sejmie!
W tej pozytywnej pracy dla dobra kraju jest poważne miejsce i poważna rola 

do odegrania i dla władzy ustawodawczej. Jestem przeciwnikiem krytyki bezpłod-
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nej, walki dla samej walki, gubienia najistotniejszych problemów państwowych  
i społecznych w odmęcie jadu i nienawiści partyjnych. Wydaje mi się, że tak pojęta 
krytyka i tak pojęta walka, dająca w rezultacie same tylko negacje – nikomu na dłuż-
szy okres wystarczyć nie może. Natomiast krytyka, nacechowana zrozumieniem 
dobra państwowego, walka o skrystalizowanie linii rozwoju Państwa, postępu jego 
dobrobytu i sił wewnętrznych, praca nad rozwiązaniem tylu olbrzymich proble-
matów, domagających się uregulowania, może stworzyć i w tej Izbie nowe warto-
ści. Rząd ze swej strony z całą energią i dobrą wolą przystąpi do spełnienia swego 
obowiązku. Obowiązek wzajemności pod tym względem ciąży w równej mierze 
na was, Panowie, w dobrze zrozumianym interesie Państwa i instytucji Parlamen-
tu. Mam wiarę, że nie zechcecie Panowie od obowiązku tego uchylać się.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 66. posiedzenia Sejmu z 10 stycznia 1930 r.,
w: Sprawozdania Stenograficzne, nr LXVI, s. 20-52.

Aleksander Błażej Prystor 
Expose z 1 października 1931 r.

Wysoka Izbo!
Na porządku dziennym dzisiejszego posiedzenia znajduje się siedem 

przedłożeń rządowych, odnoszących się do jednego z najważniejszych zagad-
nień obecnego okresu: do sprawy bezrobocia. Zabierając głos w związku z tymi 
przedłożeniami, chcę zobrazować sytuację powodującą bezrobocie i zapoznać 
Panów z wytycznymi, jakimi kieruje się Rząd w swej pracy na odcinku gospo-
darczym, stanowiącym pewien całokształt zagadnień, z którymi przedłożone 
przez Rząd projekty ustaw najściślej się wiążą.

Nie będę trudził Panów szczegółami. Moi koledzy z Gabinetu będą mieli 
okazję w komisjach do poinformowania Panów w sposób szczegółowy i wyczer-
pujący o pracy poszczególnych resortów. Pragnąłbym ograniczyć się do ogólnej 
analizy warunków, w jakich życie państwowe się toczy i w jakich się praca Rządu 
odbywa, oraz zaznajomić Panów z zasadniczymi tendencjami tych prac.

Co do charakterystyki tych warunków istnieje, zdaje się, jednomyślność 
dość szeroka. Istnieje dość zgodne przekonanie, że momentem podstawo-
wym, decydującym o warunkach naszego życia i naszej pracy jest fakt, że znaj-
dujemy się w orbicie kryzysu światowego obejmującego swym niszczącym 
działaniem wszystkie główniejsze kraje Europy i całej kuli ziemskiej. Słowo 
„kryzys” jest dziś wyrazem najbardziej umiędzynarodowionym. Powtarzają je 
usta setek milionów ludzi i w świadomości wszystkich narodów wywołuje 
ono jeden i ten sam obraz: obraz zamkniętych fabryk, wystygłych kominów, 
pustych sklepów, upadku wielkich fortun i wreszcie wielomilionowych rzesz 
bezrobotnych, daremnie poszukujących pracy.

Sądzę, że będzie rzeczą pouczającą przetransponowanie tego obrazu na 
wymowę cyfr, które by zilustrowały przejawy kryzysu w skali porównawczej 
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– dla Polski i dla trzech wielkich państw przemysłowych: Stanów Zjednoczo-
nych, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Jeśli sięgniemy do dziedziny produkcji i przyjmiemy produkcję w tych kra-
jach w roku 1928 za 100, to będziemy mogli stwierdzić, że produkcja ta w Sta-
nach Zjednoczonych na skutek kryzysu okazała się niższą; w czwartym kwartale 
1929 r. o,10 punktów, w czwartym kwartale 1930 r. o 18 punktów, w czasie zaś 
od pierwszego kwartału 1929 r. do drugiego kwartału 1931 r. włącznie o całe 
30 punktów. W ciągu tych samych dwóch i pół lat ogólny wskaźnik produkcji  
w Wielkiej Brytanii obniżył się o 23 punkty, Niemiec o 25 punktów.

Produkcja Polski w porównaniu z tymi krajami wykazuje prawie iden-
tyczne cyfry, mianowicie: obniżenie o 29 punktów w ciągu ubiegłych dwóch 
i pół lat kryzysu.

Są to jednak cyfry zbyt ogólne, abstrakcyjne. Nie dają one również ob-
razu dla poszczególnych dziedzin życia gospodarczego, w którym głębokość  
i zasięg przeżywanego kryzysu odzwierciedla się jeszcze dobitniej. Weźmy  
np. wydobycie węgla kamiennego i produkcję stali. (...)

W żadnym jednak razie nie może tolerować, aby każdy dyrektor zakładu 
przemysłowego sam dla siebie decydował o tych istotnych potrzebach.

Oto przyczyny, dla których Rząd widzi konieczność wzmocnienia sank-
cji karnych za naruszenie przepisów o czasie pracy.

Rząd żywi nadzieję, że przyjęcie tych ustaw przez Sejm i umiejętne ich 
stosowanie przyczyni się do zahamowania wzrostu bezrobocia.

W okresach kryzysu gospodarczego wzmacniają się tendencje do korzysta-
nia z pracy młodocianych, mają one to samo źródło, co naruszanie przepisów  
o czasie pracy, a w skutkach swoich prowadzą również do nadmiernego rozro-
stu bezrobocia w czasie kryzysu. Że tak jest, świadczy o teł fakt, że w niektórych 
zawodach istnieje liczba uczniów równająca się liczbie czeladników, a nawet 
przekraczająca ich liczbę.

Zjawisko to jest niepożądane nie tylko w czasie kryzysu, jest ono niepożąda-
ne również i w czasie dobrej koniunktury, ponieważ nadmierna ilość uczniów 
w niektórych zawodach nie ma swego uzasadnienia w zapotrzebowaniu tego za-
wodu na wykwalifikowanego robotnika, lecz wynika z dążenia do posługiwania
się w ogóle pracą młodzieży, jako pracą tańszą.

Rząd posiada cały szereg materiałów, które budzą uzasadnione obawy, 
że te tendencje opierania produkcji o pracę młodzieży, nie tylko zwiększają 
kadry dorosłych bezrobotnych, lecz w dodatku wytwarzają stan, przy którym 
tak zwany uczeń, po ukończeniu nauki w swoim zawodzie i uzyskaniu tytułu 
czeladnika, w ogóle pracy znaleźć nie może.

Z tego powodu Rząd wnosi ustawę nowelizującą przepisy o pracy mło-
docianych.

Ustawa ta wprowadza zakaz pracy bezpłatnej i dopłatnej. W tej sprawie 
Rząd stoi na stanowisku, że współczesna organizacja i charakter pracy w za-
kładach pracy nie wymaga pracy bezpłatnej nawet od młodocianego, kiedy 
on uczy się zawodu. Przeciwnie – jeśli organizacja zakładu, nawet małego, 
rzemieślniczego stoi na odpowiednim poziomie, to zakład ten nauczając mło-
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dzież tego czy innego rzemiosła, może i powinien tę młodzież zatrudniać 
produktywnie, a więc i powinien pracę tej młodzieży opłacać. Jeżeli właści-
ciel zakładu, w którym pracuje uczeń, zatrudnić produktywnie tego ucznia 
w czasie nauki nie może, to w ogóle nie nadaje się na nauczyciela, a więc nie 
powinien ucznia przyjmować.

W praktyce sprawy wyglądają inaczej. Każdy pracodawca, nawet taki, który 
posiada najmniejsze kwalifikacje do nauczania, umie wykorzystać produktywnie
pracę swych uczniów, jest więc rzeczą sprawiedliwą, ażeby pracę tę opłacał.

Zasada taka, stosowana w życiu ekonomicznym rygorystycznie, ureguluje 
sprawę stosunku liczby uczniów do liczby dorosłych robotników na zdrowych 
zasadach ekonomicznych, ograniczy nieuzasadniony ekonomicznie dopływ 
zbędnego elementu do ośrodków przemysłowych i miejskich oraz osłabi tem-
po potencjalnego narastania bezrobocia w tych ośrodkach.

Na tym chciałbym zakończyć. Streszczając, chciałbym jeszcze raz stwier-
dzić rzeczy następujące:

Warunki naszej pracy są ciężkie ze względu na przewlekły kryzys gospodar-
czy, a jednocześnie wysoce skomplikowane ze względu na powiązania naszego 
gospodarstwa narodowego z gospodarstwem światowym.

W takich okolicznościach pierwszem zadaniem polityki gospodarczej 
Rządu jest dążenie do zabezpieczenia przed naciskiem kryzysu światowego 
tych części aparatury gospodarczej kraju, które posiadają w naszym układzie 
decydujące znaczenie dla przebiegu kryzysu u nas w kraju.

Finanse, skarb, waluta – oto najgłówniejsze części naszego aparatu państwo-
wego i gospodarczego.

Bolesne, lecz w porę zastosowane zarządzenia Rządu w dziedzinie 
budżetowej nie tylko utrzymały, lecz, śmiem twierdzić, wzmocniły zarówno 
całość naszego aparatu finansowego, jak i naszą walutę, której pozycja dziś
jest jeszcze mocniejszą niż kiedykolwiek przedtem.

Okoliczność ta ułatwia Państwu zadanie, bo daje mu do ręki dobry, nie-
zawodny oręż do walki z trudnościami gospodarczymi, bo _buduje wiarę na-
rodu w swoje siły i zaufanie zagranicy.

Drugim zadaniem polityki gospodarczej Rządu jest zabezpieczenie 
przed naciskiem kryzysu światowego naszego rolnictwa, naszej podstawowej 
dziedziny gospodarstwa narodowego.

Wprowadzona w swoim czasie ochrona celna płodów rolnych, odpo-
wiednia organizacja eksportu, rozważna państwowa polityka interwencyjna na 
rynku zbożowym, wreszcie wzmożona, staraniem Rządu, obsługa kredytowa 
realizacji zbiorów osiąga swój cel. Dziś rolnictwo polskie jest w dużej mierze 
zabezpieczone od niszczycielskich wstrząsów kryzysu światowego i stopnio-
wo zaczyna dźwigać się z kryzysu. Okoliczność ta stwarza warunki ożywienia 
w innych dziedzinach życia gospodarczego.

Pomoc państwowa dla przemysłu i handlu, udzielana bądź to w postaci 
zamówień kredytowych i gwarancji, bądź w postaci wzmożonej ochrony cel-
nej, bądź też w postaci współdziałania przy zawieraniu układów międzynaro-
dowych, tworzeniu i usprawnianiu organizacji gospodarczych – uchroniła od 
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skutków kryzysu wiele zakładów pracy, zmniejszając w ten sposób nieuniknione 
w warunkach obecnych straty w gospodarstwie narodowym i przeciwdziałając 
rozrostowi bezrobocia. Wreszcie szereg projektów ustaw, zgłoszonych przez 
Rząd, po uchwaleniu ich przez Sejm winien doprowadzić do wydatnego złago-
dzenia rozrostu i skutków bezrobocia, dotykających szerokie rzesze ludzkie.

Wreszcie uzupełnić należy powyższy obraz sytuacji wskazaniem na je-
den doniosły i wysoce dodatni moment. Jest nim karność organizacyjna, jaką 
okazało całe nasze społeczeństwo, przyjmując ze zrozumieniem dotkliwe nie-
raz zarządzenia Rządu, nakazane przez interes Państwa, a przede wszystkim 
spokój i rozwaga, jakich społeczeństwo nasze dawało i daje dowód w okresie 
obecnym, który winnych krajach przyniósł już aż nadto przykładów podda-
wania się zdenerwowaniu i psychozie.

Uważam za swój obowiązek podkreślić z całym uznaniem te pociesza-
jące objawy.

Na tym więc całokształcie sytuacji, którą starałem się tu przedstawić, 
na tych wynikach już dotychczas przez Rząd osiągniętych i wreszcie na tych 
ostatnich objawach siły moralnej naszego społeczeństwa – sądzę – iż możemy 
oprzeć dziś przekonanie, że jesteśmy na dobrej drodze do przezwyciężenia 
przeżywanych trudności gospodarczych. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 29. posiedzenia Sejmu z 1-2 października
1931 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, nr XXIX, s. 10-27.

Janusz Jędrzejowicz 
Expose z 3 listopada 1933 r.

Wysoki Sejmie!
Jeśli zabieram głos przed p. Ministrem Skarbu, który zreferuje Panom tego-

roczny budżet, to czynię to dlatego, że w dniu dzisiejszym po raz pierwszy staję 
przed Sejmem w charakterze szefa rządu. Pragnę więc omówić przynajmniej  
w najogólniejszych zarysach sytuację kraju tak, jak ona w oczach Rządu wygląda, 
oraz kierunek polityki rządowej i najbliższe zamiary na przyszłość. Ułatwia mi 
zadanie fakt, że od czasu objęcia przeze mnie mego urzędu upływa już pół roku, 
a więc dość czasu, aby Rząd mój mógł wykazać w praktyce życiowej, jak rozu-
mie swoje zadania. Nie przychodzę więc z deklaracjami, lecz z pewnym okre-
ślonym dorobkiem pracy, który albo w formie dokonanych zarządzeń został  
w życiu zrealizowany, albo w najbliższym czasie zrealizowany zostanie.

Jest rzeczą Panów dorobek tez zważyć, ocenić i skrytykować, wreszcie 
tak lub inaczej ustosunkować się do całości poczynań rządowych. Moją na-
tomiast rzeczą jest rozpatrzeć w syntetycznym skrócie te zagadnienia, przed 
którymi Polska stoi, oraz wskazać na sposoby, jakie stosujemy w naszej pracy 
nad ich rozwiązywaniem.
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Nim jednak do tego przejdę, muszę parę słów poświęcić ogólnemu po-
łożeniu światowemu, bo w tym dopiero zestawieniu sytuacja Polski, zarówno 
jak i jej usiłowania we właściwym przedstawią się świetle.

Albowiem kryzys znaczy dziś nie tylko to, że gospodarstwo światowe ule-
gło i ulega w dalszym ciągu głębokim perturbacjom ekonomicznym. Gdybyśmy 
rzecz z tego tylko punktu widzenia rozważać chcieli, to dałaby się zauważyć 
pewna nieznaczna poprawa i człowiek, nastrojony optymistycznie, mógłby  
z tego powodu wysnuwać bardziej różowe nadzieje na przyszłość. Według mego 
zdania zachodzi coś innego. Nie ta drobna poprawa, skądinąd niewątpliwa, ce-
chuje chwilę bieżącą; cechuje ją raczej płynność zjawisk zasadniczych w życiu 
państw i narodów, płynność i nieobliczalność w skali tak wielkiej, jakiej historia 
dotychczas chyba nie znała. To nie tylko równowaga wymiany gospodarczej 
została w świecie naruszona, w związku z czym przestała istnieć równowaga 
podaży i popytu siły roboczej, skąd potworna klęska bezrobocia; jednocześnie 
począł się wabić zrąb wielu zasadniczych pojęć ustrojowych, jakie świat cywili-
zowany wytworzył i kryzys rozszerzył się na doniosłą dziedzinę podstaw praw-
no-organizacyjnych życia zbiorowego; jednocześnie wreszcie egoizm państwo-
wy i narodowy, w słusznym zakresie usprawiedliwiony zupełnie, doprowadzony 
został do skali absurdalnej, a nieobliczalna demagogia święcić poczęła triumfy, 
które ludzkości na pewno zaszczytu nie przynoszą.

Sytuacja staje się tym bardziej ciężka, że gdy współczesna technika zarówno 
rolna, jak i przemysłowa, rozszerza w sposób niesłychany możliwości nieograni-
czonej wprost produkcji, jednocześnie kurczy się w sposób zatrważający kon-
sumpcja, w rezultacie czego przemysł nie ma dla kogo pracować, a rolnictwo 
upada pod ciężarem wyprodukowanych stoków, których spieniężyć po słusznej 
cenie nie może. W ten sposób niezadowolony, jeśli nie głodny, obywatel, słusznie 
może w splocie wstrząsów i zaburzeń, jakim całość życia podlega, doszukiwać 
się wszystkiego, prócz podstawowych elementów zdrowego sensu i rozsądku,  
a epokę, w której żyjemy, kwalifikować jako epokę największej światowej re-
wolucji. Tylko, że dotychczasowe rewolucje przebiegały zazwyczaj na ograni-
czonym terytorium, w określonym organizmie państwowym i prowadzone były 
w myśl określonych haseł przez określoną wolę. Dziś terenem wstrząsów jest 
świat cały, hasła, o ile są wysuwane, przeczą sobie wzajemnie i raczej dążą do 
zintensyfikowania walki wszystkich z wszystkimi, a wola kierownicza wśród do-
tkniętej rozdarciem ludzkości zorganizowanego wyrazu nie znajduje.

Nie brak lekarzy tej choroby. Nie brak również recept na cierpienia ludz-
kości. Nad tą chorą ludzkością eksperymentuje się codziennie, a zabiegi wyda-
ją się być niekiedy gorszymi od samej choroby. Nie chcę cytować przykładów, 
które się zresztą same nasuwają. Wszyscy ci lekarze nie potrafili dotychczas
usunąć choroby, może dlatego, że próbują leczyć bóle lokalne, zapoznając, 
niestety, uniwersalny charakter cierpienia.

Nie chcę i nie mogę dochodzić w tej chwili, jakie to przyczyny spowodo-
wały nieszczęścia, które ludzkość przechodzi. Są tacy, którzy doszukują się ich  
w grzechu pierworodnym wojny światowej; są inni, którzy twierdzą, że związa-
ne są one integralnie z ustrojem gospodarczym, w którym żyjemy. Na pewno  
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i jedni, i drudzy mają częściowo rację. Spór jest jednakże jałowy, albowiem prze-
szłość nie wróci i błędów niegdyś popełnianych poprawić ex post niepodobna.

Punktem wyjścia zabiegów leczniczych musi być rzeczywista obecna i, 
gdy się widzi wysiłki wybitnych mężów stanu wszystkich niemal narodów, nie 
wolno tracić nadziei, że po wielu nieudanych próbach i eksperymentach zwy-
cięży przecież zdrowy rozsądek i zrozumienie tej prostej prawdy, że w życiu 
państw i narodów tak samo, jak w życiu jednostek, muszą obowiązywać zasady 
współpracy i współdziałania, że przewaga fizyczna nie może usprawiedliwiać
wyzysku politycznego i gospodarczego w stosunku do słabszych, wreszcie, 
że z istniejącym układem stosunków politycznych w Europie, jako wynikiem 
wojny, należy się liczyć, pomnąc, że bez nowej wojny, której by nikt sobie nie 
powinien, ulec on zmianie nie może.

Jakże na tle tak pokrótce zarysowanej sytuacji światowej wygląda zagad-
nienie Polski, zagadnienie jej stosunku z innymi narodami świata i jej położe-
nie wewnętrzne?

Zjawiska związane z kryzysem ekonomicznym wytwarzają tym większą 
komplikację w życiu międzynarodowym, że towarzyszy im osłabienie dotych-
czasowych systemów współpracy międzynarodowej. Powoduje to rozczaro-
wanie, a nawet istotną falę pesymizmu, która jest charakterystyczną dla nastro-
jów w obecnej chwili. Fala ta ogarnia nie tylko szerokie warstwy społeczeństw 
z natury rzeczy łatwo dostępne nastrojom i sugestiom, ale również te koła,  
w których urabia się opinia polityczna. Nie wystarcza jednak samo stwier-
dzenie, że życie międzynarodowe ulega temu zjawisku. Z bacznego śledzenia 
symptomów życia międzynarodowego w ostatnich czasach wyłania się fakt za-
sadniczego znaczenia. Wytworzył się niewątpliwie głęboki kryzys form życia 
międzynarodowego, znajdujący swój jaskrawy wyraz w osłabieniu tych wła-
śnie instytucji międzynarodowych, które dotychczas, przynajmniej w Europie, 
powszechnie uznano. Jeśli tak jest, to tym bardziej nie możemy się zgodzić 
tak łatwo i bez zastrzeżeń, ażeby równocześnie z formą miała być dotknięta 
owym kryzysem również i sama treść współżycia między narodami.

Otóż Rząd polski nie może zrzec się swej aktywnej, opartej na twórczym 
realizmie, roli w dziedzinie wzmocnienia i utrwalenia normalnej atmosfery 
politycznej. Atmosfera ta bowiem jest koniecznym warunkiem także i ekono-
micznej odbudowy świata.

Nie mamy siły i środków na to, ażeby wystąpić z planami i propozycjami, 
mogącymi wyprowadzić Europę z obecnych trudności. Środki nasze i siły na-
tomiast muszą być wystarczające, ażeby uchwycić każdą nadarzającą się okazję 
dla urzeczywistnienia naszych zamierzeń konkretnych, zmierzających konse-
kwentnie do pogłębienia i utrwalenia pokoju i bezpieczeństwa naszego Państwa.  
Na tych prostych zasadach opiera się nasza aktywność zagraniczna. Gdziekol-
wiek widzimy praktyczne możliwości lepszego ułożenia stosunków i wzmoc-
nienia atmosfery wzajemnego zaufania między nami i innymi państwami, tam 
zawsze jesteśmy gotowi do czynnej i szczerej współpracy. Doświadczenia nasze 
ostatniego roku wykazują niezbicie, że ta właśnie droga prowadzi do pozytyw-
nych rezultatów. Poza załatwianiem spraw, bezpośrednio obchodzących nasze 
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Państwo, pozwala ona nam ponadto wnosić czynniki dodatnie, konstruktywne 
do wspólnego wysiłku wszystkich narodów Europy, zmierzającego do po-
wstrzymania fali zniechęcenia i do stałej rzeczowej, a przede wszystkim kon-
sekwentnej pracy nad odbudową solidarności międzynarodowej.

Polityka Rządu dała już szereg konkretnych osiągnięć w dziedzinie sto-
sunków z innymi państwami. Odnosi się to również w całej pełni do skrysta-
lizowania naszego stanowiska w kwestiach ogólnej natury na terenie szeregu 
międzynarodowych konferencji.

Te założenia polityki naszej oraz praktycznie ich realizacją w codzien-
nych naszych pracach i wysiłkach na terenie międzynarodowym dały ten re-
zultat, który stanowił najlepszą miarę ich słuszności i powodzenia; podniosły 
one – mogę to bez przesady stwierdzić – szacunek dla naszego Państwa. 

W związku z trudnościami gospodarczymi przeżywanego okresu 
najwybitniejsze miejsce w pracach Rządu zajmują działania związane z opa-
nowywaniem trudności gospodarczych, im też pragnę poświęcić parę uwag 
bardziej szczegółowych.

O zagadnieniach gospodarczych będzie za chwilę mówił obszerniej,  
w związku z expose budżetowem, p. Minister Skarbu. Chcę podkreślić tutaj 
jedynie niektóre momenty naszej oceny sytuacji, jak też i wytyczne zamierzeń 
Rządu w tej dziedzinie.

Poprzednik mój na stanowisku szefa rządu, p. Premier Prystor, dał w swej 
mowie z dnia 21 marca br. trafną i realną ocenę sytuacji gospodarczej Polski 
na tle ogólnej sytuacji gospodarczej światowej. Punktem zasadniczym tej oce-
ny było stwierdzenie, że wśród silnych wstrząsów gospodarczych, przechodzą-
cych przez poszczególne państwa świata, Polska nie może wiązać swych nadziei  
z wielkimi generalnymi receptami ogólnej pomyślności, lecz musi liczyć tylko 
na własne siły oraz na skuteczność celowych prostych środków, któremi osią-
ga się rezultaty powolne, lecz całkowicie realne.

Minionych kilka miesięcy przyniosło potwierdzenie zarówno diagnozy, 
jak recepty. W ciągu tych miesięcy byliśmy świadkami braku pozytywnych 
rezultatów wysiłków i prób, podejmowanych na terenie międzynarodowym. 
Znalazło to swój wyraz w absolutnej nikłości wyników konferencji londyń-
skiej, a w związku z tym w dalszym osłabieniu nadziei na system wielkich 
międzynarodowych porozumień. Postępujący spadek dolara oraz zarządzenia 
ochronne niemieckie nie przyczyniły się do wytworzenia atmosfery stabilizacji 
oraz wzrostu zaufania gospodarczego na rynkach światowych.

W tych warunkach nie brak było głosów doradzających, aby Polska 
poszła za przykładem niektórych gospodarczo silniejszych państw i zeszła  
z dotychczasowej drogi wewnętrznej stabilizacji na bezdroża sztucznego 
podniecenia życia gospodarczego przez środki, wygodne może z punktu 
widzenia chwili, niebezpieczne jednak, zwłaszcza dla nas, z perspektywy 
skutków dnia jutrzejszego.

Rząd mój, podobnie jak wszystkie rządy polskie ostatnich kilku lat 
kryzysowych, jest zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich tego rodzaju me-
tod gospodarczego narkotyzowania kraju. (...)
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Wiadomo powszechnie, że większość sejmowa opracowała swój projekt 
Konstytucji, trzeba więc sobie życzyć, aby ten projekt stał się co rychlej przed-
miotem wytężonych, a bezstronnych rozważań ze strony tej Izby i aby praca nad 
nim, idąc po zasadniczej linii, która znajduje swój wyraz w praktyce minionych lat 
siedmiu, doprowadziła do przyjęcia nowego, na własnych naszych doświadcze-
niach opartego i do naszych warunków dostosowanego prawa ustrojowego. Da 
to trwalszą, niż dotychczasowa, podstawę naszego życia państwowego i stanie się 
jednym z decydujących kroków w historii umacniania się naszych sił i wartości. 

Nie mogę wreszcie pominąć spraw może najtrudniejszych, a przecież 
niewątpliwie najważniejszych, związanych z polską kulturą duchową. Lata wo-
jenne i powojenne z natury rzeczy przyniosły spustoszenie na tym odcinku 
życia. Jeśli na skutek pracy szkolnej, obejmującej miliony młodzieży, wpływy 
kulturalne szersze zatoczyły kręgi, to zdaje się nie ulegać wątpliwości, że po-
ziom ich znacznie opadł, a istotnie wartościowe dzieła nie znalazły dostatecz-
nej ilości odbiorców, nawet wśród inteligentnej publiczności. Autorytet czło-
wieka nauki lub sztuki zmalał w oczach społeczeństwa. Stan taki nie może być 
pożądany; uczeni i artyści reprezentują szczyty twórczości ludzkiej i śmiało 
stwierdzić można, że godnem pożałowania byłoby społeczeństwo, które nie 
potrafiłoby wznieść ku tym szczytom oczu.

Dlatego też Rząd zajmuje się żywo temi zagadnieniami, czy to umiesz-
czając na popieranie nauki i sztuki znaczne sumy w budżecie Państwa, znacz-
niejsze, niżby to z ciężkiej sytuacji materialnej wynikać mogło, czy to tworząc 
lub przyczyniając się do tworzenia instytucji, których zadaniem jest dzierżyć 
wysoko sztandar twórczości duchowej i uczyć naród czci dla niej i szacunku.

Wysoki Sejmie!
W zawierusze dziejów, w zgiełku bitew, w bezprzykładnych cierpie-

niach całej ludzkości, Polska budziła się do nowego życia. Po nędzy wieko-
wej i niewoli na nasze pokolenie spadło zaszczytne, ale niezmiernie trudne 
zadanie budowy własnego państwa od początku, od zrębów jego istnienia, 
na krwawej ziemi stawianych, po szczyt wspaniałej kopuły, którą dzieło na-
sze uwieńczyć pragniemy. Budowa na pewno nie jest jeszcze zakończona. 
Ale wysiłkiem woli możemy już dziś wywołać przed nasze oczy obraz tej 
Polski, dla której setki tysięcy ludzi w grób się kładło, dla której w codzien-
nym trudzie tyle wszyscy poświęcamy pracy.

Nie chcę widzieć Polski, jako wymarzonego raju na ziemi, którym ona 
na pewno nigdy nie będzie. Widzę ją inaczej, mniej poetycznie, ale prawdzi-
wiej. Widzę ją krzepnącą w siły, w najtrudniejszych warunkach dziejowych.  
W otoczeniu ogólnej atmosfery kryzysu, niepewności, nieobliczalności jest 
ona coraz bardziej jednym z niezawodnych czynników ładu, spokoju, zgod-
nego, rozumnego, celowego wysiłku. Wprzęgając do ogólnej pracy całe nie-
porównane bogactwo uzdolnień narodu polskiego, opierając się na pysznych 
tradycjach naszej historii, starając się współżyć i współpracować harmonijnie 
z wszystkimi, z którymi losy kazały dzielić nam dolę, krok za krokiem osiągać 
mamy nowe zdobycze w zakresie kultury materialnej i duchowej. Nie sądźmy, 
aby to posuwanie się naprzód było rzeczą łatwą. Wszak co dzień napotykamy 
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na naszej drodze na wielkie trudności, które zwalczać musimy, wszak co dzień 
twarde życie zmusza nas do patrzenia na tyle niesprawiedliwości, tyle ofiar,
tyle cierpień, które są związane z ciężkimi czasami walk i niepokojów.

 Jak Panowie widzicie, daleki jestem od łatwego optymizmu, który za-
myka oczy na trudności i lubi fantazjować na temat, że wszystko będzie 
dobrze. Nie znaczy to jednak, abym zapatrywał się pesymistycznie na przy-
szłość naszego kraju. Wprost przeciwnie, wiem i widzę, jak wielkie walory 
prezentuje już dziś Polska, i wiem na pewno, że posiadamy wszelkie dane, 
aby w oparciu o nasze siły – nasza potęga narastała coraz wydatniej. I gdy 
szukam dla Polski miejsca wśród narodów świata, to widzę dla niej w bezpo-
średniej przyszłości jedno z naczelnych, jedno z czołowych w awangardzie 
dążącej do lepszych przeznaczeń ludzkości.

O tym, czy to nastąpi, czy potrafimy stać się tym, co nam się ze względu
na naszą liczebność, nasz obszar, nasze tradycje, nasze uzdolnienia należy, 
zdecyduje nie co innego, jak nieustępliwa twarda wola w działaniu, umiejęt-
ność podporządkowania celów jednostkowych wspólnym celom, zharmoni-
zowania wysiłków jednostek w jednolitym kierunku. Jest to zadanie całego 
społeczeństwa, całego narodu, jest to również zadanie kierownicze Rządu.  
Ze swej strony mogę stwierdzić, że praca rządowa pójdzie, jak i szła dotych-
czas, w tym właśnie kierunku. I śmiem zapewnić tę Wysoką Izbę, że Rządowi, 
któremu mam zaszczyt przewodniczyć, woli, energii i decyzji w pracy, która 
przed nim stoi, nie zabraknie. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne ze 103. posiedzenia Sejmu z 3 listopada
1933 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 11-24.

Marian Kościałkowski-Zyndram 
Expose z 24 października 1935 r.

Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o pełnomocnictwach został Wysokiej Izbie doręczony. 

Jest on ograniczony zarówno, co do zakresu działania, jak i czasu, na który 
miałby obowiązywać.

Rząd, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, powstał 10 dni temu,  
za miesiąc stanąć ma przed Wysoką Izbą na sesji zwyczajnej z uzasadnie-
niem preliminarza budżetowego.

Dlatego też, mając zamiar przedłożenia Wysokiej Izbie wraz z prelimina-
rzem budżetowym wytycznych programu nowego Rządu, dzisiaj ograniczę 
się jedynie do uzasadnienia konieczności, które mną i mymi kolegami kie-
rowały, gdyśmy postanowili rozpocząć działalność swą od zwrócenia się do 
parlamentu o uzyskanie jego zgody na upoważnienie Prezydenta Rzeczypo-
spolitej do wydawania dekretów.

Oświadczam w imieniu Rządu, że jesteśmy w zasadzie przeciwnikami 
tego rodzaju nadzwyczajnych uprawnień, jeżeli tego nie wymagają zupełnie 

jezyk_polskiej_polityki.indd   250 2005-11-28   09:08:22



251

wyjątkowe okoliczności. Tym bardziej musieliśmy poddać głębokiemu prze-
myśleniu przedłożony Wysokiej Izbie projekt z uwagi na dopiero co rozpo-
czynające się jej parlamentarne prace; jeżeli więc to uczyniliśmy – to tylko dla-
tego, że w poczuciu pełni naszej odpowiedzialności państwowej nie mogliśmy 
znaleźć w obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej, w jakiej Państwo nasze
znajduje się, innego skutecznego działania.

Stajemy więc przed Wysoką Izbą z pełną świadomością, że czynimy to, 
co nam nasze sumienie i potrzeba Państwa nakazują. Nie chcę w tym miejscu 
powoływać się na liczne precedensy u naszych bliższych, czy dalszych sąsia-
dów; należę do zespołu ludzi, których wielki nasz Wódz pouczał, abyśmy 
nie szukali wzorów u obcych, a własnych zawsze szukali dróg postępowania; 
dlatego też z tego ułatwienia nie skorzystam.

Nie będę wobec Panów przeprowadzał analizy wydarzeń natury poli-
tycznej, gospodarczej i społecznej, które składają się na naszą rzeczywistość. 
Pragnę natomiast zwrócić uwagę Panów na kilka jej cech bardziej wyrazistych 
i charakterystycznych.

Rzeczywistość dzisiejsza stała się bardziej plastyczną. Życie toczy się mniej 
utartymi szlakami niż przed wojną. Jesteśmy w okresie, kiedy życie szuka no-
wych łożysk i nowych rozwiązań. Musimy pociągnąć do pracy i walki o przy-
szłość Polski ludzi przenikniętych głęboką wiarą we własne siły i siły społeczeń-
stwa oraz w przyszłość narodu, ludzi, którzy czują, że najwyższym nakazem 
jest związanie milionów obywateli, zamieszkałych kraj nasz, z ideą Państwa, tak, 
aby każdy obywatel niezależnie od wyznania i narodowości był zdolny walczyć 
o wspólną naszą przyszłość z wiarą i przeświadczeniem, że walczy o własny 
stan posiadania i materialny. Awangardę muszą tworzyć ludzie, w żyłach których 
płynie krew, tętniąca zdrowiem i siłą, ludzie, którzy by potrafili stworzyć nastrój
tężyzny moralnej i fizycznej i rytm śmiałego rozmachu pracy.

Starzeje się społeczeństwo pracujące, nękane obawą o utratę pracy, a jedno-
cześnie młode elementy nie mogą rozwinąć swych możliwości. Ten stan rzeczy 
rodzi kryzys psychiczny, który uważam za znacznie groźniejszy niż kryzys gospo-
darczy. Dominować zaczyna w masach postawa bierna wobec najistotniejszych 
problemów naszej rzeczywistości. Troska o chleb codzienny nie tylko wśród 
„starszych”, ale i wśród „młodych” przesiania sprawy najważniejsze – i w tym 
tkwi największe niebezpieczeństwo.

Zagadnienie to nigdzie nie zostało całkowicie rozwiązane, chociaż tu i ów-
dzie zrobiono w tym kierunku dużo. W Polsce stawiam je na pierwszym planie; 
twierdzę, że w zagadnieniu umożliwienia pracy mamy do czynienia ze sprawą 
społeczną, najważniejszą wobec dużego przyrostu ludności.

Drugim celem jest dopiero to wszystko, co jest ochroną jednostki 
posiadającej pracę. Ludzie, zapatrzeni jedynie w cel drugi, popełniają zasadni-
czy błąd w stosunku do naszej rzeczywistości.

W pracach, które zamierzam podjąć, liczę na poparcie społeczeństwa. 
Jestem bowiem przekonany, że rezultaty prac Rządu w dużej mierze zależą od 
tego, w jakim stopniu społeczeństwo, którego interesów i egzystencji dotyczą 
przedsiębrane środki, będzie współpracować przy ich wykonywaniu.
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Jednym z głównych naszych zadań winno być przyspieszenie procesu 
zrastania się narodu z Państwem.

Odrobić musimy opóźnienie spowodowane przeszło wiekową niewolą, 
sprostać zadaniom wypływającym z przeżywanej epoki. Można to osiągnąć 
tylko przez zaktywizowanie dla tych celów szerokich warstw ludności, przez 
czynną postawę społeczeństwa wobec zadań państwowych, przez jego wiarę 
we własne siły, jego gotowość do najwyższego wysiłku, a nawet – w razie po-
wstającej konieczności przez ofiary i przez poświęcenie.

Nieustannym moim wysiłkiem będzie budować stosunek zaufania i bli-
skości społeczeństwa do władz państwowych.

Wszystko, co temu stanie na przeszkodzie i wszystko to, co jako przeszkoda 
wypływać może z niewłaściwego stosunku administracji do ludności, a więc obja-
wy odrębności tej administracji, jej rozrzutności, niesprawiedliwości, lekkomyśl-
nego wydatkowania grosza publicznego itp. – będzie najbezwzględniej tępione.

Administracja musi być przepojona zasadą sprawiedliwości i równego trakto-
wania wszystkich warstw i obywateli. Miałem możność, jako Minister Spraw We-
wnętrznych, mówić już z tego miejsca o stosunku urzędnika do obywatela; nie 
potrzebuję więc tego powtarzać, chcę tylko podkreślić może najboleśniejszy i naj-
bardziej dla jedności społecznej drażliwy odcinek: dział administracji skarbowej. 
W uzdrowienie tego aparatu musimy włożyć całą energię. Egzekucja – to zło 
konieczne, które przy wzrastaniu poczucia obowiązków obywatelskich względem 
Państwa z rokiem każdym winna maleć i stawać się czemś wyjątkowem i spora-
dycznym. Egzekucja, która zabiera ostatnią krowę, czy ostatnie narzędzie pracy, 
stosowana niejednokrotnie już po uregulowaniu sprawy, może tylko wywołać po-
czucie krzywdy i odpychać człowieka pracy od Państwa.

I znów odpowiedni dobór ludzi i odpowiednie ich nastawienie psychicz-
ne mogą przekształcić te ujemne siły na dodatnie, wierzę bowiem, że ludność 
naszego Państwa zniesie nawet wielkie ciężary, byleby wiedziała, że są one 
sprawiedliwie rozłożone i ściągane, a pieniądz publiczny nie jest marnowany. 
Toteż Rząd uczyni wszystko, co leży w jego mocy, by każdy obywatel miał 
przeświadczenie, że wszelkie nadużycia na szkodę dobra publicznego będę 
karane z całą surowością prawa.

Rzeczpospolita nasza posiada znaczny kapitał nagromadzony w okresie 
przeszło wiekowej niewoli w postaci tęsknoty narodu polskiego do pracy na 
rzecz własnego, wolnego i niepodległego Państwa. Energię tego kapitału mu-
simy wyzwolić, umożliwić każdemu obywatelowi wykazującemu dobrą wolę 
pracy dla dobra ogólnego, wykonanie tej pracy.

Powtórzę tu, co powiedziałem w pierwszej deklaracji, wydanej po ukonstytu-
owaniu się gabinetu: im więcej wydobędziemy z siebie zdolności do współdziała-
nia, tym prędzej i łatwiej przebijemy się ku lepszym warunkom życia, tym pewniej 
zabezpieczymy egzystencję wielu milionów cierpiących dziś nędzę obywateli.

Nie mam zamiaru uspakajać czujności Panów. Nie mam zamiaru sze-
rzyć nieuzasadnionego optymizmu. Z pełną świadomością odpowiedzialno-
ści i z żołnierską szczerością stwierdzić muszę, że położenie nasze jest trud-
ne. Najcięższy bodaj w dziejach ludzkości kryzys gospodarczy, wyolbrzymia 

jezyk_polskiej_polityki.indd   252 2005-11-28   09:08:23



253

braki naszego gospodarstwa, które od wieków hamują postępy dobrobytu  
i opartą o niego potęgę Państwa.

Pokonać te braki, wyrównać opóźnienia w stosunku do krajów Zachodu, 
stępić ostrze ubóstwa tylko wytrwałą, upartą pracą, wielkim i ciągłym wysiłkiem.

Nigdy, jako wojewoda, czy minister, nie uchylałem się od podejmowania 
trudnych problemów. Nie szukałem rozwiązań najłatwiejszych. Oświadczam 
Panom, że i obecnie nie uchylę się od najtrudniejszego zadania walki z kryzy-
sem nie tylko gospodarczym, lecz i psychicznym, i nie wątpię, że w tej dziedzi-
nie nie odmówią mi Panowie harmonijnej współpracy. 

W tym zakresie na plan pierwszy wysuwają się momenty gospodarcze, a więc 
wysiłek w celu zwiększenia naszej wytwórczości poprzez rozszerzenie i uzdrowie-
nie aparatu wytwórczego i stały wzrost zatrudnienia. Tego domaga się od nas 
bezrobotny, tego domaga się robotnik i pracownik, drżący o utratę pracy, tego 
wreszcie domaga się masa ludowa.

Nie łudzę się, że walka o pracę i chleb jest łatwa i dająca szybkie bezpośre-
dnie wyniki. Jest to długie pasmo ciężkich i żmudnych wysiłków – nie tylko 
Rządu, ale i wszystkich warstw społecznych. Prowadzić ją musimy uparcie i ce-
lowo, nie zbaczając na efektowne łatwizny, ani na poszukiwanie natychmiasto-
wych efektów kosztem naszego jutra.

Poszukując właściwych rozwiązań, dążyć musimy z największym wysił-
kiem przede wszystkim do lepszego wykorzystania naszego potencjału pracy. 
Bardziej szeroki, bardziej równomierny podział naszego dochodu społecz-
nego pozwoli na wciągnięcie do procesów konsumpcyjnych i produkcyjnych 
większej liczby obywateli, a zatem – na zwiększenie dochodu społecznego. 
Dlatego też Rząd walczyć będzie z niezdrowymi objawami w organizacji pro-
dukcji czy wymiany, oraz z wszelkim nadużywaniem przewagi gospodarczej, 
np. przez kartele, w celach wyzysku rynku wewnętrznego, który jest i pozosta-
nie podstawą egzystencji naszego gospodarstwa narodowego.

Równocześnie niezbędne jest przyśpieszenie prac nad dalszą przebudową 
ustroju rolnego przy wykorzystaniu wolnych kapitałów obrotowych. Rzucić na 
ten cel trzeba przede wszystkim dobra martwej ręki, a więc posiadane przez Skarb 
Państwa, instytucje publiczne i fundacje, o ile one nie służą celom specjalnym.

W gospodarstwie społecznym, jak i w gospodarstwie indywidualnem pożąda-
ne rezultaty wydać jedynie może ścisłe przestrzeganie hierarchii celów i środków.

Z tego punktu widzenia polityka budżetowa wysuwa się na naczelne 
miejsce.

Budżet Skarbu Państwa musi być zrównoważony. Nie potrzebuję doda-
wać, że dotyczy to w równej mierze innych budżetów publicznych. Pokrywanie 
wydatków zwyczajnych Państwa i innych organizacji publicznych nie może na 
trwałe opierać się i ciążyć na rynku pieniężnym. Skromne nasze zasoby oszczęd-
nościowe kierowane być muszą wyłącznie na cele inwestycyjne i produkcyjne. 
Ten wstępny etap prac Rządu wymagać będzie ofiar.

Przyciągając czynniki społeczne do współpracy z poczynaniami Państwa 
– nie wolno nam zapominać, że Państwo, będąc wspólnym dobrem nie tylko 
obecnych, ale i przyszłych pokoleń, ma prawo i obowiązek żądać znacznych 
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nawet wysiłków i czasowych ofiar materialnych, o ile tego wymaga poprawa
stanu dzisiejszego i zapewnienie lepszego jutra.

U podstaw wszelkich naszych decyzji finansowych będzie niezmiennie
trwać nadal przeświadczenie, że pieniądz jest rezultatem pracy i oszczędno-
ści, i że równowaga budżetu i stałość pieniądza są nienaruszalnymi zasadami 
polityki polskiej.

Próby odstępowania od tych wytycznych, to byłoby – nie szukanie 
nowych rozwiązań, ale zbaczanie na grząski grunt rozstroju, nieporządku i 
nieodpowiedzialności, byłoby wyrazem słabości władzy i rządzenia na tym 
odcinku, który ma decydujące znaczenie dla całej struktury Państwa i dla jego 
równowagi na wewnątrz i pozycji na zewnątrz.

Wysoka Izbo!
W programie wysiłku, w tendencji szukania wyjścia z obecnej sytuacji 

mogą się teoretycznie skrzyżować pod kątem prostym dwie drogi i dwa sprzecz-
ne nastawienia. Można całą uwagę skoncentrować na niedoli dnia dzisiejszego 
i można chcieć popatrzeć w przyszłość narodu i Państwa. Można powiedzieć, 
że jesteśmy u kresu wyczerpania, że chcemy biernie czekać i trwać w stanie 
obecnym, dopóki jakiś przyjazny los nie zlituje się nad światem i nad nami, lub 
też można – poprzez wysiłki i bolesne, ale niezbędne i najkonieczniejsze ofiary
– organizować własną pracą i wolą lepszą i pewniejszą przyszłość.

Stwierdzam otwarcie i zdecydowanie, że Rząd nasz widzi konieczność 
wskazania społeczeństwu tej drugiej drogi, jako jedynej wiodącej do celu. Na 
Rządzie bowiem ciąży również wielka odpowiedzialność za przyszłość Pań-
stwa i narodu.

Nie ma więc zbyt wielkich ofiar, zbyt dużego trudu, jeżeli można ofiarą
dnia dzisiejszego zapewnić lepsze i trwałe jutro milionom naszych obywateli, 
milionom dorastającego pokolenia, które ma prawo i obowiązek przejmowa-
nia na swe barki troski o przyszłe losy Państwa.

Żaden jednak realny program, żadna skuteczna walka o lepsze jutro nie 
może być prowadzona, jak długo obok objawów kryzysu ciąży nad życiem 
gospodarczem dynamika deficytu budżetowego Skarbu Państwa.

Jesteśmy w okresie powolnej poprawy gospodarczej, poprawy niejedno-
licie dotykającej wszystkie działy produkcji. Poprawa gospodarcza będzie peł-
niejsza i szybsza, gdy Skarb Państwa nie będzie wysyłał wolnych i narastają-
cych kapitałów i środków pieniężnych z rynku na pokrywanie deficytu budże-
towego. Uniemożliwia to bowiem dokonywanie się procesu obniżki kosztów 
kapitału i paraliżuje prywatną aktywność gospodarczą. Korzystna sytuacja 
budżetowa wzmocni zaufanie i poczucie pewności, które są nieodzownymi 
elementami poprawy i oswobodzi tezauryzowany pieniądz, ten najniezbęd-
niejszy w naszych warunkach bodziec koniunktury.

Ale przecież równowaga budżetowa ma nie tylko znaczenie gospodar-
cze. Nie dość jest nigdy podkreślać jasno i mocno, że niepodległość po-
lityczna, którą wywalczyliśmy, wymaga nieustannych wysiłków całego na-
rodu w kierunku umocnienia podstawowych elementów tej niepodległości.  
A dobra gospodarka, dobre finanse Państwa – to przecież zapewnienie naj-
lepszych podstaw dla armii i rozwoju sił obronnych kraju.
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Uważam za konieczność stwierdzić w tem miejscu wobec Wysokiej Izby, 
że Rząd dołoży wszelkich wysiłków i starań i nie zaniedba czujności, by woj-
sko nasze otrzymało wszystko, co jest niezbędne do wykonania jego główne-
go zadania – obrony całości Państwa. 

Zadanie mamy tym bardziej ułatwione, że możemy się kierować pozosta-
wionymi w spuściźnie po Marszałku wytycznymi Jego pracy, które streszczają 
się w tym, że armia musi być stale tak pod względem wyszkolenia i wychowa-
nia, jak i zaopatrzenia na najwyższym poziomie.

Dobra gospodarka publiczna, to zarazem najważniejszy fundament dla 
naszej polityki zagranicznej. Bo takie jest twarde prawo życia: w świecie liczą 
się z mocnym, a nie ze słabym, z dobrze zorganizowanym i zasobnym gospo-
darstwem państwowym i narodem ambitnym, i upartym w dążeniu do swej 
mocy, a nie z liczącym na cudzą pomoc.

A czyż wymaga uzasadnienia ta stara prawda, że bez dobrej gospodarki 
państwowej, bez zrównoważonego budżetu publicznego, nie ma dobrej go-
spodarki społecznej, nie ma zrównoważonych budżetów prywatnych i nie ma 
warunków trwałego postępu gospodarczego?

Zrównoważony budżet państwowy – to najistotniejszy element naszej 
niezawisłości gospodarczej i politycznej.

Od naszego wspólnego poczucia odpowiedzialności zależy podjęcie re-
alnej i twardej walki z deficytem budżetowym, jako z elementem zła, który
potęguje i rozszerza zjawiska kryzysu na całe społeczeństwo i na całe gospo-
darstwo narodowe.

Nie jest to zło łatwe do opanowania. Państwo ma również swoje koszty 
„sztywne”, ma swoje wydatki, które musi pokryć, na które musi znaleźć środ-
ki w normalnych swych dochodach. Pokrycie tych koniecznych wydatków jest 
poza wszelką dyskusją. A jeżeli tak jest, to w pracach nad zrównoważeniem 
budżetu stajemy przed zimnym rachunkiem. Musimy określić, jakie wydatki  
i w jakich sumach są dla Państwa tą nieodzowną koniecznością. Musimy dla 
tych wydatków znaleźć pokrycie w podatkach, będących naturalnym źródłem 
dochodów skarbowych. Jeżeli zaś okaże się, po uwzględnieniu całokształtu wa-
runków ekonomicznych kraju i możliwości oddziaływania organicznego polity-
ki gospodarczej Państwa w kierunku poprawy tych warunków, że odpowiednich 
dochodów z podatków bez poważnej szkody gospodarczej nie da się osiągnąć 
– musimy spośród wydatków koniecznych ścinać lub skreślać mniej konieczne.

Innej drogi nie ma. Kto chce osiągnąć równowagę budżetową i zrealizo-
wać postulat dobrej gospodarki, ten musi się na tę drogę zdecydować.

Uważam za swój obowiązek poinformować Panów o niektórych zasad-
niczych posunięciach, na jakie zdecydowaliśmy się w poszukiwaniach rozwią-
zania tego trudnego zadania. Część zarządzeń, o których będę mówił, była 
już przygotowana przez gabinet płk. Sławka. Sytuacja już wówczas, przed 
objęciem rządu przeze mnie, wymagała zdecydowanych posunięć. Myśmy te 
projekty przejrzeli i uzupełnili. Podkreślam przy tym, że idziemy od razu na 
całkowite zrównoważenie budżetu i zlikwidowanie deficytu.

Dotychczasowe źródła dochodów Państwa według starannie przeprowadzo-
nych obliczeń dadzą nieco ponad 1.900 milionów złotych. Skromna to suma 
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jak na nasze Państwo, jego zadania i rolę, jaką ma odgrywać w wielkiej rodzinie 
narodów. Przypomnę, że w r. 1929/30 dochody te przekroczyły sumę 3 miliar-
dów. Należy jednak brać pod uwagę, że wskutek zniżkowego ruchu cen Państwo 
zaspokaja dziś każdym milionem złotych więcej potrzeb niż 5 lat temu. Niemniej 
jednak suma 1.900 milionów zł nie wystarcza dla zaspokojenia najniezbędniej-
-szych potrzeb Państwa. Musimy ją przeto uzupełnić nowemi źródłami docho-
dów. Pojedynczy zabieg nie daje dostatecznych rezultatów. Dlatego też muszą być 
zastosowane metody różnorodne. I jednocześnie z podwyższeniem strony docho-
dowej muszą być dokonane obcięcia nawet obecnych skromnych wydatków.

Tak więc – po pierwsze, ma być dokonana reforma podatku dochodo-
wego. Reforma ta, polegająca na podwyższeniu stawek i rozszerzeniu koła 
obowiązanych do opłacania podatku dochodowego, na ujednoliceniu opo-
datkowania uposażeń i podwyższeniu dodatku do podatku dochodowego, da 
zwiększenie wpływów o 66 milionów złotych.

Po drugie, zamierzamy wprowadzić nadzwyczajny podatek od wyna-
grodzeń, wypłacanych z funduszów publicznych, nadzwyczajny podatek od 
tych wynagrodzeń będzie wyznaczony w skali progresywnej w zależności od 
wysokości wszystkich wynagrodzeń pobieranych przez danego pracownika. 
Wpływ z tego źródła wyniesie około 160 milionów złotych.

Jednocześnie musimy zastosować oszczędności, które przeprowadzone 
będą we wszystkich resortach oraz w przedsiębiorstwach państwowych z nie-
ubłaganą konsekwencją. Oszczędności te dokonane będą na taką sumę, która 
będzie niezbędna dla całkowitego zrównoważenia budżetu.

Sądzę, że Wysoka Izba zdaje sobie sprawę, że musimy zarządzenia te 
wprowadzić jak najszybciej, tylko w ten sposób bowiem osiągniemy cel, o który 
nam chodzi.

Zespół środków, zmierzających bezpośrednio do przywrócenia równo-
wagi budżetowej, nie wyczerpuje naszych najbliższych zamierzeń. Równocze-
śnie dokonać chcemy szeregu posunięć, które z jednej strony przyniosłyby 
społeczeństwu i jego gospodarstwu tak pożądaną ulgę, a z drugiej strony 
– stworzyłyby zdrowsze podstawy dla rozwoju gospodarstwa.

Pragniemy więc położyć nacisk na zniżkę kosztów utrzymania: zamierza-
my więc obniżyć komorne za mniejsze lokale mieszkalne, zaniechać poboru 
od mieszkań najmniejszych podatku od lokali; dalej przystępujemy do akcji 
obniżenia cen prądu elektrycznego, gazu i innych taryf  przedsiębiorstw uży-
teczności publicznej.

Każde możliwe zarządzenie, które wpłynąć może bezpośrednio na 
zwiększenie dochodu uzyskiwanego przez rolnictwo, które w rezultacie po-
większy globalny dochód społeczny, wydane będzie szybko w przeświadcze-
niu, że rentowność gospodarstw rolnych jest nieodzownym warunkiem po-
prawy gospodarczej Państwa.

W tej dziedzinie zamierzamy przede wszystkim zmniejszyć sztywne, i dla-
tego w dzisiejszym okresie niskich cen tak dotkliwe, obciążenia podatkowe.  
A więc: obniżyć o połowę pobór dodatku samorządowego do podatku grunto-
wego, ustalić maksymalną granicę dla opłat drogowych, zakazać poboru – jak-
że drażniących ludność wiejską – opłat za prawo wjazdu do miasta, czy na 
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targowiska miejskie i wreszcie – uchylić prawo zamiany niektórych świadczeń 
w naturze – na świadczenia pieniężne.

Ponadto chcemy zrealizować ostatni etap w walce o zniżkę cen artyku-
łów przemysłowych. By żądać ofiar od przemysłu – zacznę od transportu
państwowego. W zakresie taryf  towarowych będziemy dążyć do zniżek wydat-
nych, tak aby wyraźnie zmniejszyły rozpiętość między spadkiem cen materia-
łów, a spadkiem pobieranej za przewóz opłaty. 

Nadto Rząd rozpatrzy możliwość zniżki obciążeń na rzecz instytucji 
ubezpieczeń społecznych, w pełni uwzględniając słuszne interesy najszer-
szych warstw ubezpieczeniowych.

W dziedzinie samorządu terytorialnego pragnę zwrócić uwagę na prace 
już dokonane w zakresie oddłużenia i wprowadzenia racjonalnych oszczędno-
ści, zmierzające do osiągnięcia poprawy stanu finansowego i gospodarczego
związków samorządowych. Stwierdzając, że droga ta, jako najbardziej sku-
tecznie prowadząca do osiągnięcia równowagi budżetowej związków samo-
rządowych i uporządkowania ich gospodarki, jest drogą właściwą – pragnę za-
znaczyć, że prace te będą z całą konsekwencją kontynuowane o pogłębiane.

Uwidoczniające się w chwili obecnej wyniki tych prac pozwalają mnie-
mać, że przeprowadzenie w najbliższym okresie budżetowym akcji oszczęd-
nościowo-oddłużeniowej do końca – da możność osiągnięcia równowagi  
w budżetach związków samorządowych na poziomie, aczkolwiek skromnym, 
lecz zapewniającym nieodzowne minimum obsługi potrzeb lokalnych.

Przedmiotem prac Rządu i ciał ustawodawczych staną się również w czasie 
najbliższym: unormowanie całokształtu stosunków służbowych pracowników sa-
morządowych oraz zagadnienia z dziedziny ustroju samorządu terytorialnego.

Wysoka Izbo!
Zamierzone posunięcia gospodarcze zmierzają do zwiększenia zdolności na-

bywczej ludności rolniczej, obniżenia kosztów utrzymania, zwiększenia obrotów 
gospodarczych, a w konsekwencji do podniesienia stanu zatrudnienia. Ponadto 
powinny one ułatwić ekspansję naszej wytwórczości na rynkach zagranicznych.

Realizacja scharakteryzowanych zamierzeń wymaga oczywiście całego 
zespołu posunięć i całego szeregu wewnętrznie sprzężonych norm prawnych. 
Pożądane skutki osiągniemy o tyle, o ile cały zespół norm ukaże się w ściśle 
określonych terminach.

Tylko w atmosferze spokoju i wzajemnego zaufania możemy tę bolesną  
i bardzo trudną operację, uzdrawiającą podstawy finansowe i gospodarcze
Państwa, przeprowadzić.

Akcja musi być nie tylko zharmonizowana w treści, ale i w czasie. Każ-
de opóźnienie może spotęgować ujemne skutki. Z działalności tej, opartej o 
formę specjalnych pełnomocnictw – musi zrodzić się w całem społeczeństwie 
przekonanie, że Rząd w sposób zupełnie zdecydowany pragnie i może zaha-
mować deficyt budżetowy, a w ten sposób stworzyć również warunki realizo-
wania aktywnego programu gospodarczego.

Niektóre z omówionych przeze mnie zarządzeń wymagają zbyt dużych 
ofiar. Wymaga ich jednak nieodparta konieczność państwowa i nie wątpię, 
że masy urzędników państwowych i samorządowych, które na każde wezwa-
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nie Państwa gotowe były do jak najdalej idących wyrzeczeń, i tym razem speł-
nią swój obowiązek.

Pragnę i wierzę, że wyrzeczenia te dadzą wyniki dodatnie, i że będą przejścio-
we. Pragnę przy tym zaznaczyć, że przez Rząd rozpatrzone będzie w porozumie-
niu ze światem urzędniczym zagadnienie zadłużenia pracowników państwowych 
oraz dogodne rozłożenie spłat reszty pożyczki inwestycyjnej.

Wysoka Izbo!
Pamiętajmy, że Polska to nie jest abstrakcja, ale 33 miliony istot żywych, 

z ich potrzebami materialnemi i duchowemi, z ich wiarą w lepsze jutro. Tej 
wiary nie wolno nam złamać. I dlatego wspólnym wysiłkiem usunąć musimy 
wszystko to, co nas od tego jutra oddala.

Wielki Nauczyciel narody, Komendant Piłsudski uczył nas wszystkich 
brania na swe barki ciężkiej odpowiedzialności i oduczał nas twardemi meto-
dami od wszelkiej gry między czynnikami decydującemi o losach i przyszło-
ści Państwa. Z egoistycznego punktu widzenia Rząd wolałby może podzie-
lić obecnie odpowiedzialność z Sejmem. Z najgłębszem przeświadczeniem 
zapewniam jednak, że w ten sposób ucierpiałby interes Państwa, który jest 
interesem najszerszych warstw naszego społeczeństwa. Dlatego w imię przy-
szłości Państwa, w imię jego rozwoju i bezpieczeństwa, w imię umocnienia 
walorów politycznych, gospodarczych i społecznych, musimy dziś podjąć 
wspólnie decyzje zasadnicze i ważne. Musimy zadokumentować, że w chwi-
lach szczególnej wagi umiemy pracować szybko, solidarnie i w oparciu o wza-
jemne zaufanie i wzajemny szacunek dla pracy.

Dlatego też śmiem prosić Wysoką Izbę o przyjęcie przedłożenia rządowego. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu z 24 października
1935 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 5-14.

Felicjan Sławoj-Składkowski 
Expose z 4 czerwca 1936 r.

Koledzy, zostawcie te oklaski do chwili, kiedy potrafimy rozładować
bezrobocie i nakarmić głodnych. 

Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić się Wysokiej Izbie. Z rozkazu 
Prezydenta Rzeczypospolitej i gen. Śmigłego zostałem premierem Rządu.

Jest zwyczajem parlamentarnym, że premier rządu wygłasza expose. Najczę-
ściej to expose zostaje wygłoszone w ten sposób, że premier przynosi ze sobą 
plik papierów, które potem czyta i przewraca kartka po kartce, a cała Izba patrzy  
z przerażeniem, że mu jeszcze tyle tych kartek zostało. Wysoka Izbo, w takim expo-
se zawsze jest wszystko przewidziane, wszystko przemyślane, a potem jakże często 
niewykonane. Gdyby, proszę Wysokiej Izby, zebrać expose wszystkich rządów, to 
świat byłby bogaty, piękny, zorganizowany, nie walczyłby z tymi trudnościami psy-
chicznymi i gospodarczymi, w których jest pogrążony cały, a z nim i Polska.
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Proszę Kolegów, ja takiego expose nie potrafię Wam wypowiedzieć i nie
wypowiem i tego po mnie nie oczekujcie, z góry to mówię. Boleję nad tym, ale 
tego nie potrafię zrobić.

Dlatego tylko powiem Wam krótko, na czym polega, zdaniem moim, 
zadanie mojego Rządu.

Zadaniem tego Rządu jest poprawa sytuacji gospodarczej przy jednocze-
snym wzmocnieniu nastrojów w kraju i zapewnieniu jutra.

Nerwy Polski są zmęczone, te nerwy muszą przetrzymać do momentu, 
kiedy sytuacja gospodarcza się poprawi.

Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, kto będzie mu te nerwy reperował. 
Jednem słowem zwyczajem parlamentarnym trzeba przedstawić tzw. oblicze po-
lityczne gabinetu. Otóż gabinet, który mam zaszczyt reprezentować, w żadnym 
wypadku nie będzie sterować krańcowo na lewo, do tych, którzy mając piękną 
tradycję walki o niepodległość, mając piękną tradycję wojny z bolszewikami, obe-
cnie układają się i robią pakty nieagresji z komunistami. W tę stronę mój Rząd 
nie zawróci. Mój Rząd nie zawróci również do skrajnej prawicy, która lokowała 
niegdyś swoje narodowe ideały w cieniu kolosa Rosji, która po rozpadnięciu 
się tego kolosa nie znalazła bardziej współczesnego i bardziej realnego w tej 
chwili symbolu, jak piękny kiedyś i groźny Szczerbiec Chrobrego, sama jednak 
ten Szczerbiec Chrobrego zmniejszyła do pojęcia mieczyka noszonego w klapie 
marynarki, a urealnieniem tego symbolu uczyniła bicie Żydów.

W tym kierunku mój Rząd również nie pójdzie. Mój Rząd uważa, że w Polsce 
krzywdzić nikogo nie wolno – podobnie jak uczciwy gospodarz nie pozwala niko-
go krzywdzić w swoim domu. Walka ekonomiczna, owszem, ale krzywdy żadnej.

Oblicze polityczne mego Rządu będzie zwrócone stale tam, gdzie jest racja 
Polski, dobro Polski, jako całości i jako Państwa. Tę rację Polski na najbliższy 
czas wskazał nam w swoim przemówieniu gen. Śmigły. Powiedział, że racją Pol-
ski jest obecnie „obrona Polski”, obrona w najszerszym tego słowa znaczeniu. 
To nie jest jedynie obrona przeciw wrogom zewnętrznym, to jest obrona Polski 
w nas samych, wytworzenie w nas samych tych potencji, tych myśli, tych sił, 
aby obrona Ojczyzny była zapewniona. Ta obrona Polski, proszę Kolegów, nie 
może się składać jedynie z najlepszych nawet chęci poszczególnych niezorga-
nizowanych jednostek, musi być kierowana, jak powiedział gen. Śmigły, musi-
my zależeć od: jednolicie kierowanej woli. Tę wolę, proszę Kolegów, musimy 
wytworzyć, my Polacy, sami z siebie, ta wola musi z nas emanować — musimy 
stworzyć zrzeszenie ludzi karnych, mocnych, podporządkowanych jednolitym 
dyspozycjom. I muszą to uczynić nie tylko ci, którzy w roku 1914 czy 1918 dali 
dowody karności i patriotyzmu – nieważne jest obecnie, co kto robił w 1914 r. 
Dziś ważne jest, jak kto myśli i jak kto chce budować Polskę w r. 1936. 

Wielkość tego zrzeszenia, jego wpływy, wyniki jego pracy zależeć będą 
od wysiłku wszystkich w Polsce ludzi dobrej woli, zależeć będą przede wszyst-
kim od nas i od tego, jak potrafimy tę sprawę postawić w terenie.

Ale starają się nam wmówić, że my przecież w terenie nie mamy żadnego 
wpływu, że wybór nas to wybory fikcyjne, że my właściwie nie jesteśmy posła-
mi, a wyraz Sejm pisze się dziś w cudzysłowie. Kiedy widzę tę nagonkę na nas, 
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kiedy słyszę, że nie mamy jakoby wpływu w terenie, przypominają mi się wy-
bory w r. 1928. Wtedy to, kiedy stronnictwo, o którym Komendant powiedział, 
że trzeba na nie głosować, uzyskało 128 mandatów, ślepi, zapamiętali politycy 
uznali fakt ten za niewiarygodny i oparty na fałszowaniu wyborów. Nie mieściło 
się tym politykom w głowie, by organizacja, popierana przez Komendanta, mo-
gła uzyskać wbrew ich przewidywaniom aż 128 mandatów poselskich.

Proszę Kolegów, gdzież są obecnie ci ludzie, co tak mówili? Ci ludzie 
zawiedzeni, zgorzkniali, znaleźli się poza tą Izbą.

Niektórzy z tych polityków w parę lat później ośmielili się krytykować 
postępowanie Prezydenta Rzeczypospolitej za to tylko, że szedł podług wska-
zań i myśli geniusza narodu. Toteż osądzeni przez sądy polskie, a nie mając 
odwagi ponieść konsekwencji za to, co robili, uciekli za granicę i siedzą tam 
dotychczas na jakże zasłużonym wygnaniu. Grożą, że wrócą. Niech wrócą. 
Wymiar sprawiedliwości czeka ich. 

Dlatego też, proszę Kolegów, będziemy spokojni co do opinii o naszym 
Sejmie. Opinia o nas i o tym, co zrobimy, nie zależy od naszych przeciwników, 
ale zależy od nas i od tego, co zrobić potrafimy.

Jest to taka krótka dygresja, niekonieczna może dla premiera, ale Kole-
dzy rozumieją, że jako wieloletni poseł zawsze sobie wysoce to ceniłem, że 
jestem wybrany przez ludność.

Proszę Kolegów, obrona Polski – to hasło gen. Śmigłego. A w obronie 
jakiej Polski mamy walczyć? Gdzie szukać sił tej Polski?

Napoleon, kiedy stał się potężnym, postanowił wynagrodzić wszystkich swo-
ich bliskich, którzy mu w tem pomogli. Chłopców stajennych porobił królami, 
dawał głośne tytuły, ziemie, pałace, stworzył nową arystokrację. Komendant nie 
dał nam żadnych tytułów, nie dał żadnych dóbr, nie dał nam żadnych ziem, a dał 
nam ten jedyny zaszczyt, że rozkazywał nam i karał, jak było co złego. I tu się 
okazała wyższość znajomości natury ludzkiej u Komendanta. Dlatego nam się  
w głowie nie przewróciło, dlatego pamiętamy, skąd wyszliśmy, wiemy, że większość 
z nas wyszła z chat, albo z małych domków ludzi pracy. Na pracy tych ludzi właśnie  
z chat i domków oprzemy naszą polską pracę; sięgniemy do mas przede wszystkim, 
do chłopów, nie tylko dlatego, że jest ich najwięcej, ale i dlatego, że tu jest najwięcej 
utajonej energii i siły – do robotników, rzemieślników i inteligencji pracującej. Aby 
sięgnąć do tych mas, trzeba wiedzieć, co one myślą i czują. Dlatego też musimy 
głęboko te rzeczy badać, dlatego zakazałem zarówno masowych konfiskat, jak 
i masowych aresztowań, bo gdy się masowo aresztuje, to aresztuje się ludzi naj-
biedniejszych, którzy nie umieją się bronić, a gdy się masowo konfiskuje, to zna-
czy, że Rząd boi się wszystkiego, co o nim piszą. Mocny Rząd nie potrzebuje się 
bać tego, co piszą, mocny Rząd nie potrzebuje masowych konfiskat. Jednem sło-
wem musimy wiedzieć, co myśli i czuje tzw. dotychczas „szary człowiek”. Proszę 
kolegów, jest to dla mnie nazwa wstrętna, ja tę nazwę zwalczam. „Szary człowiek” 
– to ktoś nie powiedział, ale wypluł tę nazwę. Szarzyzna, to kolor trupi. Narzucili 
nam tę nazwę ci, którzy wszystko w Polsce na szaro widzieć pragną. Nawet naj-
biedniejszy człowiek ma swoje ideały życiowe, do których dąży, a więc ma swoją 
grę barw życia. Trzeba mu tylko stworzyć możliwość pracy.

jezyk_polskiej_polityki.indd   260 2005-11-28   09:08:25



261

Przekonałem się, proszę Kolegów, już przez ten krótki czas, że tam, gdzie jest 
chociaż trochę roboty i gdzie nie ma głodu, tam nie ma komunizmu. Nie łudźmy 
się, że policyjnymi środkami zwalczymy komunizm. Proszę Kolegów, komuniści 
niewątpliwie wykorzystują to, że ludzie są głodni, ale to nie jest metoda rządzenia, 
aby prawdziwi komuniści chodzili wolni po Polsce, a ludzie głodni byli wtrącani do 
więzień. Przeciwnie robić trzeba – dać głodnym chleba, a komunistów sadzać do 
więzienia. Ja, proszę Kolegów, jestem głęboko przekonany, że głównym zadaniem 
naszem jest dać głodnym jeść przez zapewnienie im pracy.

Jeżeli tego uczynić nie potrafię, jeżeli uznam, że jest to rzecz dla mnie
niewykonalna, to odejdę, niech to robi ten, co zrobić to potrafi.

Metoda aresztowań i gnębienia nie pomoże. Na pewno będziemy mieli 
spokój, skoro częściowo choćby rozładujemy bezrobocie. Ja w to głęboko 
wierzę. Dlatego, proszę Kolegów, musimy się zabrać do programu gospodar-
czego. Cóż to jest ten program? To jest właśnie zagadnienie bezrobocia, to 
jest przeludnienie wsi, to jest utrzymanie waluty, to jest zrównoważenie bu-
dżetu, to jest rozwój przemysłu, a w szczególności przemysłu pracującego dla 
obrony Państwa. Musimy mieć do tego plan walki. Tego planu walki ja Wam, 
Koledzy, nie powiem. Ten plan się robi. Nie powiem Wam nie tylko dlatego, 
że jest to przedwczesne, że jest niegotowy, ale to byłoby nierozsądne i niebez-
pieczne. My nie wiemy, jakie będą warunki za dwa, trzy miesiące. Być może, 
będę musiał ten plan zmienić, a nie chcę wtedy wprowadzać zwątpienia z tego 
powodu. Proszę, ażebyście mieli zaufanie do tego Rządu, czekali, co zrobi,  
a później ustosunkujecie się rzeczowo do tego, co zrobił. W tej chwili mówie-
nie o tym planie byłoby nierozsądne. Zresztą ogólne wytyczne planu gospo-
darczego Rządu wyjaśni na komisji p. Wicepremier Kwiatkowski. Ponieważ  
w rzeczach gospodarczych tak się stało, że życie gospodarcze idzie obecnie 
prędzej, niż obrady parlamentu, więc przychodzę do Kolegów z prośbą znowu  
o pełnomocnictwa. Wierzcie mi jako koledze, że bynajmniej nie cierpię na głód 
władzy. Przeciwnie, mam tej władzy tyle, że nie potrzebuję jej więcej. Więc nie 
dlatego proszę o pełnomocnictwa, ażeby mieć jeszcze więcej władzy, ani dlate-
go, ażeby prestiż Sejmu umniejszyć. Najważniejszą rzeczą dla nas niechaj będzie 
prestiż Polski, to, aby móc rozładować bezrobocie i dać jeść głodnym.

Uważam, że metodą pełnomocnictw prędzej do tego dojdziemy, pre-
stiżu Sejmu nie zachwiejemy, a władz Rządu nie będzie przez to większą, niż 
jej potrzebuję.

Apeluję do Kolegów, ażebyście mi pomogli w sprawie, którą muszę zro-
bić. Żeby Wam pokazać moją lojalność, powiem, że nie wykorzystałem ani 
jednego dekretu dotychczas dlatego, że uważam, iż te dekrety daliście rządowi 
Premiera Kościałkowskiego. Na przyszłość także to tylko będę wykorzysty-
wał, co będzie mi konieczne. Proszę bardzo, ażebyście sądzili mój Rząd we-
dług rzeczy obiektywnych.

A teraz słów kilka w sprawie chwili, w której przychodzi do władzy ten Rząd.
Każdemu Rządowi, który przychodzi do władzy, wydaje się, że przycho-

dzi w sytuacji osobliwej. Ta sytuacja nie jest osobliwą, ale musimy sobie zdać 
sprawę, jaką jest. Sytuacja polityczna jest lepsza, niżby można było przypusz-
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czać. Kiedy źrenice Komendanta pokryło bielmo śmierci, te źrenice, które 
były dla nas drogowskazami, była możliwość przypuszczenia, że zostajemy 
w zupełnym mroku. Tymczasem epoka geniuszu Komendanta nie skończyła 
się wraz z Jego śmiercią. Żyjemy dalej w tej epoce, posiadamy wodza, któ-
rego Komendant wyznaczył, jako strażnika całości granic Rzeczypospolitej,  
a który jednocześnie sprawuje czujny nadzór nad duszą narodu. Koledzy, 
temu Wodzowi musimy oddać wszystkie nasze siły, musimy mu ofiarować tak
samo ostatnią kroplę krwi, jak to robiliśmy dla Komendanta. 

Dlaczego mamy to robić? Czy Śmigły obiecuje nam jakieś nowe dosto-
jeństwa, jakieś nowe zaszczyty? Nie, tak samo, jak swego czasu Komendant, 
on nic nie obiecuje. Daje za to jedynie twardy rozkaz, który wyraża się w jed-
nym zdaniu: „trzeba zacząć surowe życie”. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 26. posiedzenia Sejmu z 4 czerwca 1936 r.,
w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 6-10.
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Premierzy Polski Ludowej

Edward Osóbka-Morawski 
Expose z 2 stycznia 1945 r.

Stajemy przed Wami, Obywatele Posłowie, jako Rząd Tymczasowy 
Rzeczypospolitej, utworzony na wyzwolonej ziemi polskiej zgodnie z zasadami 
obowiązującej Konstytucji z 1921 r. Jako konsekwentni i szczerzy demokraci 
stoimy na stanowisku, że rząd stały wyłoniony będzie przez Sejm Ustawodaw-
czy, wybrany przez cały Naród, w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, 
równym, tajnym i stosunkowym. Temu rządowi, z chwilą jego powstania, nie-
zwłocznie przekażemy władzę.

Przyspieszenie tej chwili, chwili wyzwolenia całego kraju, chwili ostatecz-
nego zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi, uważamy za naczelne zadanie 
Rządu Tymczasowego.

Rząd uczyni wszystko, by udział narodu polskiego w walce z hitlery-
zmem był jak najwydatniejszy. Będziemy wzmacniać i rozbudowywać Wojsko 
Polskie, dumę narodu; zrobimy wszystko, by idąc ramię w ramię z potężną 
Armią Czerwoną do walki z faszyzmem, okryć nową chwałą oręż polski.

Będziemy też wspomagać i organizować walkę bohaterskich naszych 
partyzantów, toczących bój z najeźdźcą niemieckim za Wisłą.

Czerwona Armia, Wojsko Polskie i partyzanci polscy, swym wspólnym 
wysiłkiem i krwią zbliżają chwilę wyzwolenia całego kraju. Chwila ta już nie-
daleka. Poświęcimy dużo uwagi przygotowaniom do objęcia władzy na tych 
nowych terenach przez administrację Rządu Tymczasowego.

Będziemy dążyć do jak najszybszego zaprowadzenia ładu i porządku na 
oczyszczonych od nieprzyjaciela obszarach. Będziemy na terenach od Wi-
sły do Odry i Nysy budować niezwłocznie władzę demokratyczną, opartą  
o wyłonione przez naród i reprezentujące ten naród rady narodowe. Będzie-
my niezwłocznie realizować wielkie reformy społecznej, a przede wszyst-
kim zaspokoimy, tak jak to już zrobiliśmy na terenach na wschód od Wisły, 
odwieczny pęd chłopa do ziemi, przeprowadzając natychmiast, zgodnie  
z ustawą z 6 września ub. r., reformę rolną.

Odnieśliśmy wielki sukces na arenie międzynarodowej. Nasze rewin-
dykacje na zachodzie, połączenie z Macierzą odwiecznie polskich ziem nad 
Odrą, Nysa i nad Bałtykiem, uznane już od dawna za słuszne przez naszego 
Wielkiego Sprzymierzeńcami — ZSRR, znalazły uznanie w ustach premie-
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ra sojuszniczej Wielkiej Brytanii, Churchilla. Również słuszność stanowiska 
PKWN w sprawie granicy wschodniej została potwierdzona przez dalszy bieg 
wypadków. Sprawa naszych granic na zachodzie, sprawa właściwego i god-
nego miejsca Polski w Europie, będzie jedną z podstawowych trosk Rządu. 
Będziemy usilnie pracować, by na przyszłej konferencji pokojowej Polska mia-
ła odpowiedni głos i by jej słuszne żądania graniczne na zachodzie, żądania 
odszkodowań od Niemiec i kary na zbrodniarzach wojennych, którzy przez  
5 lat znęcali się nad naszym narodem, otrzymały zadośćuczynienie.

Wyzwolimy szybko nasz kraj, wygramy nie tylko wojnę, ale i pokój, jeżeli 
wzmocnimy jedność narodową, której wyrazem jest Krajowa Rada Narodowa 
i utworzony przez nią Rząd.

Rząd, który staje przed Izbą, oparty jest na szczerym porozumieniu 
czterech stronnictw demokratycznych: Stronnictwa Ludowego, Polskiej Par-
tii Socjalistycznej, Polskiej Partii Robotniczej i Stronnictwa Demokratyczne-
go. Wchodzą też do niego bezpartyjni demokraci. Będziemy strzec jedności 
demokracji polskiej, jak źrenicy oka. Pracowaliśmy wspólnie w podziemiu. 
Pracowaliśmy w harmonii i zgodzie w Polskim Komitecie Wyzwolenia Na-
rodowego. Scementowała nas wspólna walką. Zgodna współpraca i jedność 
stronnictw jest trwałą zdobyczą całego narodu.

I jakże śmiesznie wyglądają pretensje sanacyjnych i endeckich reakcjo-
nistów z Londynu, usiłujących przeciwstawić naszemu rządowi, powstałemu 
z narodu i reprezentującemu naród sprawującemu realną władzę w Polsce 
– pretensje rządu na emigracji p. Arciszewskiego – rzekomego „socjalisty”. 
Opinia publiczna w kraju i za granicą wie, że jest to rząd zjednoczonych faszy-
stów, spod znaku Sosnkowskiego, Raczkiewicza, Bieleckiego. Wie, że pseudo-
socjaliści – Arciszewski, Kwapiński i Pragier – to tylko figowy listek, mający
okryć reakcyjną istotę tego „rządu”. Temu przekonaniu dała wyraz również 
większość prasy angielskiej i amerykańskiej. 

Pan Mikołajczyk wraz z grupą emigracyjnych ludowców nie wszedł do 
rządu pana Arciszewskiego. Ale nie tylko nie zerwał z reakcją, lecz pozosta-
jąc pod kuratelą sanacji wraz ze swymi przyjaciółmi zadeklarował poparcie 
dla gabinetu pana Arciszewskiego. Wiemy też teraz, że terroryści, którzy 
zza węgła mordują polskich demokratów, nie robią tego bez wiedzy pana 
Mikołajczyka. W tych warunkach p. Mikołajczyk sam siebie skazał na izola-
cję od narodu i obozu polskiej demokracji i musi pozostać w zagranicznym 
ustroniu. Oczywiście wiemy dokładnie, że stanowisko p. Mikołajczyka nie 
odzwierciedla poglądów całej emigracji, że na emigracji w Londynie i gdzie 
indziej jest wielu prawdziwych patriotów, szczerych demokratów i tęgich fa-
chowców. Tych, jak również błądzących po manowcach uczciwych Polaków, 
którzy postanowią w szczerych intencjach powrócić do kraju, aby budować 
razem z nami nową demokratyczną Polskę, powitamy z radością. Oderwanie 
się od narodu, kłótnie w grupach emigracyjnych, ciasne i egoistyczne ich 
interesy, pożądliwe dążenia za wszelką cenę do żłobu i władzy wbrew woli 
narodu, doprowadziły londyńskich wodzirejów do wewnętrznego rozkładu, 
do jawnego bankructwa, wepchnęły ich w ślepy zaułek.
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Uzależnione od reakcji emigracyjnej organizacje w kraju przeżywają agonię 
lub staczają się w bagno moralne. Na terenach okupowanych NSZ i resztki AK 
sprzęgają się coraz ściślej z Niemcami. Na terenach wyzwolonych AK przegrała 
zainicjowaną przez swe dowództwo kampanię bojkotu mobilizacji, bojkotu świad-
czeń rzeczowych, odbudowy administracji, szkół itp. Nie udały się też naszej reak-
cji, dzięki godnej i wspaniałej postawie narodu, próby wzniecenia walk bratobój-
czych. Naród polski znalazł w sobie dość sił, aby udaremnić wysiłki reakcji wtrą-
cenia Polski w odmęt wojny domowej. AK zostało izolowane od mas. Dziś kryzys 
w AK zaszedł tak daleko, że własne dowództwo zmuszone było rozwiązać resztki 
organizacji na obszarach, oczyszczonych od nieprzyjaciela. Oczywiście faszyści 
nie rezygnowali z walki z demokracją. Na miejsce AK utworzyli wąską organizację 
terrorystyczną, usiłującą przenikać do aparatu państwowego, do wojska, do partii 
politycznych. W jakim celu? Oczywiście nie po to, by wzmacniać Polskę, lecz by ją 
osłabiać, by w ostatecznym rachunku działać na rękę Niemcom.

Zapowiadamy: demokracja wzmoże jeszcze walkę ze swoimi wrogami. 
Niech ci, co trwać będą na pozycjach reakcji i terroryzmu, nie oczekują od nas 
pobłażania ani litości.

Silny poparciem zjednoczonego narodu i zjednoczonej demokracji, 
Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej stać będzie u steru, aż doprowadzi dzieło 
wyzwolenia Polski do końca, aż do zniszczenia reakcyjnej, wrogiej agentury; 
trwać będzie na posterunku, aż do zwołania Sejmu Ustawodawczego i wyło-
nienia rządu stałego.

Kierujemy politykę zagraniczną Polski na nowe tory. Zmierzamy kon-
sekwentnie do tego, by przyjaźń i solidarność narodów słowiańskich stały 
się twórczym, doniosłym czynnikiem w kształtowaniu stosunków politycz-
nych w Europie, by stały się realną gwarancją i jednym z najistotniejszych 
czynników zbiorowego bezpieczeństwa. Narody słowiańskie, które złoży-
ły tak obfita daninę krwi i hekatomby ofiar w poprzedniej i obecnej walce 
z barbarzyńską agresją Niemiec, mają wszelkie powody do tego, aby wspól-
nym wysiłkiem zabezpieczyć się przed nową napaścią i stworzyć warunki dla 
pokojowego rozwoju olbrzymich sił twórczych, tkwiących w tych narodach.

Jest sprawą honoru Polski, jest szlachetną ambicją Polaków zająć – obok 
wielkiego narodu rosyjskiego i innych narodów słowiańskich – przodujące 
miejsce w rodzinie tych narodów. Dążyć będziemy przede wszystkim do za-
cieśnienia i rozbudowania przyjaznych stosunków między Polską a naszym 
wielkim sąsiadem – ZSRR; do nawiązania bezpośrednich stosunków dyplo-
matycznych i zacieśnienia sąsiedzkiej przyjaźni z bratnimi republikami sowiec-
kimi: Ukrainą, Białorusią i Litwą. Ułatwi nam to także obopólne przeprowa-
dzenie dobrowolnej wymiany ludności, która raz na zawsze radykalnie zli-
kwiduje nasze zagmatwane stosunki narodowościowe. Naszym pragnieniem 
jest znaczne rozszerzenie tak niezbędnych dla Polski stosunków handlowych 
ze Związkiem Radzieckim. Cały szereg konwencji, jak: konsularna, kolejowa, 
pocztowo-telegraficzna, o małym ruchu granicznym, do których zawarcia
przygotowujemy się – pozwoli ustalić coraz to sprawniej funkcjonujący sys-
tem przyjacielskich stosunków między obydwoma krajami.
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Naszym gorącym pragnieniem jest utrwalenie jak najbardziej przyjaznych 
stosunków z Anglią i Stanami Zjednoczonymi, które wnoszą tak wielki wkład do 
sprawy rozgromienia Niemiec hitlerowskich i które wraz ze Związkiem Sowiec-
kim tworzyć będą zręby bezpieczeństwa zbiorowego, wytyczone na konferencji 
w Dumbarton-Oaks, w realizacji których Polska jest żywotnie zainteresowana.

Istnieją wszelkie warunki dla ożywionych stosunków gospodarczych i kultu-
ralnych między odrodzoną, gospodarczo i politycznie znacznie wzmocnioną 
Polską a wielkimi krajami anglo-saskimi. Serdecznie powitaliśmy w Lublinie 
przedstawiciela Rządu Tymczasowego Republiki Francuskiej i wierzymy,  
że obecność jego przyczyni się do dalszego pogłębienia przyjaźni i współpra-
cy między Francją i Polską.

Wierzymy, że nasze stosunki sąsiedzkie z Czechosłowacją będą się ukła-
dały jak najpomyślniej, albowiem jest to podyktowane przynależnością do 
wspólnej rodziny narodów słowiańskich, a przede wszystkim wspólnością 
interesów w obronie przed niemiecką agresją i wspólną przyjaźnią ze Związ-
kiem Radzieckim, któremu nasze narody w lwiej mierze zawdzięczać będą 
swe wyzwolenie. Zmierzamy też do nawiązania stosunków dyplomatycznych  
ze wszystkimi innymi demokratycznymi państwami.

W dziedzinie administracji publicznej dążyć będziemy w pierwszym rzędzie 
do umocnienia i rozbudowy podstawowych komórek naszej demokracji, orga-
nów samorządu i kontroli społecznej – wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
rad narodowych. Będziemy w dziedzinie administracji, podobnie jak i w innych 
dziedzinach, wysuwać z ludu, kształcić i wychowywać nowe kadry urzędnicze.

W dziedzinie bezpieczeństwa publicznego zmierzać będziemy do zapew-
nienia ładu i porządku, ustalonego przez demokratyczną Polskę, łamiąc bez-
względnie wszelkie zbrodnicze zakusy, wymierzone przeciwko odrodzonej 
państwowości polskiej, przeciwko najżywotniejszym interesom narodu. Tępić 
będziemy zarazem samowolę i nadużycia władzy, będziemy żądać od milicji 
ścisłego przestrzegania prawa i ochrony porządku. Postaramy się zapewnić 
milicjantowi tego rodzaju warunki materialne, które pozwolą mu z całym po-
święceniem pełnić swą trudną, odpowiedzialną i zaszczytną służbę.

Sądownictwo będziemy nadal udemokratyczniać i usprawniać. W najbliż-
szym czasie uruchomione będą sądy przysięgłych. Będziemy domagać się od 
sądów, aby sprawiedliwa i szybka kara nie ominęła też ani jednego przestępcy, 
ani jednego zdrajcy narodu.

W dziedzinie szkolnictwa dążyć będziemy nadal do zrealizowania zasady 
bezpłatności na wszystkich stopniach. Szkoły wszelkich stopni i typów dostęp-
ne być muszą dziecku robotnika i chłopa. Zwalczać będziemy analfabetyzm, 
smutny spadek po rządach przedwrześniowych, a przede wszystkim po rządach 
hitlerowskiej okupacji. Przełamywać będziemy, nie szczędząc sił, trudności,  
z którymi boryka się szkoła na terenach wyzwolonych: katastrofalny brak pod-
ręczników i pomocy szkolnych, trudności lokalowe i brak wykwalifikowanych
sił nauczycielskich, w zbrodniczy sposób tępionych przez niemieckich najeźdź-
ców. Uczynimy wszystko, by poprawić warunki materialne i zaopatrzeniowe na-
uczycielskie, kształcić będziemy nowe zastępy nauczycieli dla tych połaci Polski, 
które czekają na chwilę wyzwolenia od niemieckiego jarzma.
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Jesteśmy zdecydowani, wspólnie z ofiarnym i patriotycznym ogółem
nauczycielskim, usunąć ze szkół wszelkie objawy tendencji antydemokratycz-
nych, które dają się jeszcze we znaki. Tego rodzaju objawy nie będą tolero-
wane. Zapewnimy całkowitą wolność sumienia w szkolnictwie, jak i w całym 
życiu publicznym. Będziemy śmiało rozbudowywać nowe szkolnictwo wyż-
sze: uniwersytety, politechniki i instytuty, aby zaspokoić ogromny pęd naszej 
młodzieży do nauki. Zwłaszcza przed szkolnictwem rolniczym i zawodowym 
na wsi przez rozbudowę uniwersytetów rolniczych i wiejskich domów kultury 
otwierają się wspaniałe perspektywy, wskutek uzyskania na ten cel pałaców  
i dworów pańskich w ramach reformy rolnej. Rozbudowywać będziemy sieć 
powszechnych, jednolitych, samorządowych bibliotek publicznych.

Rozbudujemy szeroko opiekę nad młodzieżą, zaniedbaną pod wzglę-
dem oświatowym, wychowawczym i zawodowym podczas straszliwej oku-
pacji hitlerowskiej.

Robotnik polski, który ofiarnie walczył z okupantem o wolność i niepod-
ległość kraju, musi mieć zapewnione warunki ludzkiej egzystencji. Rozbudo-
wywać będziemy ubezpieczenia społeczne wszelkiego typu.

Podniesiemy rolę świata pracy przez ustawowe wprowadzenie rad zakłado-
wych i nadanie im szerokich kompetencji w dziedzinie obrony interesów robotni-
czych, ochrony pracy, wpływu na warunki pracy i na całokształt działalności 
przedsiębiorstwa. Zacieśnimy współpracę ze związkami zawodowymi robotni-
ków i pracowników. W dalszym ciągu dążeniem Rządu będzie podniesienie real-
nych płac nie przez wzrost płac nominalnych, ale przez uefektywnienie systemu 
kartkowego i wprowadzenie opłat premialnych, z jednoczesnym stopniowym 
likwidowaniem niezdrowego systemu opłat w naturze.

Z kolei Państwo żądać będzie od świadomego robotnika – współgo-
spodarza kraju – maksymalnego udziału w wysiłku wojennym narodu, rze-
telnej i uczciwej pracy oraz podniesienia wydajności tej pracy.

Chłop polski na terenach wyzwolonych otrzyma ziemię obszarniczą. Tro-
ską Rządu będzie danie ziemi tym chłopom, którzy jej jeszcze nie otrzymali na 
terenach nowych, rewindykowanych od Niemiec. Przed wsią polską, w której nie 
ma już obszarnika, otwiera się wielka przyszłość. Na zjazdach chłopskich wyra-
żane jest powszechne pragnienie wsi, polepszenia swojego bytu drogą samopo-
mocy i organizowania spółdzielni rozmaitych typów. Państwo ze wszystkich sił 
poprze te dążenia chłopa-gospodarza, przychodząc organizacjom samopomocy 
chłopskiej z pomocą moralną: i materialną. Szczególnie dołożymy starań w celu 
sprawnego przeprowadzenia wiosennej kampanii siewnej.

Inteligencja polska: uczeni, pisarze, artyści, nauczycielstwo i inni, oto-
czeni będą specjalną opieką. Stworzony zostanie fundusz Kultury Polskiej, 
którego zadaniem będzie pomoc instytucjom i osobom, pracującym w dzie-
dzinie kultury.

Zabezpieczymy wiele dóbr kulturalnych (obrazy, rzeźby, biblioteki), któ-
re były dotychczas w egoistycznym władaniu dworów obszarniczych i udo-
stępnimy je, oddając na użytek powszechny, zwłaszcza że publiczne placówki 
kulturalne zostały przez okupanta rozgrabione i wyniszczone.
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Troską Rządu będzie pomoc wysiedlonym przez hitlerowców ze swych sta-
rych miejsc osiedlenia Polakom w powrocie do ich rodzinnych zagród i domów.

Dla czasowo wysiedlonej ludności pasa przyfrontowego zorganizowana 
będzie wydatniejsza pomoc.

Polakom, rozsianym poza granicami kraju, którzy nie zhańbili się wrogością 
do odrodzonej Polski, Rząd dopomoże, gdy zechcą wrócić do kraju i stworzy im 
warunki egzystencji na odzyskanych od Niemców obszarach na zachodzie.

Pozostała przy życiu ludność żydowska będzie w pełni korzystała nie 
tylko z prawnego, ale i faktycznego równouprawnienia, jak również z pomocy 
w założeniu warsztatów pracy. Rząd nie będzie też krępował emigracji Żydów, 
opartej na zasadach całkowitej dobrowolności.

Pokryjemy cały kraj siecią klubów i domów kultury, w których robotnik, 
chłop i pracownik znajdą odpoczynek i rozrywkę kulturalną, czym odciągnie-
my społeczeństwo od złego wpływu szynków i karczem.

Za pośrednictwem tych klubów, domów kultury, teatru, kina, odczytu, 
musimy przeprowadzić wielką pracę nad odbudową moralnego uzdrowienia 
społeczeństwa, zatrutego w czasie okupacji hitlerowskiej. Dążyć będziemy do 
radiofonizacji całego kraju.

Przygotujemy się do planowej odbudowy naszych spalonych wsi i zrujnowa-
nych miast, do rozbudowy spółdzielczych i społecznych osiedli mieszkaniowych, 
do likwidacji wielkiej nędzy mieszkaniowej w naszym kraju.

Rozbudujemy szeroko, w miarę naszych możliwości, kadry lekarskie i sanitar-
ne oraz szpitalnictwo zarówno w mieście, jak i na wsi.

Jakie są zamierzenia gospodarcze Rządu na najbliższy okres?
Za najpilniejsze zadanie w dziedzinie rolnictwa Rząd uważa przygotowanie 

i przeprowadzenie wiosennego siewu. Na skutek sabotażu obszarników i działań 
wojennych, jesienią ubiegłego roku nie została zasiana część ozimin. Niedobór 
ten musi być pokryty w czasie siewu wiosennego.

W ten sposób wiosną tego roku obszar zasiewów musi być poważnie 
zwiększony w stosunku do lat ubiegłych. Wykonanie tego trudnego zadania bę-
dzie wymagało mobilizacji wszystkich twórczych sił naszej wsi. Pomoc dla rol-
nictwa pójdzie przede wszystkim po dwóch liniach przez udzielenie pomocy  
w ziarnie oraz w mechanicznej sile pociągowej dla uzupełnienia braków sprzężaju. 
Odpowiednie kroki w celu zgromadzenia rezerwy siewnej zostały już poczynione. 
Chcę skorzystać z okazji i przestrzec wszystkich zainteresowanych, że wszelkie 
naruszenie dyrektyw rządowych w zakresie rezerwy siewnej, wszelkie zużywanie 
zbóż selekcyjnych i w ogóle zbóż przeznaczonych na zasiew dla celów konsump-
cyjnych będzie surowo karane. Jeżeli chodzi o mechaniczną siłę pociągową, to 
wskutek starań, poczynionych przez Rząd, będziemy dysponowali pewną liczbą 
importowych traktorów. Zarówno zboże siewne, jak i traktory zostaną w pierw-
szym rzędzie użyte dla obsługi indywidualnych gospodarstw, powstałych w rezul-
tacie reformy rolnej oraz dla obsługi tych części kraju, w których zasiewów nie do-
konano wskutek działań wojennych i które w rezultacie tych działań zostały naj-
bardziej zniszczone. Akcję pomocy w siewie wiosennym Rząd będzie realizował 
w ścisłej współpracy i w oparciu o organizację Związku Samopomocy Chłopskiej, 
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który jest wyrazem tendencji wsi do przebudowy rolnictwa i podniesienia jego 
poziomu w nowych warunkach, wynikłych w rezultacie likwidacji obszarnictwa, 
przebudowy opartej o istnienie i rozwój indywidualnych gospodarstw chłopskich. 
Już teraz możemy stwierdzić; że normy świadczeń rzeczowych na rok przyszły 
zostaną tak skonstruowane, że ci rolnicy, którzy rozszerzą obszar zasiewów, będą 
korzystali z wydatnych ulg. Ludności miejskiej: robotnikom i pracownikom, chcą-
cym uprawiać działki warzywniczo-ogrodnicze, Państwo pomoże w nasionach  
i innych niezbędnych do tej akcji potrzebach.

W dalszym ciągu dążyć będziemy do maksymalnego uruchomienia i od-
budowy przemysłu i to zarówno państwowego, znajdującego się pod zarzą-
dem państwowym, samorządowego, spółdzielczego jak i prywatnego. Chociaż 
efekty osiągnięte w tej dziedzinie są niewątpliwie poważne jednakże pozostaje 
tu jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Dla zakładów przemysłowych, już uru-
chomionych, zagadnieniem pierwszorzędnej wagi – jak to już zaznaczyłem 
– staje się podniesienie wydajności pracy, która – stwierdzić to należy – choć 
wyższa niż za czasów niemieckiej okupacji – jest jeszcze bardzo niska i zupeł-
nie niewspółmierna z tym wysiłkiem, którego od nas wymaga ciężka walka  
o wypędzenie niemieckich zaborców.

W celu podniesienia wydajności pracy zostanie wprowadzony system opłat 
premialnych dla zakładów – jako całości – i dla poszczególnych robotników  
i pracowników umysłowych – indywidualnie. Premie te będą zarówno gotów-
kowe, jak i w naturze w towarach spożywczych i przemysłowych. Nie mniejszej 
wagi zagadnienie stanowi sprawa rentowności zakładów, która dotychczas była 
prawie całkowicie poza polem widzenia przemysłu państwowego. Dziś chodzi 
już nie tylko o to, żeby produkować, ale żeby produkować wydajnie, oszczędnie 
i przynosić Państwu zysk. Ogólny plan działalności przemysłu, który po raz 
pierwszy sporządzony został na pierwszy kwartał 1945 r., ułatwi niewątpliwie 
osiągnięcie tych zadań i przyczyni się do w zmożenia dyscypliny pracy.

Do poważnych zadań należy uruchomienie tych zakładów przemysłowych, 
których zniszczenia, poczynione przez okupanta, są bardzo znaczne i wymagają 
dużych inwestycji i wielkiego nakładu pracy. Wielka ilość takich zakładów stoi 
po dziś dzień bezczynnie. Stan ten nie może trwać dłużej. W najbliższym okresie 
musimy dokonać całkowitej odbudowy przemysłu na terenach wyzwolonych. 
Odbudowa ta musi być połączona z pewną rekonstrukcją, zwłaszcza w dzie-
dzinie sieci i urządzeń energetycznych, które muszą zostać przystosowane do 
nowych warunków, szczególnie w dziedzinie zaopatrzenia w paliwo. Przemysł, 
nie zaniedbując swych zadań w stosunku do ludności cywilnej miast i wsi, musi 
znacznie zwiększyć swój wysiłek dla armii walczących. Zaspokojenie potrzeb 
armii winno być punktem honoru wszystkich pracowników przemysłu.

W dziedzinie aprowizacji czeka nas jeszcze wielki i żmudny wysiłek. 
Stwierdzić należy, że system kartkowy, nie bacząc na dostateczne zapasy żyw-
ności, funkcjonuje tylko częściowo, nie obejmuje niektórych terenów prawie 
zupełnie. Przyczyna leży częściowo i w trudnościach transportowych, jednak-
że w większym stopniu wynika z bierności i niedołęstwa miejscowych władz  
i organizacji gospodarczych. To samo dotyczy premii związanych z rzeczowy-
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mi świadczeniami wojennymi, które – mimo to, że towary są i szereg powia-
tów wykonał ciążące na nich obowiązki dostawy – docierają do chłopa bardzo 
powoli. Dołożymy starań, aby te braki usunąć.

Wszystkie organy władzy i organizacje gospodarcze muszą zrozumieć 
że bezczynność i bierność w dziedzinie aprowizacji kraju nie tylko nie będą 
tolerowane, ale surowo karane.

Zorganizowanie specjalnego Ministerstwa Aprowizacji i Handlu wska-
zuje, jak wielką wagę przywiązujemy do zagadnienia aprowizacji kraju. Do-
tychczasowy system kartkowy musi ulec rozszerzeniu na tę część ludności 
rolniczej, która w rezultacie ewakuacji ze strefy działań wojennych została 
pozbawiona możności samodzielnego wyżywienia się. Stawia to przed apro-
wizacją nowe, skomplikowane zadania.

Obecnie po Kongresie Spółdzielczym i unifikacji ruchu spółdzielczego,
po zacieśnieniu współpracy spółdzielczości z organami rządowymi, spodzie-
wamy się w dziedzinie usprawnienia aprowizacji dużej poprawy.

W ogóle spółdzielczy ruch uważamy za główną dźwignię rozwoju 
gospodarczego naszego Państwa, jak również za jedną z dróg likwidacji rozpa-
noszonej i szkodliwej lichwy oraz spekulacji. Będziemy popierać tylko taki han-
del prywatny, który stać będzie na poziomie swojego zawodu i etyki kupieckiej.

Pilnym zadaniem staje się uporządkowanie rynku pracy. Stan rzeczy,  
w którym przy ogromie prac do wykonania i wielkiej ilości rąk do pracy nie 
można często otrzymać siły roboczej – nie może dłużej trwać. Nie zawahamy 
się dla zaradzenia złu, jeśli zajdzie tego potrzeba, wprowadzić przymusu pra-
cy oraz wydać innych zarządzeń, jak np. – wysiedlenia niepracującej ludności  
z większych miast itp. Będziemy też zwiększali naszą walkę z lichwą i spekula-
cją – ten szkodliwy spadek po okupacji hitlerowskiej, obecną zmorę ludności 
pracującej i przyczynę niechęci do produktywnej pracy.

W poprzednim swoim expose zadeklarowałem wyrzeczenie się wszel-
kich tendencji inflacyjnych. Dziś mogę oświadczyć, że polityki tej przestrze-
galiśmy całkowicie i idziemy w kierunku szybkiego osiągnięcia pełnej rów-
nowagi budżetowej.

Jednym z podstawowych elementów naszego budżetu musi być dochód 
z przedsiębiorstw państwowych. Ważnym zadaniem będzie także wprowadze-
nie podatku od zysków wojennych, którego domaga się społeczeństwo, oraz 
konfiskata na rzecz Skarbu Państwa mienia volksdeutschów i zdrajców naro-
du. Dla osiągnięcia zniżki cen i podniesienia realnych płac przygotowujemy 
szereg poważnych posunięć deflacyjnych.

Gospodarujemy dotychczas tylko na części terytorium Polski. Wiemy, 
że w niedługim czasie staniemy się gospodarzami całego kraju. Dokładamy 
wszelkich wysiłków, aby przygotować się do tego zadania również w dziedzi-
nie gospodarczej. Szykujemy kadry, szykujemy formy organizacyjne do tego, 
aby po wypędzeniu Niemców przejąć i uruchomić gospodarkę jak najszybciej, 
jak najsprawniej i z najmniejszymi stratami.

Wierzymy niezachwianie, że skoro potrafiliśmy wybrnąć z wielkich trud-
ności gospodarczych na części terytorium Polski, w trudnych warunkach, bez 
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surowców, bez paliwa, to tym bardziej przezwyciężymy olbrzymie trudności 
na całym bogatym terytorium naszego kraju.

Dziś stawiamy przed narodem, jako najważniejsze realne zadanie, mobi-
lizację wszystkich sił dla wniesienia naszego jak największego wkładu w dzieło 
wyzwolenia reszty kraju spod okupacji wroga.

Silni jednością narodu, jednością demokracji, śmiało patrzymy w przy-
szłość naszego demokratycznego Państwa. Wierzymy w Naród Polski i naród 
nas nie zawiedzie, tak jak my nie zawiedziemy narodu. Wierzymy, że gorący 
patriotyzm naszego narodu, że demokratyczne formy ustroju, w którym będą 
się mogły wyładować niespożyte siły ludu polskiego, a zwłaszcza jego młode-
go pokolenia, że najbardziej ważkie i umiłowane przez naród hasło budowy 
wielkiej, silnej, niepodległej i demokratycznej Polski ożywią nas wszystkich, 
cały naród, entuzjazmem pracy, twórczości i budowy dla siebie i przyszłych 
pokoleń jasnej i szczęśliwej przyszłości.

Cyt. za: Sprawozdanie z posiedzenia KRN sesja VI z 31 grudnia 1944 r. i 2-3 stycz-
nia 1945 r., s. 74-85.

Edward Osóbka-Morawski 
Expose z 3 maja 1945 r.

Obywatelu Prezydencie!
Obywatele Posłowie!
Przeżywamy wielkie i historyczne chwile w życiu naszego narodu. Cała 

prawie Polska wolna od najeźdźcy niemieckiego.
Święcimy triumf  sprawiedliwości nad barbarzyństwem niemieckim. 

Za cierpienia, niezłomną walkę i heroizm naszego narodu, za wierność Oj-
czyźnie, za morze wylanych łez i krwi, za miliony ofiar pomordowanych
rodaków w obozach i więzieniach niemieckich, doczekaliśmy się wolności 
i niepodległości oraz satysfakcji rozgromienia największego wroga naszego 
narodu i wroga ludzkości – hitlerowskich Niemiec.

Obok bohaterskiej, niezwyciężonej Armii wyzwolicielki, Armii Czerwo-
nej doniosły udział w wyzwoleniu naszej ojczyzny i w rozgromieniu armii 
hitlerowskich ma nasze dzielne, ofiarne Wojsko Polskie.

Żołnierz Wojska Polskiego, wierny syn swego narodu może z dumą po-
wiedzieć o sobie, iż w dziele wielkiego zwycięstwa nad Niemcami, w dzie-
le wyzwolenia Ojczyzny, w zdobyciu ziem niemieckich i w zdobyciu w dniu 
wczorajszym hitlerowskiej stolicy Berlina – był i jego poważny wkład; że na 
murach znienawidzonego Berlina zatknął on, obok sztandarów czerwonych, 
sztandary biało-czerwone, że za święte ruiny naszej Stolicy Warszawy zaniósł 
pomstę Narodu Polskiego do Berlina. Po wieczne czasy żyć będzie chwa-
ła bohaterskiej Armii Czerwonej i jej genialnego Wodza Marszałka Stalina,  
za wyzwolenie naszej Ojczyzny! Na wieki pozostanie w naszych sercach cześć 
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i miłość dla naszego Wojska Polskiego, za krew ofiarnie przelaną w walce 
o wyzwolenie Polski. Bliskie i drogie są nam również ofiary naszego żołnierza
polskiego, bijącego się dzielnie z dala od Ojczyzny za wyzwolenie innych na-
rodów spod okupacji i ucisku hitlerowskiego.

Wkroczyliśmy w nową erę naszych dziejów, kiedy żyć, pracować i budować 
będziemy w warunkach wolności, niepodległości i pokoju dla szczęścia naszego 
narodu, dla rozwoju i współpracy miłujących wolność narodów Europy i świata.

W tych wielkich historycznych dla nas dniach niechaj jeszcze żywszym tęt-
nem zabiją serca wszystkich naszych rodaków, niechaj jeszcze bardziej umocni 
się jedność całego narodu, tak bardzo niezbędna dla nowych wysiłków i dla no-
wych zwycięstw, które nas czekają w gospodarce pokojowej i odbudowie kraju.

Wojna obecna poczyniła olbrzymie spustoszenia gospodarcze i moral-
ne. Polska, która była polem bojów dwukrotnie: raz w czasie napadu na Polskę  
we wrześniu 1939 r., drugi raz w okresie ustępowania wojsk niemieckich pod na-
porem Armii Czerwonej – ucierpiała w tej wojnie ogromnie. Niezależnie od dzia-
łań wojennych Polska była w ciągu pięciu i pół lat wojny terenem najstraszliwszej 
okupacji hitlerowskiej, która dewastowała kraj i wyciskała żywotne soki narodu.

Barbarzyńca niemiecki mordował najdzielniejsze jednostki i warstwy naro-
du, burzył i grabił to, co najcenniejsze w naszej gospodarce i naszej kulturze.

Na ziemiach polskich i na oczach Polaków dokonał się wstrząsający 
dramat narodu żydowskiego, zwożonego tu ze wszystkich zakątków Europy. 
Na naszej ziemi w licznie rozsianych obozach śmierci mordowali zbrodniarze 
niemieccy miliony jeńców i obywateli sowieckich, francuskich, włoskich, bel-
gijskich, holenderskich, jugosłowiańskich, greckich i innych.

Na polskiej ziemi złowrogo dymiły piece Majdanka, Oświęcimia, zacza-
dzając atmosferę moralną, stępiając wśród mniej odpornych wrażliwość na 
codzienne, brutalne deptanie zasad etyki i moralności ludzkiej.

Teraz właśnie, kiedy zerwaliśmy dzięki Armii Czerwonej kajdany niewoli, 
kiedy wytężamy wszystkie siły dla odbudowy naszej państwowości, obnażyły 
się wszystkie rany naszego kraju i naszego narodu. .

Gdziekolwiek spojrzymy, wszędzie olbrzymie braki i spustoszenia. 
Zdewastowane fabryki, zrabowane surowce, zniszczony lub zrabowany trans-
port, zmniejszone pogłowie bydła i koni, obniżony do granic najniższych stan 
sanitarny i zdrowotny ludności, zlikwidowane uniwersytety, szkoły, biblioteki, 
teatry, muzea, zastraszające obniżenie poziomu moralności i uczciwości wśród 
dość licznych warstw naszego społeczeństwa. Wciąż jeszcze pracujemy w trud-
nych warunkach. Dźwigamy niełatwo brzemię ruiny wojennej. Nasz kolejarz 
czy górnik pracuje ofiarnie mimo dotkliwych wciąż jeszcze braków aprowizacyj-
nych. Nasz nauczyciel na skutek prawie całkowitego braku podręczników musi 
niejednokrotnie odręcznie lub na powielaczu przepisywać elementarz szkolny.

Demokracja polska ujęła ster władzy w swoje ręce w niezwykle trudnych 
warunkach. „Rządy” reakcyjnej emigracji londyńskiej pchały kraj ku nowej kata-
strofie, rozpętały zbrodnicze walki bratobójcze w kraju i kopały przepaść mię-
dzy Polską a Związkiem Radzieckim. W tych warunkach tylko obóz szczerze 
demokratyczny, tylko partie zdolne do zaktywizowania wszystkich zdrowych sił 
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w narodzie, tylko ludzie nie obarczeni odpowiedzialnością za dotychczasową 
katastrofalną politykę mogą wyprowadzić kraj z tak trudnego położenia.

W tych warunkach, które bez osłonek przedstawiamy narodowi tylko 
wysiłek najszerszych mas ludowych, tylko wysiłek całego narodu może dźwi-
gnąć kraj do nowego twórczego życia.

Każdy uczciwy Polak musi wziąć na siebie odpowiedzialność i pomóc 
wysiłkowi Rządu w jego ciężkiej pracy nad odbudową Państwa.

Kto chciał stanąć z nami do uczciwej pracy, tego powitaliśmy z całą życzliwo-
ścią, a kto jeszcze zechce to uczynić, znajdzie z naszej strony gorące przyjęcie.

Ale oskarżam z tego miejsca wszystkich tych, którzy, kierując się sobko-
stwem i ciasnym egoizmem, sabotują odradzające się Państwo dlatego tylko, 
że to nie oni stoją u steru Rządu. Nie stać ich nawet, prócz oszczerstw i defe-
tyzmu, na rzeczową i uczciwą krytykę.

Bierność, cóż dopiero sabotaż, wobec odradzającego się w tych warun-
kach Państwa jest niewybaczalną zbrodnią.

Demokracja polska ma dość siły na to, by karać i ukrócić samowolę wszelkie-
go rodzaju warchołów i sabotażystów oraz oduczyć pasożytnictwa spekulantów.

Twórcza praca w podźwignięciu z ruin naszego Państwa przyciąga co-
raz liczniejsze rzesze obywateli. Wielu wczoraj jeszcze otumanionych przez 
szkodników i warchołów politycznych, przez sługusów reakcji, dziś staje do 
szeregu budowniczych Państwa. Cenimy każdego fachowego pracownika, 
który szczerze chce oddać swe kwalifikacje w służbę odradzającego się Pań-
stwa. Otworzymy szeroko wrota dla tych, co kiedyś za chlebem lub w wyniku 
zawieruchy wojennej znaleźli się daleko od Ojczyzny. 

Kraj czeka na swych zdolnych inżynierów, uczonych, artystów, lekarzy, 
dzielnych oficerów, marynarzy, rzemieślników, robotników i rolników.

31 grudnia ub.r. zamknęliśmy pewien okres historyczny w dziejach walk 
nasze-go narodu o wolność i niepodległość, o rządy demokratyczne. Rok 
1944, od dnia powołania Krajowej Rady Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 
aż do dnia powołania Rządu Tymczasowego był rokiem walki demokracji pol-
skiej nie tylko z okupantem niemieckim, ale również z krajową i emigracyjną 
reakcją polską o zdrową myśl polityczną Polski, o duszę polskiego narodu. 
Siły obozu demokratycznego okrzepły w nierównej walce z reakcją, obficie
zasilaną z Londynu w latach straszliwej okupacji niemieckiej.

Reakcja, nie prowadząc istotnej walki z okupantem niemieckim, rozbudowy-
wała swój aparat przy pomocy obfitych środków finansowych, uważając za swój
cel główny zagarnięcie władzy w Polsce.

Kiedy została oswobodzona część terytorium Polski, kiedy walka poli-
tyczna została przeniesiona z wąskiej pozycji konspiracyjnej na szeroką arenę 
mas narodu i sytuacja zmieniła się radykalnie.

Samo życie, bieg wypadków odsłonił przed narodem całą nicość 
zbankrutowanej polityki sanacyjnych i reakcyjnych polityków londyńskich. 
Nie utrzymała się i nie sprawdziła ani jedna z tez politycznych reakcji. Po 
długiej nocy niewoli i okupacji naród był spragniony walki ze znienawidzo-
nym okupantem niemieckim i serdecznej pracy dla odbudowy swego państwa. 
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Toteż szybko ludzie uczciwi dostrzegli podłość i szkodnictwo tych, co nawo-
ływali do bojkotu pracy dla Państwa, do bojkotu Wojska Polskiego, świadczeń 
dla Wojska i naszych miast.

Równocześnie dzięki słusznej linii politycznej obozu demokratycznego 
zarówno na odcinku polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej, wzrastał szybko 
w narodzie autorytet Krajowej Rady Narodowej i Polskiego Komitetu Wy-
zwolenia Narodowego. Obóz demokratyczny dążył niezłomnie do urzeczy-
wistnienia swych podstawowych zadań zjednoczenia narodu dla walki z nie-
mieckim okupantem, przyjaźni ze Związkiem. Radzieckim i innymi aliantami, 
odbudowy kraju, przeprowadzenia niezbędnych reform społeczno-gospodar-
czych z wielką reformą rolną na czele.

Nie szczędziliśmy wysiłku, by jedność narodu urzeczywistnić. Nie raz 
składaliśmy dowody dobrej woli, wyciągając rękę do zgody. Wychodziliśmy 
z założenia, że kiedy przed narodem polskim stoją tak wielkie i ciężkie za-
dania, jak wyzwolenie reszty kraju spod okupacji niemieckiej i odbudowa 
straszliwie zdewastowanego życia gospodarczego i kulturalnego – nie czas 
na rywalizacje partyjne, lecz skupić należy wszystkie siły demokratyczne, siły 
całego narodu w służbie wolności, niepodległości i odbudowy.

Na wyciągnięta przez nas rękę do zgody odpowiedziano bojkotem 
najżywotniejszych spraw państwowych, skrytobójczymi kulami zza węgła do 
żołnierzy, oficerów i przedstawicieli obozu demokratycznej Polski. Rząd de-
mokratyczny zmuszony był odpowiedzieć surowymi konsekwencjami wobec 
zbrodniczych elementów, a naród odwrócił się od nich z pogardą.

Wszystko przemawia jednak za tym, że chwiejność pewnych kół, szcze-
gólnie spośród członków dawnego Stronnictwa Ludowego, ustępuje i ustę-
pować będzie coraz bardziej. Wyzbywają się oni coraz szybciej bezpłodnych 
wahań, gdyż wiedzą, że jeśli nie włączą się do obozu walczącej demokracji 
polskiej, utoną w grzęzawisku reakcji, staną się wbrew swej woli – sługusami 
reakcji. Nie ma innej drogi dla Polaka-demokraty niż ta, którą my kroczy-
my. Toteż idą oni tam, gdzie nakazuje im sumienie tam, gdzie jest ich jedyne 
miejsce – do obozu budowniczych demokratycznej państwowości polskiej, do 
obozu skupiającego się wokół Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej. Dla 
nich stoi otworem droga do twórczej pracy państwowej i politycznej.

Rząd Tymczasowy nigdy nie odnosił się i nie odnosi wrogo do szeregowych 
członków AK i innych ugrupowań, którzy szczerze deklarowali się lub deklarują 
w pracy dla Państwa. Wiemy, że wrogowie nasi obrali metodę maskowania się  
i wkradania do aparatu państwowego w celach dywersyjnych i sabotażowych, 
lecz potrafimy odróżnić ziarno od plew, dywersantów od ludzi dobrej woli. (...)

Z ofiar, wysiłku i bohaterstwa polskiego żołnierza odrodzonego Wojska
Polskiego rodzi się wolna, silna i niepodległa Polska, rośnie legenda o męstwie 
Polskiego Żołnierza, pogłębia się szacunek dla naszego narodu.

Mówiąc o Wojsku Polskim, ani na chwilę nie zapominamy o naszych 
dzielnych i bohaterskich żołnierzach i oficerach, walczących z Niemcami na
innych frontach. Wiemy, że wbrew zbrodniczym intencjom Andersów i in-
nych reakcyjnych generałów krew swą przelewają za wspólną sprawę, toteż 
nie wątpimy, że znajdą drogę do serca narodu, drogę powrotu do kraju. Nigdy 
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zaś bardziej, niż obecnie, nie był nam drogi i bliski każdy wartościowy i istotny 
wysiłek, który należy złączyć i pod sumować, aby ukazać w pełni wielkość 
naszego bohaterskiego narodu, aby godnie i dumnie upomnieć się o należne 
Polsce miejsce wśród narodów Europy i świata. 

Nasza Milicja i Bezpieczeństwo Publiczne pracują w niezwykle ciężkich 
warunkach. Odradzająca się państwowość nie mogła i nie może zapewnić jeszcze 
naszym organom bezpieczeństwa zaspokojenia często najbardziej elementarnych 
potrzeb, jak mundury, obuwie, zaaprowizowanie, podczas gdy pieniężne wynagro-
dzenie nie może być wysokie ze względu na politykę finansową Państwa.

Przedwojenny aparat bezpieczeństwa, dobierany odpowiednio przez sa-
nację, okazał się w okresie okupacji całkowicie zgniłym, poszedł w swej więk-
szości na taką czy inną współpracę z okupantem, toteż został znienawidzony 
przez cały naród. Jest więc nie do pomyślenia, aby go użyć w nowo tworzo-
nym aparacie bezpieczeństwa. Pierwszymi kadrami naszego bezpieczeństwa 
byli partyzanci. Dzielnym, odważnym, młodym bojownikom konspiracji  
i walki z okupantem niemieckim brak jednak często doświadczenia w tym 
zakresie i znajomości przepisów prawa. Nieraz działali więc sposobem, „par-
tyzanckim”. Tymczasem innego aparatu jeszcze nie było, a nie było czasu na 
masowe szkolenie, gdyż należało niezwłocznie spełniać bieżące konkretne 
zadania. A te zadania były i są o wiele większe, niż kiedykolwiek.

Działalność agentur hitlerowskich na tyłach armii, nacjonalistów ukra-
ińskich oraz rodzimych faszystów spod znaku NSZ i AK, fakty wynikające  
z braku doświadczenia młodego aparatu administracyjnego oraz szereg zja-
wisk powstających na tle rozluźnienia więzów moralnych w ogóle, co jest nor-
malnym zjawiskiem wojennym, a w wyniku zbrodniczej okupacji hitlerowskiej 
zjawiskiem szczególnie ostrym – oto poważne obiektywne trudności.

W tych warunkach nasz aparat bezpieczeństwa i milicji dały dowody niezwy-
kłej często ofiarności i poświęcenia w walce ze zbrodniczymi zakusami reakcji.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę z wielkich braków naszych organów 
bezpieczeństwa, lecz nieustannie zmierzamy do zmian na lepsze. Zredukowa-
liśmy część aparatu zbyt młodego wiekiem i zastąpili go starszymi rocznikami, 
bardziej doświadczonymi, zredukowaliśmy część elementu partyzanckiego  
i zastąpili go zaciągiem z szeregów organizacji demokratycznych i związków 
zawodowych, powiększyliśmy już procent umundurowanych, usprawniliśmy 
zaopatrzenie, przeszkoliliśmy na kursach nowych pracowników, wychowując 
ich pod względem ideowym i zawodowym.

Przecinać będziemy wszelkie objawy samowoli ze strony poszczególnych 
funkcjonariuszy, jak najostrzej zwalczać będziemy fakty korupcji, gdziekol-
wiek się one pojawią. 

Dalsze usprawnienie naszego aparatu bezpieczeństwa widzimy w niezmor- 
dowanym szkoleniu, dobieraniu kadr ideowych za pośrednictwem demokratycz-
nych partii, związków zawodowych, organizacji młodzieżowych, wyposażenie 
technicznym, podnoszeniu autorytetu organów bezpieczeństwa. Stan naszego 
bezpieczeństwa polepszy się znacznie z chwilą ustania działań wojennych, co 
pozwoli nam wzmocnić garnizony wojskowe i dobrać odpowiednie kadry ofi-
cerów dla nowych organów bezpieczeństwa.
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Naszym niezmiennym i konsekwentnym dążeniem jest zbudowanie orga-
nów bezpieczeństwa publicznego, służących narodowi i demokracji, jest naszym 
pragnieniem podnieść wysoko i moralne stanowisko i godność tych organów.

Nasza młoda administracja publiczna miała i ma jeszcze również wielkie 
trudności do pokonania w swej pracy. Brak dostatecznych środków komuni-
kacji i łączności, brak dostatecznego doświadczenia u wielu naszych wójtów, 
burmistrzów, prezydentów i starostów, oraz wielka liczba niezwykłej wagi 
problemów, wymagających jednoczesnego w czasie realizowania (jednoczesna 
odbudowa aparatu na całym terenie wyzwolonym, reforma rolna, repatriacja, 
zaludnienie ziem zachodnich, siew, kontyngenty, niezbędna odbudowa dróg  
i mostów itp.) – oto obraz sytuacji obiektywnej.

Powoli jednak normalizuje się i usprawnia nasz aparat administracyjny w mia-
rę dobierania lepszych i bardziej doświadczonych kadr, usprawnienia łączności  
i komunikacji, zakończenia niektórych pilnych prac, nabywania doświadczenia ad-
ministracyjnego. Dążymy przede wszystkim do podniesienia poziomu kwalifikacji
naszych starostów, naszych prezydentów miast i burmistrzów oraz całego apa-
ratu administracyjnego. Wojewoda musi być pełnoprawnym i faktycznym gospo-
darzem swego województwa, starosta swego powiatu prezydent i burmistrz swe-
go miasta. Wzmacniając władzę kierowników administracji ogólnej, jednocześnie 
zmierzamy konsekwentnie do pełnej demokratyzacji naszej administracji i nasze-
go samorządu. Rady narodowe wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne mają 
być tym czynnikiem, który wniesie inicjatywę i demokratycznego ducha do pracy 
nad administracją. Nie wszystkie rady narodowe ukonstytuowane są prawidłowo, 
nie wszystkie rozumieją stojące przed nimi zadania. Dołożymy jednak starań, aby 
prace rad narodowych usprawnić, niewłaściwości skorygować, wydobyć za pośre-
dnictwem rad maksimum wysiłku samego społeczeństwa w dziele odbudowy ży-
cia państwowego, zaspokajania potrzeb społeczeństwa i odbudowy kraju.

Poważną bolączką naszego samorządu terytorialnego jest kwestia wła-
snych finansów. Zasadniczo samorząd powinien oprzeć swoją gospodarkę
budżetową na własnych dochodach. Tylko w wyjątkowych wypadkach może 
samorząd zwracać się do Skarbu Państwa o pomoc i subwencję. Na przeszko-
dzie stały: nieuregulowanie systemu podatkowego, brak sprawnego aparatu 
egzekucyjnego, zniszczenia w katastrach i księgach bierczych, ustawowe zwol-
nienia niektórych obiektów podatkowych (gospodarstwa repatriantów, podle-
gające reformie rolnej), zastój życia gospodarczego wywołany wojną itp.

Rząd przedsięwziął energiczne kroki w celu dopomożenia samorządom 
do oparcia ich gospodarki budżetowej na własnych wpływach, w szczególno-
ści przez zreformowanie i uproszczenie systemu podatkowego oraz zrzecze-
nie się niektórych podatków państwowych na rzecz samorządu.

Dążymy do sprawnej i silnej władzy terenowej, do pełnej demokratyzacji 
samorządu terytorialnego i do rozkwitu jego pracy w terenie.

W obecnym okresie na czoło naszych zagadnień państwowych wysuwają 
się zagadnienia gospodarcze.

Cała Polska wyzwolona. Mamy demokratyczny Rząd i siłę zbrojną. 
Przeprowadziliśmy i przeprowadzamy wielkie i zbawienne dla narodu refor-
my społeczne. Mamy wspaniałe perspektywy gospodarczego, politycznego 
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i kulturalnego rozwoju. Zawarliśmy pakt przyjaźni i współpracy z naszym 
wielkim sąsiadem na wschodzie. Możemy z ufnością i wiarą patrzeć w jasne 
i szczęśliwe jutro Polski.

Czego nam brak? Aby to jasne i szczęśliwe jutro Polski osiągnąć, trzeba 
nam zdobyczy i sukcesów gospodarczych. A dla osiągnięcia tych zdobyczy  
i sukcesów gospodarczych głównie potrzeba dwóch rzeczy: warunków obiek-
tywnych i wytężonej pracy.

Aby pokierować twórczością samorodną i ochotniczą kraju i stworzyć pole 
dla rozwoju sztuki ludowej powołane zostały przez Ministerstwo do życia Ośrod-
ki Krzewienia Kultury i Sztuki. Mają one za zadanie ponieść kulturę artystyczną  
w najszersze masy społeczeństwa, na wieś i do ośrodków robotniczych.

Ministerstwo Informacji i Propagandy jest zupełnie nowym sektorem 
w naszym aparacie rządowym. Za pośrednictwem naszej propagandy stara-
my się przede wszystkim, by naród polski przeniknęła głęboka świadomość 
państwowa, aby jak najszersze rozpowszechnienie celowych założeń polskiej 
polityki państwowej było wykonane i zrealizowane. Propaganda nasza szerzy 
świadomość olbrzymich przeobrażeń politycznych, społecznych i ekonomicz-
nych, jakie zachodzą na ziemiach polskich.

Szeroko rozbudowana sieć urzędów wojewódzkich, oddziałów powiato-
wych informacji i propagandy pozwala na planową i zorganizowaną akcję dla 
realizacji wyżej wymienionych celów. Na dzień dzisiejszy jest około 120 zorga-
nizowanych Domów Kultury oraz przeszło 2300 świetlic. Mamy również do 
zanotowania około 1500 zespołów artystycznych przy świetlicach, co świad-
czy o żywej aktywności kulturalnej naszych mas ludowych. Zorganizowano 
19 kursów kierowników świetlic, po ukończeniu których około 500 nowo-
wyszkolonych kierowników świetlic wyruszyło w teren. Na 7 kursach propa-
gandystów szkolono nowe kadry krzewicieli naszych idei i celów. Setki tysięcy 
plakatów, haseł, odezw, sloganów i broszur mobilizuje naród polski wokół 
najgłówniejszych zagadnień naszego życia politycznego, gospodarczego i spo-
łecznego. Cały majątek państwowy poligraficzny jest ujęty w formę przedsię-
biorstwa państwowego pn. „Państwowe Zakłady Graficzne”.

W ostatnim okresie wzrosła znacznie działalność i znaczenie Polskiej 
Agencji Prasowej „Polpress”. Kilkanaście placówek „Polpressu” w kraju do-
starcza obszernych informacji o całokształcie życia społecznego, polityczne-
go i gospodarczego kraju. „Polpress” posiada obecnie dość rozgałęzioną sieć 
placówek zagranicznych, jak w Moskwie, Sztokholmie; Paryżu, Bukareszcie, 
Londynie, New Yorku, Ankarze, Teheranie itd. Placówki te dokonują poważ-
nej pracy w zakresie dostarczania prasie zagranicznej zaprzyjaźnionych z nami 
narodów prawdziwych i obiektywnych informacji o Polsce.

Działalność wydawnicza, propaganda czytelnictwa i kultura książki w Pol-
sce ogniskuje się przede wszystkim w ramach podstawowej instytucji pn. Spół-
dzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.

Radio nasze popisać się może pokaźną cyfrą 168 uruchomionych radio-
węzłów oraz 2500 głośników radiowych, rozstawionych w większych skupi-
skach ludności. W szybkim tempie następuje naprzód odbudowa radiostacji 
raszyńskiej, poznańskiej i budowa rozgłośni łódzkiej. Wielkie spustoszenie, 
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jakiego dokonał okupant w miastach polskich, nie pozwala chwilowo na nor-
malny rozwój naszej kinofikacji. Ilość około 200 kin uważać należy w stosun-
ku do potrzeb za znikomą. Organizacja własnej wytwórni filmowej na szeroką
skalę, jako też szybkie tempo odbudowy stworzy warunki dla rozwoju tej waż-
nej dla życia społeczeństwa naszego dziedziny. 

Niezwykle korzystną jest praca naszych urzędów informacji i propagandy na 
ziemiach zachodnich. Akcja odniemczania, budzenie świadomości narodowej, ak-
tywizacja ludności dla budownictwa demokratycznego dała doskonałe wyniki.

Nasza praca ustawodawcza poszczycić się może dużym dorobkiem. Do dnia 
1 maja ogłoszono w Dzienniku Ustaw 169 aktów prawnych, w tej liczbie 9 ustaw, 
99 dekretów i 59 rozporządzeń. Na warsztacie ustawowym znajdują się obecnie 
92 akty prawne.

Jeżeli chodzi o organizację naszego sądownictwa, to znajdujemy się w sta-
dium końcowym prac organizacyjnych. Uruchomiono 7 sądów apelacyjnych,  
7 specjalnych sądów karnych, 31 sądów okręgowych, 279 sądów grodzkich 
(na terenie guberni generalnej oraz woj. białostockiego tylko 17 sądów grodz-
kich nie działa jeszcze).

Sądownictwo specjalne – utworzone dekretem PKWN z dnia 12 września 
1944 r. – w pełni spełnia swe zadania. Zbrodniarze faszystowsko-hitlerowscy 
oraz zdrajcy narodu polskiego powoływani są do surowej odpowiedzialności. 
Do prokuratur specjalnych sądów karnych wpłynęło 4301 spraw, w tym więk-
szość kwalifikujących się do zastosowania kar obozów przymusowych. Zapa-
dło już ponad 200 wyroków skazujących na karę śmierci i ciężkie więzienie.

Naszemu Biuru Kontroli Państwowej stawiamy zadania wzmożenia kon-
troli do walki z łapownictwem, spekulacją i wszelkiego rodzaju nieuczciwością, 
zakorzenionymi w czasie okupacji niemieckiej i jeszcze dość szeroko rozpo-
wszechnionymi w naszym życiu publicznym. Będziemy karać i tępić z całą 
surowością spekulację mieszkaniową, tzw. popularnie „szabrownictwo” pod 
pozorem pracy na terenach zachodnich i wszelkie inne nadużycia. Wzywamy 
całe społeczeństwo do współdziałania z Rządem i Biurem Kontroli, do tępienia 
wszelkiego rodzaju nadużyć materialnych i prawnych, które chcemy z naszego 
życia wypalić gorącym żelazem i uczynimy to przy pomocy społeczeństwa. 

Na wszystkich odcinkach życia społecznego i politycznego daje się za-
uważyć coraz większe ożywienie i aktywność. Odrodzone i okrzepłe w walce 
wyzwoleńczej partie demokratyczne realizują jedność działania koalicji rządo-
wej, zachowując swe odrębne oblicze polityczne i ideologię.

Harmonijna współpraca stronnictw koalicyjnych realizuje najlepiej jed-
ność narodu w służbie odrodzonej, demokratycznej państwowości polskiej, nie 
hamując rozwoju poszczególnych partii, których szeregi rosną z dnia na dzień. 
Dotyczy to w równej mierze PPS i PPR, Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa 
Demokratycznego, które są spadkobiercami najpiękniejszych tradycji polskiej 
demokracji, walczącej w wieku XIX na barykadach wolności w całej Europie, 
przeciw siłom reakcji i wstecznictwa.

W parze z rozwojem partii politycznych rosną organizacje młodzieży, 
Powstaje też cały szereg organizacji społecznych, oświatowych, literackich itd.  
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a przede wszystkim wspaniale rozwija się nasz ruch zawodowy, który jest mocno 
zainteresowany i zaabsorbowany szeregiem problemów państwowego znacze-
nia, oraz ruch spółdzielczy. Wyrazem tego rozwoju społeczno-politycznego jest 
stosunkowo duża, jak na nasze trudności na rynku papierniczym, ilość wskazu-
jących się pism. Wychodzą 32 organa codzienne i około 75 periodyków.

Chciałbym pod koniec wspomnieć o wielkim zagadnieniu zaludnienia 
ziem zachodnich. Tym zagadnieniem powinno się zająć obok Rządu i jego 
organów całe społeczeństwo. Problem to niezwykle poważny. Niemcy z na-
szych ziem zachodnich poważną ilość ludności polskiej wysiedlili lub wprost 
wytępili. Przecie wszystkim tam teraz kierujemy naszych repatriantów z Ukra-
iny, Białorusi, Litwy. Tam też głównie skierowana zostanie ludność polska  
z repatriacji z innych terenów ZSRR. Ale poza tym jeszcze poważna liczba 
ludności winna wyjechać z województw centralnych, z ich przeludnionych 
miast, ludność bezrolna i zbędna na wsi z tychże województw.

Tak, jak kiedyś nasza Armia rzuciła jako główne hasło „na zachód”, tak 
też i my teraz rzucamy narodowi to hasło. „Na zachód! pójdziemy na zachód”, 
na prastare ziemie polskie, skąd nas odepchnęła ongiś wraża siła germańska  
w swym pochodzie na wschód. Tam, na prastarych ziemiach słowiańskich, gdzie 
spoczywają święte kości naszych przodków, naszych ojców, dziadów i pradziadów 
przypomnimy sobie wspaniałą naszą historię, kiedy Prusak składał Rzeczypospo-
litej „Hołd Pruski”. Tam, na zachodzie, na Nysie, Odrze i na szerokich brzegach 
Bałtyku zbudujemy granitowy wał polski przeciwko zaborcy niemieckiemu, które-
mu już nigdy więcej nie pozwolimy deptać naszej świętej ziemi ojczystej. 

Poślijmy na zachód najdzielniejszych administratorów, najpracowitszych 
rolników, najlepszych fachowców do przemysłu, najdzielniejszych naszych ma-
rynarzy i żołnierzy, najbardziej ideowych nauczycieli i wychowawców, którzy 
zaniosą tam i ugruntują na wieki polskie granice, polskie prawo, polską gospo-
darkę i kulturę. I znowu powtórzę nasze najgorętsze życzenie. Tym życzeniem 
jest jeszcze pełniejsze zrealizowanie hasła o jedności narodu, by w zgodzie  
i jedności w tym historycznym dla nas momencie stanąć na wysokości zadania  
i odbudować Polskę naprawdę wielką, silną, demokratyczną a niepodległą. 

KRN (sesja VII), z 3 -6 maja 1945 r., s. 15-38.

Edward Osóbka-Morawski 
Expose z 21 lipca 1945 r.

Obywatele Posłowie!
Historia odrodzonej, demokratycznej Polski kroczy wielkimi krokami na-

przód. W okresie niespełna trzech miesięcy od ostatniego posiedzenia Krajowej 
Rady Narodowej dokonało się w naszym życiu politycznym wiele zasadniczych 
posunięć i faktów, jako rezultat rozwoju wypadków politycznych i naszego 
konsekwentnego stanowiska politycznego.
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Do najważniejszych z tych faktów, które mają głęboki wpływ na kształ-
towanie naszej rzeczywistości politycznej, należy utworzenie Rządu Jedności 
Narodowej na podstawie pełnego porozumienia samych zainteresowanych 
Polaków; co wyraziło się w pełnej zgodności z tezami, wysuniętymi przez 
Konferencję Krymską. Utworzenie Rządu Jedności Narodowej rozszerzyło 
bazę rządową i jeszcze bardziej pogłębiło jedność narodu, konsekwentnie 
głoszoną i realizowaną przez obóz demokratyczny zarówno w okresie okupa-
cji niemieckiej, jak i w czasie istnienia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego, czy następnie Rządu Tymczasowego.

Tym samym została zamknięta dyskusja na temat dwóch różnych kon-
cepcji politycznych. Zamknięty został również spór o konstytucję z 1935 r., 
narzuconą krajowi gwałtem przez sanację, który to spór trwał przez 10 lat. 
Nie będzie już więcej straszyć Polski upiór sanacji w postaci panów Raczkie-
wiczów, gdyż obalona została raz na zawsze faszystowska konstytucja, która 
ten upór sanacji przedłużała. 

Rząd Jedności Narodowej, który faktycznie przejął słuszną linię politycz-
ną Rządu Tymczasowego, odziedziczył duży dorobek polityczny i społecz-
ny po swym poprzedniku: wystarczy wymienić pakt przyjaźni ze Związkiem 
Radzieckim, organizacje Wojska Polskiego, wykonanie reformy rolnej, objęcie 
ziem zachodnich, odbudowę przemysłu itp.

Powstanie Rządu Jedności Narodowej będzie mieć też niewątpliwie pozytyw-
ny wpływ na zjednoczenie jednego z najpoważniejszych stronnictw politycznych 
– Stronnictwa Ludowego. Rozważana jest też w kołach politycznych sprawa dania 
wyjścia grupom politycznym, związanym ze Stronnictwem Pracy, w celu wyzy-
skania ich wpływów w pracy politycznej dla Państwa, bądź w ramach rozszerzo-
nej bazy Stronnictwa Demokratycznego, bądź też samodzielnie. Nie leży jednak  
w interesie Państwa i narodu zbytnie rozproszkowanie życia politycznego, wobec 
czego tendencją Rządu jest jednoczenie i koncentracja tego życia. W żadnym razie 
nie zezwolimy na powstawanie partii typu nazistowskiego czy faszystowskiego. 
Demokracja Polska nie pozwoli też na odrodzenie się wszystkich złych tradycji 
starych przedwojennych partii i na marnowanie dorobku odrodzonych stronnictw 
i ich harmonijnej pracy koalicyjnej dla dobra Państwa. 

Rząd Jedności Narodowej z ogromnym entuzjazmem przyjęty został 
przez cały naród. Fakt powstania tego Rządu przeciął niesławny żywot „rzą-
du” p. Arciszewskiego, co zlikwidowało zamęt w naszym życiu politycznym. 
Oceniła to również należycie opinia światowa, co wyraziło się w szybkim 
uznaniu Rządu Jedności Narodowej. Dotychczas Rząd Jedności Narodowej 
uznany zastał przez następujące państwa: Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich, Czechosłowację, Jugosławię, Francję, Stany Zjednoczone, An-
glię, Chiny, Kanadę, Norwegię, Luksemburg, Italię, Szwajcarię, Belgię, Danię, 
Szwecję, Finlandię, Holandię, Islandię, Bułgarię, Grecję i Abisynię. Tym sa-
mym Polska uzyskała należne jej miejsce w rodzinie wolnych narodów świata. 
Na Rządzie Jedności Narodowej ciąży wielka odpowiedzialność pokierowania 
losami narodu po drodze, która w głównych zarysach została wytknięta Ma-
nifestem Lipcowym. Rząd Jedności Narodowej przyjmuje na siebie tę wielką 
odpowiedzialność, ufny w poparcie i niespożytą siłę własnego narodu.
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Jednocześnie ze wzrostem autorytetu Rządu Jedności Narodowej ujaw-
niło się odosobnienie w narodzie i szkodliwość kliki „rządu” Arciszewskiego 
i Raczkiewicza, którego „program” streszcza się w wygodnym urządzeniu 
na emigracji, przepisywaniu majątku państwowego na firmy i osoby prywat-
ne, w staraniu o obce obywatelstwo czy zaciężną służbę wojskową. Żeby 
do tego „programu” dorobić sobie „ideologię”, posługują się najbardziej 
fantastycznymi kłamstwami i oszczerstwami o tym, co dzieje się w Polsce,  
i nawołują Polaków do pozostania na emigracji.

Tymczasem sprawa wygląda prosto i jasno. Kraj dawno wyzwolony czeka 
na wszystkich swych prawych obywateli, którzy są potrzebni do pracy i do 
jego odbudowy.

Skończyła się wojna. Wkraczamy w erę gospodarki i pracy pokojowej. Dziś 
już nie dyskutuje się nad koncepcjami czy orientacjami politycznymi. Ten problem 
został rozstrzygnięty i ustabilizowany. Obecnie staje przed nami zagadnienie wiel-
kiej, pozytywnej pracy nad odbudową państwowości i zniszczonego kraju.

W tej wielkiej pracy odbudowy i rekonstrukcji wysuwają się na czoło 
następujące zagadnienia:

1. Jak najszybsze ustalenie naszych granic zachodnich na Odrze i Nysie Łużyckiej 
oraz zagospodarowanie odzyskanych ziem;

2. Powrót emigracji polskiej, rozproszonej po całym świecie w wyniku zawie-
ruchy wojennej i poszukiwaniu pracy i chleba przed wojną;

3. Przeprowadzenie wyborów do samorządu i parlamentu;
4. Dalsze podnoszenie rolnictwa naszego na wyższy poziom w oparciu o wielkie 

dzieło reformy rolnej;
5. Uruchomienie i rekonstrukcja naszego znacznie rozszerzonego przemy-

słu i wchłonięcie do wytwórczej pracy nowych setek tysięcy inżynierów, fa-
chowców, i robotników;

6. Odbudowa Warszawy, portów morskich i całego transportu; Odbudowa mo-
ralności w życiu gospodarczym i publicznym, tak bardzo obniżonej w okresie 
okupacji niemieckiej;

7. Forsowne szkolenie zawodowe i ogólne, aby nadrobić straty wyniszczonych 
kadr i zaniedbań okresu okupacji;

8. Unifikacja prawa.
Jednym z warunków pokoju europejskiego i światowego jest silna i niepodle-

gła Polska. A jedną z dróg do silnej i niepodległej Polski jest jak najszybsze 
ustalenie słusznych naszych granic zachodnich na Nysie zachodniej, Odrze  
(ze Szczecinem) i Bałtyku, oraz zdrowa i słuszna jej polityka zagraniczna.

Musimy uczynić wszystko, aby dobrze zagospodarować te ziemie za-
chodnie, zdobyte między innymi krwią polskiego żołnierza, jako akt histo-
rycznej sprawiedliwości.

Polityka zagraniczna Polski opierać się winna na sojuszach i bliskiej współpra-
cy ze swoimi sąsiadami oraz z tymi, którzy są zainteresowani we wspólnej obronie 
przed wrogiem – niemieckim imperializmem i w budowie pokoju światowego.

Fundamentem naszej polityki zagranicznej jest i pozostanie pakt przyjaźni, 
wzajemnej pomocy i współpracy powojennej ze Związkiem Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich. Będziemy dążyć konsekwentnie do tego, aby ten epokowy 
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i niezbędny dla narodu polskiego, a również pożądany i korzystny dla narodów 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przełom w stosunkach polsko-
-radzieckich zrozumiał głęboko cały nasz naród i aby strzegł go jak oka w głowie, 
w interesie wzajemnego bezpieczeństwa i utrwalenia niepodległości Polski.

Rząd Jedności Narodowej stoi na stanowisku bliskiej i przyjaznej współ-
pracy całego bloku narodów słowiańskich, wśród których nie ma na ogół 
sprzecznych interesów, a jest wspólny wróg – imperialistyczne Niemcy.

Ze wszystkimi narodami słowiańskimi Polska uregulowała swoje sprawy 
na drodze życzliwego porozumienia lub nawiązała nici współpracy i przyjaźni.

Jedynym ciemnym punktem na tym tle – to nieuregulowane jeszcze sto-
sunki z bratnim narodem czechosłowackim. Problem Zaolzia musi być ure-
gulowany zgodnie z zasadą samostanowienia narodów. Zniknie przez to raz 
na zawsze problem sporu między naszymi narodami, który by mógł zakłócać 
przyjaźń i współpracę bloku narodów słowiańskich.

W interesie trwałości tego bloku narodów słowiańskich Polska uczyni 
wszystko, aby doprowadzić do pełnego osiągnięcia porozumienia polsko-
-czechosłowackiego. Stosunki polsko-czechosłowackie z różnych względów 
zasługują na to, aby były szczególnie bliskie i głębokie. Przyjacielskie i na za-
sadach demokratycznych oparte rozwiązanie słusznych tak z punktu widzenia 
etnicznego, jak i historycznego roszczeń Polski do terenów Śląska Zaolziań-
skiego, zamieszkałych przez większość polską, będzie wytyczną linią polityki 
Rządu Jedności Narodowej w ułożeniu dobrosąsiedzkich i sojuszniczych sto-
sunków Polski z Czechosłowacji.

Dążyć będziemy do zawarcia paktu przyjaźni z sojuszniczą Francją, z któ-
rą zawsze łączyły nas bliskie i serdeczne stosunki, a z którą obecnie bardziej 
wyraziście, niż kiedykolwiek łączy nas wspólne niebezpieczeństwo zaborczości 
niemieckiej. Zsynchronizowanie współpracy pokojowej Francji z całym blo-
kiem narodów słowiańskich jest pełną gwarancją upragnionego dla wszystkich 
narodów pokoju w Europie. 

Będziemy dążyć do utrzymania i zacieśnienia sojuszu z Wielką Brytanią 
i pogłębienia przyjaźni i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, które 
to państwa dały, obok Związku Radzieckiego, największy wkład w zwycięstwo 
nad faszyzmem. Będziemy gorąco popierali i dążyli do umocnienia bloku 
trzech wielkich mocarstw: Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdyż bliska współpraca 
i sojusz tych mocarstw jest rękojmią równowagi, pokoju światowego i demo-
kratycznego rozwoju państw i narodów 

Jesteśmy głęboko przekonani, że tak jak konferencje Teherańska, Krymska 
i w San Francisco dały rezultaty pozytywne w rozwiązywaniu wielu trudnych 
problemów ku ogólnemu zadowoleniu narodów, tak też i konferencja w Pocz-
damie będzie dalszym pozytywnym wkładem w dzieło utrwalenia sprawiedli-
wego pokoju.

Naturalne sojusze wnoszą nam perspektywy współpracy gospodarczej, która 
przyczyni się do szybkiej odbudowy kraju, wzmożenia bogactwa i potęgi Polski.

Zawarliśmy traktat handlowy ze Związkiem Socjalistycznych Republik 
Radzieckich na poważną sumę obrotu 120 milionów dolarów. W zamian  
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za niezbędne surowce i towary, takie jak ruda żelazna, ruda manganowa, ba-
wełna, samochody i inne, dostarczymy Związkowi Socjalistycznych Republik 
Radzieckich węgla, materiałów włókienniczych, stali, szkła itp., co pozwoli 
nam znacznie ożywić i uruchomić nasz przemysł. (...)

Polska wchodzi na arenę światową nie tylko jako nowy, odrodzony organizm 
i ważny czynnik polityczny, ale również jako poważny partner współpracy gospo-
darczej i między innymi jako jeden z najpoważniejszych eksporterów węgla. (...)

Jeszcze grasują po lasach i wsiach różnego rodzaju bandy, organizowane 
przez zdrajców narodu i wrogów demokracji, przeważnie spod znaku NSZ, 
oraz bandy nacjonalistów ukraińskich. Musimy wytępić całkowicie wszelki 
bandytyzm, który jest objawem nieodłącznym każdej wojny. Jeszcze zaraza 
hitlerowska niezupełnie została wytrzebiona z naszego kraju. (...)

Zwrotnice polityki kulturalno – oświatowej przedstawimy na inny tor – 
na zaspokajanie potrzeb kulturalno – oświatowych szerokich mas, a nie tylko 
elity, na podnoszenie poziomu kulturalnego całego społeczeństwa, nie tylko 
wybranej i zamożnej wąskiej grupy. (...)

W pierwszym rzędzie wysiłek nasz zostanie skierowany na oświatę po-
wszechną. Dążyć będziemy do tego aby w zakresie szkoły powszechnej zre-
alizować zasadę powszechności, hasłem naszym będzie, ażeby nie było ani 
jednego dziecka poza szkołą; zniesiemy podział szkół na stopnie, usuniemy 
klasy wieloletnie, podejmiemy akcję przekształcania szkół niżej zorganizowa-
nych na wyżej zorganizowane, śmiało wkroczymy na drogę tworzenia szkół 
zbiorczych, ażeby na tej drodze usunąć wielką społeczną krzywdę wsi. Akcja 
ta wymagać będzie pozyskania do zawodu nauczycielskiego w roku przyszłym 
około 15 000 nowych nauczycieli.

Nasze gospodarstwo narodowe i życie kulturalne wymaga dużej ilości fachow-
ców. Podejmiemy akcję popierania normalnego i skróconego kształcenia zawodo-
wego. Dlatego też obok normalnych gimnazjów tworzyć będziemy formy skróco-
ne, by ułatwić naukę tym, którzy zmuszeni byli przerwać ją wskutek wojny.

Setkom tysięcy młodzieży, Która wskutek zamknięcia szkół przez oku-
panta nie zdołała, mimo akcji tajnego nauczania, osiągnąć cenzusu wykształ-
cenia odpowiadającego zadaniom, które stawia przed młodym pokoleniem 
odbudowujące się Państwo – otworzymy drogę przyspieszonego wyrównania 
braków, tworząc dla tej młodzieży szkoły pracujące w szybszym tempie, do-
stosowanym do ich wieku.

Ożywienie i odbudowanie normalnego życia społecznego jest koniecz-
nym warunkiem rozwoju demokracji. Przerwany i stłumiony przez wojnę  
i okupanta rozwój życia kulturalnego i społecznego winien dla dobra Pań-
stwa i narodu wejść na normalne tory. Dla ułatwienia rozwoju stosunków na 
tym odcinku pragniemy podjąć akcję kształcenia przodowników życia spo-
łecznego. Uwaga nasza skierowana została na naszą przyszłość – na młodzież. 
W tym celu popierać będziemy rozwój życia organizacyjnego i kulturalnego 
związków młodzieży oraz akcje kształcenia przodowników młodzieżowych. 
Popierać będziemy akcję uniwersytetów ludowych, kształcenie instruktorów 
dla harcerstwa, otaczać będziemy opieką społeczną i finansową szkoły spo-
łeczne młodzieży robotniczej.
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Wejście na drogę zrealizowania celów demokratycznych oświaty i kultury 
oraz likwidowania skutków wojny pociąga za sobą konieczność zorganizowa-
nia na nowych zasadach wielu dziedzin naszego życia kulturalnego, oraz wła-
ściwego rozłożenia świadczeń na cele oświaty na Państwo i samorząd. Rząd 
Jedności Narodowej wkracza na tę drogę i w związku z tym podejmie uregulo-
wanie przy pomocy dekretów następujących dziedzin życia kulturalnego: akcji 
zakładania i utrzymywania przedszkoli, zakładania, utrzymywania i organizacji 
szkolnictwa powszechnego i szkolnictwa dokształcającego, organizacji oświa-
ty dorosłych, zadań samorządu terytorialnego w zakresie oświaty i kultury.

Rząd kładzie wielki nacisk na zorganizowanie i normalne funkcjonowanie 
szkół wyższych, dążyć będzie do zwiększenia ich ilości i zdecentralizowania. Pod-
jęliśmy akcję zmierzającą do zmiany struktury socjalnej studentów, pragniemy 
zwiększyć wydatnie ilość studentów z warstw chłopskich i robotniczych. Rząd bę-
dzie popierać rozwój nauki polskiej, widząc w tym pomnażanie kultury narodowej 
i skuteczny środek zdrowego rozwoju życia gospodarczego i kulturalnego.

W Polsce, która kiedyś była rozdarta na trzy części, obowiązywały i obowią-
zują do dziś dnia najróżnorodniejsze prawa zaborcze. Rządy dowrześniowe w cią-
gu 21 lat nie zdobyły się na unifikację prawa w Polsce. Tym samym podtrzymywa-
ły ducha dzielnicowości i ducha obcych praw. Rząd Jedności Narodowej zamierza 
w najbliższej przyszłości przeprowadzić pełną unifikację prawa w Polsce.

Parę słów o tych, którzy obłudnie szermują hasłem suwerenności. Wyda-
je mi się, że nawet w okresie wojennym mieliśmy tej suwerenności nie mniej od 
innych wyzwolonych krajów, takich jak Włochy, Grecja, czy Francja. Obecnie 
zlikwidowane zostały lub są likwidowane ostatnie ograniczenia wojenne, takie, 
jak dyslokacja wojsk radzieckich, eksploatacja kolei, głównie przez wojskowe 
władze radzieckie, zniesienie radzieckich komendantów wojennych, przekazy-
wanie obozów, będących pod zarządem wojskowym sowieckim itp.

A jeśli przeanalizujemy głębiej, to stwierdzimy, że właściwie teraz dopie-
ro Polska staje się krajem naprawdę całkowicie suwerennym, niezależnym od 
kapitału międzynarodowego, który niejednokrotnie przed wrześniem 1939 r. 
krępował wielce naszą suwerenność. 

Wielkie, bez precedensu w naszej historii, stoją do wykonania zadania 
przed Rządem Jedności Narodowej.

Zadania te są tym trudniejsze, że równie wielkie i niespotykane w dzie-
jach naszych odziedziczyliśmy spustoszenia wojenne.

Ale nową odrodzoną Polskę stać na bohaterstwo wielkiej pracy i wielkie 
czyny przy jej odbudowie, tak jak stać ją było w ciągu 5 i pół lat na bezwzględ-
ną i bezkompromisową walkę z dzikim i okrutnym okupantem niemieckim.

Walkę z trudnościami przy tej odbudowie zwycięsko wygramy, bo nie-
spożyte są siły demokracji polskiej, bo niespożyte są siły, narodu polskiego.

Budujemy Polskę nową, wielką, silną i demokratyczną, wiecznie trwałą, budu-
jemy ją pod względem gospodarczym, wojskowym, kulturalnym i etycznym.

Wierzymy, że zjednoczeni w pracy, że owiani duchem gorącego patrioty-
zmu taką Polskę zbudujemy. 

Cyt. za: Sprawozdanie z posiedzenia KRN (sesja VIII), z 21-23 lipca 1945 r., s. 9-22.
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Edward Osóbka-Morawski 
Expose z 29 grudnia 1945r.

Obywatele Posłowie!
Okres, który upłynął od czasu ostatniej sesji Krajowej Rady Narodo-

wej, wypełniony był twórczą pracą i doniosłymi osiągnięciami, które świadczą 
o niewyczerpanych siłach narodu, o jego niezwykłej prężności i żywotności 
mimo straszliwych zniszczeń i ran zadanych mu w ciągu 6 lat Wojny i okupacji 
niemieckiej. Okres ten świadczy też niewątpliwie o słuszności tej linii poli-
tycznej, która proklamowana została tu w Warszawie przed dwoma laty przez 
uformowaną w walce o niepodległość i odrodzenie Polski Krajową Radę Na-
rodową. Właśnie dzięki temu twórczemu wysiłkowi przodujących sił polskiej 
demokracji zdołaliśmy wyprowadzić kraj i naród z impasu fałszywej, i szko-
dliwej polityki rządu emigracyjnego, uchroniliśmy Polskę przed awanturniczą 
polityką, która pchała kraj do nowej katastrofy.

Bieg wydarzeń historycznych w kraju i na całym świecie przekreślił rachuby 
politycznie niedobitków reakcyjnych w kraju i za granicą, wykazał nicość i ban-
kructwo Sosnkowskich i Raczkiewiczów, Andersów i Matuszewskich, Bielec-
kich i Arciszewskich. Dojście do władzy sił demokratycznych, wyrosłych z ludu  
i z ludem związanych, wkroczenie na drogę głębokich reform społecznych, nie 
papierowych deklaracji, lecz realnych czynów – jak podział ziemi obszarniczej 
między chłopów, nacjonalizacja przemysłu i demokratyzacja życia polityczno-spo-
łecznego – było urzeczywistnieniem gorących dążeń szerokich mas ludowych  
i wyzwoliło z najgłębszych pokładów narodu nowe, potężne siły twórcze.

Właśnie te niespożyte siły narodu, mimo ogromnych strat i upływu krwi, 
zajaśniały blaskiem najwyższego bohaterstwa na polu bitew z niemieckim 
zaborcą, znaczący sławny szlak polskiego czynu żołnierskiego od Bugu do 
Szprewy i na wszystkich niemal frontach walki.

Właśnie te niespożyte siły polskiego robotnika, chłopa i inteligenta w ciągu 
ostatniego półrocza, już po zakończeniu działań wojennych podnosiły z ruin 
nasze gospodarstwa rolne, nasze zakłady przemysłowe, nasze miasta, porty, ko-
leje i zakłady oświatowo-kulturalne.

Jeszcze borykamy się z licznymi brakami, jeszcze piętrzą się na naszej drodze 
różne trudności, jeszcze nie wszystkich potrafimy nakarmić do syta, zaopatrzyć
w odzież, opał i mieszkanie. Niepodobna przecież w ciągu niespełna 8 miesięcy 
odrobić zniszczeń dokonywanych z prusacką systematycznością przez blisko 6 lat. 
Niepodobna przecież zlikwidować natychmiast niedoli chłopskiej i krzywd, które 
narastały w ciągu pokoleń. Niepodobna jak za dotknięciem różdżki czarodziej-
skiej usunąć wszystkich braków i zaniedbań, które są spuścizną zarówno wojny, 
jak i do wojennej rabunkowej gospodarki kartelów i obcego kapitału.

Ale miliony Polaków zdają sobie teraz coraz lepiej sprawę, że kroczymy 
słuszna drogą, jedynie skuteczną drogą, która prowadzi naród do trwałego pokoju 
bezpieczeństwa, do ciągłego wzrostu dobrobytu przez wydajną pracę i pomnaża-
nie tą drogą bogactwa kraju, do pokojowego rozwoju bez wstrząsów wewnętrz-
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nych, bez wojny domowej, prowadzi do rozkwitu gospodarczego i kulturalnego  
i do zapewnienia Polsce należnego i zaszczytnego miejsca w Europie.

Ubiegły okres półroczny, mimo zaciekłych wypadków resztek sił reakcyj-
nych, które wciąż stosują zbrodnicze metody mordów bratobójczych i prowo-
kacji, był okresem postępującej konsolidacji wewnętrznej. Mimo nieuniknio-
nych tarć między formacjami politycznymi o różnej przeszłości, był to okres 
dalszego skupiania społeczeństwa wokół Rządu Jedności Narodowej, okres 
dużych osiągnięć zarówno w dziedzinie polityki wewnętrznej jak i zagra-
nicznej. Dążenie do konsolidacji politycznej skrystalizowało się w wachlarzu  
6 stronnictw, rozwijających ożywioną działalność polityczną, która zmierza do 
dalszego zwiększenia aktywności społeczeństwa w zaleczaniu ran powojen-
nych i pokonywaniu trudności, które przed nami stoją.

Rząd Jedności Narodowej czuwać będzie nad tym, aby w naszym życiu 
politycznym wzmagały się tendencje konsolidacyjne, aby ścieranie się różnych 
poglądów politycznych i słuszna krytyka wzajemna nie osłabiały siły i zwarto-
ści polskiej demokracji. Nie wolno nam bowiem ani na chwilę zapomnieć, że 
– nie przebierając w środkach – przeciwstawiają się demokracji polskiej nie-
dobitki reakcyjne, które dążą odzyskania utraconej już raz na zawsze władzy  
i majątku oraz do przywrócenia zgnilizny przedwrześniowej.

Jest naszym gorącym pragnieniem, aby wybory do Sejmu Ustawodawczego, 
które mają się odbyć w przyszłym roku, nie były wyrazem zaognienia walk między 
partiami, lecz powszechnego dążenia do utrwalenia demokratycznych zdobyczy 
społecznych i politycznych w walce z wstecznictwem, oraz skupiania sił całego 
narodu dla realizacji wielkich zadań historycznych: ostateczne o usankcjonowa-
nia granic zachodnich, zaludnienia ziem zachodnich, podniesienia zamożności 
indywidualnych gospodarstw rolnych, całkowitego uruchomienia i rozbudowy 
przemysłu, komunikacji, rozwoju spółdzielczości i usprawnienia handlu, wydat-
nej poprawy bytu robotników i pracowników umysłowych, podniesienia oświaty  
i kultury, i udostępnienia ich jak najszerszym masom ludności.

Konsekwentnemu kroczeniu po drodze wytkniętej przed 2 laty przez 
Krajową Radę Narodową i oparciu, jakie znaleźliśmy w narodzie, przede 
wszystkim w masach robotniczych i chłopskich, zawdzięczamy nasze sukcesy 
w zakresie polityki zagranicznej.

Faktyczne uznanie naszej granicy zachodniej przez wielkie mocarstwa w Pocz-
damie jest sukcesem wielkiej miary. Wykazując swą prężność i zwartość wewnętrz-
ną oraz współdziałając z tymi siłami, które wywalczyły zwycięstwo, a teraz stoją 
na straży owoców tego zwycięstwa nad niemiecką zaborczością i trwałości pokoju, 
postaramy się uzyskać na zapowiedzianej Konferencji Pokojowej również formal-
nie usankcjonowanie naszej granicy zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej. 

Nasza granica zachodnia jest bowiem nie tylko aktem sprawiedliwości 
dziejowej wobec narodu polskiego, lecz również jedną z najskuteczniejszych 
rękojmi trwałego pokoju w Europie.

Właśnie na gruncie podstawowych zagadnień naszej polityki zagranicz-
nej odbywa się dalsze pogłębianie naszych serdecznych i przyjaznych stosun-
ków ze Związkiem Radzieckim, z którym uregulowaliśmy ostatecznie sprawy 
graniczne, zawarliśmy obustronnie korzystną umowę handlową oraz zapew-
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niliśmy sobie słuszny udział w odszkodowaniach wojennych. Naród polski 
instynktownie widzi w Związku Radzieckim najserdeczniejszego obrońcę 
swych niezaprzeczalnych praw do granicy nad Odrą i Nysą Łużycką.

Polacy zachowają we wdzięcznej pamięci wielkoduszność naszego 
wschodniego sąsiada, który w najcięższych latach wojny nie szczędził środ-
ków na opiekę społeczną i szkoły dla emigracji polskiej w Związku Radziec-
kim, wyposażył w nowoczesną broń, ekwipunek oraz wyżywienie naszą 
armię i w najtrudniejszych okresach dźwigania się do nowego życia naszej 
państwowości przychodził nam z pomocą, z całą bezinteresownością i pełnym 
zrozumieniem naszych potrzeb. Współpraca polityczna i gospodarcza Polski  
i Związku Radzieckiego, wzajemne poznanie i zbliżenie kulturalne z tym wiel-
kim, bohaterskim krajem usuwa stopniowo mur przesądów i uprzedzeń, które 
w imię najwyższej polskiej racji stanu winny jak najrychlej zniknąć całkowicie, 
aby nigdy już nie były więcej źródłem naszych nieszczęść narodowych. 

Dlatego też wielkie wystąpienia antysowieckie, służące zbrodniczym ce-
lom reakcji, spotkają się ze zdecydowanym odporem ze strony władz pań-
stwowych i olbrzymiej większości naszego społeczeństwa.

Nasze stosunki z Wielką Brytanią są o tyle skomplikowane, że z jednej 
są nacechowane niewątpliwym sentymentem, z drugiej zaś ciąży strony nad 
nimi balast niełatwej spuścizny lat ostatnich, balast niezlikwidowanego do 
końca rządu emigracyjnego, wykorzystywany bez skrupułu przez klikę Ander-
sa–Raczkiewicza–Arciszewskiego dla interesów, które nie mają nic wspólnego 
ani z polską, ani z brytyjską racją stanu, najmniej zaś ze sprawą pokoju i bez-
pieczeństwa, która jest obecnie najszczerszą troską wszystkich narodów.

Chlubiliśmy się i chlubimy bohaterstwem polskich żołnierzy, którzy ra-
zem z żołnierzami brytyjskimi przelewali krew w walce ze wspólnym wro-
giem pod Tobrukiem czy Monte Cassino. Ani Rząd, ani naród nie będą jednak 
na dłuższą metę tolerowały sytuacji, kiedy poza granicami kraju znajdują się 
polskie formacje wojskowe, nie podlegające polskiemu Rządowi, co więcej 
– szkolone i wychowywane w duchu największej doń wrogości, stanowiące 
niewygasające źródło dywersji i aktów terrorystycznych.

W sprawie uregulowania naszych długów wykazaliśmy i wykazujemy nadal 
maksimum dobrej woli, lecz byłoby za dużo żądać od nas, abyśmy pokrywa-
li rachunki tych, którzy szczują przeciwko nam lub używają instytucji opieki 
społecznej dla wywoływania i podsycania drogą kłamstwa i oszczerstwa wrogo-
ści do Odrodzonego Państwa Polskiego. Nikogo też nie powinno dziwić, że nie 
wywołują entuzjazmu propozycje uszczuplenia naszych zapasów złota, którym 
chcielibyśmy jak najprędzej dysponować, aby go użyć najracjonalniej dla przy-
spieszenia odbudowy naszego kraju i zmniejszenia nędzy powojennej.

Żywimy podziw dla dzielnego narodu brytyjskiego i jego wkładu do dzieła 
zwycięstwa nad faszyzmem i hitleryzmem. Im szybciej zlikwidowany będzie wy-
wołujący rozdźwięk balast lat ostatnich, tym pomyślniej ułożą się oparte na bazie 
szczerej przyjaźni i wzajemnego szacunku stosunki między naszymi narodami.

Stosunki polsko-amerykańskie mają wszelkie szanse, aby kształtować się 
pomyślnie i pogłębiać szczerą przyjaźń między Polską a ojczyzną Washingtona 
i Roosevelta oraz przybraną ojczyzną Kościuszki i Pułaskiego. Stojąc na sta-
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nowisku rozwijania współpracy gospodarczej z przodującymi krajami, Polska 
pragnie również korzystać z doświadczeń i resursów Stanów Zjednoczonych  
w pracy nad odbudową swego przemysłu, rolnictwa i komunikacji. Polska sądzi, 
że łącząc współpracę gospodarczą z innymi krajami z troską o swą gospodarkę 
i polityczną niezależność i suwerenność, najlepiej przyczynia się do krzewienia 
zasad współpracy międzynarodowej, służącej sprawie pokoju, którym hołdują 
również Stany Zjednoczone. Jedną z szlachetnych form tej współpracy między-
narodowej i pomocy wzajemnej jest niewątpliwie akcja UNRRA, której nasz 
straszliwie zniszczony kraj niemało zawdzięcza. Nie wątpimy, że nasz postulat 
zwiększenia pomocy UNRRA wystosowany do dyr. Lehmana, który wykazał 
nam dotychczas tyle życzliwości, znajdzie należyte zrozumienie i poparcie.

Nie będziemy też szczędzili wysiłku, aby osiągnąć zbliżenie i braterskie 
zrozumienie ze strony Polonii Amerykańskiej. Wierzymy, że najbardziej przy-
czyni się do tego rzetelna prawda o Polsce odrodzonej, która mimo pajęczyny 
kłamstwa dotrzeć musi do milionów tak szczerze kochających Polskę roda-
ków w Stanach Zjednoczonych. (...)

Zagadnienie bezpieczeństwa w ostatnich czasach wygląda następująco: 
zmniejszyły się znacznie wypadki maruderstw, specjalnie ostro zwalczane  
i tępione, poważniej natomiast przedstawiało się zagadnienie band nacjonali-
stów ukraińskich, przeciwstawiających się wymianie ludności między Polską 
a ZSRR. Nie zaprzestały również działać bandy NSZ i zwykłych wykolejeń-
ców wojennych. Wzmógł się również indywidualny terror, stosowany metodą 
prowokacji, usiłującej poza tym winę za te mordy zrzucić na aparat bezpie-
czeństwa, by tym sposobem ukuć dla siebie kapitał polityczny. Mamy dowody 
łączenia band i terrorystów z ludźmi Andersa.

W dziedzinie amnestii uczyniono bardzo wiele. Ponad 42 tysiącom ludzi, żyją-
cych nielegalnie w bandach leśnych i znajdujących się w aresztach, otwarto drogę 
do legalnego i normalnego życia. Prawie w całości ujawniły się elementy b. Armii 
Krajowej i wielu z nich pracuje już z pożytkiem przy odbudowie kraju.

Również został usprawniony znacznie nasz aparat bezpieczeństwa, zarów-
no pod względem fachowym, jak i moralnym. Wystarczy wspomnieć, że organa 
naszej Milicji Obywatelskiej wykrywają już obecnie 40-60% przestępstw, a w wal-
kach z przestępczością i z bandami poniosły w 1945 r. następujące ofiary: 1411
zabitych, 1410 ranionych i 940 uprowadzonych milicjantów przez bandy.

Z tym większą mocą musimy się przeciwstawić wrogiej propagandzie reak-
cyjnej, usiłującej zohydzić w oczach społeczeństwa nasz ofiarny aparat bezpie-
czeństwa i całą winę za zło, które jest jeszcze w naszym kraju, zwalać na ten aparat. 
Toteż z wielką przyjemnością przeczytałem w „Polsce Ludowej”, organie poznań-
skim Polskiego Stronnictwa Ludowego, artykuł, życzliwie zwracający uwagę na to 
zagadnienie. Trzeba, aby cała prasa i opinia demokratyczna wzięła w obronę nasz 
aparat bezpieczeństwa, służący interesom demokracji i spokoju wewnętrznego.

Wiele jest jeszcze do zrobienia w dziedzinie należytego i sprawnego 
funkcjonowania naszej młodej administracji państwowej, wiele też jeszcze 
niedomagań w zakresie działania samorządu opartego na strukturze rad na-
rodowych. Nie da się jednak zaprzeczyć, że mimo wszelkich trudności w obu 
tych dziedzinach widoczny jest postęp.
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Pomimo redukcji personelu administracyjnego o 10% zgodnie z zalece-
niem Rady Ministrów, dobór i szkolenie kadr urzędniczych postępuje może 
powoli, ale stale naprzód.

Również następuje, choć jeszcze bardzo powolna i niedostateczna po-
prawa w dziedzinie opłakanych finansów samorządowych przez przyznanie
samorządom 10% udziału w podatku obrotowym, przydzielanie w admi-
nistrację domów poniemieckich i bezpańskich, uruchomienie rentownych 
przedsiębiorstw własnych itp. Niektóre gminy zdobywają już na tej drodze 
samowystarczalność finansową.

Rozpoczęliśmy akcję o podniesienie wydajności pracy na kolejach przez 
zastosowanie systemu premiowego i wzmożenie kontroli. Daje nam dobre wy-
niki. Dzięki temu przełamujemy częściowo kryzys w dostawach węgla i innych 
towarów. W ogóle do tak ważnego zagadnienia transportu przywiązujemy wielką 
wagę. Pomaga nam w tej akcji bardzo wydatnie Związek Zawodowy Kolejarzy.

Dużą rolę odegrała tu nowa ustawa uposażeniowa, podnosząca stopę 
życiową pracownika PKP, i nowa pragmatyka służbowa, znosząca wiele nie-
sprawiedliwości sprzed 1939 r.

Energicznie prowadzona jest akcja zabezpieczenia naszych mostów, 
zagrożonych pochodem lodów.

Oczyszczanie i pogłębianie łożysk rzecznych:
1) Oczyszczono drogi wodne z przeszkód dla żeglugi na długości do 2000 km, przy 

tym z nurtu rzeki usunięto przęsła zniszczonych 42 mostów na Wiśle, 12 mostów 
na Odrze, 11 mostów na Systemacie Bydgoskim;

2) Doprowadzono do stanu używalności Systemat Bydgoski, remontując 16 śluz 
komorowych;

3) Wyremontowano 16 stopni kanalizacyjnych na Odrze;
4) Odbudowano w 30-50% mosty w Sandomierzu, Puławach, Warszawie, Plenie-

wie, Łożyskach, w 100% w Elblągu i Ostródzie, odbudowano w 60% Nogat;
5) Wykończono zaporę w Rożnowie. Przystąpiono do wykończenia zapory w Czcho-

wie. Wykonuje się studia, połączone z wierceniem pod zaporą w Jazowsku;
6) Wybudowano 4 przyczółki betonowe dla mostów stałych na Kanale Gopło–

–Warta;
7) Prowadzimy też energiczne prace nad rozbudową transportu wodnego. Wy-

dobyto z wody 56 statków z własnym napędem i z tego już uruchomiono 48, oraz  
72 obiekty bez własnego napędu, z których już wyremontowano 62 sztuki;

8) Taborem żeglugi na Wiśle i Systemacie Bydgoskim przewieziono 105 376 pa-
sażerów i 26 000 ton towarów, wykonując przy tym około 11 500 000 t/km,  
a na Odrze przewieziono około 16 000 t, wykonując około 2 500 000 t/km.

W najbliższym czasie zostaną zupełnie pokonane trudności w taborze 
samochodowym, którego, poważniejsze ilości sprowadzamy z zagranicy. Po-
zostaną jeszcze tylko trudności benzynowe.

Podjęliśmy za pośrednictwem Komisji Specjalnej i sądów doraźnych 
ostrą walkę z szabrem i korupcją, tymi plagami dzisiejszych czasów i mamy 
niezłomną wolę wyrwać to zło z korzeniami z naszego życia publicznego. 

Ludność żydowska, która uratowała się po straszliwej masakrze urządzo-
nej na ziemiach polskich przez hitlerowskich ludożerców, korzystać będzie 
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nadal z opieki Państwa, które z całą bezwzględnością tępić będzie jad antyse-
mityzmu i chuligańskie ekscesy antyżydowskie, które – organizowane przez 
nielegalnie działające grupy reakcyjno-faszystowskie – zmierzają do dyskredy-
towania Polski w opinii demokratycznej świata. 

Stojąc na gruncie swobody emigracji, bądź do Palestyny, z którą zacie-
śniamy nasze stosunki, bądź do innych krajów i pragnąc uregulowania tej emi-
gracji, Rząd ostrzega przed nader szkodliwymi skutkami emigracji chaotycz-
nej, nielegalnej.

Rząd popierać będzie wydatnie wysiłki, zmierzające do produktywizacji i 
dokształcania zawodowego zdolnej do pracy ludności żydowskiej, która wnosi 
swój wkład do odbudowy kraju, szczególnie na ziemiach zachodnich.

Repatriacja stanowi u nas wielkie i poważne zagadnienie. Obejmuje ona 
miliony ludzi ze wszystkich stron Europy. Dotychczas obejmowała masowo 
repatriantów zza Buga, z Niemiec, Francji, Włoch, Szwecji i innych krajów. 
Nasilenie repatriacji stale wzmaga się. W najbliższym czasie spodziewamy się 
powrotu poważniejszej repatriacji z głębi ZSRR obywateli, którzy emigrowali 
lub zostali wysiedleni w 1939 r., jak również i tych, którzy wywiezieni zostali 
w okresie ostatnich miesięcy zawieruchy wojennej.

Repatriacja ta nie przechodzi bez trudności, zwłaszcza transportowych, 
przede wszystkim zaś dokonywana obecnie w okresie zimy. Całe społeczeń-
stwo winno przyjść z pomocą Rządowi w tej trudnej akcji. Zwłaszcza orga-
nizacje społeczne winny pomóc repatriantom w postaci zabezpieczenia im 
przejściowo schronienia mieszkalnego, ciepłej strawy itp.

W obecnym okresie, tak łatwym do zarobku drogą spekulacji, najlepsze 
jest materialne położenie warstw pośrednich, a najgorsze mas pracowniczych, 
drobnego rolnictwa, inwalidów wojennych, emerytów, starców i sierot. (...)

Jakie nam przyświecają cele w polityce kulturalno-oświatowej i co zamie-
rzamy podjąć w najbliższym czasie?

1) Pragniemy pokryć kraj gęstą siecią przedszkoli i dziecińców, w szczególności 
na ziemiach odzyskanych, i w związku z tym w najbliższym czasie wystąpimy 
z dekretem o zakładaniu i utrzymywaniu przedszkoli.

2) Pragniemy zrealizować całkowicie obowiązek szkolny oraz zorganizować jed-
nakową szkołę dla wsi i miasta. 

3) Trzecią doniosłą sprawą jest problem powszechnego kształcenia zawodowego.  
W Polsce na 1,5 miliona dzieci w wieku lat 15-18 zaledwie 15% kształci się w szko-
łach zawodowych i ogólnokształcących, olbrzymia reszta 85% młodzieży wcho-
dzi w życie bez dostatecznego przygotowania ogólnego i zawodowego.

Dla 1 200 000 młodzieży w wieku 15-18 lat trzeba stworzyć 10 000 szkół po-
wszechnych, średnich, zawodowych, gdy w tej chwili mamy ich zaledwie paręset.

Wreszcie czwarty problem to bursy, stypendia i internaty.
Duży liberalizm, jaki istnieje w naszym życiu publicznym, rozzuchwala 

elementy reakcyjne. Ostatnio byliśmy świadkami różnych wybryków oraz prób 
wznowienia znanych nam sprzed wojny paniczykowych burd akademickich.

Musimy być czujni wobec prób aktywizowania się elementów reakcyjnych. 
Przetniemy tę wichrzycielską działalność z całą mocą. Do najważniejszych jednak 
problemów, przed jakimi stoimy, należą niewątpliwie wybory parlamentarne.
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W interesie Polski, jej niepodległości i przyszłości jest zwycięstwo  
w wyborach obozu demokratycznego. Zwycięstwo bowiem reakcji mogłoby 
znowu stać się zgubą Polski i grabarzem jej niepodległości. Zwycięstwo zaś 
demokracji – to zwycięstwo bloku Rządu Jedności Narodowej. To zwycięstwo 
pełne jest, moim zdaniem, tylko wtedy możliwe, jeśli wszystkie partie demo-
kratyczne pójdą do wyborów zwartym blokiem. W innym wypadku mogłoby 
ono być zwycięstwem pozornym.

Tworząc blok wyborczy wszystkich stronnictw demokratycznych:
1) Unikamy ostrej walki wyborczej między stronnictwami bloku rządowego, jaka 

by niewątpliwie mogła wyniknąć w przeciwnym wypadku.
2) Izolujemy reakcję, która obecnie prowadzi manewry kokietowania niektórych 

stronnictw demokratycznych i siania nieufności oraz wbijania klinów między 
stronnictwa bloku rządowego.

Rozumnym politykom powinno chodzić, moim zdaniem, nie tyle o tro-
chę głosów zebranych może od przypadkowych i nie swoich wyborców, ile  
o rzeczy podstawowe. A tymi rzeczami podstawowymi dziś są:

Niepodległość – Suwerenność – Demokracja. 
Moim zdaniem istnieją wszystkie szanse wspólnego bloku wyborczego 

całego obozu demokracji i osiągnięcia wyniku, gwarantującego te trzy zasady, 
jeśli wszystkie stronnictwa będą się kierować dobrą wolą, realizmem politycz-
nym i interesem narodu.

Nie wolno nam więcej eksperymentować politycznie. Eksperymenty i spekula-
cje polityczne już Polskę bardzo drogo kosztowały i dość jej upuściły krwi.

Jedynie słuszna i rozsądna droga polska, to nie szukanie nowych koncep-
cji, lecz kroczenie tą twardą drogą, która z takim trudem i takimi ofiarami zo-
stała już wypracowana i osiągnięta, to wypełnianie coraz lepszą treścią naszego 
społeczno-gospodarczego życia, to droga Krajowej Rady Narodowej i Polskie-
go Komitetu Wyzwolenia Narodowego – to droga do Rządu Tymczasowego  
i Rządu Jedności Narodowej. 

Wierzę w to głęboko, że zdrowy rozsądek i interes narodu zwyciężą,  
że wszyscy uczciwi Polacy i gorący patrioci, że cały obóz demokratyczny po-
maszerują tą jedynie słuszna drogą do Polski silnej i niepodległej, do Polski 
suwerennej i szczęśliwej, do Polski szczerze i głęboko demokratycznej. 

Cyt. za: Sprawozdanie z posiedzenia KRN (sesja IX), z 29-31 grudnia 1945 r.  
i 2-3 stycznia 1946 r., s. 19-34.

Edward Osóbka-Morawski 
Expose z 26 kwietnia 1946 r.

Wysoka Izbo!
Obecna sesja Krajowej Rady Narodowej zwołana została głównie w tym 

celu, aby uchwalić ustawę o referendum ludowym, które ma wnieść do nasze-
go życia prawo – konstytucyjnego i politycznego nowy doniosły wkład.
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Referendum ma zdecydować, czy w przyszłych wyborach do Sejmu 
Konstytucyjnego mamy wybierać jedną, czy też dwie izby. Czy mamy utrzy-
mać niepopularną, skostniałą, hamującą zawsze pracę ustawodawcza drugą 
izbę – senat, czy też wystarczy nam jedna izba – Sejm.

Podobne problemy stoją dziś także i przed innymi narodami, np. przed 
francuskim, gdzie lewicowa większość parlamentu zdecydowała się na jedno-
izbowy ustrój. Instytucja senatu wszędzie na świecie jest niepopularna i często 
przynosi komplikacje. W Polsce zawsze dotąd postępowe i lewicowe partie 
opowiadały się za ustrojem jednoizbowym.

Drugie pytanie dotyczyć będzie zagadnienia czy dokonane w Polsce dwie 
reformy społeczno-gospodarcze: reforma rolna i nacjonalizacja przemysłu i ko-
palń mają być zagwarantowane w przyszłej konstytucji i stać się jej podwaliną.

Trzecie pytanie dotyczy również zagadnienia wielkiej wagi, mającego dla 
bytu, siły i przyszłości. Polski decydujące znaczenie. Naród cały ma się wypo-
wiedzieć w sprawie naszej zachodniej granicy na Nysie, Odrze i Bałtyku.

To pytanie łączy się logicznie z całokształtem naszej polityki zagranicz-
nej. Nasze granice zachodnie na Nysie, Odrze i Bałtyku są dorobkiem polity-
ki zagranicznej PKWN, Rzędu Tymczasowego i Rządu Jedności Narodowej. 
Utrzymane i utrwalone być mogą tylko przy konsekwentnie prowadzonej ta-
kiej, a nie innej polityce zagranicznej Polski.

Dziś możemy to z całym spokojem i całym obiektywizmem stwierdzić, 
że żaden inny rząd nie uzyskałby takich, jak obecne granic, bo żaden inny rząd 
nie zdobyłby się na tak szczerą i zdecydowaną politykę dążenia do osiągnięcia 
przyjaznych stosunków z naszym wschodnim sąsiadem, na politykę utrwala-
jącą jedność zwycięskich mocarstw, co było momentem decydującym przy 
ustaleniu w Poczdamie naszych zachodnich granic.

Wszystkim dziś w Polsce dobrze wiadomo, jak wielki wpływ na fakt ustale-
nia naszych granic na Nysie, Odrze i Bałtyku wywarł Związek Radziecki, a uczy-
nić to mógł jedynie w procesie rozwoju naszych przyjaznych polsko-sowieckich 
stosunków politycznych.

Przyjaźń Polsko-Radziecka uświęcona uroczystym paktem, którego 
rocznicę obchodziliśmy w tym miesiącu, pozostanie, musi pozostać nadal ka-
mieniem węgielnym polskiej polityki zagranicznej w ogóle.

Drugim aspektem w naszej polityce zagranicznej jest montowanie bli-
skich i przyjaznych stosunków ze wszystkimi narodami słowiańskimi, z który-
mi nie mamy na ogół, z wyjątkiem Czechosłowacji żadnych spornych proble-
mów. Wynikiem tej polityki jest powitany z uznaniem przez całą opinię pakt 
przyjaźni i pomocy wzajemnej z Jugosławią.

Wierzymy również w pozytywne uregulowanie stosunków polsko-
-czechosłowackich, gdyż leży to nie tylko w naszym wspólnym interesie, ale 
uregulowanie tych stosunków na zasadzie najbardziej pojednawczych propo-
zycji polskich leży szczególnie w interesie Czechosłowacji. Dążyć będziemy 
do przyjaznych stosunków i współpracy, i do eliminowania wpływów nie-
mieckich ze wszystkich państw Europy i do budowania wraz z innymi naroda-
mi potężnego wału obronnego przeciwko imperialistycznym Niemcom.
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Zabiegamy o przyjaźń i współpracę z wielkimi mocarstwami anglosaski-
mi, z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki, które dziś – wraz  
ze Związkiem Radzieckim – decydują głównie o kształtowaniu się stosunków 
na świecie w ogóle. Od tych trzech mocarstw, które zdolne są pomóc nam  
w gospodarczej odbudowie kraju pomocy tej pragniemy i oczekujemy. Nasze 
dążenie do współpracy gospodarczej ze wszystkimi państwami znajduje też po-
twierdzenie w pomyślnym przebiegu naszych rokowań finansowych ze Stana-
mi Zjednoczonymi dotyczących — łącznie 90 milionów złotych.

Pragniemy i dążymy do tradycyjnej przyjaźni z Francją, z którą jednako-
wo jesteśmy zainteresowani, aby nie doświadczyć więcej ujemnych skutków  
ze strony agresywnych i imperialistycznych Niemiec.

Rozwijamy też coraz lepiej nasze stosunki gospodarcze z krajami skandynaw-
skimi, a zwłaszcza ze Szwecją.

Do nowych, bardzo pozytywnych faktów należy zaliczyć także nasz 
ostatni korzystny układ gospodarczy ze Szwajcarią.

W referendum ludowym, odpowiadając na trzecie pytanie TAK naród 
wypowie się jednocześnie za naszą nową, a tak korzystną dla Polski polityką 
zagraniczną.

Akceptując w referendum główne tezy polityki zagranicznej i wewnętrz-
nej Rządu Jedności Narodowej jednocześnie zaaprobuje nasz dotychczasowy 
dorobek i jego główną linię rozwojową.

Jakiż to dorobek i jego główna linia rozwojowa?
Poruszę dziś tylko niektóre aktualne problemy, nasze osiągnięcia bieżące 

i aktualne bolączki naszego życia. Walka i odbudowa – to dwie główne nuty  
w naszym powojennym życiu polskim.

Skończyła się wojna na frontach, ale dla całego Narodu Polskiego trwa 
dalej, prowadzona z wielkim wysiłkiem i napięciem woli walka o nasze najży-
wotniejsze interesy i ideały.

Skończyła się wojna, z której wiele narodów wyszło względnie obronną 
lub całkowicie obronną ręką. Natomiast nasz kraj cały w gruzach, popieli-
skach i ruinach. Toteż dla nas na każdym kroku zawołanie: odbudowa, odbu-
dowa, odbudowa...

Okrutny okupant i wróg nie tylko niszczył nasz kraj pod względem 
gospodarczym, ale i zatruwał jadem swej ideologii i stworzonymi nieznośny-
mi warunkami, zdrowie moralne i dusze naszego narodu. I choć warunki się 
zmieniły, choć wróg już dawno został precz przepędzony z polskiej ziemi, choć 
znowu wróciło prawo i sprawiedliwość, choć mamy Polskę wolną i niepodległą, 
choć nikt obcy nie grabi naszego kraju, a pracujemy na swoim i dla siebie – skut-
ki złowrogiej i tragicznej przeszłości pozostawiły jeszcze swój głęboki ślad i nie 
wszyscy obywatele wrócili do normalnego, powojennego życia.

Musimy skończyć jak najrychlej z wszelkiego rodzaju zatruwaniem ja-
dem nienawiści do demokracji duszy naszej młodzieży. Musimy energicznie 
przeciwdziałać temu posiewowi zbrodni, który popycha uczniów z naszych 
szkół, kilkunastoletnie dzieci i młodzież do licznych występków natury poli-
tycznej i kryminalnej.
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Musimy jak najrychlej zlikwidować pozostałe jeszcze bandy zbrojne, 
napadające na spokojnych obywateli, bandy rabusiów kryminalnych, i bandy 
przestępców politycznych, mordujących działaczy demokratycznych i funk-
cjonariuszy bezpieczeństwa i milicji, palących wsie za oddawanie kontyngen-
tów i spełnianie innych powinności państwowych.

Musimy jak najostrzej potępić zagraniczne ośrodki dyspozycji, wspoma-
gające te bandy bronią, pieniędzmi i instruktorami. Ośrodki pp. Andersów, 
Pełczyńskich i S-ki.

Nasze dzielne organa bezpieczeństwa i pomagające im wojsko dużo 
już zdziałały na tym polu, że wspomnę choćby zlikwidowanie kierownictw 
WIN i NSZ, zlikwidowanie w całym kraju, a zwłaszcza w Białostockim  
i Lubelskim, dziesiątków band, którym odebrano ostatnio 3700 sztuk różnej 
broni, wydano i wykonano setki wyroków śmierci na bandytach itp. W likwi-
dacji są też bandy ukraińskich faszystów.

Nasza milicja usprawnia swą działalność w wykrywaniu przestępstw kryminal-
nych. Kiedy w poprzednim expose podałem, że nasza milicja wykrywała parę mie-
sięcy temu 40 proc. przestępstw, dziś mogę podać, że wykrywa ich już 60 proc.

Ochotnicza Rezerwa Milicji, organizowana społecznym sposobem, będzie 
dalszym krokiem na drodze podniesienia naszego stanu bezpieczeństwa. Ale do 
walki z atmosferą moralną, a sprzyjającą działaniu band i zbrodni musi wystąpić 
zgodnie cały naród. Apelujemy zwłaszcza do nauczycieli i wychowawców oraz 
do duchowieństwa, żeby użyło wszelkiego swego wpływu do potępienia tej at-
mosfery, która sprzyja złu i bandom, i do publicznego potępienia ich.

Twórcy i nauczyciele ideologii rasizmu i nienawiści do innego człowieka 
stoją oskarżeni dziś przed sądem w Norymberdze, ale ich pojętni uczniowie  
z NSZ mordują dalej z zimną krwią resztki Żydów w naszym kraju. Rząd przed-
sięwziął energiczne kroki przeciwdziałania temu nowoczesnemu barbarzyństwu, 
wydał dekret, uznający za ciężkie przestępstwo praktykowanie lub podjudzanie 
do nienawiści rasowej czy wyznaniowej i przewidujący surowe kary za te prze-
stępstwa. Do walki z tym złem musi stanąć nie tylko Rząd, ale cały naród.

W obliczu tragedii, jaką przeżył naród żydowski, należałoby Żydom, któ-
rzy tego pragną, ułatwić realizację ich aspiracji narodowych w Palestynie.

Musimy surowo tępić każdy przejaw samowoli i bezprawia, gdziekol-
wiek by ono występowało, aby jak najprędzej przywrócić równowagę psy-
chiczną i moralną narodu.

Wystąpiliśmy ostro przeciwko spekulantam i spekulacji, która na ostat-
niej sesji tak żywo poruszała Wysoką Izbę. Do więzień i obozów pracy poszło 
już i pójdzie jeszcze wielu szabrowników i spekulantów. Działalność Komisji 
Specjalnej rzuciła postrach na spekulantów i sądzę, że zahamuje ich zbrodni-
czą działalność. Komisja nie oszczędza nikogo, odwrotnie – im kto byt wyżej 
postawiony, tym surowsza dotknęła go kara.

Wielką przeszkodą na drodze do odbudowy całości naszego kraju jest 
nasza niezwykle trudna sytuacja aprowizacyjna. Złożyło się na to wiele waż-
nych powodów – takie, jak olbrzymie zniszczenia przyfrontowe, które w kil-
kudziesięciu powiatach zniszczyły i uniemożliwiły dwuletnie zbiory – jeden 
rok przez zniszczenie i uniemożliwienie zbiorów, drugi rok przez nieobsianie 
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wskutek zaminowania i braku ziarna do siewu. Dalej do trudnej sytuacji apro-
wizacyjnej przyczyniły się straszliwe, sięgające 70-75 proc. wyniszczenie po-
głowia bydła i koni, brak nawozów naturalnych i sztucznych, braki w ziarnie 
do siewu, wędrówki repatriacyjne, odbywające się na naszych ziemiach, któ-
rych jedni nie obsiali, bo stąd odchodzili, inni nie zdążyli obsiać, bo za późno 
przyszli lub nie posiadali warunków do normalnej pracy.

Toteż zagadnienia aprowizacyjne i siewne należą u nas do rzędu najważniej-
szych. Dużą pomocą jest dla nas w tej niezmiernie ciężkiej sytuacji aprowizacyjnej 
pomoc UNRRA. Żałować tylko należy, że skromny, jak na nasze potrzeby, plan 
dostaw na które liczyliśmy, ulega bądź opóźnianiu, bądź też co gorsza ogranicza-
niu. Zwłaszcza bardzo boleśnie odczuliśmy ograniczenia w zbożu. (...)

My mamy czyste sumienie, żeśmy do wszystkich ludzi dobrej woli wycią-
gali rękę do zgody, żeśmy pragnęli jak najpełniejszej jedności Narodu pomni 
na to, że ta jedność jest nam niezbędna, gdyż odbudowa i rozkwit Polski jest 
ponad możność wykonania przez cale nasze pokolenie.

Chcieliśmy zgody, jedności wewnątrz kraju, wiedząc o tym, że nie za dużo 
mamy szczerych przyjaciół za granicą, że są jeszcze tacy, co chcieliby kwestiono-
wać nasze krwią odzyskane ziemie zachodnie.

Nie szczędziliśmy i nie szczędzimy wysiłków w dążeniu do pełnej nor-
malizacji i stabilizacji stosunków politycznych w kraju.

Pragniemy jak najgoręcej dać wyraz woli narodu i jego praw suwerennych 
w pięcioprzymiotnikowych wyborach do Sejmu Ustawodawczego z udziałem 
wszystkich demokratycznych i nie faszystowskich ugrupowań politycznych.

W tym dążeniu jesteśmy całkowicie zgodni z uchwałami w Jałcie  
i Poczdamie.

Toteż wybory do Sejmu Ustawodawczego odbędą się jeszcze na jesieni tego 
roku, zaś referendum w czerwcu będzie aktem wstępnym do tych wyborów.

Nikt jednak nie może zakwestionować naszego prawa do tego, aby uda-
remnić wszelkie próby wypaczenia wolnych wyborów przez presję i terror band 
i mafii faszystowskich i reakcyjnych, które korzystają z obfitej pomocy z zagra-
nicy, jak również ich protektorów w kraju, wywłaszczonych przez wielkie refor-
my społeczne obszarników, wielkich przemysłowców i bankrutów i niedobitki 
całego reżimu policyjnego rządów sanacyjnych w Polsce.

Właśnie w trosce o prawdziwie wolne i nie fałszowane wybory, w trosce 
o zabezpieczenie zdobyczy swobód demokratycznych, okupionych obficie
przelaną krwią i ogromem cierpień Narodu, zaproponowaliśmy blok wybor-
czy stronnictw demokratycznych.

Zaproponowaliśmy blok wyborczy, aby uniknąć zaognienia walk politycz-
nych w Polsce w trosce o spokój, praworządność i bezpieczeństwo wszystkich 
obywateli, w trosce o konsolidację wszystkich sił demokratycznych dla zale-
czenia ciężkich ran, zadanych krajowi przez wojnę.

Gdy tylko znikną zatrute opary powojenne, gdy wykarczowane będą 
ośrodki antydemokratyczne, żerujące na trudnościach powojennych, nikt z nas 
nie będzie obstawał przy wyborach na zblokowaną listę.

Dziś jednak musimy ostrzec przed demagogią tych, którzy usiłują łączyć 
udział w rządzie z blokowaniem się w praktyce z nielegalnym reakcyjnym pod-
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ziemiem. To blokowanie i wzajemne zrastanie się potwierdzającą niezliczone 
fakty – są one nieuniknioną konsekwencją tej właśnie podstawy politycznej.

Stojąc na straży najświętszych praw narodu, toczyć będziemy nieubłaga-
ną walkę z reakcją gdziekolwiek się usadowi, odwołując się do woli i decyzji 
Narodu. Dlatego pragniemy, aby naród w głosowaniu ludowym nakreślił ramy 
prac przyszłego Sejmu, wypowiadając się w sprawach najistotniejszych.

Mamy najgłębsze przeświadczenie, że Naród w olbrzymiej swej więk-
szości postawi poza nawias wrogów demokracji i burzycieli jedności i za-
równo w referendum jak, i w przyszłych wyborach, udzieli całkowitego po-
parcia obozowi demokracji.

W tej myśli zgłaszam projekt ustawy o głosowaniu ludowym.

Cyt. za: Sprawozdanie z posiedzenia KRN (sesja X), z 26-28 kwietnia 1946 r., 
s. 14-35.

Józef  Cyrankiewicz 
Expose z 19 czerwca 1947 r.

Wysoka Izbo!
Winien jestem nie tylko przedstawić zamierzenia Rządu na przyszłość, 

bo ten Rząd pracuje już prawie 5 miesięcy, winien jestem naświetlić działal-
ność Rządu w ciągu tego minionego okresu i wszystkie wysiłki Rządu w kie-
runku realizacji tych haseł, z którymi jako blok stronnictw demokratycznych 
wyruszyliśmy do walki wyborczej w dniu 19 stycznia.

Okres ten dowiódł niezbicie, że zwycięstwo wyborcze stronnictw 
demokratycznych znajduje pełne pokrycie w praktyce, że Rząd wyłoniony z tych 
wyborów nie zawiódł oczekiwania wielomilionowych mas naszych wyborców.

Wyborcy nasi i cały naród nie oczekiwał cudów, i znacznie lepsze warun-
ki, takie jakie mają niektóre inne narody, i lepsze – że tak powiem – podstawy 
wyjściowe do startu nie sprawiłyby, tak jak nigdzie na świecie nie sprawiły, 
cudów. Rząd nasz nie miał do wykorzystania lepszej koniunktury.

Mimo to w ciągu tego okresu pozycja Polski na terenie międzynarodo-
wym uległa dalszemu wzmocnieniu. Mimo to poczyniliśmy niewątpliwe po-
stępy w dalszym zaludnieniu i zagospodarowaniu ziem odzyskanych. Mimo 
to z uporem realizowaliśmy nasz plan odbudowy i produkcji, i wbrew klęsce 
powodzi wychodzimy obronną ręką z trudności gospodarczych.

Rozpoczęliśmy daleko idącą akcję oszczędnościową, która dała już po-
kaźne wyniki. Zrobiliśmy już pierwszy krok naprzód w kierunku usprawnie-
nia naszej administracji, w kierunku zwalczania nałogów biurokratycznych, 
bezwzględnego wycinania z naszego aparatu państwowego wrzodów korup-
cji i nadużyć, samowoli i bezprawia.

Jeżeli i to wszystko jest za mało – a na pewno jest jeszcze za mało 
oszczędności, za mało walki z marnotrawstwem, jeszcze wiele rzeczy za mało 
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– to pewne jest, że kroki Rządu były we wszystkich dziedzinach krokami na-
przód, w żadnej dziedzinie nie cofnęliśmy się. Pewne jest, że na przyszłość 
należy jeszcze bardziej pracę Rządu usprawnić.

Czemu zawdzięczamy wyniki dotychczasowe? Zawdzięczamy je niewąt-
pliwie istniejącej konsolidacji politycznej i zwartości Rządu, który powstał  
ze zwycięstwa obozu demokratycznego w wyborach do Sejmu.

Zwartość ta nie zrodziła się bynajmniej tylko przy stole konferencyjnym, 
na gruncie podziału tek lub stanowisk według klucza partyjnego. Zwartość ta 
zrodziła się znacznie wcześniej, zrodziła się na gruncie koncepcji ustrojowej, 
na gruncie reform społecznych, o których trzeba było nie tylko pisać, ale je 
robić. Zrodziła się na gruncie wspólnej koncepcji utrwalania niepodległości 
Polski w konkretnych i korzystnych zaistniałych warunkach.

Zwartość nasza rodziła się przede wszystkim z podstaw bloku stronnictw 
demokratycznych, z jednolitego frontu klasy robotniczej, z umowy jednolito-
frontowej między PPS a PPR, umowy leżącej u podstaw zwycięstwa wybor-
czego z dnia 19 stycznia, dalej z sojuszu klasy robotniczej, z koncepcyjnego 
sojuszu klasy robotniczej z chłopami i inteligencją pracującą, ze Stronnictwem 
Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym.

Liczne, bardzo liczne są różnice między okresem po wojnie poprzedniej 
w roku 1918, a po wojnie obecnej. Gospodarczo i materialnie obraz zniszczeń, 
z których nasze pokolenie musi Polskę całkowicie prawie odbudowywać, nie 
da się porównać do tamtego okresu. Politycznie zdołaliśmy wydobyć większą 
świadomość, bardziej skonsolidować siły narodu niż były te, które wówczas 
nie zdołały utrzymać władzy.

Ta zwartość sił obozu demokratycznego i świadomość wspólnej akcji stron-
nictw politycznych i uzgodnionej gospodarki dała zwycięstwo wyborcze i na grun-
cie tego zwycięstwa dała zwartość Rządowi. Ktokolwiek liczył lub wciąż jeszcze 
liczy na rozdźwięki w Rządzie, doznał, doznaje i dozna głębokiego rozczarowania. 
Mogą zaistnieć różnice zdań pomiędzy poszczególnymi stronnictwami koalicji rzą-
dowej, co do sposobu realizacji wspólnego programu gospodarczego i polityczne-
go, co do tej czy innej kwestii. Różnice te mogą ujawniać się nawet w publicznej 
dyskusji, ale właśnie dowodem niewątpliwej tężyzny naszego życia politycznego 
jest, że rozbieżności te są przezwyciężane w toku dyskusji, która prowadzi do 
uzgodnienia stanowisk i do dalszej konsolidacji politycznej.

Ponad wszelkimi bowiem rozbieżnościami w obozie demokratycznym 
panuje zbieżność zasadniczych celów poszczególnych stronnictw demokra-
tycznych, wspólne postępowanie, solidarność wobec wrogich sił, które na 
każdym kroku starają się podważyć zdobycze Polski Ludowej oraz wspólne 
wszystkim stronnictwom poczucie odpowiedzialności za rządzenie Państwem 
w trudnych warunkach powojennych.

Na tym polega sens koalicji rządowej. Na tym polega, jeżeli ktoś chce tak 
określić, wewnętrzny przymus koalicyjnego myślenia i koalicyjnej pracy. Nie 
ma bowiem w Polsce stronnictwa, które by uważało, że może samo wziąć na 
siebie odpowiedzialność za losy Polski i za rządzenie krajem, za pełną mo-
bilizację aktywności obywatelskiej. Liczenie opozycji na to, że to, czego ona 
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nie potrafiła zrobić będąc w poprzednim Rządzie równocześnie opozycją 
i siedząc równocześnie w tym rządzie zrobi taka czy inna grupa polityczna czy 
personalna, która przejmie te funkcje, jest liczeniem beznadziejnym, byłaby 
to bowiem zaprzeczeniem naszej koncepcji, byłoby to także siedzeniem okra-
kiem między Rządem a opozycją, pomiędzy pozycją odpowiedzialnego czy 
współodpowiedzialnego a pozycją przeciwnika.

Na takiej niewygodnej barierze zgrywać się można najwyżej kilka miesięcy. 
Ocenił to trafnie mój towarzysz partyjny ob. Osóbka-Morawski, gdy w swoim 
czasie odradzał p. Mikołajczykowi siedzenie na dwóch stołkach, gdy p. Mikołaj-
czyk ostrzegał, jak się to mówi, naród przed naszą koalicją.

Otóż niezależnie od wszelkiego nacisku z boku, dla pełnej jasności trzeba 
stwierdzić, że zwartość i solidarność stronnictw demokratycznych, które reprezen-
tują interesy robotników, chłopów, inteligencji i wszystkich ludzi pracy, jest i bę-
dzie na przyszłość także rękojmią konsekwentnej realizacji programu rządowego.

Ta konsekwentna realizacja programu rządowego przejawia się we wszyst-
kich dziedzinach, a przede wszystkim w dziedzinie polityki zagranicznej.

W naszej polityce zagranicznej kroczymy konsekwentnie po tej samej 
drodze, na którą weszła Polska od chwili odbudowy swojej państwowości. 
Jest to droga zapewnienia sobie bezpieczeństwa, utrwalenia granic, szerszej 
współpracy w dziele budowy pokoju i utrzymania pokoju między narodami, 
w rozbudowie powszechnego bezpieczeństwa.

Tym zasadom Polska jest wierna we wszystkich swych posunięciach na 
terenie międzynarodowym, na terenie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Tym zasadom odpowiada nasze stanowisko w sprawie rozbrojenia i w spra-
wie kontroli energii atomowej, gdzie usilnie zmierzamy do znalezienia rozsądnego 
rozstrzygnięcia w interesie umocnienia pokoju.

I w sprawie Palestyny stanowisko Polski na terenie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zmierza do znalezienia konstruktywnego i sprawiedliwego 
rozwiązania problemu.

Również w sprawie greckiej delegacja nasza w komisji UNO stara się 
znaleźć sprawiedliwą ocenę wydarzeń w tym kraju, ogarniętym wojną domo-
wą i położyć kres cierpieniom ludu greckiego.

Podstawowym fundamentem naszej polityki zagranicznej była, jest i bę-
dzie niezmienna przyjaźń i rozwijająca się we wszystkich dziedzinach współ-
praca z naszym wielkim wschodnim sąsiadem – ze Związkiem Radzieckim. Ta 
przyjaźń daje widoczne i jasne dla wszystkich rezultaty.

Chcę podkreślić także tutaj dobre wyniki naszej wizyty w Moskwie w mie-
siącu lutym i marcu br., wyniki dobre zarówno pod względem politycznym, jak 
i gospodarczym.

Chcę podkreślić także ton i atmosferę tych rozmów pełnych zrozumie-
nia i przyjaźni dla naszego narodu ze strony Generalissimusa Stalina.

Chciałbym podkreślić z uznaniem postawę ministra Mołotowa na konfe-
rencji moskiewskiej w kwietniu br. wobec sprawy naszych granic zachodnich. 
Ta konferencja potwierdziła raz jeszcze oczywistą i wynikającą z doświadczeń 
historii prawdę, że przyjaźń polsko-radziecka nie jest tylko formułą dyplo-
matyczną, ale że przyjaźń ta jest wypełniona żywą treścią wzajemnej pomocy 
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i serdecznej współpracy wypływającej z trwałych równoległych i życiowych 
interesów obydwu krajów.

Z dużym zadowoleniem Rząd podkreśla dokonany ostatnio przełom  
w stosunkach między Polską a Czechosłowacją. Podpisany w marcu br. układ  
o przyjaźni i wzajemnej pomocy umocnił niewątpliwie współzależne bezpieczeń-
stwo Polski i Czechosłowacji, wprowadzając jedność między stosunki obu krajów, 
stworzył trwałe podstawy dla umocnienia przyjaźni waszych bratnich narodów  
i dał podstawy do rozwiązania wszelkich nie usuniętych jeszcze trudności.

Wypełniając ten układ żywą i konkretną treścią przystąpiliśmy do roko-
wań gospodarczych. W najbliższych dniach podpisany zostanie między Polską 
a Czechosłowacją układ gospodarczy obejmujący bardzo szeroki wachlarz 
zagadnień, układ, który zapewni ścisłą uzupełniającą się współpracę ekono-
miczną, w której oba kraje są jednakowo zainteresowane. Zbliżenie kulturalne 
poprzez liczne wizyty wzajemne dokonuje się spontanicznie. W najbliższym 
czasie zostanie podpisana konwencja kulturalna polsko-czechosłowacka. Nie 
wątpię, że z równym powodzeniem, w duchu solidarności słowiańskiej zosta-
ną rozstrzygnięte inne zagadnienia, związane z wkładem polsko-czechosło-
wackim, a wśród nich kwestie narodowościowe.

Pragnę przy tej okazji poinformować Wysoką Izbę, że Rząd Polski 
przystąpił już do zrealizowania postanowień układu w tej dziedzinie, zmie-
rzając do zapewnienia grupom ludności czeskiej i słowackiej w Polsce peł-
nych możliwości rozwoju.

Przyjazne kształtowanie się stosunków polsko-jugosłowiańskich zna-
lazło swój nowy wyraz w układzie gospodarczym między obu państwami, 
podpisanym w Warszawie w ub. miesiącu. Na ukończeniu jest już akcja repa-
triacyjna z Jugosławii, w wyniku której dzięki życzliwej pomocy władz jugo-
słowiańskich, wróciło dotąd do kraju ponad 15 000 naszych rodaków wraz  
z całym swym dobytkiem.

Przyjaźnią są nacechowane nasze stosunki z Bułgarią, z którą zawrzemy 
niezadługo umowę o współpracy kulturalnej oraz nowy układ handlowy.

Pomyślnie układają się stosunki z Rumunią.
W najbliższym czasie Rząd Polski wyznaczy posła na Węgrzech, co win-

no przyczynić się do zacieśnienia współpracy z tym krajem.
Dobrze układają się nasze stosunki ze Szwecją, Norwegią i Danią. Ratyfiko-

wana przez Wysoką Izbę umowa gospodarcza ze Szwecją stanowi dobry instru-
ment dla długotrwałej współpracy ekonomicznej obu naszych krajów. (...)

Polska, jako bezpośredni sąsiad Niemiec, poświęcać będzie nadal baczną 
uwagę rozwojowi wydarzeń w tej dziedzinie, domagając się takiego rozstrzy-
gnięcia problemu Niemiec, które zapewni Polsce i światu trwały, sprawiedliwy 
pokój i bezpieczeństwo. Okupiliśmy sobie prawo do pokoju i bezpieczeństwa 
wkładem do pokoju i bezpieczeństwa, naszym ogromnym wkładem w ostat-
nią wojnę. Nasze granice i nasze bezpieczeństwo są miarą bezpieczeństwa 
wszystkich innych narodów. (...)

Dobra materialne sztuki skupia się, zabezpiecza się, konserwuje i udo-
stępnia się szerokiemu ogółowi obywateli. Nie wyliczam tu rozlicznych 
szczegółów, których jest mnóstwo, nieraz bardzo pozytywnych, wynikających  
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z niezmordowanej, pełnej poświęcenia pracy działaczy kulturalnych. Krótko 
mówiąc, teraz potrzeba szerokiej, długofalowej koncepcji i potrzeba skoor-
dynowanego wykonania zadań stojących przed organizatorami kultury.

Po tej pierwszej jeszcze wciąż trwającej walce o byt kultury polskiej, kie-
dy przeważają z natury rzeczy działania, zmierzające do ożywienia, rozwinięcia  
i ugruntowania życia samego świata sztuki, musi nadejść faza następna – zorga-
nizowanie na szeroką skalę kapitalnego zadania Państwa – akcji upowszechnie-
nia kultury artystycznej wśród szerokich warstw narodu. W dotychczasowym 
okresie przeważały w tym zagadnieniu prace przygotowawcze, studia, badania 
potrzeb i metod działania. Akcja ta wymaga wielkich środków organizacyjnych 
i materialnych. Musi być podjęta i prowadzona, bo stanowi istotną funkcję na-
szego demokratycznego Państwa. Masy ludowe oczekują tej akcji, a mamy do 
zanotowania radosny i podnoszący na duchu fakt niezwykłego wprost w dzie-
jach naszych wzrostu zainteresowań najszerszych mas sprawami kultury i spon-
taniczny pęd do zaspokajania długotrwałego głodu kulturalnego.

Należyte ujęcie organizacyjne akcji upowszechnienia kultury, wciągnięcia do 
niej wszelkich twórczych sił społecznych i świata artystycznego przy dostatecznie 
wysokich środkach stanowić będzie o nowym obliczu kulturalnym Polski.

Jak wielką wagę Rząd przywiązuje do tego zagadnienia, zagadnienia kon-
cepcji upowszechnienia kultury i koordynacji poczynań w tej dziedzinie, niech 
świadczy to, że w najbliższym czasie Rząd powoła komitet ministrów do spraw 
kultury, który za zadanie będzie miał koordynowanie poczynań Rządu na tym 
odcinku. Na miejsce istniejących dotychczas komisji przy różnych resortach 
powstanie komitet złożony z niewielkiej liczby osób, wyposażony i w aparat,  
i środki. Komitet ten będzie pracował pod przewodnictwem Prezesa Rady Mi-
nistrów. Musimy przejść przez, jak się to często popularnie mówi, wąskie gardło 
obecnego powojennego stanu rzeczy. Kultura, jej treść, jej powszechność będzie 
jednym z najważniejszych sprawdzianów przemian społecznych, będzie jednym 
z najważniejszych symboli demokracji społecznej i Polski Ludowej.

Jakież na tle tych z konieczności niewyczerpanych i niewyliczonych 
spraw i rozważań, jakie główne zadania stoją przed Rządem? Rząd nadal nie 
będzie szczędził wysiłków, aby w pełnej przeciwieństw rzeczywistości powo-
jennej wnieść swój wkład do sprawy utrwalenia bezpieczeństwa i pokoju, nie-
tykalności naszych granic w oparciu o Organizację Narodów Zjednoczonych,  
o system sojuszów i paktów przyjaźni.

W szczególności Rząd wytrwale będzie przeciwdziałał, w oparciu o soli-
darny interes wszystkich narodów Europy, wszelkim próbom odradzania się 
źródeł niemieckiego szowinizmu i zaborczości.

Na zewnątrz Rząd konsekwentnie i z całą surowością prawa realizować 
będzie program okiełznania spekulacji w oparciu o aktywność i wciągnięcie do 
kontroli szerokich mas. 

Równocześnie zaś Rząd otoczy opieką zdrowe elementy inicjatywy pry-
watnej, które wnoszą pozytywne wartości do naszej gospodarki.

Rząd kontynuować będzie akcję oszczędnościową i wytrwałą gromadze-
nia rezerw dla polepszenia bytu mas pracujących.
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Rząd coraz bardziej będzie usprawniać aparat państwowy poprzez dalszą 
jego demokratyzację, poprzez tępienie biurokratyzacji i korupcji, przez zbli-
żanie aparatu państwowego do mas, a równocześnie przez podnoszenie jego 
kwalifikacji przy pomocy starszych fachowców i dokształcania nowych.

Wobec ogromu zadań, stojących przed nami, wobec ogromu trudności, 
które będziemy mieli do pokonania, wobec ogromu odpowiedzialności, jaka 
spada na nas, na Rząd za rozwiązanie tych zadań i pokonanie trudności w inte-
resie polskiego narodu – chcę stwierdzić tylko jedno:

Rząd, który reprezentuję, włoży w tę pracę maksimum wysiłku, Rząd, 
który reprezentuję, będzie Rządem silnym przez swoją wewnętrzną zwartość, 
przez wspólną koncepcję, przez wspólne realizowanie tej koncepcji.

Może będziemy nieraz zazdrościć innym narodom tego, że nie wyszły 
z tej wojny tak okrwawione i wyniszczone, jak nasz naród, może będziemy 
nieraz stwierdzać inne, lepsze warunki powojennego startu, dane innym na-
rodom, ale widzimy jedną możliwość wyrównania tych szans rozwojowych, 
widzimy ją tylko przez zbiorowy, masowy, świadomy wysiłek całego naro-
du budowania swojej przyszłości na polu politycznym i gospodarczym, tylko 
przez kierowanie tym wysiłkiem przez Rząd, któremu nikt nie zarzuci wahań, 
ani wewnętrznej słabości, przez Rząd, który będzie silny, tak jak silnym jest  
i będzie sojusz naszych stronnictw, składających się na koalicję rządową, so-
jusz stronnictw demokratycznych – fundament niepodległej ludowej Polski.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 16. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego
z 19 czerwca 1947 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 15-64.

Bolesław Bierut 
Expose z 21 listopada 1952 r.

Wysoki Sejmie!
Pragnę w imieniu wybranego przez Was, Obywatele Posłowie, Rządu Pol-

skiej Rzeczypospolitej Ludowej złożyć gorące podziękowanie za to jednomyśl-
ne i zaszczytne zaufanie, którym obdarzają ten Rząd uchwały Sejmu, i wypo-
wiedzi 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.

Po raz pierwszy, powołany do kierowania państwem Rząd otrzymuje tak 
jednomyślne i wszechstronne poparcie całego Sejmu, jako najwyższego orga-
nu władzy państwowej i wyraziciela woli narodu. Jest to dobitnym wyrazem 
nowej sytuacji, nowego układu stosunków społecznych i politycznych w na-
szym kraju. Wybory w dniu 26 października, w których wyniku rozpoczyna 
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swą działalność Sejm obecny oraz wyłonione z jego woli naczelne organy 
władzy i administracji państwowej, były niezwykłym, przełomowym wyda-
rzeniem dla życia i rozwoju naszego narodu. Naród polski wypowiedział  
w tych wyborach swoją wolę w sposób tak zdecydowany, powszechny i jed-
nolity – 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 mo-
ralno-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 Rzą-
dem nowe zadania, nakłada nań szczególną odpowiedzialność.

Jak wyrazić główną treść tych zadań? Sądzę, że najsłuszniej będzie sformuło-
wać te zadania jako realizację Programu Frontu Narodowego. Podstawą ideolo-
giczną wyborów październikowych, sztandarem, który zdołał skupić i zjedno-
czyć cały naród – był Program Frontu Narodowego. Sejm obecny jest wyrazem 
całkowitego i powszechnego zwycięstwa idei Frontu Narodowego. Wyłoniony 
przez Sejm Frontu Narodowego Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wi-
nien być zatem rządem realizacji Programu Frontu Narodowego.

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 gospo-
darki, 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, 
zaś umacnianie sił państwa to niezawodna rękojmia umacniania niepodległo-
ści 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 najwyż-
szym zyskiem same zaostrzają i przyspieszają kryzys tego systemu. Grabiąc bez-
litośnie 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 ogar-
nęły już trzecią część globu i oddziaływują na cały świat, pobudzając do walki wy-
zwoleńczej 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 narodem 
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, broniący-
mi nowych zasad pokojowego współżycia międzynarodowego, szczerej współ-
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pracy, całkowitego równouprawnienia, wzajemnego poszanowania i braterskiej 
pomocy. Dzięki przymierzu i przyjaźni z narodami ZSRR Polska Rzeczpospolita 
Ludowa czuje się nie tylko bardziej niż kiedykolwiek zabezpieczona przed napa-
ścią imperialistów, neohitlerowców i ich amerykańskich patronów, ale korzysta  
z wielkiej, bezinteresownej, serdecznej pomocy Wielkiego Kraju Rad w rozwoju 
swego przemysłu, swej gospodarki, w przyswajaniu sobie wspaniałych osiągnięć 
nauki i techniki radzieckiej. Szczególnym, braterskim i niezrównanym wyrazem 
pomocy narodów radzieckich, przepięknym przejawem serdecznej troski Wiel-
kiego Przyjaciela Polski – Józefa Stalina – o szybszą rozbudowę naszej stolicy 
jest wspaniałomyślny i szlachetny dar rządu radzieckiego dla Warszawy – budo-
wa wielkiego Pałacu Kultury i Nauki. Niech mi więc będzie wolno z tej trybuny 
naszego Sejmu, przesłać narodom radzieckim i ich Wielkiemu Wodzowi gorące 
uczucia wdzięczności i braterskiego pozdrowienia w imieniu naszego narodu.

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 – jako 
najwyższej 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 pra-
cy, 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 gospo-
darce, w naszym życiu.

Szybki rozwój przemysłu jest główną dźwignią rozwoju wszystkich dzie-
dzin gospodarki narodowej i 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 kultu-
ry całego społeczeństwa. Praktycznym zadaniem prowadzącym do tego celu 
jest stałe podnoszenie wydajności pracy zarówno w przemyśle, jak w rolnictwie  
i innych działach gospodarki narodowej; rozwój współzawodnictwa socjali-
stycznego i przodownictwa w pracy; umacnianie ofiarności i odpowiedzialności
całej załogi zakładów przemysłowych za terminowe wykonanie planów produk-
cyjnych; pogłębienie ruchu racjonalizatorów i wynalazców; najlepszego wyko-
rzystania urządzeń przemysłowych i nowej techniki; walka z marnotrawstwem 
surowców, materiałów, paliw i energii; walka z brakoróbstwem, i o coraz lep-
szą 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 wy-
konanie wielkich historycznych zadań naszego planu 6-letniego.

Droga, którą kroczyć będzie powołany dziś Rząd, będzie drogą co-
dziennej troski o człowieka pracy, będzie drogą nieubłaganej walki ze szkod-
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nictwem 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, ze wszelkimi ekspozytu-
rami wrogich ośrodków imperialistycznych: amerykańskich czy watykańskich, wi-
nowskich 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 roz-
woju naszego kraju, w umacnianiu naszego Państwa, w kształtowaniu naszej 
przyszłości – to największa zdobycz i najpotężniejsze źródło sił naszego naro-
du. Masy ludowe coraz liczniej skupiają się pod sztandarami walki o całkowi-
te zlikwidowanie wielowiekowych krzywd społecznych, walki o nowy, lepszy  
i sprawiedliwy ustrój społeczny, pod sztandarami budownictwa socjalistyczne-
go. 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 oby-
wateli 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 spra-
wy pokoju, w szerokiej, powszechnej niemal dyskusji ogólnonarodowej nad 
Konstytucją, wreszcie w potężnym swą niezrównaną wymogą wyniku wybo-
rów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na platformie Frontu Na-
rodowego. W tym powszechnym wzroście aktywności społecznej, w rosnącej 
zdolności mobilizacyjnej mas, w pogłębiającej się jedności narodu – tkwi nie-
zwyciężona siła naszego ustroju, siła naszego Państwa Ludowego. Coraz licz-
niejsze 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 rosną-
cej 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 za-
wieść Waszego zaufania, aby oprzeć swoją pracę na poparciu całego narodu. 
Wspólnie z milionami robotników i chłopów pracujących, w oparciu o ro-
snącą aktywność tych mas, o współudział w życiu naszego Państwa milio-
nów 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 wspól-
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nym porywem naszych gorących dla niej uczuć i codziennego dla niej wysiłku, 
szczęście i wielkość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu PRL z 21 listopada
1952 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 46-50.

Józef  Cyrankiewicz 
Expose z 23 kwietnia 1954 r.

Wysoki Sejmie!
Realizacja doniosłych wskazań II Zjazdu PZPR wymaga wzmożonej 

aktywności gospodarczej i politycznej wielomilionowych mas, całego naro-
du, wymaga też dalszego usprawnienia działalności wszystkich ogniw naszej 
administracji państwowej, centralnej i terenowej, wszystkich ogniw naszego 
aparatu gospodarczego.

Realizacja zadań wytkniętych przez II Zjazd wymaga – jak stwierdził 
w swym referacie sprawozdawczym na Zjeździe towarzysz Bolesław Bierut 
– nowego rozstawienia sił i środków.

Wyrazem tego jest koncentracja wysiłków zmierzająca do pogłębienia 
sojuszu robotniczo-chłopskiego, do spotęgowania działalności i oddziaływa-
nia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – siły przewodniej naszego na-
rodu – do zacieśnienia współpracy wszystkich ugrupowań demokratycznych 
– ZSL, SD i organizacji masowych, do dalszego zwarcia szeregów i wzmoże-
nia aktywności szerokiego Frontu Narodowego.

Zmiany w składzie Rządu, które Rada Państwa uchwaliła na wniosek  
KC PZPR, i które przedłożone zostały obecnie Wysokiemu Sejmowi do zatwierdze-
nia, pozostają w najściślejszym związku z nowymi zadaniami, jakie wysuwają się 
w obecnym okresie we wszystkich dziedzinach naszego życia społecznego, poli-
tycznego i państwowego. Zasadniczy kierunek tych nowych zadań nakreślony 
został w doniosłych obradach II Zjazdu i w poprzedzającej ten Zjazd szerokiej 
dyskusji wokół tez przyjętych przez IX Plenum KC PZPR, w końcu październi-
ka roku ubiegłego. Treść tych tez oraz charakter zadań, nad którymi obradował  
II Zjazd PZPR są ogólnie znane. Nikt z nas nie ma najmniejszej wątpliwości,  
że odpowiadają one najżywotniejszym potrzebom narodu i że znajdują gorące po-
parcie najszerszych mas polskiego ludu pracującego w mieście i na wsi.

Nowe zadania ujęte w najogólniejszym skrócie zmierzają do szybszego 
podniesienia stopy życiowej mas pracujących naszego kraju, co stanowi jeden 
z podstawowych celów całej działalności naszego państwa oraz realizowanego 
przez nie budownictwa socjalistycznego.

Warunkiem urzeczywistnienia tego celu, warunkiem zabezpieczenia sta-
łego wzrostu dobrobytu i kultury narodu jest szybki i nieprzerwany rozwój 
sił wytwórczych kraju. Plan 6-letni postawił zadania uprzemysłowienia Polski  
i oparcia nowego przemysłu na nowoczesnej bazie technicznej, wydźwignięcia 
całej gospodarki kraju z dawnego prymitywizmu i zacofania, pozostawione-
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go nam w spuściźnie przez ustrój kapitalistyczny. Realizacja planu 6-letniego  
w ciągu minionych czterech lat przebiegała pomyślnie i w wyniku ofiarnych
wysiłków i twórczej inicjatywy polskich mas pracujących, dzięki wszechstron-
nej i braterskiej pomocy, Związku Radzieckiego – Polska jest już dziś krajem 
poważnego i nowoczesnego przemysłu, krajem którego siły wytwórcze wzro-
sły wielokrotnie w porównaniu z okresem przedwojennym. (...) 

Chodzi o mobilizację wszystkich sił do ogólnonarodowej walki o szybkie 
przezwyciężenie zacofania na froncie produkcji rolnej, do decydującej koncen-
tracji sił na rolnym odcinku naszego frontu. (...) Hasła nasze znalazły głęboki 
oddźwięk w najszerszych masach. Wyrazem tego jest bojowa postawa naszej 
klasy robotniczej i wzmożona aktywność produkcyjna mas chłopskich. (...)

Jeżeli decyzją II Zjazdu naszej Partii jest koncentracja sił i środków na froncie 
rolnictwa i takie przegrupowanie naszych sił, aby jak najwydatniej okazać pomoc 
rolnictwu (...), to nie ulega wątpliwości, że mamy na tym odcinku jeszcze sporo 
do zrobienia, że nie możemy 

jeszcze mówić o przełomie, który jest niezbędny dla wykonania zadań 
postawionych przez II Zjazd. (...)

Wykonując nasze codzienne zadania pamiętać musimy o tym, że każdy za-
kład pracy, każda kopalnia i fabryka, każdy warsztat, gospodarstwo rolne i spół-
dzielnia produkcyjna – są doniosłym polem bitwy o wzrost naszej produkcji,  
o wzrost stopy życiowej, o wykonanie planu, o cementowanie jedności narodu, 
o dalszy niepowstrzymany rozwój, o zwiększenie naszego wkładu w międzyna-
rodową, wielką – toczoną pod przewodem wielkiego Związku Radzieckiego 
– walkę o bezpieczeństwo narodów i pokój. 

Ta wielka walka o pokój, obejmująca dziś ludy całego świata, dopro-
wadziła dzisiaj do pewnego osłabienia napięcia międzynarodowego. Konse-
kwentnie pokojowa i przenikliwa polityka Związku Radzieckiego krzyżowała 
i krzyżuje zamierzenia wrogów pokoju. Wola ludów sprawiła, że agresorzy 
zmuszeni zostali do zawarcia rozejmu w Korei, że zgodzili się na konferencję 
berlińską, że nie mogli nie zgodzić się na konferencję genewską.

Jednakże musimy sobie zdawać sprawę tego, że siły agresji i wojny zmu-
szone do ustępstw, do respektowania woli narodów domagających się rokowań  
w celu pokojowego załatwienia kwestii spornych w życiu międzynarodowym – nie 
dają bynajmniej za wygraną. Trzeba stwierdzić, że koła agresji zmuszone pod naci-
skiem opinii publicznej do wyrażania zgody na udział w konferencjach – swego 
czasu berlińskiej, a dzisiaj genewskiej – nie ustają w wysiłkach nacechowanych 
nieraz dużą nerwowością, by utrącić możliwość porozumienia. Dla wszystkich 
staje się jasne, że określone koła amerykańskie nie chcą osłabienia napięcia mię-
dzynarodowego, że przeciwnie, nie przebierają w środkach, by zaostrzać sytuację 
międzynarodową. Dla wszystkich staje się jasne, że koła zmuszone do udziału  
w spotkaniach międzynarodowych, które mają służyć jak tego pragną narody 
– sprawie budowania pokoju, coraz bardziej gorączkowo usiłują wzmagać histerię 
wojenną i klecić agresywne bloki zarówno w Europie, jak i w Azji.

Odrzucanie przez koła amerykańskie konkretnych propozycji radziec-
kich w sprawie pokojowego rozwiązania problemu niemieckiego, odrzucenie 
bez dyskusji – projektu radzieckiego w sprawie ogólnoeuropejskiego paktu  
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o bezpieczeństwie zbiorowym, podobnie, jak i późniejsze podróże pana Dullesa 
– wszystko to zmierza dość bezceremonialnie i natarczywie do tego, aby narzucić 
Francji układy z Bonn i Paryża, i wprzęgać ojczyznę Kartezjusza i Moliera, Anato-
la France’a i Romain Rolanda do rydwanu hitlerowsko-adenauerowskiego.

Olbrzymia większość narodu francuskiego nigdy się nie pogodzi z reakty- 
wowaniem niemieckiego militaryzmu, z rozpętywaniem jego drapieżnych apety-
tów. Naród o tak wielkich i tak pięknych tradycjach kulturalnych, o tak bogatym 
doświadczeniu historycznym, ma dostatecznie silny instynkt samozachowawczy 
i dostateczne poczucie odpowiedzialności za losy Europy, aby nie dopuścić do 
katastrofalnych konsekwencji, w jakie brzemienna jest remilitaryzacja Niemiec  
i utworzenie agresywnego bloku pod hitlerowsko-amerykańską komendą. Toteż 
idea pokojowego rozwiązania problemu niemieckiego oraz stworzenia systemu 
zbiorowego bezpieczeństwa zdobywa sobie serca i umysły narodu francuskiego.

Wbrew wersjom, które sugeruje się oficjalnie, dotyczy to również postawy
i uczuć pragnącego pokojowej pracy, i dumnego ze swych europejskich tradycji 
narodu włoskiego. Dotyczy to również narodu angielskiego, żywotnie zaintereso-
wanego w trwałości pokoju, a także innych narodów Europy zachodniej.

Te niewątpliwe fakty są przyczyną tego, że agresywne koła amerykańskie 
wzmogły jeszcze politykę nacisku na mniej lub więcej powolne sobie koła 
rządzące krajów zachodnio-europejskich.

Trzeba stwierdzić, że gra pewnych kół agresywnych na storpedowanie 
konferencji genewskiej, z którą narody świata wiążą swe nadzieje na osiągnię-
cie trwałego pokoju dla Korei i Wietnamu oraz na osłabienie napięcia między-
narodowego, że ta gra przewyższa jeszcze pod względem natężenia kampanię 
przeciw konferencji berlińskiej.

Do niebywałych rozmiarów rozszerzano i puszczano w ruch środki mające 
na celu wytworzenie atmosfery strachu i histerii wojennej, zapominając, że środ-
kami takimi nie można odwieść narodów do walki o wolność i pokój, i że środki 
takie działają tylko na ludzi o słabych nerwach.

Stało się pewnego rodzaju nowym sportem amerykańskim na każdej z konfe-
rencji prasowych, urządzanych przez amerykańskich mężów stanu w przeddzień 
konferencji genewskiej – wywijanie bombą atomową i wodorową.

Skutek jest wręcz odwrotny od zamierzonego. Ćwiczenia z bombami 
wodorowymi i groźby, rzucane przez pewnych polityków zza Oceanu, bu-
dzą głęboki sprzeciw i wzmagają czujność narodów. Znamienna jest pod tym 
względem nieprzejednana postawa opinii publicznej w Japonii, która ma pod 
tym względem dostatecznie bolesne i gorzkie doświadczenie.

Ostateczna i nieodwracalna utrata monopolu w dziedzinie broni atomowej 
i wodorowej powinna by się stać czynnikiem dostatecznie otrzeźwiającym dla 
każdego realistycznego polityka. Tymczasem na porządku dziennym konferen-
cji genewskiej stoją sprawy osiągnięcia i utrwalenia pokoju w Azji – a niektórzy 
politycy amerykańscy w przeddzień konferencji nawołują do zorganizowania 
paktu agresji przeciw narodom azjatyckim na wzór agresywnego paktu atlan-
tyckiego! Stoi sprawa osiągnięcia pokoju w Indochinach – a rządzące koła USA 
grożą interwencją zbrojną w Wietnamie, zaś Francuzom grożą wszystkimi kara-
mi piekielnymi, jeśliby ważyli się zgodzić bodaj tylko na zawarcie rozejmu!
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Jakie wnioski nasuwa ta polityka? Narody muszą być czujne i nie ustawać 
w walce o pokój, dopóki nie zmuszą agresorów do odwrotu, do porzucenia 
polityki agresji i wejścia na drogę pokojowego współżycia narodów bez wzglę-
du na różniące je systemy polityczne i ekonomiczne.

Każdy dzień przynosi nowe dowody szczerych intencji i dobrej woli, 
niezłomnej woli pokoju całego potężnego obozu krajów socjalistycznych. 
Konsekwentnie pokojowa, wytrwała i nieustępliwa pod tym względem po-
lityka Związku Radzieckiego toruje sobie drogę do serc i umysłów setek mi-
lionów ludzi na wszystkich kontynentach globu ziemskiego. Polityka ta jest 
uosobieniem obrony całego dorobku cywilizacyjnego ludzkości, jest wcie-
leniem głęboko humanitarnej troski o losy milionów ludzi, którym trzecia 
wojna światowa grozi śmiercią i kalectwem, troski o losy miast i tysiącletnich 
skarbów kulturalnych, którym niepoczytalne awanturnictwo przynieść może 
zagładę. W tym też tkwi niezwyciężona moc polityki obozu pokoju. 

W zwartości i rosnącej potędze obozu pokoju, w nieodpartej sile prze-
konywającej jego polityki międzynarodowej tkwi rękojmia niewątpliwego 
zwycięstwa sprawy pokoju.

Interesy naszego narodu związane są najściślej ze sprawą pokoju, z pokojo-
wym rozwiązaniem wszystkich spornych kwestii międzynarodowych.

Dlatego rząd nasz dąży konsekwentnie do nawiązania dobrych stosunków 
z wszystkimi narodami, do rozszerzenia stosunków ekonomicznych i kultural-
nych. Naród polski zainteresowany jest w szczególności w pokojowym 
rozwiązaniu problemu niemieckiego. Dlatego propozycje Związku Radziec-
kiego w sprawie pokojowego zjednoczenia Niemiec oraz propozycje zmierza-
jące do zawarcia ogólnoeuropejskiego układu o bezpieczeństwie zbiorowym 
w Europie spotkały się z pełnym poparciem narodu polskiego i jego rządu.

Naród polski pragnie wraz z wszystkimi pokój miłującymi narodami, 
by konferencja genewska doprowadziła do trwałego pokoju w Azji, do praw-
dziwego złagodzenia napięcia w stosunkach międzynarodowych.

Kraje obozu pokoju i miliony bojowników o pokój na całym świecie 
znalazły się w obecnym etapie rozwoju sytuacji międzynarodowej w obliczu 
zadań wyjątkowej historycznej wręcz doniosłości. Do zadań tych należy:

– niedopuszczenie do odrodzenia militaryzmu niemieckiego;
– zapewnienie pokojowej współpracy narodów europejskich przeciw tworzeniu 

agresywnych bloków i baz wojennych, zagrażających bezpieczeństwu innych 
państw;

– stworzenie form zbiorowego bezpieczeństwa narodów europejskich.
Dlatego Rząd Polski popiera wnioski radzieckie z dnia 10 lutego i 31 marca 

1954 r. Dlatego łączymy się w tej walce o bezpieczeństwo Europy z sojuszni-
kiem naszym – suwerennym dziś państwem – Niemiecką Republiką Demokra-
tyczną – i z siłami postępowymi całych Niemiec, których prawdziwe własne 
interesy odpowiadają interesom pokoju i bezpieczeństwa Europy.

Obóz pokoju stał się dziś w najpełniejszym tego słowa znaczeniu szer-
mierzem sprawy człowieka i cywilizacji.

W rosnących szeregach obrońców pokoju znajduje miejsce każdy bez 
względu na poglądy polityczne i wierzenia religijne, kto pragnie bronić warto-
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ści ogólnoludzkich i zagrodzić drogę barbarzyńcom. Ten szeroki ruch obroń-
ców pokoju znajduje niezawodne i potężne oparcie w naszym obozie, który 
jest dostatecznie potężny, by móc skutecznie pokrzyżować zamiary podpalaczy 
świata i wrogów człowieczeństwa, który jest z każdym tygodniem i miesiącem 
potężniejszy, który coraz więcej ludzi skupia pod sztandarem walki o pokój,  
o przyszłość cywilizacji ludzkiej.

Jesteśmy dumni, że jako naród polski znajdujemy się w pierwszych sze-
regach chorążych tego sztandaru, że dźwigamy go coraz wyżej, wzywając 
wszystkich ludzi całego świata, by wraz z nami, wraz z całym, obozem pokoju 
– pod przewodem twierdzy pokoju, wielkiego Związku Radzieckiego – wal-
czyli o przyszłość ludzkości, o byt człowieka i narodu, o pokój świata. Taki 
przecież jest sens polityki, którą prowadzi Związek Radziecki i Chiny Ludowe, 
taka jest treść bohaterskiej walki narodu Wietnamu o wolność i pokój, taki jest 
sens walki wszystkich narodów miłujących pokój.

Zadaniem Rządu będzie nadal uczynić wszystko, aby zwiększyć wkład 
naszego narodu, tak bardzo miłującego pokój i widzącego w pokojowym roz-
wiązaniu problemów całą swą przyszłość – aby zwiększyć nasz wkład w siłę 
wielkiego obozu pokoju, którego niezawodną ostoją jest nasz wielki przyjaciel 
– Związek Radziecki. 

Uczynić wszystko, to znaczy wykonać nasz Narodowy Plan Gospodar-
czy na wszystkich odcinkach, to znaczy zwiększać wysiłek produkcyjny całego 
naszego narodu, to znaczy rozwijać przemysł socjalistyczny, to znaczy pod-
nosić stopę życiową najszerszych mas, to znaczy rozwijać ze wszystkich sił 
nasze rolnictwo, to znaczy nieustannie wzmacniać sojusz robotniczo-chłopski 
– podstawę naszej władzy ludowej – to znaczy rozszerzać i umacniać jedność 
narodu we Froncie Narodowym, walczącym o pokój i plan 6-letni, to znaczy 
codziennym wysiłkiem realizować uchwały II Zjazdu Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej, to znaczy pod twórczym kierownictwem Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej, pod sztandarami Frontu Narodowego budować siłę 
naszej Ojczyzny i coraz większą pomyślność mas pracujących.

Tym celom wraz z całym narodem służy i służyć będzie Rząd Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 9. posiedzenia Sejmu PRL z 23-24 kwiet-
nia 1954 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 7-18.

Józef  Cyrankiewicz 
Expose z 24 października 1956 r.

Wysoki Sejmie!
Został wczoraj zgłoszony wniosek, aby nastąpiło oświadczenie Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie obecnej sytuacji politycznej w kraju i aby zosta-
ła na ten temat przeprowadzona dyskusja. Było zresztą też proponowane, 
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aby – gdyby Rząd uznał, że informacje i dokumenty polityczne udostępnione  
w ciągu ostatnich dni najszerszym kołom społeczeństwa przez prasę i radio 
stanowią dostateczną podstawę dla dyskusji sejmowej – zrezygnować z odręb-
nego oświadczenia Rządu i dyskutować bez oświadczenia Rządu.

Sprawa dyskusji, tematu dyskusji jest oczywiście sprawą decyzji Sejmu. 
Natomiast jeżeli chodzi o materiał do szerszej dyskusji politycznej, to nie-
wątpliwie jest on przede wszystkim w dokumentach już opublikowanych,  
a więc w przemówieniu tow. Władysława Gomułki, w uchwale VIII Plenum 
i w szeregu komunikatów.

Na obraz wydarzeń ostatnich dni związanych ze zmianami polityczny-
mi, ze zwrotem, jakiego dokonała Partia, którego historyczną wagę głęboko  
i ze wzruszeniem odczuł cały naród, składają się przede wszystkim powołanie 
tow. Władysława Gomułki na stanowisko I Sekretarza KC PZPR i inne decy-
zje personalne VIII Plenum.

Dalszym ciągiem tych decyzji jest znany fakt powołania do pracy w woj-
sku gen. Mariana Spychalskiego – na stanowisko Wiceministra Obrony Naro-
dowej i Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP.

Jeżeli chodzi o Rząd, to przewidziana jest reorganizacja zmierzająca po-
przez wydatne zmniejszenie Prezydium Rządu – do zwiększenia roli i samodziel-
ności ministrów, oraz roli Rady Ministrów jako całości (wnioski w tym zakresie 
złożyłem Marszałkowi Sejmu), oraz dalsze prace reorganizacyjne polegające  
na komasacji resortów. Te wnioski przedstawimy Sejmowi, gdy będą przygo-
towane. Ale przecież sądzę, że nie o referowanie tych uprzednio wyliczonych 
spraw w tej chwili chodzi. Chodzi o krótkie oświadczenie w tych sprawach, któ-
re Rząd uważałby za najistotniejsze, za najważniejsze do dalszego wyjaśnienia.

Sytuacja polityczna, jak wiadomo, przed VIII Plenum była bardzo po-
ważna. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę wszyscy, zdawała sobie sprawę cała 
klasa robotnicza i całe społeczeństwo. Wyszliśmy z tego w sposób bardzo 
zdecydowany. Spór o to, czy można, czy wolno nawracać do poprzedniego 
okresu, czy też należy rzeczywiście zdecydowanie pójść po drodze socjali-
stycznej i pokierować tym procesem, został w sposób zdecydowany przecięty 
głosami klasy robotniczej, poparciem ogromnej większości społeczeństwa.

Jeżeli powstają u kogoś wątpliwości, czy ktokolwiek nie wykraczał w tym 
sporze poza ramy czynności legalnych, to proszę o przyjęcie do wiadomości, 
że Partia i Rząd, wspólnie z Ministrem Obrony Narodowej tow. Rokossow-
skim, który wypełnia polecenia Partii i Rządu, co jest zresztą zrozumiałe –  
z takich rzeczy, jeżeli zbadanie tych spraw to wykaże, będą wyciągały konse-
kwencje i w odpowiednim momencie poinformują o tych krokach Sejm.

Naszym obowiązkiem jest uczynić teraz wszystko – i tego wymaga po-
waga decyzji Plenum, dotyczących dalszego marszu naprzód – w kierunku 
demokratyzacji, aby to byty rzeczy nieodwracalne, bo ich nieodwracalność jest 
nieodwracalnością budowy socjalizmu w Polsce.

Nie ma w tej chwili dwóch sposobów budowy socjalizmu w Polsce – jest 
jedna droga, droga dalszej socjalistycznej demokracji, droga pełnego włącza-
nia się klasy robotniczej do rządzenia.
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I o tym, ażeby uczynić te procesy nieodwracalnymi, aby nie zostało nic 
uczynione czy sprowokowane, co mogłoby nam w tym przeszkodzić, musimy 
pamiętać w tych dniach właściwie przy każdym naszym poczynaniu.

Decyzje Plenum w tym względzie były wielką i historyczną sumą myśli 
i pragnień całej polskiej klasy robotniczej, i jej dążeń do coraz pełniejszego 
udziału w rządzeniu, były też wyrazem pragnień i postulatów wszystkiego, co 
postępowe w narodzie.

Powaga i wielka świadomość, a równocześnie rewolucyjna czujność, jaką 
w dniach Plenum okazała klasa robotnicza, młodzież, szerokie koła społe-
czeństwa – są niewątpliwie już trwałym dorobkiem polskiego ruchu robotni-
czego, polskiej demokracji.

Poparcie udzielone Partii po Plenum, tysiące wzruszających gestów i postaw 
– to wprost bezcenny kapitał klasowych i patriotycznych, narodowych uczuć.

A co teraz? I to jest chyba najważniejsze, o co w tej chwili można i trzeba 
zapytać, i na co trzeba próbować odpowiedzieć. Teraz, wydaje się, najważniej-
sze zadanie – to popierać ten decydujący zwrot, który się już dokonał, coraz 
bardziej i wyraźniej popierać świadomą, i zdyscyplinowaną postawę rozwijania 
zdobyczy VIII Plenum, linii VIII Plenum, równocześnie bronić tych zdoby-
czy przed wszystkim, co może przeszkodzić w trudnej i długiej, ze względu  
na sytuację gospodarczą, realizacji zadań wytyczonych przez VIII Plenum.

Trzeba powiedzieć, że wszystko, co wykracza poza linię VIII Plenum, skąd-
kolwiek by się to brało, czy z niedojrzałości i niecierpliwości, czy też z maskowanej 
wrogości wobec socjalizmu, przybranej w szaty pseudodemokratycznego frazesu 
– wszystko to jest działaniem przeciw najistotniejszym celom obozu demokracji 
polskiej, a więc przeciw celom naszej Partii, przeciw celom ludowców, demokra-
tów i wszystkich ludzi postępu, jest próbą zahamowania demokratyzacji.

Jesteśmy przekonani, że na straży zdobyczy socjalistycznej demokra-
tyzacji stanie, tak jak w dniach Plenum, przede wszystkim klasa robotnicza  
i najlepsza część młodzieży, inteligencja, chłopi, wojsko.

Spokój i zdyscyplinowanie są w tej chwili podstawową sprawą. Rząd uczyni 
także wszystko, co potrzebne jest w tej dziedzinie, To jest jeden element sytuacji.

Drugi – to sprawa podstawowa dla budowy socjalizmu w Polsce i dla 
polskiej racji stanu – sprawa nierozerwalnej przyjaźni, sojuszu i współpracy 
ze Związkiem Radzieckim, na zasadach pełnej równości praw i poszanowania 
suwerenności. Jest najpełniejszym i najgłębszym wyrazem socjalistycznej po-
stawy – i taka była postawa klasy robotniczej i wszystkich innych świadomych 
części społeczeństwa: młodzieży, inteligencji, chłopów, żołnierzy – że socja-
lizmu w Polsce ani bez Związku Radzieckiego, ani tym bardziej – choćby to 
się jakiemuś szaleńcowi śniło – przeciw Związkowi Radzieckiemu budować 
się nie da. Kto byłby przeciw tej podstawowej zasadzie, ten oczywiście – żeby 
się nie wiem jak zaklinał na socjalizm – jest przeciw socjalizmowi i przeciw 
polskiej racji stanu. Trzeba z całym przekonaniem stwierdzić, że nie ma takich 
– ani w klasie robotniczej, ani wśród świadomej, ogromnej większości społe-
czeństwa I tutaj jakiekolwiek przejawy nieufności pod adresem obozu polskiej 
demokracji ze strony naszych przyjaciół byłyby niesłuszne i nieuzasadnione.
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Pod tym względem sprawa jest jasna. Jest natomiast zdecydowaną wolą 
Partii i narodu – i przejawiło się to także w czasie historycznych obrad Ple-
num – aby stosunki między naszymi partiami i między państwami oprzeć  
na zasadach współpracy równych z równymi i aby wszystko, co w przeszłości, 
w okresie stalinizmu mogło rzucać i rzucało nieraz cień na te zasady, w intere-
sie prawdziwej przyjaźni, w interesie obu narodów, w interesie budowy socjali-
zmu, w interesie międzynarodowego ruchu robotniczego zostało usunięte.

Takie zasady współpracy między partiami i krajami zostały sformułowane już 
w wielu podstawowych dokumentach Komunistycznej Partii Związku Radzieckie-
go, a także w dokumentach opracowywanych wspólnie z innymi partiami, m.in. 
w deklaracji belgradzkiej, potem w deklaracji moskiewskiej, jak również w innych 
oświadczeniach, a przede wszystkim na XX Zjeździe, przez co otworzył on nową 
kartę w historii ruchu robotniczego i w historii dalszych zwycięstw socjalizmu.

Mogę z całą stanowczością stwierdzić, że ważnym krokiem na tej drodze 
były warszawskie rozmowy, prowadzone w duchu partyjnej szczerości, pro-
wadzone przez Biuro Polityczne naszej Partii z przedstawicielami Prezydium 
Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Mamy 
wszelkie dane, aby powiedzieć, że zapowiedziane w komunikacie dalsze roz-
mowy, w myśl intencji obu partii, będą zmierzały właśnie w kierunku realizacji 
tej zasady współpracy, opartej na równości praw, na poszanowaniu niezależ-
ności zarówno v rzeczach podstawowych, jak i w praktycznych szczegółach.

Jeżeli chodzi o odpowiedź na liczne pytania, wysuwane dzisiaj w spo-
łeczeństwie, dotyczące wojsk radzieckich, to na podstawie autorytatywnego 
oświadczenia mogę stwierdzić, że w ciągu najbliższych dwóch dni wszystkie 
one znajdą się z powrotem wyłącznie w tych bazach, których istnienie wy-
nika z umów międzynarodowych, z Układu Warszawskiego stanowiącego  
w sytuacji międzynarodowej obecnego okresu, wciąż jeszcze ważny element 
wspólnego bezpieczeństwa – i naszego i innych krajów naszego bezpieczeń-
stwa, o którym patrząc na niemiecki rewizjonizm zagrażający naszym gra-
nicom zachodnim, nie wolno pod wpływem takich czy innych nastrojów, 
jeżeli rozumie się polską rację stanu, nigdy zapominać.

Właśnie aby tym skuteczniej zwalczać działalność wroga na odcinku 
stosunków polsko-radzieckich, będziemy usuwać wspólnie z towarzyszami 
z KPZR wszystko, co mogłoby być uważane, względnie co było w poprzed-
nim, stalinowskim okresie wypaczeniem tych stosunków. W tych sprawach kon-
sultujemy się także bieżąco z bratnią partią. Pod tym względem kierownictwa 
obu partii zarówno w ocenie ostatnich uchwał naszego Plenum, jak i w ocenie 
powziętych decyzji, są zgodne co do zasady opartej na tym, że o decyzjach 
naszej Partii decyduje nasza Partia; zgodne są co do zasady tych stosunków 
opartych na wzajemnym rosnącym zaufaniu – bo taka musi być dynamika 
tego procesu zaufania – i zgodne są co do wniosków.

Tym mocniejszą odprawę musimy dać wszelkim podmuchom antyradziec-
kim. Taką postawę ma, jak wiemy i mamy tego dowody, polska klasa robotnicza; 
popiera nas w zwalczaniu tego rodzaju podmuchów najlepsza część społeczeń-
stwa, ogromna większość narodu, która przecież chce jak najlepszych stosunków  
z naszym sojusznikiem na zasadach równości praw i rządzenia się u siebie samym.
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Mogę pod tym względem stwierdzić, że nie ma dziś w Polsce, jeżeli cho-
dzi o nasze sprawy, innych decyzji jak nasze decyzje, decyzje naszego pełnego 
autorytetu kierownictwa.

Jestem przekonany, że taka sytuacja, jaka się rozwija, leży w interesie bu-
dowy socjalizmu w Polsce, w interesie zwartości obozu socjalistycznego, któ-
rego Polska jest niezawodnym i bardzo poważnym członem, w interesie mię-
dzynarodowego ruchu robotniczego, w interesie najprawdziwszej, bo opartej 
na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu suwerennych praw – nierozerwalnej 
przyjaźni ze Związkiem Radzieckim.

I jeżeli – jeśli dobrze zrozumiałem, że chodzi w tej chwili nie o referowa-
nie całości sytuacji politycznej, która zresztą jest przecież szerzej niż kiedykol-
wiek znana i objaśniona dokumentami, publikacjami, rozwijaniem jawności 
życia publicznego – jeżeliby chodziło o stwierdzenie, co w tych dniach wyma-
ga szybkiej oceny i wniosków, to mogę skończyć te uwagi jednym:

Były w tych dniach najbardziej wzruszające przejawy poparcia VIII Plenum 
ze strony ogromnej większości Partii, klasy robotniczej, młodzieży, inteligentów, 
żołnierzy, chłopów, płynęły rezolucje, uchwały, delegacje, ofiary i zbiórki – jak-
że bogaty dowód postawy ludzi i ich wzruszeń.

Teraz to poparcie musi się między innymi wyrazić pomocą, prawdziwą po-
mocą dla Partii w realizacji tych zadań, jakże trudnych, i gospodarczych, i poli-
tycznych, jakie zostały sformułowane w przemówieniu tow. Gomułki, w uchwale 
Plenum, w decyzjach.

Ażeby w tym pomóc – potrzebna, a właściwie konieczna jest czujność 
klasy robotniczej, dyscyplina społeczna, umiar i rozsądek, zdecydowana posta-
wa wobec wszystkich przejawów niezdyscyplinowania. Potrzebne jest ogrom-
ne poczucie odpowiedzialności. Tylko wtedy pójdziemy naprawdę po drodze, 
po której wszyscy iść pragniemy, po drodze dalszej budowy socjalizmu, po 
drodze socjalistycznej demokratyzacji naszego życia we wszystkich jego prze-
jawach, po drodze zacieśnienia więzów międzynarodowej solidarności opartej 
na równości, po drodze, z której jeżeli będziemy zdyscyplinowani świadomą 
społeczną dyscypliną i ufni – nie damy się zepchnąć nikomu i pomaszerujemy 
nią w interesie zwycięstwa socjalizmu, w interesie polskiej niepodległości. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Sejmu PRL z 23-30
października 1956 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 29-54.

Józef  Cyrankiewicz 
Expose z 26 lutego 1957 r.

Wysoki Sejmie!
Na poprzednim, pierwszym posiedzeniu Sejmu, który został wyłoniony 

przez cały naród w wyborach 20 stycznia, poruczone mi na wniosek I Se-
kretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej tow. Władysława Gomułki 
– wyrażony imieniem Partii do której przynależę, i imieniem Komisji Poro-
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zumiewawczej Stronnictw – zaszczytne zadanie przedstawienia Wysokiemu 
Sejmowi składu Rady Ministrów.

Chcę na wstępie stwierdzić, że jako główne, podstawowe zadanie Rządu 
jako organu wykonawczego władzy państwowej, widzę realizację pod kontro-
lą Sejmu programu wyborczego Frontu Jedności Narodu, programu, który 
kształtował się i zwyciężył na październikowym Plenum KC PZPR, progra-
mu, który znalazł pełne poparcie narodu w wyborach 20 stycznia.

Myślę też, że głównym kryterium oceny prac Rządu i poszczególnych 
członków Rządu przez Sejm, pozostanie wola i umiejętność realizacji pro-
gramu wyborczego Frontu Jedności Narodu, w myśl zasad wytkniętych przez 
VIII Plenum KC PZPR.

Ani te zasady, ani program wyborczy Frontu Jedności Narodu nie zastały 
opracowane na chybcika, przy stole czy na biurku tak, jak to bywa czasem z pro-
gramami wyborczymi, które im atrakcyjniejsze, tym szybciej chowane są pod 
sukno po wyborach.

Wiemy dobrze, że zasady, które zwyciężyły na VIII Plenum i znalazły 
wyraz w platformie wyborczej Frontu Jedności Narodu – narodziły się z suk-
cesów, ale i z rozczarowań, ze zwycięstw, ale i porażek – całego poprzedniego 
okresu – z sumiennego obrachunku przeszłości z podsumowania historycz-
nego i nieprzemijającego dorobku polskiej klasy robotniczej i całego narodu 
w okresie odbudowy Polski i jej uprzemysłowienia, i z wyciągnięcia wniosków 
ze wszystkich błędów i wypaczeń popełnionych w owym okresie. 

Dlatego te słowa surowej prawdy – powiedziane na VIII Plenum naszej 
Partii, zostały przyjęte za swoje przez cały naród i mogły stać się programem 
odnowy naszego życia.

Jest to program dalszej, lepszej niż dotąd, rozumniejszej i bardziej 
realistycznej budowy socjalizmu – program ukształtowany w ogniu doświad-
czeń polskiej klasy robotniczej i całego narodu przez PZPR, i jej bratnie 
stronnictwa – Ludowe i Demokratyczne, program akceptowany przez wielkie 
rzesze bezpartyjnych.

I tak, jak Sejm, wyłoniony z historycznych dla Polski wyborów 20 stycz-
nia jest strażnikiem tego programu sformułowanego przez PZPR, tak rząd 
powołany przez Sejm chce być tego programu wykonawcą, chcąc być organi-
zatorem realizacji tego programu przez cały naród

Wysoki Sejmie!
Chcę przypomnieć, że formalnym, a równocześnie wszechstronnym wy-

razem programu działania rządu, będzie zgłoszony na obecną sesję Narodo-
wy Plan Gospodarczy na rok 1957 oraz budżet na rok 1957. (...)

Nie ulega wątpliwości, że ten wielki, historyczny zwrot w życiu naszego 
narodu byłby niemożliwy bez stworzenia jawności życia publicznego. Wła-
śnie jawność życia publicznego stała się gwarancją zdrowej i czystej atmosfery,  
i rzeczywistego udziału obywateli w życiu publicznym kraju, umożliwiła naro-
dowi aktywnie, świadomie poprzeć naszą politykę.

Rząd uczyni ze swej strony wszystko, aby tę zdrową atmosferę szczerości 
i jawności życia politycznego zachować, na jej gruncie umacniać więź ze społe-
czeństwem i gruntować zaufanie do poczynań władzy państwowej.
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Jednym z przejawów jawności życia politycznego będzie niewątpliwie 
właściwe ułożenie stosunków pomiędzy rządem jako organem wykonawczej 
władzy państwowej, a Sejmem i Komisjami sejmowymi.

Mówiłem już przy referowaniu spraw gospodarczych i ogólnych, że troską 
rządu pogłębiającego się demokratyzowania naszego życia, będzie stałe podno-
szenie roli i samodzielności rad narodowych oraz dalsze rozszerzanie ich upraw-
nień jako gospodarzy terenu. Rząd będzie dbać o to, aby ułatwić radom robotni-
czym spełnianie roli współgospodarzy specjalistycznych przedsiębiorstw, w walce 
o lepszą organizację pracy, w walce z marnotrawstwem, o lepszą, większą i tańszą 
produkcję, o rozwijanie produkcji ubocznej, o polepszanie bytu pracowników.

Jak już mówiłem, rząd popierać będzie rozwój samorządu chłopskie-
go we wszystkich jego formach, wyrażających zorganizowane dążenie do 
wzrostu produkcji rolnej – poprawy warunków życiowych i kulturalnych wsi. 
Rząd popierać będzie rozwój samorządu we wszelkiego rodzaju spółdziel-
niach. Rząd stać będzie na straży praworządności, na gruncie legalności dzia-
łania wszystkich organów władzy, a także zwiększać będzie energiczną walkę  
z przestępczością w interesie spokoju publicznego, bezpieczeństwa obywateli, 
tak często jeszcze dziś narażanego na szwank.

Rząd stać będzie niezłomnie na stanowisku strzeżenia równych praw  
i równych obowiązków dla wszystkich obywateli niezależnie od ich pochodze-
nia, narodowości lub wyznania i walczyć będzie stanowczo z wszelkiego rodzaju 
szowinistycznymi tendencjami, z antysemityzmem, a także z próbami dyskry-
minacji i upośledzenia wymierzonymi przeciwko mniejszościom narodowym 
zamieszkującym Polskę. Mamy na tym odcinku pewne niepokojące zjawiska  
i najwyższy czas położyć im kres. Szowinizm obraża i upokarza przede wszyst-
kim ten naród, którego choćby nieliczni członkowie ulegają tej zatrutej atmosfe-
rze. Walczyć z szowinizmem – to walczyć o zdrowie moralne własnego narodu. 
Zasada równych praw i równych obowiązków bez względu na pochodzenie, 
narodowość lub wyznanie, będzie przez nas w pełni stosowana. Wszelkie próby 
dyskryminacji i podważenia w tym zakresie obowiązujących praw w stosunku 
do ludności żydowskiej, której Polska jest od wieków Ojczyzną, spotykają się  
ze zdecydowanym przeciwdziałaniem rządu i jego organów.

Rząd stać będzie na gruncie przestrzegania zagwarantowanej Konstytu-
cją swobody wierzeń i praktyk religijnych i walczyć będzie z wszelkimi przeja-
wami dyskryminacji zarówno w stosunku do wierzących, jak i niewierzących.

Jedną z głównych trosk rządu będzie uczynienie maksymalnego wysiłku w kie-
runku dalszego rozwoju Ziem Zachodnich, zarówno w dziedzinie rolnictwa, prze-
mysłu, rzemiosła, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji małych miasteczek.

Jak wiadomo istnieje specjalna komisja rządowa dla tych spraw. Zamie-
rzamy na ten odcinek zwrócić również uwagę i społeczeństwa. Myślę, że w tej 
dziedzinie spotkamy się także z pełną pomocą Wysokiego Sejmu, ewentualnie 
także i Specjalnej Komisji Sejmowej, jeśliby taka została powołana.

Rząd wykorzysta wszystkie możliwości materialne, jakie są do dyspozy-
cji, aby dalej okazywać jak największą pomoc w dziedzinie popierania rozwoju 
nauki i w dziedzinie oświaty i kultury. W dziedzinie upowszechnienia kultury 
widzimy wielkie pole dla działalności społecznej.
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Zdajemy sobie sprawę z trudności istniejących szczególnie w dziedzi-
nie budownictwa szkolnego. Wiemy, że istnieje szereg palących problemów  
w dziedzinie nauczania.

W Sejmie we wszystkich klubach i wśród bezpartyjnych jest wielu posłów-
-nauczycieli. Myślę, że w tej dziedzinie – poprzez komisje sejmowe nawiąże się 
dobra współpraca dla wspólnego pokonywania istniejących trudności.

Rząd przywiązuje wielką wagę do współpracy ze wszystkimi komisjami 
sejmowymi, których tematyka obejmuje wszystkie dziedziny naszego życia.

Ta forma już w ubiegłym roku rozwinęła się z wielkim pożytkiem dla pracy 
państwowej, dla szerszego dyskutowania problemów i wyciągania wniosków.

Myślę, że zarówno w dziedzinie sprawowania kontroli nad pracą resor-
tów państwowych, jak i w dziedzinie szukania i znajdywania najlepszych roz-
wiązań dla poszczególnych ważnych problemów komisje sejmowe odegrają 
niezwykle doniosłą rolę.

Wysoki Sejmie!
Z rozwiniętym programem działania Rząd przyjdzie do Sejmu, przedkłada-

jąc plan gospodarczy na rok 1957, budżet – i przedkładając projekt planu 5-letnie-
go, w którym wyraźniej niż w planach rocznych, jakkolwiek oczywiście bez możli-
wości oderwania się od bazy wyjściowej, zarysują się kontury nowej polityki.

Pragnę jeszcze podkreślić, że Rząd będzie jak najbardziej konsekwent-
nym realizatorem zasad wytkniętych na VIII Plenum KC PZPR, zasad Frontu 
Jedności, zasad, które za swoje uznał cały naród 20 stycznia.

Przeciwstawiać się będziemy tym, którzy chcieliby zepchnąć nasz kraj  
z drogi budownictwa socjalizmu. Nie zgodzimy się również na to, by ktokol-
wiek nam przeszkadzał i utrudniał i tak niełatwy przecież marsz naprzód.

Z drogi wytyczonej w październiku nie ma odwrotu – bo nie ma odwrotu 
od Socjalizmu i Niepodległości. Będziemy szli naprzód pod przewodem Partii, we 
Froncie Jedności Narodu, wsparci o zaufanie klasy robotniczej, o zaufanie ogrom-
nej większości społeczeństwa. Rząd zrobi wszystko, aby nie zawieść tego zaufania.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu PRL z 26-27 luty
1957 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 9-38.

Józef  Cyrankiewicz 
Expose z 25 listopada 1959 r.

Wysoki Sejmie!
Przychodzimy do Sejmu z programem działania rządu, programem, któ-

ry jest zarówno w swoich ogólnych liczbach, jak i szczegółowych wskaźnikach 
projekt planu i budżetu na rok 1960. Z tego projektu wyłaniają się zadania dla 
rządu jako całości, dla resortów, dla zjednoczeń i dyrekcji przedsiębiorstw, dla 
załóg, dla rolnictwa, dla wszystkich działów naszej gospodarki.

Rzecz jasna, że nie będzie teraz mowy o zadaniach szczegółowych; bę-
dzie na to czas i miejsce na komisjach sejmowych.
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W tym roku przychodzimy z projektem planu i budżetu wcześniej niż 
kiedykolwiek. Były głosy, że akurat w roku, który cechują pewne trudności 
rzutujące na rok następny należałoby nie spieszyć się z uchwalaniem planu, 
dopracować go jeszcze, zwłaszcza w zakresie wskaźników, które mogą ulegać 
zmianie. Takie stanowisko uznaliśmy za niesłuszne. Wiemy z doświadczeń 
poprzednich lat, co to znaczy i o ile to pracę utrudnia, gdy resorty, a przede 
wszystkim przedsiębiorstwa, pracują na prowizorycznych wskaźnikach, gdy  
i w dziedzinie budżetu panuje prowizorium. Było to wówczas zło konieczne  
i należało z tym zerwać. Dziś byłoby to więcej niż kiedykolwiek szkodliwe.

Właśnie z tego powodu konieczne było jak najwcześniejsze przyjście 
z projektem planu i budżetu do Sejmu. Pozwoli to od początku w sposób 
zorganizowany i skoordynowany z akcją polityczną porządkować te dziedziny na-
szej gospodarki, które tego wymagają w interesie dalszego jej rozwoju, w interesie 
dobrego startu do następnego 5-letniego planu, a przede wszystkim w interesie 
sprostania zadaniom czekającym nas w roku 1960. Czyli w interesie realizacji 
planu, który przedstawiamy.

Słyszy się pytania, co się właściwie stało, że tak nagle zabraliście się do 
porządkowania gospodarki, podwyższyliście ceny mięsa i szeroko to uzasadni-
liście, ale równocześnie zauważyliście, że trzeba porządkować całą gospodarkę 
nie tylko w zakresie mięsa, że trzeba wzmocnić i ulepszyć planowanie i zarzą-
dzanie. Czyli właściwie, gdzie leżą przyczyny niedomagania o których była 
mowa na III Plenum, niedomagań, które należy przezwyciężyć, czy w mięsie, 
czy w planowaniu, czy w zarządzaniu, czy w niedoborach masy rynkowej, czy 
w przekroczeniu funduszu płac, czy w zatrudnieniu, czy w braku dyscypliny 
finansowej, cały szereg luzów, uchybień, zaniedbań w gospodarce narodowej 
i podyktowały kroki, które w węzłowych punktach mają te uchybienia usunąć. 
Czyli można powiedzieć, że symptomy gospodarczych niedomagań powstały 
w wyniku nie nadążania produkcji rolnej za popytem, pogłębionego warun-
kami klimatycznymi, rzutującymi także na rok przyszły, te symptomy uwydat-
niły się na stosunkowo wąskim, ale ważnym odcinku zaopatrzenia w mięso. 
Ale te symptomy oznaczały także nie w pełni prawidłowe funkcjonowanie 
całego organizmu, związane z osłabieniem dyscypliny płacy, dyscypliny inwe-
stycyjnej, produkcyjnej – symptomy polegające na ponadplanowym wzroście 
funduszu płac, wynikającym z całego szeregu luzów i nie pokrytym w pełni 
produkcją, zwłaszcza w pożądanym asortymencie. (...)

W miarę postępów w walce o trwałe pokojowe współistnienie – ta część 
społeczeństwa zachodnioniemieckiego powinna rosnąć w siły i wpływy. Czas 
działa na korzyść zwolenników pokoju, współpracy i przyjaźni narodów.

Rad jestem mogąc stwierdzić, że w owocnych wysiłkach na rzecz od-
prężenia, wysiłkach podejmowanych przez cały obóz socjalistyczny, Polska 
wzięła aktywny i nacechowany inicjatywą udział.

Należy tu wymienić choćby nasze konkretne wysiłki na rzecz bezpie-
czeństwa w środkowej Europie, które odgrywały i odgrywają swoją rolę dla 
odprężenia w Europie i bezpieczeństwa Polski.

Sukcesy polityki odprężenia całego naszego obozu, wzrost między-
narodowego znaczenia Polski i nowa lepsza atmosfera panująca ostatnio  
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w stosunkach międzynarodowych znalazły także wyraz w pewnych aspektach 
wyborów do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Te liczne kraje Azji, Zachodniej 
Europy, Ameryki i Afryki, które dołączyły swoje głosy do głosów krajów so-
cjalistycznych, zapewniając w ten sposób Polsce większość w prawie wszyst-
kich z kolejnych 45 głosowań w ONZ – działały zgodnie z duchem odprę-
żenia i pokojowego rozwoju stosunków międzynarodowych i wniosły w ten 
sposób wkład w dalszy proces poprawy sytuacji na świecie. Jest to moralne  
i polityczne zwycięstwo Polski i sprawy odprężenia.

To samo głosowanie stało się jednak niestety i dowodem, że działają 
nadal opory i obawy wobec postępów idei pokojowego współistnienia. Jakież 
bowiem inne motywy mogły przyświecać koncepcji by przeciwstawić kan-
dydaturę Turcji, kandydaturze Polski? A jeszcze wyraźniej do arsenału me-
tod „zimnej wojny” należy kampania nacisku w stosunku do różnych państw, 
przeciwko kandydaturze Polski.

Z naszej strony gotowi jesteśmy nadal czynić wszystko, by pomóc spra-
wie pokoju i odprężenia.

Tym mocniejsze jest nasze prawo, by domagać się powstrzymania działań 
obliczonych na przeszkadzanie procesowi odprężenia, zwłaszcza gdy podej-
mowane są one w rejonie istotnym dla naszego bezpieczeństwa – w Europie 
Środkowej.

Naczelnym zadaniem dnia dzisiejszego jest popieranie tego wszystkiego, co 
służyć może porozumieniu, odprężeniu międzynarodowemu postępom na dro-
dze do rozbrojenia. Winno to być zadaniem każdego rządu zainteresowanego  
w pogłębianiu procesu odprężenia. Minimalnym obowiązkiem jest co najmniej 
powstrzymanie wszystkich zamierzeń szkodliwych dla sprawy rozbrojenia, spra-
wy tak istotnej dla trwałego współistnienia. Jest to minimum ciążące na wszyst-
kich, którzy są świadomi kierunku rozwoju świata współczesnego. Jego zdo-
bycze stawiają bowiem przed ludzkością alternatywę: zagłady o rozmiarach nie 
mających precedensu, lub pokoju w warunkach niebywałego dotąd rozwoju.

Wysoki Sejmie!
Nie sposób jest omówić w szczegółach, ani nawet w wyliczeniu wszyst-

kich spraw, które – żeby tak powiedzieć – „tkwią” w projekcie planu i budżetu 
na rok 1960. Zresztą nie chciałem powtarzać poza rozwinięciem zasadniczych 
spraw tego, co jest w materiale dostarczonym posłom.

Mam nadzieję, że sporo tych spraw wydobędzie dyskusja, w szczególno-
ści dyskusja w komisjach i wówczas będziemy mogli szerzej o nich mówić.

Są też sprawy wymagające osobnego naświetlenia. I na to przyjdzie czas 
i znajdzie się okazja. Zwracam się do Sejmu z wnioskiem, aby zechciał także 
zatwierdzić wszystkie zmiany w składzie rządu, jakie zostały w okresie między 
sesjami dokonane.

Wszystkie te zmiany mają na celu usprawnienie prac rządu na określo-
nych odcinkach.

Apeluję także, aby Obywatele Posłowie pomogli swymi wypowiedziami, 
opiniami i pracą w komisjach w ostatecznym ustaleniu zadań planu, i budżetu 
na rok 1960, tak aby podstawowe zadania, jakie stoją przed gospodarką na-
rodową zostały przedstawione narodowi w sposób jak najbardziej jasny, aby 
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mimo trudności i pokonując trudności, Polska dalej rozwijała swą gospodar-
kę – umacniała i rozwijała budownictwo socjalistyczne – podnosiła dobro-
byt obywateli, zabezpieczała pracę i przyszłość nowym rocznikom młodych 
wchodzących w życie Polaków, aby z honorem wykonane zostały zadania 
ostatniego roku planu 5-letniego, aby stworzyć mocne podstawy dla dalszego 
niepowstrzymanego rozwoju naszej Ojczyzny. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 39. posiedzenia Sejmu PRL z 25 listopa-
da 1959 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 6-35.

Józef  Cyrankiewicz 
Expose z 18 maja 1961 r.

Wysoki Sejmie!
Na pierwszym, poniedziałkowym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu 

na wniosek I Sekretarza KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej tow. 
Władysława Gomułki, wyrażony także w imieniu Komisji Porozumiewawczej 
Stronnictw, otrzymałem zaszczytne zadanie przedstawienia składu Rady Mi-
nistrów Wysokiemu Sejmowi.

Chcę przede wszystkim podziękować za to bardzo zobowiązujące zaufa-
nie. Rząd, o którego powołanie zwracam się do Wysokiego Sejmu, główne 
swoje zadanie jako organ wykonawczy władzy ludowej będzie widział w reali-
zacji pod kontrolą Sejmu program wyborczego Frontu Jedności Narodu.

Program ten, ukształtowany przez kierowniczą siłę narodu i motor bu-
dowy socjalizmu w Polsce, przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą oraz 
przez Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne, przy-
jęty przez wszystkie środowiska skupione we Froncie Jedności Narodu, został 
w pełni zaakceptowany przez nasz naród w wyborach do obecnego Sejmu, 
naród polski zaakceptował program dalszej budowy socjalizmu.

Oblicze polityczne tego Sejmu jest wiernym odbiciem politycznym obli-
cza kraju, jego postawy i jego dążeń, jego woli budownictwa coraz zamożniej-
szej, coraz bardziej silnej, coraz bardziej kulturalnej Polski socjalistycznej.

Nasz parlamentaryzm ludowy jest stosunkowo bardzo młody, niemniej 
jednak w krótkim okresie swego istnienia wytworzył już pewne tradycje i oby-
czaje, które odpowiadają nowej treści społeczno-politycznej naszego państwa.

Najistotniejszą cechą życia politycznego Polski Ludowej jest trwałość i cią-
głość naszych dążeń. Od pierwszych dni niepodległości budujemy Polskę socja-
listyczną. To zadanie podstawowe przyświecało wszystkim kolejnym przedsta-
wicielom ludowym, które powołał naród – Krajowej Radzie Narodowej, matce 
polskiego parlamentaryzmu ludowego, wywodzącej się jeszcze z okresu wojny 
i walki o władzę. Sejmowi Ustawodawczemu, który dał krajowi Konstytucję, 
trzem Sejmom wybranym i działającym na gruncie tej Konstytucji.

Ta trwałość i ciągłość naszych dążeń zasadniczych zapewnia krajowi 
stabilizację wewnętrzną, umacnianie się naszego państwa, konsolidację, spo-
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łeczeństwa. Minęły bezpowrotnie czasy, kiedy kraj rozdzierały przeciwstawne 
dążenia polityczne, wyrosłe na tle nieprzejednanych antagonizmów, sprzecz-
nych interesów klasowych. Usunęliśmy z widowni życia społecznego i poli-
tycznego Polski klasy pasożytnicze, których ciasny egoizm, chciwość, krótko-
wzroczność i ograniczoność przyprawiły” kraj o utratę niepodległego bytu.

Dzięki tej wielkiej rewolucji społecznej, która gospodarzem kraju uczyni-
ła masy pracujące z klasą robotniczą jako siłą przewodnią, powstały warunki 
do urzeczywistnienia rzetelnej jedności narodowej. Zjednoczony naród może 
budować silne państwo, tworzyć pomyślnie własną przyszłość, budować so-
cjalistyczną Polskę.

Odbiciem tej jedności jest nasz Sejm. Zasiadają w nim posłowie PZPR, ZSL, 
SD, obok nich posłowie bezpartyjni, wybrani na zasadzie zaufania do programu, 
który reprezentują, i osobistego miru, jakim się cieszą wśród swoich wyborców.

I może nie od rzeczy będzie krótka dygresja historyczna. Przecież wyro-
sło już u nas w Polsce cale pokolenie, dla którego okres międzywojenny jest tyl-
ko historią z podręcznika, a nie własnym przeżyciem. Oto mija właśnie w maju 
równo 35 lat od dnia, kiedy burżuazyjny parlamentaryzm Polski międzywojennej 
został śmiertelnie ugodzony. Wypadki, których widownią była Warszawa 35 lat 
temu, w maju 1926 r. utorowały drogę panowaniu sanacji, dyktaturze typu faszy-
stowskiego. Krótkotrwały okres demokracji burżuazyjnej dobiegł wtedy końca.

Paradoks ówczesnych wydarzeń, które doprowadziły do majowego za-
machu stanu, polegał na tym, że obie strony, a w każdym razie obie główne 
grupy burżuazyjne – z jednej strony piłsudczycy, którzy zbrojną ręką sięgali 
po władzę, i z drugiej strony endecy – w jednakowym stopniu nienawidzili de-
mokracji, nawet tej burżuazyjnej, która formalnie przynajmniej stanowić miała 
ramy ustrojowe międzywojennej Polski. I niezależnie od wyników wydarzeń 
majowych demokracja ta skazaną była, tak czy tak na zagładę. Nie chciały 
jej ówczesne klasy posiadające, opętane strachem przed masami ludowymi, 
przed klasą robotniczą, przed reformą rolną, urzeczone wizją rządów silnej 
ręki, którą roztaczał właśnie przed nimi Benito Mussolini, i które tak bardzo 
udoskonalić miał po paru latach Adolf  Hitler.

Taka była rzeczywistość Polski międzywojennej i dlatego tak komicznie 
brzmią dziś zakłamane jeremiady pogrobowców tamtej Polski, biadających 
nad niedostatkiem demokracji w naszym kraju. Sami przy odgłosie strzałów 
mordercy prezydenta Narutowicza i salw karabinowych w maju 1926 r. po-
grzebali w Polsce demokrację burżuazyjną, a dziś są nieutuleni w żalu.

Demokracja w Polsce, będąca wyrazem władzy ludu, datuje się dopiero 
od lat 17-tu. Dzień pierwszy w jej kalendarzu wyznacza data Manifestu Lipco-
wego 1944 r., słusznie przyjęta jako data naszego święta narodowego. W ustro-
ju socjalistycznym i w warunkach ciągłości kierowniczej roli partii robotniczej 
nowy Sejm i nowy rząd nie naruszają ciągłości polityki państwa. Wybory są 
konfrontacją dotychczasowych działań Sejmu i rządu z opinią, wolą społeczeń-
stwa, wielkim przeglądem dorobku i dyskusją na temat przyszłości, wyłonienia 
odpowiedniego zespołu ludzi najbardziej – w przeświadczeniu wyborów – od-
powiedniego do kontynuowania dzieła budowy socjalizmu na kolejnym etapie.
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W tej właśnie sprawie zadań określonego etapu leży sedno rzeczy. Bu-
dowa socjalizmu i podstawowe zadania tej budowy, uprzemysłowienie kraju, 
przebiega w zmieniających się wciąż warunkach historycznych. Te zmiany 
określają coraz to inaczej szczegółowe zadania właściwe dla danego etapu  
i możliwości ich rozwiązywania!

Pierwszy etap odbudowy i rozbudowy naszego kraju mamy już od wielu 
lat za sobą. Dziś problematyka, przed którą stoimy, nasze środki i możliwości 
działania są tak odmienne od stanu rzeczy z okresu odbudowy czy początków 
planu 6-let-niego, że można by na pozór zamknąć tę sprawę i do niej więcej 
nie wracać. Byłoby to jednak głębokim błędem, bo przeszłość, nie tylko ta 
niedawna, ale nawet ta dawniejsza, okres okupacyjny i przedwojenny wciąż 
przecież jeszcze rzutują na nasze dzisiejsze zadania i możliwości.

Im bardziej oddalają się wspomnienia sprzed lat 15, im większą rolę w życiu 
naszego kraju odgrywają ci, którzy z tamtego okresu nie zachowali wspomnień, 
dojrzałego człowieka, tym bardziej ważkie staje się przypomnienie, chociażby 
w sposób najbardziej ogólnikowy, podstawowych warunków działania państwa 
ludowego w pierwszym etapie uprzemysłowienia kraju i stylu działania, jaki te 
warunki wytworzyły. Nie było wówczas żadnej dziedziny życia, w której dorobek 
poprzednich pokoleń – jakże skromny i niedostateczny – nie zostałby zdewasto-
wany. Nie było skrawka ziemi wolnego od zniszczeń lub głębokiej dezorganizacji 
i zniszczeniach materialnych pamięta się najlepiej, bo jeszcze nie wszystkie zostały 
zatarte. One gdzieniegdzie jeszcze do dziś przypominają wojnę i pierwszy okres. 
Ale często zapomina się dziś o skali ruchów przesiedleńczych, z jakimi musiała się 
uporać Polska, by wkroczyć na drogę rozwoju gospodarczego.

Była to prawdziwa wędrówka narodów w niezwykle ciężkich warunkach  
i oto, pomimo takich warunków startu, mamy prawo stwierdzić z dumą, że już 
w 1946 r. w większości podstawowych dziedzin produkcji przemysłowej poziom 
przedwojenny zostaje przekroczony. W 1947 r. dotyczy to już prawie wszystkich 
dziedzin mimo równoczesnych ogromnych nakładów na odbudowę zniszczonych 
miast, mieszkań itd. Później przestaje nas zadowalać porównanie z przedwojen-
ną Polską. Plan 6-letni przynosi 2,7-krotny wzrost produkcji globalnej przemysłu  
w porównaniu z 1949 r. Pojawiają się liczne nie produkowane w ogóle przed woj-
ną wytwory – od samochodów poczynając, na statkach morskich kończąc.

Oczywiście, nie we wszystkich działach gospodarki tempo wzrostu 
jest równie szybkie, jak w przemyśle. Niemniej jednak liczba zatrudnionych 
poza rolnictwem w 1950 r. znacznie przekraczała już liczbę zatrudnionych 
przed wojną pomimo mniejszej liczby ludności, a w 1955 r. była o około 
50% większa niż przed wojną.

Osiągnięcie wyjątkowo wysokiego tempa wzrostu w wyjątkowo trudnych 
warunkach, zwłaszcza wobec uszczuplenia wskutek strat wojennych i tak nie-
licznej kadry pracowników wysoko kwalifikowanych, zakrawałoby wprost na
cud, ale oczywiście nie było cudem, lecz rezultatem określonych warunków. Wy-
zyskaliśmy mianowicie atut nacjonalizacji przemysłu i gospodarki planowej, bez 
czego niemożliwe byłyby nasze osiągnięcia. Korzystaliśmy z pomocy Związku 
Radzieckiego, bez której nie moglibyśmy się ważyć na podejmowanie takich 
przedsięwzięć, jak budowa huty im. Lenina i innych wielkich zakładów.
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Brak wykwalifikowanej kadry uzupełnialiśmy na drodze, szerokiego
awansu społecznego i zawodowego, wysuwając na stanowiska kierownicze 
najzdolniejszych i najofiarniejszych oraz wciągając do pracy w nowocze-
snych zakładach surowy, nie przeszkolony materiał ludzki, przybywający 
nieraz z głuchych, zacofanych wsi.

Na rzecz najpilniejszych zadań zrezygnowaliśmy wówczas z zadań mniej pil-
nych, choć ważnych. Odroczyliśmy w wielu dziedzinach modernizację sprzętu. Po-
święciliśmy nawet tynkowanie domów dla przyspieszenia tempa, zwiększenia licz-
by oddawanych do użytku izb. W pewnym okresie podnieśliśmy stopę akumulacji 
tak wysoko, iż nie obeszło się bez zakłóceń i trudności w dziedzinie spożycia.

Można oczywiście stwierdzić, że na pierwszym etapie zrobiliśmy więcej 
dla rozszerzenia produkcji niż dla jej zracjonalizowania, dla podniesienia jej 
jakości, zwiększenia wydajności pracy, że w tym sensie nasz szybki rozwój był 
raczej rozwojem ekstensywnym niż intensywnym.

Trzeba tylko sobie powiedzieć, że gdybyśmy wówczas zrezygnowali z szyb-
kości rozwoju na rzecz jakości – w ówczesnych warunkach, przy ówczesnym sta-
nie kadr nie uzyskalibyśmy współmiernych korzyści w płaszczyźnie racjonalności 
gospodarowania i wydajności.

Po pierwszym etapie uprzemysłowienia Polski stało się możliwe i ko-
nieczne postawienie sobie w minionej i obecnej 5-latce nowych, bardziej 
skomplikowanych już zadań. Styl działania, który znalazł odbicie w poprzed-
niej 5-latce i w planie, którego realizację rozpoczęliśmy w tym roku, można 
scharakteryzować, jak następuje:

Kontynuować rozwój możliwie nie zwalniając tempa, ale w sposób bar-
dziej harmonijny niż poprzednio; rozszerzać dalej bazę rozwojową, starając się 
równocześnie podnieść racjonalność działania na wszystkich odcinkach. Miesz-
czą się w tym wielkie zadania usprawniania systemu planowania i zarządzania na 
wszystkich szczeblach – w resortach, przedsiębiorstwach, zjednoczeniach.

Z pojęcia harmonijnego rozwoju wynikała konieczność szczególnego 
nacisku na usunięcie tych dysproporcji, których istnienie konstatowano po-
wszechnie u progu minionej 5-latki. Wolno stwierdzić, że nie ma odcinka, na 
którym by się nie dokonała poprawa proporcji. (...)

Obecnie rozpoczęto już realizację tych wniosków na szerszym froncie, 
począwszy od usprawnienia kontrolno-rewizyjnej działalności resortów i zjed-
noczeń aż po prace organów ścigania. Sprawy te będą także jednym, z przed-
miotów prac i troski rządu.

Wysoki Sejmie!
W wyborach w dniu 16 kwietnia naród polski wyraził również całkowi-

te poparcie dla polityki zagranicznej prowadzonej przez partię i rząd. Naród 
nasz zaaprobował platformę wyborczą Frontu Jedności Narodu w dziedzinie 
polityki zagranicznej, wypowiedział się za dalszym umacnianiem bezpieczeń-
stwa Polski w oparciu o braterską jedność z krajami socjalistycznymi, w opar-
ciu o siłę obozu socjalistycznego, za dalszym rozwojem polityki pokojowego 
współistnienia ze wszystkimi narodami. Naród polski rozumie dziś dobrze,  
że socjalizm i pokój są dwoma nieodłącznymi od siebie pojęciami, i że niezbęd-
nym warunkiem niepodległego bytu i bezpieczeństwa naszego kraju jest przy-
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należność do wielkiej rodziny socjalistycznej, przede wszystkim zaś braterski 
sojusz i przyjaźń z czołową siłą naszego obozu – ze Związkiem Radzieckim.

Zasada pokojowego współistnienia państw o różnym ustroju, stwierdze-
nie, że wojna w dobie obecnej przestała być nieuchronną koniecznością, jest 
– jak wiadomo – zasadniczą linią polityki wszystkich państw socjalistycznych. 
Zasada pokojowego współistnienia jest zgodna z najgłębszą istotą socjalizmu, 
a możliwość i konieczność jej realizacji wynika z realistycznej oceny układu sił 
między socjalizmem a kapitalizmem w skali światowej, z faktu stale rosnącej 
przewagi sił socjalizmu, ze wspaniałych osiągnięć pierwszego państwa socjali-
stycznego – Związku Radzieckiego. Najbardziej dobitnym, już historycznym 
wyrazem przodownictwa ojczyzny socjalizmu w świecie współczesnym był lot 
Gagarina. Przyrównano pierwszego kosmonautę świata do Kolumba.

Jest w tym porównaniu myśl istotna, zważywszy, że historycy uznali po-
dróż Kolumba do brzegów Ameryki za koniec jednej epoki – średniowiecza, 
a początek nowej – nowożytności.

Lot ten stał się naocznym dowodem decydującej przemiany w stosunkach 
międzyludzkich. Ustrój socjalistyczny zdał wielki egzamin dojrzałości, spraw-
ności i wyższości nad schodzącym z areny dziejów ustrojem kapitalistycznym. 
Ustrój socjalistyczny zdał ten egzamin, oczywiście wcześniej, aniżeli Gaga-
rin wyruszył w podróż przestrzenną. Ale lotem tym wykazał całemu światu,  
że zdolny jest osiągnąć nie tylko to wszystko, co było dotąd udziałem krajów  
o starej kulturze technicznej i przemysłowej, ale znacznie więcej niż one, i że odtąd 
różnica rosnąć będzie nieustannie i niepowstrzymanie na korzyść socjalizmu.

Prawo dziejowe, sformułowane przez twórców naukowego socjalizmu, 
znalazło w ten sposób potwierdzenie w rzeczywistości naszej epoki.

Jest rzeczą wielce wymowną, że przywódcy świata kapitalistycznego 
tak namiętnie starają się dziś przekonywać swych rodaków, że bieg historii 
niekoniecznie – jak mówią – prowadzić musi do triumfu socjalizmu.

Nigdy przedtem mężowie stanu krajów kapitalistycznych nie zaprząta-
li sobie głowy prawami rozwoju historycznego. Widać, że nawet ich oporna 
świadomość zaczyna się uginać pod przemożną wymową faktów. Możemy 
spokojnie pozostawić przyszłości rozstrzygnięcie tego sporu teoretycznego. 
Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że racja jest po naszej stronie. Nasi, prze-
ciwnicy będą mieli sposobność przekonać się o tym na własnym doświad-
czeniu w stosunkowo rychłej przyszłości. Nie wiemy, czy to zmieni ich hi-
storiozoficzne poglądy. Pewnie nie, ale w coraz większym stopniu zmusi do
zastanawiania się nad kierunkiem historycznych przemian i to może pozwoli 
im łatwiej zrozumieć zbawczą również, i dla nich ideę pokojowego współist-
nienia krajów o różnych systemach społecznych. Prawdę mówiąc, alternatywa 
jest tylko jedna. Nie sądzimy, by jakikolwiek odpowiedzialny mąż stanu lub 
polityk na Zachodzie pragnął wypróbowania tej drugiej alternatywy.

To bynajmniej nie oznacza, że ludzkość może zupełnie spokojnie spo-
glądać w przyszłość. Ani przez chwilę nie wolno nam zapominać, że istnieją 
w krajach kapitalizmu siły imperialistyczne, dążące za wszelką cenę do od-
wrócenia procesów dziejowych, a przynajmniej ich zahamowania. Gotowe są 
sięgnąć w tej dziedzinie do najnikczemniejszych środków, a są wśród nich ele-
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menty wręcz awanturnicze, gotowe przymknąć oczy na wszelkie, najbardziej 
złowrogie konsekwencje swoich dążności.

W ciągu ostatnich miesięcy byliśmy świadkami rozpaczliwych prób za-
trzymania wielkiego procesu dekolonizacji. Mówiliśmy już wiele o tym szcze-
gólnym widowisku, jakie dał tak zwany wolny świat kolonizatorów z udziałem 
Sekretarza ONZ, pana Hammrskioelda w Kongo. Cały świat rozbrzmiewał 
gwałtownymi protestami przeciw iście gangsterskim metodom, stosowanym 
tam przez kolonizatorów.

Obecnie w trzech punktach globu ziemskiego znowu rozżarzyło się nie- 
bezpieczeństwo wielkiego konfliktu. We wszystkich trzech wypadkach mieliśmy
do czynienia z próbami narzucenia wyzwalającym się narodom dawnych lub 
nowych postaci jarzma kolonialnego. Te trzy punkty, poza Kongiem i Angolą, 
to Algier, Laos i Kuba. W Algierze grupa awanturniczych generałów, repre-
zentantów tradycyjnego kolonializmu, próbowała powstrzymać i tak niezwykle 
powoli się rozwijający proces wyzwalania się narodu algierskiego i nawrócić do 
dawnych form ucisku i eksploatacji. Próba załamała się, bo naród francuski jed-
nomyślnie przeciwstawił się desperackiej klice generalskiej. Należy sądzić, że ta 
postawa narodu francuskiego spowoduje, iż rząd francuski w rozpoczynających 
się rokowaniach z tymczasowym rządem Republiki Algierskiej wykaże wreszcie 
prawdziwą wolę uregulowania sprawy Algierii na drodze samostanowienia i nie-
podległości tego kraju. Leżałoby to w interesie zarówno Algierii, jak i Francji.

W Laosie mamy do czynienia z próbą zastosowania nowszych form 
kolonializmu, takich, jakie zrodziła polityka imperializmu amerykańskiego. 
Próba zmierzała do obalenia neutralistycznego, legalnego, konstytucyjnego 
rządu laotańskiego i zastąpienia go rządem marionetek, gotowych przeobra-
zić kraj w amerykańską bazę wojenną. Próba zakończyła się fiaskiem. Sojusz
patriotów laotańskich, jednoczący wszystkie niezależne żywioły społeczeń-
stwa – od zwolenników neutralistycznego rządu księcia Souvanna Phouma 
po ludową partię Neo Lao Haksat – skutecznie przeciwstawił się rebeliantom 
wspieranym, zbrojonym i finansowanym przez Stany Zjednoczone.

A dziś? Dziś wybitny amerykański publicysta Walter Lippmann stwier-
dza z goryczą: „Maksimum tego, na co mogą liczyć Stany Zjednoczone, to 
przywrócenie w Laosie rządów neutralnych księcia Souvanna Phouma, któ-
rych upadek same aranżowały”. Tak więc i tu spotkała agresorów porażka.

Jesteśmy przekonani, że wspólnym wysiłkiem państw biorących udział 
w konferencji genewskiej – wbrew machinacjom kół zimnowojennych, które 
przyniosły jedynie jak dotychczas kompromitację – uda się przywrócić pokój  
i neutralność temu krajowi zgodnie z obowiązującymi traktatami międzynaro-
dowymi, podpisanymi przed kilku laty w tejże Genewie. Delegacja polska w Ge-
newie, jak również nasi przedstawiciele w Międzynarodowej Komisji Nadzoru  
i Kontroli uczynią wszystkie możliwe wysiłki, by do tego doprowadzić. Wymaga 
tego bowiem zarówno interes narodu laotańskiego, jak i pokoju światowego.

Trzeci, a zarazem najbardziej drastyczny akt agresji, zmierzający do 
przywrócenia kolonialnej zależności dopiero co wyzwolonego kraju, miał 
miejsce na Kubie. Przebieg wydarzeń jest dostatecznie znany, by trzeba się 
było nad nim rozwodzić. Fakt agresji nie ulega wątpliwości. Stwierdziło to 
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zresztą wiele dzienników amerykańskich, jak również wielu przedstawicieli 
poważnej opinii publicznej tego kraju. (...)

Minęły już jednak czasy, kiedy imperializm mógł działać bezkarnie, roz-
palać wojny, gwałcić prawo narodu do układania swego losu według swej woli. 
Siła i zdecydowanie wielkiego obozu socjalistycznego i pokojowa wola naro-
dów krzyżują te plany. (...)

Mimo bezmiaru krzywd i zbrodni, jakich doznał naród polski ze strony 
hitlerowców, stawialiśmy w interesie pokoju sprawę normalizacji stosunków  
z NRF. Jest jednak oczywiste, że stosunki między państwami opierać się muszą 
na elementarnych zasadach wzajemnego poszanowania suwerenności, muszą 
być równoprawne. Z tymi zaś zasadami niepodobna pogodzić nacechowanej 
wrogością i odwetowymi roszczeniami postawy NRF wobec Polski. W ostat-
nich czasach rząd pana Adenauera uważał za konieczne dokonać pewnych de-
monstracji swych rzekomo dobrych i pokojowych intencji. W tym celu wszczęto 
kampanię propagandową dokoła tak zwanych propozycji NRF nawiązania sto-
sunków z Polską. Pomijając już to, że w rzeczywistości rządowi NRF chodziło 
jedynie o namiastkę stosunków, stwierdziliśmy już i stwierdzamy, że warunkiem 
normalizacji stosunków między NRF a Polską jest wyrzeczenie się przez rząd 
boński roszczeń terytorialnych w stosunku do naszego kraju, uznanie granicy 
na Odrze i Nysie jako nienaruszalnej granicy polsko-niemieckiej, zaniechanie 
propagandy, działalności odwetowej i rewizjonistycznej, skierowanej zarówno 
przeciwko nam, jak i przeciwko innym krajom socjalistycznym.

Oświadczyłem to również bawiącemu w Warszawie panu Beitzowi:  
W warunkach rozpętanej kampanii rewizjonistycznej i nieuznawania naszych gra-
nic – cóż by miał do roboty ambasador NRF w Warszawie? Czyżby miał oczekiwać 
na zmianę granic? Podobnie należy ocenić balony próbne; wypuszczane od czasu 
do czasu przez rząd NRF na temat tak zwanego paktu o nieagresji. Wysuwanie 
koncepcji zawarcia paktu nieagresji jedynie z Polską ma zresztą poza tym aż nad-
to przejrzysty cel: oddzielenie sprawy bezpieczeństwa Polski od bezpieczeństwa 
NRD i innych państw socjalistycznych, podczas gdy sprawy te są nierozdzielne.

Jesteśmy zwolennikami normalizacji nie iluzorycznej, lecz faktycznej  
i jest rzeczą rządu NRF, jeżeli rzeczywiście pragnie normalizacji stosunków, 
uznanie naszego stanowiska. A tymczasem duchem odwetu przesycone są 
nadal niemal wszystkie wypowiedzi oficjalnych polityków NRF.

Prasa przynosi je niemal z tygodnia na tydzień.
Ostatnio kongres Związku Przesiedleńców, który obradował 11 maja br. 

w Wuerzburgu, „ozdobiony” obecnością oficjalnego przedstawiciela i mówcy
ze strony rządu, przy nieodzownej w takich wypadkach obecności socjalde-
mokratycznych deputowanych, obfitował w bardzo znamienne i charaktery-
styczne wypowiedzi.

Na przykład wiceprzewodniczący Związku – oczywiście doktor, bo tam 
często doktorzy torują drogę generałom – powiedział, że „winę za kryzys su-
decki w 1938 r. ponosi traktat wersalski, który gwałcąc prawa 3 mln Niemców 
sudeckich do samostanowienia, włączył Sudety do państwa czechosłowackie-
go. Prawdziwym nieszczęściem był jedynie fakt, że naprawienia tej niesprawie-
dliwości podjął się reżim Hitlera”.
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Do czego prowadzi taka wyuzdana propaganda rewizjonistyczna; świad-
czy rozpęd delegata z Berlina zachodniego, który wręcz oświadczył, że ograni-
czanie się do żądania granic tylko z 1937 r. nie odpowiada mu, gdyż „...granice 
z roku 1937 – dowodził mówca – nie obejmują całych Niemiec... Jako były 
mieszkaniec Prus Wschodnich przypominam sobie piękną kłajpedzką ziemię, 
zrabowaną przez Litwinów”.

Biedni Litwini nie wiedzieli, że od dziesiątków wieków rodzą się na cu-
dzej ziemi.

Obecność na kongresie oficjalnego przedstawiciela rządu, jego przemó-
wienie mówienie, a także referat deputowanego socjaldemokratycznego na 
temat świadomości narodu niemieckiego – świadczy, że ta rewizjonistyczna 
impreza ma za sobą jak najpełniejsze poparcie bońskich czynników rządo-
wych i bońskich partii politycznych.

Truciznę rewizjonizmu i odwetu wpaja się oczywiście młodzieży NRF 
od najmłodszych lat. We wszystkich krajach NRF została wprowadzona do 
programu nauczania tak zwana „Ostkunde” (nauka o wschodzie), której ce-
lem jest – według samych Niemców – „...pogłębienie wiedzy o niemieckim 
wschodzie i środkowowschodniej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem 
niemieckich osiągnięć kolonizatorskich”. W tym stanie rzeczy jest zupełnie 
zrozumiałe, że nie ma w zachodnioniemieckich podręcznikach szkolnych 
miejsca na oświetlenie ponurego i zbrodniczego, okresu panowania Hitlera 
lub, że się ten okres wręcz wybiela – tak że dla młodzieży niemieckiej Hitler  
i jego oprawcy nie kojarzą się ani z bezmiernymi zbrodniami popełnianymi na 
narodach Europy, ani z obozami koncentracyjnymi, ani z komorami gazowy-
mi, ani z hekatombą ofiar rozpętanej przez Hitlera wojny.

Zresztą dlaczego się dziwić tej celowo organizowanej niewiedzy młodzieży 
o zbrodniach hitlerowców, jeżeli dowiadujemy się, że nie wiedzieli o nich nawet 
sami hitlerowcy.

Oto niedawno osławiony pan dr Globke, szef  urzędu kanclerskiego, 
zmuszony bronić się przed zarzutami dotyczącymi jego hitlerowskiej prze-
szłości, oświadczył wśród innych wykrętów przed telewizją zachodnionie-
miecką ni mniej, ni więcej: „...o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej 
w tym sensie, że wszyscy Żydzi mieli zostać wymordowani, nigdy nie sły-
szałem. Zawsze też wierzyłem, że w miastach wschodnich są wielkie getta,  
w których zebrano Żydów. Wszystkiego o zbrodniach; które zostały popeł-
nione, dowiedziałem się dopiero po wojnie”.

Biedny pan Globke! Zapewne gdyby Hitler wygrał wojnę, po dzień dzi-
siejszy nic by nie wiedział o jego zbrodniach. Zapewne też nie wie; że hi-
tlerowscy zbrodniarze zamierzali przeprowadzić pełną eksterminację narodu 
polskiego w przypadku korzystnego dla nich przebiegu II wojny światowej. 
Hitler doprowadził tylko do zbrodniczej doskonałości odwieczny program 
polityki aneksyjnej i kolonizacyjnej w stosunku do ziem polskich.

Podczas I wojny światowej – jak to obecnie relacjonuje młody historyk 
niemiecki, Immanuel Geiss – ówczesny kanclerz Rzeszy, Bethmann Hollweg i 
późniejszy kanclerz Michaelis pragnęli po wygraniu wojny i roszczeniu obsza-
ru swego zaboru ziem polskich „tylko” przesiedlić dalej na wschód Polaków 
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zamieszkujących te ziemie. Celem ich wojny – jak pisał w swym memoria-
le von Schwerin – było: „Naród niemiecki, największy naród kolonizatorski 
świata, musi ponownie zostać powołany do wielkiego kolonizatorskiego dzie-
ła. Musi otrzymać rozszerzone granice, w których może się wyżyć. Wojna 
stwarza możliwości, może po raz ostatni w historii świata, aby Niemcy znów 
podjęły swoją kolonizatorską misję”.

Były wówczas przygotowane masowe przesiedlenia Polaków. Fakt, że nie 
doszło do masowych przesiedleń, można wyjaśnić wyłącznie niekorzystnym 
dla Niemców rozwojem sytuacji na zachodnim froncie wojennym, stwierdza 
historyk niemiecki.

Tak to na wiele lat przed Hitlerem gnieździły się w głowach niemieckich 
imperialistów plany przesiedlenia narodu polskiego. Hitler nie miał zamiaru 
przesiedlać. Jego zamiarem było totalne zniszczenie narodu polskiego. I jemu, 
podobnie jak poprzednikom, przeszkodził – jak to można delikatnie nazwać 
– „niekorzystny” rozwój sytuacji na froncie wojennym.

A dziś znowu bez względu na dotkliwe cięgi otrzymane w przeszłości 
zaszczepia się młodemu pokoleniu niemieckiemu złowieszczy mit o „niemiec-
kiej misji” na wschodzie, o wyższości rasy niemieckiej, przygotowuje się ją 
ideologicznie do odwetu i wojny.

A cóż znaczą słowa pana Adenauera, wypowiedziane w styczniu 1961 r., 
właśnie w okresie wypuszczenia balonów próbnych na temat tak zwanej nor-
malizacji stosunków z Polską: „Niemieckie terytoria wschodnie nie będą zapo-
mniane, gdy przybliży się historyczna godzina dla Niemiec”.

Na jakąż to „historyczną” znowu godzinę czeka się w Niemczech za-
chodnich, usiłując przygotować jej nadejście? Czyżby z tym związana była 
uporczywa walka o wyposażenie armii zachodnioniemieckiej, dowodzonej 
przez zbrodniarza wojennego Foertscha i innych generałów hitlerowskich, 
w broń jądrową, co ostatnio pan Adenauer uważa za „być albo nie być” 
swojej militarystycznej polityki?

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu PRL z 18 maja 1961 r.,
w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 9-42.

Józef  Cyrankiewicz 
Expose z 25 czerwca 1965 r.

Wysoki Sejmie!
Zaszczytne zadanie przedstawienia propozycji, co do składu Rady Mini-

strów, które wczoraj na wniosek I Sekretarza KC PZPR tow. Władysława Go-
mułki, wyrażony także z upoważnienia Centralnej Komisji Porozumiewawczej 
partii i stronnictw politycznych – otrzymałem od Wysokiego Sejmu – pragnął-
bym połączyć z oświetleniem niektórych wybranych zagadnie:’, dotyczących 
prac rządu i pewnych zasadniczych wytycznych działania, którymi zamierza-
my się kierować przy wykonywaniu naszych obowiązków.
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Zamierzamy te nasze zadania wykonywać w ścisłej współpracy i pod 
kontrolą Sejmu, w rozwiniętej jeszcze szerzej niż dotychczas współpracy z ko-
misjami sejmowymi. Jest to nie tylko spełnienie wymogów formalnych wobec 
Sejmu, jako najwyższego organu władzy ludowej, ale na gruncie doświadczeń 
i dotychczasowej praktyki jest to niezwykle nieraz cenna możliwość konfron-
tacji zamierzeń rządowych i praktyki rządzenia, z tym odczuciem i odbiciem 
rzeczywistości, jakie reprezentują posłowie, przedstawiciele poszczególnych 
terenów, poszczególnych środowisk, jakie reprezentują składające się z tych 
posłów komisje sejmowe, specjalizujące się dzięki odpowiedniemu doboro-
wi członków w określonych zagadnieniach, jakie reprezentuje wreszcie cały 
Sejm, jako ten organ władzy ludowej, któremu wyborcy powierzyli czuwanie 
nad realizacją programu Frontu Jedności Narodu – tego realnego drogowska-
zu na najbliższą przyszłość naszego kraju.

Z kolei Sejm powierza kierowanie realizacją dużej części tego programu po-
wołanemu przez siebie rządowi i kierowanej przez niego administracji państwo-
wej, w tym i gospodarczej, centralnej i terenowej. Dochodzi do tego czuwanie nad 
realizacją programu Frontu Jedności Narodu w przekroju terenowym i kontrola 
jego wykonania przez rady narodowe wszystkich szczebli, do gromady włącznie.

W ten sposób realizacja programu Frontu Jedności Narodu, programu ustala-
jącego na podstawie uchwał najwyższych organów kierowniczej siły – Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, uchwał Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego 
i Stronnictwa Demokratycznego – kierunki możliwie najbardziej harmonijnego 
rozwoju, proporcje i hierarchię zadań w dziedzinie rozbudowy kraju – ma na 
wszystkich szczeblach władzy ludowej odpowiednie organa nadrzędne kontroli 
działania organów wykonawczych i konfrontacji wykonawstwa z programem.

W ten sposób poprzez Sejm, poprzez rady narodowe, poprzez skład tych 
organów, w których zasiadają przedstawiciele PZPR, ZSL, SD i innych ugrupowań 
Frontu Jedności Narodu wraz z bezpartyjnymi – poprzez konstytucyjne kompe-
tencje tych organów i poprzez stworzoną już praktykę, polegającą na uchwalaniu 
planów wieloletnich i rocznych oraz budżetów, poprzez system uchwał i zaleceń, 
poprzez coraz bardziej gruntowne prace komisji – realizuje się sporą część funk-
cji, wynikających z kierowniczej roli naszej partii i roli sojuszniczych stronnictw,  
a także bezpartyjnych w naszym systemie władzy ludowej, funkcji wykonywanych 
przez przedstawicieli klasy robotniczej, mas chłopskich i inteligencji. (...)

Rząd USA stał się rzecznikiem nowej doktryny międzynarodowej, według 
której jest on upoważniony do interwencji zbrojnej wszędzie i zawsze, jeśli tylko 
uzna, że to odpowiada jego interesom. Niektórzy nazwali to już doktryną John-
sona. Jest to w gruncie rzeczy doktryna znacznie starsza od kadencji obecnego 
prezydenta USA. Jest to stara jak świat, imperialistyczna doktryna, jeśli tak ją 
można nazwać – prawa dżungli i długiej pałki. (...)

Jednym z elementów, na których opiera się wzrost agresywności imperia-
lizmu były rachuby na rozbicie wewnątrz obozu socjalistycznego. Jest elemen-
tarnym nakazem interesu socjalizmu i pokoju światowego umacnianie jedności 
naszego obozu w obliczu narastającej agresywności – obozu imperialistycznego, 
w szczególności – niezależnie od różnic umacnianie jedności działania. Świado-

jezyk_polskiej_polityki.indd   328 2005-11-28   09:08:46



329

mość niebezpieczeństwa wynikającego z obecnej polityki agresywnego imperia-
lizmu nie ogranicza się do samego tylko obozu państw socjalistycznych. (...)

Kanonem naszej polityki zagranicznej była od początku przyjaźń, współpra-
ca i sojusz ze Związkiem Radzieckim. Ta podstawowa wytyczna znalazła wyraz  
w odnowionym niedawno na dalszych 20 lat układzie sojuszniczym polsko-ra-
dzieckim. Znalazła się w nim klauzula o nienaruszalności naszej granicy zachod-
niej. Jako rękojmia naszego bezpieczeństwa, jako ostrzeżenie pod adresem tych, 
którym marzą się awanturnicze koncepcje wskrzeszenia od dawna pogrzebanych 
na pobojowiskach od Stalingradu po Berlin planów Drang nach Osten.

Jesteśmy ogniwem wielkiego sojuszu państw socjalistycznych, które wraz 
z nami połączone wspólnotą interesów narodowych i socjalistycznych celów 
stoją wzajemnie na straży swego bezpieczeństwa i pokoju. Umacnianie tych 
więzi przyjaźni i sojuszu, wszechstronny rozwój stosunków politycznych, go-
spodarczych i kulturalnych w kierunku jak największego zbliżenia stanowi nie-
odmiennie cel naszej polityki.

Prowadzimy politykę przyjaźni i współpracy z naszym południowym sąsia-
dem i przyjacielem – Czechosłowacją, z naszym zachodnim sąsiadem i przyjacie-
lem – Niemiecką Republiką Demokratyczną, z wszystkimi krajami socjalistyczny-
mi Europy, z Chińską Republiką Ludową i innymi krajami socjalistycznymi Azji. 
W wytrwałym umacnianiu jedności i zwartości całej wspólnoty socjalistycznej 
widzimy podstawową przesłankę naszej zwycięskiej walki o pokój i socjalizm. Dla-
tego konsekwentnie występujemy przeciwko wszystkiemu, co mogłoby pogłębić 
istniejące na obecnym etapie różnice i rozbieżności w naszym obozie i w mię-
dzynarodowym ruchu robotniczym. Jesteśmy za uwypukleniem podstawowych 
wspólnych celów, które nas łączą. Uważamy, że dzisiaj w obliczu agresywnych 
poczynań imperialistów amerykańskich i wzrastających wpływów militaryzmu 
zachodnioniemieckiego, zespolenie naszych wysiłków w walce przeciw tym si-
łom jest bardziej potrzebne, niż kiedykolwiek. Nie będziemy szczędzić wysiłków,  
by przyczynić się do umocnienia jedności działania wszystkich krajów socjalistycz-
nych i wszystkich sił postępu w walce o pokój i wolność narodów.

Nadal rozwijać będziemy nasze przyjazne stosunki z krajami wyzwolony-
mi i walczącymi o umocnienie swe niepodległości, jak i z krajami walczącymi 
jeszcze o wyswobodzenie się z zależności kolonialnej. Wszelkie formy kolo-
nializmu uważamy za sprzeczne z prawami obecnego rozwoju historycznego 
i hańbiące dla naszych czasów. Nie będziemy szczędzić wysiłków w Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych i na innych płaszczyznach, by przyczynić 
się do ostatecznej likwidacji kolonializmu i neokolonializmu. Pragniemy nadal 
rozwijać stosunki gospodarcze z krajami Trzeciego Świata, mając na uwadze 
sprawę ich rozwoju ekonomicznego i umocnienia ich niepodległości, a także 
obopólne korzyści. Pragniemy utrzymywać przyjazne stosunki ze wszystki-
mi krajami, niezależnie od ich ustroju społecznego i systemu politycznego,  
na zasadzie równości poszanowania suwerenności, wzajemnych korzyści.

W wielu krajach europejskich stosunki te kształtują się pomyślnie, przy 
czym widzimy, możliwości dalszej ich rozbudowy, zarówno w dziedzinie eko-
nomicznej, kulturalnej, jak i politycznej.
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Należy tu wymienić także możliwość pomyślnych perspektyw rozwoju 
stosunków ekonomicznych z Francją po dość długim okresie zastoju.

Pomyślnie i z możliwością dalszego rozwoju układają się nasze stosunki 
dwustronne z Wielką Brytanią, z krajami skandynawskimi, z Włochami, Bel-
gią, Austrią i innymi państwami.

Wychodząc z założenia pokojowego współistnienia, jako podstawy roz-
woju stosunków z krajami kapitalistycznymi, pragnę podkreślić, że jest ono 
zależne od wszystkich zainteresowanych stron.

Wysoki Sejmie!
Przed rządem Polski Ludowej, podobnie jak przed rządami innych kra-

jów socjalistycznych stoi więc nadal odpowiedzialne zadanie wytrwałej i umie-
jętnej walki o pokój, o uruchomienie ludzkości przed śmiercionośnym kon-
fliktem nuklearnym. Jest to zadanie trudne, lecz zarazem wyjątkowo doniosłe
dziś, gdy siły międzynarodowej reakcji znów nawracają do zbankrutowanych, 
lecz groźnych dla pokoju doktryn i knują spiski przeciw narodom, przeciw 
bezpieczeństwu świata i pokojowi.

Chcę wyrazić przeświadczenie, które jest – nie wątpię – przeświadcze-
niem całej Izby i całego naszego narodu, że zdecydowana wola pokoju milio-
nów ludzi, niezłomna potęga obronna Związku Radzieckiego i całego obozu 
socjalistycznego, pokojowe dążenie coraz liczniejszych rządów państw Trze-
ciego Świata – jednym słowem – zjednoczony wspólny front pokoju i wolno-
ści narodów pokrzyżuje awanturnicze plany frontu agresji i niewoli.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu PRL z 25 czerwca
1965 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 10-41.

Józef  Cyrankiewicz 
Expose z 28 czerwca 1969 r.

Wysoka Izbo!
Z woli Wysokiej Izby, na wniosek I Sekretarza Komitetu Centralnego 

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – tow. Władysława Gomułki, wy-
rażony także z upoważnienia Komisji Porozumiewawczej Partii i Stronnictw 
Politycznych, a także posłów bezpartyjnych, przypadł mi w udziale zaszczyt 
jeszcze raz przedstawić Wysokiemu Sejmowi do zatwierdzenia propozycje co 
do składu Rady Ministrów.

Głównym i podstawowym zadaniem Rządu i całej administracji państwowej 
i gospodarczej jest organizowanie realizacji zadań i realizowanie na swoim froncie 
działania tych zadań, wytyczonych w wyniku szerokiej dyskusji przedzjazdowej 
w uchwale V Zjazdu Partii, w tym zadań skonkretyzowanych na określonych od-
cinkach inwestycji, planowania i zarządzenia w uchwałach II Plenum KC PZPR.

Poparte zostały te uchwały V Zjazdu PZPR na Kongresie ZSL i Kongre-
sie SD oraz ujęte w programie wyborczym Frontu Jedności Narodu. Program 
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ten jeszcze raz stał się platformą konfrontacji tych założeń z wolą wyborców, 
z wolą klasy robotniczej, chłopów, inteligencji, z dążeniami młodzieży, z wolą 
narodu i uzyskał akceptację.

Do naszych zadań należy też uwzględnienie w pracy organów państwo-
wych różnych szczebli oraz rozważenie tych spraw, które wysunięte w toku 
kampanii wyborczej na dziesiątkach tysięcy spotkań przedwyborczych, zmie-
rzały do polepszenia pracy tych czy innych ogniw, lub do usunięcia określo-
nych bolączek, względnie stanowiły konkretyzację Programu Wyborczego 
Frontu Jedności Narodu w skali określonego środowiska i będą oceniane jako 
słuszne i możliwe do zrealizowania w ramach posiadanych środków.

Nie mam zamiaru na tym pierwszym posiedzeniu Sejmu szeroko i szcze-
gółowo rozwijać programu działania Rządu na wszystkich odcinkach resorto-
wych czy w poszczególnych dziedzinach. Wydaje mi się, że dobra praktyka, od 
wielu już lat stosowana, polega na szczegółowym przedstawianiu tych spraw 
na licznych posiedzeniach systematycznie pracujących komisji sejmowych. Tam 
bowiem twórcza i krytyczna dyskusja, udział w niej przedstawicieli związków 
zawodowych, przedstawicieli terenu, posłów ze wszystkich stronnictw i klubów, 
a także specjalistów – pozwala na wnikliwe rozpatrzenie problemów i wiele cen-
nego wnosi do pracy poszczególnych organów rządowych.

To samo dotyczy posiedzeń plenarnych Sejmu, na których prezentowane 
są plany i budżety roczne, a także plany wieloletnie, gdzie generalna dyskusja 
jest podsumowaniem prac wszystkich sejmowych komisji. Niezliczona jest 
ilość problemów związanych z realizacją uchwał V Zjazdu i tych, które dziś 
się nasuwają i które próbuje się rozwiązywać, i które wyłonią się jutro.

Przecież front realizacji naszego budownictwa socjalistycznego prze-
biega przez wszystkie zakłady pracy, przez miasto i wieś, przez zjednoczenia 
i ministerstwa, przez instytuty i wyższe uczelnie, przez wszystkie przekroje 
naszego życia narodowego. Są jednak sprawy węzłowe, które dotyczą cało-
ści naszych zadań, realizowanych przez poszczególne ogniwa różnorodne, ale 
podporządkowane zawsze generalnej idei i z niej wypływające. (...)

Granice Polski na Odrze i Nysie stanowią trwały składnik istniejącego 
ładu europejskiego. Gdy omawiano je na konferencjach wielkich mocarstw 
koalicji antyhitlerowskiej w Jałcie, traktowano je nie tylko pod kątem widze-
nia interesów polskich. Gdy te granice ostatecznie ustanawiano w Poczdamie, 
stanowiły one logiczny element poczynań, zmierzających do położenia kre-
su militaryzmowi i imperializmowi niemieckiemu. Granica ta stała się jedną  
z głównych rękojmi przyszłego pokoju europejskiego. Motywy decyzji krym-
skich i poczdamskich były więc odwrotne od tych, które przyświecają polityce 
bońskiej. I te szersze ogólnoeuropejskie motywacje są nadal motywacjami na-
szej polityki, częścią motywacji naszej polityki.

Nie jesteśmy ani ślepi, ani głusi. Realnie widzimy rzeczywistość. Realizm 
polskiej polityki jest takim samym naszym osiągnięciem w stosunku do ir-
realistycznych mrzonek mocarstwowych II Rzeczypospolitej, jest takim sa-
mym osiągnięciem, jakim jest socjalizm, jakim jest przyjaźń ze Związkiem 
Radzieckim i współpraca z bratnimi krajami socjalistycznymi. Starannie więc 
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analizując sytuację zachodnioniemiecką, śledząc wszystkie głosy, opinie i wy-
powiedzi można było dostrzec, że i w NRD odezwały się ostatnio głosy, które 
mogły zostać ocenione jako bardziej realistyczne. Dlatego na gruncie Apelu 
Budapeszteńskiego, w imię bezpieczeństwa europejskiego, a nie tylko w imię 
bezpośrednich polskich interesów, wystąpił towarzysz Władysław Gomułka  
17 maja bieżącego roku z konkretną propozycją zawarcia z NRF układu mię-
dzypaństwowego, wzorowanego na treści układu, jaki zawarliśmy w Zgorzel-
cu z NRD. Powiem przy tym to, co już niedawno podkreślałem, że właśnie 
NRD Układem Zgorzeleckim zainicjowała przed laty prawdziwie „nową poli-
tykę wschodnią Niemiec”. Dla nas uznanie tej granicy jest sprawą odprężenia 
w Europie. „Na prowizorkę graniczną Polska nigdy nie pójdzie” – cytowałem 
słowa z przemówienia towarzysza Gomułki z 11 maja br. Czujemy się dosta-
tecznie bezpieczni, co do trwałości naszej zachodniej granicy, ale jasne i otwar-
te powiedzenie właśnie społeczności zachodnioniemieckiej, że sprawa granicy 
została ostatecznie załatwiona, usunie grunt spod nóg szowinistycznych pod-
żegaczy, których demagogiczne wystąpienia zbyt często, a można powiedzieć 
stałe, zatruwają i ducha narodu niemieckiego, i klimat europejski, tak bardzo 
potrzebujący wreszcie odprężenia, o którym mówi Apel Budapeszteński  
W rzeczywistości europejskiej nie ma miejsca do nawrotu ani do Bismarcka, 
ani do Stresemana, który w Lokarno w 1925 r. wydębił od Francji „otwarcie” 
na Wschód i przygotował grunt do rewanżu, ani tym bardziej do Hitlera, czy 
też jego następców. Uważamy nadal, że problem niemiecki należy pozostawić 
historii, podporządkowując go problemowi bezpieczeństwa europejskiego.

Istnieje więc potrzeba dalszego dojrzewania realizmu zachodnioniemiec-
kiego. Wiemy, że nie sprzyja temu dojrzewaniu kampania wyborcza w NRF, co 
zresztą także daje obraz zasięgu określonych nastrojów. Uważać będziemy za ak-
tualne nasze propozycje również po wyborach, chociaż szereg ostatnich wypo-
wiedzi niektórych bońskich polityków, czy mocarstwowe pomysły o „wielkiej 
Europie” dominowanej przez NRF, czy wreszcie opór Bonn przeciw układo-
wi i nierozprzestrzenianiu broni atomowej, nikogo, komu zależy na normali-
zacji stosunków w Europie, nie może napawać optymizmem.

Wszechstronny rozwój stosunków gospodarczo-handlowych, podobnie 
jak kontaktów naukowo-technicznych ze wszystkimi krajami, uważamy a dzie-
dzinę współpracy międzynarodowej o dużej wadze dla umocnienia pokojowego 
współistnienia państw o różnych ustrojach. Z tym oczywiście, że formy tej współ-
pracy będą w zgodzie z poszanowaniem wzajemnych interesów oraz z pożyt-
kiem dla wszystkich uczestniczących w tej współpracy partnerów. I będziemy 
odrzucać, jak tego dotychczas przestrzegaliśmy, wszystko to, co wprowadzi 
nasz kraj, naszą gospodarkę w uzależnienie od czynników zewnętrznych, 
osłabiających naszą samodzielność działania i nasze bezpieczeństwo.

W interesie gruntowania bezpieczeństwa w Europie nie ustaniemy w wysił-
kach realizacji założeń Apelu Budapeszteńskiego w celu doprowadzenia do zwo-
łania konferencji bezpieczeństwa europejskiego i współpracy. Witamy i popiera-
my inicjatywę Finlandii, która ofiarowała się na gospodarza konferencji. Polska
Ludowa nie potrzebuje się szerzej legitymować z woli, z najlepszej woli wnoszenia 
własnego wkładu w walkę oraz w rozbudowę pokojowej współpracy narodów.
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Określone jest nasze stanowisko wobec bohaterskiej walki narodu 
wietnamskiego przeciw agresji amerykańskiej. Solidaryzujemy się nie od dziś 
z zasadami proklamowanymi jasno i wyraźnie przez Demokratyczną Repu-
blikę Wietnamu i obecnie utworzony, uznany przez nas, Tymczasowy Rząd 
Rewolucyjny Południowego Wietnamu.

Nie potrzebuję tu powtarzać stanowiska narodu i Rządu polskiego wo-
bec agresji izraelskiej, popartej przez wszystkie inne siły imperialistyczne na 
świecie. Narody arabskie wiedzą, że mają w nas przyjaciela. W pełni popieramy 
wszystkie wysiłki, zmierzające do pokojowego uregulowania konfliktu w opar-
ciu o rezolucję Rady Bezpieczeństwa z 1967 r.

W Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz we wszystkich wyspecjali-
zowanych agencjach międzynarodowych jesteśmy z tymi narodami, które po-
przez trudny proces dekolonizacji weszły lub dopiero wchodzą do społeczności 
międzynarodowej nie tylko po to, aby mieć prawo do własnej flagi i własnego
hymnu narodowego, ale i do rzeczywistej samodzielności, wolnej od neokolo-
nialnego wyzysku i zależności finansowej od kapitalistycznych potęg.

W Organizacji Narodów Zjednoczonych jednoznacznie zabiegamy o torowa-
nie drogi rozbrojeniu, postępowi gospodarczemu i socjalnemu oraz o właściwy 
wpływ ONZ na przyspieszanie postępowego rozwoju świata, o zagradzanie drogi 
konfliktom i wojnom.

Rząd nasz nie będzie szczędził wysiłków, aby głos Polski na arenie między-
narodowej brzmiał zawsze zgodnie z najlepszą, postępową tradycją naszego na-
rodu, zgodnie z naszym związaniem z ideą socjalizmu, zgodnie z zasadą jedności 
działania krajów socjalistycznych, zawsze w interesie zbliżania narodów i pokoju.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu PRL z 28 czerwca
1969 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 9-30.

Piotr Jaroszewicz 
Expose 23 grudnia 1970 r.

Wysoki Sejmie!
Powierzono mi zaszczytne i jakże odpowiedzialne – stanowisko Prezesa 

Rady Ministrów.
Zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji i z zadań, które stoją przede mną 

i przed całym rządem.
Nie mogę już dzisiaj przedstawić Wysokiej Izbie szczegółowego pro-

gramu rządu i planu jego prac na najbliższy okres. Plan taki musi bowiem 
uwzględnić szereg bardzo poważnych zagadnień, na których rozwiązywaniu 
rząd będzie musiał skupić swoją uwagę w najbliższym okresie.

Dziś mogę jedynie złożyć Wysokiej Izbie krótką deklarację, w której 
chciałbym zawrzeć główne kierunki prac rządu.

W najbliższym okresie rząd przystąpi do rozwiązywania problemów, któ-
re przedstawił Wysokiej Izbie w swoim przemówieniu I Sekretarz KC PZPR 
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towarzysz Edward Gierek, dotyczących zwłaszcza poprawy sytuacji material-
nej najniżej zarabiających, rodzin wielodzietnych i rencistów.

Rząd będzie musiał zapewnić niezbędne źródła finansowe i materialne
dla realizacji tego najpilniejszego zadania. W szczególności chodzi o to, by 
w ślad za decyzjami zapewniającymi wzrost dochodów wymienionych grup 
pracowniczych, poprawić zaopatrzenie rynku, a w tym również w niektóre 
artykuły żywnościowe.

Uchwała VII Plenum KC PZPR zobowiązała nas do opracowania w najbliż-
szym czasie niezbędnych zmian w planie gospodarczym na 1971 r. Mając to na 
uwadze zgodnie z propozycją przedłożoną Wysokiej Izbie, rząd przedłoży Sejmo-
wi projekt zmian do Narodowego Planu Gospodarczego i budżetu państwa na 
rok 1971 w ciągu I kwartału 1971 r.

Równolegle z tym będziemy intensywnie prowadzić prace nad nowym pla-
nem 5-letnim. Związane z nim dotychczasowe opracowania poddamy ocenie, 
w wyniku której można będzie zapewnić harmonijny rozwój kraju. W projekcie 
nowego planu pięcioletniego znajdą również wyraz nowe elementy polityki go-
spodarczej i społecznej, wynikające z analiz przyczyn ostatnich wydarzeń. Dziś 
chciałbym jedynie uwypuklić najważniejsze spośród tych elementów.

Ważnym kierunkiem naszego działania będzie nadanie właściwej rangi 
zaspokojeniu doraźnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa w oparciu o maksy-
malne wykorzystanie rozporządzalnych zasobów przy jak najszerszej inicjatywie 
i aktywności robotników, rolników, techników, inżynierów, ludzi nauki i wszyst-
kich pracujących. Zadania planu w dziedzinie produkcji towarów rynkowych 
i usług będą egzekwowane z całą konsekwencją i powiększane w granicach 
możliwości przez wyszukiwanie i uruchamianie dostępnych rezerw. Wymagać 
to będzie nowego klimatu wokół spraw zaopatrzenia rynku w całym aparacie 
państwowym i gospodarczym, wśród załóg zakładów wytwarzających dobra 
konsumpcyjne i wśród pracowników handlu.

Z nie mniejszą troską odnosić się będziemy do spraw budownictwa mieszka-
niowego. Zamierzamy wykorzystać wszystkie realne możliwości by zwiększyć to 
budownictwo. W 1971 roku będzie to możliwe w skromnym zakresie. Ale podej-
miemy wysiłek, aby w roku 1972 i w latach następnych osiągnąć odczuwalny 
przyrost nowych mieszkań, zwłaszcza w tych ośrodkach, w których ich brak 
jest obecnie najdotkliwszy.

Dążenie do możliwie najlepszego w danych konkretnych warunkach 
zaspokojenia potrzeb społeczeństwa nie może oczywiście oznaczać zmniejsze-
nia naszych wysiłków w dziedzinie rozwoju podstawowych gałęzi przemysłu, 
wytwarzających środki produkcji i towary przeznaczane na eksport. Nadal bę-
dziemy przykładać dużą wagę do rozwoju naszej bazy surowcowej i energetycz-
nej, do usprawnienia transportu.

Z jeszcze większym wysiłkiem wprowadzać będziemy do produkcji osią-
gnięcia nauki i techniki, nowoczesne metody organizacji produkcji i pracy, 
torować drogę nowym procesom technologicznym i nowym konstrukcjom 
wyrobów, które znamionują współczesną rewolucję naukową i techniczną 
oraz otaczać szczególną opieką zadania inwestycyjne, tym celom służące.
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Oczekujemy więc od ludzi nauki i techniki, od twórców, działaczy i pracowni-
ków frontu oświatowego i kulturalnego – pomocy i współdziałania w rozwiązy-
waniu podstawowych problemów gospodarki i kultury. Liczymy na nich i jesteśmy 
przekonani, że polityka partii i rządu znajdzie u nich zrozumienie i poparcie.

Pozostają w pełni aktualne zadania intensywnego wykorzystania istniejących 
zdolności produkcyjnych i rezerw tkwiących w czasie pracy maszyn i urządzeń.

Będziemy musieli osiągnąć jakościowy postęp w gospodarowaniu mate-
riałami i surowcami, których nadmierne zużycie stanowi główną przyczynę 
wysokich w wielu przypadkach kosztów produkcji.

Z niesłabnącą uwagą rząd traktować będzie problemy rolnictwa. Będzie-
my konsekwentnie kontynuować i doskonalić dotychczasową politykę rolną, 
której podstawowe założenia określiła nasza partia wspólnie ze Zjednoczo-
nym Stronnictwem Ludowym.

Naczelną zasadą i przewodnią myślą tej polityki jest kojarzenie wzrostu 
produkcji rolniczej ze stopniową poprawą warunków materialnego, społecz-
nego i kulturalnego życia ludności wiejskiej.

Najpilniejszym zadaniem rolnictwa jest obecnie przyspieszenie wzrostu pro-
dukcji zwierzęcej i zwiększenie dostaw produktów rolnych. Rząd będzie dążył 
do zapewnienia należytych warunków ekonomicznych, organizacyjnych i technicz-
nych dla umożliwienia szybkiego wzrostu produkcji trzody chlewnej, bydła i dro-
biu przy równoczesnym dalszym popieraniu rozwoju produkcji zbóż i pasz.

Wszystkie nasze poczynania zmierzające do intensywnej produkcji rolnej, 
tak bardzo potrzebnej dla lepszego zaopatrzenia ludności kraju, sprzyjać będą 
nadal umacnianiu sojuszu robotniczo-chłopskiego – podstawy władzy ludowej.

W pracach rządu odrębny i szczególnie ważny zespół zagadnień stano-
wić będzie złożona problematyka rozwoju handlu zagranicznego i międzyna-
rodowej współpracy gospodarczej.

Handel zagraniczny stanowi coraz ważniejszy czynnik wzrostu docho-
du narodowego. Kładąc szczególny nacisk na zwiększenie eksportu, poprawę 
jego struktury i ekonomicznej efektywności, zdążać będziemy do uzyskania 
środków dla przyspieszenia technicznej modernizacji naszego przemysłu, dla 
zwiększenia jego zaopatrzenia w surowce i materiały i w rosnącym stopniu dla 
importu towarów konsumpcyjnych.

W tym celu będziemy przede wszystkim dalej zacieśniać i wzbogacać na-
sze stosunki z wszystkimi krajami socjalistycznymi. Nasza owocna i braterska 
współpraca ze Związkiem Radzieckim spełnia tu szczególną rolę.

Będziemy nadal aktywnie uczestniczyć w pracach RWPG, zmierzających 
do wprowadzenia w życie zasad socjalistycznej integracji gospodarczej, do roz-
wijania wszystkich form powiązań gospodarczych, naukowych, technicznych.

Wymogi rewolucji naukowo-technicznej i potrzeba rozwoju gospodar-
czego państw europejskich w pełni uzasadniają konieczność podjęcia – obok 
tradycyjnych form wymiany handlowej – wyższych form współpracy gospo-
darczej, a szczególnie kooperacji przemysłowej.

Równolegle będziemy dążyć do rozszerzania naszych stosunków gospo-
darczych z wysoko rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi. Zmierzać będzie-
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my także do dalszego ożywienia wymiany i współpracy z rozwijającymi się 
krajami Afryki] Azji i Ameryki Łacińskiej.

Sytuacja nie pozwoli w żadnym razie na zwiększenie ponad założenia 
planu wydatków inwestycyjnych zarówno na cele produkcyjne, jak i na pozo-
stałe potrzeby. Jest bowiem sprawą podstawowej wagi zachowanie właściwych 
proporcji w podziale dochodu narodowego. Dlatego też nadal będziemy zmie-
rzać do zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów naszych inwestycji.

Przywiązujemy dużą wagę do rozwoju rzemiosła i widzimy jego główną 
rolę w świadczeniu powszechnych usług dla ludności miast i wsi. Stwarzać bę-
dziemy dogodniejsze warunki dla jego rozwoju w pierwszej kolejności w tych 
dziedzinach, w których potrzeby społeczeństwa nie są jeszcze w dostatecznym 
stopniu zaspokojone.

Wysoka Izbo!
Zdaję sobie także sprawę z szeregu niedomagań w funkcjonowaniu na-

szego aparatu państwowego i gospodarczego. Bez nadmiernego pośpiechu, 
ale systematycznie i rozważnie będziemy usprawniać i doskonalić organizację 
i metody zarządzania naszą gospodarką, wykorzystując również najlepsze do-
świadczenia bratnich krajów socjalistycznych.

Umacniając role planu centralnego, będziemy jednocześnie stwarzać 
dogodne warunki dla twórczej inicjatywy załóg robotniczych, organizatorów 
produkcji i postępu techniki w podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za 
te decyzje, uwzględniając jednak dopuszczalne, ale przemyślane ryzyko.

W działalności naszej będziemy kierować się zasadą współudziału pre-
zydiów rad narodowych w pracach rządu. Liczymy także na pomoc komisji 
sejmowych w rozpatrywaniu szeregu ważnych problemów związanych z re-
alizacją polityki gospodarczej, kulturalnej i socjalnej państwa. Skuteczność na-
szych wysiłków zależy również od zapewnienia ładu i porządku, umocnienia 
dyscypliny państwowej, społecznej i obywatelskiej. Będziemy nadal umacniać 
praworządność i podejmować środki dla zwalczania przestępczości.

Tak jak dotychczas i zawsze liczymy na żarliwość, pracowitość i patrio-
tyzm naszej młodzieży, która nieraz składała dowody ofiarności i zaangażowa-
nia w budownictwie socjalistycznej ojczyzny. Przedmiotem stałej troski rządu 
będą sprawy nauki, pracy, warunków bytowych i wypoczynku młodzieży. Za-
dania, które stoją przed nami wymagają współpracy rządu, organizacji związ-
kowych i społecznych, wszystkich obywateli – partyjnych i bezpartyjnych.

Dążąc do umocnienia w ramach Frontu Jedności Narodu współdziała-
nia wszystkich obywateli wierzących i niewierzących, zmierzać będziemy do 
pełnej normalizacji stosunków pomiędzy państwem a kościołem, oczekując 
zarazem, że wysiłki rządu spotkają się z właściwym zrozumieniem w duchow-
nych i świeckich środowiskach katolickich.

Wysoka Izbo!
Wielką wagę przywiązywać będziemy do konsekwentnej realizacji 

dotychczasowej polityki zagranicznej naszego państwa. Jej zasadniczym celem 
jest zapewnienie trwałego bezpieczeństwa i stworzenie pokojowych warunków 
dla socjalistycznego budownictwa w naszym kraju. Niewzruszonym funda-
mentem tej polityki jest przyjaźń, sojusz i współpraca z państwami wspólnoty 
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socjalistycznej. Szczególne znaczenie przywiązujemy do rozwoju braterskiej 
przyjaźni i wszechstronnej współpracy ze Związkiem Radzieckim. Opiera się 
ona na wypróbowanym w ciągu 25 lat sojuszu, który będziemy konsekwentnie 
umacniać i pogłębiać. W sojuszu tym widzimy gwarancję najżywotniejszych 
interesów naszego narodu, jego niepodległości i bezpieczeństwa oraz rękoj-
mię nietykalności naszych granic. Będziemy umacniać Układ Warszawski oraz 
rozwijać i pogłębiać współpracę krajów socjalistycznych.

Będziemy utrwalać zdolność obronną Polski Ludowej. Wyrażając wy-
sokie uznanie dla dorobku naszych sił zbrojnych, dla wysiłku i ofiarności
wszystkich żołnierzy, będziemy nadal otaczać troską ludowe Wojsko Polskie 
– mocne ogniwo Układu Warszawskiego.

Rząd będzie kontynuował dotychczasową politykę opartą na zasadach 
pokojowego współistnienia i współpracy ze wszystkimi państwami, niezależ-
nie od ich ustroju.

Szczególną uwagę rząd będzie nadal poświęcał sprawie umocnienia 
bezpieczeństwa i pokoju w Europie. Ważnym etapem budowania trwałego 
systemu bezpieczeństwa w tym rejonie może stać się europejska konferen-
cja bezpieczeństwa i współpracy. Będziemy przeto aktywnie działać na rzecz 
zwołania tej konferencji i zapewnienia warunków sprzyjających osiągnięciu 
przez nią owocnych wyników.

Umocnieniu pokoju i bezpieczeństwa w Europie służyć będzie również 
realizacja polsko-francuskiej deklaracji o przyjaźni i współpracy, podpisanej 
w listopadzie br.

Kierując się dążeniem do pokojowej stabilizacji stosunków w Europie, 
podjęliśmy wysiłki w celu normalizacji stosunków z Republiką Federalną Nie-
miec. Punkt wyjścia tego procesu stanowi podpisany 7 grudnia w Warszawie 
układ o podstawach normalizacji stosunków między PRL a Republiką Fede-
ralną Niemiec. Wejście w życie tego układu i bezpośrednio po tym nawiąza-
nie stosunków dyplomatycznych między obu krajami będzie stanowiło ważny 
etap w uregulowaniu naszych wzajemnych stosunków. Oznacza to ostatecznie 
zamknięcie problemu polskiej granicy zachodniej na Odrze i Nysie. Granicę tę 
już dwadzieścia lat temu uznała Niemiecka Republika Demokratyczna, z którą 
łączy nas braterska przyjaźń, szeroka i owocna współpraca. Ze wszystkimi 
swoimi bezpośrednimi sąsiadami – na wschodzie, zachodzie i południu – nasz 
kraj rozwija i rozwijać będzie nadal braterskie, przyjazne stosunki.

Kontynuując dotychczasową linię naszej polityki zagranicznej, będzie-
my nadal aktywnie współdziałać na arenie międzynarodowej na rzecz wyga-
szania ognisk zapalnych, zagrażających pokojowi światowemu i umacniania 
bezpieczeństwa międzynarodowego. Imperialistycznej interwencji na Pół-
wyspie Indochińskim musi być położony kres. Wypowiadamy się za poli-
tycznym rozwiązaniem problemu wietnamskiego, zgodnie z propozycjami 
przedstawionymi przez Demokratyczną Republikę Wietnamu i Tymczaso-
wy Rząd Rewolucyjny Republiki Wietnamu Południowego. Uważamy za ko-
nieczne zlikwidowanie skutków agresji Izraela przeciwko krajom arabskim 
i pokojowe uregulowanie sytuacji w tym rejonie, zgodnie z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ z 22 listopada 1967 r.
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Rząd nasz będzie udzielał aktywnego poparcia narodom walczącym o wol-
ność oraz krajom wyzwolonym z jarzma kolonialnego, broniącym swojej niepod-
ległości i swoich praw do samodzielnego rozwoju.

Tak jak dotychczas będziemy w dalszym ciągu wnosić swój aktyw-
ny wkład w pracę Organizacji Narodów Zjednoczonych, doceniając jej 
dwudziestopięcioletni dorobek i znaczenie dla sprawy umocnienia pokoju.

Wysoki Sejmie!
Rozwiązanie stojących przed nami zadań polityki wewnętrznej i zagranicz-

nej wymaga rozważnego i konsekwentnego działania. Wyniki naszego działania 
zależeć będą od poparcia, jakiego ogół obywateli udzieli polityce rządu, zależą 
od twórczej aktywności milionów pracujących, od utrwalenia i umocnienia wię-
zi między organami władzy państwowej wszystkich szczebli a robotnikami, 
chłopami i inteligencją. Wierzymy głęboko, że polityka, której główne kierun-
ki przedstawiłem, znajdzie pełny oddźwięk we wszystkich kręgach naszego 
społeczeństwa i wyrazi się również w rzetelnym wysiłku na rzecz dalszego 
rozwoju i rozkwitu naszej socjalistycznej Ojczyzny. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 10. posiedzenia Sejmu PRL z 23 grudnia
1970 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 12-18.

Piotr Jaroszewicz 
Expose z 29 marca 1972 r.

Wysoki Sejmie!
Pragnę przede wszystkim serdecznie podziękować za zaufanie okazane 

mi z racji powołania na stanowisko Prezesa Rady Ministrów.
Rząd, którym kierowałem w ciągu 15 miesięcy, jakie upłynęły od VII Ple-

num Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, realizo-
wał politykę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, politykę w pełni uzna-
ną przez Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne, 
a urzeczywistnianą przez wszystkie siły Frontu Jedności Narodu, partyjnych 
i bezpartyjnych ludzi pracy.

Pragnę zapewnić Wysoką Izbę, że nowo powołany Rząd odda wszystkie 
siły dalszemu, konsekwentnemu wcielaniu w życie tej polityki i poświęci całą 
energię, aby wspólnie z klasą robotniczą i całym społeczeństwem w codzien-
nej z nami więzi, w narastającej atmosferze współgospodarowania i współ-
odpowiedzialności, krok za krokiem przekształcać w rzeczywistość uchwały 
VI Zjazdu PZPR, program Frontu Jedności Narodu, za którym 19 marca 
opowiedział się naród polski w wyborach do Sejmu VI kadencji.

Konkretyzację tych założeń w sferze społeczno-gospodarczej polityki 
państwa stanowić będzie plan 5-letni. Jego główne proporcje i zadania zosta-
ły skrystalizowane na IV Plenum Komitetu Centralnego partii. Są one zna-
ne obywatelom posłom. Uchwały Sejmu już w najbliższym czasie nadadzą 
ostateczny kształt i moc prawa państwowego temu programowi pomyślnego 
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rozwoju naszego kraju. Powodzenie planu 5-letniego rozstrzyga się już dzisiaj  
w codziennej ofiarnej pracy nad wykonaniem i przekraczaniem zadań 1972 roku.
Na tych właśnie najbliższych zadaniach chciałbym więc skupić uwagę, przedsta-
wiając zamierzenia i kierunki działania Rządu.

IV Plenum Komitetu Centralnego – wykorzystując dorobek minionych  
15 miesięcy – nadało rozwojowi społeczno-gospodarczemu dynamikę nieco 
wyższą od określonej w uchwale VI Zjazdu. Narastające w naszym społeczeń-
stwie przekonanie, że stać nas na więcej i że od nas to zależy, zmaterializowało 
się w podniesieniu wielu wskaźników ponad poziom ustalony poprzednio. Te 
korzystne zmiany są w pełni zgodne z naszą strategią społeczno-gospodarczą.

Zwiększanie dynamiki rozwoju gospodarki i dalszej poprawy warunków 
bytowych ludności stanowić będzie zasadniczy kierunek wysiłków Rządu. 
Szczególnie ważnym zadaniem będzie tworzenie warunków sprzyjających reali-
zacji zadań, związanych z dodatkową produkcją przemysłową i rolniczą w skali 
ponad 20 mld złotych. Ta patriotyczna inicjatywa umożliwia poprawę zaopa-
trzenia rynku, zwiększanie eksportu i lepsze pokrycie potrzeb frontu inwesty-
cyjnego, przynosi zarazem poprawę relacji ekonomicznych, przede wszystkim 
w postaci wyższej wydajności pracy, zwiększenia produktywności środków 
trwałych i obniżania kosztów produkcji.

Ocena rezultatów 15 ubiegłych miesięcy obecnego pięciolecia pozwala 
oczekiwać pomyślnego wykonania założeń planu na lata 19711972. W tym okre-
sie zamierzamy osiągnąć wzrost dochodu narodowego o 14,7%, przychodów 
pieniężnych ludności – o 19,8%, płacy realnej – o 9%, produkcji przemysłowej –  
o 17%, produkcji rolnej – 0 6,5%. Są to bardzo napięte i niełatwe zadania. (...)

Przezwyciężenie sytuacji, w której front inwestycyjny pozostaje relatyw-
nie słabym odcinkiem działalności gospodarczej, jest kwestią wielkiej wagi. 
Lata 1972-1973 przyniosą bowiem najwyższą dynamikę wzrostu inwestycji. 
Pokonanie tego wysokiego progu wymaga przede wszystkim skrócenia cykli 
inwestycyjnych. Do tego zmierza opracowany już kompleksowy program, do 
którego realizacji przystąpimy. (...)

Cel ten stanie się wspólnym mianownikiem programu prac Rządu, zasad-
niczym bodźcem dalszego doskonalenia pracy całej administracji, umacniania 
jej więzi ze społeczeństwem.

Cyt. za: Sprawozdania Stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu PRL z 29 marca
1972 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 9-37.

Piotr Jaroszewicz 
Expose z 27 marca 1976 r.

Obywatelu Marszałku!
Wysoki Sejmie!
Pragnę serdecznie podziękować za powołanie mnie na stanowisko Prezesa 

Rady Ministrów. W decyzji tej widzę przede wszystkim wyraz zaufania do Polskiej 
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Zjednoczonej Partii Robotniczej, której jestem członkiem. Polityka partii realizo-
wana we współdziałaniu ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i Stronnic-
twem Demokratycznym oraz przy aktywnym udziale i poparciu sił Frontu Jedno-
ści Narodu będzie dla Rządu wytyczną działania, źródłem inspiracji i wskazań.

Ponieważ miałem zaszczyt przewodniczyć Radzie Ministrów w okresie, 
któremu dały początek przełomowe decyzje VII i VIII Plenum Komitetu 
Centralnego partii w latach realizacji programu VI Zjazdu, odczytuję w posta-
nowieniu Wysokiej Izby pozytywną ocenę dotychczasowej pracy Rządu, który 
konsekwentnie urzeczywistniał politykę VI Zjazdu partii.

Polityka ta przyniosła przyspieszenie tempa społeczno-gospodarczego 
rozwoju kraju i sprawiła, że dorobek minionego pięciolecia zajmuje szczegól-
ne miejsce w dziejach Polski Ludowej.

Czynnikiem, który zadecydował o pomyślnych wynikach minionego pię-
ciolecia i pozwala z optymizmem pracować nad wcielaniem w życie programu 
przyjętego przez VII Zjazd partii, jest zespolenie polityki partii i państwa z dąże-
niami naszego narodu. Najdobitniejszym tego wyrazem jest inicjatywa i aktyw-
ność ludzi pracy, akceptacja społecznych celów socjalizmu, rosnące poczucie 
odpowiedzialności za ojczyznę, jej dzień dzisiejszy i jej przyszłość.

Podejmując śmiałe decyzje, przezwyciężając przeszkody, bez których tak 
szybki postęp, dokonywany w skomplikowanych warunkach międzynarodo-
wego życia gospodarczego, obejść się nie mógł, wiedzieliśmy, że największym 
dobrem i siłą motoryczną w rozwoju kraju są ludzie, my wszyscy, 34 miliony 
Polek i Polaków.

Z myślą o potrzebach ludzi pracy i ich rodzin zdecydowaliśmy się na sze-
roki rozwój polityki społecznej. Realizujemy tę politykę wytrwale i z dobrymi 
wynikami. Osiągnęliśmy bezprecedensowy wzrost realnych płac i dochodów 
ludności, zapewniając przy tym o wiele mocniejsze ich sprzężenie ze wzro-
stem wydajności pracy.

W minionym pięcioleciu zdołaliśmy rozwiązać wiele zasadniczych pro-
blemów gospodarczych i społecznych. Było to możliwe dzięki dynamizmowi 
działań oraz zapewnieniu organicznej jedności celów gospodarczych i spo-
łecznych. Poznaliśmy na nowo smak sukcesu. Doznaliśmy społecznej satys-
fakcji z tego, że Polska, jak często mówi o tym tow. Edward Gierek, rozwija się 
szybciej, a Polakom żyje się dostatniej. Usunęliśmy wiele dysproporcji. Prze-
zwyciężyliśmy sporo niedociągnięć w pracy gospodarki i administracji.

Wyłoniły się jednak nowe sprawy i problemy związane z wyższym po-
ziomem potencjału gospodarczego kraju i wyższymi potrzebami naszego spo-
łeczeństwa. Niemało jeszcze trudności przyjdzie nam pokonać i rozwiązać. 
Pomocne w tej mierze będą wnioski i propozycje, a także krytyczne uwagi, 
dotyczące wielu dziedzin życia kraju, wysunięte w dyskusji nad programem 
wyborczym Frontu Jedności Narodu. (...)

Pragnę zapewnić Wysoką Izbę, iż Rząd nie zaniedba niczego i odda wszyst-
kie swoje siły, a by w pełni urzeczywistnić politykę partii, której celem nadrzęd-
nym jest dobro człowieka, politykę, którą naród aprobuje i czynnie popiera. 
W więzi ze społeczeństwem, w atmosferze współgospodarowania i współod-
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powiedzialności będziemy krok za krokiem przekształcać w rzeczywistość 
uchwały VII Zjazdu partii – partii naszego narodu. (...)

Wejście w życie tych porozumień opinia publiczna w obu krajach i w całej 
Europie przyjęła jako doniosłe wydarzenie, sprzyjające kształtowaniu pokojo-
wej i konstruktywnej współpracy obu państw oraz kontynuowaniu procesu od-
prężenia w Europie.

Kierując się literą i duchem układu o podstawach normalizacji stosun-
ków wzajemnych z RFN z 7 grudnia 1970 r., a także zawartych ostatnio poro-
zumień, Rząd będzie nadal dążyć do pełnej ich realizacji, do rozwijania współ-
pracy we wszystkich dziedzinach w przekonaniu, iż czyni to w interesie obu 
naszych krajów i całej Europy.

Ważne miejsce w działalności Polski Ludowej będą nadal zajmować sto-
sunki z krajami rozwijającymi się. W minionych latach znacznie rozszerzyli-
śmy z tymi krajami kontakty polityczne i współpracę gospodarczą oraz kul-
turalną i naukowo-techniczną, nawiązaliśmy stosunki dyplomatyczne z około 
dwudziestoma państwami rozwijającymi się, aktywnie popieraliśmy na forum 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i przy innych okazjach, ich słuszne żą-
dania przebudowy światowych stosunków ekonomicznych na zasadach suwe-
renności i wzajemnych korzyści.

Dużą wagę przywiązujemy do rozwijania współpracy z krajami Azji. 
Kontynuować będziemy politykę rozszerzania kontaktów z krajami Afryki  
i Bliskiego Wschodu. Wypowiadamy się konsekwentnie za pokojowym uregu-
lowaniem konfliktu bliskowschodniego, co wymaga wycofania wojsk Izraela
ze wszystkich okupowanych terytoriów, uznania należnych arabskiemu na-
rodowi Palestyny praw do utworzenia własnego państwa oraz zapewnienia 
trwałego bezpieczeństwa w tym regionie. Przez udział polskiej jednostki woj-
skowej w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ będziemy nadal oddziaływać na 
rzecz utrzymania pokoju w tej części świata.

Udzielamy i będziemy udzielać poparcia Ludowej Republice Angoli. Po-
lityka zagraniczna Rządu wnosi poważny wkład w utrwalanie pozytywnych 
zjawisk w stosunkach międzynarodowych. Dobrze służy sprawie bezpieczeń-
stwa i pomyślnego rozwoju naszego kraju, sprzyja umacnianiu roli i znaczenia 
Polski we wspólnocie państw socjalistycznych zwiększa jej autorytet w Euro-
pie i świecie. Tę słuszną politykę zagraniczną Rząd będzie kontynuować.

Obywatelu Marszałku!
Wysoki Sejmie!
Przedstawiłem w skrócie główne kierunki działania Rządu, jego najbliższe 

zamierzenia. Nowe perspektywy rozwoju ojczyzny w całej dekadzie lat siedemdzie-
siątych otwiera program budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego, 
który wytycza PZPR, przewodnia siła naszego narodu. Program ten zawiera nasze 
wspólne dążenia i doświadczenia, jednakowe pojmowanie racji i interesów socjali-
stycznej ojczyzny wspólny wkład myśli i pracy całego narodu. Z coraz większą siłą 
ujawnia się i utrwala w społecznej świadomości prawda naszych czasów, która gło-
si, że dzięki socjalizmowi, dzięki obraniu nowej drogi ustrojowej, pojęcia ojczyzny, 
narodu i państwa zespoliły się w nierozdzielną całość.
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Zasobność kraju i dobrobyt społeczeństwa wyrastają z rzetelnego trudu, 
z ofiarnej pracy obywateli. „Dążeniem partii i naszego państwa – powiedział
towarzysz Edward Gierek w swoim przedwyborczym przemówieniu w Kra-
kowie jest zaangażowanie w pracy dla Polski całego twórczego potencjału 
narodu, wszystkich obywateli, niezależnie od ich przynależności partyjnej, wy-
kształcenia, zawodu, wieku czy też stosunku do religii”.

Polepszenie jakości pracy, upowszechnianie wzorców dobrej roboty, 
poczucia rzetelności i obowiązku, ładu i dyscypliny – wszędzie, w każdym 
zakładzie i instytucji, na każdym odcinku i stanowisku – uczyniliśmy osią na-
szych działań. Nie jest bowiem patriotą ten, kto uchyla się od pracy rzetelnej, 
kto liczy na spożywanie owoców cudzego trudu. Im lepsza, bardziej wydajna 
będzie praca nas wszystkich, tym większa gwarancja, że założony program 
wykonamy, i że coraz lepiej zaspokajać będziemy potrzeby społeczeństwa.

Rozumie to i docenia klasa robotnicza, która swą postawą tworzy wzory 
socjalistycznego stosunku do pracy, i która codziennie dostarcza rozlicznych przy-
kładów dobrej roboty, widząc w niej nie tylko źródło zarobków, ale wewnętrzną 
potrzebę przynoszenia pożytku innym, wzbogacania kraju, pomnażania sił socja-
listycznego państwa. Taką pracą, dającą powód do satysfakcji i dumy – manifestuje 
ona najpełniej miłość ojczyzny – polski patriotyzm współczesnej doby.

Postawę przodujących oddziałów klasy robotniczej, ich stosunek do 
obowiązku będziemy upowszechniać. Na wzorach robotniczego hartu, na 
przykładach patriotycznej służby ojczyźnie będziemy wychowywać społe-
czeństwo, kształtować oblicze i charakter młodego pokolenia Polaków, które 
z zaangażowaniem i poświęceniem uczy się, studiuje i pracuje, i które po nas 
przejmie odpowiedzialność za Polskę. Jesteśmy pewni, że tę odpowiedzial-
ność przejmą dobre ręce, kierowane dociekliwym rozumem i gorąco miłują-
cym socjalistyczną ojczyznę sercem.

Szczytną formą obywatelskiej powinności młodzieży polskiej jest służ-
ba wojskowa. Sumienne jej spełnianie stanowi patriotyczny wkład do spra-
wy bezpieczeństwa i obronności Polski. Ludowe Wojsko Polskie, jako ważne 
ogniwo naszego socjalistycznego państwa ma również godny wychowawczy 
udział w utrwalaniu walorów ideowych, dyscypliny i organizacyjnej sprawno-
ści naszej młodzieży. Tę społecznie doniosłą rolę Sił Zbrojnych będziemy 
stale umacniać i doskonalić.

Naszym celem jest Polska wszechstronnie rozwinięta, silna i zamoż-
na, ciesząca się sympatią i szacunkiem innych narodów. Będziemy nasz kraj 
kształtować tak, aby był on wspólnym domem wszystkich Polaków, domem 
spokojnym, zasobnym i bezpiecznym, aby nasi sąsiedzi i sojusznicy wysoko 
cenili Polskę jako wierne, niezawodne i mocne ogniwo wielkiej, socjalistycz-
nej rodziny, aby wszystkie narody i państwa, które chcą z nami przyjaźnić 
się i współpracować zawsze widziały w Polsce godnego, solidnego partnera, 
otwartego na wszystko, co dobre i szczerze życzliwe.

Ku takiej socjalistycznej Rzeczypospolitej, jej wielkości i pomyślności 
prowadzi nas program i strategia VII Zjazdu. W ich rozwijaniu i urzeczywist-
nianiu współdziałają z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, partią naszego 
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narodu, bratnie stronnictwa polityczne – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe  
i Stronnictwo Demokratyczne oraz wszystkie siły Frontu Jedności Narodu.

Rząd miał w minionej kadencji niejedną okazję, aby przekonać się, jak 
wielki wpływ na rozwiązywanie problemów wywiera aktywna działalność Sej-
mu i dociekliwość posłów, jak dużą rolę w procesie doskonalenia działalności 
państwa odgrywa nasz ludowy parlament.

Rząd ze swej strony uczyni wszystko, aby w pełni, z pożytkiem dla naro-
du wykonać postawione przed nami zadania. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu PRL z 27 marca
1976 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 20-44.

Edward Babiuch 
Expose z 18 lutego 1980 r.

Obywatelu Marszałku!
Wysoki Sejmie!
Powierzenie mi urzędu Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej nakłada na mnie szczególną odpowiedzialność. Sprawowanie tego urzę-
du jest nie tylko wielkim zaszczytem i wysoką godnością, ale przede wszystkim 
– co pragnę z całą mocą podkreślić – trudną służbą publiczną. Z tą świadomością 
przyjmuję z waszych rąk, obywatele posłowie, ten zaszczyt i tę odpowiedzialność.

Na miarę wszystkich sił i możliwości będę się starał zadośćuczynić za-
ufaniu mojej partii – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a także Zjed-
noczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego zaufaniu, 
któremu dziś dał wyraz I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, towarzysz 
Edward Gierek, zgłaszając moją kandydaturę. W poparciu, jakiego mi udzielili 
w głosowaniu posłowie bezpartyjni, widzę wyraz ich stosunku do naszej partii 
i jej polityki, do nadrzędnej sprawy – jedności narodu.

Będę uważał za swój obowiązek dbać o to, aby działalność rządu znaj-
dowała zawsze oparcie we Froncie Jedności Narodu i do jego umocnienia 
się przyczyniała.

Obywatele Posłowie!
Za pięć tygodni naród nasz w wyborach powszechnych powoła Sejm VIII 

kadencji. Zgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obecny rząd 
złoży swe pełnomocnictwa nowo wybranemu Sejmowi, który podejmie decyzje 
w sprawie składu Rady Ministrów w nowej kadencji. Wtedy też nowy rząd przed-
stawi Sejmowi i społeczeństwu, długofalowy program swoich prac. Dziś chciał-
bym się ograniczyć do kilku tylko problemów, na których rząd skupi główną uwa-
gę w najbliższym czasie oraz zasad, które wyznaczą kierunki jego działania.

Przed trzema dniami zakończył swe obrady VIII Zjazd Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej. Dokonał on gruntownej, wnikliwej oceny aktual-
nego stanu państwa, naszej gospodarki, polityki społecznej, oświaty i kultury: 
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Jesteśmy w pełni świadomi wagi postanowień Zjazdu. One to stanowić będą 
linię programową działania rządu.

Oznacza to z jednej strony nakaz konsekwentnej kontynuacji strategii, 
którą pomyślnie, aczkolwiek nie bez trudności, realizujemy od początku lat 
siedemdziesiątych, pomnażając materialny i duchowy potencjał narodu i pań-
stwa oraz umacniając miejsce Polski w świecie.

Z drugiej jednak strony VIII Zjazd unaocznił ze szczególną siłą koniecz-
ność lepszej, bardziej skutecznej realizacji założeń strategicznych, zmniejsze-
nia społecznych kosztów rozwoju, łagodzenia trudności, usuwania hamulców 
i barier. Musimy dokonać wielkiego wysiłku na rzecz zharmonizowania naszej 
gospodarki, której potencjał materialny i kadrowy jest już bardzo duży i no-
woczesny. Może i powinien on być lepiej, efektywniej spożytkowany dla roz-
woju kraju, dla zaspokajania potrzeb wszystkich ludzi pracy. (...)

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 29. posiedzenia Sejmu PRL z18 lutego
1980 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 11-18.

Edward Babiuch  
Expose z 3 kwietnia 1980 r.

Obywatelu Marszałku!
Wysoki Sejmie!
Przed kilkoma tygodniami Sejm VII kadencji powierzył mi funkcję 

Prezesa Rady Ministrów. Wczoraj od nowo wybranego Sejmu VIII kadencji 
otrzymałem ponownie ten zaszczytny mandat.

Dziękuję serdecznie za okazane mi zaufanie. Rozumiem, jak wielkie zobowią-
zanie wynika stąd dla mnie i dla całego Rządu, zobowiązanie wobec Was, Obywa-
tele Posłowie, wobec Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która rekomen-
dowała moją kandydaturę na to stanowisko, wobec sojuszniczych stronnictw poli-
tycznych Frontu Jedności Narodu, wobec całego społeczeństwa.

Pragnę także skierować słowa wdzięczności do wyborców z okręgu nr 52 
w Poznaniu, w którym zostałem wybrany posłem.

23 marca w wyborach powszechnych naród polski dał dobitny wyraz 
patriotycznej jedności, zdecydowanego poparcia dla Deklaracji Wyborczej 
Frontu Jedności Narodu, dla programu VIII Zjazdu partii, dla wytyczonych  
w nich celów społecznych i kierunków rozwoju naszej socjalistycznej ojczy-
zny. Dał kolejny dowód zaufania do partii, do jej kierownictwa.

Plon przedwyborczej rozmowy milionów Polek i Polaków jest naszym wspól-
nym, wielkim bogactwem. Rząd uczyni wszystko, aby niczego nie uronić z tej 
skarbnicy obywatelskiej mądrości, aby nie przeoczyć żadnego słusznego wniosku, 
żadnej konstruktywnej inicjatywy. Z całą energią i konsekwencją będziemy wcielać 
w życie program wyborczy, program partii zaaprobowany przez naród.

Problemy, które przedstawiłem w deklaracji z 18 lutego br., pozostają 
nadal aktualne. W ciągu 6 tygodni, które upłynęły od tego czasu, skupiliśmy 
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uwagę na przełożeniu uchwał VIII Zjazdu na język konkretnych zadań ad-
ministracji centralnej i terenowej, poszczególnych gałęzi gospodarki i przed-
siębiorstw. Pracy Rządu w tym czasie towarzyszył dobry klimat społeczny, 
zachęta i poparcie. Wierzę, że również w rozpoczynającej się kadencji, Rząd 
może liczyć na atmosferę społecznego wsparcia i współdziałania.

Wysoka Izbo!
Mamy jasno określone cele i zadania. Punkt wyjścia do ich sformułowa-

nia tworzyły z jednej strony bezsporne dokonania mijającej dekady, z drugiej 
zaś wciąż duże i nie zaspokojone potrzeby społeczne oraz nowe problemy 
wynikające z rozwoju kraju i sytuacji w gospodarce światowej. Wszyscy pra-
gniemy Polski silnej, gospodarnej i zamożnej, w której żyje się bezpiecznie 
i dostatnio, Polski, której stale rozwijana siła ekonomiczna przyspieszać bę-
dzie wszechstronny rozwój oświaty, nauki i kultury, Polski zajmującej godne 
miejsce w Europie i świecie. Takie są ambicje i oczekiwania narodu, znacznie 
rozbudzone i rozwinięte w dobiegającym końca dziesięcioleciu.

Muszę powiedzieć, że niełatwo będzie tym oczekiwaniom sprostać (...).
Bezpieczeństwo Polski jest dziś trwałe i niepodważalne. Jest ono funkcją  

i częścią składową wysiłków sojuszu państw socjalistycznych Układu War-
szawskiego, którego główne ogniwo stanowi Związek Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich. Dla sprawy naszego bezpieczeństwa ogromne znaczenie ma 
siła ludowego państwa, jego potencjał ekonomiczny, jedność moralno-poli-
tyczna narodu, wysoki poziom ludowego Wojska Polskiego.

Doświadczenie nasze potwierdza jednak, że pokój i bezpieczeństwo nie 
jest dane raz na zawsze. Dlatego też Rząd będzie działać na rzecz dosko-
nalenia systemu obronnego państwa, tworzyć niezawodne, wewnętrzne i ze-
wnętrzne, odpowiadające współczesnym i przyszłym potrzebom gwarancje 
bezpieczeństwa socjalistycznej Polski.

W działalności na forum międzynarodowym Rząd będzie nadal konse-
kwentnie dążył do jak najpełniejszego zabezpieczenia żywotnych interesów 
narodu – niepodległości, suwerenności i bezpieczeństwa państwa, zapew-
nienia optymalnych zewnętrznych warunków dla pomyślnego rozwoju kraju  
i pokojowego życia jego obywateli, umocnienia pozycji i autorytetu Polski  
w Europie i świecie. Będziemy działać zgodnie ze szczytnymi tradycjami pol-
skiego patriotyzmu i internacjonalizmu.

Dla narodu polskiego, tak ciężko doświadczonego w dziejach, zwłaszcza 
w tragicznych latach II wojny światowej, życie w pokoju jest wartością nad-
rzędną. Tej wielkiej sprawie umacniania bezpieczeństwa Polski służyła, służy 
i służyć będzie generalna linia naszej polityki zagranicznej, przyjęta u zarania 
Polski Ludowej. Z całą siłą uwypuklił to VIII Zjazd PZPR, którego doku-
menty zawierają konkretny program działania na rzecz pokoju. Słuszność 
tego programu potwierdza w pełni analiza aktualnej sytuacji międzynarodo-
wej. Charakteryzuje się ona, niestety, poważnym wzrostem komplikacji wywo-
łanych polityką zimnowojenną sił imperialistycznych, które chcą narzucić Eu-
ropie i światu nowy etap niezwykle kosztownych i niebezpiecznych zbrojeń.
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W tej skomplikowanej sytuacji Polska Ludowa będzie, tak jak dotychczas, 
zawsze po stronie tych, którzy z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem 
toczą walkę o pokój i postęp społeczny, o umocnienie bezpieczeństwa naro-
dów, o sprawiedliwe warunki wszechstronnej współpracy międzynarodowej. 
Rośnie grono państw i sił politycznych, które tak jak my, głęboko wierzą, 
że wizja pokojowo współżyjącego świata jest realna. Tworzy ją polityka od-
prężenia i współpracy. Mamy już wielki dorobek w tej dziedzinie. Naszym 
wspólnym obowiązkiem jest nie pozwolić na zniszczenie tego dorobku, jest 
umacnianie zasad pokojowego współistnienia państw o odmiennych ustro-
jach, obrona i kontynuacja polityki odprężenia, przede wszystkim przez po-
wstrzymanie nowej spirali wyścigu zbrojeń i odprężenie militarne.

Kierunkiem priorytetowym w działaniach Rządu na arenie międzynaro-
dowej był i będzie wszechstronny rozwój stosunków z bratnimi państwami 
socjalistycznymi. Wypływa to z niezmiennych, fundamentalnych założeń pol-
skiej polityki zagranicznej.

Kluczowe znaczenie przywiązujemy do umacniania sojuszu i przyjaź-
ni, do stałego rozwoju braterskich stosunków i wszechstronnej współpracy  
ze Związkiem Radzieckim. Sojusz z ZSRR 35 lat temu stanowił zasadniczy 
czynnik odrodzenia się Polski w nowym kształcie politycznym i terytorialnym, 
a po dzień dzisiejszy stanowi niezawodną gwarancję bezpieczeństwa i pokojo-
wego życia naszej ojczyzny, ważną przesłankę pomyślnego społeczno-gospo-
darczego rozwoju kraju i budownictwa socjalistycznego. Ma on równocześnie 
doniosłe znaczenie dla umacniania polityczno-obronnego przymierza państw 
socjalistycznych, dla stabilizacji pokoju i budowy trwałego bezpieczeństwa  
w całej Europie. Sojusz, przyjaźń i współpraca z Krajem Rad będziemy nadal 
zacieśniać, podnosić na coraz wyższy poziom, wzbogacać o nowe treści.

Zamierzamy w dalszym ciągu aktywnie rozwijać wszechstronne brater-
skie stosunki z naszymi pozostałymi sąsiadami – z Czechosłowacką Republiką 
Socjalistyczną i Niemiecką Republiką Demokratyczną, wykorzystując nowe 
możliwości, jakie stwarza postęp w budownictwie socjalistycznym w naszych 
krajach. W tym kierunku będziemy rozwijać współpracę również z Węgrami, 
Bułgarią, Rumunią, Kubą i Mongolią. Nadal też będziemy rozszerzać przyja-
cielskie stosunki i płaszczyzny współdziałania z Jugosławią.

Wkrótce przypadnie 25 rocznica powstania Układu Warszawskiego. Da 
to okazję do przypomnienia pokojowej, stabilizującej roli tego sojuszu, do 
podkreślenia jego ważkich inicjatyw odprężeniowych i rozbrojeniowych, do 
przedstawienia wkładu naszego kraju do jego polityczno-obronnej działalno-
ści, a także do potwierdzenia naszej wspólnej woli obrony, kontynuacji i roz-
wijania polityki odprężenia.

W aktualnej, skomplikowanej sytuacji międzynarodowej widać wyraźnie, 
jak dalekowzroczne i ważne są propozycje wysunięte przez państwa Układu War-
szawskiego. W tym też nurcie znajduje się zgłoszona przez towarzysza Edwar-
da Gierka z trybuny VIII Zjazdu doniosła inicjatywa zwołania w stolicy Polski 
– Warszawie, konferencji odprężenia militarnego i rozbrojenia w Europie. Rząd 
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z całym zaangażowaniem będzie dążył w swych kontaktach międzynarodowych 
do realizacji tej idei. Wysoko cenimy sobie, że inicjatywa ta spotkała się w świe-
cie z pełnym poparciem naszych sojuszników i z tak szerokim, pozytywnym 
oddźwiękiem w wielu innych państwach – sygnatariuszach helsińskiego Aktu 
Końcowego. Zgodnie z oświadczeniem towarzysza Edwarda Gierka; złożonym 
na spotkaniu przedwyborczym w Sosnowcu, prowadzimy ożywione konsulta-
cje w tej sprawie. Zamierzamy je kontynuować ze wszystkimi państwami, które 
podzielają nasze stanowisko, co do konieczności przerwania wyścigu zbrojeń  
i zmniejszenia obecnego poziomu konfrontacji militarnej w Europie.

Dołożymy wszelkich starań, by zbliżające się spotkanie madryckie państw 
– uczestników Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie miało 
konstruktywny przebieg, by udało się uczynić z niego instrument dalszego 
rozwoju procesu odprężenia i współpracy. Liczymy, iż spotka się to z takim 
samym podejściem ze strony naszych partnerów na Zachodzie.

Będziemy dążyć niezmiennie do osiągnięcia postępu w wiedeńskich 
negocjacjach w sprawie redukcji sił zbrojnych i zbrojeń w Europie Środkowej.

Doceniając rolę, którą w dziedzinie pokoju, bezpieczeństwa, rozbrojenia 
i międzynarodowej współpracy może spełnić Organizacja Narodów Zjed-
noczonych, będziemy utrwalać naszą tradycyjną aktywność w tej organizacji. 
Będziemy zmierzać również do osiągnięcia postępu w rokowaniach prowa-
dzonych w ramach genewskiego Komitetu Rozbrojeniowego.

Udzielamy naszego poparcia wszelkim rozmowom i inicjatywom poli-
tycznym, które mają na celu ograniczenie wyścigu zbrojeń, służą pokojowe-
mu układaniu stosunków między państwami. Szczególne znaczenie miałaby 
rychła ratyfikacja porozumienia SALT II i wprowadzenie go w życie. Wywar-
łoby to doniosły wpływ na atmosferę stosunków międzynarodowych, sprzy-
jałoby postępowi w innych rokowaniach rozbrojeniowych.

Będziemy rozwijać wzajemnie korzystne stosunki dwustronne, przyczynia-
jąc się tą drogą do budowy trwałej infrastruktury odprężenia i współpracy w Eu-
ropie. W stosunkach z państwami o odmiennych ustrojach będziemy dążyć do 
zabezpieczenia interesów Polski, do eliminacji istniejących nadal przypadków 
ograniczeń i dyskryminacyjnych praktyk we współpracy z naszym krajem.

Wśród naszych partnerów w Europie Zachodniej, tak jak dotychczas, 
będziemy rozwijać stosunki z Francją, Belgią, Holandią, Włochami, Austrią, 
Szwajcarią, Hiszpanią i innymi państwami. Nadal w sposób aktywny będzie-
my kształtować stosunki z państwami nordyckimi. Kontynuować będziemy 
proces normalizacji i rozwój współpracy z Republiką Federalną Niemiec. Od-
nosić się będziemy z sympatią i zaufaniem do tych sił w Republice Federalnej 
Niemiec, które dążą do przezwyciężania i eliminowania z rzeczywistości tego 
państwa, zjawisk sprzecznych z literą i duchem układu z 1970 r. i innych po-
rozumień. Pragniemy utrzymania i wzbogacenia dotychczasowego dorobku  
w naszych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Będziemy utrzy-
mywać aktywne kontakty z Watykanem, wychodząc na spotkanie poczyna-
niom Papieża Jana Pawła II, służącym sprawie pokoju i odprężenia.
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Będziemy poświęcać jeszcze większą uwagę rozszerzaniu przyjaznych, 
wzajemnie korzystnych stosunków z państwami rozwijającymi się. Popierali-
śmy i popieramy ich walkę narodowo-wyzwoleńczą, dążenie do rzeczywistej 
polityczno-gospodarczej emancypacji i postępu społecznego.

Solidaryzujemy się z Wietnamem, Kampuczą i Laosem, które rozwiązują 
problemy budownictwa socjalistycznego w szczególnie trudnych warunkach, 
zmuszone odpierać hegemonistyczne naciski i agresywne poczynania z północy.

Jesteśmy z narodem Afganistanu, w jego dążeniu do położenia kresu 
integracji sił imperializmu w jego sprawy wewnętrzne, zapewnienia mu wa-
runków dla pokojowego rozwoju i dobrosąsiedzkiej współpracy z innymi kra-
jami tego regionu.

Popieramy dążenia narodów arabskich do całościowego i sprawiedliwe-
go rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie, w tym arabskiego narodu
Palestyny, do realizacji jego suwerennych praw do własnej państwowości.

Pozdrawiamy naród Zimbabwe, który po długiej walce z kolonializmem 
osiągnął zwycięstwo. Życzymy rządowi Zimbabwe sukcesów w rozwiązywa-
niu trudnych problemów rozwoju kraju. Wyrażamy przekonanie, że nasze sto-
sunki z tym krajem rozwijać się będą pomyślnie.

Popieramy walkę narodów afrykańskich przeciwko neokolonializmowi, 
rasizmowi i apartheidowi.

Jesteśmy zainteresowani coraz pełniejszym, partnerskim rozwojem 
współpracy z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Nasze stosunki z In-
diami, Syrią, Algierią i Irakiem, Angolą, Etiopią, Libią i Nigerią, Meksykiem, 
Brazylią, Nikaraguą i wieloma innymi krajami są wzajemnie korzystne i stwa-
rzają możliwości ich dalszego rozszerzania. Dlatego też z pełną konsekwencją 
będziemy realizować rządowe programy wieloletniej współpracy z tymi pań-
stwami, pogłębiać partnerstwo w rozwoju.

Nadal poświęcać będziemy dużo uwagi urzeczywistnieniu postanowień 
Deklaracji ONZ o wychowaniu społeczeństw w duchu pokoju, rozwojowi 
współpracy kulturalnej i naukowo-technicznej, a także prezentacji za granicą 
dorobku Polski socjalistycznej.

Gorąco pozdrawiamy miliony ludzi polskiego pochodzenia rozsianych  
w tak wielu krajach świata. Pragniemy nadal zacieśniać z nimi kontakty i roz-
wijać współpracę, w tym zwłaszcza w dziedzinie kultury i gospodarki oraz 
krzewienia pięknych i szlachetnych tradycji naszego narodu w świecie.

Wysoki Sejmie!
Przedstawiłem główne założenia programu działania Rządu. Mam świado-

mość, że nie zawiera on pełnej, wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie pytania 
nurtujące nasze społeczeństwo. Określiliśmy zadania, które w naszym przekona-
niu są najpilniejsze, z punktu widzenia rozwiązywania problemów dnia dzisiejsze-
go i przyszłości. Są to jednocześnie zadania, które możemy zrealizować w takich 
warunkach, w jakich działamy i działać będziemy. Jednocześnie jesteśmy przeświad-
czeni, że konsekwentne i uporczywe urzeczywistnianie przedstawionego progra-
mu zapewni osiągnięcie podstawowych celów społecznych, wytyczonych przez 
VIII Zjazd PZPR i zawartych w platformie wyborczej Frontu Jedności Narodu.
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W rozwiązywaniu stojących przed nami zadań liczymy na pomoc, rady 
i inspiracje Obywateli Posłów. Pragnę zapewnić, że Rząd w swej codziennej 
działalności będzie starał się ściśle współpracować z Sejmem, ze wszystkimi 
jego organami, wyciągnąć wnioski z dyskusji i krytyki. Że będzie przestrzegać 
stanowionych przez Wysoką Izbę praw.

Społeczeństwo nasze wielokrotnie dawało wyraz swego patriotyzmu, 
swojej mądrości i obywatelskiej postawy. Dzisiaj najlepszą i najskuteczniejszą 
formą poparcia naszego programu jest codzienna, solidna i wytrwała, dobrze 
zorganizowana i wydajna praca na wszystkich stanowiskach. W tworzeniu kli-
matu dla takiej pracy liczymy na wzmożoną aktywność związków zawodowych, 
organizacji społecznych i młodzieżowych. Zwracamy się o to, do klasy robotni-
czej, rolników, inteligencji, do wszystkich środowisk społeczno-zawodowych.

Liczymy na zrozumienie, życzliwość i wsparcie dla naszych zamiarów ze stro-
ny kościoła. Nasza polityka wyznaniowa sprawdziła się jako ważny czynnik jed-
ności narodu w pracy dla socjalistycznej ojczyzny. Sprzyja ona dobremu samopo-
czuciu i aktywności wszystkich obywateli. Dlatego też będziemy te politykę 
kontynuować i doskonalić.

Na dziś najważniejszym obowiązkiem jest jak najlepsze wykonanie 
tegorocznego planu. Osiągnięte w pierwszym kwartale wyniki wskazują na 
poprawę sytuacji w wielu dziedzinach. Jednakże na niektórych odcinkach 
nadal występują niekorzystne odchylenia od przyjętych założeń. Nie wyko-
nano planu produkcji części surowców i materiałów, zbyt wolno dokonują się 
zmiany strukturalne w produkcji przemysłowej, nie w pełni realizowane są 
zadania w zakresie obniżki kosztów wytwarzania.

Musimy wzmóc wysiłki dla przezwyciężenia występujących jeszcze sła-
bości, skupiając uwagę na rytmicznej realizacji zadań planowych, na odrabia-
niu powstałych zaległości produkcyjnych, na przestrzeganiu relacji ekono-
micznych i umocnieniu dyscypliny społeczno-produkcyjnej.

Osiągnięcie jak najlepszych wyników w 1980 r., ostatnim roku tej pięcio-
latki – decydować będzie o starcie w następną, stanowić będzie ważną prze-
słankę realizacji programu społeczno-gospodarczego, wytyczonego na VIII 
Zjeździe PZPR.

Obywatelu Marszałku!
Wysoka Izbo!
Patrzymy w przyszłość z optymizmem, mając świadomość występujących 

trudności, ale zarazem przekonani o realności zadań, jakie sobie stawiamy. Pod-
stawą wiary w dalszy pomyślny rozwój Polski jest moralno-polityczna jedność 
narodu, wspólnota podstawowych celów i dążeń. Dobro Polski i Polaków zgod-
nie jednoczy klasę robotniczą, rolników, inteligencję, partyjnych i bezpartyjnych, 
ludzi różnych światopoglądów, młodzież i weteranów walki, i pracy. Jedność 
to nasza siła, to najlepsza gwarancja urzeczywistnienia naszych celów. Cała 
polityka Rządu będzie tę jedność umacniać i jej służyć.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu PRL z 3 kwietnia
1980 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 9-39.
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Józef  Pińkowski 
Expose z 5 września 1980 r.

Obywatelu Marszałku!
Wysoki Sejmie!
Pełnienie obowiązków Prezesa Rady Ministrów zostało mi powierzone 

przed niespełna dwoma tygodniami w wyjątkowo trudnej chwili, gdy szczyto-
wemu zaostrzeniu uległy w kraju nastroje społecznego niezadowolenia. Dziś 
staję przed obywatelami posłami przeniknięty poczuciem wielkiej odpowie-
dzialności, aby zdać sprawę z tego, co rząd już uczynił i przedstawić zamierze-
nia na najbliższy okres.

Obecne posiedzenie Sejmu odbywa się już w atmosferze pewnego od-
prężenia. Osiągnięte porozumienia z komitetami strajkowymi, społeczeństwo 
przyjęło z wyraźną ulgą i z nadzieją, że znajdziemy wyjście z obecnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej, że rozwiążemy powstałe trudności. Dążyliśmy do tych 
porozumień cierpliwie i konsekwentnie, kierując się nadrzędnym interesem na-
rodu i dobrem Polski Ludowej, wychodząc naprzeciw życiowym potrzebom 
ludzi pracy. Potwierdziła się w tych dniach raz jeszcze, ugruntowana w naszym 
społeczeństwie prawda, iż nie ma w Polsce takich spraw – choćby były one naj-
trudniejsze – aby nie można było ich z poczuciem odpowiedzialności rozważyć 
i rozwiązać. Pod jednym wszakże warunkiem, że wszyscy i wszędzie kierować 
się będziemy dobrem narodu i jego socjalistycznej ojczyzny. Jest to nasz wspól-
ny dom, o którego trwałość i pomyślność troszczyć się musimy wszyscy.

Kraj nasz na drodze socjalistycznego rozwoju osiągnął ogromny postęp. 
Każdy, kto obiektywnie patrzy i ocenia, nie może temu zaprzeczyć. Są warunki 
ku temu, aby pomnażać nasz wspólny, narodowy dorobek, usuwając to, co jest 
złe w naszym życiu, ugruntowując zasady sprawiedliwości społecznej, jedno-
cząc wysiłki w rzetelnej, sumiennej pracy, podejmując realne i konsekwentne 
działania dla usprawnienia funkcjonowania naszej gospodarki.

Powrót kraju do normalnego życia i pracy społeczeństwo wita z zadowo-
leniem i oczekiwaniami na rychłe usunięcie przyczyn, które doprowadziły do tej 
wyjątkowo trudnej sytuacji. Powiedzmy sobie w tym miejscu otwarcie i szczerze, 
iż dążąc do tego celu, do zapewnienia warunków dalszego postępu, znajdujemy 
się dziś na początku nowej drogi, drogi długiej i najeżonej wieloma przeszkoda-
mi. Mamy świadomość tego, jak wiele trzeba w naszym kraju zrobić, jak wiele 
zmienić, aby przezwyciężyć zaistniałe trudności, umocnić podstawy rozwoju 
społeczno-ekonomicznego. Problemy przecież nie zniknęły. Dziś spraw do pil-
nego rozwiązania w naszej ojczyźnie jest więcej niż wczoraj. Możemy i musimy 
podjąć je wszyscy, bo nikt nas, Polaków, w tym nie wyręczy.

W całym społeczeństwie toczą się gorące dyskusje nad sposobami wyjścia 
z obecnej sytuacji. Powszechne jest oczekiwanie na zrozumiały dla wszystkich 
i realny program rozwiązywania narosłych problemów.

Wstępnej oceny wydarzeń oraz powstałej sytuacji dokonały IV i V plenar-
ne posiedzenia Komitetu Centralnego PZPR. Wskazały one na konieczność 
dokonania zwrotu w polityce społeczno-gospodarczej, odbudowy zaufania 
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społeczeństwa do władzy, nakreśliły główne kierunki rozwiązania nabolałych 
problemów społecznych i ekonomicznych, jakie wystąpiły w naszym kraju. (...)

Stabilna Polska, o uznanych powszechnie granicach, prowadząca kon-
struktywną politykę zagraniczną, stanowi ważny element pokojowego ładu  
w Europie i w świecie. Godzi się o tych wartościach przypomnieć właśnie 
teraz, w 41 rocznicę pamiętnego Września.

Wysoce cenimy zrozumienie i poparcie wszystkich przyjaciół Polski dla 
naszej polityki, działań, jakie podejmujemy na rzecz jej urzeczywistnienia. Jed-
nocześnie stanowczo odrzucamy przejawy działalności godzące w dobre imię 
naszego kraju, w jego podstawy ustrojowe.

Trudne chwile, które przeżywaliśmy wykazały, że naród polski zdecy-
dowanie popiera fundamentalne zasady naszej polityki zagranicznej, zgodnie  
z jego żywotnymi interesami, z polską racją stanu.

Dla suwerennego bytu Polski, dla jej rozwoju zasadnicze znaczenie ma 
trwałość i nienaruszalność naszych sojuszy, a w szczególności z naszym sąsiadem  
i wielkim przyjacielem – Związkiem Radzieckim. Stosunki Polski ze Związkiem 
Radzieckim opierają się na wzajemnym zaufaniu i szacunku, przynoszą narodom 
obu państw wzajemne korzyści, a nawiązujący do wspólnej walki z faszystowskim 
najeźdźcą i sprawdzony w całym okresie powojennym sojusz polityczno-obronny 
stanowi zasadniczy czynnik naszego bezpieczeństwa, pokojowej pracy i rozwoju. 
Sojusz ze Związkiem Radzieckim i innymi państwami socjalistycznymi, współpra-
ca Polski w ramach Układu Warszawskiego i RWPG, są nierozerwalnie związane  
z podstawowymi i narodowymi interesami Polski. Będziemy je rozwijać i pogłę-
biać, będziemy ich strzec, jako naszych najwyższych wartości.

Socjalistyczna Polska prowadziła i prowadzić będzie konsekwentnie po-
litykę dążącą do umocnienia pokoju światowego, międzynarodowego bezpie-
czeństwa, odprężenia i rozbrojenia, rozwoju szerokiej współpracy międzyna-
rodowej. Dowodem tego jest rozwój naszych stosunków z państwami Europy, 
Azji, Afryki i obu Ameryk. Świadczy o tym działalność Polski w Organizacji 
Narodów Zjednoczonych i innych organizacji. Zdobyło to Polsce zasłużony 
szacunek. Jest intencją rządu taką politykę kontynuować.

Polityka Polski Ludowej w ciągu 36 lat jej istnienia potwierdza, że jesteśmy 
za współpracą pomiędzy wszystkimi państwami, niezależnie od ich ustrojów. 
Opowiadaliśmy się i opowiadamy nadal za rozwojem wszechstronnej współ-
pracy z rozwiniętymi państwami kapitalistycznymi, za konstruktywnym z nimi 
dialogiem politycznym. Współpraca ta i dialog przyniosły nam poważny doro-
bek, wykraczający znaczeniem poza stosunki dwustronne. Potwierdzają sens  
i znaczenie naszych działań podejmowanych w zgodzie z duchem i literą Aktu 
Końcowego KBWE. Nowe dowody takiej roli Polski przyniósł także ostatni 
okres, okres zwiększonego napięcia w stosunkach Wschód – Zachód.

Uważamy, że przed Europą i światem nie ma innej rozsądnej alternatywy 
niż polityka odprężenia i współpracy. Nasze zaangażowanie w politykę odprę-
żenia ponownie potwierdzimy wkrótce na spotkaniu państw KBWE w Ma-
drycie, a także w toku prac zbliżającej się sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ.

Opowiadamy się niezmiennie za przerwaniem wyścigu zbrojeń, ich 
ograniczeniem i rozpoczęciem procesu rozbrojenia. Popieramy inicjatywę 
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ZSRR jak najszybszego rozpoczęcia, bez żadnych warunków wstępnych, ne-
gocjacji o wzajemnej redukcji zbrojeń rakietowo-jądrowych średniego zasięgu 
w Europie. Podtrzymujemy naszą propozycję zwołania do Warszawy konfe-
rencji w sprawie odprężenia militarnego i rozbrojenia w Europie.

Sądzimy, że w negocjacjach wiedeńskich, w oparciu o ostatnie propozy-
cje państw socjalistycznych, powstała szansa osiągnięcia postępu w redukcji 
sił zbrojnych i zbrojeń w Europie Środkowej.

Jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem współpracy gospodarczej  
i naukowo-technicznej ze wszystkimi państwami. Pragnę zapewnić, że uczyni-
my wszystko, aby wywiązać się ze zobowiązań, aby nadal być solidnym part-
nerem gospodarczym i nikogo nie zawieść we współpracy opartej na zasadach 
równości i wzajemnych korzyści. Liczymy jednocześnie na to, że nasi partne-
rzy ze zrozumieniem odniosą się do naszych obecnych trudności.

Żyjemy w czasach wzrostu roli i znaczenia państw rozwijających się. Z sympa-
tią i poparciem odnosimy się do sprawiedliwych postulatów krajów rozwijających 
się w kwestii przebudowy międzynarodowego ładu gospodarczego. Będziemy dą-
żyć do jeszcze lepszego wykorzystania możliwości poszerzenia wszechstronnej, 
wzajemnie korzystnej współpracy Polski z tymi krajami.

Wysoki Sejmie!
Przedstawiłem najpilniejsze zamierzenia rządu. W większości mają one 

doraźny charakter. Dołożymy starań, aby jak najszybciej przedłożyć Sejmowi i 
społeczeństwu pełny, kompleksowy i realistyczny, program rozwiązywania obec-
nych trudności i porządkowania gospodarki narodowej. Praca nad takim progra-
mem wymaga przede wszystkim spokoju, ale również czasu. Dziś w imieniu rządu 
proszę Wysoką Izbę o wyrażenie opinii i udzielenie aprobaty dla przedstawio-
nych kierunków naszej pracy oraz podejmowanych decyzji.

Pozwólcie obywatele posłowie, że z tego miejsca zwrócę się do całego 
narodu – do mieszkańców miast i wsi, a zwłaszcza do klasy robotniczej, do 
rolników i inteligencji, do polskich kobiet i młodzieży, do kombatantów, bo-
jowników o wolność i demokrację, do weteranów pracy o poparcie zamierzeń 
rządu, o rzetelną pracę i służbę dla Polski. Taki jest dziś nasz wspólny, najwyż-
szy patriotyczny obowiązek.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 5 .posiedzenia Sejmu PRL z 5 września
1980 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 6-26.

Wojciech Jaruzelski 
Expose z 12 lutego 1981 r.

Obywatelu Marszałku!
Wysoki Sejmie!
Dziękuję za okazane mi zaufanie. Jestem żołnierzem, każdą więc pracę, każ-

dy powierzony mi obowiązek traktuję jako służbę, służbę narodowi i socjalistycz-
nej Polsce. Z taką też myślą podejmuję trudne zadania Prezesa Rady Ministrów.
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Powinienem przedstawić dziś Wysokiej Izbie program działania Rządu. 
Krótki czas, jakim dysponowałem, ogrom materii polityczno-społeczno-go-
spodarczej, istnienie wielu niewiadomych, a w szczególności złożoność obec-
nej sytuacji czyni dziś realnym zarysowanie tylko niektórych, najważniejszych 
i najpilniejszych ocen i zamierzeń.

Miesiące, które upłynęły od zawarcia znanych porozumień, obfitowały 
w liczne wydarzenia, przyniosły wiele pozytywnych, budzących dobre nadzie-
je przemian. Przyniosły i przynoszą jednak również poważne niepokoje i tro-
ski. Nie nastąpiła oczekiwana stabilizacja. Zasada rozwiązywania złożonych 
problemów metodą dialogu, dyskusji i uzgadniania stanowisk z trudem toruje 
sobie drogę. Zarówno Rząd, jak i związki zawodowe uczą się niełatwej sztuki 
negocjowania i rozumienia racji partnera. Zdarzają się pomyłki i przeoczenia. 
Są to zjawiska nieuniknione na nie w pełni rozpoznanym polu rozszerzania 
socjalistycznej demokracji oraz w żywym nurcie odnowy życia społecznego.

Nie w tym jednak tkwią źródła obecnych napięć i konfliktów. Ich naturę
naświetliło VIII Plenum Komitetu Centralnego PZPR. Złe, wrogie siły poli-
tyczne rozwijają działalność godzącą w socjalizm, nasze sojusze, stabilizację 
gospodarki. Liczne są próby penetracji i wykorzystywania niektórych organi-
zacji społecznych, zwłaszcza części ogniw „Solidarności”, do kierowania ich 
na fałszywe anarchizujące, przeciwne socjalizmowi tory.

Ludzie pracy, których miliony dla czysto związkowych społecznych 
aspiracji znalazły się w nowych związkach – nie powinni się z tym pogodzić, 
powinni dać odpór, odgrodzić się od politycznych manipulantów, nie ulegać 
ekstremalnym naciskom. Socjalizm już od lat blisko 37 tworzy ustrojową kon-
strukcję naszego narodowego, państwowego życia. Próby jej destabilizacji 
są więc osłabieniem ojczystego domu, narażeniem go na wielkie niebezpie-
czeństwo. Naród polski przelał morze krwi, by „wybić się na niepodległość” 
dokonał gigantycznego dzieła: od ruin i zgliszcz do współczesnego kształ-
tu socjalistycznej Polski. Całe pokolenia uczestniczyły ofiarnie w tym dziele.
Dziś znalazło się ono w obliczu najwyższego zagrożenia. Gdyby ten destruk-
cyjny proces miał toczyć się dalej, zagrozi nam nie tylko ruina gospodarcza, 
lecz zerwanie wiązadeł społecznych, co w końcu najstraszliwsze – konflikt
bratobójczy. Takich słów nie wypowiada się łatwo. Mam świadomość ich wagi 
i ich goryczy. Jednakże w sprawach losu Polski nie wolno milczeć, stać na ubo-
czu, poddawać się rozwichrzonej fali. Każda Polka i każdy Polak, każda matka  
i każdy ojciec powinni swemu sumieniu dać odpowiedź: co robię, co mogę  
i co powinienem zrobić sam, i wokół siebie dla zahamowania niebezpiecznego 
biegu wydarzeń. Nie może milczeć, nie może być obojętna i władza.

Oficjalnie oświadczam, że zgodnie z duchem VI, VII i VIII Plenum Rząd
rzetelnie i konsekwentnie działać będzie na rzecz socjalistycznej odnowy, socjali-
stycznej demokracji; że zwalczać będziemy deformacje zaistniałe w przeszłości 
rozliczać sprawców zła, zapobiegać na przyszłość wszystkiemu co nieuczciwe, 
sprzeczne z socjalistyczną ideologią; że ręka władzy pozostaje niezmiennie szcze-
rze i życzliwie wyciągnięta na spotkanie wszystkim ludziom dobrej, patriotycznej 
woli. Ale właśnie dlatego równie stanowczo oświadczam, iż na Rządzie spoczywa 
konstytucyjny obowiązek obrony ustrojowych wartości naszego państwa, że wła-
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dza ludowa dysponuje dostateczną mocą, by zagrodzić drogę tym ludziom i proce-
som, które zmierzają do cofnięcia koła historii, do kontrrewolucji.

Pełzający proces, który podważa stabilność życia kraju musi być zatrzy-
many. Dwie władze w jednym państwie zmieścić się nie mogą. Stan taki mu-
siałby doprowadzić do starcia. Do zderzenia zgubnego dla kraju, dla naro-
du,, Przeciwstawienie się temu procesowi jest więc nie tylko sprawą władz 
państwowych, lecz także patriotycznym obowiązkiem wszystkich sił rozsądku 
i odpowiedzialności, w tym milionów członków, a także działaczy Związku 
Zawodowego „Solidarność”, którzy stoją na statutowym gruncie, na gruncie 
pryncypiów ustroju socjalistycznego.

Wysoki Sejmie!
Sprawą pierwszoplanową, decydującą o podstawach bytu narodu jest produk-

cja dóbr materialnych. Rok ubiegły był wielce niepomyślny dla polskiego rolnic-
twa. Duże straty ponieśliśmy w dziedzinie przemysłu, budownictwa, wydobycia 
surowców. Topnieją materialne czynniki witalności kraju, następuje zawężenie 
bazy dla realizacji celów społecznych, dla poprawy warunków życia i pracy.

Szczególny niepokój budzi dzień dzisiejszy. W styczniu br. produkcja 
przemysłowa, w porównaniu z rokiem ubiegłym, obniżyła się o ponad 10%, 
wydajność pracy – o 7%, przy jednoczesnym wzroście wypłat z osobowego 
funduszu plac o 19%. Znaleźliśmy się na równi pochyłej. Kontynuacja tej ten-
dencji grozi załamaniem rynku, uderza w bezpieczeństwo socjalne.

Sytuacja gospodarcza Polski to nie tylko nasza wewnętrzna sprawa. 
Niedotrzymywanie zobowiązań eksportowo-kooperacyjnych powoduje coraz 
większe perturbacje u naszych zagranicznych odbiorców, podważa wiarygod-
ność naszego kraju jako partnera, jest dla nas Polaków wręcz upokarzające.

Obecne trudności w określonej mierze związane są obiektywnie z bra-
kami surowcowo-materiałowymi, niedoborami energii elektrycznej, niedosta-
tecznym poziomem importu zaopatrzeniowo-kooperacyjnego. Podstawową 
ich przyczyną jest jednak rozchwianie społeczne, przemieszczające się po 
kraju ogniska strajkowe oraz inne działania dezorganizujące normalny rytm 
pracy. Nadszedł czas, w którym alarmująca prawda o obniżonej dyscyplinie, 
wydajności pracy, o wyniszczających skutkach unieruchamiania mocy produk-
cyjnych kraju – powinna dotrzeć do każdego obywatela.

Rząd pod „pistoletem” strajkowym, zajmując się wciąż różnymi punkta-
mi zapalnymi, nie może spełniać efektywnie swej funkcji. To nie jest po pro-
stu sprawa samopoczucia władzy, lecz zakłócenie elementarnych warunków 
funkcjonowania państwa. W takiej sytuacji mogą powstawać i powstają opóź-
nienia i spłycenia w zasadniczej – działalności organów administracyjno-go-
spodarczych, przeciąga się możliwość podjęcia wielu żywotnych na dziś i na 
jutro problemów. W ostatecznym rachunku traci społeczeństwo, traci Polska.

Normalizacja życia – oto najpilniejsze zadanie. Jest to krok absolutnie 
warunkujący odzyskanie równowagi gospodarczej, urzeczywistnienie reform 
społeczno-gospodarczych, wyprowadzenie kraju na drogę rozwoju. Musimy 
ten krok czynić. Nie będzie to możliwe bez atmosfery spokoju społecznego, 
bez konstruktywnego współdziałania wszystkich świadomych swej patrio-
tycznej odpowiedzialności sił.
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Rząd wywiązać się pragnie z podjętych zobowiązań. Są one w stosun-
ku do realnych możliwości ogromne. Wymagają przede wszystkim spokoju  
i pracy. Dlatego też, zwracam się z tej wysokiej trybuny do związków zawo-
dowych, do wszystkich ludzi pracy z apelem, z wezwaniem do zaniechania 
wszelkich akcji strajkowych.

Zwracam się w tym momencie o trzy pracowite miesiące – 90 spokoj-
nych dni. Czas ten pragniemy wykorzystać dla porządkowania najbardziej ele-
mentarnych spraw naszej gospodarki, dla dokonania remanentu „pozytywów”  
i „negatywów”, podjęcia najpilniejszych problemów socjalnych, nakreślenia  
i zapoczątkowania realizacji programu stabilizacji gospodarczej kraju oraz da-
lekosiężnej reformy gospodarczej.

Czas ten pragniemy uczynić okresem szerokiego dialogu społecznego. 
W rozładowanej atmosferze i z dobrą wolą dokonajmy wszechstronnej oceny 
realizacji porozumień. Ustalmy – na podstawie rzetelnej analizy możliwości 
kraju – na co nas rzeczywiście stać. Na tym tle dokonajmy wspólnie aktualiza-
cji zawartych umów społecznych. W poczuciu realizmu, zgodnie z pilnością 
potrzeb społecznych, wyznaczmy hierarchię i terminarz realizacji podjętych 
zobowiązań. Opracujmy zasady systematycznej roboczej współpracy i szta-
bowego współdziałania. Wy-kształćmy nawyki ich stosowania w praktyce.  
Ze swej strony, dla podniesienia koordynacyjnej rangi i systemowości tych 
działań, zamierzam powołać pod przewodnictwem wiceprezesa Rady Mini-
strów stały komitet do spraw współpracy ze związkami zawodowymi.

Obywatele Posłowie!
W toku obecnych prac nad planem i budżetem Wysoki Sejm i jego ko-

misje dokonały głębokiej analizy warunków i perspektyw rozwoju gospodarki  
w roku 1981. Mamy pełną świadomość, że straty już poniesione są zbyt głę-
bokie, by dało się niezwłocznie odwrócić dalsze pogarszanie sytuacji gospo-
darczej. Bieżący rok będzie krytyczny, brzemienny w drastyczne niedobory. 
Dlatego właśnie musimy zaraz, zawczasu, uczynić wszystko co możliwe i ko-
nieczne, aby je złagodzić, aby gdy nadejdzie najgłębsza faza depresji, prze-
brnąć przez nią w uodpornionej i ubezpieczonej formie. Mając to na uwadze, 
Rząd skoncentruje swą bieżącą działalność na sprawach, które przedstawiam 
Wysokiej Izbie w dziesięciopunktowym pakiecie:

1. Zaopatrzenie ludności w podstawowe artykuły, przede wszystkim w żywność; 
zapewnienie sprawiedliwego, poddanego społecznej kontroli podziału defi-
cytowych dóbr konsumpcyjnych.

2. Zaostrzenie kontroli cen detalicznych towarów i usług; nasilenie walki ze spe-
kulacją.

3. Złagodzenie najbardziej nabrzmiałych problemów ochrony zdrowia, w tym 
zwłaszcza zaopatrzenia w podstawowe leki, przyspieszenie remontów i bu-
downictwa szpitali; przekazanie wygospodarowanych obiektów na rzecz służ-
by zdrowia; nasilenie walki ze zjawiskami patologii społecznej, przede wszyst-
kim z alkoholizmem.

4. Zapewnienie warunków wykonania zadań budownictwa mieszkaniowego; 
wzmożenie działań na rzecz poprawy funkcjonowania gospodarki komunalnej.
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5. Urzeczywistnianie zasad socjalistycznej sprawiedliwości w kształtowaniu płac  
i innych dochodów ludności, w polityce świadczeń społecznych, w dostępie do 
dóbr materialnych i kulturalnych; przeciwdziałanie bogaceniu się wbrew zasa-
dom współżycia społecznego, sięganiu po nieuzasadnione przywileje; otoczenie 
szczególną troską ludzi starych i niedołężnych, weteranów walki i pracy.

6. Zahamowanie tendencji spadkowych w produkcji rolnej; dobre przygotowa-
nie kampanii wiosennej; zapewnienie planowych dostaw środków produkcji; 
jak najlepsze zagospodarowanie gruntów rolnych.

7. Usprawnianie zaopatrzenia materiałowo-technicznego gospodarki narodowej; 
uzyskanie postępu w oszczędnym zużyciu surowców, paliw i energii; poszuki-
wanie wspólnie z górnikami rozwiązań organizacyjno-technicznych zmierza-
jących do wzrostu wydobycia węgla.

8. Porządkowanie frontu inwestycyjnego; wstrzymanie realizacji części oraz utrzy-
manie ostrych ograniczeń w rozpoczynaniu nowych inwestycji; skoncentro-
wanie wykonawstwa na budowach, z których można uzyskać jak najszybciej 
najważniejsze społeczne efekty.

9. Wykonanie planowych zadań eksportowych oraz takie kształtowanie importu, 
aby zaspokoić elementarne potrzeby ludności oraz gospodarki.

10. Podniesienie dyscypliny pracy, poprawa jej organizacji i wzrost wydajności; 
przekwalifikowanie i przemieszczanie pracowników zgodnie ze zmieniającymi
się potrzebami gospodarki.

W zamierzeniach Rządu w sferze gospodarczej żywa będzie troska o cele 
społeczne. Musimy określać je w sposób realistyczny, z poczuciem odpowie-
dzialności za urzeczywistnienie każdej zapowiedzi. W obecnych warunkach 
nie stać nas bowiem na wiele. Nigdy nie będziemy łudzić kogokolwiek obiet-
nicami niemożliwymi do spełnienia.

W realizacji celów, które sobie stawiamy, Rząd spotyka się jak zawsze 
z aktywnym wsparciem i pomocą ze strony partii i stronnictw politycznych. 
Liczymy, iż wszystkie związki zawodowe, organizacje społeczne i młodzie-
żowe, wierzący i niewierzący obywatele naszego kraju, wszyscy ludzie pracy 
miast i wsi obdarzą Rząd swym zaufaniem, wesprą go swą postawą i pracą. 
Rozwinąć musimy szeroką, konstruktywną dyskusję nad drogami wyjścia  
z kryzysu. Stworzy dla niej korzystne warunki opublikowanie w okresie naj-
bliższego miesiąca raportu o stanie gospodarki.

Dorobek ogólnospołecznej dyskusji zostanie sumiennie wykorzysta-
ny przy wytyczaniu kierunków prac Rządu w dłuższym horyzoncie czasu,  
w tym zwłaszcza w ostatecznym sformułowaniu założeń trzyletniego pro-
gramu stabilizacyjnego.

Prowadzone są prace nad kompleksową reformą gospodarczą. Jeszcze  
w tym półroczu do Sejmu skierowane zostaną projekty ustaw o związkach za-
wodowych, o samorządzie załogi, o przedsiębiorstwie, o radach narodowych, 
o samorządzie rolniczym, o spółdzielczości, o Radzie Ministrów i naczelnych 
organach administracji państwowej, o Narodowym Banku Polskim i Prawie 
bankowym. Ustawy te stworzą prawne podwaliny zmian w funkcjonowaniu 
życia społecznego, organów państwowych i gospodarki.
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Ważnym kierunkiem pracy Rządu będzie dostosowywanie organizacji 
zarządzania gospodarką do zwiększającego się zakresu samodzielności przedsię-
biorstw. W tym celu przeprowadzona zostanie wnikliwa analiza istniejącej organi-
zacji zarządzania w gospodarce narodowej. Wnioski z niej posłużą uproszczeniu 
struktur organizacyjnych, ograniczeniu nieuzasadnionej wieloszczeblowości, 
optymalizacji systemów i metod kierowania działalnością gospodarczą.

Wysoka Izbo!
Żywotną potrzebą socjalizmu, drogą przezwyciężania kryzysu oraz 

gwarancją zapobieżenia na przyszłość wszelkim wstrząsom społecznym jest 
umacnianie socjalistycznej demokracji. Rząd widzi wielkie wsparcie w spełnia-
niu swych zadań w szerokim rozwoju samorządnej inicjatywy społecznej oraz 
w ścisłym powiązaniu swego działania z jej różnorodnymi formami.

Dotyczy to przede wszystkim rad narodowych wszystkich szczebli. Stwo-
rzenie warunków dla wypełniania przez nie doniosłej konstytucyjnej roli jest 
zadaniem o wielkiej ustrojowej doniosłości. Przywracaniu radom narodowym 
funkcji rzeczywistego gospodarza województw, miast i gmin, sprzyjać powinno 
istotne rozszerzenie uprawnień terenowych organów władzy i administracji pań-
stwowej. W najbliższych tygodniach szczególnej uwagi wymagać będzie odbu-
dowa samorządu pracowniczego, którego udział, współdecydowanie o wszyst-
kich sprawach swych zakładów pracy powinny przyczyniać się do przywracania 
ładu i porządku, poprawy gospodarowania, kształtowania socjalistycznych sto-
sunków. Szybkie i powszechne tworzenie samorządów w przedsiębiorstwach 
mieć będzie duże znaczenie dla kształtowania korzystnego klimatu społeczne-
go, dla umacniania sił społecznych zainteresowanych w pełnym i konsekwent-
nym urzeczywistnianiu celów i założeń reformy gospodarczej.

Rząd przywiązuje wielką wagę do rozwoju różnorodnych form spół-
dzielczości, do utrwalenia jej samorządnego charakteru. Wiąże wielkie nadzie-
je z odradzaniem się samorządu rolniczego, będzie wspierać wzrost jego roli 
w rozwiązywaniu żywotnych spraw, obrony interesów społeczności wiejskiej, 
w działaniach organizatorskich na rzecz wzrostu produkcji rolnej.

Wielki potencjał intelektualny i kulturalny, wielkie zasoby aktywności 
reprezentują organizacje społeczne, stowarzyszenia naukowe i twórcze. Rząd 
będzie zacieśniał z nimi współpracę, licząc na ich inicjatywę, na rosnący udział 
w rozwiązywaniu trudnych problemów kraju. Wyrażamy przekonanie, że po-
dejmowane przez Rząd działania spotkają się ze zrozumieniem i poparciem  
ze strony kościoła i chrześcijańskiego ruchu społecznego. Episkopat Polski 
daje dowody takiego podejścia. Sprzyja temu rozwinięcie prac komisji wspól-
nej przedstawicieli Rządu i Episkopatu, w duchu troski o pomyślność naszego 
narodu, Linię tę będziemy kontynuować i wzbogacać.

Wysoki Sejmie!
Wielki jest ciężar, a jednocześnie pilność nakreślonych wyżej, stojących 

przed Rządem zadań. Podejmując je, pragnę jednocześnie w imieniu Rady 
Ministrów podziękować serdecznie obywatelowi Józefowi Pińkowskiemu  
za pracę, jaką wykonał na czele Rządu w minionym, wyjątkowo trudnym czasie.

Życie nakazuje iść dalej. Uczynić wszystko dla pozytywnej stabilizacji kraju. 
Sprawą kluczową jest odbudowywanie rytmu pracy i jego przyspieszenie w całej 
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gospodarce. Niech postęp będzie stały, regularny, z dnia na dzień, z tygodnia na ty-
dzień, z miesiąca na miesiąc. Nie ma ważniejszego zadania. Musi mu towarzyszyć 
nieodłącznie dyscyplina społeczna i dyscyplina produkcyjna, przeciwdziałanie nie-
dopuszczalnym naciskom, zwalczanie jątrzącej, antysocjalistycznej agitacji, Musi 
być przestrzegane prawo i przepisy, ład i porządek w zakładach i na ulicach.

Każdy człowiek ma prawo do pracy i spokoju, do osobistego bezpieczeń-
stwa, do poszanowania swej godności. Socjalistyczna władza powinna mu to 
zagwarantować. Rząd zobowiązuje administrację wszystkich szczebli, kierow-
nictwo zakładów oraz właściwe organy władzy do realizacji tych powinności.

Rząd jednocześnie pragnie budować i umacniać społeczne zaufanie, 
wiarygodność swoich intencji. Nie rodzi się ona ze słów, a z czynów. Stąd też 
dążyć będziemy, by polityka Rządu była jasna i prosta, by znajdowała odbicie 
w aktywnym systemie informacji o przebiegu i wynikach naszej pracy, by po-
zyskiwała społeczne zrozumienie.

Jak wszyscy ludzie jesteśmy omylni, a więc i w pracy Rządu zdarzyć się 
mogą potknięcia i uchybienia. Starczy nam jednak odwagi, starczy dobrej woli, 
by przyznać się do błędu, a przede wszystkim, by go zlikwidować. Rząd pragnie, 
by taka socjalistyczna, demokratyczna zasada stała się powszechną, obowiązują-
cą wszystkie strony, funkcjonującą trwale w naszym życiu społecznym.

Zwracając się do środowiska dziennikarskiego, oczekujemy zrozumienia 
dla intencji i wysiłku władzy, pomocy w ujawnianiu rzeczywistego zła i jed-
nocześnie aktywnego poparcia dla każdej dobrej, służącej socjalistycznej Pol-
sce sprawy. Wiemy, że proces rozszerzania socjalistycznej demokracji tworzy 
szereg problemów instytucjonalno-prawnych. Należy do nich m.in. projekt 
ustawy o cenzurze. Jej społeczne znaczenie i państwowa odpowiedzialność 
wymaga wielkiej precyzji, którą w dalszej pracy pragniemy wspólnie osiągnąć.

Rząd z najwyższą powagą traktować będzie sprawy nauki, oświaty i kul-
tury. Nie możemy obecnie dokonać zbyt wiele w sprawach materialnych. Mo-
żemy natomiast i chcemy rozszerzyć front współpracy, doskonalić jej formy, 
przyczynić się, by te wielkie, narodowe dziedziny przyniosły budownictwu 
socjalizmu, patriotycznemu, socjalistycznemu wychowaniu młodzieży, dobre-
mu imieniu Polski w świecie jak największy pożytek.

Socjalizm ze swej natury otwarty jest ku młodości. Doświadczyły tego kolej-
ne młode pokolenia Polski Ludowej. W ostatnich latach nastąpiły jednak znaczne 
deformacje. Młoda generacja oczekuje lepszych warunków życia rodzinnego, zno-
śnej sytuacji mieszkaniowej, drożności kanałów awansu zawodowego, przynoszą-
cego satysfakcję współuczestnictwa w życiu politycznym, we współdecydowaniu 
o sprawach narodu. Młodzi są szczególnie wrażliwi na zgodność ideałów z rzeczy-
wistością, głoszonych zasad z praktyką. Te właśnie czynniki zawodziły, powodując 
zakłócenie właściwego przebiegu procesów ideowo-wychowawczych.

Nie jesteśmy w stanie rozwiązać szybko wszystkich problemów. Podej-
mując jednak konsekwentne wysiłki, musimy odnaleźć z młodym pokoleniem 
wspólny język, dać mu nowe szanse, otworzyć drogę dla jego inicjatywy, dla 
jego patriotycznych dążeń i ambicji.

Z drugiej jednak strony mamy prawo oczekiwać, iż młodzież polska wy-
kuwać będzie swą przyszłość, swoją drogę życiową w poczuciu odpowiedzial-
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ności za kraj, licząc się z jego sytuacją, kształtując swoją świadomość według 
socjalistycznych ideałów.

Wysoka Izbo!
Rząd poświęci wiele uwagi działalności administracji. Pełni ona trudną 

i odpowiedzialną służbę państwową. Demokratyczny styl pracy i zdolność 
wymagania, wysokie kompetencje i organizatorska sprawność, więź ze spo-
łeczeństwem i osobista skromność – oto podstawowe i konieczne cechy jej 
pracowników. Pod takim też kątem prowadzona będzie czytelnie i systemowo 
nasza polityka kadrowa. Jej narzędziem stanie się m.in. pragmatyka służbowa 
funkcjonariuszy państwowych, której projekt jest obecnie opracowywany.

Pojawiają się wciąż naciski na kadrę kierowniczą. Nie będziemy chronić lu-
dzi, którzy nie sprawdzili się zawodowo i moralnie, wyciągniemy wszystkie nie-
zbędne wnioski. Ale jednocześnie przeciwdziałać będziemy psychozie oskarżeń, 
nie zgodzimy się na szkalowanie. Powinna być chroniona cześć i pozycja kadry, 
która uczciwie i ofiarnie, pryncypialnie i praworządnie wykonuje swoje obowiąz-
ki, egzekwuje wymogi pracownicze, przestrzega zasad dyscypliny pracy.

Autorytet administracji jest wartością państwowego znaczenia. Będzie-
my go umacniać, podwyższając stale wymagania, systematycznie kontrolując  
i pryncypialnie rozliczając działalność podległych organów.

Zamierzamy doskonalić organizację oraz skuteczność pracy Rządu. Praca 
Rady Ministrów musi być sprawna, prowadzona w duchu wysokich wymagań, 
kolegialna, a zarazem oparta na indywidualnej odpowiedzialności. Duże znaczenie 
posiadać będzie usprawnienie pracy Rządu w kierowaniu gospodarką. W tym celu 
uważam za konieczne utworzenie w ramach Rady Ministrów komitetu gospo-
darczego z obywatelem Mieczysławem Jagielskim, pierwszym zastępcą Prezesa 
Rady Ministrów jako przewodniczącym. Zadaniem komitetu będzie koordynowa-
nie podstawowych przedsięwzięć, mających na celu odbudowę, ustabilizowanie  
i umocnienie równowagi ekonomicznej kraju oraz realizację narodowych planów 
społeczno-gospodarczych. Szczegółowy zakres działania, obowiązki i ostateczna 
nazwa komitetu określone zostaną w terminie późniejszym.

Od kierowników resortów wymagać będziemy myślenia kategoriami 
socjalistycznego państwa, przeciwstawiania się partykularyzmowi, umiejętno-
ści i nawyków prognozowania, operatywnych, choć nie pochopnych, w pełni 
zrozumiałych przez wykonawców decyzji.

Rząd wymagać będzie podniesienia skuteczności działania wszystkich 
szczebli administracji państwowej i gospodarczej. Działanie administracji po-
winno być oparte na bliskiej więzi z pierwszą linią pracy i gospodarowania,  
ze społeczeństwem. Przeciwdziała to skostnieniu, pozwala się lepiej rozumieć, 
daje wspólny język we wspólnej realizacji procesu odnowy.

Rząd jest szczerze zainteresowany umocnieniem systemu konsultacji, 
spożytkowaniem inicjatyw społeczeństwa, jego patriotycznej troski o żywot-
ne problemy kraju. Liczymy na aktywny udział ludzi nauki, techniki i kultury  
w doradztwie, w opracowywaniu ekspertyz i propozycji. Będą ku temu stwa-
rzane lepsze warunki i mechanizmy.

Te ogólne nakreślone kierunki działania Rada Ministrów urzeczywist-
niać będzie w ścisłym współdziałaniu z Wysokim Sejmem jako najwyższym 
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organem władzy państwowej. Rząd będzie poddawał ocenie Wysokiej Izby 
całokształt swej pracy, wsłuchiwał się z uwagą w opinie i wnioski obywateli 
posłów, z całą energią realizował ustawy i uchwały sejmowe. Samodzielność 
Rządu w ramach jego konstytucyjnych uprawnień oraz urzeczywistniania linii 
partii, współdziałających z nią we Froncie Jedności Narodu, Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, wszystkich patrio-
tycznych sił społeczeństwa, demokratycznie wyrażanej woli zbiorowej – oto 
drogowskazy, jakimi Rząd kierował się będzie w swym działaniu.

Wysoki Sejmie!
Pozycja zdobyta przez Polskę Ludową na arenie międzynarodowej jest 

dzisiaj poważnie zagrożona. Z coraz większym niepokojem patrzą na nas 
przyjaciele, a także inni partnerzy współpracy, wszyscy świadomi znaczenia 
naszego kraju dla pokojowego ładu w Europie i świecie.

Polskie problemy znalazły się w orbicie aktywnych, wrogich zaintere-
sowań. Widoczne jest podsycanie z zewnątrz antysocjalistycznych poczynań  
i tendencji. Żywione są nadzieje na osłabienie naszej sojuszniczej wiarygod-
ności, stworzenie szczeliny między Polską a jej sąsiadami, uczynienie z nasze-
go kraju „konia trojańskiego” socjalistycznej wspólnoty. Już siły rewanżystow-
skie stawiają na nasze zadłużenie i osłabienie, na jak mówią – „wykupienie” 
Szczecina i Gdańska, Wrocławia i Jeleniej Góry, miast o wyzwolenie których, 
właśnie przed 36 laty lała się obficie krew radzieckiego i polskiego żołnierza.

Daremne to rachuby. Miejsce Polski Ludowej jest i pozostanie wśród sił 
socjalizmu. Niezmienne są priorytety naszej polityki zagranicznej. Wynikają 
one z polskiej racji stanu, z gorzkich doświadczeń, jakich nie szczędziła nam 
historia, z przynależności do ustrojowej wspólnoty. Są one gwarancją najbar-
dziej żywotnych interesów narodu polskiego. Rząd będzie ich strzegł, podej-
mował systematyczne kroki na rzecz dalszego rozwijania stosunków przyjaźni 
i wszechstronnej współpracy ze Związkiem Radzieckim oraz innymi krajami 
socjalistycznymi. Ich nowym internacjonalistycznym wyrazem jest zrozumienie 
dla naszych trudności i wydatna, zwłaszcza radziecka pomoc ekonomiczna.

Rząd zamierza również kontynuować politykę szerokiej, pożytecznej współ-
pracy ze wszystkimi państwami świata, w imię nadrzędnego dobra, jakim jest po-
kój i bezpieczeństwo międzynarodowe. Zamierza – tradycyjnie i konsekwentnie 
– solidaryzować się z narodami walczącymi o wolność i niepodległość.

Będziemy nadal aktywnie działać dla sprawy zachowania odprężenia  
w stosunkach Wschód – Zachód. Będziemy aktywnie uczestniczyć w dialo-
gu politycznym. Liczymy na spotkanie madryckie. Jesteśmy szczerze zainte-
resowani w postępie rokowań rozbrojeniowych w Wiedniu. Podtrzymujemy 
wreszcie nasze własne inicjatywy, zwłaszcza o zwołaniu w Warszawie konfe-
rencji odprężenia militarnego i rozbrojenia w Europie. Uważamy te zadania 
za nader ważne właśnie teraz, gdy aktywizacja sił forsujących wyścig zbrojeń 
negatywnie obciąża klimat stosunków międzynarodowych.

Polska pozostanie wiarygodnym członkiem polityczno-obronnego 
sojuszu Układu Warszawskiego. Nie uroni poczucia bezpieczeństwa, jakie 
przyniósł jej socjalizm. Młode pokolenie nie sięga pamięcią do czasów utraty  
i odzyskania niepodległości, nie wie z własnych doświadczeń, jak dokonywało 
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się wyzwolenie naszego kraju, jak przebiegała batalia o jego dzisiejsze granice, 
kto był zawsze w tej sprawie naszym niezawodnym sojusznikiem. Nie zmienia 
to jednak faktu, że za los Polski, za jej trwanie jako państwa suwerennego  
i niepodległego, w granicach pomiędzy Bugiem a Odrą i Nysą Łużycką – od-
powiadają wszyscy Polacy. Odpowiadają zwłaszcza przez pracę, która nie 
może być mniej usilna niż innych pracowitych narodów Europy.

Wysoką formą tej odpowiedzialności, przykładem takiej trudnej pracy jest 
służba wojskowa. Każde kolejne wcielenie do służby zasadniczej czy szkół pod-
chorążych rezerwy, rekrutuje się z różnorodnych środowisk, z rozmaitych związ-
ków zawodowych, organizacji i zrzeszeń. Każde jednak adaptuje się szybko  
i integruje w zwarty żołnierski kolektyw, w obrońców ludowej ojczyzny.

W ciągu kilkunastu lat mojej pracy na stanowisku Ministra Obrony Na-
rodowej przeszła przez szeregi wojska paromilionowa rzesza żołnierzy. Pełni-
liśmy więc służbę razem. Myślę, że ich zdecydowana większość dobrze wspo-
mina te lata, że każdy odczuwa satysfakcję ze swego wkładu do dzieła obron-
ności kraju. Pragnę traktować to również jako nić łączącego nas zaufania, na 
które liczę, które jest mi obecnie wielce potrzebne.

Wczoraj, w związku z decyzją Wysokiego Sejmu o powołaniu mnie na 
urząd Prezesa Rady Ministrów, zwróciłem się do naszych żołnierzy ze specjal-
nym rozkazem. Dziś pragnę raz jeszcze powtórzyć zapisane w nim słowa, że 
„w zaufaniu, jakim zostałem obdarzony, wyraża się dorobek kadry zawodowej 
i wszystkich żołnierzy, mieści się cząstka trudu każdego z nich, potwierdza 
społeczny autorytet i dobre imię Wojska”.

Obejmując powierzony mi urząd, pragnę zapewnić Wysoki Sejm, że nadal 
czuję się przede wszystkim żołnierzem i oddam się do dyspozycji w każdej chwi-
li, a zwłaszcza, gdy Rząd pod moim kierownictwem nie spełni oczekiwań. Złożę 
swój mandat również wtedy, gdy Wysoka Izba uzna, że cele, jakie przyświecają 
obecnemu Rządowi, zostały osiągnięte. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 9. posiedzenia Sejmu PRL z 12 lutego
1981 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 29 44.

Wojciech Jaruzelski 
Expose z 21 lipca 1982 r.

Obywatelu Marszałku!
Wysoka Izbo!
38 lat temu ogłoszony został Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego. Z okupacyjnej otchłani, z ognia toczącej się wojny wyłoniła się 
ludowa Polska.

Zaczęliśmy budować nowy ustrój w warunkach straszliwej wojennej spu-
ścizny, z brzemieniem wiekowego zacofania. Czas, który minął – to lata mo-
zolnego, upartego trudu, lecz i historycznych osiągnięć. Nie ustrzegliśmy się 
błędów i gorzkich porażek. Ale wystarczy rozejrzeć się wokół siebie, przywo-

jezyk_polskiej_polityki.indd   361 2005-11-28   09:08:59



362

łać uczciwie wspomnienia lub świadectwo tych, którzy pamiętają, porównać 
punkt startu nawet z obecną, trudną przecież rzeczywistością.

Niełatwo dziś o świąteczną radość. Przed nami wyprowadzenie kraju  
z kryzysu i zwątpienia. Znękany trudnościami i rozterkami naród chce i ma 
prawo wiedzieć, jaka będzie przyszłość, stawiać pytanie, do czego zmierzamy. 
Dla pełnego poczucia perspektywy równie ważne jest jednak uświadomienie 
sobie, jaki był początek.

Rewolucja przyniosła ludziom pracę, równość i prawa; krajowi bezpiecz-
ne, sprawiedliwe granice; narodowi – awans cywilizacyjny i kulturalny. Manifest 
Lipcowy, znosząc klasowe krzywdy i bariery, dał Polsce wielką, demokratyczną 
reformę ustrojową na historyczną skalę. Rok 1944 otworzył przed naszym krajem 
ogromne szanse. Socjalizm, jego idee i horyzonty wyzwoliły nowe aspiracje. Pod-
-niosły pułap oczekiwań. Ich zderzenie z obecnymi trudnymi realiami tłumaczy 
nierzadkie poczucie zawodu i niespełnienia. Ciężary dnia dzisiejszego przyćmie-
wają świadomość ogromnych przecież przemian, jakie zaszły w Polsce Ludowej.

Godzi się w przededniu lipcowego święta przypomnieć, że na te prze-
miany złożyła się też walka polskiego żołnierza. Kierujemy do bojowników 
ruchu oporu, do kombatantów ze wszystkich polskich armii szczególnie ser-
deczne uczucia. Szli do kraju różnymi drogami, lecz łączyła ich wizja Polski 
niepodległej, sprawiedliwej, bezpiecznej.

Racja stanu Polski – to integralność państwowego terytorium, umacnianie 
gwarancji pokojowego bytu narodu. Układ sojuszów z ZSRR, z bratnimi kraja-
mi socjalistycznymi zapewnia od dziesięcioleci nienaruszalność naszych granic. 
Sprawia on, że możemy dziś dyskutować, sprzeczać się nawet o polskie sprawy 
w polskim Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie, we wzniesionej z popiołów War-
szawie. Sojusz – to dwustronne zaufanie, partnerska lojalność. To wciąż żywa 
pamięć o tysiącach radzieckich żołnierzy, którzy spoczęli na zawsze w naszej 
ojczystej ziemi. Ile jeszcze prób, czasu i doświadczeń trzeba, żeby te proste 
prawdy dotarły do wszystkich?

Dziś, w obliczu narastającym dla pokoju zagrożeń, wartość naszych 
sojuszników nabiera jeszcze większego znaczenia. Polska może suwerennie 
istnieć i rozwijać się tylko jako kraj socjalistyczny, sprzymierzony z niezawod-
nymi przyjaciółmi, z socjalistyczną wspólnotą.

13 grudnia ubiegłego roku mówiłem, że pragniemy Polski wielkiej – wiel-
kiej swym dorobkiem, kulturą, formami życia społecznego, pozycją w Europie. 
Pragnę z wysokiej sejmowej trybuny powtórzyć te słowa raz jeszcze. Jest w na-
szej mocy, aby pokonać obecne trudności, powrócić na należne miejsce w świe-
cie. Niech dla każdego uczciwego obywatela Polska będzie ojczyzną, w której 
chce się żyć i pracować. Niech nie zabraknie w naszym kraju perspektywy dla 
jednostki oraz poczucia wspólnoty nadrzędnych, narodowych interesów.

Mówiono niegdyś tyle programów, ilu Polaków. Widzieliśmy niedawno 
rozbrat z realizmem, z elementarną odpowiedzialnością. Wskrzeszano i umar-
łe widma przeszłości. Jeszcze i dziś wznoszą się nieraz rozczapierzone palce. 
Na tę literę nie zaczyna się żadne polskie słowo. Od niej w Polsce nie będzie 
lepiej. Może być tylko gorzej. Polsce jest rzeczywiście potrzebne zwycięstwo 
– zwycięstwo zdrowego rozsądku.
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Jest program wybiegający poza dzisiejszy, zasnuty chmurami horyzont] To 
program IX Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jego zasadnicze 
kierunki zaakceptować może każdy patriota, niezależnie od swych osobistych 
zapatrywań lub wierzeń. Ten program jest i pozostaje naszym drogowskazem.

Zasadniczy zarys przedstawionych ostatnio Wysokiej Izbie zamierzeń Rzą-
du nie uległ zmianie. Problemy, przed jakimi stoi nasz kraj pozostają w istocie 
te same. Dlatego nie wygłaszam dziś programowego przemówienia. Pragnę 
jedynie przedstawić Wysokiej Izbie główne wybrane założenia, jakimi Rząd 
kierować się będzie w ciągu najbliższego półrocza. Wysoki Sejmie!

Będzie to trudne półrocze. Weszliśmy w nie z obciążeniem trwającego 
nadal kryzysu.

Zacznę od spraw ekonomicznych. One dziś budzą największą troskę lu-
dzi pracy. Dla Rządu stanowią również problem kluczowy.

Stan ekonomiczny kraju jest Obywatelom Posłom dobrze znany. Spię-
trzyły się napięcia i zakłócenia, które musiałyby wstrząsnąć najzdrowszym 
nawet organizmem gospodarczym. Życie Polaków jest trudne. Wiele rodzin 
patrzy z niepokojem w najbliższą przyszłość.

Tym większe uznanie i szacunek wyrazić trzeba społeczeństwu polskie-
mu za jego mądrą cierpliwość. Zdecydowana większość narodu, niezależnie od 
zapatrywań, od ostrych nawet sprzeczności, rozumie, że kryzysu przeskoczyć 
ani przeczekać się nie da. Trzeba go przełamywać, pokonać aktywną pracą.

Nie jest to hasło bez pokrycia. W produkcji przemysłowej pojawiły się 
pierwsze korzystne oznaki. Wpływają na to przede wszystkim dobre wyniki 
przemysłów wydobywczych. Górnikom należą się szczególne słowa uznania. 
Pomyślne rezultaty uzyskuje również część przedsiębiorstw i branż przemy-
słów przetwórczych, tych, których kierownictwa i załogi wykazują aktywność 
i zaradność, potrafią zastąpić krajowymi importowane dotychczas z Zachodu
materiały i surowce, zmieniać technologię wytwarzania rozwinąć produkcję 
poszukiwanych towarów. Coraz większe, perspektywiczne znaczenie mają do-
datkowe dostawy materiałowe, a także rozszerzająca się kooperacja z ZSRR 
oraz innymi krajami socjalistycznymi. Utrzymanie tych tendencji w gospo-
darce stwarza możliwość zahamowania regresu, osiągnięcia pod koniec dru-
giego półrocza poziomu produkcji z roku ubiegłego. Z takich przewidywań 
wychodzimy w pracach nad planem społeczno-gospodarczego rozwoju kraju 
w latach 1983-1985. Chcemy, aby były to lata przyspieszonych przeobrażeń 
w strukturze wytwarzania i rozwoju gospodarki, jej równoważenia, poprawy 
sprawności funkcjonowania. Aby była to trzylatka mocnego odbicia od dna.

Podstawowym obecnie zadaniem jest ożywienie, wzrost produkcji. Pilne 
staje się lepsze, aktywne spożytkowanie zasobów pracy. Obecny stan w tym 
zakresie jest niezadowalający. W części zakładów zatrudnienie jest za duże, 
nieproporcjonalne do możliwości zaopatrzenia materiałowo-technicznego 
oraz wielkości zapotrzebowania na produkcję. Z drugiej strony w wielu in-
nych zakładach posiadających wystarczające zaopatrzenie i możliwości zbytu 
brakuje rąk do pracy. Tę sytuację będziemy poprawiać sterując odpowiednio 
zatrudnieniem absolwentów. Stworzone zostaną także wkrótce warunki za-
chęcające do ponownego podjęcia pracy przez osoby, które przeszły na wcze-
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śniejszą emeryturę. Jednoczesne muszą być podjęte energiczne działania na 
rzecz podniesienia dyscypliny pracy, a zwłaszcza eliminowania nieuzasadnio-
nej absencji, To także istotna rezerwa zwiększenia produkcji. Wszędzie tam, 
gdzie są takie możliwości muszą być one bezwzględnie wykorzystane.

Sprawą wielkiej wagi pozostaje usprawnienie systemu zaopatrzenia mate-
riałowego oraz racjonalizacja zużycia surowców. Surowce i materiały otrzymają 
przede wszystkim ci, którzy wytwarzają najniezbędniejsze produkty oraz uzy-
skują najlepsze ekonomiczne efekty. Zaostrzymy rygory wobec licznych jeszcze 
przejawów marnotrawstwa. Między innymi z tą myślą powołany został ostatnio 
Inspektorat Gospodarki Materiałowej. Niepokojące jest także obniżanie jakości 
produkcji, zwłaszcza w wyniku zwykłego niedbalstwa, lekceważenia odbiorców. 
Będziemy temu skuteczniej przeciwdziałać. Sięgniemy po nowe rozwiązania.

Zgodnie z zapowiedzią opracowywany jest w konsultacji z załogami nowy sy-
stem płac. Niezależnie jednak od przyszłej kompleksowej reformy systemu wyna-
grodzeń możliwe i konieczne jest podjęcie prac nad usprawnieniem rozwiązań 
płacowych w poszczególnych zakładach. Już dziś mają one pod tym względem 
niemało swobody. Rzecz w tym, aby ją wykorzystały śmiało i konsekwentnie.

Nadchodzi okres zbiorów, prawdopodobnie nie gorszych niż w ubiegłym 
roku. Rośnie aktywność produkcyjna wsi. To cieszy, najważniejsze jednak, aby 
wszystko co ziemia urodzi, zostało starannie zebrane i zagospodarowane. Decyzje 
podjęte przez Rząd, powinny usprawnić skup płodów rolnych, zwłaszcza zboża. 
Mamy ograniczone możliwości jego importu. Państwo musi więc skupić od rol-
ników tyle, aby starczyło na chleb, na przetwory zbożowe do przyszłorocznych 
zbiorów. Jest to zadanie w gospodarce żywnościowej pierwszoplanowe.

Kontynuowane będą przedsięwzięcia mające zahamować spadkowe ten-
dencje w hodowli. Od tego zależy utrzymanie przydziałów mięsa i jego prze-
tworów w roku przyszłym na poziomie roku bieżącego.

Ożywianie produkcji zaostrza trudności transportowe. W tej dziedzinie 
ujawniają się wieloletnie zaniedbania. Rząd podjął już doraźne zabiegi zmie-
rzające do poprawy pracy transportu, zwłaszcza kolejowego. Nie rozwiąże to 
jednak w pełni problemu. Potrzebne będą odpowiednie preferencje dla trans-
portu w planach na najbliższe lata.

Troską socjalistycznego państwa jest – nie dopuścić do rozszerzania się 
obszarów społecznego niedostatku. Z tą myślą podniesione zostaną jeszcze 
w bieżącym kwartale najniższe płace, renty i emerytury oraz zasiłki rodzinne. 
Wzrosną także fundusze na pomoc społeczną.

Przeprowadzona w lutym podwyżka cen żywności, a także dokonujące się 
zmiany cen artykułów przemysłowych stopniowo zbliżają poziom dochodów lud-
ności do rozmiarów produkcji, do możliwości dostaw towarów i usług na rynek. 
Oznaczają więc przykry, ale nieuchronny powrót do ekonomicznych realiów.

Jest jednak granica między twardą koniecznością gospodarczą a nadużywa-
niem swobody w ustalaniu cen. Zaczyna się poza nią nieuzasadniona drożyzna, 
często wręcz cenowy rabunek. 25 stycznia wskazywałem na to niebezpieczeń-
stwo. Niestety, nasze przeciwdziałanie okazało się nie dość skuteczne. Ceny 
windują liczne państwowe przedsiębiorstwa, spółdzielnie, sektor prywatny, wol-
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ny rynek. Praktyki takie godzą w podstawowe interesy społeczeństwa, prowadzą 
do nieuczciwego bogacenia się silniejszych, sprytniejszych, bezwzględnych.

Wydałem polecenie Ministrowi Finansów, Ministrowi do spraw Cen oraz 
innym kompetentnym organom państwowym, aby zaostrzyły kontrolę i ukróci-
ły te praktyki. Sądzę, że również Najwyższa Izba Kontroli, jako organ podległy 
Sejmowi, może spełnić w tym znaczącą rolę. Rząd podejmie odpowiednie kroki 
przeciw wykorzystywaniu przez producentów monopolistycznych pozycji dla 
osiągania nieuzasadnionych zysków. W walce z cenową samowolą liczymy na 
pomoc czynnika społecznego, zwłaszcza ruchu obrony konsumentów. Pragnę 
jednocześnie potwierdzić publikowane już decyzje o wstrzymaniu, do końca 
bieżącego roku podwyżek cen urzędowych, to jest cen ustalanych centralnie.

Powszechne potępienie wywołują krociowe spekulacyjne zyski, przypad-
ki zachłannego bogacenia się kosztem społeczeństwa, żerowania na ciężkiej 
sytuacji, na niedostatku. Obraża to poczucie sprawiedliwości klasy robotni-
czej, wszystkich uczciwie pracujących. Zobowiązałem aparat finansowy do
zaostrzenia rygorów fiskalnych. O wynikach tych działań zaczęliśmy infor-
mować opinię publiczną.

Celem rządowej polityki dochodowej, cenowej i podatkowej jest zgodne 
z zasadą sprawiedliwości społecznej rozłożenie ciężarów kryzysu. W tej spra-
wie władze i społeczeństwo znajdują się po tej samej stronie.

Rząd będzie konsekwentnie wprowadzał reformę gospodarczą. Analizuje-
my funkcjonowanie poszczególnych jej rozważań. Tam, gdzie wdrożone mecha-
nizmy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów – wprowadzone będą odpowied-
nie zmiany. Jedyną miarą poprawności rozwiązań muszą być konkretne efekty. 
Od reformy nie może być, nie będzie odwrotu. Ta część kadry zarządzającej, 
która tego nie rozumie, lub rozumieć nie chce, będzie musiała odejść.

O powodzeniu reformy decydować również będzie działalność samorzą-
dów pracowniczych. Trzeba wyraźnie przyspieszyć ich uruchamianie. W ciągu 
najbliższych trzech miesięcy powinny stać się one autentycznym, odpowiedzial-
nym partnerem w zarządzaniu większości przedsiębiorstw. Samorządy dają 
szanse pobudzenia produkcyjnych inicjatyw, przedsiębiorczości załóg. Mogą 
wzbogacić rozwój socjalistycznej demokracji. Rząd wyraża przekonanie, że sa-
morządy działając w zgodzie ze statutem, jak też interesem ogółu klasy robot-
niczej, wszystkich ludzi pracy.

Działalność związków jest zawieszona. Nie jest to jednak martwy czas. 
Toczyła się, z udziałem członków wszystkich związków, szeroka dyskusja na 
temat ich przyszłego charakteru i oblicza. Jej wyniki, płynące stąd wnioski 
zostaną dziś przedstawione Wysokiemu Sejmowi.

Jedno jest niewątpliwe: związki zawodowe powinny być samorządne  
i niezależne od administracji. Powinny troszczyć się w zakładach oraz w po-
szczególnych gałęziach gospodarki o sprawy ludzi pracy, respektować normy 
statutowe oraz konstytucyjne zasady socjalistycznego państwa.

A więc nie mogą być takie, jak model Centralnej Rady Związków Zawodo-
wych przed sierpniem 1980 r., ani takie jak „Solidarność” przed grudniem 
1981 roku. Te dwa, jakże odmienne nurty doświadczeń powodują, że odro-

jezyk_polskiej_polityki.indd   365 2005-11-28   09:09:00



366

dzenie ruchu związkowego jest nie tylko ważne, ale i wielce złożone. Zaostrza 
sytuację obecna, antypaństwowa, nielegalna działalność części działaczy i nie-
których członków „Solidarności”. Konspirując, jątrząc, organizując awantur-
nicze wybryki spychają swą organizację ku samozniszczeniu.

Ruch związkowy musi się odrodzić. Jest on klasie robotniczej, ludziom 
pracy żywotnie potrzebny. Władza socjalistycznego państwa wyjdzie tej po-
trzebie aktywnie na spotkanie.

Socjalistyczne państwo potrzebuje dziś, jak nigdy, sprawnie działającego 
aparatu, operatywnej, wysoce zdyscyplinowanej administracji. Prowadzone są 
w tym kierunku wielostronne działania.

Istotną rolę spełniają operacje kontrolne realizowane siłami służb woj-
skowych z udziałem resortowych specjalistów. Te kompleksowe, jak zakoń-
czona właśnie w szóstym już województwie. I te problemowe, jak w rolnictwie 
czy budownictwie. Ujawniają one wciąż wiele drastycznych zaniedbań i sła-
bości. Wzorowany na doświadczeniach wojska system inspekcyjno-kontrolny 
zamierzamy wdrożyć do praktyki państwowej na stałe.

Każdy sprawdzian łączony jest z oceną kadr kierowniczych. Na tej podstawie 
wyciągane są stosowne wnioski personalne i częstokroć podawane do publicznej 
wiadomości. Jest to również profilaktyka. Będziemy tę praktykę kontynuować.

Wiosną bieżącego roku po raz pierwszy przeprowadzony został po-
wszechny przegląd kadr w urzędach administracji państwowej. Uważamy go 
za poważny krok na drodze do zbudowania państwowego systemu pracy z kadra-
mi, nad którego założeniami trwają intensywne prace. Ich rezultatem jest m.in. de-
cyzja w sprawie utworzenia Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników 
Administracji Państwowej. Słuchacze, którzy od 1 stycznia 1983 roku rozpoczną 
studia w tej uczelni rekrutować się przede wszystkim będą z wyłonionych w toku 
przeglądu młodych, wyróżniających się urzędników.

Kadra z urzędów państwowych złożyła oświadczenia o swym stanie majątko-
wym. Zaostrzone zostało kryterium oceny postaw ideowych i moralnych.

Aktualnie w ministerstwach i urzędach centralnych 65% podsekretarzy 
stanu oraz generalnych dyrektorów pełni tę funkcję nie dłużej niż jeden rok. 
Zmiany kadrowe w terenie objęły w okresie ostatniego półrocza 50% wo-
jewodów, 40% naczelników gmin i 58% naczelników miast-gmin. Obecnie 
istotna jest stabilizacja i doskonalenie tej kadry.

Tam jednak, gdzie zmiany okażą się konieczne, będą dokonywane sta-
nowczo i konsekwentnie.

Przeprowadzane są zmiany strukturalne i organizacyjne. Aparat mini-
sterstw i urzędów centralnych został w ubiegłym roku zredukowany o 3000, 
zaś w tym roku zmniejszy się o dalsze 2400 osób.

Przywiązujemy duże znaczenie do społecznego doradztwa, ekspertyz i 
opinii. Rząd realizuje swe zapowiedzi w tej materii. Wnikliwie rozpatrywane są 
propozycje Polskiej Akademii Nauk. Została powołana i aktywnie działa Kon-
sultacyjna Rada Gospodarcza. Również wojewodom służą pomocą powstałe 
przy ich urzędach społeczne rady konsultacyjne. W końcową fazę weszły przy-
gotowania do utworzenia Państwowego Centrum Badania Opinii Publicznej.
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Rząd ze szczególną uwagą traktuje swe zobowiązania wobec Wysokie-
go Sejmu. Przyjęty na tym forum program, jaki miałem zaszczyt przedstawić  
25 stycznia, przetworzony został w rządowy harmonogram rozwiązywania kon-
kretnych problemów i zadań. W jego realizację wkładana jest wielka praca. Rząd 
systematycznie informuje opinię publiczną o stopniu wykonania tych zadań.

Na zakończenie tego tematu pragnę oświadczyć, że współdziałanie z Wy-
soką Izbą, jakie kształtuje się i pulsuje żywo w związku ze wzmożoną pracą 
ustawodawczą, z rozwinięciem kontrolnych funkcji komisji sejmowych – Rząd 
ceni niezmiernie wysoko. Badany jest regularnie stan wykorzystania w pracach 
administracji państwowej poselskich dezyderatów, opinii oraz interpelacji. Od-
czuwamy potrzebę dalszego wzbogacania tej współpracy. Z myślą o tym zamie-
rzam powołać podsekretarza stanu do spraw bieżących kontaktów z Sejmem.

Miarą jakości administracji państwowej jest zaufanie społeczeństwa do 
ludowej władzy. Rząd będzie nadal konsekwentnie zmierzał do eliminowa-
nia wszystkiego, co to zaufanie podważa, a zwłaszcza przejawów bezduszno-
ści i biurokracji. Będzie też bronił dobrego imienia tych ludzi w państwowej 
służbie, którzy swą pracą i nienaganną postawą zasłużyli na szacunek. Takich 
jest wielu – wytrwali godnie w najtrudniejszym okresie. Szczególna służba 
publiczna, jaką pełni urzędnik socjalistycznego państwa, wymaga od niego 
wrażliwości na ludzką krzywdę i niedolę, poczucia sprawiedliwości i prawo-
rządności. Takiej kadry potrzebuje społeczeństwo, taką ona stawać się będzie 
coraz bardziej. Rząd, działając w tym kierunku, przedłożył Wysokiej Izbie 
projekt ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Określi ona ich ko-
deks etyczny oraz pragmatykę służbową.

Pragniemy, aby aparat państwa wyrażał i realizował nadrzędne potrze-
by i wartości. Aby każda decyzja podejmowana w imieniu państwa, choćby 
surowa i niepopularna, miała autorytet prawa, fachowej kompetencji i pełnej 
politycznej i osobistej odpowiedzialności. Aby prawo było prawem, a władza 
władzą. Aby tak, jak nie może być powrotu do arogancji władzy, nie mogło 
być również powrotu do jej bezsiły.

Obywatelu Marszałku!
Obywatele Posłowie!
Zrozumiałe zainteresowanie społeczeństwa budzi ocena postępów 

normalizacji w kraju, perspektywa zniesienia stanu wojennego.
Stan wojenny nie był i nie Jest celem. Był i jest środkiem. Wprowadzenie 

go 13 grudnia służyło ocaleniu. Dziś osłania tworzenie przesłanek odrodzenia.
W ciągu minionych siedmiu miesięcy przelano na świecie rzekę ludzkiej 

krwi. Zginęły tysiące ludzi – bez stanu wojennego. U nas wprowadzony on zo-
stał właśnie po to, aby Polska nie spłynęła krwią. Nie był atakiem, był obroną.

Prawa stanu wojennego nie zostały przez władzę nadużyte. Dążymy  
i dążyć będziemy do tego, aby stosowane były w sposób możliwie najbardziej 
oszczędny, zgodny z polską mentalnością, z socjalistyczną kulturą polityczną.

Rygory i uciążliwości związane z wprowadzeniem stanu wojennego łagodzili-
śmy konsekwentnie. Na drodze tej chcieliśmy być już znacznie dalej i bylibyśmy 
dalej. Uniemożliwiły to jednak działania przeciwnika krajowego i zagranicznego, 
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a w szczególności poczynania waszyngtońskiej administracji, która przed paroma 
dniami pozwoliła sobie na kolejne niewybredne wypady przeciwko Polsce.

Przeciwnik nie zrezygnował z kontrrewolucyjnych zamiarów. Uprawia 
jątrzącą propagandę. Stosuje środowiskowe naciski. Inspiruje zajścia uliczne. 
Grozi powszechnym strajkiem. Korzysta przy tym ze wsparcia określonych 
kół Zachodu, stosujących wobec Polski bezprzykładne sankcje. Dlatego też 
utrzymanie stanu wojennego jest jeszcze tymczasowo konieczne.

Odpowiedzialność za kraj nakazuje wystrzegać się kroków pospiesznych, 
pochopnych. Mogłoby skończyć się dla Polski tragicznie.

Jednakże Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego – po dokonaniu oceny 
aktualnej sytuacji i zarysowujących się w jej rozwoju różnorodnych tendencji, 
dostrzega realne przesłanki do dalszego łagodzenia rygorów stanu wojenne-
go. W dniu wczorajszym upoważniła ona Ministra Spraw Wewnętrznych do 
podjęcia stosownych decyzji.

Zwolnionych zostanie większość internowanych, w tym wszystkie inter-
nowane kobiety.

Zostaną wprowadzone dalsze ułatwienia w obrocie pocztowym i tele-
komunikacyjnym na obszarze kraju oraz z zagranicą. Wojewodowie upoważ-
nieni zostali, aby uchylić zawieszenie znaczącej grupy stowarzyszeń. Rozluź-
nione będą ograniczenia w wyjazdach za granicę.

Jednocześnie pragnę poinformować Wysoką Izbę, iż jeśli występować 
będą korzystnie utrwalające się zmiany, bez nawrotów napięć, jeśli świadczyć 
będą jednoznacznie o uspokajaniu się i normalizowaniu sytuacji wewnętrznej 
w kraju, to wówczas Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wystąpi do na-
czelnych organów władzy państwowej o zawieszenie stanu wojennego.

Równocześnie konieczne będzie zabezpieczenie interesu państwa i na-
rodu – w drodze czasowego przekazania Radzie Ministrów szczególnych 
uprawnień. Intencją Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego jest, aby warunki 
umożliwiające zawieszenie stanu wojennego mogły okazać się dojrzałe jeszcze 
przed koncern bieżącego roku.

Wyrażam nadzieję, że Wysoka Izba przyjmie ze zrozumieniem przedsta-
wiony zamiar i da temu wyraz w stosownej uchwale. Trudne problemy wewnę-
trzne nie przesłaniają nam sytuacji Polaków przebywających poza krajem.

Chcę przypomnieć stanowisko Rządu: obywatele Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej, którzy znaleźli się za granicą, jeśli nie zaangażowali się świadomie 
i aktywnie w działalność skierowaną przeciwko interesom naszego państwa, 
mogą w każdej chwili powrócić do kraju na podstawie polskiego paszportu. 
Dotyczy to także osób, których paszporty utraciły ważność.

Wielkie znaczenie ma stan stosunków państwa z Kościołem. Rząd nie-
zmiennie stoi na stanowisku ich konstruktywnego, służącego krajowi rozwo-
ju. Potwierdza to trwający nieprzerwanie dialog, który toczy się nie bez różnic, 
ale w odpowiadającym interesom Polski kierunku.

Szerokie zainteresowanie w kraju i za granicą wzbudza kwestia wizyty, 
jaką pragnie złożyć w Polsce Jego Świątobliwość Jan Paweł II. Władze pań-
stwa zajęły od początku w tej sprawie pozytywne stanowisko. Będziemy radzi 
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powtórnej wizycie w naszym kraju, serdecznie w imieniu Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej witając Papieża-Polaka. Otwarty był tylko termin wizyty. 
Nadały mu niepotrzebnej sensacyjności niektóre oświadczenia, a zwłaszcza 
zagraniczne prasowe spekulacje. Rząd uważa, iż aby wizyta przyniosła owoc-
ne dla państwa i narodu skutki, powinna być starannie przygotowana. Przede 
wszystkim zaistnieć muszą dla niej właściwe warunki. Należy do nich w szcze-
gólności: spokój w kraju, ustanie działań zagrażających bezpieczeństwu pań-
stwa, osiągnięcie niezbędnego stopnia normalizacji. Takie warunki przyjęcia 
Papieża odpowiadać będą powadze i doniosłemu znaczeniu tej wizyty. Licząc 
w myśli trwających obecnie rozmów – na aktywny udział Kościoła w ich two-
rzeniu, Rząd PRL uczyni ze swej strony wszystko co należne, aby wizyta Jana 
Pawła II w Polsce mogła odbyć się w przyszłym roku, w ramach jubileuszo-
wych obchodów na Jasnej Górze w Częstochowie, które – jak podały władze 
kościelne – trwać będą do września 1983 roku.

Obywatelu Marszałku!
Wysoka Izbo!
Socjalistyczną Polskę budować można tylko w warunkach szerokiego, 

autentycznego porozumienia narodowego. To założenie leżało u podstaw na-
szych licznych apeli i propozycji. Włącznie z tą, najbardziej konkretną, którą 
przedstawiłem z tej wysokiej trybuny 30 października ubiegłego roku. Jej losy 
są Obywatelom Posłom znane. Została pogrzebana w Radomiu i Gdańsku.

Naszemu krajowi potrzebne jest rzeczywiste porozumienie, wykluczające 
tylko tych, którzy w konfrontacji, w podważaniu socjalistycznej państwowości 
widzą nadal swój główny cel.

Socjalizm w Polsce jest nieodwracalny. W tej sprawie nie powinno być 
żadnych złudzeń – w kraju i za granicą. Pewnik ten powinni dobrze zapa-
miętać niepoprawni wyznawcy poglądu o rzekomej „tymczasowości” władzy 
ludowej. „Tymczasowi” są tylko ci, których antysocjalistyczne zaślepienie pro-
wadzi nadal na manowce. My z obranej drogi nie zejdziemy.

Mamy tylko jedną Polskę, jeden realny kraj, którego losy zależą przede 
wszystkim od nas samych. Fundamentem porozumienia może i musi być kon-
stytucyjny ład państwa i życia społecznego, wyraźnie obwarowana strefa naro-
dowego bezpieczeństwa.

Kierując się nadrzędnością tej racji, Komisja Porozumiewawcza Partii i Stron-
nictw Sojuszniczych, z udziałem przedstawicieli ugrupowań katolików świeckich, 
wystąpiła z ogłoszoną dziś deklaracją w sprawie utworzenia Patriotycznego 
Ruchu Odrodzenia Narodowego. Powstała cenna, wyjściowa płaszczyzna dla 
konkretnych działań.

Ruch Odrodzenia Narodowego może stać się naszą wielką historyczną 
szansą, doniosłym etapem w rozwoju nowych, coraz wyższych form socjali-
stycznej demokracji. Nie sposób dziś o nich przesądzać. W ruchu tym może 
powstać szersza niż kiedykolwiek dotąd reprezentacja wszystkich klas, warstw 
i środowisk naszego narodu. Odpowiada to dążeniu do podniesienia rangi 
stronnictw sojuszniczych oraz środowisk bezpartyjnych, w życiu politycznym 
kraju. Cenimy koalicyjną współpracę w Rządzie oraz na wszystkich szczeblach 
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życia publicznego. Istnieje możliwość dalszego jej rozszerzenia, aktywnego 
uczestnictwa wszystkich sił społecznych stojących na gruncie Konstytucji  
i socjalistycznych przeobrażeń.

Wysoki Sejmie!
Siedem miesięcy temu Polska stanęła nad przepaścią. Dziś stoi na roz-

drożu. Nadszedł czas, aby dokonać wyboru między drogą donikąd i drogą 
w przyszłość.

Są w naszym społeczeństwie głębokie podziały. Jest wiele urazów. Nikt 
tego nie ukrywa. W pierwszych latach powojennych podziały i konflikty były
nie mniej głębokie. Minęły lata. Wielu z tych, którzy występowali wówczas 
przeciw ludowej władzy, odnalazło swe miejsce w socjalistycznej Polsce. 
Wnoszą cenny wkład w jej budowę. Cieszą się pełnym zaufaniem.

Rocznicę Manifestu Lipcowego obchodziliśmy przez długie lata w po-
czuciu dumy z osiągnięć, z rozwoju wolnej ojczyzny. Dziś towarzyszy nam 
troska. Ale jest też nadzieja. Są do niej podstawy. Wiele razy w naszej historii 
wychodziliśmy z niebezpieczeństw, trudności, kryzysów nieraz dużo groźniej-
szych niż dziś. Wyjdziemy i tym razem. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 24. posiedzenia Sejmu PRL z 21 lipca
1982 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 6-16.

Zbigniew Messner 
Expose z 12 listopada 1985 r.

Obywatelu Marszałku!
Obywatele Posłowie!
Przed tygodniem Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powierzył mi 

godność Prezesa Rady Ministrów polecając równocześnie przedłożenie propo-
zycji składu i programu rządu. Dziękują za tę zaszczytną nominację, lecz trak-
tuję ją przede wszystkim jako ogromne zobowiązanie. Nie jest to tylko zwykły, 
retoryczny zwrot. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na Radzie Mini-
strów, na mnie osobiście – ciąży. Druga polowa lat osiemdziesiątych decydować 
będzie o przyszłości Polski na długą perspektywę, o jej miejscu w świecie, o po-
myślnym rozwiązaniu wielu skomplikowanych, wewnętrznych problemów. To 
przekonanie wynika z analizy współczesnych przemian cywilizacyjnych. Wynika 
również z oceny skali trudności, jakie kraj nasz musi jeszcze pokonać, aby zająć 
miejsce odpowiadające narodowym aspiracjom i potencjalnym możliwościom.

Przed blisko 5 laty, obejmując urząd prezesa Rady Ministrów generał 
armii Wojciech Jaruzelski powiedział: „Jestem żołnierzem, każdą więc pracę, 
każdy powierzony mi obowiązek traktuję jako służbę”. Minione lata potwier-
dziły wagę tych słów, umocniły przekonanie, iż fundamentalną zasadą funk-
cjonowania rządu jest realizacja idei służby narodowi i socjalistycznej Polsce.

Tę zasadę rząd realizował z ogromną wolą i konsekwencją. Wypracował 
nowy styl pracy a metody działania, wdrożył je do codziennej praktyki. Niech 
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mi będzie wolno zwrócić się do Was, Towarzyszu Przewodniczący Rady Pań-
stwa, Generale, z zapewnieniem, iż z Waszych doświadczeń, inspiracji i wskazań 
– Rada Ministrów, ja osobiście – pragniemy nadal jak najpełniej korzystać.

Obywatele Posłowie!
Kierując się linią programową IX Zjazdu partii, rząd podjął zadanie 

poszerzenia współudziału społeczeństwa w kierowaniu sprawami państwa, 
w rozwiązywaniu bieżących i perspektywicznych problemów.

Inicjatywy w zakresie gruntownej przebudowy systemu prawnego, powoła-
nie szeregu ciał opiniodawczych i doradczych, konsultacje najważniejszych proble-
mów politycznych, społecznych i gospodarczych, działanie w sposób jawny, przy 
„otwartej kurtynie”, wzrost społecznego nadzoru i kontroli nad działalnością 
administracji państwowej, a także zasadnicze uregulowanie jej statusu, odpowie-
dzialności i zadań – to wymowne przykłady praktycznej realizacji idei ludowładz-
twa i jednocześnie umacniania socjalistycznej państwowości polskiej.

Rząd systematycznie sięgał do społecznych ocen i sądów w sprawach 
dotyczących materialnych warunków życia, w wielu innych ważnych kwe-
stiach. Zwrócił się też do tego źródła, formułując polityczne racje, prezento-
wane Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Pragniemy i będziemy ten kierunek kontynuować. Traktujemy go jako 
integralny składnik procesu socjalistycznej odnowy, łącząc w spójną całość 
idee demokratyzacji i umacniania państwa. (...)

Pragnę zapewnić, Wysoką Izbę, iż Polska wraz ze swymi sojusznikami 
nadal będzie stanowczo przeciwstawiać się wszelkim tendencjom do rewizji 
istniejącego dziś w Europie ładu terytorialno-politycznego, którego nieod-
łącznym elementem jest granica na Odrze i Nysie. W tym zakresie żywot-
ne interesy narodu polskiego splotły się nieodwracalnie z podstawową dla 
wszystkich sprawą utrzymania pokoju w Europie.

Ważnym zadaniem stojącym przed rządem jest wzbogacenie stosunków Pol-
ski z państwami rozwijającymi się. Z większością z nich łączą nas trwałe i bliskie 
stosunki sprawdzone w trudnych dla Polski pierwszych latach obecnej dekady. 
Rozwijać będziemy zakres i formy współpracy politycznej, gospodarczej, na-
ukowej i technicznej, rozszerzać też nasz współudział w tworzeniu potencjału 
gospodarczego w tych krajach.

Stałym przedmiotem uwagi są kontakty z Polonią. Zachowanie poczucia 
duchowej i kulturalnej więzi z krajem pochodzenia służy zarówno jej intere-
som, jak i interesom Polski. Chcielibyśmy, aby miliony rodaków rozsianych 
po świecie przy ocenie naszych spraw kierowały się rzeczywistymi interesami 
państwa i narodu polskiego – ojczyzny ich przodków.

Obywatele Posłowie!
Istotnym ogniwem funkcjonowania państwa są władze terenowe. Dzia-

łają one w skrystalizowanej strukturze administracyjno-terytorialnej kraju, 
która nie wymaga obecnie zasadniczych zmian.

Ustawa o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego stworzyła 
nowe podstawy działalności terenowych organów władzy i administracji. Rząd 
będzie kontynuował proces wdrażania postanowień tej ustawy, odpowiadając 
na rosnącą aktywność rad narodowych wzrostem wymagań wobec organów 
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administracji, które właściwie i skutecznie realizować muszą swe obowiązki 
wykonawcze i zarządzające.

Wiele uczyniono dotychczas, by podnosząc rangę urzędnika państwo-
wego, wzmacniać poczucie służby dla państwa i społeczeństwa. Pragmatyka 
służbowa oraz kodeks powinności urzędników państwowych przyczyniły się 
do poprawy w załatwianiu słusznych spraw obywateli, dbałości o porządek 
prawny oraz realizację ekonomicznych i socjalnych funkcji państwa.

Przeglądy kadrowe sprzyjają eliminowaniu osób przypadkowych, podważają-
cych dobre imię urzędnika państwowego. Poczynania te będą kontynuowane. Bę-
dzie również rozwijany system kształcenia i doskonalenia kadr administracji.

Szczególnej troski i wzmocnienia wymagają podstawowe ogniwa urzędy 
gminne, miejskie i miejsko-gminne. Rząd, otaczając opieką ofiarnych i odda-
nych służbie urzędników – z całą bezwzględnością eliminować będzie przypad-
ki niekompetentnego i bezdusznego działania. Przejawy szkodliwych poczynań 
– karane będą z całą surowością.

Rząd wyraża przekonanie, że Wysoka Izba oraz rady narodowe udzielą 
poparcia i pomocy w działaniach na rzecz dalszego doskonalenia administracji 
państwowej, a także na rzecz wzmocnienia społecznego zaufania i szacunku 
dla tych organów. Zwracam się o to, będąc przeświadczony o znaczącej roli 
administracji jako konstruktywnej tkanki państwa.

Wysoka Izbo!
Wdrażanie reformy gospodarczej oraz doskonalenie metod sprawowa-

nia władzy wymagały istotnych zmian w obowiązującym systemie prawnym. 
Wielki i niezaprzeczalny jest dorobek legislacyjny minionej kadencji Sejmu. 
Ogniwa rządowe, Rada Legislacyjna, grona ekspertów wnosiły wydatny wkład 
w inicjowanie i opracowywanie aktów normatywnych. Równocześnie trwały 
prace nad porządkowaniem prawa.

Rząd będzie te działania kontynuował, przedkładając projekty nowych regula-
cji ustawowych oraz doskonaląc stosowanie przyjętych rozwiązań prawnych.

Rząd bardzo wysoko ocenia możliwości wykorzystania uwag i wniosków 
komisji sejmowych. Wspólna troska o podstawowe dobro naszego kraju owoco-
wała postępami w przezwyciężaniu kryzysu społeczno-gospodarczego, budowa-
niu porozumienia narodowego, umacnianiu praworządności, walki z przejawami 
zła. Rząd będzie dbał, by ustawy i uchwały Sejmu były ściśle realizowane, a wnio-
ski pokontrolne rygorystycznie wdrażane. Wyrażam przekonanie, że Wysoka Izba, 
komisje sejmowe, obywatele posłowie, Rada Społeczno-Gospodarcza udzielą  
w nowej kadencji wsparcia organom wykonawczym a dogłębna kontrola i życzli-
wa krytyka sprzyjać będą doskonaleniu pracy całej administracji państwowej.

Obywatelu Marszałku!
Obywatele Posłowie!
Nakreślone zadania wymagają zmian w strukturze naczelnych i central-

nych organów administracji państwowej, zmniejszenia ich liczby, poszerzenia 
zakresu działania, usprawnienia procesów zarządzania.

W ostatnich latach przeprowadzony został pierwszy etap zmian zakresu 
działania i struktury naczelnych i centralnych organów administracji. Określona 
została funkcja Komisji Planowania, jako sztabowego organu rządu. Powołano 
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Komitet Nauki i Postępu Technicznego, ustalono – zgodnie z wymogami refor-
my gospodarczej – rolę i zadania banków. Podjęta została i częściowo przeprowa-
dzona kontraktacja ogniw administracji państwowej. Obecnie powstały warunki 
do uczynienia dalszego istotnego kroku na tej drodze. W imieniu ustępującego 
rządu wniesiony został do Laski Marszałkowskiej, a przed chwilą uchwalony 
przez Wysoki Sejm projekt ustawy o zmianach w zakresie działania i struktu-
rze niektórych naczelnych oraz centralnych organów administracji państwowej. 
Wyrażam przekonanie, że przyczynią się one w istotny sposób do usprawnienia 
funkcjonowania tych ogniw rządowych, które wpływają na realizację zadań po-
wszechnie podnoszonych w kampanii wyborczej.

Kolejnym etapem doskonalenia centralnych ogniw rządowych będzie 
ustawowe określenie funkcji Rady Ministrów oraz pełniejsze ustalenie roli 
ministerstw funkcjonalnych i działowo-gałęziowych, które działają nie tylko 
w sferze gospodarczej. Następnie po wykrystalizowaniu się optymalnych struk-
tur organizacyjnych w przemyśle i innych działach, przyjdzie z pewnością pod-
jąć dalsze rozstrzygnięcia dotyczące organizacji ministerstw gospodarczych.

Przeprowadzone obecnie i w przyszłości zmiany rząd będzie łączyć 
z doskonaleniem pracy ministerstw i urzędów centralnych, uproszczeniem 
struktur oraz racjonalizacją i likwidacją przerostów zatrudnienia.

Kończąc, pragnę zapewnić Wysoką Izbę, iż rząd odzwierciedlający so-
jusznicze współdziałanie partii, stronnictw politycznych i bezpartyjnych dzia-
łać będzie zdecydowanie i konsekwentnie na rzecz realizacji linii IX Zjazdu 
partii, linii porozumienia, walki i socjalistycznych reform, a także Deklaracji 
wyborczej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu PRL z 12 listopada
1985 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 17-43.

Mieczysław Rakowski 
Expose z 13 października 1988 r.

Obywatelu Marszałku!
Wysoki Sejmie!
To nieprawda, że Polska musi cierpieć na zastój, beznadziejne dreptanie 

w miejscu, stawać się krajem zamieszkanym przez zniechęconych i zgorzknia-
łych ludzi.

To nieprawda, że w Polsce nie można zrobić nic dobrego. Taki obraz 
Polski jest kłamliwy, zafałszowany.

Prawdą natomiast jest, że Polska to kraj, który dotychczas nie może się 
uporać ze skutkami kryzysu społeczno-gospodarczego. Jego przejawy widocz-
ne są w niemal każdej dziedzinie życia. Wielu ludzi, nawet ciężkiej i wydajnej 
pracy, nie może związać końca z końcem. Codzienność jest uciążliwa, przykra, 
nie do zniesienia na dłuższą metę.

jezyk_polskiej_polityki.indd   373 2005-11-28   09:09:03



374

Rząd, wykorzystując wszystkie istniejące realne możliwości, będzie dążył 
do złagodzenia i zlikwidowania wszystkiego tego, co utrudnia życie, co budzi 
uzasadnione niezadowolenie.

Nie zapowiadam, co w pierwszej kolejności będziemy czynić, ponieważ 
zapowiedzi było już za wiele. Rząd będzie informował społeczeństwo nie tyle  
o zamierzeniach, a więcej – i pragnę aby częściej – o decyzjach i ich skutkach.

To, co zamierzam Wysokiej Izbie przedstawić, wolne jest od liczb i pro-
centów. Znajdują się one w obszernym raporcie o stanie państwa na dzień  
13 października 1988 r., który przekazałem do wiadomości obywateli posłów. 
Raport publikuje ponadto dzisiejsza „Rzeczpospolita” a skrót pozostałe środ-
ki masowego przekazu. Jest to swego rodzaju protokół zdawczo-odbiorczy. 
Z jego lektury obywatele posłowie dowiedzą się, jaką schedę obejmuje rząd, 
jakie problemy wymagają rozwiązania.

Polska jest krajem milionów ludzi chcących pracować dobrze i wydajnie. 
Rzeczą rządu jest tworzyć warunki, które ułatwią, aby żaden wysiłek fizyczny
i umysłowy nie poszedł na marne. Naszą misję upatruję w uporczywym łama-
niu barier, utrudnień, biurokratycznych hamulców, tworzeniu warunków dla 
inicjatywy i przedsiębiorczości.

Proponuję sojusz rządu z wszystkimi tymi rodakami, którzy mają, dość 
poprzestawania na małym, tłumienia inicjatywy jednostki, głupoty i bezmyśl-
ności, oszukiwania siebie i państwa, bezdusznej biurokracji, nieufności władzy 
wobec obywatela, nadmiernej ilości kontroli odrywających kadrę od pożytecz-
nej pracy, pozorowanych działań, fatalistycznego „jakoś to będzie”, nonsen-
sów wołających o pomstę do nieba.

Taki sojusz jest potrzebny.
Proponuję sojusz przeciwko wyrzucaniu miliardów złotych za okno,  

w błoto, przeciwko marnotrawstwu niewyczerpanej rezerwy – zdolności i dy-
namiki człowieka. Wiem, że niełatwo o taki sojusz, ale jest on nie tylko po-
trzebny, lecz wręcz konieczny.

Proponuję sojusz przeciwko wszystkim tym, którzy na każdą nową, 
niezwyczajną propozycję odpowiadają: to się nie da zrobić, tego nie można, 
na to nie ma pieniędzy, oni na to się nie zgodzą itp.

Pozwolę sobie zacytować fragment wypowiedzi prymasa Polski kardy-
nała Józefa Glempa udzielonej Telewizji Polskiej po powrocie z ostatniego 
pobytu w Rzymie do kraju: „Nam wszystkim, powiedział prymas, uprzykrzyło 
się oczekiwanie na coś, trzeba się brać razem za kształtowanie rzeczywistości. 
Potrzebny jest wspólny wysiłek”.

Liczę na pomoc i wsparcie wszystkich rodaków. Wielu z nich nadesłało 
mi gratulacje, zapewniając o swym poparciu dla reformatorskich działań rzą-
du. Wierzę, iż potwierdzą to czynami.

Liczę na przychylność i poparcie ze strony wielomilionowej Polonii. 
Drzwi do ojczystego kraju otworzymy jeszcze szerzej dla każdego, kto czuje 
się związany z ziemią swych ojców i dziadów, kto chce widzieć Polskę, z której 
chce być dumny. Zgadzamy się z rzecznikami pełnego unormowania stosun-
ków z wychodźstwem.
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Liczę na życzliwość i współdziałanie wybitnych osobistości ze świata poli-
tyki, przemysłu i handlu, nauki i kultury oraz dziennikarstwa, z którymi zetkną-
łem się w minionych dziesięcioleciach podczas licznych spotkań międzynarodo-
wych na wszystkich kontynentach. Dziękuję im za nadesłane mi życzenia oraz 
słowa zachęty. Proszę ich o udział w kształtowaniu przychylnego stosunku świa-
towej opinii publicznej do wielkich przemian jakie dokonują się w moim kraju.

Liczę na niegasnące polityczne poparcie mojej partii, jej Komitetu 
Centralnego i Klubu Poselskiego PZPR.

Pracę państwową rozpocząłem blisko osiem lat temu pod kierownic-
twem Wojciecha Jaruzelskiego i będę chciał być premierem z jego szkoły. To-
warzyszu generale! Bardzo liczę na twoją przyjaźń, wsparcie i radę.

Rząd, którym pokieruję, czerpać będzie inspirację polityczną z koalicji 
partii, które określiły jego podstawową konstrukcję. Jako premier i członek 
Biura Politycznego, zgodnie z intencją VII Plenum Komitetu Centralnego 
PZPR, zaproponuję taką relację stosunków rząd – kierownictwo partii, aby 
aprobata polityczna dotyczyła tylko głównych kierunków polityki rządowej,  
a zwłaszcza jej społecznych aspektów.

Liczę też na pomoc i poparcie ze strony naszych tradycyjnych sojuszni-
ków – Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratyczne-
go. Przeszliśmy z nimi szmat drogi. Nieraz była ona kręta i wyboista. Dzisiaj 
tworzymy układ partnerski. Rząd będzie dbał o to, aby współpraca i współ-
działanie trzech partii w strukturach administracji państwowej – centralnej  
i szczególnie terenowej, przebiegała bez napięć i nieporozumień.

Liczę na, pomoc i życzliwość kierownictw oraz członków PAX-u, 
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego i Polskiego Związku Kato-
licko-Społecznego.

Starać się będziemy o rzetelne partnerstwo ze związkami zawodowymi  
i społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, o żywe więzi z samorzą-
dami załóg zakładów pracy, o stałą i bliską współpracę z organizacjami mło-
dzieżowymi, ze związkami skupiającymi ludzi kultury i nauki oraz istniejącymi 
i powstającymi stowarzyszeniami społecznymi.

Wysoki Sejmie!
Podczas odbytych w minionych dwóch tygodniach spotkań z przedsta-

wicielami różnych środowisk, nierzadko stawiano mi pytanie o tzw. filozofię
rządzenia.

Odpowiadam: nowy rząd przystąpi do pracy ze świadomością; że trzeba 
wykarczować wszystko, co jest jeszcze masą spadkową okresu stalinowskiego.

Będziemy tworzyć fakty kształtujące oblicze Polski demokratycznej, 
praworządnej, nowoczesnej, a wszystko co stoi na głowie, stawiać na nogi. 
Chodzi o taki socjalizm, w którym każdy rzetelny patriota czułby się dobrze, 
miał możliwość wpływu na sprawy swojego zakładu pracy, osiedla, na wła-
dze terenowe i centralne.

Polska jutra może i powinna być krajem innowacji technicznych, spo-
łecznych i politycznych. To nie marzycielstwo. To realna szansa. Trzeba w nią 
uwierzyć! Trzeba ją wykorzystać.
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Wyznajemy filozofię reform szybkich i radykalnych docierających do
rdzenia zła. Będzie to zarazem filozofia kroków stopniowych, gruntownych
w praktyce, uzależnionych od zakresu ich zrozumienia przez zainteresowa-
ne środowiska i całe społeczeństwo. Ci, którzy chcą gwałtownie przyspieszać 
społeczne i polityczne przemiany, wychodząc z założenia, że jedynym czynni-
kiem kształtującym rzeczywistość jest wola ludzka, powodują konflikty, które
wypaczają reformy, a potem hamują ich bieg. Niecierpliwi, najczęściej uzysku-
ją skutki odwrotne do swoich celów.

Polskie społeczeństwo jest już znieczulone na programy, projekty i zapo-
wiedzi. Wierzy tylko w czyny. Inflacja słów stała się nie mniejsza jak pieniędzy.
Będziemy pracować codziennie, mając w głowie i przed oczyma:

– złość i bunt młodych powodowany kolejką mieszkaniową i poczuciem, że Pol-
ska to dziś kraj złych perspektyw,

– lęk starszych przed zubożeniem na starość,
– niepewność bezpieczeństwa socjalnego oraz osiągniętego już poziomu życia. 

Brak nadziei na osiągnięcie standardów, jakie w Europie końca XX wieku są 
na ogół rzeczą normalną,

– niewiarę znacznej części społeczeństwa w reformy i przemiany oraz wyrosłe na 
tym gruncie nastroje pesymizmu, biernego wyczekiwania, często apatii i goryczy.

Ale będziemy również pamiętać o głęboko zakorzenionych uproszcze-
niach, według których każdy musi jakoś żyć, niezależnie od swego wysiłku,  
a rząd ma dać podwyżkę, towary na rynek, klucze do mieszkania. A także  
o paraliżującej zawiści, która każe zabiegać raczej o to, aby nikt nie miał za 
dużo, niż o to, aby wszyscy osiągali więcej.

Takie są i będą punkty orientacyjne i wyznaczające naszą filozofię rzą-
dzenia.

Kierunek głębokich przemian społecznych i ekonomicznych wyznacza 
reforma gospodarcza. Jej istotą musi być szukanie normalności, rozwiązań 
prostych, logicznych i skutecznych, a przede wszystkim zrozumiałych dla lu-
dzi i akceptowanych przez nich.

Nie będziemy rządem dogmatycznego zapatrzenia w abstrakcyjne mode-
le ekonomiczne. Chodzi o szybkie społeczne skutki gospodarowania. Unikać 
będziemy takich rozwiązań, które pobudzają sprzeciw ogólnospołeczny, ale 
bez ostrych posunięć się nie obejdzie. Trzeba będzie nadepnąć na różne odci-
ski. Część ludzi musi to zaboleć. Oczywiście nie tych, którzy pracują wydajnie 
i efektywnie, którzy podejmują trud i ryzyko reformy, są nią zainteresowani i ją 
wdrażają. A takich przecież jest bardzo wielu. Oni właśnie w praktyce dowo-
dzą, że inni mogą zrobić znacznie więcej niż dziś. To też powinno być jednym 
z głównych kryteriów polityki kadrowej.

Czy trzeba bać się reformy? Tak. Mogą i powinni się jej bać autorzy niby-
-sukcesów, manipulanci wskaźnikami i cenami, zbijający fortunę sposobami 
nieuczciwymi i wreszcie amatorzy obijania się. Ci ostatni będą musieli walczyć 
o ekonomiczne przetrwanie. Zaś tym, którzy z różnych, niezawinionych przez 
nich przyczyn nie mogą dać z siebie więcej, państwo i społeczeństwo okaże 
pomoc w walce z trudnościami.
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Nie będziemy obiecywać wszystkim wszystkiego, czego pragną, aby po-
tem wszystkim dawać z opóźnieniem część tego, co obiecano i to z uszczerb-
kiem dla celów reformy. (...)

Patrzymy na Londyn jako na ważny ośrodek kształtowania sytuacji poli-
tycznej w Europie. Pragniemy, aby przebieg wizyty przyczynił się do umocnie-
nia wzajemnego zaufania i współpracy pomiędzy Wielką Brytanią i Polską.

Z prawdziwie szczerym zadowoleniem odnotowujemy rozwój stosun-
ków polsko-włoskich, które nabierają wręcz modelowego charakteru. Nie 
uchodzi w szczególności naszej uwadze realistyczne spojrzenie czołowych 
polityków Republiki Włoskiej na nasz kraj i jego problemy.

Co się tyczy Francji, chcemy wierzyć, że zapewnienia, które usłyszałem 
od ministra spraw zagranicznych p. Dumasa w czasie mojego pobytu w czerw-
cu br. w Paryżu, o żywym zainteresowaniu rządu francuskiego poprawą trady-
cyjnie dobrych stosunków polsko-francuskich – wkrótce się zmaterializują.

Wysoki Sejmie!
Nasza polityka zarówno zagraniczna, jak i wewnętrzna, kształtować się 

będzie pod znakiem otwarcia.
Im więcej uda nam się zgromadzić sił, tym szerszy będzie pluralizm  

i swobody. Celem rządu, któremu przewodniczę jest taka poprawa sytuacji, 
która wzmocni społeczne postawy prosocjalistyczne. Umożliwi to dalszy, 
szybszy postęp niezbędnych reform politycznych.

Prezentuję tu filozofię śmiałości, stopniowości i równowagi sił. Będzie
ona wytyczała praktyczne działania rządu. Nie zawahamy się silną ręką za-
pewnić spokój państwu i obywatelom, porządek dla reform, bezpieczeństwo 
socjalistycznej orientacji Polski. Wiem, że mogę liczyć w tej sprawie na ak-
tywność służb powołanych do zabezpieczenia ładu i porządku prawnego 
oraz niezawodne poparcie ludowego Wojska Polskiego. Należę nie od dziś 
do przekonanych i zwolenników demokracji i zdecydowanych przeciwników 
anarchizacji życia społecznego.

Nie zawahamy się śmiało i bez kunktatorstwa przezwyciężać konserwa-
tywne opory, torować drogę przemianom, podejmować wyzwania nadchodzą-
cego przełomu stulecia.

Odrzucamy pozostałości metod rządzenia, stosunków społecznych, po-
litycznych i gospodarczych, które się przeżyły i blokują postęp. Ale też rząd nie 
pozwoli podważać socjalizmu, natomiast pragnie go odświeżać i wzmacniać.

Nie będę przewodzić rządowi zachowawczemu.
Rząd nasz rozpocznie pracę w przededniu otwarcia obrad „okrągłego 

stołu”. Idziemy do niego z najlepszą wolą. Zmierzamy do rozumnego kom-
promisu, który zapewniałby maksimum możliwej w tej chwili odmiany stosun-
ków, przy niezbędnym zabezpieczeniu stabilności socjalistycznego państwa.

 Porozumienie jest możliwe. Porozumienie jest konieczne. Porozumienie 
zakłada jednak kompromis i współodpowiedzialność. Droga porozumienia 
prowadzi przez etapy, na których będzie się sprawdzać wiarygodność zobo-
wiązań i rzetelność współodpowiedzialności. Idąc tą drogą możemy dojść da-
leko i osiągnąć wiele.
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Jeżeli jednak ultrasi zaczną dzielić skórę na nieupolowanym niedźwiedziu,  
a niepokojące sygnały o takich zamiarach nadchodzą z różnych stron, jeśli zechcą 
maksymalizować żądania i stronić od rozumnego kompromisu oznaczać to bę-
dzie, że nie dojrzało jeszcze u nich zrozumienie rzeczywistych potrzeb Polski.

Z tej Wysokiej Trybuny uważam za celowe jako szef  rządu socjalistycznego 
państwa polskiego przestrzec przed zgubnymi następstwami działań nieodpowie-
dzialnych, stwarzaniem faktów dokonanych, destabilizowaniem życia kraju.

Oczekujemy, że większość naszych sióstr i braci, że wszystkie realistycz-
ne i miłujące naszą polską ziemię siły narodu poprą dzieło reform i poro-
zumienia, że przeciwstawią się wszystkiemu, co te wielkie nadzieje i szanse 
mogłoby zakłócić. (...)

Oświadczam przed Wysoką Izbą: uważam za historycznie i politycznie 
uzasadnione dążenie do rozszerzenia koalicji sił sprawujących władzę. Chcę 
wierzyć, że w końcu zwycięży wyrażony przez jednego z moich rozmówców, 
aktywnych działaczy katolickich pogląd, że absencja jest już dziś rzeczą szko-
dliwą. Stanie z boku i ograniczanie się do mniej lub bardziej słusznej krytyki 
jest bez wątpienia znacznie większym komfortem aniżeli udział we współ-
rządzeniu i – co pragnę szczególnie podkreślić – ponoszeniu współodpowie-
dzialności „Najłatwiej – jak napisał do mnie obywatel Kruk z Białej Podlaskiej 
– jest zrobić interes na krytykowaniu władzy”.

Opinii publicznej pozostawiam polityczną wymowę stanowiska zajętego 
przez moich rozmówców.

Można oczywiście spojrzeć na odmowy, jakich mi udzielono według 
przysłowia „Co się odwlecze, to nie uciecze”. W związku z tym wszystkie pro-
ponowane stanowiska zachowuję nie obsadzone. Drzwi pozostaną otwarte.

Starałem się stworzyć rząd złożony z ludzi odważnych, niekonwencjonal-
nych, których nie trzeba będzie zachęcać do reformowania systemu społeczno-
-gospodarczego, zdolnych do prowadzenia stałego dialogu ze społeczeństwem.

Ocena dotychczasowego dorobku zawodowego, kwalifikacji, postaw
i zamiarów prezentowanych przez poszczególnych kandydatów oraz wspo-
mniane konsultacje społeczne i polityczne stały się podstawą do przedsta-
wienia Wysokiej Izbie nowego składu Rady Ministrów. Proponowane kan-
dydatury uzyskały poparcie środowisk, w których działają, a także aprobatę 
komisji współdziałania partii i stronnictw politycznych oraz prezydium Rady 
Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

Nie przedstawiam Wysokiej Izbie kandydata na stanowisko przewodniczą-
cego Komisji Planowania, ponieważ zamierzam wystąpić do Sejmu z propozycją 
zmiany ustawy o planowaniu, co spowoduje inne niż dotychczas usytuowanie 
organu planowania w strukturach zarządzania gospodarką narodową. Sprawa 
wymaga jednak poważnej dyskusji w gronie nowo powołanej Rady Ministrów. 
Nie uważam za rozsądne decydowanie o tak ważnej sprawie w pojedynkę.

W najbliższym czasie wystąpię także do Wysokiego Sejmu o stosowną 
regulację ustawową umożliwiającą ministrowi – kierownikowi Urzędu Postępu 
Naukowo-Technicznego i Wdrożeń przewodniczenie Komitetowi do Spraw 
Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów.
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Pragnę poinformować także obywateli posłów, że w celu umocnienia 
operatywnego oddziaływania na gospodarkę powołam Komitet Ekonomicz-
ny Rady Ministrów, którym kierować będzie wicepremier. Nad rozległą pro-
blematyką społeczną i polityczną czuwać będzie Komitet Społeczno-Politycz-
ny Rady Ministrów.

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 39. posiedzenia Sejmu PRL z 13-14 paź-
dziernika 1988 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 6-22.

Czesław Kiszczak 
Wstępne expose z 2 sierpnia 1989 r.  
(przed wyborem na premiera)

Obywatelu Marszalku!
Wysoki Sejmie!
W świadomości społecznej dominują problemy gospodarcze. Od nich 

zależą dalsze losy kraju. Sytuacja pogarsza się dramatycznie – załamał się ry-
nek, galopuje inflacja, społeczeństwo ogarnia lęk o elementarne warunki bytu.
Taki jest stan rzeczy.

Jeśli przyszły Rząd przy poparciu posłów i senatorów nie znajdzie sku-
tecznych sposobów zmiany sytuacji, krajowi grozi katastrofa, która może 
„zmieść” nie tylko Rząd.

Mam świadomość, że moja kandydatura na premiera jest w tej sytuacji 
pewnym zaskoczeniem, zwłaszcza z uwagi na dotychczasową moją działal-
ność. Jednak długoletnie doświadczenie polityczne, państwowe, organizacyj-
no-menedżerskie, zdobyte w kierowaniu dużymi zespołami, skłoniły mnie do 
podjęcia się tego zadania.

Nie jestem fachowcem od spraw ekonomicznych, mam jednakże wolę 
stworzenia warunków działania dla najlepszych w kraju specjalistów w dzie-
dzinie gospodarki.

Opowiadam się za pełną otwartością i jawnością poczynań Rządu. W sze-
rokiej społecznej kontroli jego działania widzę niezwykle istotny czynnik, we-
ryfikujący trafność przyjmowanych rozwiązań. Dlatego uważam za ze wszech
miar słuszne powołanie wspólnej, nadzwyczajnej senacko-sejmowej komisji do 
kontroli działalności gospodarczej Rządu.

Ustępujący Rząd premiera Mieczysława Rakowskiego nie miał zbyt wiele 
czasu, by się skutecznie przeciwstawić wieloletnim, negatywnym tendencjom 
w gospodarce. Zapoczątkował jednak działania zmierzające we właściwym 
kierunku. Nowy Rząd powinien je kontynuować, analizując przy tym uważnie 
zarówno osiągnięcia, jak i niepowodzenia poprzedniego gabinetu.

Wchodzimy w czas wielkiej próby, wynikającej z konsekwencji podjętej 
decyzji o urynkowieniu gospodarki. Jeżeli Wysoka Izba powierzy mi misję 
sformułowania Rządu, to oświadczam, że uczyni on wszystko co w jego mocy, 
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aby zabezpieczyć warunki realizowania tej nieuchronnej operacji ekonomicz-
nej. Z tą też myślą noszę się zamiarem powierzenia stanowiska wicepremiera 
obywatelowi posłowi Ireneuszowi Sekule, piastującemu tę funkcję w poprzed-
nim gabinecie, na którego zdolności i fachowość liczę.

Obywatelu Marszałku!
Wysoka Izbo!
Byłoby rzeczą nieskromną i przedwczesną prezentowanie już dzisiaj 

całościowej i skonkretyzowanej wizji programu przyszłego Rządu. Na to po-
trzeba czasu, głębokich przemyśleń i bardzo szerokich konsultacji. Pragnę 
zwrócić jednak uwagę na niektóre kluczowe kwestie.

Opierając się na opiniach i ocenach wielu wybitnych ekonomistów o róż-
nej orientacji politycznej, w tym również zasiadających w parlamentarnych 
lawach, uważam, że program Rządu – w szeroko rozumianej płaszczyźnie 
ekonomicznej – obejmować powinien trzy rodzaje przedsięwzięć.

Po pierwsze – zestaw posunięć doraźnych na okres najbliższych kilku 
miesięcy, powstrzymujący realne niebezpieczeństwo całkowitej destabilizacji 
gospodarczej, a w konsekwencji nawet politycznej. Główny punkt to ratowa-
nie rynku przez stworzenie możliwości podaży, szczególnie żywności i innych 
artykułów pierwszej potrzeby. Podjęte będą musiały zostać drastyczne środ-
ki, w tym zwłaszcza wstrzymanie frontu inwestycyjnego, zweryfikowanie pod
względem celowości i opłacalności naszego eksportu, w tym bydła; następnie 
oszczędności budżetowe, nie wyłączając, niestety, niektórych odcinków sfery 
socjalnej; wreszcie powstrzymanie nadmiernego wypływu pieniądza.

Szczególną uwagę przywiązywać powinien Rząd do przeciwdziałania 
ostrym trudnościom w pierwszej fazie procesu urynkowienia. Dlatego moim 
zdaniem – utrzymana powinna zostać funkcja pełnomocnika rządu do spraw 
urynkowienia, wyposażonego w pełnomocnictwa umożliwiające zapobieganie 
zakłóceniom w dostawach żywności, zwłaszcza mięsa i jego przetworów, do 
dużych aglomeracji miejsko-przemysłowych. Zamiar ten, wynika z pełnego 
zrozumienia ciężarów i trudności, które stały się udziałem wielu polskich ro-
dzin. Rząd będzie miał stale na uwadze pilną potrzebę złagodzeni codzien-
nych niedogodności, jakie znoszą obywatele, zwłaszcza kobiety, matki i żony 
oraz ludzie w starszym wieku – weterani pracy, emeryci i renciści.

Nadzwyczajna sytuacja rodzi potrzebę nadzwyczajnych decyzji. Widzę 
na przykład możliwości znacznych oszczędności w sferze wydatków budże-
towych, w tym kontynuowanie działań oszczędnościowych, realizowanych  
w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 
choć równocześnie podkreślam, że wymagają one starannego przemyślenia  
i szerokich konsultacji, gdyż nieść mogą także ujemne skutki.

Chciałbym przedstawić Wysokiej Izbie, klubom parlamentarnym pod 
rozwagę myśl o powołaniu zespołu ekspertów, wywodzących się ze wszyst-
kich ugrupowań i orientacji politycznych oraz cieszących się ich zaufaniem, 
który dla potrzeb Rządu w trybie pilnym i nadzwyczajnym opracowałby 
wariantową koncepcję planu ratunkowego gospodarki, zwłaszcza w zakresie 
przezwyciężenia inflacji.
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Po drugie – działania o wymiarze średnioterminowym, obliczone na 
najbliższe półtora – dwa lata. Obejmowałyby one przedsięwzięcia, prowa-
dzące do znacznego zaawansowania w procesie urynkowienia gospodarki, 
samowystarczalności żywnościowej, w tym mięsa i jego przetworów, ale sprzę-
żone z celową polityką interwencjonizmu państwowego, służącego między 
innymi odpowiedniemu kształtowaniu i umacnianiu rynku, a także realizacji 
ważnych celów gospodarczych i społecznych.

W warunkach ostrej nierównowagi, racjonalny interwencjonizm jest spra-
wą konieczną, gdyż same mechanizmy rynkowe samoistnie nie rozwiążą wielu 
poważnych problemów, którym nie możemy przyglądać się bezradnie. Mam na 
myśli na przykład spadek produkcji rolnej, mięsa, mleka. Jest on w szczególności 
niezbędny dla przezwyciężenia organizacyjno-biurokratycznych barier, hamują-
cych proces urynkowienia, przykładowo walki z wyjątkowo szkodliwymi ekono-
micznie i społecznie praktykami monopolistycznymi. Interwencjonizm może 
jednakże znaleźć się w instrumentach kierowania tylko wówczas, gdy zawiodą 
inne i musi być podporządkowany regułom i mechanizmom ekonomicznym.

I po trzecie – działania o charakterze strategicznym. Określa je uzgod-
niona przy okrągłym stole formuła budowy nowego ładu ekonomicznego 
opartego na pluralizmie ekonomicznym, rzeczywistym równouprawnieniu 
wszystkich form własności i gospodarce towarowo-pieniężnej.

Realizacja celów strategicznych możliwa będzie tylko wówczas, jeżeli 
działania doraźne i w krótszym horyzoncie czasowym będą im podporządko-
wane i spójne z głównymi kierunkami przemian.

Nie może ulegać wątpliwości, iż sprawą najwyższej rangi w całokształ-
cie poczynań Rządu jest i będzie rolnictwo oraz problemy wyżywienia na-
rodu w najbardziej szeroko rozumianym zakresie. Rolnictwo i gospodarka 
żywnościowa mogą stać się jednym z podstawowych filarów i stymulatorów
rozwoju całej gospodarki narodowej, czynnikiem nakręcającym koniunkturę, 
przysparzającym tak bardzo potrzebnych krajowi dewiz. Jak twierdzi wielu 
fachowców tkwią w rolnictwie duże rezerwy; niekiedy zupełnie proste, dające 
się uruchomić bez większych nakładów i bez większych inwestycji.

Jestem przekonany, że polskiej gospodarki nie można uzdrowić bez da-
leko idących przekształceń stosunków własnościowych. Nowy Rząd w trybie 
pilnym powinien podjąć działania zmierzające do uspołecznienia własności 
państwowej, głównie przez wprowadzenie akcji pracowniczych.

Od dawna jestem zwolennikiem utworzenia instytucji promocyjno-kredy-
towej pod nazwą Akcjonariat Pracowniczy, który ułatwiałby i upowszechniał 
nabywanie akcji przez pracowników, wiązał ich z zakładem, wiązał ich z ilością 
i jakością produkcji, z kosztami, z oszczędnością.

Za niezbędne uważam utworzenie w ramach nowego gabinetu Minister-
stwa Skarbu o dużych pełnomocnictwach, w tym w sprawach rygorystycznej 
lecz sprawiedliwej i stymulującej produkcję polityki podatkowej. Zarządzało-
by ono także całością majątku narodowego, wszystkimi dobrami kraju.

Opowiadam się za tym, by kierunki i zakres przekształcania stosunków 
własnościowych, w tym prywatyzacji pewnej części własności państwowej 
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oraz jej wykup przez kapitał zagraniczny były dokonywane wyłącznie na 
gruncie decyzji parlamentu i w oparciu o bardzo precyzyjne przepisy.

Całokształt polityki Rządu, w jej wymiarze długofalowym, powinien być 
podporządkowany generalnemu priorytetowi – zwalczaniu inflacji i uzdrowie-
niu pieniądza. Nie ma normalnej gospodarki, normalnego państwa bez stabil-
nej, solidnej waluty. Nie ma innej drogi ku silnemu, stabilnemu państwu, jak 
stworzenie gospodarki towarowo-pieniężnej opartej na unormowaniu rynku 
i zdrowej złotówce.

Nie jest także możliwe normalne funkcjonowanie gospodarki bez wyelimi- 
nowania liznych barier, wynikających z biurokratycznej patologii, z indolen-
cji i ociężałości różnych ogniw administracyjnych i gospodarczych. Mógłbym 
mnożyć przykłady nonsensów. Jestem przekonany, że każdy z obywateli posłów 
również mógłby zaprezentować pokaźny ich katalog. Nowy Rząd powinien zde-
cydowanie postawić na przezwyciężenie absurdalnych nieraz przeszkód i trud-
ności blokujących rozwiązania słuszne, rozwiązania logiczne.

Trudnym problemem pozostają kwestie wiążące się z ekonomicznymi 
powiązaniami Polski ze światem. Na razie nie potwierdzają się rachuby na 
nadzwyczajną pomoc Zachodu, nadzieje na strumień dolarów ożywiających 
naszą gospodarkę. Pomimo to trzeba podjąć wysiłki dla ukształtowania jak 
najkorzystniejszych międzynarodowych kontaktów gospodarczych. Trzeba 
więc osiągnąć stan wewnętrznej stabilizacji. Gospodarka czy handel nie oglą-
dają się bowiem na sympatie i sentymenty. Tylko spokojna, wewnętrznie upo-
rządkowana Polska może liczyć na przypływ kapitału.

Są to problemy jakie powinien postawić przed sobą nowy Rząd i konsekwent-
nie realizować, odwołując się do rad i opinii wszystkich klubów poselskich i apro-
baty parlamentu. Nade wszystko jednak gabinet musi cierpliwie szukać zrozumie-
nia i zaufania społeczeństwa.

Obywatele Posłowie!
Doniosłe znaczenie dla dalszego biegu spraw kraju ma rozległa sfera 

polityczno-społeczna. Na plan pierwszy wybija się rozwój procesu demokra-
tyzacji. Pluralizm struktur i poglądów, jawność życia publicznego, rządy prawa 
są społeczeństwu potrzebne tak samo; jak zdrowa i stabilna gospodarka.

Zasadnicze kierunki demokratyzacji określone zostały w porozumie-
niach „okrągłego stołu”, które wypłynęły z myśli programowych wszystkich 
ugrupowań politycznych i związkowych, reprezentowanych przez kluby po-
selskie w parlamencie. Zahamowanie ich realizacji oznaczałoby zaprzepasz-
czenie tego społecznie akceptowanego dorobku.

Jestem przekonany, że Rząd powinien podjąć energiczne działania dla 
stworzenia podstaw prawnych nowego modelu życia publicznego.

Po pierwsze – ważnym i pilnym zadaniem wydaje się być przyjęcie usta-
wy o partiach politycznych. Wiąże się z tym, obok obowiązującego od nie-
dawna nowego Prawa o stowarzyszeniach, potrzeba zagwarantowania prawa 
do wolności zgromadzeń.

Po drugie – rychłego ukończenia wymagają prace nad zmianami w Pra-
wie karnym, w Prawie o wykroczeniach, a także w Prawie cywilnym.
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Po trzecie – przyspieszenia oczekują prace legislacyjne, zmierzające do 
poddania sądowej kontroli w zasadzie wszystkich decyzji administracyjnych  
z nielicznymi – wyraźnie ustawowo określonymi wyjątkami. Wreszcie po czwar-
te – istotne znaczenie dla wewnętrznej demokratyzacji mieć będą ustawy o mie-
niu komunalnym i samorządzie terytorialnym, uproszczenia w polityce pasz-
portowej oraz utworzenie Rady Programowej Radia i Telewizji.

Pragnę podkreślić, że nie można traktować demokracji jako pojęcia 
wyizolowanego. Polsce potrzeba demokracji, ale także i dyscypliny. Usunięcie 
wielu nieporządków w naszym kraju nie wymaga wielu nakładów, czy też de-
wizowego wsparcia, lecz właśnie dyscypliny i poczucia odpowiedzialności.

Chciałem w tym kontekście podkreślić, że demokratyczne, silne i rządne 
państwo polskie powinno być wspólną troską wszystkich Polaków, bez wzglę-
du na przekonania, bez względu na poglądy i organizacyjną przynależność.

Proszę Szanownych Obywateli Posłów o potraktowanie mojego wystąpie-
nia jako osobistej wizji spraw i problemów, które staną przed nowym Rządem. 
Wymaga ona pogłębienia, a więc wszechstronnych konsultacji i weryfikacji.

Jeśli Wysoka Izba powierzy mi misję utworzenia Rządu – zarysowane tu myśli 
staną się zaczynem i kanwą programu, jaki zostanie zaprezentowany w sejmowym 
expose. Dziękuję Szanownym Posłankom i Obywatelom Posłom za uwagę. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 4 .posiedzenia Sejmu PRL z 2 sierpnia
1989 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 205-210.
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Premierzy III Rzeczypospolitej

Tadeusz Mazowiecki 
Wstępne expose z 24 sierpnia 1989 r.

Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!
Chcę utworzyć Rząd zdolny do działania dla dobra społeczeństwa, na-

rodu i państwa. Będzie to Rząd koalicji na rzecz gruntownej reformy pań-
stwa. Dziś takie zadanie może podjąć tylko Rząd otwarty na współdziałanie 
wszystkich sił reprezentowanych w parlamencie, uformowany na nowych 
zasadach politycznych.

Historia naszego kraju nabrała przyspieszenia. Stało się to za sprawą 
społeczeństwa, które nie godzi się dalej żyć tak jak dotychczas. Trzeba przy-
wrócić w Polsce mechanizmy normalnego życia politycznego. Przejście jest 
trudne, ale nie musi powodować wstrząsów. Przeciwnie – będzie drogą do 
normalności. Zasadę walki, która prędzej czy później prowadzi do wyelimino-
wania przeciwnika, musi zastąpić zasada partnerstwa. Nie przejdziemy inaczej 
od systemu totalitarnego do demokratycznego.

Musi ulec zmianie dotychczasowa filozofia państwa. Nie może ono zaj-
mować się wszystkim i wszystkiego gwarantować. Powinno ułatwiać i regu-
lować działalność. Najważniejszą rolą Rządu i administracji w tej chwili jest 
otwarcie możliwości działań zbiorowych i indywidualnych.

Chcę być Premierem Rządu wszystkich Polaków, niezależnie od ich poglą-
dów i przekonań, które nie mogą być kryterium podziału obywateli na kategorie.

Dołożę starań, by zasady konstrukcji Rządu były jasne dla wszystkich. 
Zobowiązany jestem do tego zwłaszcza wobec „Solidarności”. Pomocą bę-
dzie zrozumienie ze strony Kościoła, który zawsze stawał w obronie praw 
człowieka, a troski narodu odczuwał jako własne. Kościół był i jest siłą 
stabilizującą w Polsce.

Przyszły Rząd musi mówić społeczeństwu prawdę. Musi też stworzyć mecha-
nizmy. które pozwolą słuchać głosu opinii publicznej. Pewne problemy będziemy 
poddawać pod jej osąd. Jeśli potrzebne są wyrzeczenia, wszyscy muszą ich sens znać, 
rozumieć i mieć możliwość ustosunkowania się do powstałych problemów.

Wysoka Izbo!
Sprawą najważniejszą dla społeczeństwa jest stan gospodarki narodowej, 

który dziś musi być uznany za krytyczny. Jak jest źle i dlaczego, powiedzia-
no już wszystko. Problemem jest, jak z tego wyjść. Mam pełną świadomość 
wielkiego trudu, jakiego będzie wymagała od nowego powstałego Rządu i od 
wszystkich naprawa gospodarki.

Długofalowym strategicznym celem poczynań Rządu będzie przywróce-
nie Polsce instytucji gospodarczych od dawna znanych i sprawdzonych. Rozu-
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miem przez to powrót do gospodarki rynkowej oraz roli państwa zbliżonej 
do rozwiniętych gospodarczo krajów. Polski nie stać już na ideologiczne 
eksperymenty. Wszelkie zmiany, od których zależą perspektywy narodu i do-
brobyt obywateli, blokuje dzisiaj inflacja oraz brak równowagi gospodarczej,
objawiający się złym zaopatrzeniem i kolejkami, deficytem budżetu państwa
i niezrównoważonym bilansem płatniczym.

Przywrócenie równowagi i zdławienie inflacji jest zadaniem najwyższej
wagi gospodarczej, a także politycznej i socjalnej. Nierównowaga i inflacja
wzmagając napięcia społeczne, mogą podminować polski marsz ku wolności. 
Przy wysokiej inflacji nie ma mowy o stworzeniu warunków do wydajnej pracy
narodu, od której głównie zależał będzie jego byt materialny.

Rząd mając poczucie absolutnej i pilnej potrzeby zmierzenia się z infla-
cją przygotuje zestaw niezbędnych posunięć, korzystając z tego, co starano 
się zrobić do tej pory w Polsce i w innych krajach, a także odwołując się do 
doświadczeń międzynarodowych ekspertów oraz organizacji finansowych.
W szczególności rozpoczniemy bez zwłoki demonopolizację struktur ob-
sługujących rynek żywnościowy, których przerost jest jedną z przyczyn dro-
żyzny oraz zahamowania rozwoju wsi.

Walka z inflacją i przywracanie gospodarce równowagi były zawsze i wszę-
dzie przedsięwzięciami ryzykownymi dla rządów i bolesnymi dla społeczeństw. 
Mając na uwadze skuteczność ekonomiczną antyinflacyjnej operacji, Rząd zrobi
wszystko co możliwe, by była ona jak najmniej dotkliwa. Nie można jednak 
obiecać, że będzie całkowicie nieodczuwalna. Odpowiedzialnie takiej oferty 
nie może złożyć nikt.

Polskie problemy gospodarcze muszą rozwiązać sami Polacy. O powo-
dzeniu zdecyduje nasza własna pomysłowość, praca i cierpliwość, nasz własny 
wysiłek. Nie znaczy to jednak, że w tym trudnym przedsięwzięciu musimy być 
skazani na samotność.

Świat przygląda się zachodzącym u nas przemianom z sympatią i nadzie-
ją. Rząd będzie energicznie dążył do uzyskania dla Polski jak największego 
wsparcia ekonomicznego społeczności międzynarodowej we wszystkich moż-
liwych postaciach w zgodzie z istniejącymi procedurami i zwyczajami. Nie 
będziemy zabiegać o przywileje, których nie dostają inni, znajdujący się w po-
dobnej jak my sytuacji. Będziemy jednak oczekiwać na możliwie maksymalne 
wsparcie naszej własnej pracy nad uzdrowieniem gospodarki.

Rządy nie tworzą same gospodarczej pomyślności narodów i nie wyciągają 
ich z ekonomicznych kryzysów. Niejeden wszakże Rząd dławiąc inicjatywę oby-
wateli i próbując dyrygować wszystkim i wszystkimi, obezwładnił skutecznie 
kraj gospodarczo. Bywały jednak i bywają rządy, które potrafiły odblokować
energię ekonomiczną, drzemiącą w ludziach utalentowanych i pracowitych.

Moim największym pragnieniem jest, by Rząd obecnej koalicji otworzył 
Polakom możliwości podniesienia gospodarczego kraju. Potrzebujemy takich 
mechanizmów prawnych i ekonomicznych, które dadzą ludziom przedsię-
biorczym poczucie bezpieczeństwa dla ich działalności i pozwolą wszystkim 
odnaleźć moralny i materialny sens pracy.
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Wysoka Izbo! 
Podstawowe znaczenie ma problem prawa i praworządności. W ciągu 

45 lat prawo było w Polsce traktowane instrumentalnie, podporządkowane 
aktualnym celom politycznym, a obywatele nie mieli poczucia wolności ani 
świadomości, że prawo ich chroni i jest jednakowe dla wszystkich.

Konieczne jest wprowadzenie rządów prawa, przyznanie każdemu 
obywatelowi praw zgodnych z międzynarodowymi paktami, umowami i kon-
wencjami. Obywatele muszą mieć poczucie wolności, bezpieczeństwa i współ-
uczestnictwa. Poczucie takie mogą mieć tylko w państwie praworządnym,  
w którym każde działanie władzy oparte jest na prawie, a sposób stanowie-
nia, treść i interpretacja jego przepisów odpowiadają społecznemu poczuciu 
sprawiedliwości. Tylko prawo, które ma na celu dobro wspólne, może cieszyć 
się szacunkiem i autorytetem społecznym.

Nie będziemy tworzyć nowej armii czy milicji. Chodzi jedynie o stwo-
rzenie takich gwarancji prawnych, by wszyscy – także wewnątrz tych instytucji 
– mieli poczucie, że służą one społeczeństwu.

Fachowa administracja może skutecznie działać, gdy o jej powoływaniu decy-
dują kryteria kompetencji i obowiązuje ją jedynie lojalność wobec państwa, a nie 
będzie krępowana, tak jak dotychczas, lojalnością wobec poszczególnych partii.

W stosunkach między Rządem i obywatelami niezastąpioną rolę pełnią 
we współczesnych warunkach środki społecznej informacji, zwłaszcza radio 
i telewizja. Muszą one dziś mieć charakter pluralistyczny. Przejście od mono-
polu do pluralizmu uważam w tej dziedzinie za niezbędne.

Wysoka Izbo!
Jestem przekonany, że Polska może spełnić ważną rolę w życiu politycz-

nym, ekonomicznym i kulturalnym Europy. Niezwykle trudna sytuacja ekono-
miczna kraju nie sprzyja optymizmowi także w dziedzinie stosunków między-
narodowych. Rośnie dystans cywilizacyjny między Polską a społeczeństwami 
wysoko rozwiniętych krajów. Pogłębia to zmęczenie Polaków, czego wyrazem 
jest między innymi emigracja, szczególnie ludzi młodych.

Przyjaciele Polski powinni zrozumieć, że nie można czekać aż zaczniemy 
tonąć. Odbudowa ekonomiczna będzie służyć nie tylko naszemu krajowi, ale i ca-
łej wspólnocie europejskiej. Europa jest jednością, obejmuje nie tylko Zachód ale  
i Wschód. Przemiany w Związku Radzieckim budzą naszą żywą sympatię. Rozu-
miemy dobrze ich znaczenie również dla otwarcia politycznego w naszym kraju.

Pragniemy zachować dobrosąsiedzkie i przyjazne stosunki ze Związkiem 
Radzieckim. Po raz pierwszy pojawia się szansa, by stosunki między naszymi 
narodami były oparte na przyjaźni i współpracy społeczeństw, a nie były za-
strzeżone dla jednej partii. Jest to wielka szansa, której zmarnować nie można.

Rozumiemy znaczenie zobowiązań wynikających z Układu Warszawskie-
go. Wobec wszystkich jego uczestników oświadczam, że Rząd, który utworzę, 
będzie ten Układ respektował. 

Wysoka Izbo!
Zmianę sytuacji politycznej w Polsce określa dziś fakt, że nowy Rząd powsta-

je z inicjatywy „Solidarności” w porozumieniu ze Zjednoczonym Stronnictwem 
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Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym. Odbierane jest to jako wydarzenie 
niezwykłe. W naszym życiu politycznym możliwość formowania Rządu przez każ-
dą siłę reprezentowaną w parlamencie musi jednak stać się czymś normalnym.

Rząd, który utworzę, nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą 
dziedziczy. Ma jednak ona wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam 
działać. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Pol-
skę z obecnego stanu załamania.

Jestem świadom, że dla moich rodaków najważniejsze jest dziś pytanie, 
czy może być lepiej. Odpowiemy na to wszyscy.

Powodzenie działań przyszłego Rządu zależy od tego, czy zostanie on 
zaakceptowany i zrozumiany przez społeczeństwo. Wszystkie siły społeczne 
i polityczne reprezentowane w parlamencie, a także występujące poza nim, 
muszą określić swoje miejsce w obliczu nowej sytuacji. Stanowi ona wyzwanie 
dla wszystkich, a zwłaszcza dla młodego pokolenia, które musi dostrzec swoją 
wielką szansę w rozwiązywaniu stojącego przed nami zadania.

Rząd sam niczego nie uzdrowi, musimy to zrobić wspólnie. Polska bę-
dzie inna, jeśli zechcą tego wszyscy. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 6. posiedzenia Sejmu PRL z 24 sierpnia
1989 r. w: Sprawozdanie Stenograficzne, s. 83-86.

Tadeusz Mazowiecki 
Expose z 12 września 1989 r.

Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!
Pragnę przedstawić ramowy program i skład proponowanego Rządu. 

Zwracam się do wszystkich moich rodaków.
Jestem przekonany, że zdecydowana większość Polaków w podobny 

sposób pojmuje cele, do których powinniśmy zdążać; nosi w sercu ten sam 
ideał ojczyzny.

Pragniemy godnie żyć w suwerennym, demokratycznym i praworządnym 
państwie, które wszyscy – bez względu na światopogląd, ideowe i polityczne 
zróżnicowanie mogliby uważać za państwo własne.

Chcemy żyć w kraju o zdrowej gospodarce, gdzie opłaca się pracować  
i oszczędzać, a zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych nie jest zwią-
zane z udręką i upokorzeniem. Chcemy Polski otwartej na Europę i świat; Polski 
– która bez kompleksu niższości – daje wkład w tworzenie materialnych i kul-
turowych dóbr; Polski, której obywatele będą się czuć w innych krajach Europy  
i świata mile widzianymi gośćmi, a nie sprawiającymi kłopot intruzami.

Przychodzę jako człowiek „Solidarności”, wierny sierpniowemu dzie-
dzictwu. Pojmuję je przede wszystkim jako wielkie, zbiorowe wołanie społe-
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czeństwa o podmiotowość, prawo decydowania o losach kraju oraz jako goto-
wość do solidarnego i zdecydowanego działania, aby te cele osiągnąć.

Ale dziedzictwo Sierpnia to także zdolność przekraczania sporów i podzia-
łów, umiejętność poszukiwania partnerstwa, wyrzeczenie się myślenia w katego-
riach brania odwetu za przeszłość, wyrównywania rachunków krzywd.

Aby mogło dojść do sytuacji, w której przed Wysoką Izbą staje premier 
wywodzący się z „Solidarności”, wiele się stać musiało, wszyscy musieliśmy 
wiele przemyśleć i wiele zrozumieć. Ten fakt nie mógłby się dokonać – bez 
wielkich, groźnych dla narodu wstrząsów – gdyby główne siły polityczne, 
działające w naszym kraju nie wykazały wyobraźni, dobrej woli i poczucia 
odpowiedzialności za Polskę. Niezastąpiona była w tym także rola Kościoła.

Stoimy dziś przed dwoma głównymi problemami Polski: przebudowa 
polityczną państwa i wyprowadzeniem kraju z katastrofy gospodarczej.

Zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji, wiem jak ciężko będzie pogodzić 
oba te cele i realizować je równocześnie. Nowy Rząd działać będzie pod pre-
sją, iż w każdej chwili budowa demokracji w Polsce, dopiero co rozpoczęta, 
może runąć w obliczu załamania ekonomii.

Jestem przekonany, że krótko cieszylibyśmy się odzyskiwanymi swobo-
dami politycznymi, jeśli nie udałoby się nam powstrzymać gospodarczej kata-
strofy, społeczeństwo odczuwałoby nieużyteczność demokratycznych instytu-
cji, jeśli w codziennym życiu nie nastąpiłaby wyraźna zmiana.

Odrzucamy filozofię polityczną zakładającą, że reformy gospodarcze można
wprowadzać wbrew społeczeństwu, ponad jego głowami, odkładając na bok prze-
miany demokratyczne. Polskę może wydźwignąć jedynie społeczeństwo wolnych 
obywateli i polityka Rządu obdarzonego zaufaniem wyraźnej większości Polaków.

Sprawą zasadniczej wagi jest przewartościowanie postawy obywateli wo-
bec państwa.

Doświadczenia historii najnowszej spowodowały, że znaczna część na-
szego społeczeństwa nie widziała w państwie ukształtowanym po wojnie in-
stytucji służącej narodowi.

Ideałem państwa było organizowanie życia społecznego we wszelkich jego 
przejawach. Państwo pragnęło panować nie tylko nad czynami, ale i nad umysłami 
ludzi. Ta filozofia tkwi jeszcze w strukturach i zasadach działania wielu instytucji
naszego życia publicznego, a także w naszej świadomości i przyzwyczajeniach.

Dziś istnieją warunki pozwalające przezwyciężyć dotychczasowe 
przeciwstawianie dobra narodu interesom państwa. Inicjatywa odbudowy za-
ufania społeczeństwa do państwa musi jednak wyjść przede wszystkim od 
organów władzy państwowej, a ściślej – Rządu.

Naszym celem jest państwo, które tworzy bezpieczne ramy indywidual-
nej i zbiorowej egzystencji, określa tylko granice swobody jednostki i wspól-
not obywateli. Uznając wartość ludzkiej aktywności, nie pozostawia jednak 
bez opieki słabych i społecznie bezradnych.

Wysoka Izbo! 
Logiczną i konieczną konsekwencją przedstawionych zasad, na jakich 

powinno opierać się państwo, jest dążenie do budowania go na fundamencie 
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prawa. Prawo nie może być instrumentem panowania aparatu państwowego 
ani żadnej grupy politycznej nad obywatelami. Ale także oni powinni szano-
wać obowiązujące prawa.

Będziemy dążyć do przyspieszenia prac nad nowymi kodyfikacjami Pra-
wa karnego, w szczególności procedury karnej, a także Prawa o wykrocze-
niach, które muszą spełniać wymagania Międzynarodowego Paktu Praw Oby-
watelskich i Politycznych, prawa do obrony i prawa do sądu. Kontynuowane 
będą prace nad zmianami Prawa cywilnego.

Pilna jest reforma Prawa o ustroju sądów. Stworzeniu gwarancji niezawi-
słości sędziowskiej służyć będzie inicjatywa ustawodawcza Rządu w sprawie 
utworzenia Krajowej Rady Sądownictwa.

Przewidujemy również wystąpienie z inicjatywami nowego uregulowania 
prawa o zgromadzeniach. Będziemy dążyć do objęcia sądową kontrolą wszyst-
kich decyzji administracyjnych.

Sprawą wielkiej wagi jest podjęcie prac nad nową, demokratyczną 
Konstytucją. Rząd zamierza w tych pracach czynnie uczestniczyć. Stajemy też 
wobec niezwykle trudnego doświadczenia ukształtowania takich stosunków 
pomiędzy parlamentem i Rządem, które respektując zwierzchnią rolę Izb par-
lamentarnych, pozwolą sprawnie funkcjonować organom wykonawczym.

Podstawą naszego stosunku do parlamentu jest przekonanie, że efektywność 
Rządu zależeć będzie nie tylko od formalnej akceptacji, ale także od moralnego 
wsparcia ze strony Izb, od możliwości czerpania z ich społecznego autorytetu.

Funkcjonowanie Rządu zgodnie z oczekiwaniami społecznymi zależeć 
będzie od krytycznej oceny jego propozycji i działań, ale także od sprawnego 
przebiegu prac ustawodawczych.

Rząd – w ramach określonych przez Konstytucję – będzie współdziałał 
z Prezydentem. Wymaga tego autorytet państwa. Dziś jest to szczególnie waż-
ne dla pomyślnego przeprowadzenia polskich reform.

Rząd pragnie współpracować ze wszystkimi partiami i ugrupowaniami poli-
tycznymi obecnymi w parlamencie. Znajdujemy się w zupełnie nowej sytuacji, 
w której wszystkie siły polityczne na nowo muszą przemyśleć swoją rolę, a także 
swój stosunek do państwa i jego instytucji, w sytuacji gdy staje się ono wartością 
ogólną i nadrzędną. Jest to dla wszystkich proces niełatwy, ale konieczny. Doty-
czy tak PZPR z jednej strony, jak tych, którzy dotąd byli w opozycji – z drugiej.

Odejście od utożsamienia jednej partii z państwem nie jest jednorazo-
wym aktem, ale procesem złożonym. Nie należy tego procesu utrudniać, ale 
sprzyjać temu wszystkiemu, co służy demokratycznej formule życia politycz-
nego, która wszystkim stwarza równe prawa i szanse.

Złożone jest również przejście od walki z państwem – które stawiane 
było ponad nami wszystkimi – do traktowania go jako państwo własne. Także 
tego procesu nie należy utrudniać, ani tym bardziej widzieć w nim zagrożenia 
dla stabilności i funkcjonowania instytucji państwowych.

Tak więc wszyscy będziemy musieli się uczyć na nowo. Należy też przypu-
szczać, że z kręgów dotychczasowej opozycji wyłaniać się będą i organizować 
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różne siły polityczne. Procesowi temu Rząd winien stwarzać ramy prawne, 
sprzyjając temu, aby dokonywał się on w sposób naturalny.

Toteż ważną sprawą jest już dziś stosunek także do tych ugrupowań 
politycznych – większych lub mniejszych – które pozostają poza parlamen-
tem. Stają one także przed wyborem swego miejsca w procesie przemian, jaki 
nabrał w Polsce przyspieszenia. Odnoszę to także do tych sił radykalnych, 
które wykazywały niezadowolenie z ustaleń okrągłego stołu.

Niezadowolenie to może być siłą twórczą, jeżeli będzie nacechowane 
również poczuciem odpowiedzialności za trudne sprawy, jakie przed nami 
wszystkimi stoją. Czas, w jaki weszliśmy, jest czasem, w którym nie słowa lecz 
działania na rzecz wydobycia Polski z kryzysu i na rzecz tej wielkiej szansy 
przebudowy państwa polskiego liczyć się będą w osądzie historii.

W Polsce jest dziś wiele organizacji społecznych, istniejących od dawna,  
a także licznie tworzonych ostatnio dzięki odzyskanemu prawu do stowarzysza-
nia się. Rząd będzie sprzyjał ich rozwojowi, szanował ich niezależność i odnosił 
się ze zrozumieniem do ich pracy. Nie zamierza ich także wyręczać.

Zadaniem wielkiej wagi jest stworzenie w Polsce autentycznego samo-
rządu terytorialnego.

Rząd będzie intensywnie współdziałał z Sejmem i Senatem w pracach 
nad stworzeniem prawnych i materialnych warunków uformowania samorzą-
du terytorialnego, tak aby w krótszym niż to było przewidywane czasie do-
prowadzić do wyborów samorządowych. Z powstaniem samorządu wiążemy 
nadzieje na wyzwolenie ogromnej energii obywatelskiej, spętanej do niedawna 
poczuciem bezsilności wobec państwowej biurokracji i centralnych dyrektyw. 
Samodzielność decyzji, własny aparat administracyjny i własny majątek stwo-
rzą społecznościom lokalnym możliwości rozwoju.

Sprawność działania Rządu zależeć będzie od lojalności aparatu pań-
stwowego.

Rząd nie zamierza przeprowadzać masowej wymiany urzędników państwo-
wych. W doborze kadr stosować będziemy wyłącznie zasady fachowości i kompe-
tencji oraz lojalnego wykonywania poleceń władzy państwowej, odrzucimy 
natomiast kierowanie się względami partykularnymi. Wszyscy obywatele polscy 
muszą mieć równe prawa w ubieganiu się o dostęp do służby państwowej.

Ważną częścią aparatu państwowego są służby, których powołaniem jest 
czuwanie nad bezpieczeństwem obywateli i państwa.

W milicji widzimy służbę, która w ramach prawa strzeże porządku 
publicznego, dając obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Mamy zrozumienie 
dla trudnej, często niebezpiecznej pracy jej funkcjonariuszy. Zarazem jednak 
dostrzegamy potrzebę zasadniczych reform, jakie powinny nastąpić w związ-
ku z zachodzącymi w kraju przemianami demokratycznymi.

Chodzi w szczególności o poddanie działań milicyjnych kontroli prawa 
i opinii publicznej. Od milicji służącej do utrzymywania społeczeństwa w po-
słuchu, do milicji chroniącej spokoju obywateli – taką drogę trzeba przejść do 
końca. Jest to również droga do zyskania przez nią prawdziwego społecznego 
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uznania. Zmienić się musi również rozmiar i rola Służby Bezpieczeństwa w sy-
tuacji przemian demokratycznych i przywracania praw obywatelskich.

Pragniemy, aby wojsko polskie nawiązywało do swych najlepszych tra-
dycji, służąc wyłącznie ojczyźnie i narodowi. Światopogląd, przekonania po-
lityczne oficerów i żołnierzy powinny być ich sprawą osobistą, która nie ma
wpływu na przebieg ich służby i kariery.

Rząd chce utrwalenia tradycyjnego w naszym społeczeństwie szacunku 
do obowiązku żołnierskiego. Będziemy dążyć do humanizacji życia i służby 
wojskowej.

Zarówno w siłach zbrojnych, jak też w resorcie spraw wewnętrznych 
powinny być stworzone warunki dla stosownego udziału reprezentantów 
różnych sił społeczno-politycznych w wytyczaniu polityki i ocenie działal-
ności jego organów.

Wysoka Izbo! 
Rząd chce mówić prawdę i umożliwić swobodę wypowiedzi wszystkim odła-

mom opinii publicznej. Musi powstać otwarty przepływ informacji w obie strony 
– między Rządem a społeczeństwem. Chcemy, by opinia publiczna w Polsce miała 
wpływ na sprawy państwa i w jej głos będziemy się wsłuchiwać. Rozwój prasy nie 
może być regulowany administracyjnie, a rola cenzury musi być dalej ograniczana.

Prawo dostępu do radia i telewizji musi być równe dla wszystkich. Tele-
wizja i radio będą miały charakter pluralistyczny. Minął już czas ograniczania 
wolności polskiego dziennikarstwa, a rozpoczął się czas jego wielkiej roli w two-
rzeniu kultury politycznej społeczeństwa.

Nie ma kraju wolnego bez wolnych związków zawodowych. Rząd, sza-
nując ich prawa, dążył będzie do partnerstwa z różnymi odłamami ruchu za-
wodowego tak, aby godzić możliwości kraju z potrzebami pracowników.

W obecnej, bardzo trudnej sytuacji gospodarczej nie będzie to łatwe. Li-
czymy na zrozumienie ze strony wszystkich ruchów związkowych. Obiecuję, 
że sprawy ludzi pracy będą przez Rząd traktowane z najwyższą powagą. Jako 
premier będę pamiętał o swym związkowym rodowodzie.

Wysoka Izbo!
Państwo polskie nie może być ani państwem ideologicznym, ani wyzna-

niowym. Musi być państwem, w którym żaden obywatel nie będzie dyskrymi-
nowany, ani nagradzany za światopogląd czy przekonania polityczne.

Religia niosąca ze sobą motywacje do godnego, uczciwego życia, ucząca 
odpowiedzialności za bliźnich, solidarności z innymi ludźmi, zwłaszcza znaj-
dującymi się w potrzebie, stanowi także w wymiarze społecznym wartość uni-
wersalną. W czasach trudnych – a takie przeżywamy obecnie – gdy trzeba się 
odwołać do najgłębszych i najszlachetniejszych ludzkich uczuć szczególnie 
silnie odczuwamy znaczenie motywacji religijnych.

Kościół katolicki wypełniał doniosłą rolę w procesie odzyskiwania przez 
naród i obywateli należnych im praw, a także w nawiązaniu w przełomowych 
momentach – dialogu pomiędzy władzą a społeczeństwem.

Rząd chce współpracować z Kościołem katolickim i wszystkimi innymi 
wyznaniami w Polsce.
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Wolność wyznania jest naturalnym i niezbywalnym prawem człowieka, 
a każda próba zamachu na nią stanowi akt godny potępienia.

Polska jest państwem – ojczyzną – nie tylko Polaków. Żyjemy na tej zie-
mi z przedstawicielami innych narodów. Chcemy, by czuły się tu u siebie, by 
kultywowały swój język, a swoją kulturą wzbogacały naszą wspólnotę.

Wysoka Izbo!
Zmiany polityczne w naszym kraju zapoczątkowali w maju przed ro-

kiem młodzi robotnicy gdańscy. Byli cierpliwi, gdy z podniesionymi głowami 
opuszczali Stocznię Gdańską. Ale byli też konsekwentni kiedy do niej powró-
cili. W sierpniu ponownie upomnieli się o swoje prawa. Mieli w sobie dość 
wiary i nadziei, a jednocześnie rozwagi. Ich sukces przychodził powoli.

Dlatego wierzę dzisiaj w cierpliwość, energię i upór w działaniu mło-
dych Polaków. Zwracam się do nich w sposób szczególny, by nie zabrakło im 
wiary. Zarówno do tych, którzy rozpoczynają pracę i zakładają rodziny. Do 
tych radykalnych młodych ludzi, którzy czują się odtrąceni, a swoją postawą 
chcą wyrazić sprzeciw wobec tego co się dookoła dzieje. Do tych, którym po 
latach nauki trudno odnaleźć sens pracy, którzy latami czekają na mieszkanie, 
i którym jedyną szansą życiową wydaje się wyjazd za granicę.

To właśnie w młodych ludziach tkwi najwięcej energii i twórczej inicjatywy. 
Trzeba im dać swobodę działania, możliwość wyrażania poglądów i manifestowa-
nia niezadowolenia. Zmiany w instytucjach gospodarczych, jakie rząd zamierza 
szybko realizować, stworzą sprzyjające warunki działania dla ludzi przedsiębior-
czych, a więc przede wszystkim dla ludzi młodych.

Niezwykle ważny, zwłaszcza dla młodego pokolenia, problem mieszka-
niowy wymaga dziś decyzji szybkich i radykalnych. Jesteśmy świadomi, że bez 
jego rozwiązania nie zahamuje się bolesnego zjawiska emigracji młodych. Jest 
to problem nie tylko gospodarczy, ale i polityczny.

Nie będę składać młodemu pokoleniu obietnic bez pokrycia. Zapewniam 
natomiast, że Rząd będzie konsekwentnie usuwał ideologiczne i polityczne 
bariery, które do tej pory utrudniały zgodny z przekonaniami i wyznawanym 
systemem wartości udział w życiu publicznym.

Wysoka Izbo!
We wszystkich dziedzinach kultury i sztuki polityka nasza będzie ta sama: 

jak najmniej zarządzać. Nie jest rzeczą władz narzucanie instytucjom kultu-
ralnym preferencji ideologicznych, artystycznych czy wyznaniowych. Uznając 
ogromny dorobek polskiego piśmiennictwa i sztuki na wychodźstwie oraz 
zasługi „drugiego obiegu” w kraju, Rząd będzie tworzył takie warunki, w któ-
rych wszystkie wartości kultury staną się powszechnie dostępne.

Rząd świadom jest zagrożeń, jakie dla kultury stwarza inflacja i będzie
usiłował w miarę możliwości im przeciwdziałać. Wspólnie ze związkami twór-
czymi, strzegąc się arbitralności decyzji, będzie starał się wypracować sprawny 
system subwencjonowania. Będziemy równocześnie zachęcali – przez zwol-
nienia od podatków – do tworzenia fundacji i różnych form mecenatu.

Nauka polska reprezentuje wielki potencjał intelektualny przy zaniedbanej 
i przestarzałej infrastrukturze. Nie można dopuścić do jej dalszej degradacji.
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Rząd będzie sprzyjał takim rozwiązaniom, które zmierzać będą do samo-
rządu nauki, do skracania dróg awansu, do otwierania pola twórczym zdolno-
ściom i inicjatywom. Dołoży też starań, aby ułatwiać placówkom naukowym 
utrzymywanie kontaktu z nauką światową. Liczę natomiast, że ambicją mło-
dych i zdolnych naukowców będzie praca dla kraju.

Będziemy zmierzać do przywrócenia pełnej autonomii szkół wyższych. 
Oczekuję, iż praca nad projektem nowej ustawy zostanie niebawem zakończona, 
a projekt zyska aprobatę środowiska akademickiego. W ramach samorządnych 
uczelni znajdzie się miejsce dla swobodnego rozwoju organizacji studenckich.

Stan oświaty budzi najwyższy niepokój. Mszczą się wieloletnie zaniedba-
nia i niedoinwestowanie. Fakt, że pomimo tych warunków wiele szkół kształci 
uczniów na dobrym poziomie jest zasługą nauczycieli – ludzi, którzy traktują 
swój zawód jako powołanie i służbę społeczną.

Nowy Rząd ma pełną świadomość tej sytuacji i długu, jaki społeczeń-
stwo wobec nauczycieli zaciągnęło. (...)

Są to tylko niektóre elementy gospodarczego dramatu, jaki zastaje nowy 
Rząd. W ostatnich miesiącach dołączył do nich wyścig cen i płac, który roz-
kłada cały organizm gospodarki. Grozi nam ogromna inflacja, prowadząca do
zupełnego chaosu gospodarczego. (...)

Przedstawiony tu program działań, mający przede wszystkim na celu zwal-
czenie inflacji to droga trudna, ale jedyna. Musimy bowiem postawić sobie wszy-
scy pytanie, co będzie, jeżeli nie podejmie się tak zdecydowanych działań. (...)

Wysoka Izbo!
Pragnę wyrazić nadzieję, że międzynarodowe instytucje finansowe udzielą

Polsce istotnej pomocy w jej wysiłkach na rzecz radykalnej stabilizacji gospodarki 
i gruntownych reform instytucjonalnych. Liczymy również, że w obliczu złożono-
ści naszej sytuacji przyjazne nam rządy ułatwią Polsce – przez pomoc finansową
– trudny i społecznie dolegliwy proces reform. Oczekujemy też na zrozumienie  
i ułatwienia kredytowe ze strony zagranicznych banków prywatnych.

Mamy świadomość, że warunkiem uzyskania takiej pomocy jest konsekwent-
na realizacja przedstawionego surowego programu. Jednocześnie pragnę podkreślić 
szczególne w naszej sytuacji znaczenie czasu i wobec tego chciałbym powtórzyć 
naszym zagranicznym partnerom, że dwa razy pomaga, kto szybko pomaga.

Przywiązujemy nadal wielkie znaczenie do stosunków gospodarczych  
ze Związkiem Radzieckim i innymi krajami RWPG. Jesteśmy jednocześnie ży-
wotnie zainteresowani ścisłymi stosunkami z Europejską Wspólnotą Gospo-
darczą. Chcemy, żeby nasza gospodarka była coraz bardziej otwarta na świat.

Wysoka Izbo!
Świat przypatruje się naszym wysiłkom z uwagą, często także z sym-

patią. Chciałbym, aby dla wszystkich zewnętrznych obserwatorów przemian 
dokonujących się w Polsce było jasne, że to, co się u nas dzieje, nie zagraża 
nikomu ani nie podważa stabilizacji międzynarodowej.

Przeciwnie, stosunki międzynarodowe oparte na suwerenności i partner-
stwie są bardziej stabilne niż porządek opierający się na dominacji i sile.
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Sytuacja Polski ostatnich 45 lat była w dużej mierze zdeterminowana 
napięciami i konfliktami w polityce światowej. Dziś, kiedy kończy się epoka
zimnej wojny, powstaje szansa urzeczywistnienia naszych narodowych aspira-
cji, w zgodzie ze współczesnymi tendencjami polityki światowej.

Polska pragnie współtworzyć nową Europę i przezwyciężać powojenne 
podziały świata, dziś już całkowicie anachroniczne. Warunkiem koniecznym 
ewolucyjnych zmian jest przestrzeganie zasady trwałości istniejących granic. 
Wierzymy zarazem, że będą to granice otwarte.

Chcemy wykorzystać wszystkie możliwości współpracy gospodarczej  
i politycznej, biorąc udział w istniejących organizacjach europejskich. Jeste-
śmy też zainteresowani współpracą w dziedzinie wymiany kulturalnej i wymia-
ny informacji, komunikacji i łączności oraz ochrony środowiska.

Nasze otwarcie na całą Europę nie oznacza odrzucenia dotychczaso-
wych powiązań i zobowiązań. Jeśli dziś powtarzamy, że nowy Rząd będzie 
respektował zobowiązania sojusznicze Polski, to nie jest to taktyczny wybieg 
uspokajający. Wypływa to z naszego rozumienia polskiej racji stanu i analizy 
sytuacji międzynarodowej.

Jeśli nadejdzie dzień, w którym europejskie bezpieczeństwa nie będzie 
wymagało bloków wojskowych, pożegnamy się z nimi bez żalu. Wierzymy,  
że to nastąpi. Dziś jest ważne, by wszelkie układy i sojusze wojskowe dotyczy-
ły jedynie zewnętrznego bezpieczeństwa uczestniczących państw, a nie ich we-
wnętrznego ładu politycznego i gospodarczego. Z nadzieją witamy wszystko, 
co świadczy o tym, że takie rozumienie stosunków międzynarodowych toruje 
sobie drogę w naszej części Europy.

Cele nadrzędne polityki zagranicznej państwa zachowują swoje znacze-
nie w każdych okolicznościach, bez względu na to, jaka orientacja polityczna 
obejmuje ster rządów. Nie wolno nam burzyć niczego, co dotychczas stanowi-
ło o naszym bezpieczeństwie państwowym.

Rząd kierowany przeze mnie będzie respektował wiążące Polskę układy 
międzynarodowe i dotrzyma wynikających z nich zobowiązań. Państwo musi być 
przede wszystkim silne wewnętrznie Dopiero wtedy staje się cennym i szanowa-
nym sojusznikiem, a zawierane przez nie układy wzmacniają jego bezpieczeń-
stwo. Rząd dołoży wszelkich starań, by Polska przezwyciężając kryzys, stała się 
trwałym elementem stabilizacji w Europie, zwłaszcza w naszym regionie.

Nasza polityka zagraniczna musi być wiarygodna i otwarta, reagując na zmia-
ny zachodzące w świecie z punktu widzenia naszych interesów narodowych.

Upowszechniło się przekonanie, sugerowane przez dotychczasowy obóz 
rządzący, że stosunki Polska – ZSRR określają czynniki natury ideowo-dok-
trynalnej i że tylko one dają gwarancję przestrzegania przez Polskę dwustron-
nego układu przyjaźni. Teza ta była kwestionowana przez niektórych przed-
stawicieli polskiej opozycji.

Stosunki wzajemne supermocarstwa, jakim jest Związek Radziecki,  
z państwem średniej wielkości i siły, jakim jest Polska, stanowią z istoty rze-
czy problem złożony. Wielkie mocarstwo wysuwa na ogół postulat określonej 
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przez siebie strefy bezpieczeństwa, co praktycznie identyfikuje się ze strefą
wpływów. Rozumne potraktowanie tej sprawy prowadzić musi do szukania 
rozwiązań uwzględniających z jednej strony interesy wielkiego mocarstwa,  
z drugiej – respektowanie suwerenności naszego państwa oraz pełnej swobo-
dy kształtowania przez nie porządków wewnętrznych.

Rząd mój pragnie układać stosunki sojusznicze ze Związkiem Radziec-
kim w myśl zasady równoprawności i poszanowania suwerenności. Nasz so-
jusz stanie na mocnym fundamencie, jeśli ratyfikuje go społeczeństwo. Dziś
istnieją po temu sprzyjające warunki. Otworzy to też drogę do pojednania 
między naszymi narodami, które zakończy złe doświadczenia przeszłości  
i może mieć dalekosiężny wymiar historyczny.

Do naszych sąsiadów – Czechosłowacji i Niemieckiej Republiki Demokratycz-
nej – oraz krajów naszego regionu zwracamy się z gotowością rozwijania współ-
pracy. Chcemy uwolnić nasze stosunki od biurokracji i oprzeć je na szerszych 
kontaktach, nie ograniczających się tylko do wybranych grup i sił politycznych.

Pragniemy otwarcia Polski ku Europie i światu. Prawidłowy i pełny roz-
wój naszych stosunków we wszystkich dziedzinach hamowały dotychczas 
względy dalekie od racjonalnych. Musimy nadrobić zaległości, zwłaszcza we 
współpracy z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i i Stanami Zjed-
noczonymi oraz innymi potęgami gospodarki światowej.

Wznowienie stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską stano-
wiło fakt historyczny. Uważam też za ważne unormowanie stosunków z inny-
mi państwami, zwłaszcza z tymi, z którymi zostały one zerwane,

Potrzebujemy przełomu w stosunkach z Republiką Federalną Niemiec. 
Społeczeństwa obu krajów poszły już znacznie dalej niż rządy. Liczymy na 
wyraźny rozwój stosunków gospodarczych i chcemy prawdziwego pojednania 
na miarę tego, jakie dokonało się między Niemcami a Francuzami.

W naszym interesie leży też współpraca, zwłaszcza gospodarcza, z nowo 
uprzemysłowionymi państwami Azji, Afryki, Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Ame-
ryki Łacińskiej.

Rozwój wydarzeń, bezpośrednio po wojnie, zrodził u Polaków przeko-
nanie, iż Zachód opuścił Polskę godząc się z ograniczeniem jej suwerenności. 
Równocześnie przez lata, zwłaszcza w ostatnim trudnym okresie, otrzymywa-
liśmy stamtąd dowody gorących uczuć i solidarności.

Nadszedł czas wymagający nowego podejścia we wzajemnych stosun-
kach. Pełne otwarcie Polski na Zachód jest niemożliwe bez pełnego zrozu-
mienia po drugiej stronie naszych problemów i aspiracji.

Wielkim problemem naszej polityki zagranicznej jest zadłużenie. Nie 
zwracamy się o dobroczynną pomoc, lecz o korzystne dla wszystkich zaanga-
żowanie inwestycyjne, kapitałowe i technologiczne. Naszą gospodarkę uzdro-
wić musimy własną pracą. 

Cyt. za: Sprawozdania Stenograficzne z 7. posiedzenia Sejmu PRL z 12 września
1989 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 6-23.
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Jan Krzysztof  Bielecki 
Expose z 5 stycznia 1991 r.

Panie Marszałku!
Panie Prezydencie!
Panie i Panowie Posłowie!
Powszechne wybory prezydenckie otworzyły drogę do pełnej demokra-

cji i niepodległości. Rozkład Układu Warszawskiego i RWPG oraz wycofanie 
wojsk radzieckich w szybkim czasie powinny dopełnić dzieła przejmowania 
przez naród swych spraw we własne ręce, zaś wolne wybory parlamentarne 
przesądzą o demokratycznym charakterze tego procesu.

Nowy rząd podejmuje pracę, aby kształtować rodzącą się wolność, wyraźnie 
określić jej polityczne i ekonomiczne oblicze. Dotychczasowe przemiany nie dały 
jeszcze pełnych rezultatów. Wiele istotnych spraw pozostało do rozstrzygnięcia.

Moim pragnieniem jest, aby nie stracili nadziei ci, którzy ją mieli i aby ci, 
którzy jej nie mieli mogli ją zyskać.

Zadaniem nowego rządu jest rozbudzenie indywidualnych ambicji i na-
rodowych aspiracji, nadanie reformom nowej dynamiki. Stawiać będziemy na 
przedsiębiorczość i wydajność. Rozumiemy też, jak mówiłem już wczoraj,  
że niepopularne decyzje powinny dawać pożądane społecznie rezultaty.

Wysoka Izbo!
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, sformułowany przeze mnie 

rząd skoncentruje się przede wszystkim na przebudowie polskiej gospodarki. 
Gospodarka tworzy materialne podstawy suwerenności kraju i pomyślności 
obywateli. Skuteczność naszych działań w tej sferze zaważy na losach całego 
dzieła naprawy Rzeczypospolitej. Ten fragment reformy jest obecny i spraw-
dzalny w codziennym doświadczeniu wszystkich polskich rodzin.

Liczyć się więc będą nie słowa, lecz czyny i namacalne dowody, że potrafi-
my mądrze zagospodarować odzyskaną wolność. Naszym celem była i jest nadal 
budowa gospodarki rynkowej. Jako jedyny kraj postkomunistyczny pokonaliśmy 
pierwszy punkt krytyczny na tej drodze. Nasza złotówka stała się prawdziwym pie-
niądzem, który warto oszczędzać i który jest wymienialny na waluty obce. Zniknę-
ły kolejki przed sklepami i braki w zaopatrzeniu, które ciągle jeszcze są zmorą 
naszych sąsiadów. Osiągnęliśmy równowagę, której trzeba bronić i umacniać.

Obrona równowagi będzie szczególnie potrzebna na początku roku, kie-
dy kraj odczuje wzrost cen importowanych surowców, jakkolwiek będzie on 
mniej bolesny niż w krajach sąsiednich. Utrwalenie równowagi gospodarczej 
wymagać będzie dotrzymania zasady zrównoważonego budżetu i zdrowej po-
lityki pieniężno-kredytowej. Ważne miejsce zająć winna odpowiedzialna poli-
tyka płacowa. Odpowiedzialna, to znaczy taka, która znosi ograniczenia plac 
w miarę postępów w prywatyzacji. Stwarza szansę wzrostu wynagrodzeń bez 
nawrotu inflacyjnej gorączki i kolejek sklepowych. (...)

Potrzebne są więc regulacje dotyczące zasad i wysokości przyznawa-
nych zasiłków, tak aby więcej środków można było przeznaczyć ma walkę 
z bezrobociem.
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Wspólnie ze związkami zawodowymi będą opracowywane programy 
zmiany pracy czy zawodu, mogące otworzyć nowe perspektywy dla pracowni-
ków. Tam, gdzie są jeszcze dotacje do upadających zakładów, można je prze-
znaczyć na sfinansowanie kosztów zmiany pracy i kwalifikacji pracowników.
Działając lokalnie rady zatrudnienia, w skład których wchodzą przedstawicie-
le administracji, pracodawców i pracowników otrzymają więcej kompetencji  
i stać się powinny forum negocjacji w tej kwestii.

Nie będziemy biernie czekać na pojawienie się upadłości, lecz zawcza-
su ma terenie zagrożonym bezrobociem będziemy budować zastępczy rynek 
pracy, tworząc między innymi specjalne strefy przedsiębiorczości, przyciągając 
inwestycje krajowe i zagraniczne.

Przygotujemy odpowiedni program szkolenia zawodowego dla tych rol-
ników, którzy sprzedali swe nierentowne gospodarstwa. Ludzie ci powinni po 
zdobyciu nowego zawodu pozostać ma wsi, znajdując właściwe zatrudnienie.

Będziemy przeciwdziałać nastrojom apatii w naszym kraju. Nikt nie 
może się czuć zagubiony i osamotniony. Bezrobotni muszą mieć szansę zna-
lezienia nowego miejsca pracy. Pracownicy muszą mieć realne szanse lepszej 
płacy za lepszą pracę i pewność godnej egzystencji po przejściu na emeryturę. 
Przedsiębiorcy muszą mieć atrakcyjne możliwości inwestowania. Nie zapo-
mnimy też o licznej rzeszy niepełnosprawnych, którym ułatwiać chcemy po-
ruszanie się po naszych ulicach i podejmowanie pracy w normalnych przed-
siębiorstwach. Temu służyć powinna reforma.

Panie i Panowie Posłowie!
Kapitałowi zagranicznemu chcemy udowodnić, że Polska jest i będzie 

krajem politycznie stabilnym, gdzie można bezpiecznie i korzystnie inwesto-
wać. Że wśród krajów Wschodniej Europy jesteśmy najbardziej zaawansowani 
w przechodzeniu do gospodarki rynkowej, dzięki czemu właśnie u nas jest naj-
lepszy klimat do inwestycji zagranicznych. Deklarujemy pełne poszanowanie 
własności podmiotów zagranicznych i traktowanie ich na równi z kapitałem 
krajowym. Gwarantować będziemy swobodę przepływu zysku i wycofywania 
kapitału. Od Zachodu oczekujemy radykalnego zmniejszenia naszego zadłu-
żenia. Liczymy, że dla naszego kraju otworzą się nowe szanse eksportowe,  
że uzyskamy łatwiejszy dostęp do zagranicznych rynków zbytu.

Wysoka Izbo!
Myślę, że po latach współdziałania z Lechem Wałęsą mogę obecnie 

oczekiwać współpracy z Prezydentem Rzeczypospolitej.
Jestem posłem, członkiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, 

więc panie posłanki i panowie posłowie znają mnie z ponad półtorarocznej 
współpracy. Uważam, że dobre i bliskie współdziałanie między wszystkimi si-
łami politycznymi w Sejmie oraz między parlamentem, prezydentem i rządem 
właśnie teraz będzie szczególnie ważne. Deklaruję wolę takiego ułożenia tej 
współpracy, by ustawodawca mógł rozpoznawać własne dzieło w osiągnię-
ciach rządu. Nie może powtórzyć się sytuacja, że uchwalona ustawa miesiąca-
mi czeka na przepisy wykonawcze.

Rząd świadom jest znaczenia religii w życiu społeczeństwa. Stojąc na 
stanowisku rozdziału państwa od Kościoła szanujemy wkład Kościoła w wal-
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kę z systemem komunistycznym i jego obecne wysiłki na rzecz moralnego 
odrodzenia narodu. W polityce wyznaniowej kierować się będziemy tradycyj-
ną zasadą tolerancji światopoglądowej. W najbliższych miesiącach dołożymy 
wszelkich starań, by przygotowania do czerwcowej wizyty w ojczyźnie pa-
pieża Jana Pawła II, wobec którego III Rzeczypospolita ma szczególny dług 
wdzięczności, przebiegały sprawnie.

Pragnieniem rządu będzie, aby negatywne skutki reform nie stały się 
powodem kryzysu polskiej rodziny. W minionych latach była ona opoką pol-
skości i wespół z Kościołem broniła moralnego ładu w społeczeństwie. Dziś 
ten zgromadzony w polskich rodzinach kapitał patriotyzmu chcemy zainwe-
stować w przyszłość III Rzeczypospolitej.

Wysoka Izbo!
Jest smutną prawdą, iż duża część obywateli powstrzymywała się dotych-

czas od uczestnictwa w życiu publicznym. Rozpowszechniono opinię, że przy-
czyną jest brak społecznego zainteresowania dla działalności politycznej, nie-
ufność do polityki jako instrumentu rozwiązywania narodowych problemów. 
Jest to opinia głęboko niesłuszna. Rząd pragnie pomóc rodakom organizować  
i angażować się politycznie wokół przez nich samych wybranych wartości i ce-
lów, wspierając rozwój partii politycznych. Zdaję sobie sprawę, że obecny układ 
sił sprawujących w Polsce władzę nie w pełni odzwierciedla zróżnicowanie opi-
nii społeczeństwa. Rząd pragnie współpracować ze wszystkimi liczącymi się, nie 
tylko parlamentarnymi, siłami politycznymi, również z opozycją.

Nasz rząd będzie podległy swemu czasowi. Oto bowiem formujemy ga-
binet normalny, już nie pierwszy ani też ostatni w demokratycznym państwie. 
Podjąłem się bowiem powierzonej mi misji ze świadomością, że gabinet, który 
utworzę, będzie istniał do czasu wolnych wyborów parlamentarnych, a więc 
że po nas przyjdzie nie potop, lecz kolejny rząd Rzeczypospolitej.

Wysoka Izbo!
Pragnę, by działania nowego rządu opierały się na bliskiej mi zasadzie 

obywatelskiej wolności. Państwo w myśl niej budowane powinno być silne, 
aby skutecznie stać na straży tej wolności, powinno dysponować odpowied-
nimi instrumentami, aby tej wolności bronić. Ale równocześnie państwo 
powinno być ograniczone w swoich kompetencjach, aby tej wolności nie 
tłumić. Ta zasada będzie nam przyświecała zarówno na polu gospodarczym, 
jak i w polityce wewnętrznej.

Konieczny jest radykalny zwrot w sposobie traktowania środków maso-
wej informacji. Rozwój politycznej samoorganizacji społeczeństwa nie będzie 
możliwy bez rozwoju prawdziwie niezależnych środków komunikowania się. 
Rząd pragnie ten proces wspierać, przyspieszając zarówno rozpoczętą przez 
naszych poprzedników likwidację RSW, jak i rozbijając poststalinowski mo-
nopol Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Uważamy, że właściwą drogą 
budowy niezależnego politycznie systemu środków informacji jest śmiałe 
obejmowanie ich przez właścicieli prywatnych.

Rząd będzie prowadził otwartą politykę informacyjną, będziemy mówić 
nie tylko o sukcesach, ale i o tym co nam się nie udaje i dlaczego. Liczymy 
jednak, że niezależne prasa, radio i telewizja zrobią to lepiej.
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Panie Marszalku!
Wysoka Izbo!
Błędem jest myśleć, że solidarność Polaków umarła, gdyż nowy sys-

tem można zbudować jedynie w ramach wilczych praw „walki wszystkich 
ze wszystkimi”. Tak budował się kapitalizm w wieku XIX. My jesteśmy być, 
może spóźnieni o całe stulecie, ale na pewno o całe stulecie mądrzejsi. Dys-
ponujemy bowiem sprawdzonymi wzorami, do których Zachód dochodził 
uciążliwą i kosztowną metodą prób i błędów. Nie mm trzeciej drogi. Prócz 
cudzych, mamy również własne doświadczenia nade wszystko doświadczenia 
ostatniej, solidarnościowej dekady.

Samorząd terytorialny przeżywa swój trudny start. Należy zwiększyć 
jego kompetencje i – współmiernie do tego – możliwości finansowe, by mógł
rzeczywiście automatycznie kształtować swoją lokalną politykę. (...)

Cyt. za: Sprawozdania Stenograficzne z 48. posiedzenia Sejmu RP z 5 stycznia 1991 r.,
w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 158-170.

Jan Olszewski 
Expose z 21 grudnia 1991 r.

Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!
Mam pełną świadomość wielkiej powagi tej chwili, kiedy staję tutaj przed 

pierwszym wolnym Sejmem III Rzeczypospolitej, pierwszym polskim wol-
nym Sejmem po przeszło pół wieku. Staję, aby przedstawić temu Sejmowi 
pierwszy rząd, który ten Sejm będzie władny powołać.

Wysoka Izbo!
Naród polski wyróżniał się silnym poczuciem swojego miejsca w historii. 

Po roku 1945 to poczucie usiłowano nam odebrać. Odbudowa świadomości, 
świadomości historycznej, miejsca w chwili bieżącej, w długim ciągu dziejów 
narodu jest jednym z wielkich i niewymiernych w żadnej walucie zadań, jakie 
stoją przed dzisiejszymi Polakami.

Odpowiedzmy więc choćby w paru zdaniach na pytanie: w jakim momen-
cie, w jakich okolicznościach staję tu przed wami, Panie Posłanki i Panowie 
Posłowie? Dzieje się to niemal dokładnie 10 lat po narzuceniu Polsce stanu 
wojennego. Jak ogromnie zmieniliśmy od tego czasu nasz kraj. Dość sobie przy-
pomnieć, że przed 10 laty tak wielu z tu obecnych przebywało za kratami. Jak 
ogromnie zmieniła się w tym czasie Europa. Na zachód od nas rozpościera się 
za otwartą granicą wielki obszar 12 państw Wspólnoty Europejskiej. Na wscho-
dzie rozpadają się pozostałości komunistycznego imperium i wyłaniają nowe 
państwa. Runęła druga w ciągu tego wieku mordercza, totalitarna ideologia.

My znajdujemy się dzisiaj między dwoma światami: zachodnim, który się 
pokojowo kształtuje i jednoczy, oraz wschodnim, który się rozpada. Jeszcze 
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nie należymy do pierwszego, już – do drugiego. Podjęliśmy decyzję włączenia 
się w struktury Zachodu, ale na razie jesteśmy bez sojuszów, zakotwiczenia, 
zabezpieczenia. Musimy podjąć wysiłek, by ten ryzykowny stan zmienić.

Państwo polskie jest jednak dzisiaj zagrożone przede wszystkim od we-
wnątrz. Zagrożenie jest wynikiem wieloletniej obcej dominacji, wynika z kon-
sekwencji wieloletniej obecności na tym obszarze narzuconego nam i obce-
go temu narodowi systemu. Jest także rezultatem trwających ciągle fatalnych 
skutków stanu wojennego, tych kilku lat bezwzględnej rabunkowej eksplo-
atacji majątku narodowego po roku 1981. Ci, którzy chwalą wielkoduszność  
i rozsądek przedstawicieli PZPR, zasiadających przy „okrągłym stole”, po-
winni sobie uświadomić, że komuniści przekazali obozowi „Solidarności” kraj 
zrujnowany, którym się już rządzić nie dawało. 

Dzisiaj państwu naszemu grozi paraliż wynikły z bezwładu administra-
cji i nieumiejętności wypełniania podstawowych zadań. Nasza gospodarka 
przeprowadzana niepewną ręką od systemu centralistycznego do rynkowe-
go uległa w połowie drogi ostrej zapaści. Zagraża nam jej dalszy rozkład.  
A szczególnie groźne jest postępujące zniechęcenie obywateli, zatracanie przez 
nich poczucia odpowiedzialności za Polskę. Tak słusznie chwalona społeczna 
cierpliwość przemienia się w beznadzieję.

Wysoka Izbo!
Taki jest stan dzisiejszy. Aby z niego czym prędzej wyjść, musimy na nowo 

zmobilizować siły, a przede wszystkim określić, do jakiej Polski chcemy dążyć?
Chcemy Polski, dającej szanse i nadzieje wszystkim obywatelom, w której 

zaniknie przedział cywilizacyjny między miastem a wsią, w której obywatele 
będą mogli swobodnie wybierać miejsce pracy i zamieszkania. Polski, z której 
młodzież nie będzie musiała emigrować, bo tu znajdzie w ojczyźnie możność 
życiowego startu. Chcemy gospodarki rynkowej, która będzie działać w ściśle 
określonych ramach prawnych i w której chronione będą także chrześcijań-
skie wartości rodziny i innych wspólnot ludzkich. Chcemy w tym dążeniu wy-
korzystać doświadczenia wielkich demokracji europejskich odbudowujących 
państwa po drugiej wojnie światowej.

Dążymy do Polski, która będzie pełnoprawnym państwem członkow-
skim Wspólnot Europejskich. Powiąże to naszą demokrację z innymi, zapew-
ni państwu bezpieczeństwo i współpracę gospodarczą, otworzy możliwości 
dobrobytu dla wszystkich warstw społecznych. Włączy nasz kraj w najpotęż-
niejszy organizm gospodarczy świata.

Dążymy do Polski otwartej na Wschód, wznawiającej swą polityczną rolę 
w tej części Europy. Ta wizja przyszłości Polski, którą musimy narodowi wy-
raźniej i konkretniej przedstawić, nie jest moim czy rządu prywatnym wymy-
słem. Jest naszym odczytaniem pragnień obywateli, wyrażonych w wynikach 
kolejnych wyborów w ciągu ubiegłych dwu i pół lat.

Nie łudzimy się, droga będzie trudna i niekrótka. Ten rząd chce być jed-
nak rządem nadziei, ale nie budowanej na obietnicach. Chce być rządem na-
dziei budowanej na szczerości, rzetelności, poczuciu uczestnictwa wszystkich, 
całego narodu we wspólnym dziele.
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Wysoka Izbo!
Podstawowe zadania rządu, każdego rządu, są trojakie:

– rząd powinien ułożyć pragnienia obywateli wyrażone w wyborach w jednolitą, 
widoczną dla wszystkich wizję przyszłości;

– rząd ma obowiązek określenia i podania do wiadomości zarówno dróg, jak  
i kosztów urzeczywistnienia takiej wizji;

– obowiązkiem rządu jest też stworzenie warunków, w których ustalone i ukaza-
ne narodowi cele będą mogły być realizowane.

Rząd będzie mógł te swoje zasadnicze zadania spełniać tylko we współ-
pracy z innymi organami władzy państwowej.

Przed rokiem wybraliśmy w powszechnym głosowaniu prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Był to pierwszy etap w pełni demokratycznego wyła-
niania władz naszego państwa. Wybory do Sejmu i Senatu 27 października sta-
nowiły etap drugi. Skład Sejmu odzwierciedla, może nawet w przesadnym wy-
krzywieniu, rozmaitość postaw i poglądów politycznych dzisiejszych Polaków.

Ufam, także na podstawie głosowania nad moją kandydaturą, że mimo 
tej rozmaitości będziemy potrafili ze sobą współpracować. Powołanie rządu
będzie trzecim i ostatnim etapem budowania nowych, demokratycznych struk-
tur państwowych. Na charakter i skład proponowanego rządu trzeba patrzeć 
również pod kątem widzenia jego roli w tym procesie budowy. Demokracja 
nasza dopiero się kształtuje, przechodzi próby dla wszystkich trudne.

Konstytucja ogłoszona przez komunistów w 1952 r. jest w sposób oczy-
wisty niedostosowana do potrzeb. Stwarza ramy w najwyższym stopniu niewy-
godne, także dla rządu. Ramy, które trzeba będzie jak najszybciej zmienić. Ale 
jest w niej jeden zapis, który – chociaż przed czterdziestu laty wprowadzony 
cynicznie i na pokaz – ujmuje istotę ustroju demokratycznego: „Najwyższym 
organem władzy państwowej jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej”. (...)

Wysoka Izbo!
Perspektywa dwuipółletnia oraz doświadczenia naszych sąsiadów, którzy 

później, ale czasami bardziej zdecydowanie niż my zrywali z systemem komuni-
stycznym, pozwalają stwierdzić, że jedną z podstawowych przyczyn naszych 
trudności jest zbyt długie trzymanie się kompromisów zawartych przy „okrą-
głym stole”. Swego czasu były osiągnięciem, ale wkrótce stały się już tylko ob-
ciążeniem. Były jak ciasne ubranie, z którego wyrośliśmy w ciągu kilku miesięcy. 
Mamy dzisiaj przykrą świadomość straty mnóstwa czasu i wielu szans.

Dzisiaj naród oczekuje od nas odpowiedzi, ostatecznej odpowiedzi, na 
pytanie: kiedy skończy się w Polsce komunizm? Chciałbym, aby powołanie 
przez Wysoki Sejm tego rządu oznaczało początek końca komunizmu w na-
szej ojczyźnie. I dopiero z tą chwilą ostatecznego oderwania się od systemu 
komunistycznego uzyskamy również możność uwolnienia się od politycznych 
i moralnych skutków II wojny światowej, możność odrobienia skutków utraty 
niepodległości. Nadzieje, którymi żyli Polacy podczas tamtej wojny, zostały 
zdradzone i zaprzepaszczone. Dzisiaj nadszedł czas, aby te nadzieje zacząć 
nareszcie spełniać. Czas, aby urzeczywistnić to, o co Polacy od ponad pół 
wieku walczyli i za co umierali na frontach, w obozach, więzieniach, na przy-
musowym wygnaniu czy wychodźstwie.
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Instytucją, która nie uległa komunistycznemu dyktatowi i dawała przez 
dziesięciolecia osłonę działalności niepodległościowej i patriotycznej, był je-
dynie Kościół katolicki. Kościół kontynuował w ten sposób wielowiekową 
tradycję współtworzenia naszej postawy narodowej, kształtowania wartości, 
które dla większości Polaków mają decydujące znaczenie.

Państwo i Kościół katolicki, każde w swoim zakresie, pozostają nieza-
leżne i suwerenne. Zobowiązane są do pełnego poszanowania tej zasady we 
wzajemnych stosunkach i współdziałania dla rozwoju człowieka i wspólnego 
dobra ojczyzny. W imię tej zasady rząd będzie konsekwentnie zmierzał do 
zawarcia umowy ze Stolicą Apostolską. Równocześnie dołożymy wszelkich 
starań, aby zapewnić równouprawnienie innym kościołom i związkom wyzna-
niowym i nie dopuścić do dyskryminowania kogokolwiek z powodu wyzna-
wanej religii lub światopoglądu.

Minione pół wieku walki zbrojnej i cywilnej, jawnej i ukrytej, o niepodległość 
i prawdę, o wolność i godność człowieka, o prawo do wiary i prawo do uczciwości 
wymaga nadal moralnego i prawnego rozliczenia, nie tylko w imię prawdy histo-
rycznej, także po to, by przeciwstawić się poczuciu moralnej bezkarności, które 
rodzi u jednych cynizm, u drugich zniechęcenie. Bo te pół wieku to był rów-
nież czas zdrady; i zbrodni, kłamstwa i okrucieństwa.

Nie ma zdrowego społeczeństwa bez świadomości, że w życiu publicz-
nym obowiązują zasady sprawiedliwe. Odpowiedzialność i sprawiedliwość nie 
mogą jednak obowiązywać dopiero od dzisiaj. I dlatego nie z chęci zemsty, 
ale z potrzeby moralnej, z potrzeby wychowywania narodu w duchu prawości 
płynie postulat rozliczania za przeszłe winy. Nie chcemy odpowiedzialności 
zbiorowej, lecz tylko odpowiedzialności za konkretne decyzje ludzi, którzy 
dla kariery popełnili czyny sprzeczne z interesem narodowym. Tacy ludzie nie 
powinni się dziwić, że mogą zostać za to ukarani, a jeżeli mamy wybaczać, to 
powinniśmy wiedzieć, jakie i komu winy wybaczamy.

Administracja państwowa musi zostać przebudowana tak, aby jej struk-
turę dostosować do nowych potrzeb. Trzeba ją uporządkować, odchudzić, 
a równocześnie trzeba poprawić zarówno sytuację materialną, jak i prestiż 
społeczny urzędnika państwowego. Ze stanowisk wymagających publicznego 
zaufania muszą odejść ludzie, których przeszłość dyskwalifikuje.

Jestem przekonany, że mamy wystarczająco wielu ludzi o czystych rękach 
i sumieniach, którzy mogą służyć społeczeństwu i państwu na odpowiedzial-
nych stanowiskach.

Dotyczy to także Wojska Polskiego. Proces jego przebudowy organiza-
cyjnej i odbudowy ideowej był dotychczas zbyt powolny i niekonsekwentny. 
Powodowało to zniechęcenie i ucieczkę wielu ideowych oficerów. Poddanie
Ministerstwa Obrony Narodowej cywilnemu kierownictwu, dawno już ocze-
kiwane, pozwoli na przemienienie wojska polskiego w armię, na której będą 
mogły polegać i naród i władze Rzeczypospolitej.

Wysoka Izbo!
Pięć dni temu została podpisana przez rząd Rzeczypospolitej umowa  

o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Jest to uwieńczenie 
pierwszego etapu starań o wejście naszego państwa do struktur jednoczącej się 
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Europy, tej Europy, do której duchowo należymy i którą współtworzymy od po-
nad tysiąca lat. Z satysfakcją wspominam, że przed blisko 16 laty byłem współ-
autorem programu podziemnego Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, 
które pierwsze wysunęło postulat wejścia Polski do Wspólnoty Europejskiej.

Rząd będzie zabiegał o szybką ratyfikację układu o stowarzyszeniu
Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Stowarzyszenie daje nam wielorakie 
korzyści, lecz równocześnie nakłada na nas istotne zobowiązania gospodar-
cze i prawne. Rząd skoncentruje się na dostosowaniu gospodarki i prawa 
polskiego do wymogów wynikających ze stowarzyszenia. Działania dosto-
sowawcze znajdą się w centrum naszej uwagi. Od ich tempa i rezultatów 
zależeć może bowiem faktyczny udział Polski w zorganizowanej współpracy 
ze wspólnotami i w korzyściach z tej współpracy płynących.

W naszych stosunkach z tymi wspólnotami coraz istotniejsze miejsce zaj-
mować będzie współpraca w dziedzinie politycznej. Podstawy ku temu stwa-
rza układ o stowarzyszeniu, a postęp wspólnot ku unii politycznej i obronnej 
zwiększać będzie wagę tej współpracy.

Jako członek Północnoatlantyckiej Rady Współpracy Polska będzie 
zacieśniać więź z Sojuszem Północnoatlantyckim. W obecnej sytuacji bo-
wiem uważamy ten sojusz za filar bezpieczeństwa europejskiego, a obecność
wojsk USA w Europie – za czynnik stabilizacji. Dlatego rząd będzie dążył do 
wszechstronnego rozwoju powiązań z NATO, jakie umożliwia nasz udział 
w Północnoatlantyckiej Radzie Współpracy. Będzie to polityka sprzyjająca 
polepszaniu naszego bezpieczeństwa.

Wysoka Izbo!
Rozwój sytuacji na Wschodzie sprawia, że nasze stosunki z Federacją Ro-

syjską, Ukrainą i Republiką Białorusi nabierają znaczenia pierwszoplanowego. 
Na Wschodzie pojawiają się dla nas zarówno szanse, jak i zagrożenia. Rząd 
nadal dążyć będzie do budowy trwałych, wszechstronnych stosunków dobrosą-
siedzkich i ścisłej współpracy. Będziemy kontynuować i rozwijać, intensyfikować
politykę współdziałania z naszymi wschodnimi sąsiadami. Będziemy dążyli do 
stworzenia z nimi powiązań traktatowych, ułatwiających związki gospodarcze, 
polityczne i w sferze bezpieczeństwa, a także kulturalne i międzyludzkie.

Równocześnie otwarci jesteśmy na współpracę z kształtującą się Wspólno-
tą Niepodległych Państw. Wraz z całą społecznością międzynarodową będzie-
my dążyć do tego, aby proces budowania niepodległości republik byłego ZSRR 
odbywał się zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z porozumień o kontroli 
zbrojeń i rozbrojeniu oraz eliminacji i nierozpowszechnianiu broni jądrowej.

Bezpośrednio po referendum w sprawie niepodległości Polska uznała Ukra-
inę za państwo. Trzeba wyjaśnić, iż Polska uznaje również państwowość Federacji 
Rosyjskiej oraz Republiki Białorusi. Uznanie to wynika z naszych dotychczaso-
wych dobrych stosunków z tymi państwami. Rząd podejmie dalsze działania zmie-
rzające do zintensyfikowania stosunków z Litwą, Łotwą i Estonią. (...)

Panie Marszałku!
Panie Posłanki! Panowie Posłowie!
W sierpniu 1980 roku nasze społeczeństwo zadziwiło świat rzuceniem 

spokojnego, ale twardego wyzwania systemowi komunistycznemu. Związek za-
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wodowy „Solidarność” rozpoczął przywracanie wolności w ojczyźnie i w naszej 
części Europy. Polska stała się wówczas pionierem dziejowych przemian. Od 
tego czasu historia nie zatrzymała się w miejscu. Zmiany dokonują się nadal, 
w naszym najbliższym sąsiedztwie. Ostatnio bieg wydarzeń uległ ponownemu 
przyspieszeniu, jakby zostawiając nas na boku. Ale losy wolności i demokracji  
w Europie Środkowej nadal zależą od losów wolności i demokracji w Polsce. Je-
stem przekonany, że najlepszym wyjściem z obecnego ciężkiego kryzysu jest po-
wrót do ideowej i politycznej odwagi. Musimy podjąć wyzwanie szybko biegną-
cej historii. Musimy sprostać chlubnym tradycjom naszego narodu. Świadomi 
naszych słabości i wad, z pokorą, ale w poczuciu dziejowej odpowiedzialności, 
musimy starać się podjąć dziedzictwo Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

Cyt. za: Sprawozdania Stenograficzne z 3. posiedzenia Sejmu RP z 21 grudnia
1991 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 3-10.

Waldemar Pawlak 
Expose z 1 lipca 1992 r.

Panie Prezydencie!
Panie Marszałku!
Wysoki Sejmie!
W historii Europy Polska była często ogniskiem zapalnym. Pytanie, 

przed którym dziś stoimy, brzmi: czy tym razem Polska może przyczynić się 
do stabilizacji nowej Europy? Zależy to bezpośrednio od tego, jak dziś pora-
dzimy sobie z własnymi sprawami.

Kiedy powoływano mnie na stanowisko prezesa Rady Ministrów,  
z różnych stron rozlegały się sprzeciwy, albo wątpliwości związane z moim 
ludowym, a nie solidarnościowym rodowodem. Mogę te wątpliwości zro-
zumieć, ale nie mogę ich podzielać. Nie przychodzę bowiem, by zawłasz-
czać tę wielką solidarnościową tradycję, lecz zgłaszam jedynie chęć pracy 
dla wspólnego dobra. I w imię tego dobra stwierdzam, zwracając się do 
wszystkich rodaków o życzliwe zrozumienie moich intencji, że kapitału, jakim 
jest tradycja „Solidarności”, nie wolno używać w sposób rentierski. Jesteśmy 
na to za biedni. Tradycje te powinniśmy rozwijać i wzbogacać przez sprawne  
i skuteczne osiąganie celów, których część wytyczała właśnie „Solidarność”.

Przywódca tego ruchu jest dziś naszym wspólnym prezydentem. Etos 
„Solidarności” wszedł do skarbnicy całego narodu, a w pewnym stopniu stał 
się dorobkiem kultury światowej. Stanowi już nie tylko polski kapitał.

Wszyscy wiemy, że gospodarka jest tą dziedziną życia, na której skupia 
się obecnie niemal cała uwaga społeczeństwa. Sukcesy lub klęski gospodarcze 
będą decydowały o naszej kondycji społecznej. Gospodarkę, której pragnie-
my, określamy terminem gospodarka rynkowa. W jej kierunku zmierzały dzia-
łania poprzednich trzech rządów. Dziś, bogatszy o doświadczenia ostatnich 
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lat, mogę dodać: chodzi o taką gospodarkę rynkową, która służy ludziom, 
a nie jest tylko sprawnym mechanizmem, służy ludziom, którzy ją promują, 
tym, którzy dla niej pracują i tym, którzy nią zarządzają.

Nim przejdę do przedstawienia naszych w tej mierze zamiarów, pozwo-
lę sobie krótko poinformować Wysoką Izbę o bieżących pracach rządu oraz  
o niektórych zasadach, które w tej działalności przyjmujemy. Uważam bo-
wiem, że wiarygodność programu musi wyrastać z konkretnych poczynań.

Kiedy 5 czerwca br. objąłem urząd premiera, stanęły przede mną zadania: 
po pierwsze, przejęcie kontroli nad instytucjami kluczowymi dla funkcjono-
wania państwa; po drugie, powstrzymanie zagrożeń strajkowych, szczególnie 
zaś dotkliwych dla licznych obywateli blokad dróg; po trzecie, sformowanie 
rządu i programu jego prac; po czwarte, umożliwienie realizacji tych projek-
tów poprzedniego rządu, które uznałem za szczególnie pilne.

Przejęcie kontroli nad kluczowymi dla funkcjonowania państwa instytu-
cjami nie odbyło się bez trudności, o niektórych z nich informowałem Wysoką 
Izbę. Dla pełnego obrazu chciałbym dziś powiedzieć o mojej dobrej współpracy 
z większością członków poprzedniego rządu. Żywię nadzieję, że z wielu człon-
kami poprzedniego gabinetu rozstaniemy się w poczuciu dobrze spełnionego 
obowiązku. Za to chcę wszystkim panom ministrom serdecznie podziękować.

Trudne do przewidzenia skutki niosły strajki i protesty oraz grożąca nam 
destabilizacja rynku paliw. Problemy te udało nam się czasowo rozwiązać. Blo-
kada dróg została zawieszona, załatwiono to polubownie, a proponowana przez 
Ministerstwo Finansów podwyżka cen paliw zastąpiona została obniżką podat-
ku granicznego. W obu wypadkach nie zostały jednak wyeliminowane przyczyny 
kłopotów. Po sformowaniu rządu trzeba będzie szczegółowo zbadać okoliczności 
zadłużenia rolników oraz przygotować propozycje trwałego rozwiązania tego pro-
blemu. O naszym postępowaniu w sprawie paliw będzie decydować zarówno to, 
co potrafimy zaproponować sami, jak i to, co dzieje się na rynkach światowych.

Spośród bieżących spraw na plan pierwszy wysuwa się kwestia realizacji 
podwyżek płac w sferze budżetowej, zwłaszcza w oświacie i nauce. Choć nie mia-
łem możliwości skrupulatnego zapoznania się ze szczegółowymi rozwiązaniami 
odziedziczonymi po poprzednim rządzie, podpisałem je w przekonaniu, że potrze-
ba tutaj szybkich działań i szybkiego wprowadzenia tych rozwiązań w życie.

W toku podejmowania tych decyzji z całą świadomością uzmysłowiłem 
sobie pierwszą zasadę, którą mój rząd chciałby się kierować – przede wszyst-
kim nie szkodzić.

W ustroju, który mamy za sobą, występował tylko jeden liczący się podmiot 
– było nim państwo. Jego rząd bezpośrednio wszystkim zarządzał. W ustroju, 
który tworzymy, podmiotem jest każdy, kto przejawia swą inicjatywę, każdy, kto 
zajął się biznesem, prowadzi gospodarstwo lub warsztat rzemieślniczy, każdy, 
kto rzetelnie realizuje zadania na każdym stanowisku pracy. Rola państwa po-
legać winna na tym, by nasze wysiłki były skoordynowane, utrudnienia i ogra-
niczenia zmniejszane, a szanse wykorzystywane.

Przed miesiącem minęła kolejna rocznica wyborów czerwcowych. Od 
nich rozpoczęła się systematyczna przebudowa ustroju politycznego i go-
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spodarczego Polski. Dziś z 3-letniej perspektywy widać, że przekształcenia te 
okazały się o wiele bardziej złożone, niż przewidywaliśmy. Byliśmy też do nich 
znacznie gorzej przygotowani, niż wydawało się na początku drogi.

Bilansu dotychczasowych działań nie da się zamknąć w jednoznacznych 
ocenach. Obok niewątpliwych osiągnięć musimy także odnotować błędy i po-
tknięcia. Nie ma potrzeby w tym miejscu sporządzać szczegółowej ich listy. Jed-
no nie ulega wątpliwości – aby uchronić pozytywne efekty dotychczasowych 
przemian, musimy wyeliminować także strategiczne błędy i słabości. Należy do 
nich błędna praktyka koncentrowania sił na krytyce i burzeniu. Nowy rząd chce 
budować. Potrzeba nam w tej sprawie mądrości, potrzeba zdrowego rozsądku.

Mądry taksówkarz nie pozbywa się starego samochodu tylko dlatego,  
że samochód ten zbyt wiele pali, póki nie zarobi na nowy. Bez samochodu mu-
siałby zostać tragarzem. W gospodarce narodowej ta zasada oznacza, że przy 
nikłym dopływie kapitału z wewnątrz, nie stać nas na beztroski stosunek do do-
tychczasowych struktur organizacyjnych i gospodarczych. Te zasoby, które mamy, 
są podstawą bytu dla prawie 40-milionowego narodu, nie wolno ich zmarnować. 
Równocześnie nie wolno zatrzymać przebudowy, by nie zostać w tyle.

Wysoki Sejmie!
Oczekiwania społeczne są związane dziś ze stanem gospodarki oraz bezpie-

czeństwem socjalnym. Ludzie oczekują, że rząd podejmie skuteczne działania 
na rzecz ożywienia gospodarki oraz likwidacji skutków błędnych decyzji. W ich 
efekcie tak pryncypialne sprawy, jak demokratyczny ustrój, kontynuacja reformy, 
likwidacja pozostałości systemu komunistycznego, tzw. dekomunizacja, ujaw-
nianie agentów i inne mieszczą się na peryferiach społecznych oczekiwań. (...)

Trzeba iść w tym kierunku stale, oglądając się jednak za siebie i rozglą-
dając na boki. Trzeba dbać o to, aby na końcu tej drogi koszty nie okazały się 
wyższe od rynkowej wartości towaru. (...)

Sprawą najważniejszą jest dzisiaj integracja Polski z EWG. Ustalenie ka-
lendarza dochodzenia Polski do Wspólnot sprzyjać będzie stabilności tego 
procesu. Dostrzegamy wszystkie trudności dostosowawcze, jakie pociąga za 
sobą powiązanie ze Wspólnotami Europejskimi. Jednak stowarzyszenie z nimi 
otwiera przed Polską historyczną szansę. Jest to szansa ustrojowej transfor-
macji i cywilizacyjnej modernizacji. Dlatego rząd opowiada się za szybką raty-
fikacją układu o stowarzyszeniu.

We współczesnych stosunkach gospodarczych żadne państwo nie ma 
możliwości zamkniętego rozwoju, chociaż bardzo wiele zależy od jego wła-
snego wysiłku. Polska również musi się włączać w międzynarodowy system 
gospodarczy i starać się wykorzystać szerokie możliwości, jakie daje umowa 
o stowarzyszeniu. Dotyczy to również współdziałania z Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym, z którym zamierzamy przystąpić do negocjacji nie-
zwłocznie po utworzeniu rządu.

Na przebieg reform gospodarczych wpływają nie tylko nasze problemy 
polityczne, lecz także szereg negatywnych czynników zewnętrznych, w tym 
także wolniejszy od spodziewanego napływ zagranicznego kapitału i rozmaite 
utrudnienia w dostępie do rynków krajów wysoko rozwiniętych.
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Konieczna jest intensyfikacja współpracy gospodarczej z zagranicą. Po-
moc gospodarczą należy wykorzystywać w taki sposób, aby otrzymywane środki 
przyczyniały się do rozwoju przedsiębiorczości oraz w możliwie największym 
stopniu do podejmowania nowych inwestycji i tworzenia miejsc pracy.

Wiele zależeć będzie od dalszego poparcia dla polskich reform i utrwa-
lenia wizji Europy jako jednej przestrzeni gospodarczej, i jednego obszaru 
bezpieczeństwa. Mając to na uwadze, rząd będzie kontynuował politykę coraz 
ściślejszego wiązania się, aż do pełnego członkostwa z zachodnimi i europo-
atlantyckimi organizacjami.

Polska będzie wnosić swój wkład w budowę nowego ładu europejskie-
go i współtworzenie ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa, głównie 
przez Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy.

Ważną częścią naszej polityki pozostanie rozbudowa stosunków dwustron-
nych z Niemcami, z Francją, z Wielką Brytanią, Włochami i innymi państwami 
zachodnioeuropejskimi. Pragniemy też intensyfikować nasze stosunki ze Stana-
mi Zjednoczonymi, których wojskowa obecność w Europie i udział we współ-
pracy europejskiej postrzegamy jako czynnik wszechstronnie stabilizujący.

Dostrzegamy ogromną rolę wszystkich rynków zbytu dla rozwoju naszej 
gospodarki. Konsekwentnie dążyć będziemy do rozwoju dobrosąsiedzkich i part-
nerskich stosunków z niepodległymi państwami na Wschodzie: Ukrainą, Rosją, 
Białorusią, Litwą oraz innymi państwami Wspólnoty Niepodległych Państw. 
Nasze interesy w tym regionie wymagają polityki aktywnej i długofalowej oraz 
zaangażowania większych środków.

Dopilnujemy wykonania pakietu umów dotyczących wycofania wojsk 
rosyjskich z Polski.

Jesteśmy zainteresowani udziałem w zachodniej pomocy dla państw 
wschodnich i mamy nadzieję, że także operacje w trójkącie wyszehradzkim 
staną się trwałym elementem nowej struktury współpracy w Europie.

Pomyślnie rozwijają się nasze stosunki z Czechosłowacją i Węgrami. Na-
leży więc utrzymać, pomimo zmian zachodzących u naszych południowych 
sąsiadów. Ufamy, że narody czeski i słowacki znajdą właściwe, spokojne i sta-
bilne rozwiązała uwzględniające ich własne interesy oraz nasze wspólne aspi-
racje do zajęcia godnego miejsca w jednoczącej się Europie.

Polska będzie rozwijać dialog polityczny oraz współpracę gospodarczą 
i kulturalną z partnerami pozaeuropejskimi, w tym z Japonią, Chinami oraz 
innymi państwami Azji i Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz rejonu Pacyfiku.

Polska łączy się z nieustannymi wysiłkami Stolicy Apostolskiej na rzecz 
uregulowania zasad moralności i sprawiedliwości w życiu międzynarodowym, we 
współpracy z ONZ. W ramach KBWE będziemy nadal wnosić wkład w pokojo-
we regulowanie konfliktów i kształtowanie nowego międzynarodowego ładu.

Pragnę na koniec zapewnić naszych rodaków rozsianych po całym świe-
cie, że ich los jest nam bardzo bliski, a troska o dobro Polski ma dla nas war-
tość szczególną.

Są takie warunki powodzenia, które nie są zależne od poszczególnych 
osób. Dotyczą one zarówno spraw krajowych, jak i międzynarodowych.
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Spośród uwarunkowań krajowych najważniejszy jest względny spokój 
społeczny i zmiana sposobu myślenia o tym, co dla Polski i dla każdego z nas 
jest dobre i ważne. Zmiana ta, która może zacząć się tu na naszej sali, powinna 
odpowiadać zmianie strategii działania. Strategii burzenia i walki odpowiada 
uwypuklenie różnic, szukanie sensacji. Strategii tworzenia, budowania – szu-
kanie zgody, tworzenie pozytywnych precedensów. Jeśli nam się to nie uda, 
pogrążymy się w chaosie. Jeśli osiągniemy sukces, może ten styl podejmą lu-
dzie zdesperowani, którzy m.in. mogą wziąć z nas przykład.

Uwarunkowania zewnętrzne są nam dane. Możemy na nie w niewielkim 
stopniu wpływać przez politykę zagraniczną, która w miarę naszego wcho-
dzenia do europejskich struktur nabiera ofensywnego charakteru, nowego 
charakteru. Niestabilność sytuacji wewnętrznej wpływa negatywnie na naszą 
pozycję międzynarodową.

Polskę mamy tylko jedną. Sami ją musimy urządzić. Nikt za nas tego nie 
zrobi, inni mogą nam co najwyżej pomóc, jeśli wcześniej pomożemy sobie 
sami. Wiele nas dzieli, ale znacznie ważniejsze jest to, co nas łączy.

Polskie Stronnictwo Ludowe od dłuższego czasu budowało pomosty 
między przeciwstawnymi sobie opcjami politycznymi, gospodarczymi. Tej li-
nii chciałbym być także wierny jako premier. Będę starał się doprowadzać do 
równowagi między orientacją antyrecesyjną i antyinflacyjną. Będę godził tych,
którzy stawiają przede wszystkim na ochronę gospodarki przed konkurencją 
zewnętrzną, z tymi, którzy widzą potrzebę szybkiego włączenia się w krwio-
bieg gospodarki europejskiej. Będę szukał porozumienia z tymi, którzy na plan 
pierwszy wysuwają ochronę wartości narodowych i chrześcijańskich, z tymi, 
którzy za nadrzędne uznają wartości uniwersalne i ponadnarodowe.

Chcę odejść od solidarności negatywnej, mobilizujące społeczeństwo 
przeciwko komuś, przeciwko czemuś, a zastąpić ją solidarnością pozytywną, 
mobilizującą do tworzenia rzeczy nowych, pilnie nam dziś potrzebnych.

Czy uda nam się osłabić istniejące sprzeczności? Wierzę, że tak, choć 
na pewno będzie to trudne. Rządowi nie zabraknie woli i cierpliwości, siły 
i determinacji, by działać w tym kierunku. Każdy sukces, czy to w polity-
ce, czy to w gospodarce, zależy przede wszystkim od pracy i wytrwałości. 
Nie powinno ich zabraknąć do budowania zgody i przyszłości. Polska może 
wnosić do Europy pokój i współpracę.

Wobec braku jednoznacznego poparcia ze strony małej koalicji – Unii 
Demokratycznej, KLD i Polskiego Programu Gospodarczego – uczciwość 
wobec kandydatów, których miałem Wysokiej Izbie zaproponować, nakazuje 
mi powstrzymanie się w tej chwili od przedstawienia składu personalnego rzą-
du, który doskonale znany jest małej koalicji.

W tej sytuacji w wasze ręce, panie i panowie posłowie, składam decy-
zję – jeśli po przedstawieniu programu nie będzie jednoznacznego poparcia, 
zrezygnuję z tworzenia rządu. Dziękuję za uwagę. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 19. posiedzenia Sejmu RP z 1 lipca 1991 r.,
w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 7-13.
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Hanna Suchocka 
Expose z 11 lipca 1992 r.

Panie Marszałku!
Panie i Panowie Posłowie!
Niepodległość państwa polskiego stała się faktem, którego nikt nie 

może podawać w wątpliwość. Jej wartość jest tym większa, że nie została 
podarowana nam przez los, historię, czy obcą władzę. Niezawisła i suweren-
na Rzeczpospolita zrodziła się z trudu i walki jej obywateli. Trzy ostatnie lata 
dowiodły w sposób niezbity, że naród polski sprostał wyzwaniu, jakie posta-
wiła przed nim odzyskana wolność. Trzy ostatnie rządy, mimo, że nie ustrze-
gły się błędów, rządziły Polską suwerennie, decydując o losach kraju i nie 
podlegając obcemu dyktatowi. Żadna siła, ani wewnętrzna, ani zewnętrzna, 
nie zdołała dla swych celów zawłaszczyć państwa polskiego.

Gwarancje wypełnienia słusznych praw i swobód narodu oraz jednostki po-
twierdzone są przez państwo, w którym nikomu nie odmawia się prawa do prawdy 
i głoszenia swoich przekonań, w którym ważniejsze od posłuszeństwa i przywile-
jów stają się zdolności i praca. Skończyły się czasy powszechnych braków i kole-
jek, maleje inflacja, a polska złotówka, o której jeszcze niedawno opowiadano
złośliwe anegdoty, staje się normalnym pieniądzem, czego najlepszym dowodem 
jest fakt, że w niej właśnie a nie w obcych walutach czyni się oszczędności.

Suwerenność i niezawisłość Polski, umacnianie jej bezpieczeństwa oraz 
tworzenie korzystnych zewnętrznych warunków dla cywilizacyjnego i gospo-
darczego rozwoju kraju pozostają trwałymi celami polityki zagranicznej naszego 
państwa. Jesteśmy przekonani, że nasz kraj jest w stanie wpływać na swoje oto-
czenie międzynarodowe w sposób odpowiadający naszym interesom a zarazem 
sprzyjający tworzeniu lepszej, bezpiecznej i pomyślnie rozwijającej się Europy.

Żyjemy dziś w państwie sąsiadującym z krajami, wobec których Polska 
może prowadzić przyjazną politykę. Mamy również wszelkie podstawy, by są-
dzić, że ze strony naszych partnerów zagranicznych spodziewać się możemy 
przychylności i woli utrzymania dobrych stosunków z Polską. Taka sytuacja 
międzynarodowa jest szansą, której nie wolno nam zaprzepaścić.

Wysoka Izbo!
Państwo musi kierować się zasadą dobra wspólnego. Jeżeli państwo jest 

dobrem wspólnym, to znaczy, ze należy do całego narodu, nie zaś do jednej 
grupy czy formacji politycznej. Rzeczpospolita zatem powinna być przedmio-
tem troski wszystkich obywateli. Stąd wynika postulat polityki odpowiedzial-
ności za państwo. Mój rząd będzie się stanowczo przeciwstawiać podejmo-
waniu walki politycznej w formach, które mogą naruszyć autorytet instytucji 
państwowych. Obywatele mogą po moim rządzie oczekiwać sprawiedliwości, 
a zarazem zadośćuczynienia za niesprawiedliwość. Z drugiej strony wszyscy 
musimy czuć respekt przed państwem i jego prawami. Prawa nie pozwolę 
szargać. Zawsze, kiedy będzie potrzeba państwo okazywać będzie swoją wła-
dzę. Polska może być i będzie państwem silnym!
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Mój rząd będzie się starał, aby siłą Polski była siła jego wspólnot lokal-
nych. Dlatego zrobimy jak najszybciej drugi krok reformy samorządu teryto-
rialnego, rozpoczętej w 1990 r. i dramatycznie dziś opóźnionej.

Moja misja musi ostatecznie zakończyć okres sporów i waśni między 
ugrupowaniami politycznymi. Tworzymy dziś rząd sojuszu dla Polski, rząd 
zgody narodowej. Fundamentem tego rządu jest mediacyjna rola „Solidarno-
ści”, potwierdzająca wielkość idei, którą uczyniliśmy żywą w sierpniu 1980 r.

Podstawą nowego rządu jest wola porozumienia ugrupowań politycznych, 
jak również zdecydowanie pana prezydenta w kształtowaniu silnego państwa. 
Chcę jasno powiedzieć, że owa zgoda i współpraca stanowią warunek, który 
stawiam Wam, Panie i Panowie Posłowie, jak i wszystkim Polakom. Tak długo  
i tylko tak długo będzie trwała moja misja, dopóki ten warunek wszyscy będzie-
my spełniali. W imię racji stanu spory ideologiczne muszą zostać poza rządem. 
Formuła gabinetu koalicyjnego wymusi na jego członkach wzajemną lojalność.

Panie Marszałku!
Panie i Panowie Posłowie!
Prace nad konstrukcją rządu, który przedstawiam Wysokiej Izbie, trwały 

3 dni. Dziś zaprezentuję jedynie główne założenia działania przyszłego rządu. 
W ciągu 3 miesięcy przedłożę Wysokiej Izbie szczegółowe programy społecz-
ne i gospodarcze, wraz z terminami wprowadzenia w życie poszczególnych 
przedsięwzięć. Dotyczy to zwłaszcza skonkretyzowania od dawna dyskuto-
wanych i opracowywanych reform administracji publicznej, edukacji, służby 
zdrowia i ubezpieczeń społecznych.

Wysoki Sejmie!
Ostatnie niedobre doświadczenia utwierdziły nas w pewności, że najwyż-

sze władze państwa muszą ze sobą współpracować. Demokratyczna koncepcja 
„podziału i równowagi władz” oznacza właśnie stałą zdolność polityków do koo-
peracji. Konieczną współpracę między Sejmem, Senatem, rządem i prezydentem 
musi uregulować „mała konstytucja”, której szybkiego uchwalenia przez Sejm 
oczekuję i która, jak sądzę, do tej współpracy stworzy podstawowe warunki.

Nie jesteśmy narodem ludzi świętych, nie będziemy ukrywać przed spo-
łeczeństwem niepokojącej statystyki przestępstw, ale kategorycznie przeciw-
stawiam się widzeniu naszego kraju jako gniazda wyjątkowej korupcji, nie-
kompetencji i chaosu. Dość takiego mówienia o aferach, z którego nie wy-
nika, kto jest winny a kto pozostaje bez winy: Mój rząd uczyni wszystko, aby 
przestępcy znaleźli się w więzieniach, oszczercy zostali przykładnie ukarani,  
a osoby pomówione – oczyszczone. 

Natychmiast zażądam od ministrów przeglądu kryteriów i trybu udziela-
nia koncesji i kontyngentów. Rząd wprowadzi przejrzyste kryteria i jawny tryb 
postępowania w tego rodzaju sprawach. 

Państwo musi posiadać sprawny aparat policyjny, co wymaga środków 
dla jego skutecznego działania. Minimalnym tego warunkiem jest rzetelne 
wykonanie ustawy budżetowej. Chcąc przeciwdziałać przestępstwom celnym 
i skarbowym, postawimy na mechanizmy motywacyjne pracowników służb 
celnych i skarbowych, na godziwe ich wynagradzanie.
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W strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych panuje destabilizacja: 
w ciągu dwu lat kieruje nimi piąty minister, trzeci komendant policji, czwarty 
szef  Urzędu Ochrony Państwa. Z drugiej zaś strony widać wyraźnie, że resort 
ten koncentruje zbyt wielką władzę nad krajem. Przywrócenie spokoju i stabili-
zacji oraz reforma dekoncentrująca władzę ministra spraw wewnętrznych będą 
ważnymi celami polityki mojego rządu w tym resorcie. Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych musi służyć państwu i tylko państwu. Widzę konieczność stworzenia 
mechanizmów, dzięki którym w życiu publicznym uczestniczyliby wyłącznie lu-
dzie uczciwi, kompetentni, wolni od niejawnych powiązań i nie obciążeni współ-
pracą z komunistyczną policją polityczną na szkodę niepodległości państwa bądź 
współobywateli. Mój rząd jeszcze w tym roku zacznie wprowadzać przygotowaną 
rok temu reformę Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego. Jej 
zasadniczymi elementami będą: rozdział pomiędzy dowodzeniem a cywilnym 
administrowaniem wojskiem, integracja Sztabu Generalnego oraz równomierna 
dyslokacja wojsk na terenie całego kraju. Siły zbrojne poddane będą, zgodnie  
z Konstytucją, zwierzchnictwu prezydenta. Liczebność armii ulegnie zmniejszeniu 
do stanu około 250 tysięcy. Nie oznacza to jednak redukcji kadry zawodowej, 
której udział w całości armii chcemy stopniowo zwiększać. Zapewniam, że dla 
każdego wartościowego żołnierza będzie miejsce w Wojsku Polskim.

Panie Marszałku!
Panie i Panowie Posłowie!
Poprawa warunków bytu rodzin, ożywienie gospodarki oraz hamowanie 

inflacji będą dla Rady Ministrów podstawowymi celami. Zasadą kształtowania
ustroju ekonomicznego pozostaje proklamowana w tej Izbie przez pierwszego 
niekomunistycznego premiera społeczna gospodarka rynkowa. Oznacza ona 
harmonijną równowagę pomiędzy indywidualną odpowiedzialnością człowie-
ka za byt jego rodziny, a solidarnością społeczną. Chcemy zatem:

Po pierwsze, aby państwo zmniejszało obszar własnej działalności 
gospodarczej, koncentrując się na systemie prawnej regulacji i kontroli, tam 
gdzie wymaga tego ochrona fundamentalnych interesów państwa lub bezpie-
czeństwa obywateli. Państwo pozostanie natomiast odpowiedzialne za infra-
strukturę gospodarczą.

Po drugie, aby respektowana była własność prywatna i wolność zawiera-
nia umów, a stabilny system prawny stanowił ramy konkurencji rynkowej.

Po trzecie, aby uszanowana była zasada pomocniczości państwa, ograni-
czająca jego funkcję do takich, które nie mogą być sprawowane przez gminy, 
stowarzyszenia, rodziny i samych obywateli.

Po czwarte, aby pomoc państwa przyznawana była osobom naprawdę 
tego potrzebującym. Niemoralne jest, by zdrowi i zamożni korzystali z pomo-
cy państwa na równi z biednymi i bezradnymi.

Po piąte, aby państwo zapewniło każdemu równy start życiowy, gwaran-
tujący dostęp wszystkich dzieci do szkolnictwa podstawowego i zawodowego, 
a w miarę uzdolnień – do wszystkich szkół.

Wysoka Izbo!
Trzy decydujące o powodzeniu reform gospodarczych zadania rządu 

to: trwałe przezwyciężenie kryzysu finansów publicznych, poprawa efek-
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tywności przedsiębiorstw, poprzez prywatyzację i zmianę sposobów zarzą-
dzania w sektorze państwowym, oraz unowocześnienie rolnictwa i rozwój 
pozarolniczych funkcji wsi.

Punktem wyjścia do przezwyciężenia kryzysu finansów publicznych
będzie dążenie do wykonania uchwalonego budżetu. Podejmiemy działania 
odbudowujące wpływy budżetowe. Oczekujemy, że Sejm w krótkim czasie 
uchwali ustawę o podatku od towarów i usług. Dokończona w ten sposób 
reforma podatkowa zapewni nie tylko lepszą egzekucję podatków, ale także 
pozwoli każdemu obywatelowi uzyskać wiedzę o płaconych podatkach. Czy-
telny system podatkowy i uproszczony sposób płacenia podatków przybliży 
każdemu oczywistą prawdę, że rząd może wydawać tylko tyle pieniędzy ile 
zbierze od obywateli. Dyscyplina podatkowa jest jednym z najważniejszych 
elementów odpowiedzialności obywatela za państwo.

W Polsce, kraju o niskim, jak na Europę, dochodzie narodowym, zwięk-
szanie obciążenia gospodarki narodowej na rzecz budżetu jest niemożliwe. (...)

Wysoka Izbo!
Polirytetem pozostaje orientacja europejska. Wymagają tego podstawowe 

interesy naszego państwa, narodu i społeczeństwa. Wobec Niemiec, Francji, 
Wielkiej Brytanii, Włoch i wielu innych państw europejskich istnieje znaczny 
potencjał rozwoju partnerskich i korzystnych stosunków wzajemnych, ale klu-
czowym zadaniem jest integracja Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Przed 
kilkoma dniami Wysoka Izba wyraziła zgodę na ratyfikację Układu Europej-
skiego. Była to decyzja historyczna. Obecnie sprawą podstawową jest syste-
matyczne, rzetelne i całościowe wykonanie tego układu. Daje on na wstępie 
Polsce szansę dla jej eksportu. Ważnym zadaniem rządu będzie zatem przy-
gotowanie na czas naszych eksporterów do nowej sytuacji, tak aby potrafili
wykorzystać otwierające się rynki i rozwinąć produkcję. Z drugiej strony we 
właściwym czasie należy przygotować naszych producentów na rozszerzającą 
się nieuniknioną konkurencję z zagranicą. Rząd jednak zdecydowanie będzie 
chronił krajowe rolnictwo w okresie jego dostosowywania do gospodarki eu-
ropejskiej przed nieuczciwą konkurencją zagraniczną.

Mój rząd będzie dążył do tego, aby bezpieczeństwo Polski było równe 
bezpieczeństwu innych państw europejskich, wiążąc to z przybliżaniem per-
spektywy członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Polska nadal 
będzie aktywnie uczestniczyć w KBWE oraz wykazywać inicjatywę w umac-
nianiu i rozbudowie procesu helsińskiego.

Stabilizację ogólnoeuropejską gwarantuje także polityczna i wojskowa 
obecność Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Europie, którą rząd 
kierowany przeze mnie będzie zdecydowanie popierać. Pamiętać jednak trzeba, 
że w obecnym czasie nie istnieje prosta formuła bezpieczeństwa naszego pań-
stwa, gwarantująca nam zarazem miejsce w społeczności międzynarodowej. Od-
powiedzią na obecne wyzwania i szanse winna być dynamiczna polityka rozwoju 
kraju oraz budowa wielostronnego systemu powiązań międzynarodowych.

Kanonem polskiej polityki zagranicznej pozostają bliskie stosunki ze wszystki-
mi naszymi sąsiadami. W polityce wschodniej rysuje się szczególna możliwość po-
lityki aktywnej. W stosunkach z Rosją, Ukrainą, Białorusią i Litwą zainteresowani 
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jesteśmy zwłaszcza kwestiami: bezpieczeństwa i równowagi, wymiany gospodar-
czej oraz sytuacji Polaków mieszkających za naszą wschodnią granicą.

Wobec wyzwań, które niesie za sobą integracja europejska, wciąż istotna, 
mimo wielu trudności, jest współpraca w ramach „trójkąta wyszehradzkiego”. 
Zdolność współdziałania państw „trójkąta” będzie sprawdzianem stabilności 
naszego regionu Europy i wzmocni pozycję naszych krajów jako partnerów 
Wspólnot Europejskich i ich krajów członkowskich.

Pragnę wykazać osobiste zaangażowanie we wspieranie wysiłków Stolicy 
Apostolskiej na rzecz sprawiedliwości, demokracji, solidarności i niepodzielnie 
traktowanego pokoju. Rolę ONZ mój rząd widzi jako pierwszoplanową. Za-
sadniczą sprawą pozostanie utrwalanie związków z Polakami na świecie i kon-
sekwentne zabezpieczanie przez rząd Polski ich interesów. Cała polityka zagra-
niczna mojego rządu będzie głęboko osadzona w normach moralności i prawa 
międzynarodowego. (...)

Panie i Panowie Posłowie!
Jest rzeczą słuszną domagać się od rządu, by umożliwił ludziom pracę, dał 

ochronę jej i jej owocom. Władza polityczna może sprzyjać dobru ogółu – do 
tego jest powołana i z tego czerpie swoją prawomocność. Nie może ona jednak 
zastąpić pracy ludzi, ani sama doprowadzić do dobrobytu. Próby zaspokojenia 
tych roszczeń są beznadziejnie nieskuteczne, a jednocześnie utrudniają, uniemoż-
liwiają nawet, osiągnięcie trwałego ekonomicznego i społecznego postępu.

Sądzę, że nie dość wyraźnie zaznaczyliśmy, że minął czas rewindykacji, 
że pora zacząć pytać, co możemy dać Polsce!

Polska pozbyła się obcej dominacji i złego ustroju bez przelewu krwi, 
z zachowaniem pokoju. Otrzymaliśmy szansę i obowiązek budowy niepod-
ległości państwa, dostatku rodzin i wolności człowieka. Wierzę, że starczy 
nam – wszystkim obywatelom Polski – siły rozumu i woli, aby go wypełnić.

Opatrzność postawiła przed nami zadania. Wierzę, że da nam także siłę 
dla ich godnego spełnienia. Dziękuję państwu. 

Cyt. za: Sprawozdania Stenograficzne z 20. posiedzenia Sejmu RP z 10-11 lipca
1992 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 15-19.

Waldemar Pawlak 
Expose z 8 listopada 1993 r.

Panie Prezydencie!
Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!
Szanowni Państwo!
Historia Polski nie zaczęła się ani 4 ani 50 lat temu. Przejmujemy całą 

spuściznę historyczną, ze wszystkimi jej słabościami i osiągnięciami. Zrobi-
my wszystko, by nie zniszczyć niczego, co jest naszym wspólnym dorobkiem,  
a naprawić przynajmniej część tego, co boli, utrudnia rozwój i odbiera sa-
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tysfakcję z naszych dokonań. Naszym strategicznym celem jest rozwój kraju  
w wymiarze intelektualnym, kulturowym i gospodarczym. Rozwój taki możemy 
osiągnąć, gdy porozumienie i współpraca będą silniejsze od walki, a w poszuki-
waniu równowagi zajdziemy dalej niż w dążeniu do dominacji.

Polsce potrzebne są głębokie reformy, ale muszą być to reformy robio-
ne z ludźmi i dla ludzi. Polacy są realistami i nie oczekują cudów. Chcą na-
tomiast, by władza traktowała ich po partnersku, by mówiła im prawdę, by 
z tej prawdy wyciągała realistyczne wnioski, by wreszcie określała zamiary 
stosownie do sił i możliwości.

Pierwsza zmiana, jaką zapowiada nasz rząd, odnosi się więc do metod  
i sposobów działania: pragmatyzm, twarde chodzenie po ziemi, spokojne po-
rządkowanie państwa i gospodarki, uparte umacnianie naszej siły i niezależ-
ności. Rząd nie zamierza się ścigać w zgłaszaniu reformatorskich pomysłów. 
Chcemy, jak dobry gospodarz porządkować nasze polskie podwórko i spokoj-
nie realizować korzystne dla społeczeństwa reformy.

Wysoki Sejmie!
Rząd nawet przy najlepszych chęciach nie zapewni tego, by wszyscy 

obywatele Polski byli bogaci, ale obowiązkiem rządu i państwa jest zapewnić 
szanse równego startu – a więc opiekę zdrowotną w podstawowym wymiarze, 
powszechny dostęp do oświaty oraz opiekę społeczną dla najbiedniejszych. 
Sukcesy, które każdy z nas osiągnie w różnych dziedzinach życia, zależeć będą 
wówczas od indywidualnych wyborów, talentów oraz wytrwałości.

Wydatków na potrzeby nauki, oświaty, kultury i zdrowia nie chcemy trak-
tować jako obciążenia budżetu, lecz jako inwestycję w nas samych, podlegającą 
podobnym rygorom, ale i korzystającą z podobnych przywilejów jak inne ważne 
inwestycje. Dobro jednostki chcemy postrzegać w harmonii z dobrem państwa. 
Suwerenność, zwłaszcza gospodarcza, rozwój i dobrobyt nowoczesnego państwa 
wiążą się ściśle z jego potencjałem edukacyjnym, naukowym i intelektualnym.

Polityka rządu zmierzać będzie do skutecznego wspierania procesów 
transformacji społecznej i gospodarczej w oparciu o nowoczesny system 
finansowania badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Rozwijane
będą te dziedziny nauki, które reprezentują w skali międzynarodowej szcze-
gólnie wysoki poziom, te, które służą rozwojowi cywilizacyjnemu narodu, 
które zwiększają konkurencyjność polskich towarów i usług oraz ułatwiają 
tworzenie nowych miejsc pracy; te, które mogą stanowić o specyfice naszego
wkładu w naukę światową.

Troską rządu będzie zapewnienie stosownych środków budżetowych 
zgodnie z przyjętymi na 1993 r. „Założeniami polityki naukowej i naukowo-
-technicznej państwa” oraz wprowadzenie instrumentów ekonomicznych  
i normatywnych zmniejszających drenaż mózgów, pobudzających postawy 
proinnowacyjne podmiotów gospodarczych i prowadzących w efekcie do 
praktycznego wykorzystywania krajowej myśli naukowo-technicznej.

W 1994 r. rząd zainicjuje publiczną debatę nad problemami polskiej szkoły 
i jej reformowaniem, w tym również nad statusem zawodowym nauczyciela. We 
współpracy z samorządami zadbamy o to, by profil kształcenia uwzględniał zmia-
ny w gospodarce i na rynku pracy. W rejonach o szczególnym nasileniu bezrobo-
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cia wśród młodzieży rząd będzie popierał zwiększanie liczby stypendiów na naukę 
(do 18 roku życia) zamiast zasiłków dla bezrobotnych (od 16 roku życia).

Niezbędne jest przyspieszenie reformy szkolnictwa zawodowego. Szczegól-
nie ważne jest rozwijanie różnych form kształcenia na odległość, w tym także 
kształcenia dorosłych (przekwalifikowywania). W celu poprawienia warunków
funkcjonowania oświaty najpóźniej w 1994 r. nastąpi oddłużenie wszystkich szkół 
i placówek oświatowych. Wzrosną wynagrodzenia nauczycieli i wychowawców.

W szkolnictwie wyższym proste rezerwy rozwoju zostały już prawie 
wyczerpane. Rząd zapowiada zakończenie procedury nowelizacyjnej ustawy  
o szkolnictwie wyższym i ustawy o wyższym szkolnictwie zawodowym, kształ-
cącym specjalistów na potrzeby gospodarki narodowej.

Będą również tworzone warunki do łączenia różnych typów szkół wyż-
szych, jak i warunki do umacniania ich samodzielności.

Wysoki Sejmie!
Był czas, kiedy w epoce przemysłowej nasz romantyzm i niekonwen-

cjonalność w poszukiwaniu rozwiązań nie zawsze sprzyjały sukcesom. Teraz 
nastają nowe czasy. Świat jest coraz bardziej złożony, coraz bardziej potrzeba 
ludzi odważnych, z wyobraźnią i temperamentem, którzy w każdej, nawet naj-
trudniejszej sytuacji potrafią znaleźć rozwiązanie.

Dziś, nasza polska kultura, wyrosła z wielu doświadczeń różnych śro-
dowisk, w którą wpisane są doświadczenia różnych narodów, może stanowić 
atut w wyścigu o najwyższą pozycję wśród narodów świata, jeśli potrafimy ją
twórczo wykorzystać. Do spraw kultury rząd odnosić się będzie z najwyższą 
wrażliwością. Będziemy tworzyć ekonomiczne, finansowe i prawne warunki
dla rozwoju i ochrony polskiej twórczości artystycznej. Ambicją rządu jest, by 
dzieła polskich twórców, których celem – jak mówił Stefan Żeromski – jest 
„wypatrywanie i wyszukiwanie w ciemnościach drogi do szczęścia dla ojczy-
stego plemienia” stały się powszechnie dostępne dla każdego Polaka.

Rząd posunięciami prawnymi i finansowymi sprzyjać będzie władzom
samorządowym, organizacjom społecznym, fundacjom, instytucjom i oso-
bom prywatnym, których ambicją jest upowszechnianie kultury. Przyspiesze-
niu ulegnie odbudowa Teatru Narodowego, który odegrał tak znaczącą rolę  
w naszej dawnej i najnowszej historii.

Troską rządu będzie, by dobra książka była dostępna dla każdego. Na 
szczególną pomoc, obok wybitnych instytucji kulturalnych, mogą liczyć ci 
wszyscy, którzy pracują w najtrudniejszych środowiskach i warunkach. Rząd 
zwiększy starania o pełną ochronę dziedzictwa kulturalnego, będącego dorob-
kiem wszystkich narodów historycznie tworzących kulturę Rzeczypospolitej. 
Uczyni wszystko, by narodowe dziedzictwo kulturalne Polski, które często 
bezprawnie znalazło się poza granicami kraju, wróciło na właściwe mu miej-
sce. Wszystko to, co wcześniej powiedziałem, wymaga nowego, systemowego 
uregulowania ekonomicznych zasad funkcjonowania kultury.

Budować silną i zasobną Polskę może tylko zdrowe społeczeństwo. Nie-
stety, stan zdrowia Polaków napawa troską. Polacy żyją o pięć lat krócej niż 
obywatele bogatej części Europy. Narasta epidemia chorób układu krążenia, 
o dynamice zagrażającej biologicznej sile narodu. Ponad połowa przedwcze-
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snych zgonów mężczyzn w wieku 35-65 lat związana jest ściśle z paleniem 
tytoniu i nadużywaniem alkoholu.

Wielki kapitał, jakim jest zdrowie narodu, nie może być nadal trwoniony. 
Jego ochrona będzie jednym ze strategicznych celów gospodarki i inwestycją 
w przyszłość Polski. Narodowy Program Ochrony Zdrowia musi znaleźć nie 
tylko właściwe miejsce w naszych zamierzeniach, ale również niezbędne środ-
ki w budżetach resortów, województw i gmin, aby mógł być realizowany.

Sama służba zdrowia, obciążona skutkami niekorzystnej sytuacji, znala-
zła się w zapaści. Zbyt wolne tempo reform i skąpe środki doprowadziły do 
stanu, który wymaga radykalnych działań, jeśli chcemy poważnie mówić o po-
wszechnej i publicznej opiece zdrowotnej. Musi ona ulec szybkiej reorientacji 
w kierunku powszechnie akceptowanej w świecie, nowoczesnej podstawowej 
opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania, wczesnej diagnostyki, standaryzo-
wanego poziomu usług medycznych w szpitalach oraz nowoczesnego syste-
mu ratowania w sytuacji zagrożenia życia.

Wszystkiego nie możemy zrobić równocześnie. Koncentrując się jed-
nak na sprawach najważniejszych, możemy osiągnąć poprawę odczuwalną dla 
ogromnej większości pacjentów. Chcemy wykorzystać istniejącą bazę sanato-
ryjną na intensywną rehabilitację, chorym umożliwić powrót do aktywnego ży-
cia ekonomicznego i społecznego zamiast automatycznego wysyłania na rentę. 
Będzie to również miało ten skutek, że oszczędzi pieniądze przeznaczone na 
emerytury, a równocześnie zapewni pracę w rejonach uzdrowiskowych.

Musimy stopniowo zmienić system finansowania opieki zdrowotnej. 
W części będzie on korzystał nadal z budżetu, ale możliwie najszybciej roz-
poczniemy stopniową budowę powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, 
opartych na rzetelnej umowie określającej zakres ubezpieczenia. Ubezpiecze-
nie umożliwi powiązanie finansowania z usługami medycznymi i będzie jed-
nym ze sposobów przeciwdziałania pauperyzacji środowiska medycznego.

Dla zapewnienia zdrowych warunków życia – tak bardzo zagrożonych, 
zwłaszcza w niektórych regionach kraju – rząd będzie realizował politykę 
ekologiczną państwa, której celem jest zachowanie walorów i zasobów środo-
wiska naturalnego w Polsce.

Realizacja tych założeń polegać będzie m.in. na egzekwowaniu wymagań 
środowiska w każdej działalności społeczno-gospodarczej na terenie kraju 
oraz na odpowiedniej polityce w stosunku do naszych sąsiadów.

Będziemy rozwijali edukację ekologiczną, której wynikiem winna być 
odpowiedzialność każdego obywatela za realizację ochrony środowiska w miej-
scu pracy, zamieszkania i wypoczynku. Współcześnie, gdy dobry stan środowiska 
naturalnego jest tak bardzo ceniony, w rozwoju turystyki upatrujemy nie tylko 
ważną dziedzinę gospodarki, lecz także szansę kulturowego otwarcia na świat.

Wysoki Sejmie!
Wydatki na politykę społeczną będą traktowane jako praktyczne spełnie-

nie konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej. Rząd nie będzie trakto-
wał tych wydatków jako zwykłego obciążenia budżetu. Inwestowanie w czło-
wieka i jego otoczenie będzie społecznym i moralnym nakazem rządu. 
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Do zadań rządu o najwyższym priorytecie należeć będzie walka z bezrobo-
ciem, która na pierwszym etapie powinna doprowadzić do zahamowania przyro-
stu bezrobocia, a następnie do jego zmniejszenia. Zwalczanie tego zjawiska musi 
się stać nakazem dla wszystkich resortów i administracji terenowej. (...)

Polska dostatnia i spokojna, Polska szanowana za granicą to najlepszy pre-
zent, jaki możemy zrobić naszym rodakom rozsianym po całym świecie. Wie-
rzymy, że ci, którym się powiodło, nigdy nie zapomną o swoich wsiach i mia-
steczkach, o szkołach, które otworzyły im wrota na świat. (...)

To społeczeństwo polskie było głównym podmiotem wydarzeń, któ-
re w ostatnich latach przeżywamy, jego nadzieje i bezprzykładna ofiarność
umożliwiły, zwłaszcza dwu pierwszym rządom solidarnościowym, przepro-
wadzenie bardzo bolesnych operacji na organizmie społecznym. Ale cier-
pliwość społeczna, choć większa niż wytrzymałość innych materiałów, ma 
swoje granice. Siły mostu nie bada się przez ocenę przęsła najsilniejszego 
ani przez średnią siłę przęseł, lecz przez siłę przęsła najsłabszego, bo ono 
decyduje o wytrzymałości całej konstrukcji. (...)

Rząd będzie wspierał rozwój rynku kapitałowego, traktując go jako waż-
ny czynnik angażowania oszczędności wewnętrznych i zewnętrznych w inwe-
stycje prężnych polskich przedsiębiorstw i banków.

Wysoki Sejmie!
W poszukiwaniu rozwiązań, które pozwoliłyby zdynamizować rozwój 

naszej gospodarki, liczymy na praktyczną wiedzę i współpracę polskich 
przedsiębiorców. Dołożymy starań, by ich inicjatywy, już wcześniej przed-
kładane i te, które jeszcze się pojawią, mogły być sprawnie wprowadzane 
w życie – dotyczy to np.: prywatyzacji ratalnej, funduszu gwarancyjnego, 
systemu ulg inwestycyjnych, rozwiązań zmierzających do umożliwienia kon-
centracji kapitału w formie grup holdingowych, i innych.

Rząd będzie pracował tak, aby poprawa, lepsza sytuacja była odczuwana  
w każdym polskim domu. Wtedy nie będzie dyskusji nad wskaźnikami, liczbami, 
bo wtedy nasze wyrzeczenia, nasza wspólna praca będą znajdowały potwierdze-
nie w naszych wspólnych sukcesach. Można opracować dobre ustawy, uspraw-
niać struktury, jeśli jednak zabraknie ludzi z ich wiedzą, doświadczeniem i chęcią 
działania, struktury będą martwe lub przekształcą się w swoje przeciwieństwo. 
Deklarując własne intencje rząd liczy na współpracę i pomoc całego społeczeń-
stwa, proporcjonalnie do możliwości każdego na jego stanowisku pracy.

Szanowni Państwo!
Panie Prezydencie!
Panie Marszałku!
Wysoki Sejmie!
W życiu ludzi, społeczeństw i państw zdarzają się różne czasy, i łatwe, 

i trudne, zdarzają się i takie, które były udziałem naszych dziadów i ojców, 
gdy wygrywając wojnę militarnie, przegrywaliśmy ją politycznie. I przyszedł 
czas, kiedy kilka pokoleń Polaków nie mogło w pełni korzystać z demokracji 
i wolności, bo takie były realia tego świata. Dziś w drodze demokracji – wol-
nych wyborów – możemy określać naszą przyszłość. Demokracja nie oznacza 
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tylko prostej woli większości, oznacza też poszanowanie praw i zdania mniej-
szości. Potrzebna jest współpraca wszystkich środowisk, twarda i wymagająca, 
nawet ostra, ale w konkretnych sprawach, z poszanowaniem zasad równowagi, 
tak aby nawet najsłabszy nie czuł się niepotrzebny czy pokrzywdzony, aby 
nawet najsilniejszy nie był przekonany o bezkarności.

Stać nas na to, aby Polska była silnym krajem, aby tu w Polsce każdy  
z nas mógł znaleźć swoje szczęście i swój sukces. To zależy od nas wszystkich, 
od naszej wspólnej pracy, od tego, czy potrafimy wykorzystać wszystkie nasze
atuty, od tego, czy potrafimy przezwyciężyć wady. Historia dała nam rzadki
prezent – kilka lat spokoju.

Kiedy inni zajęci są sobą, my mamy czas, by solidnie stanąć na nogi. Jeśli tego 
„oczka historii” nie wykorzystamy, możemy mieć pretensję tylko sami do siebie.

Można szukać wielkich słów, ale o sprawach podstawowych najlepiej mó-
wić prostym językiem. I tu, przed Wysokim Sejmem, przed społeczeństwem 
możemy raz jeszcze powtórzyć słowa przysięgi złożonej przed panem prezy-
dentem o dochowaniu wierności postanowieniom konstytucji, o tym, że dobro 
Ojczyzny i pomyślność obywateli będą dla nas zawsze najwyższym nakazem.

Panie Marszałku!
Wysoki Sejmie!
Składam wniosek o udzielenie rządowi powołanemu przez pana prezy-

denta wotum zaufania. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu RP z 8 listopada
1993 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 4-13.

Józef  Oleksy 
Expose z 3 marca 1995 r.

Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!
Polska potrzebuje sprawnego i skutecznego rządu. Trzeba od zaraz, bez 

straty czasu, dalej realizować program, który uzyskał przecież poparcie obywate-
li w wyborach parlamentarnych 1993 r. Przyjąłem propozycję Polskiego Stron-
nictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, by stanąć na czele Rady 
Ministrów i wziąć na siebie odpowiedzialność za jej prace. Podjąłem się tego za-
dania w poczuciu pilnej potrzeby zaradzenia konfliktowi politycznemu i zaprze-
stania sporów między politykami i organami władzy, sporów, które osłabiają 
szanse Polski i których dalsze trwanie w dramatyczny sposób zaważyć może na 
warunkach życia ludzi. Podjąłem się tej misji z silną wolą dochowania wierności 
postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej. Najważniejszym nakazem dzia-
łania jest i będzie dla mnie dobro ojczyzny i pomyślność obywateli.

Odbyłem w ostatnich tygodniach dziesiątki rozmów i konsultacji. 
Uczestniczyłem w trudnym, ale uczciwym i twórczym rachunku sumienia doko-
nanym przez koalicję SLD i PSL. Pozwoliło mi to nabrać przekonania, że nowy 
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rząd może skutecznie wykonać czekające go zadania. Deklaruję wolę takiego 
prowadzenia rządu, by cieszył się on zaufaniem nie tylko obu koalicjantów. Jako 
prezes Rady Ministrów będę jednak wymagający i stanowczy. Nie rządzimy dla 
siebie, dla koalicji, ale dla dobra społeczeństwa, które oczekuje rozwiązywania 
jego kłopotów, i dla państwa, które potrzebuje stabilizacji i rozwoju.

Rząd Waldemara Pawlaka skończył swoją misję z woli większości parlamen-
tarnej. To prawda, że znaczna część uwarunkowań obecnej sytuacji leżała poza 
dotychczas działającą Radą Ministrów. Nie może to jednak być przeszkodą 
dla pilnego i rozumnego usunięcia tego wszystkiego, co było przedmiotem 
uzasadnionej krytyki pod adresem ustępującego gabinetu. Dokonując rekon-
strukcji rządu, koalicja nie neguje dotychczas zrealizowanego programu, nie 
utracił on społecznego poparcia. Pragniemy w ten sposób przydać jego realiza-
cji nowej energii i dynamiki. Konieczność odwołania się przy tej rekonstrukcji 
do instrumentu skrajnego, jakim jest wotum nieufności, wynika z braku innych 
możliwości skutecznego przeprowadzenia potrzebnej Polsce zmiany.

Wysoki Sejmie!
Polska dźwiga się z kryzysu społecznego i gospodarczego. Jest to możli-

we przede wszystkim dzięki mądrości i wysiłkowi społeczeństwa. Dzięki tym 
wszystkim, którzy podjęli ryzyko finansowe i życiowe towarzyszące prowadze-
niu działalności gospodarczej, dzięki tym, którzy ciężko pracują i cierpliwie 
znoszą wyrzeczenia. Jest to możliwe za sprawą wszystkich, którzy nie bacząc 
na trudności i przeciwności, umacniają struktury i metody działania samo-
rządu, którzy współtworzą instytucje społeczeństwa obywatelskiego, bronią 
interesów i zasad demokratycznego państwa prawa.

Koalicja PSL i SLD praktyką swojego działania potwierdziła, że demokra-
tyczne wolnorynkowe reformy w Polsce są procesem nieodwracalnym. Swój 
wkład w tworzenie warunków do rozwoju Rzeczypospolitej mają wszystkie 
kolejne rządy ostatnich pięciu lat. Łączny ich dorobek stanowi o dobrych dziś 
szansach Polski na przyszłość.

W pełni dotyczy to także rządu kierowanego przez Waldemara Pawlaka. 
W ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy podjął on niemały wysiłek na rzecz 
reform robionych dla ludzi, z myślą o sprawiedliwym rozłożeniu kosztów tych 
zmian, z chęcią zagwarantowania wszystkim równych szans życiowych oraz 
stworzenia podstaw niezbędnej pomocy dla tych, którzy znaleźli się w szcze-
gólnie trudnej sytuacji życiowej. Waldemarowi Pawlakowi dziękuję za trud 
piętnastu miesięcy kierowania rządem. 

Temu rządowi i tworzącej go koalicji nie szczędzono krytyki. Taka krytyka 
ze strony opozycji jest w systemie demokratycznym naturalna i pożądana. Z czę-
ścią z niej, głównie tą dotyczącą niedostatecznego informowania społeczeństwa, 
braku reakcji na publicznie stawiane członkom rządu zarzuty oraz opóźnianie nie-
których decyzji, należy się zgodzić. Na zarzuty niesprawiedliwe odpowiadaliśmy  
i jeszcze niejednokrotnie będziemy odpowiadać. Tu poprzestanę na stwierdzeniu, 
że wśród polityków opozycji jest wielu ludzi zasłużonych dla demokracji i procesu 
reform ostatnich lat. Chciałbym, by jako politycy opozycji pozostali życzliwymi  
i kompetentnymi kreatorami Polski nowoczesnej – wspólnego dobra wszystkich 
Polaków. Deklaruję swoją otwartość, wolę dialogu i współpracy z opozycją.

jezyk_polskiej_polityki.indd   419 2005-11-28   09:09:16



420

Pragnę przypomnieć, że to koalicja, realizując program wyborczy, wpro-
wadziła m.in. mechanizm ulg podatkowych przy tworzeniu nowych miejsc 
pracy oraz podejmowaniu inwestycji, fundusz gwarancji kredytowych wspo-
magający inwestycje oraz prywatyzację małych i średnich przedsiębiorstw, za-
sadnicze zwiększenie środków na promocję eksportu, rezerwę na regionalne 
programy restrukturyzacyjne i dokonała wielu innych posunięć.

Odnotowaliśmy dalszy wzrost produktu krajowego brutto, postępuje 
rozwój sektora prywatnego, zredukowano tempo inflacji, zwiększył się eks-
port i poprawił bilans handlowy, poprawiono ściągalność należności budżeto-
wych i celnych, kontrolowany jest deficyt budżetowy oraz udało się częściowo
oddłużyć przedsiębiorstwa. Zrealizowano zapowiedź odejścia od sztywnej 
kontroli płac w przedsiębiorstwach państwowych na rzecz systemu negocjacji 
z udziałem pracodawców i pracobiorców.

Koalicji SLD i PSL udało się, z korzyścią dla Polski, doprowadzić do końca 
rozpoczęte przez poprzedników rokowania z Klubem Londyńskim i Klubem 
Paryskim w sprawie redukcji zadłużenia zewnętrznego Polski. Są to fakty do-
strzegane przez obiektywnych obserwatorów i komentatorów. Nie wyczerpują 
one jednak społecznych powodów i wyzwań, dla których zawiązywaliśmy koali-
cję. Szczególny charakter miała krytyka pochodząca z urzędu prezydenckiego. 
Nie pora teraz z nią polemizować.

Kolejny natomiast już raz w imieniu koalicji wyrażam wolę partnerskiego 
współdziałania z prezydentem w imię dobra Rzeczypospolitej i jej obywate-
li. Sposób, w jaki ułożymy wzajemne stosunki, będzie sprzyjał albo polskiej 
racji stanu, albo niepotrzebnym zgrzytom i nie akceptowanym przez ludzi 
konfliktom na górze. Od dobrej, rzeczowej współpracy prezydenta i rządu
Rzeczypospolitej tak w procesie legislacyjnym, jak i w polityce zagranicznej 
zależy nie tylko obraz Polski w świecie, ale i powodzenie polskich reform. 
Chcę w imieniu powoływanego rządu wyraźnie powiedzieć, że perspektywą, 
której chcemy podporządkować nasze działanie, są nie najbliższe czy następne 
wybory, a obecne i następne pokolenia, i to jest nasza oferta współpracy. 

Wysoka Izbo!
Obecna rekonstrukcja gabinetu związana z decyzjami programowymi  

i organizacyjno-strukturalnymi pozwoli rządowi lepiej wypełniać konstytucyj-
ne obowiązki, skuteczniej realizować oczekiwania i potrzeby społeczne oraz 
narodowe aspiracje. I choć są one znane, warto je przypominać. Ludzie chcą 
spokoju. Chcą, by życie polityczne toczyło się zgodnie z konstytucyjnym ka-
lendarzem. Pragną, by władza współpracowała ze sobą dla dobra obywateli,  
a nie rywalizowała o ich względy, kłócąc się, kto jest ważniejszy i kto lepiej ro-
zumie, co zapisano w ustawach. Ludzie w Polsce chcą wzrostu gospodarcze-
go. Pragną, by polskie przedsiębiorstwa i zakłady więcej i lepiej produkowały. 
Wiedzą, że dla wielu jest to szansa na pracę, a dla tych, którzy ją mają, na lep-
sze zarobki i większą satysfakcję z ich wydawania. Oczekują, że wypracowana 
w przeszłości emerytura nie będzie traciła na wartości z miesiąca na miesiąc. 
Ludzie chcą mieć pewność, że nie muszą żyć i pracować w strachu przed prze-
stępczością kryminalną i gospodarczą. Chcą wiedzieć, że bezpiecznie wrócą  
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z pracy do domu, że nie zostaną okradzeni lub napadnięci, że nie będą zmu-
szani do opłacania się i dzielenia swoim dochodem.

Przedsiębiorcy słusznie oczekują przejrzystości i trwałości systemu podatko-
wego, dostępności możliwie taniego pieniądza kredytowego, bezpieczeństwa swo-
ich pieniędzy w bankach. Te oczekiwania mój rząd zamierza stopniowo spełniać. 

Wysoki Sejmie!
Proponowane dzisiaj zmiany potwierdzą swój sens wówczas, gdy pozytyw-

nie odczują je w swoim życiu miliony mieszkańców polskich miast i wsi. Z tym 
kryterium ściśle związane są główne cele polityki gospodarczej i społecznej, któ-
re w ostatnich dniach zostały potwierdzone przez koalicję PSL i SLD. Są nimi: 
dalszy wzrost gospodarczy, obrona suwerenności ekonomicznej kraju, dosto-
sowywanie polskiej gospodarki, w tym rolnictwa, do standardów europejskich, 
rynkowe reformy gospodarcze, podniesienie międzynarodowej konkurencyjno-
ści polskich produktów, minimalizowanie społecznych kosztów rozwoju.

To nie tylko plany i zapowiedzi, ale i konkretne, przygotowane do wdra-
żania, liczne rozwiązania systemowe, w tym znana wszystkim „Strategia dla 
Polski”. Część z nich ma już zaplecze w postaci aktów legislacyjnych, które 
bądź trafiły do Sejmu, bądź mają szansę trafić do parlamentu w najbliższych
tygodniach i miesiącach. Pozostałe związane są z dłuższą perspektywą pracy 
rządu, wykraczającą poza bieżący rok, gdyż tylko w takiej perspektywie mogą 
być realizowane. Po wyborze przez Wysoką Izbę rządu powstaną warunki do 
niezwłocznego i planowego podjęcia tych prac.

Wysoka Izbo!
Utrzymanie trwałego wzrostu gospodarczego oraz stabilizacja systemo-

wa i makroekonomiczna wymagają, aby politykę finansową państwa prowadzić
z pełną determinacją i rygoryzmem. Będzie utrzymywana dyscyplina budżeto-
wa, nawet jeśli dadzą o sobie znać doraźne potrzeby. Priorytetem pozostanie 
aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza wśród absolwentów szkół. 
Liczne już stosowane tu instrumenty zostaną wzbogacone m.in. o możliwość 
ubezpieczania się od bezrobocia. Chcemy wyjść naprzeciw wyzwaniom wy-
nikającym z tego, że w najbliższych 15 latach aż 40% przyrostu potencjału 
pracowniczego w Europie przypadnie właśnie na Polskę.

Konsekwentnie realizowany będzie program prywatyzacji. Uruchomione 
zostaną mechanizmy pozwalające na to, by procesy prywatyzacyjne odbywały 
się w ścisłym powiązaniu z wypełnianiem zaległych zobowiązań państwa wobec 
obywateli, w tym zobowiązań wynikających z potrzeby rozwiązania problemu 
reprywatyzacji w odniesieniu do majątku przejętego z naruszeniem prawa oraz 
stanowiących konsekwencję orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. (...)

Niezbędne są nowe środki organizacyjne w policji. Podejmie je nowy 
komendant główny. Potrzebne są tu szybkie decyzje, a brak sprzętu i środków 
nie może być nieprzekraczalną barierą. Przecież to przestępca ma czuć się 
zagrożony, a nie obywatel.

Bezpieczeństwo obywateli w sposób jednoznaczny łączy się z bezpie-
czeństwem państwa. Polska jest dziś przedmiotem działań wywiadowczych 
obcych państw, jest terenem tranzytowym w handlu narkotykami, miejscem 
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prania brudnych pieniędzy i nasilającej się aktywności międzynarodowych 
grup przestępczych. To wszystko wymaga skoordynowanych działań, które 
mogą podjąć tylko właściwie przygotowane, odpowiednio wyposażone, dys-
ponujące niezbędnymi uprawnieniami służby państwowe.

Słuszne jest oczekiwanie wzmocnienia gwarancji realizacji praw obywa-
teli. Podjęte zostaną działania mające na celu:

– praktyczne zabezpieczenie praw kobiet, dzieci i rodziny;
– wprowadzenie ustawowej ochrony danych osobowych;
– przygotowanie podstaw ochrony praw konsumenckich;
– wypracowanie nowych regulacji w ustawie o tajemnicy państwowej;
– nowelizację Prawa prasowego.

Z największą uwagą rząd będzie się odnosił do opinii formułowanych 
przez rzecznika praw obywatelskich.

W interesie kraju, przy pełnym poszanowaniu konstytucyjnych zasad wol-
ności sumienia i równoprawności wyznań strzec będziemy dobrych stosunków 
między neutralnym w sprawach religii państwem a kościołami i związkami 
wyznaniowymi. Jest oczywiste, że niezależne i autonomiczne w swej misji re-
ligijnej i społecznej kościoły i związki wyznaniowe nie uczestniczą we władzy 
politycznej w państwie. Nie może to być jednak przeszkodą do współpracy  
w sprawach dobra wspólnego.

Rząd zrobi wszystko, co niezbędne i zależne od niego, aby bez niepo-
trzebnej zwłoki spełnione zostały warunki do podjęcia przez Wysoką Izbę 
rozstrzygnięć związanych z ratyfikacją konkordatu.

Wysoki Sejmie!
Naszym celem będzie suwerenność, niepodległość i integralność Polski. 

Wyrażamy zdecydowaną wolę pełnej integracji z Unią Europejską i NATO 
oraz wykorzystania możliwości wynikających z realizacji programu Partner-
stwa dla pokoju.

Chcę jasno i dobitnie zadeklarować, że naszym zamiarem jest kontynu-
owanie strategicznej linii polityki zagranicznej zdefiniowanej po zburzeniu
muru berlińskiego i zakończeniu zimnej wojny; linii europejskiej i atlantyckiej 
orientacji oraz dążenia do przyjaznych stosunków wielostronnych i dwustron-
nych. Strategia ta nie jest własnością takiej lub innej koalicji czy ugrupowania 
politycznego. Jest ona wyborem naszego społeczeństwa, co stanowi o jej sile.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej  
i NATO rozumiem jako część poszerzania strefy bezpieczeństwa i stabilno-
ści. Skierowane ku nim nasze aspiracje nie są wymierzone przeciw żadnemu 
innemu państwu.

W podobnych kategoriach traktować zamierzamy opracowanie i wypeł-
nienie treścią programu współpracy z państwami sąsiadującymi oraz umacnia-
nie współpracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Bałtyku. Dobre 
stosunki i wzajemnie korzystna współpraca ze wszystkimi sąsiadami już dziś 
stanowią podstawową gwarancję naszej suwerenności, politycznego i gospo-
darczego usytuowania Polski. Są wielkim osiągnięciem naszego narodu i waż-
nym wkładem, jaki wnosimy w budowę nowego porządku europejskiego.
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Szczególną troską otaczamy rozwój stosunków politycznych, gospodar-
czych i kulturalnych ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Rosją.

Dążąc do integracji ze strukturami zachodnimi, zamierzamy zwiększyć 
naszą aktywność w innych częściach świata, w stosunkach z państwami base-
nu Morza Śródziemnego i Zatoki Perskiej, z wszystkimi krajami OPEC oraz 
państwami Ameryki Łacińskiej.

Do naszych priorytetów zaliczamy skuteczne wsparcie Polaków żyjących 
za granicą w zabezpieczeniu ich praw i kontaktów z ojczyzną.

Duże znaczenie nadamy realizacji zobowiązań rozbrojeniowych oraz 
udziałowi Polski w budowaniu zaufania i bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Rząd będzie pamiętać przy tym, że dobre stosunki z zagranicą i międzynarodo-
wa pozycja Polski determinowane są przez stabilność, poziom rozwoju i współ-
działanie wewnątrz kraju. W sprawach obronności jako fundamentalne trakto-
wać będziemy zagwarantowanie cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią.

Podstawowe znaczenie nadajemy wypracowaniu strategii bezpieczeństwa 
narodowego i ustaleniu związanych z tym relacji między gospodarką narodo-
wą i nauką polską a systemem obronnym i jego potencjałem.

Wysoki Sejmie!
W moim głębokim przekonaniu warunkiem niezbędnym realizacji zadań 

rządu jest wcześniejsze klarowne określenie strategii politycznej i wizji państwa 
oraz właściwej filozofii działania. Nie ukrywam, że dostrzegam w tej dziedzinie
wiele mankamentów. Za swój obowiązek wobec Wysokiej Izby uważam jasne 
wyłożenie swojego stanowiska w tych kwestiach.

Jako zobowiązanie traktuję zapowiedź, że wszystkie rozwiązania progra-
mowe i organizacyjne w rządzie i jego administracji podporządkowane zosta-
ną prawdzie, zgodnie z którą państwo jest dla obywatela, a nie obywatel dla 
państwa. Ta prawda będzie wyznaczała kierunek, styl i granice działania rządu. 
Zmierzać będziemy do tego, aby zasadą stały się: otwartość, jasność, uczci-
wość, sprawność i skuteczność postępowania całej administracji rządowej.

Rząd będzie stwarzał warunki, by obywatele byli dobrze poinformowani 
o sprawach publicznych rozstrzyganych przez wszystkie organy administracji 
rządowej. Powołany zostanie rzecznik prasowy rządu, którego zadaniem będzie 
organizacja szerokiej i rzetelnej oferty informacyjnej oraz reagowanie w sytu-
acjach zasługujących na komentarz lub ocenę ze strony rządu.

Decentralizacja państwa oraz ochrona i rozwój samorządu terytorialne-
go znajdzie w najbliższej przyszłości wyraz m.in. w inicjatywach legislacyjnych 
zmierzających do umocnienia gminy, w otwartym podejściu do problemów re-
formy podziału administracyjnego kraju i budowy kolejnego ogniwa samorzą-
du terytorialnego, we wzmocnieniu kompetencji wojewodów, w ograniczeniu 
rozmiarów administracji specjalnej.

Decyzje i inicjatywy rządu poddawane będą każdorazowo ocenie pod kątem 
tego, czy uwzględniają i ochraniają one należycie pole niezbędnej wolności dla jed-
nostek, rodzin i niepaństwowych form aktywności poszczególnych grup ludzi. Kon-
sekwentnie usuwane będzie wszystko to, co ogranicza inicjatywy obywatelskie.

Rząd uczyni zasadą swojego działania i będzie wymagał od całej admini-
stracji rządowej, by decyzje podejmowane były bez zbędnego wyczekiwania, 
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na możliwie najniższym szczeblu, najbliżej tych, których dotyczą; by kompe-
tencje ściśle powiązane były z odpowiedzialnością; by zleceniu zadań towarzy-
szyły środki na ich realizację bądź też mechanizmy umożliwiające samodzielne 
pozyskiwanie takich środków.

W najbliższych miesiącach rozstrzygnięte zostaną sprawy związane  
z przebudową centrum administracyjnego rządu, zmierzającą ku lepszej reali-
zacji przez Radę Ministrów jej funkcji wytyczania strategii, koordynacji działań  
i oceny oraz kontroli realizacji zadań.

Wzmocnione zostanie zaplecze legislacyjne rządu, wzrośnie rola Rady 
Legislacyjnej w przygotowywaniu projektów ustaw przedkładanych Sejmowi. 
Pilnie opracowane zostaną zaległe przepisy wykonawcze.

Przedstawiony zostanie Sejmowi projekt zasadniczej reformy centrum 
gospodarczego. Od układu resortowo-branżowego czas najwyższy przejść do 
struktury problemowo-funkcjonalnej, pozwalającej na realizację w sposób no-
woczesny i sprawny zadań państwa w gospodarce.

Stojące przed Polską zadania nadają szczególne znaczenie działaniom na 
rzecz utworzenia państwowej służby cywilnej. Jako pilne traktuję klarowne od-
dzielenie w administracji państwowej struktur mających bezpośredni związek 
z układem politycznym stanowiącym zaplecze rządu od struktur wykonaw-
czych, które z definicji muszą mieć charakter apolityczny, bezstronny i pod-
porządkowany wyłącznie kryteriom merytorycznym. W tej sprawie jest już 
przedstawiony projekt stosownych rozwiązań. W stosunku do kadr w admini-
stracji rządowej nie może być i nie będzie miejsca ani na politykę wakatów, ani 
na politykę partykularyzmów partyjnych czy koleżeńskich. Uznając zaufanie 
społeczne za niezbędny warunek działania rządu, przyjęta zostanie zasada, że 
wszelkie podejrzenia i oskarżenia wobec pracowników administracji muszą 
zostać wyjaśnione, krytyka pod adresem instytucji i urzędników rządowych 
nie może zaś pozostawać bez właściwej reakcji i odpowiedzi.

Chcę w tym miejscu otwarcie i uczciwie, z całą mocą przedstawić Wyso-
kiej Izbie swoje jednoznaczne przekonanie, iż w rządzie jest miejsce tylko dla 
jednego rządu. Rada Ministrów musi zacząć działać w sposób spójny, rząd musi 
mówić jednym głosem, nie przypominając nigdy luźnej federacji ministerstw. 

W takiej koncepcji nie ma miejsca na podziały na tzw. resorty prezy-
denckie, czy też ministerstwa tej czy innej partii. Jest w niej natomiast miejsce 
na merytoryczne współdziałanie i wypracowywanie wspólnych decyzji. Jest 
miejsce na jeden ośrodek koordynacji i dyspozycji. Takie stanowisko nie ma 
nic wspólnego z przekonaniem o nieomylności i chęcią zamknięcia się rządu  
w gabinetach. Wręcz przeciwnie, chciałbym, aby cechą tej Rady Ministrów 
stało się uspołecznienie trybu podejmowania decyzji oraz otwarcie na poszu-
kiwanie porozumienia z wszystkimi, którzy mogą i chcą wnieść swoją wiedzę 
i doświadczenie do procesu przygotowywania rozstrzygnięć. Ta Rada Mini-
strów z założenia nie będzie w opozycji do żadnego konstruktywnego po-
mysłu. Nowych, złożonych problemów nie rozwiążemy bez wykorzystania 
polskich naukowców, inżynierów i inteligencji twórczej. Wiem, że środowiska 
te są dziś w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Wiem, że składano wobec
nich wiele nie spełnionych obietnic. Będę chciał zrobić wszystko, by ten stan 
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rzeczy się zmieniał. Pójść do przodu możemy w Polsce tylko wspólnym wysił-
kiem. W sprawach ważnych dla przyszłości odrzucić trzeba urazy historyczne 
oraz partykularyzmy i interesy grupowe.

Deklaruję otwartość w kontaktach ze wszystkimi środowiskami, w tym 
opozycyjnymi i pozaparlamentarnymi. Deklaruję chęć działania w porozumieniu 
z przedstawicielstwami zawodowymi, z organizacjami pracobiorców i pracodaw-
ców. Za warunek powodzenia uważam właściwą współpracę z organami samorzą-
du terytorialnego. Chcę wierzyć, że podobna otwartość na dialog i negocjacje oraz 
przywiązanie do uzgodnionej drogi dochodzenia do decyzji będzie towarzyszyła 
działalności nas wszystkich. Każdy dzień przynosi kolejne dowody, że współdzia-
łanie między poszczególnymi organami w państwie jest niezbędne. Polska niesta-
bilna, mówiąca wieloma głosami w sprawach podstawowych dla naszego rozwoju 
nie może być wiarygodnym partnerem w budowie nowej Europy.

Organy naszego państwa, szczególnie prezydent, parlament i rząd, stoją 
przed testem dojrzałości do konstruktywnego współdziałania. Ważnym spraw-
dzianem w tym kontekście będzie podpisanie budżetu na 1995 r. Podobnie jak 
uczyniła to Wysoka Izba w specjalnej rezolucji, zwracam się do pana prezydenta, 
aby w interesie wspólnego dobra, jakim jest polska gospodarka i jej międzynaro-
dowa wiarygodność, podjął działania zmierzające do niezwłocznego podpisania 
ustawy budżetowej. Nie zmarnujmy szansy, jaką historia daje Polsce, i nie zmar-
nujmy tego, co już takim wysiłkiem osiągnęliśmy. Stoimy jako naród i państwo 
przed historyczną szansą. Nasze granice nie płoną, kraj się rozwija, nie mamy 
wrogów. Od nas zależy, jak zrealizujemy wyzwanie budowy i umacniania pokoju 
wewnętrznego i zewnętrznego, stworzenia godnych i sprawiedliwych warunków 
życia w demokratycznym państwie prawa oraz przyjaznym otoczeniu.

Powtarzam: Polska jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. 
Rzeczpospolita Polska – wbrew znanym lękom jednych i nadziejom innych 
– nie będzie PRL-bis. Będzie i być musi demokratycznym państwem prawa, 
państwem szansy dla ludzi przedsiębiorczych oraz troski i gwarancji minimum 
socjalnego dla znajdujących się w potrzebie. Będzie państwem suwerennym, 
będzie spadkobiercą tradycji tolerancji. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 44. posiedzenia Sejmu RP z 3 marca
1995 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 207-213.

Włodzimierz Cimoszewicz 
Expose z 14 lutego 1996 r.

Panie Marszałku!
Panie Prezydencie!
Wysoki Sejmie!
Rada Ministrów, której program i skład przedstawiam dziś Wysokiej 

Izbie, jest rządem koalicji socjaldemokratyczno-ludowej, utworzonej przez 
dwa ugrupowania polityczne o największym poparciu obywateli w ostatnich 
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wyborach parlamentarnych. To z woli wyborców wyrażonej w wolnym i de-
mokratycznym głosowaniu koalicja ta ma prawo i obowiązek ponoszenia od-
powiedzialności za państwo polskie w okresie 4 lat oddzielających, zgodnie  
z konstytucją, kolejne wybory do Sejmu i Senatu.

Dzisiaj łączne poparcie społeczne dla obu ugrupowań jest większe niż dwa 
lata temu. Stanowi to dodatkowe polityczne potwierdzenie mandatu tworzonego 
przeze mnie rządu. Szacunek dla prawa i zasad demokracji nie powinien pozwalać 
nikomu na podważanie tego mandatu. To społeczeństwu przecież mają służyć po-
litycy i ono tylko stanowić może w wyborach o układzie władzy politycznej.

Chcę, by był to rząd: kontynuacji reform, tworzenia warunków do lep-
szego rozwiązywania codziennych ludzkich trosk i problemów, budowy au-
torytetu państwa, wydłużenia perspektywy programowej poza 2000 rok oraz 
rząd otwarcia społecznego.

Ten rząd powstaje nie dlatego, że poprzedni utracił zaufanie społeczne. 
Przyczyną zmiany nie są również względy natury programowej czy rozpad 
układu koalicyjnego. U podstaw tej zmiany leży dążenie do stworzenia wa-
runków do zgodnego z porządkiem konstytucyjnym i pełnego wyjaśnienia 
podejrzeń o charakterze personalnym dotyczących mojego poprzednika.

W okresie rządów pana Waldemara Pawlaka i Józefa Oleksego polska gospo-
darka została umocniona i osiągnęła zaliczane do najwyższych w Europie tempo 
rozwoju. Proponuję odrzucić dziś spory, ile w tym fakcie było wysiłku z począt-
ku lat dziewięćdziesiątych, kiedy rządem kierowali politycy zasiadający obecnie  
w opozycji. Dla Polski ważne jest przełamanie kryzysu i widoczne zmiany na lep-
sze. Ważne, że nie spełniły się towarzyszące przejmowaniu rządów przez koalicję 
PSL - SLD przepowiednie zapowiadające krach i kryzys gospodarczy.

Stwarza to bardzo silną podstawę do konsekwentnego reformowania 
gospodarki i skutecznego rozwiązywania istniejących trudnych problemów 
społecznych. Fakt poprawy nie może bowiem prowadzić do usuwania utrzy-
mujących się nadal obszarów ludzkiej biedy, zagrożeń i lęków z pola widzenia 
i troski rządu. Mam świadomość tego, jak wiele Polek i Polaków żyje wciąż  
w trudnych, wręcz dramatycznych warunkach, jak wiele jest jeszcze niespra-
wiedliwości społecznej. Będę to brał pod uwagę w decyzjach rządu.

Mój rząd będzie konsekwentnie szedł drogą reform. W tym znaczeniu 
będzie rządem kontynuacji dotychczasowej polityki gospodarczej i społecznej. 
Zapewniam Polaków i naszych zagranicznych partnerów, że jest to jedno z istot-
nych założeń nowego rządu. Pragnę w tym miejscu podziękować rządowi pre-
miera Józefa Oleksego za wielką i solidną pracę, jaką włożył w przygotowanie, 
a w dużej części i we wdrożenie strategicznych programów oraz załatwieniu 
licznych spraw, które poprzednio bezskutecznie czekały na swój czas.

Przyszłoroczne wybory do Sejmu Senatu wytyczają okres, w jakim bę-
dziemy realizowali swój program. Nie zakłóci to spokojnej pracy nad reali-
zowanymi bądź przygotowywanymi reformami. Ten gabinet będzie przy-
wiązywał dużą wagę do zrealizowania planów i projektów, które są w toku, 
zachowując dobrze w pamięci te liczne przypadki z przeszłości, gdy problemy 
obecne w zapowiedziach i deklaracjach nowych premierów miały dłuższy ży-
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wot nich ich rządy. Obywatele mają prawo rozliczać rządzących z efektów ich 
działań, a nie tylko z intencji.

Rząd przedstawi w krótkim czasie parlamentowi swoją opinię o stopniu 
pilności i znaczeniu projektów ustaw znajdujących się już w Wysokiej Izbie. Od-
nosząc się z szacunkiem i uznaniem do aktywności prawodawczej tego parlamen-
tu, można sądzić, że już w tej chwili w Wysokiej Izbie znajduje się więcej projek-
tów ustaw, niż praktycznie będzie można rozpatrzyć do końca kadencji. Istnieje 
potrzeba skupienia wysiłku legislacyjnego na sprawach najważniejszych. Już dziś 
chcę wskazać na zainteresowanie rządu dokończeniem tworzenia podstaw pra-
wnych dla reformy centrum, powołania służby cywilnej, reformy służby zdrowia  
i ubezpieczeń społecznych oraz wdrożenia nowych kodeksów karnych.

W tych dniach prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał uchwalony 
przez Wysoką Izbę budżet na 1996 r. Tworzy to granice i szanse sfinansowania
ważnych potrzeb społecznych w bieżącym roku. Rodzi to nadzieję na prak-
tyczną realizację czterech podstawowych priorytetów tego rządu w obecnym 
roku, którymi są: bezpieczeństwo obywateli, rozwój oświaty i nauki, reforma 
służby zdrowia, rozwój obszarów wiejskich.

W przyszłym roku powinniśmy rozpocząć wprowadzanie w życie nowe-
go średniookresowego programu polityki gospodarczej i społecznej. Będzie 
on rozwinięciem koalicyjnej „Strategii dla Polski”. Wyznaczy nowe, oparte na 
dotychczasowych wynikach, działania i inicjatywy do roku 2000. Rząd będzie 
traktować też jako swoje zadanie przygotowanie dojrzałej, długookresowej 
strategii rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego zagospodarowa-
nia kraju po roku 2000. Nie nastawiamy się więc jedynie na administrowanie 
państwem. Rozumiemy spoczywającą na nas odpowiedzialność za stworzenie 
warunków do wydłużenia perspektywy poza granicę obecnego stulecia.

Głęboko wierzymy, że czteroletni bilans rządów koalicji socjaldemokra-
tyczno-ludowej skłoni wyborców do przedłużenia naszego mandatu i umoż-
liwi realizację programu, o którym wspomniałem. Niezależnie jednak od tego 
poczucie odpowiedzialności za Polskę nakazuje nam pozostawienie ewentual-
nym następcom gotowej koncepcji rozwoju państwa.

Wysoki Sejmie!
W wyniku głębokich podziałów politycznych istniejących ciągle w Polsce 

konfrontacja polityczna przybiera często ostre formy, w niektórych przypad-
kach nie mające wiele wspólnego z zasadami praworządnego państwa. Na 
politycznym targu wszystko stało się towarem. Część klasy politycznej, pro-
wadząc swoje nieustanne spory, mimowolnie przyczyniała się do obniżenia 
prestiżu najważniejszych instytucji państwa, do stopniowego zaniku wszelkich 
autorytetów. Nikt z nas nie jest tu bez winy.

Mam pełną świadomość, że zerwane zostały wątłe nici dialogu i porozumiewa-
nia się w najważniejszych sprawach państwa. Równocześnie źródłem niepokoju 
wielu obywateli są niestety przypadki nieprzestrzegania przez urzędników pań-
stwowych zasad, jakimi muszą się kierować w służbie publicznej, oraz osłabienie 
skuteczności w walce z patologiami społecznymi. W niekorzystnych warunkach 
może to zwiększyć ryzyko osłabienia demokratycznego państwa. Już czas, 

jezyk_polskiej_polityki.indd   427 2005-11-28   09:09:19



428

żeby się zreflektować. Dlatego mój rząd stawia sobie za zadanie wzmacnianie
wiarygodności władzy publicznej. Wiem, że spełnimy to bodaj najtrudniejsze 
nasze zadanie, o ile wykażemy się sprawnością, odpowiedzialnością, rzetelno-
ścią, kompetencją i bardzo poważnym traktowaniem obowiązującego prawa.

Rząd chce być otwarty na dialog i poszukiwanie zgody w sprawach, które 
ze względu na najbardziej żywotne interesy państwa i obywateli nie powinny 
nas dzielić. Dotyczy to w pierwszym rzędzie podstawowych założeń polityki 
zagranicznej oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Uważam, że logika podziału na tych, którzy rządzą i ponoszą odpowie-
dzialność, oraz na tych, którzy są w opozycji, nie wyklucza możliwości po-
szukiwania i odnajdywania porozumień w sprawach konkretnych, tak w skali 
państwa jak w skali regionalnej i lokalnej. Są liczne problemy społeczne, które 
z jednej strony przybierają niepokojący wymiar, a z drugiej nie podlegają ja-
kiejkolwiek kwalifikacji politycznej. Czy współdziałanie w walce z narkoma-
nią, troska o likwidację przyczyn i ograniczenie skali sieroctwa społecznego 
czy wreszcie ratowanie ludzkiego życia przed dramatycznym zagrożeniem 
na polskich drogach i ulicach to nie są płaszczyzny, na których nie ma i nie 
powinno być podziałów politycznych? Rzeczywistych powodów do różnicy 
zdań i tak nam nie zabraknie.

Swoją otwartość i gotowość do dialogu rząd deklaruje wobec różnych 
partnerów społecznych, w tym związków zawodowych, organizacji pracodaw-
ców, stowarzyszeń, samorządów i innych struktur społeczeństwa obywatel-
skiego. Troska o Polskę powinna nas skłaniać do poszukiwania porozumień 
zapobiegających konfliktom bądź rozwiązujących je, opartych na racjonalnym
i uczciwym kompromisie. Rząd będzie konsekwentnie opowiadał się za po-
szukiwaniem rozwiązań w granicach prawa oraz zgodnie z zasadą, że jakie-
kolwiek racje indywidualne czy grupowe nie mogą mieć pierwszeństwa przed 
racjami całego społeczeństwa lub ważnym interesem państwa.

Wysoki Sejmie!
Warunkiem powodzenia Polski jest zagwarantowanie trwałego rozwoju, 

stabilności i konkurencyjności gospodarki. Ostatnie wyniki gospodarcze stanowią 
niewątpliwe osiągnięcia nas wszystkich. Dowodów takiej oceny szukać można nie-
mal w każdej dziedzinie. Ubiegły rok zamknęliśmy wzrostem produktu krajowego 
brutto o blisko 7%. Daje to Polsce najlepszą pozycję w całej Europie. Odzyskali-
śmy poziom produkcji z roku 1989, po załamaniu w Europie Środkowej i Wscho-
dniej. Nasza struktura produkcji jest lepiej przystosowana do wymagań rynku 
międzynarodowego. Dynamika polskiego eksportu, mierzona w 1995 r. wzro-
stem o ponad 30%, łączy się ze zwiększeniem udziału eksportu na rynki krajów 
OECD, a więc do państw najwyżej rozwiniętych gospodarczo. Ostatni rok przy-
niósł też 12-procentowy przyrost inwestycji. Nastąpiło wyraźne obniżenie inflacji,
do poziomu 21,6%. Faktem jest poprawa opinii o polskiej gospodarce na świecie 
mierzona min. błyskawicznym wykupem naszych obligacji oraz zwiększeniem 
napływu zagranicznego kapitału. Lepsza sytuacja finansowa polskich przedsię-
biorstw połączona została ze zwiększeniem się udziału przychodów powstałych 
w sektorze prywatnym, co jest miarą postępujących zmian własnościowych.
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W ocenie rządu niezbędna jest pełna świadomość, że wspomniane zmia-
ny na lepsze w gospodarce ani nie dokonały się same, ani też nie są dane raz na 
zawsze. Wychodząc z tego założenia, zapowiadam utrzymywanie dyscypliny 
finansowej państwa, konsekwencję w realizacji programu polityki przemysło-
wej, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmacniania konkuren-
cyjności polskiej gospodarki i jej produktów. Zintensyfikowane będą działania
związane z restrukturyzacją strategicznych dziedzin gospodarki, w tym gór-
nictwa i hutnictwa, przemysłu obronnego i paliwowego. (...)

Nie popadając w przesadę, należy uznać obecny stan rzeczy za wymaga-
jący zdecydowanie bardziej energicznych działań dla poprawy bezpieczeństwa 
wewnętrznego naszego kraju i zapewnienia jego mieszkańcom spokoju. (...)

Lata transformacji oraz sukcesów przyniosły też zjawiska, które pogor-
szyły kondycję wielu polskich rodzin. Osobiście traktuję to jako zasadnicze 
zagrożenie dla polskich reform. Wszelkie patologie i niedomogi w rodzinach 
szybciej czy później odbijają się w życiu społecznym. To domy rodzinne są 
tym miejscem, w którym nabierają treści takie słowa i wartości, jak patriotyzm, 
moralność, odpowiedzialność. (...)

Koniec zimnej wojny i rozpad dwubiegunowego porządku światowego 
usunęły wymuszone powiązania, stworzyły szansę zbudowania nowej archi-
tektury międzynarodowych stosunków oraz nowej pozycji naszego kraju. Inte-
resy Polski  polegają przede wszystkim na tym, ażeby możliwie najszybciej stać 
się częścią Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz rozwijać 
przyjazne i konstruktywne stosunki ze wszystkimi naszymi sąsiadami, w tym  
z Rosją.  Nasze dążenie do zachodnich struktur ma na celu stworzenie opty-
malnych warunków bezpiecznego rozwoju kraju. Zapewniają je demokratycz-
ne instytucje zachodnie. Polska była i jest częścią Europy. Nasza nieobecność  
w europejskich strukturach jest nielogiczna. Może to stać się źródłem rozdarcia 
świadomości Polaków i zwątpienia w wartości europejskiej solidarności. (...)

Konsekwentne przezwyciężanie obciążeń przeszłości stanowi istotny 
wkład Polski i Niemiec w budowę nowej Europy. Polsko-niemiecka współpra-
ca wojskowa ma szczególne znaczenie dla obu naszych narodów. Rozwijanie 
jej, poszerzanie o nowe formy będzie istotnym elementem tworzenia lepszych 
warunków bezpieczeństwa w tej części Europy.

Dużą wagę przywiązywać będziemy do dwustronnych stosunków z innymi 
państwami członkowskimi Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

Przyszłość Europy zależy w znacznej mierze od zaangażowania Stanów Zjed-
noczonych w proces rozwoju i bezpieczeństwa naszego kontynentu. Nasze stosun-
ki z USA przybrały w gruncie rzeczy charakter sojuszniczy. Pragniemy utrzymać 
intensywną współpracę polityczną i wojskową z USA oraz towarzyszący jej dia-
log na najwyższych szczeblach władz. Duże możliwości widzimy we współpracy 
gospodarczej Polski zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Kanadą.

Kwestią o zasadniczym znaczeniu pozostanie dla mojego rządu pogłę-
bianie i rozszerzanie współpracy ze wschodnimi sąsiadami: Rosją, Ukrainą, 
Białorusią i Litwą. Pragniemy umacniania z tymi państwami dobrego sąsiedz-
twa, wszechstronnego rozwoju stosunków, partnerskiego i równoprawnego 
dialogu politycznego, lepszego wzajemnego poznania się i zrozumienia spo-
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łeczeństw. Duże szanse widzimy w rozwijaniu wzajemnie korzystnej współ-
pracy gospodarczej. Rynki wschodnie są dla nas jednym z naturalnych obsza-
rów aktywności gospodarczej. Jesteśmy gotowi dzielić się doświadczeniami  
z trudnego procesu transformacji. Dobry przykład konstruktywnego dialogu 
stanowią niedawno zakończone obrady polsko-rosyjskiego „okrągłego stołu”. 
Różnice w kwestii rozszerzenia NATO nie podważały wspólnej opinii, że Pol-
ska i Rosja powinny się przyjaźnić i rozwijać wzajemne stosunki. Gotowi jeste-
śmy współpracować z Rosją w umacnianiu bezpieczeństwa europejskiego.

Zmiany w naszej części Europy tworzą warunki umożliwiające uniknię-
cie błędów z przeszłości, zwłaszcza nierównoprawnego traktowania stron. 
Dają szansę zbudowania trwałych dobrosąsiedzkich i partnerskich stosunków 
oraz zapewnienia przyjaznej współpracy ze wszystkimi wschodnimi sąsiadami.  
O nowym charakterze naszych stosunków sąsiedzkich świadczą najlepiej pod-
jęte z Litwą i Ukrainą prace nad stworzeniem wspólnych jednostek wojsko-
wych do prowadzenia operacji pokojowych.

Jesteśmy także żywotnie zainteresowani rozwojem współpracy regionalnej. 
Mieszczą się tu różne inicjatywy, np. takie jak: Środkowoeuropejska Strefa Wol-
nego Handlu (CEFTA), Inicjatywa Środkowoeuropejska (ISE) i Rada Państw 
Morza Bałtyckiego, Do rozwoju CEFTA przywiązujemy znaczenie szczególne 
jako do wielkiej szansy dla wszechstronnej i intensywnej współpracy gospodar-
czej krajów sąsiedzkich. Jestem głęboko przekonany, że zacieśnianie różnorod-
nych więzi z krajami środkowoeuropejskimi stanowi istotny wspólny argument 
w strategii integracyjnej tych państw z zachodnimi strukturami. Pozwala im od-
grywać nową role w polityce europejskiej, realizując unikalną szansę przekształ-
cenia tej części Europy w region intensywnej współpracy, wzajemnego zaufania 
i partnerstwa. Dobrze temu celowi służyć będzie spotkanie prezydentów państw 
Europy Środkowej wiosną tego roku w Łańcucie.

Z głębokim szacunkiem odnosimy się do wysiłków papieża Jana Pawła 
II i Stolicy Apostolskiej na rzecz dialogu na gruncie wartości uniwersalnych  
i pokojowej przyszłości Europy i świata.

Jesteśmy otwarci na współpracę z Polonią i ze wszystkimi polonijnymi 
środowiskami za granicą. Troska o respektowanie ich praw oraz ochrona pol-
skiego dziedzictwa kulturalnego będą stale w polu widzenia mojego rządu.

Wysoki Sejmie!
Przed współczesną Polską stoi konieczność szerszego spojrzenia na pro-

blemy światowe i angażowanie się w sprawy innych regionów. Dostrzegamy 
możliwości rozwoju wszechstronnej współpracy z Republiką Korei, Japonią, 
Chińską Republiką Ludową, Indiami i wieloma innymi krajami Azji, Afryki, 
Ameryki Łacińskiej, Australii i Oceanii, zwłaszcza z państwami tworzącymi 
nowe ośrodki rozwoju gospodarczego.

Jedną z pierwszych podróży zagranicznych podejmę do krajów Azji 
Południowo-Wschodniej – w kilka tygodni po szczycie państw Unii Euro-
pejskiej i ASEAN. Stanowi to w moim odczuciu nie tylko potwierdzenie woli 
rozwoju stosunków Polski z dynamicznie rozwijającymi się krajami Azji, ale 
również jest ważnym sygnałem dla Unii Europejskiej, że cele naszej polityki 
zagranicznej są zbieżne z polityką europejską również poza Europą.
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Wybór Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ traktujemy jako wyraz 
uznania społeczności międzynarodowej dla naszych wysiłków na rzecz mię-
dzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Równocześnie jest to zobowiązanie 
do dalszego wypełniania tych obowiązków. Chcę zapewnić, że nasza działal-
ność będzie konsekwentnie służyć popieraniu pokojowych procesów w świe-
cie, w tym na Bliskim Wschodzie i na Bałkanach.

Polska stoi na stanowisku umocnienia ONZ, ale dostrzega konieczność 
jej reformy; reformy, której kierunki dyktują głębokie przemiany we współ-
czesnym świecie, a także nowe wyzwania i globalne zagrożenia. Szczególnie 
ważne będzie wzmocnienie skuteczności ONZ w dziedzinie zapobiegania 
konfliktom i szybkiego na nie reagowania, przeciwdziałania łamaniu praw
człowieka, walki z przemytem narkotyków i materiałów rozszczepialnych, 
pomocy dla krajów mniej rozwiniętych, jeżeli chodzi o transformację ich go-
spodarek i służb socjalnych.

Liczę na poparcie większości parlamentarnej, reprezentowanej przez pa-
nie posłanki i panów posłów z ugrupowań koalicyjnych. Liczę na poparcie 
posłów nie związanych z koalicja parlamentarną. Będzie ono miało wymiar 
symbolicznej gotowości do dialogu o podstawowych problemach państwa. 
Chciałbym usłyszeć, czy opozycja parlamentarna jest gotowa szukać porozu-
mienia w sprawach, które ze swej natury nie powinny być przedmiotem gry 
politycznej. Niezależnie od czasu Polska jest jedna i wspólna nam wszystkim. 
Tak samo wspólna jest nasza odpowiedzialność za nią. Dziękuję.

Cyt. za: Sprawozdania Stenograficzne z 73. posiedzenia Sejmu RP z 14-16 lutego
1992 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 9-18.

Jerzy Karol Buzek 
Expose z 10 listopada 1997 r.

Panie Prezydencie!
Panie Marszałku!
Wysoki Sejmie!
Mam zaszczyt przedstawić program naprawy państwa, program nowego 

rządu, który utworzyły wspólnie Akcja Wyborcza Solidarności i Unia Wolności 
– ugrupowania wywodzące się z demokratycznej, antykomunistycznej opozycji. 
Po roku 1989 podzieliły nas poważne różnice programowe i odmienne wybory 
polityczne. Dzisiaj postanowiliśmy zespolić swe siły w jednej koalicji. Połączyło 
nas wspólne przekonanie, że Polskę trzeba i można zmienić. Naprawić to, co  
w niej złe. Musimy zrobić wszystko, by tej szansy nie zmarnować. To jest waż-
niejsze od różnic, które istniały i istnieją pomiędzy nami.

Ruch „Solidarności” ma swoją długą historię. To właśnie ludzie „Solidar-
ności” rozpoczęli budowę wolnej i suwerennej Polski. To wielkie, przejmujące 
wydarzenie z polskiej drogi do demokracji – sierpień roku 1980 – zapoczątkowało 
zmiany w państwach komunistycznych. Dało to początek końca imperium zła.
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W roku 1989 „Solidarność” wygrała. Nie byliśmy wówczas przygotowa-
ni do takiego zwycięstwa. Sytuację utrudniał fakt, że zderzyliśmy się z najwięk-
szymi problemami, przed jakimi może stanąć demokratycznie wybrany rząd. 
Zadanie likwidacji struktur totalitarnego państwa okazało się trudniejsze, niż 
wcześniej sądziliśmy. Ówcześni przywódcy naszego obozu popełnili też błędy 
zaniechania dialogu w obrębie solidarnościowej wspólnoty partii i ugrupowań. 
W rezultacie w 1993 r. do władzy doszli nasi przeciwnicy polityczni.

Wyciągnęliśmy wnioski z przeszłości. Zapanowaliśmy nad konflikta-
mi i emocjami. Zbudowaliśmy ponad dotychczasowymi podziałami nowy 
wspólny obóz polityczny — Akcję Wyborczą Solidarność. Dziś, nauczeni 
bolesnymi doświadczeniami, chcemy nadrobić stracony czas, zrobić to, cze-
go nie zrobiono zaraz po 1989 r.

Tamten rok był rokiem początku końca komunizmu w naszym kraju, komuni-
zmu, który mimo prób reform pozostawał niezmiennie ustrojem totalitarnym  
i przestępczym, w którym nie były respektowane podstawowe prawa i wolności 
obywatelskie. Komunizmu, który doprowadził do gospodarczego i cywilizacyj-
nego upadku naszego kraju. Rok 1989 był, jak wspomniałem, początkiem końca 
komunizmu w Polsce. Zrobię wszystko, aby nasz rok 1997 był zapamiętany jako 
rok początku naprawy państwa, ostatecznego zerwania ze złą przeszłością.

W maju Akcja Wyborcza Solidarność ogłosiła swój program. Przypomnę 
raz jeszcze jego słowa: „Stoimy przed wielką szansą, możemy stworzyć no-
woczesne, sprawiedliwe państwo. Polskę silnych rodzin i solidarnych poko-
leń. Kraj równych szans dla wszystkich rodzin. Polskę nowoczesnej gospo-
darki. Państwo budowane na patriotycznych i chrześcijańskich wartościach, 
na umiłowaniu wolności. Możemy zbudować Rzeczpospolitą, która będzie 
bezpieczna dzięki członkostwu w Pakcie Północnoatlantyckim”. Z taką wizją 
Polski szła do wyborów Akcja Wyborcza Solidarność. Taką wizję przyszłości 
poparły miliony ludzi, dając zwycięstwo programowi Akcji.

Przypomnę teraz inne, ważne słowa: „Wolność i niezależność państwo-
wa odzyskana po roku 1989 dala nam szansę na swobodne kształtowanie 
przyszłości naszej ojczyzny. Musimy ochronić narodową tożsamość w warun-
kach otwarcia na świat. Musimy dokończyć budowę dobrego państwa. Stanie 
się to możliwe dzięki zaangażowaniu się każdego z nas, obywateli Rzeczy-
pospolitej”. To fragment programu Unii Wolności — drugiego ugrupowania  
w kierowanym przeze mnie rządzie. 

Wizja Polski przedstawiona w programie AWS i zawarta w naszym haśle 
„Zawsze Polska, zawsze wolność, zawsze rodzina” pozwoliła odnieść sukces 
memu ugrupowaniu – Akcji Wyborczej Solidarność.

Plan Unii Wolności, podobny w wielu kwestiach do programu Akcji, 
również zyskał poparcie wielu Polaków.

Ten sukces, sukces wszystkich ludzi „Solidarności”, ludzi, którym bli-
skie jest przesłanie Sierpnia roku ‘80, nałożył na nas, polityków, wielką od-
powiedzialność za losy naszych rodaków, za państwo, za przyszłość narodu. 
Jestem pewien, że wielkie poczucie odpowiedzialności dzielą dziś z nami mi-
liony Polaków pamiętających, że – jak mówił Ojciec Święty – ład wolności 
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buduje się w trudzie, że prawdziwą wolność mierzy się stopniem gotowości 
do służby, do daru z siebie. 

Dajmy wszyscy naszej ojczyźnie siebie. Przezwyciężmy swe słabości. Dajmy 
krajowi wszystko, co w nas najlepszego, by nasze pragnienia w końcu się urzeczy-
wistniły, by Polska, by wszyscy Polacy wkroczyli godnie w nowe tysiąclecie.

Wysoka Izbo!
Przed nami – przed rządem, parlamentem, wszystkimi ludźmi dobrej 

woli – stoją cztery wielkie zadania.
Nasze zadanie pierwsze i podstawowe to zapewnienie ludziom, polskim 

rodzinom, odpowiednich warunków życia, umożliwienie im samodzielnego 
kształtowania swoich losów. Aby tak się stało, państwo musi przekazać lu-
dziom część władzy i własności. Tylko wtedy polskie rodziny będą naprawdę 
wolne, tylko po decentralizacji państwa i upowszechnieniu własności możliwe 
będzie stworzenie trwałego fundamentu przyszłej Polski — Polski XXI wie-
ku. Możliwa będzie solidarność ludzi wolnych.

A zatem, po pierwsze człowiek, człowiek w silnej, zdrowej rodzinie. Osiągnię-
cie tego celu będzie niemożliwe bez wielkiej reformy państwa, bez naprawy jego 
struktur. Musimy uczynić z Polski państwo uczciwe i sprawne. To nasze zadanie.

Państwo musi służyć społeczeństwu, tej wielkiej rodzinie rodzin. Liczne dzie-
dziny życia publicznego muszą zostać oddzielone od partyjnych wpływów. Ten 
wielki cel „Solidarności” z roku 1980 i 1989 musi być wreszcie zrealizowany.

Szliśmy po władzę dla ludzi, po to, by ją ludziom oddać, by obywatele  
i społeczności lokalne wzięły tę część władzy, którą potrafią wykorzystać le-
piej od państwa. By państwo – ograniczone w swych wpływach – stało się sil-
niejsze niż dziś w dziedzinach, w których nikt go nie zastąpi, choćby w kwestii 
gwarantowania bezpieczeństwa narodowi i przeciwdziałania kataklizmom.

Upowszechnione musi być prawo do własności prywatnej. Polska kla-
sa średnia musi się wzmocnić. Nie dopuścimy do uformowania się w Rze-
czypospolitej ekonomicznych rządów wąskiej oligarchii. My chcemy wolnej 
gospodarki z szansami dla wszystkich, chcemy państwa dialogu społeczne-
go między pracą a kapitałem. W tej sprawie mojemu rządowi nie zabraknie 
determinacji. Wypowiemy walkę patologiom naszego życia gospodarczego. 
Już na pierwszym posiedzeniu Rady Ministrów zdecydowałem o skontrolo-
waniu wielu kontrowersyjnych decyzji podjętych w ciągu ostatnich 4 lat. Nie 
chcemy zastępować jednych „swoich” innymi. Do kierowania gospodarką, do 
służby cywilnej będziemy powoływać ludzi dobrze wykształconych i profesjo-
nalnych, także ludzi młodych. Wstrzymaliśmy już powszechnie krytykowany 
przez opinię publiczną nabór do służby cywilnej, realizowany według złych, 
wypaczonych politycznym interesem, zasad. 

Reforma samorządowa i towarzysząca jej naprawa finansów publicz-
nych, prywatyzacja, reprywatyzacja i upowszechnienie własności stworzą fun-
dament dla skutecznej realizacji reformy systemu edukacji, służby zdrowia, 
pomocy społecznej i systemu emerytalno-rentowego. Zmiany struktur pań-
stwa i instytucji sfery socjalnej pozwolą zbudować wydajną gospodarkę opartą 
na własności prywatnej, gospodarkę bez monopoli, nowoczesną strukturalnie, 
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promującą aktywność obywateli, wspierającą również najsłabszych, nie potra-
fiących dać sobie rady samodzielnie.

Tylko realizacja wszystkich tych reform zagwarantuje długotrwały wzrost 
gospodarczy, budowany w codziennym, dobrze zorganizowanym trudzie mi-
lionów ludzi. Pozwoli na trwałą poprawę poziomu życia oraz na poszerzenie 
samodzielności ekonomicznej rodzin.

Po pierwsze – wolni ludzie w silnych rodzinach. Po drugie – naprawa 
państwa. Oba te zadania wymagają zagwarantowania naszej Rzeczypospoli-
tej bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Obywatele muszą czuć się 
bezpieczniej niż dziś. Wymaga to poprawy pracy Policji, innych służb stojących 
na straży porządku i bezpieczeństwa obywateli, organów ścigania i sądów.

Chcemy jak najszybciej stać się pełnoprawnym członkiem wspólnoty 
euroa-tlantyckiej, stanowiącej w dzisiejszym świecie najważniejszą gwarancję 
rozwoju cywilizacyjnego opartego na wolnym rynku i demokracji, na wolno-
ści jednostek i narodów. Nie ma lepszej gwarancji suwerenności Polski niż 
NATO. Chcę to powiedzieć właśnie dziś: w przeddzień rocznicy odzyskania 
przez Rzeczpospolitą niepodległości. Polska w Pakcie Północnoatlantyckim 
to Polska trwale bezpieczna, trwale niepodległa. 

Wolni obywatele, naprawa państwa, bezpieczeństwo. To wszystko nie bę-
dzie możliwe bez umocnienia wartości moralnych stanowiących fundament 
naszej chrześcijańskiej cywilizacji: prawdy, dobra, miłości. Poszanowanie 
wartości moralnych będzie naszym wkładem do jednoczącej się Europy. Bez 
fundamentu wartości, bez poszanowania prawa do życia i godności każdego 
człowieka nie będzie silnych rodzin, nie będzie solidarności pokoleniowej, nie 
będzie mógł trwać godnie naród. Bez wartości moralnych nie będzie także  
i wolności. W tej dziedzinie znajduje się wielki obszar wspólnej troski pań-
stwa i kościołów, a w szczególności Kościoła katolickiego. Potrzebne jest ich 
współdziałanie z zachowaniem autonomii obu stron. 

Pamiętajmy także, że bez zachowania powszechnie akceptowanych war-
tości moralnych nie będzie sprawnej gospodarki. Wspólna praca wymaga 
przecież przynajmniej minimum zaufania do partnerów i uznania wartości 
pracy ludzkiej. Masowe łamanie społecznych norm podnosi – jak mówią eko-
nomiści – koszty gospodarowania.

Panie Prezydencie!
Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!
Cztery wielkie zadania dla Polski i Polaków, cztery zadania mego rządu, 

wiążą się ściśle ze sobą. Mamy pełną świadomość, że albo zrealizujemy je 
wszystkie, albo zaryzykujemy, że nie uda się nam osiągnąć w stopniu zadowa-
lającym żadnego z nich. Dlatego rząd i również ja osobiście będziemy bardzo 
konsekwentni, będziemy twardzi. Ten program musi się udać. Czeka na niego 
Polska! Czekają wszyscy Polacy!(...)

Priorytet pełnej wojskowo-politycznej integracji Rzeczypospolitej z NATO 
nie jest skutkiem naszych obaw przed kimkolwiek. Wynika on z konsekwentnej 
woli narodu, by nasza przynależność do świata euroatlantyckiego była pełna  
i niekwestionowana. 
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Wstępne rozmowy Polski z Sojuszem Atlantyckim zostały już z dobrym 
rezultatem zakończone. Rząd polski świadom ponoszonych kosztów i obo-
wiązków, umacniany poparciem obywateli, liczy, że w 1999 r. Rzeczpospolita 
Polska stanie się pełnym członkiem NATO. 

Narodowe bezpieczeństwo ma swój wymiar nie tylko militarny. Rów-
nie ważna jest stabilizacja ekonomiczna i społeczna oraz zakorzenienie na-
szej młodej demokracji w strukturach międzynarodowych. Dlatego priory-
tetem naszej polityki będzie na równi z NATO możliwie szybka integracja  
ze strukturami Unii Europejskiej. Zapowiedź rychłego rozpoczęcia negocjacji 
z wybranymi krajami i wymienianie w tej grupie Polski jest dla nas zobowią-
zaniem do koordynacji działań i przyspieszenia procesów dostosowawczych.  
W trakcie negocjacji zadbamy, by proces integracji ze strukturami europejski-
mi przebiegał z poszanowaniem polskiej tożsamości. 

Bezpieczna, demokratyczna i zamożna Europa nie zamyka się w swoich 
ramach geograficznych. Jej elementem są również Stany Zjednoczone Amery-
ki Północnej. Uważamy, że interesem strategicznym zarówno Polski, jak i całej 
Europy jest utrzymanie amerykańskiej obecności wojskowej i politycznej na 
naszym kontynencie. Wolą mojego rządu jest podnoszenie na jak najwyższy 
poziom stosunków z partnerem amerykańskim.

Gdy na mapie Europy zaznaczymy linię łączącą Paryż z Berlinem i War-
szawą, otrzymamy swego rodzaju obraz „kręgosłupa Europy”. Tłumaczy 
to wagę, jaką przywiązujemy do Trójkąta Weimarskiego, czyli do stosunków  
z Niemcami i Francją. A szerzej – stosunki dwustronne z państwami zachod-
nioeuropejskimi stanowią integralny składnik naszej strategii integracyjnej.

Podejmujemy także wysiłki integracyjne na skalę regionalną. Po pięciu 
latach istnienia, środkowoeuropejskie porozumienie wolnego handlu CEFTA 
okazało się sukcesem zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i politycznym. 
Myślimy o jego pogłębianiu i rozszerzaniu. Głęboka wspólnota interesów łą-
czy też kraje skupione w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, organizacji o wiel-
kich perspektywach na przyszłość. Swej pożyteczności dowiodła również Ini-
cjatywa Środkowoeuropejska. Stosunki Polski i Ukrainy układają się lepiej niż 
ktokolwiek mógł przypuszczać jeszcze kilka lat temu. Wierzę, iż przytoczone 
tu przykłady pozwalają na uzasadnioną nadzieję, że Polska odegra znaczącą 
rolę w europejskich procesach integracyjnych.

Pozwolę sobie teraz na odwołanie się do osobistego doświadczenia. 16 lat 
temu na pierwszym zjeździe Solidarności uchwaliliśmy „Posłanie do narodów 
Europy Środkowej i Wschodniej”. Jego treść wydawała się wówczas wykraczać 
poza granice naszych realnych możliwości. Dziś sąsiadujemy z naszymi histo-
rycznymi partnerami – wolną Ukrainą i wolną Litwą. Poparcie dla reform de-
mokratycznych i rynkowych w tych krajach jest dla nas zarówno obowiązkiem 
moralnym, jak i interesem politycznym.

Nie mogę w tym kontekście nie wyrazić zaniepokojenia sytuacją na Bia-
łorusi. Ten kraj, leżący w kluczowym miejscu obszaru między Bałtykiem i Mo-
rzem Czarnym, wydaje się ewoluować w innym kierunku niż reszta Europy. 
Pozostaję w przekonaniu, że jest to tendencja tymczasowa.
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Nowy rząd pod moim kierownictwem szczególną wagę będzie przy-
wiązywał do stosunków z Rosją. Nie obciążeni bagażem historycznych za-
szłości obciążających poprzednią koalicję podejmiemy starania, by kontakty 
polsko-rosyjskie stały się partnerskie i tak dobre, jak dobra jest wzajemna 
znajomość Polaków i Rosjan.

Mamy do zagospodarowania wielkie pole wspólnych interesów, zwła-
szcza w dziedzinach gospodarki i kultury. Wola rządu Rzeczypospolitej jest  
w tej materii jak najlepsza.

Szczególne więzy łączą nas z Węgrami i Republiką Czeską. Wspólnota 
celów politycznych wiąże się z bliskością naszych narodów. Mam również na-
dzieję, iż Słowacja, naturalny partner naszych trzech krajów, będzie podzielała 
nasze cele i dążenia, a także sposób ich realizacji.

Koncentrując się na kwestiach sąsiedzkich, nie mogę nie wspomnieć o na-
szym szczerym poparciu dla procesów reform w Rumunii i w Bułgarii, które 
uległy widocznemu przyspieszeniu i zbliżają te państwa do struktur Zachodu.

Szczególnie bliskie stosunki łączą nas ze Stolicą Apostolską. Obecność 
papieża Polaka na Stolicy Piotrowej wzmacnia pozycję Polski w świecie  
i słusznie jest przedmiotem naszej narodowej dumy. Jednym z pierwszych 
posunięć nowego rządu było podjęcie decyzji o skierowaniu do Sejmu pro-
jektu ustawy ratyfikacyjnej w sprawie konkordatu pomiędzy Rzecząpospoli-
tą Polską a Stolicą Apostolską.

I wreszcie kwestia, do której rząd Rzeczypospolitej będzie przywiązywał 
ogromną wagę – Polacy za granicą.

Deklaruję politykę otwartych drzwi dla naszych rodaków z Zachodu  
i ze Wschodu. W najbliższym czasie ułatwimy procedurę uzyskiwania oby-
watelstwa Rzeczypospolitej przez naszych rodaków za granicą, szczególnie tą 
wschodnią. Polska o was nie zapomniała! 

Polska polityka zagraniczna w wykonaniu mojego rządu będzie polityką 
suwerennej i zdecydowanej obrony polskich interesów, a także polityką, która 
przekroczy progi gabinetów. Chciałbym, by cele i zasady, o których mówiłem, 
były celami wszystkich obywateli. A politykę tę rząd będzie realizował z Pola-
kami i dla Polaków. 

Wysoka Izbo!
Zbliżam się do końca mego wystąpienia. 
Przedstawiłem państwu główne zamierzenia służące realizacji trzech 

pierwszych zadań mego gabinetu. Nie wspomniałem jedynie o środkach słu-
żących do wykonania zadania czwartego: wzmocnienia świata wartości. Tę 
kwestię, jak sądzę najważniejszą, pozostawiłem na koniec.

Pamiętajmy, panie i panowie, że tylko naród silny wspólnotą uznanych 
i szanowanych wartości kulturowych może sprostać wyzwaniom współcze-
snej cywilizacji. Nie będzie silnej Polski bez ładu moralnego. Bez uznania 
prawdy za fundament życia społecznego i publicznego, bez odwołania się 
do patriotyzmu, chrześcijańskich korzeni naszej cywilizacji i umiłowania 
wolności, bez poszanowania godności narodu.

jezyk_polskiej_polityki.indd   436 2005-11-28   09:09:21



437

W tym miejscu chcę zwrócić się do twórców kultury i przypomnieć ich 
spotkanie z Marianem Krzaklewskim na Zamku Królewskim w Warszawie. 
Przypomnę słowa przewodniczącego AWS: „Świat musi zbudować nową 
cywilizację. Cywilizację, w której ludzką wolność, ludzką autonomię równo-
ważyć będą więzi rodzinne, więzi międzyludzkiej solidarności, nowoczesny 
patriotyzm, wiara. To zadanie dla was, dla ludzi kultury, polskiej kultury”. 

Wysoka Izbo!
Chcemy, by wartościami przesycone były wszelkie sfery życia społecznego. 

Myślę tu o edukacji, o kształcie prawa, o traktowaniu ludzi zgodnie z zasadą per-
sonalizmu. Tu wspomnę o sferze chyba najważniejszej: o kulturze. Móirząd po-
prze wysiłki ludzi kultury. Będziemy chronić dziedzictwo narodowe, będziemy 
tworzyć lepsze niż dziś warunki do twórczości, sprzyjać szerokiej dostępno-
ści dóbr kultury. Doprowadzimy do realizacji programu edukacji kulturalnej  
w środkach społecznego przekazu.

Wysoka Izbo!
Wynik wyborczy daje nam prawo do realizacji zapisów programowych. 

On nas do wykonania naszych zamierzeń zobowiązuje. Mój rząd podejmie 
szybkie, energiczne działania. Będzie podejmować wszystkie potrzebne de-
cyzje – również te trudne, nie zawsze popularne, ale konieczne, przynoszące 
po krótkim czasie pozytywne społeczne efekty. Uczynię, co tylko możliwe, 
aby mój gabinet doprowadził do przełomu w myśleniu i działaniu. Aby nie 
zajmował się tylko bieżącym administrowaniem, ale realizował przemyślany 
plan działań najważniejszych, strategicznych, by potrafił wzmocnić autorytet
państwa, naszej Rzeczypospolitej.

Ten rząd, rząd koalicyjny, będzie spójny. Będzie sprawny i skuteczny, bo 
tego wymagają zadania, które przed nim stoją. Bo takie jest oczekiwanie na-
szych wyborców.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z art. 154 konstytucji wnoszę o udzielenie wotum zaufania 

Radzie Ministrów w składzie powołanym przez pana prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Szanowni Państwo!
Razem zbudujemy Polskę godną XXI wieku, kraj, z którego będziemy 

mogli być dumni. Chciałbym, żeby tę Polskę budowali nie tylko ci, którzy po-
parli AWS czy Unię Wolności. Aby była to Polska dla wszystkich ludzi dobrej 
woli, Polska budowana przez wszystkich ludzi dobrej woli. By naszą ener-
gię pochłaniały nie jałowe spory polityczne, lecz rozwiązywanie problemów, 
przed którymi stoi kraj, wielkich wyzwań przyszłości.

Obiecuję wam, że mój rząd i ja osobiście będziemy starać się, by do tego 
doszło, by nasze dzieci i wnuki mogły żyć w kraju naszych marzeń. Zrobię 
wszystko, by tak się stało. Tak mi dopomóż Bóg. 

Cyt. za: Sprawozdanie Stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu RP z 10 listopad
1997 r., w: Sprawozdania Stenograficzne, s. 3-10.
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Leszek Miller 
Expose z 25 października 2001 r.

Panie Prezydencie!
Panie Marszałku!
Panie i Panowie Posłowie!
Szanowni Goście!
Obywatele Rzeczypospolitej!
Wygłaszam swoje expose w sytuacji, kiedy w fotelach sejmowych nie ma 

mojego poprzednika ani liderów partii tworzących poprzednią koalicję. To 
pierwszy taki przypadek od początku polskiej transformacji. 

To wynik surowej, ale sprawiedliwej oceny poprzedniego rządu i wspie-
rających go polityków. Oceny wystawionej w wyborach przez najwyższego 
suwerena Rzeczypospolitej – przez Naród. 

Od 1989 roku żaden polski gabinet, poza pierwszym – Tadeusza Mazo-
wieckiego – nie miał tak trudnych warunków startu. I tak jak tamten stajemy 
przed potrzebą gruntownych zmian. 

Wyciągnięcie państwa z finansowej zapaści, ponowne ożywienie gospo-
darki, poprawa na rynku pracy, zmniejszenie biedy i likwidacja wielu społecz-
nych patologii wymagają czasu, wyrzeczeń i trudów. Czasu wymaga także 
przywrócenie właściwego sensu słowu służba – bowiem władza musi ozna-
czać służenie społeczeństwu. 

Dziś wszakże mogę powiedzieć na pewno, że gospodarki i życia spo-
łecznego nie będziemy dźwigać kosztem najuboższych, bezrobotnych i bez-
radnych. Nie przez zwiększanie kontrastów w poziomie życia i różnic między 
ludźmi. Nie przez budowę wysp bogactwa w morzu biedy. 

Wysoka Izbo! 
Przejawem dobrze spełnionych powinności jest zdawać kraj w stanie nie 

gorszym niż przejęło się go w momencie obejmowania władzy. 
W 1997 roku koalicja SLD-PSL pozostawiła państwo w należytym stanie. 
Po czterech latach rządów najpierw AWS i UW, a później AWS i jej sojuszni-

ków, przybyło prawie milion bezrobotnych, czterokrotnie spadło tempo wzrostu 
gospodarczego; do zera zmalała rentowność przedsiębiorstw. Inwestycje, które 
wiele lat z rzędu rosły dynamicznie – po raz pierwszy od szeregu lat spadły o nie-
mal 10 proc. Społeczeństwo zubożało, zwiększyły się obszary dziedziczonej biedy. 
Spadły dochody rolników. Wiele polskich rodzin utraciło jakąkolwiek nadzieję. 

Przez cztery lata pokazywano, jak nie należy rządzić. Bałagan, marno-
trawstwo publicznego dobra, konflikty, niekompetencja i nieudolność były
cechami minionej kadencji. Trudno było znaleźć miesiąc bez skandalu, podej-
rzeń o korupcję, przykładów prywaty i kłótni o władzę. 

W ciągu tych czterech lat Polska straciła dużo, zbyt dużo. Słyszymy, że 
trudno, że okoliczności obiektywne, że tak musiało być. To nieprawda. Tak 
być nie musiało i tak być nie musi! 

W imieniu rządu SLD-UP-PSL deklaruję, że za cztery lata, niezależnie 
od tego, kto będzie w Polsce władzę przejmował pozostawimy gospodarkę  
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w stanie umożliwiającym jej dalszy rozwój, a polskie państwo dobrze zorgani-
zowane i w stanie należytego porządku. 

Panie i Panowie! 
Kończy się pierwszy rok trzeciego tysiąclecia. Mamy zaszczyt, ale przede 

wszystkim wielki obowiązek, wprowadzić Polskę w nowy wiek i zapewnić jej 
należyte miejsce w świecie. 

Zadania stojące przed parlamentem i przed rządem są ogromne. Musimy 
je wypełnić tak, żeby za cztery lata można było powiedzieć: dobrze służyliśmy 
Polsce. Bo tylko po to nas wybrano i tylko po to tu jesteśmy. 

Jesteśmy tu po to, żeby budować silną Polskę. Polskę ludzi dumnych z siebie 
i ze swojego kraju, żyjących w poczuciu satysfakcji i zadowolonych z poziomu ży-
cia. Korzystających z możliwości, które daje obecność w NATO i członkostwo 
w Unii Europejskiej. 

Dobre dla nas wszystkich musi być tylko to, co służy Polsce, co buduje 
dobrobyt, pozycję międzynarodową i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Mo-
żemy wyznawać różne ideologie, ale Polska jest jedna. Praca dla niej jest obo-
wiązkiem, niezależnie od preferencji politycznych i poglądów na życie. 

Warto, żeby słowa słynnego powiedzenia zabrzmiały także tutaj, nad Wi-
słą. „Nie pytaj, co dla Ciebie może zrobić Polska, zapytaj, co Ty możesz zrobić 
dla Polski”. Zdziałajmy wspólnie dla Polski tak wiele, jak potrafimy i zdołamy.
Pracujemy przecież dla siebie, dla swoich dzieci i wnuków. Nie ma lepszej 
płaszczyzny porozumienia. 

Mając świadomość wszystkich trudności, dostrzegamy też liczne rezer-
wy, których uruchomienie może poprawić sytuację. 

Część tych rezerw wiąże się z porządkowaniem prawa, podniesieniem 
jakości rządzenia, obniżeniem kosztów działania państwa i samorządu teryto-
rialnego, wprowadzeniem skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych. 

Część ma charakter ekonomiczny i związana jest z eliminacją marno-
trawstwa w gospodarowaniu groszem publicznym, z właściwym użyciem 
środków pochodzących z przekształceń własnościowych, efektywną polity-
ką pieniężną, zwiększeniem skuteczności działania służb celnych i fiskalnych
oraz uruchomieniem dodatkowych zachęt eksportowych. 

Część rezerw osadzonych jest w sferze społecznej i obejmuje wzmocnie-
nie zaufania do państwa, lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego, zwięk-
szenie bezpieczeństwa obywateli, wypracowanie narodowego porozumienia 
w sprawach strategicznych oraz kooperacyjnego modelu stosunków między 
siłami politycznymi, w tym między władzą a opozycją. 

Kolejna grupa rezerw ma charakter międzynarodowy i obejmuje lepsze 
wykorzystanie politycznego i geograficznego położenia Polski oraz zwiększe-
nie konkurencyjności międzynarodowej naszego kraju. 

Wielkie rezerwy tkwią w programie i stylu sprawowania władzy. Najwięk-
szym i niewykorzystanym atutem są wszakże obywatele Rzeczypospolitej, ich 
kwalifikacje, zapał, energia i gotowość do pracy. Największą rezerwą jest dy-
namika, aktywność i przedsiębiorczość Polaków.
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Wysoki Sejmie! 
Program rządu wynika z porozumienia programowego SLD, Unii Pra-

cy i PSL. 
Celem rządu nie jest administrowanie odziedziczonym kryzysem. Na-

szym celem jest przezwyciężenie kryzysu i wprowadzenie gospodarki na ścież-
kę wzrostu. Najpierw trzeba jednak uratować państwo przed bankructwem. 
To najpilniejsze zadanie mojego rządu. 

To także podstawowy warunek zrealizowania kolejnych naszych zamiarów: 
– w perspektywie roku stworzenia podstaw rozwoju gospodarczego, 
– a w ciągu całej kadencji parlamentarnej – trwałego ożywienia ekonomicznego, 

przynoszącego wymierne korzyści całemu społeczeństwu. 
Realizację tych zamiarów widzimy w trzech perspektywach. Po pierwsze: 

stu najbliższych dni; po drugie – najbliższego roku; po trzecie – całej kadencji. 
W ciągu stu najbliższych dni zamierzamy: 
Po pierwsze – ustabilizować finanse państwa. Dziura budżetowa, nie jest

abstrakcyjną dolegliwością ministra finansów. Oznacza stan ciężkiej choroby i za-
paści państwa. Oznacza konieczność samodyscypliny i wielorakich wyrzeczeń. 

Rada Ministrów przyjęła już rozporządzenie sankcjonujące blokadę te-
gorocznych wydatków rzędu 8,5 miliarda złotych, podjętą przez poprzedni 
rząd. W drugiej połowie listopada wniesiemy projekt budżetu na następny 
rok, a wraz z nim pakiet ustaw okołobudżetowych. Deficyt budżetowy w roku
następnym nie przekroczy 40 miliardów złotych, zaś wydatki – stu osiemdzie-
sięciu trzech miliardów. 

Częścią niezbędnego pakietu będą propozycje zmiany w podatkach, w tym 
także w podatku od dochodów osobistych ludności. Prognozy dotyczące zmniej-
szenia dynamiki wzrostu PKB do zaledwie 1,5 proc. nie pozostawiają wątpliwości, 
że tego rodzaju działania będą konieczne. 

Po drugie – zamierzamy uczynić państwo tańszym i sprawniejszym. 
Oszczędności zaczęliśmy od siebie. Występujemy o zamrożenie płac w admi-
nistracji rządowej. Już jest mniej ministrów, a będzie mniej dyrektorów, rad-
nych, prezesów. Mniej agencji, funduszy, fundacji, w których znikają pieniądze 
z budżetu. Wprowadzimy regulacje prawne wymuszające zmniejszenie zatrud-
nienia w administracji. W morzu ludzkiej biedy, bezrobocia, braków budżeto-
wych władza publiczna nie może być wyspą samozadowolenia i zasobności. 

Podobnie, jak wobec administracji centralnej postąpimy z lokalną admi-
nistracją rządową – ograniczymy ją w taki sposób, aby właściwie uzupełniała 
się z kompetencjami samorządów terytorialnych, aby nie dochodziło do myle-
nia ról, aby była konsekwentnie realizowana zasada, że gospodarzem terenu są 
samorządy - a administracja rządowa pełni funkcje pomocnicze i kontrolne. 

Koszty sprawowania władzy samorządowej mogą i powinny być niższe. 
Dlatego wniesiemy o dalsze ograniczenie liczby radnych i członków zarządów. 

Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami wprowadzimy bezpośred-
nie wybory wójtów i burmistrzów. 

Opowiadamy się za wiosennym terminem wyborów parlamentarnych  
i samorządowych. Dzięki temu sytuacja będzie jasna - ten sam rząd i parlament, 
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ta sama władza samorządowa będą przygotowywać i uchwalać budżet państwa,  
a następnie go realizować. Dotychczas jesienny termin wyborów sprawiał, że kto 
inny tworzył projekt budżetu, kto inny go uchwalał i ponosił odpowiedzialność. 

Po trzecie – zamierzamy wznowić przerwany dialog społeczny, w tym  
w ramach trójstronnego porozumienia: rząd – pracodawcy – związki zawodowe. 

Dialog to także rozmowa z innymi instytucjami odpowiadającymi za naj-
ważniejsze sprawy w państwie. 

Potrzebujemy partnerskiego dialogu z Narodowym Bankiem Polskim  
i Radą Polityki Pieniężnej. Ważny niewątpliwie cel, jakim jest obniżanie in-
flacji, realizowany za wszelką cenę, może prowadzić kraj do głębokiej recesji 
i utrwalenia wysokiego bezrobocia. 

Rząd nie będzie podejmował działań zmierzających do naruszenia kon-
stytucyjnej zasady niezależności Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku 
Polskiego. Podejmiemy jednak starania, aby ustalić wspólną linię postępowania 
organów państwa, decydujących o ostatecznym kształcie polityki gospodarczej: 
a więc rządu, Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej. 

Po czwarte – w polityce społecznej zamierzamy ustanowić jasne i spraw-
dzalne kryteria udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Świadcze-
nia te będziemy wyraźnie adresować tylko do najbiedniejszych i najbardziej 
potrzebujących. 

Deklaracje wsparcia najbiedniejszych zostaną zrealizowane w postaci 
stosownych programów rządowych. Dzieci z biedniejszych rodzin otrzymy-
wać będą wyprawki szkolne, zaś szkoły środki na dożywianie dzieci. 

Dopóki nie jesteśmy w stanie zapewnić, aby żadne dziecko nie przycho-
dziło do szkoły głodne, sprawimy, aby głodne z niej nie wychodziło. 

Wysoki Sejmie! 
Najważniejszym dla całej kadencji będzie rok 2002. Rok wiarygodności 

prowadzonej polityki i budzenia nadziei na poprawę bytu. Rok zakończenia 
negocjacji z Unią Europejską, otwarcia nowych możliwości i perspektyw. 

W tym czasie rozpoczniemy wdrażanie programu gospodarczego na okres 
do 2005 roku. Program ten stanowić będzie narzędzie nadające polityce gospo-
darczej skonkretyzowany kształt, a także wskazówkę orientującą podmioty go-
spodarcze co do najważniejszych priorytetów. Będzie również podstawą dialogu 
społecznego oraz ważną wskazówką dla zagranicznych inwestorów. 

Wdrożony zostanie także pakiet legislacyjny pod nazwą „przede wszyst-
kim przedsiębiorczość”, stwarzający lepsze warunki dla rozwoju głównie ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. 

Podejmiemy głęboką nowelizację ustawy o finansach publicznych i ordynacji
podatkowej. Mają one na celu z jednej strony zwiększenie dyscypliny wydatków 
w sferze budżetowej, z drugiej zaś posłużą do ucywilizowania relacji między pod-
miotami gospodarczymi i obywatelami a aparatem skarbowym państwa. 

Nastąpi także przegląd prawa podatkowego, wyeliminowanie jego luk  
i nieścisłości. Nie można dłużej tolerować sytuacji, w której organy skarbowe 
dowolnie interpretują przepisy podatkowe. Dla wielu przedsiębiorców utra-
pieniem nie jest sama wysokość obciążeń podatkowych, choć są one znaczne, 
lecz chaos panujący w przepisach, niejasności i sprzeczności wzajemne. 
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Podejmiemy zadanie przebudowy aparatu skarbowego, w tym scalenie 
służb skarbowych i służb celnych. 

Zadbamy, aby podatki – na równych prawach – płaciły wszystkie działa-
jące w Polsce przedsiębiorstwa. Te z kapitałem krajowym i te z zagranicznym. 
Wprowadzimy procedury eliminujące nieuczciwy transfer zysków za granicę. 

Przygotowana zostanie także nowa ustawa o finansowaniu samorządu
terytorialnego, zwiększająca uprawnienia i prowadząca do większej efektyw-
ności działania gmin, powiatów i województw. 

Prywatyzacja nie będzie podporządkowana tylko potrzebom budżetu 
państwa. 

Stanie się narzędziem długofalowej polityki gospodarczej, będzie słu-
żyć modernizacji przemysłu, poprawie jakości produkcji, zwiększaniu oferty 
eksportowej. A przecież na modernizację oczekuje wiele dziedzin: górnictwo, 
hutnictwo, przemysł zbrojeniowy czy transport. 

Rola rządu nie polega na tym, by wszystko sprzedać, i to bez względu na 
cenę, ale by uczynić z prywatyzacji, z wprowadzenia kapitału prywatnego, w tym 
kapitału zagranicznego – narzędzie budowania silnych, zdrowych i rokujących 
na przyszłość organizmów gospodarczych. 

Zamierzamy przygotować ustawę o finansowym wspieraniu inwestycji.
W szczególności dotyczy to inwestycji infrastrukturalnych. Opowiadamy się 
za mieszanym systemem finansowania, częściowo ze środków państwa, czę-
ściowo ze środków zagranicznych oraz rodzimego kapitału prywatnego. Pań-
stwo powinno być gotowe do poniesienia części ryzyka takich inwestycji. 

Priorytetem rządu w tym zakresie będzie budowa autostrad oraz inwe-
stycje z zakresu ochrony środowiska. 

Informatyzacja jest ważnym zadaniem naszego rządu. W celu niezbędnej 
koordynacji zostanie utworzony nowy dział administracji rządowej. Obejmo-
wałby on sprawy związane z upowszechnieniem i wykorzystywaniem teleinfor-
matyki oraz integracji już działających systemów i rejestrów państwowych. 

W ten sposób stworzymy przyjazne środowisko dla realizacji programu 
informatyzacji kraju. Będzie to także ważny krok w tworzeniu podstaw dla 
budowy społeczeństwa informacyjnego. 

Niedostateczny dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych bę-
dziemy traktować jako jeden ze wskaźników ubóstwa. 

Szanowni Państwo! 
Są cele i zadania wybiegające poza perspektywę jednego roku. Przez naj-

bliższe cztery lata za takie zadania uznajemy: 
Po pierwsze – obniżenie poziomu bezrobocia. 
Bezrobocie to problem materialny, moralny, społeczny i polityczny. 
Miliony ludzi bez pracy oczekują pomocy. Jej udzielenie jest naszym obo-

wiązkiem. I choć wzrost gospodarczy jest główną szansą na tworzenie miejsc 
pracy – nie będziemy czekać, aż przyniesie on owoce. 

Przygotujemy rozwiązania prawne i zachęty ekonomiczne, które powinny 
ułatwiać zatrudnianie absolwentów szkół i uczelni oraz podejmowanie działalno-
ści na własny rachunek. Wprowadzimy możliwości elastycznego gospodarowania 
czasem pracy, by więcej osób znalazło zatrudnienie w niepełnym wymiarze go-
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dzin. Chcemy wrócić do stosowanych niegdyś metod uczenia aktywnego poszu-
kiwania pracy. Rozważymy sposoby wzmocnienia powiązań programowo-orga-
nizacyjnych między szkołami a zakładami pracy, by lepiej zsynchronizować profil
szkolenia z potrzebami pracodawców. Ponownie pragniemy stworzyć warunki 
sprzyjające poszukiwaniu nowych kwalifikacji przez zagrożonych bezrobociem.

Po drugie – rolnictwo. 
Wymaga ono wzorowanych na Unii Europejskiej systemów wsparcia 

ekonomicznego i finansowego.
Polska wieś i rolnictwo przeżywają głęboką zapaść. Narasta w niej po-

czucie krzywdy. Dochody rolników i ich rodzin są znacznie niższe od przecięt-
nych. Wieś stała się kwaterą dla armii bezrobotnych, a 1,7 miliona hektarów 
gruntów ornych leży odłogiem lub zamienia się w ugory. 

Niezbędne jest ustawowe zagwarantowanie szybkiego regulowania na-
leżności rolnikom za płody rolne. Dziś, sami w ciężkim położeniu, często 
kredytują przetwórstwo rolno-spożywcze i handel. Rolnicy muszą wiedzieć co 
produkować i co będą mogli sprzedać. 

Wsparcia finansowo-organizacyjnego – dla zwiększenia dochodów rol-
niczych i wykorzystania możliwości produkcyjnych – wymagają gospodarstwa 
ekologiczne i grupy producentów rolnych. 

Niezbędne jest uszczelnienie granic poprzez pełny monitoring importu, 
wprowadzenie rejestracji wwożonych towarów i stosowanie kaucji tranzyto-
wych. Poprzez pełne egzekwowanie już obowiązujących norm jakościowych 
będziemy chronić polski rynek przed nieuczciwą konkurencją. 

Wzorem niektórych państw Unii chcemy wprowadzić do krajowego pra-
wodawstwa odpowiednie przepisy regulujące zasady, na jakich można będzie 
dokonywać obrotu ziemią, w tym gruntami rolnymi. Stworzy to równoprawne 
warunki obrotu, wzmocni naszą pozycję negocjacyjną. 

Po trzecie – zdrowie. 
Wzmocnimy odpowiedzialność rządu za politykę zdrowotną państwa. 
Powrócimy do zarzuconych przez poprzedników, a przynoszących ko-

rzystne efekty, programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w szczególności: 
onkologicznego, walki z chorobami układu krążenia, programu opieki nad 
matką i małym dzieckiem oraz medycyny szkolnej. 

Naprawa służby zdrowia musi iść jednak dalej: uszczelnić system, zracjo-
nalizować wydatki, sprawić, by szczupłe środki przynosiły jak najlepsze efekty. 

Doprowadzimy do oszczędnego gospodarowania środkami finansowy-
mi w ochronie zdrowia poprzez wprowadzenie Rejestru Usług Medycznych, 
a także racjonalnej polityki lekowej, uwzględniającej w maksymalnym stopniu 
możliwości finansowe społeczeństwa.

Zgodnie z wyborczymi zapowiedziami zlikwidujemy kasy chorych, two-
rząc kilka funduszy ochrony zdrowia i wiążąc je z samorządami terytorialnymi. 

Po czwarte – bezpieczeństwo obywateli. 
Polska musi stać się krajem bezpiecznym. 
Promować będziemy obywatelskie inicjatywy na rzecz porządku i ładu 

publicznego. Szerokie, stosownie zorganizowane społeczne wsparcie, może 
stanowić skuteczne zaplecze policji w walce z przestępczością. 
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W policji zamierzamy wprowadzić system rejestrowy – który uprości do-
kumentowanie drobnych spraw. Każdy, kto zgłaszał tego typu zdarzenia wie, 
jak wiele naprawdę zbędnych i czasochłonnych czynności biurokratycznych 
należy wykonać w takich przypadkach. 

Będziemy tworzyć i rozwijać systemy informatyczne, które istotnie 
zwiększą skuteczność pracy policji – centralny rejestr pojazdów i kierowców, 
także Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej. 

Wzmocnimy rolę istniejącego już Centralnego Biura Śledczego w zwal-
czaniu najgroźniejszych form przestępczości. Przestępcom wypowiadamy 
bezkompromisową walkę bez względu na to, kim są. Niezależnie od tego, jak 
są wpływowi i bogaci. 

Po piąte – wymiar sprawiedliwości. 
Skuteczna walka z przestępczością nie może ograniczyć się do głoszenia 

haseł o konieczności zaostrzenia represji karnej. Zwyciężyć z przestępczością 
można tylko poprzez połączenie odpowiedniej surowości kar ze sprawnym  
i szybkim działaniem organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. To stwo-
rzenie warunków, aby orzeczone kary były bezzwłocznie wykonywane. 

Zaostrzeniu powinny ulec represje karne w stosunku do sprawców prze-
stępstw najbardziej brutalnych – także jeśli są nieletni – wobec przestępczości 
zorganizowanej i korupcyjnej, łącznie z konfiskatą nielegalnie zdobytego mie-
nia. Przestępcy nie mogą cieszyć się tym, co ukradli lub zrabowali. 

Wzmocniona zostanie pozycja prawna i ochrona ofiary i świadka prze-
stępstwa. Sprawiedliwość musi działać szybciej, bo wtedy jest skuteczniejsza 
i oszczędniejsza. 

Już niebawem przedstawimy Wysokiej Izbie szereg inicjatyw ustawodaw-
czych w tej dziedzinie. 

Po szóste – edukacja i nauka. 
Jesteśmy przekonani, że losy Polaków w XXI wieku zależeć będą w zasad-

niczej mierze od poziomu wykształcenia i skali umiejętności. Im będą one wyż-
sze, tym stabilniejsza będzie nasza pozycja w Europie i świecie. Dziś zaledwie  
8 proc. obywateli posiada wykształcenie wyższe. Państwa Unii Europejskiej mają 
nad nami w tym względzie ponaddwukrotną przewagę. W najbliższym cztero-
leciu sprzyjać będziemy sięganiu do nowoczesnych technik upowszechniania 
wiedzy i informacji poprzez satelitarną telewizję cyfrową czy Internet. Uła-
twi to dostęp do wykształcenia, jeśli nie wszystkim, to większości chętnych, 
zwłaszcza ze wsi i małych miast. Będzie realizowany program upowszechnia-
nia średniego wykształcenia oraz przywrócenie funkcji socjalnych i opiekuń-
czych szkoły. Elementem naszego programu edukacji będzie też stopniowe 
obniżenie wieku rozpoczęcia nauki szkolnej, nauka języka obcego od pierw-
szej klasy szkoły podstawowej, rozwój informatyki w szkole.

Pierwszoplanowe znaczenie będzie miał w naszych działaniach stosunek 
do nauki. Uruchomimy dodatkowe instrumenty wzmacniające związki nauki 
z gospodarką. Podejmiemy konieczne wysiłki, aby przydatność nauki dla roz-
woju gospodarki stała się siłą napędową jej własnego rozwoju. Na prowa-
dzenie własnych badań niezbędne są nie tylko środki publiczne, lecz także 
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– w znacznie wyższym stopniu niż dotychczas – pieniądze instytucji pozabu-
dżetowych. Zdecydowanie wesprzemy te instytucje i zespoły badawcze, które 
połączą wysoką, światową jakość badań ze skutecznością osiągania stawianych 
celów. Będziemy wsłuchiwać się w potrzeby społeczne wymagające postępu 
naukowego – w zakresie techniki, ochrony zdrowia, poprawy bezpieczeństwa 
obywateli, ochrony środowiska naturalnego, wspaniałej polskiej humanistyki. 

Po siódme – małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Środki na inwestycje i rozwój małej i średniej przedsiębiorczości znaj-

dują się w systemie bankowym. Jesteśmy przekonani, że w stabilnym, prze-
widywalnym środowisku banki łatwiej podejmą ryzyko kredytowania projek-
tów. Gdy reguły gry są jasne, a cele wyraźnie określone, kredyt staje się tańszy  
i łatwiej dostępny. Będziemy dążyć, aby system bankowy został uzupełniony 
systemem lokalnych instytucji poręczeniowych i pożyczkowych. 

Planujemy takie regulacje rynkowe, które stworzą stabilne warunki dla 
produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Po ósme – infrastruktura. 
Instrumentem pobudzania rozwoju ekonomicznego będzie rozwój infra-

struktury, zwłaszcza sieci dróg, telekomunikacji, kolejnictwa oraz infrastruktury 
technicznej na terenach wiejskich. Stan postulowany zadecyduje o możliwo-
ściach rozwojowych wielu innych dziedzin polskiej gospodarki, o poziomie inte-
gracji z Unią Europejską i strukturami NATO. Potrzeby inwestycyjne w tym ob-
szarze są ogromne. Sam budżet im nie sprosta. Wzmocni go strumień pomocy  
z Unii Europejskiej oraz mobilizowanie kapitałów prywatnych – w tym poprzez 
sięgnięcie do sprawdzonego na Zachodzie partnerstwa publiczno-prywatnego  
w finansowaniu ważnych zadań społecznych.

Po dziewiąte – obrona narodowa. 
Mimo złej sytuacji finansów publicznych, kontynuowana będzie prze-

budowa i techniczna modernizacja sił zbrojnych, tak by były one bardziej 
mobilne i przygotowane do udziału w zwalczaniu terroryzmu. Wdrażane będą 
programy rozwoju uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 

Działaniom tym towarzyszyć będzie troska o rozwój narodowego 
przemysłu obronnego i lepsze gospodarowanie środkami finansowymi i in-
frastrukturą wojskową. Deklaruję współpracę mojego rządu ze wszystkimi 
siłami politycznymi, tak by przywrócić należną rangę sprawom obronności  
i stopniowo rozwiązywać nabrzmiałe problemy socjalno-bytowe żołnierzy. 

Po dziesiąte – Unia Europejska. 
W przyszłym roku planujemy zakończyć negocjacje z Unią Europejską. 

Mówimy to otwarcie – to jest nasz cel. 
Doceniamy wysiłek naszych poprzedników w tej dziedzinie, jednak dla 

osiągnięcia założonego celu, to jest członkostwa Polski w Unii w 2004 roku, 
konieczne jest wdrażanie w życie strategii znacznie bardziej niż dotychczas 
skutecznej. Dotyczy to wszystkich podstawowych płaszczyzn tego przedsię-
wzięcia: procesu negocjacyjnego, w którym musimy, pozostając nieugięci co 
do zasad, zajmować bardziej racjonalną postawę w odniesieniu do konkret-
nych tematów; aktywnego oddziaływania na rządy i społeczeństwa państw 
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Unii dla przełamania obecnych jeszcze tu i ówdzie stereotypów i obaw, tak, 
aby zapewnić sobie polityczne poparcie całej piętnastki dla naszego człon-
kostwa; koncentracji środków na działaniach dostosowawczych w aspektach 
legislacyjnych i wdrożeniowych; aktywnej promocji w naszym społeczeństwie 
członkostwa Polski w Unii, przede wszystkim poprzez uświadamianie różnym 
grupom społecznym, zawodowym czy społecznościom lokalnym korzyści  
z obecności w Europejskiej Wspólnocie. 

Musimy także uczyć się, jak lepiej i w pełni wykorzystywać niemałe prze-
cież unijne środki otrzymywane w ramach pomocy przedakcesyjnej. 

Jako przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej będę osobiście 
nadzorował ten obszar polityki rządu. Zamierzamy także w sposób pełno-
wartościowy uczestniczyć w toczącej się debacie na temat przyszłego kształtu 
Unii Europejskiej, mając nadzieję, że będzie nam to dane, podobnie jak pań-
stwom członkowskim Unii, już w ramach przygotowań do kolejnej Konferen-
cji Międzyrządowej w 2004 roku. 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej to zadanie najdosłowniej pa-
triotyczne, bo przesądzające o naszej cywilizacyjnej przyszłości. Nie jest więc 
ono celem samym w sobie. Dla mojego rządu zadaniem strategicznym jest 
podniesienie poziomu życia Polaków, zaś jednym z instrumentów realizacji tej 
misji jest właśnie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. 

Po jedenaste – polityka zagraniczna. 
W obliczu trudnej sytuacji wewnętrznej, zwłaszcza gospodarczej oraz zna-

nych wydarzeń międzynarodowych mój rząd zamierza w sposób zdecydowany 
i konsekwentny chronić i promować interesy Rzeczypospolitej w życiu między-
narodowym. Będzie to wymagać ogromnego wysiłku oraz przemyślanej i sta-
rannie realizowanej polityki zagranicznej i stosunków zewnętrznych państwa. 

Deklaruję ścisłą współpracę w tym względzie z Prezydentem Rzeczy-
pospolitej, którego pozytywny wkład w budowanie pozycji międzynarodowej 
Polski wkład jest niezaprzeczalny. 

Tragiczne wydarzenia z 11 września w drastyczny sposób przypomniały 
wszystkim starą prawdę, że bezpieczeństwo, w wymiarze jednostkowym i ogól-
nym, nie jest dane raz na zawsze. Przypomniały one także, iż bezpieczne państwo 
jest podstawowym dobrem wszystkich obywateli, a jego zapewnienie podsta-
wowym zadaniem rządu. Fundamentalne znaczenie w tym względzie ma nasze 
członkostwo w Sojuszu Atlantyckim. Uważamy, że NATO powinno zachować 
swoja pierwotną funkcję sojuszu obronnego, lecz zarazem rozszerzać swoje zaan-
gażowanie w stabilizowanie bezpieczeństwa i opanowanie kryzysów w całej strefie
euroatlantyckiej oraz podejmować skutecznie nowe wyzwania, do których dzisiaj 
należy przede wszystkim zwalczanie terroryzmu międzynarodowego. 

Kluczową sprawą pozostaje w tym kontekście trwała obecność i zaan-
gażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo naszego kontynentu. 
Mój rząd będzie zacieśniać stosunki dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi 
oraz sojuszniczą współpracę z Ameryką w ramach NATO. Sojusz wielokrot-
nie deklarował politykę otwartych drzwi. W moim głębokim przeświadczeniu 
kontynuacja tej polityki – co powinno znaleźć wyraz w konkretnych decyzjach 
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na szczycie NATO w Pradze w 2002 roku – stanowi właściwe odczytanie 
najbardziej aktualnych znaków czasu. 

Niewątpliwym sukcesem naszego państwa w ciągu ostatniej dekady jest 
gruntowna rekonstrukcja stosunków dwustronnych Polski. Ten strategiczny 
wybór będziemy kontynuować i umacniać. Rząd będzie chciał wykorzystać 
rezerwy, jakie tkwią w realizacji polsko-niemieckiej wspólnoty interesów. Wła-
śnie wczoraj rozmawiałem o tym z kanclerzem Schroederem. 

Liczymy także na wypełnianie bogatą treścią naszych więzi z innymi 
państwami Europy Zachodniej - w tym zwłaszcza z naszymi sojusznikami  
w NATO i partnerami z Unii Europejskiej. 

Misją mojego rządu będzie odgrywanie przez Polskę aktywnej roli  
w Europie Środkowej i Wschodniej. Nowe podstawy stosunków dwustron-
nych i wielostronnych w tym regionie, jakie zostały ustanowione w ostatnich 
latach, są cenną wartością, którą trzeba chronić i rozwijać – w interesie Pol-
ski, regionu, całej Europy. Mogą na nas liczyć nasi partnerzy z Grupy Wy-
szehradzkiej i regionu Morza Bałtyckiego, a także kraje leżące na południe 
i wschód od Polski. Z tymi narodami łączą nas nie tylko więzy historyczne, 
lecz także wspólna troska o bezpieczeństwo, podążanie do Unii Europej-
skiej, znajomość bolesnych problemów transformacji ustrojowej.

Cieszymy się z nowego klimatu, nowego języka i nowych inicjatyw, któ-
re sprzyjają aktywizacji stosunków Polski z Rosją. Coraz bardziej dominują 
w stosunkach polsko-rosyjskich ludzie przedsiębiorczy, ludzie interesu, oni 
zaś z natury rzeczy wprowadzają do tych stosunków pragmatyczny język  
i skuteczne działanie. 

Będziemy też konsekwentnie działać na rzecz pogłębienia dialogu na naj-
wyższym szczeblu. Istotnym impulsem idącym w tym kierunku powinno stać 
się spotkanie prezydentów Polski i Rosji w styczniu 2002 roku w Warszawie. 

Nasze stosunki z Ukrainą cechuje stabilność w umacnianiu partnerstwa 
strategicznego. Popieramy ambitną, zorientowaną na różne kierunki politykę 
ukraińską, jakkolwiek ze zrozumiałych względów zależy nam na ukraińskiej 
aktywności ukierunkowanej na jej zachodnich sąsiadów i partnerów, zwłasz-
cza na Polskę. Ze swej strony uczynimy wszystko, by stosunki polsko-ukra-
ińskie profilowały coraz bardziej europejską tożsamość Ukrainy, wiązały ją
ściślej z instytucjami, do których Polska już należy lub będzie należeć. 

Nie sposób nie żywić uczucia niedosytu, gdy spogląda się na dzisiejszy 
stan stosunków Polski z Białorusią. Będziemy szukać dróg i sposobów dialo-
gu i – na ile to możliwe – zbliżenia stanowisk. W tym zaś kontekście szczegól-
nie nam zależy na zacieśnianiu kontaktów międzyludzkich. 

Polska będzie rozwijać kontakty z państwami Azji, Afryki i Ameryki Ła-
cińskiej. Zależy nam na naszej obecności, w tym gospodarczej na tych obsza-
rach oraz na doprowadzeniu do większego zainteresowania Polską, zwłaszcza 
ze strony państw pozaeuropejskich o największym potencjale. 

Wnosić będziemy zarazem niezbędny wkład w rozwiązanie wyzwań glo-
balnych. Dlatego też intensyfikować będziemy kontakty z organizacjami mię-
dzynarodowymi, w tym w ramach ONZ. 
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Panie Marszałku! 
Wysoki Sejmie! 
Panie i Panowie Posłowie! 
Skala wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych, przed którymi stoimy, 

wymaga dzisiaj odważnego, nowego spojrzenia na rozwiązywanie polskich 
problemów. Zwłaszcza na proporcję między współdziałaniem a rywalizacją 
polityczną. Wymaga w takim samym stopniu zdecydowanego przywództwa, 
co kompromisu i ugody społecznej. 

Akcent kładę na współdziałanie i współodpowiedzialność. Ponad po-
działami. Ponad oczywistymi różnicami. 

Zwracam się do Pana Prezydenta, Sejmu i Senatu, władz sądowniczych 
i samorządowych, środowisk opiniotwórczych, do wszystkich, którzy czują 
ciężar odpowiedzialności za bieg polskich spraw o tworzenie klimatu dla 
takiego współdziałania. Nie dla komfortu mojego i mojego rządu, ale po to, 
by uniknąć pogłębiania się, kryzysu ekonomicznego i społecznego, po to, by 
szybciej odbudować gospodarkę, zdynamizować rozwój. 

Kraj potrzebuje naszego wspólnego wysiłku. 
Panie i Panowie Posłowie! 
Przedkładam Wysokiej Izbie program gabinetu oraz - na podstawie 

artykułu 154 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – wnoszę o udzielenie 
wotum zaufania Radzie Ministrów w składzie powołanym przez Pana Pre-
zydenta w dniu 19 października bieżącego roku. 

Ministrowie w dniu dzisiejszym są do dyspozycji komisji sejmowych. 
Wznawiamy tym samym obyczaj debat komisyjnych przed dyskusją o treści 
expose premiera. 

Oświadczam zarazem, że będę corocznie przedkładał Wysokiej Izbie in-
formację o pracach rządu i stanie realizacji powyższego programu. 

Nasz kraj posiada wielkie ambicje. Położenie geograficzne Polski, nie-
gdyś przekleństwo, teraz może być wielką szansą. Geograficznie znajdujemy
się w centrum kontynentu. Dzisiaj jest to jeszcze Europa niejednorodna, po-
dzielona politycznie i ekonomicznie. Różni się cywilizacją i poziomem życia. 
Ale jednoczenie Europy już trwa. Powoli, etapami, lecz nieustannie. 

W Polsce nie ma żadnych wewnętrznych konfliktów rasowych, narodo-
wościowych czy religijnych. Jesteśmy jednolitym, zwartym krajem, pozbawio-
nym waśni i niechęci regionalnych. Niewiele jest na świecie miejsc tak spo-
kojnych, bezpiecznych i przyjaznych, jak Polska. W Polsce i z Polską można 
robić dobre interesy, tu mogą krzyżować się międzynarodowe linie handlu, 
komunikacji i łączności. Tu powinny lokować się międzynarodowe inwestycje 
obsługujące wszystkie kierunki świata. W naszym interesie jest tworzenie ku 
temu warunków. Od tego zależy nasz dobrobyt i narodowe bezpieczeństwo. 

Polska może zwyciężyć. Polska musi zwyciężyć. Jestem przekonany, 
że wspólnie wywalczymy takie narodowe zwycięstwo. 

Panie Posłanki i Panowie Posłowie! 
Wszystko zależy od nas! 

Cyt. za: http://www.kprm.gov.pl/4751_1477.htm.
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Marek Belka 
Expose z 14 maja 2004 r.

Panie Prezydencie, Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Obywa-
tele Rzeczypospolitej! 

Zwracam się do Sejmu o aprobatę programu i składu Rządu powołanego 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Nie jest to rząd na całą kadencję. Jeśli uzy-
ska kredyt zaufania, będzie miał do dyspozycji rok. Tyle czasu potrzebujemy 
i tyle oczekujemy.

Naszą misję rozumiemy jako realizację starannie wybranych zadań – tych, 
które mają fundamentalne znaczenie dziś, ale również tych, które stworzą 
platformę dla rozwoju Polski w przyszłości. 

Świadomi dylematu, przed którym stanął dziś Sejm, chcemy zapropo-
nować społeczeństwu i Wysokiej Izbie swoją ofertę. Swoisty roczny kontrakt, 
propozycję umowy na wykonanie konkretnej pracy. 

Możliwe są dwie drogi. Przedterminowe wybory, których chce część ugru-
powań politycznych albo wotum zaufania dla rządu i zgoda na rok realizacji 
konkretnego programu działania. W sytuacji, kiedy nie doszło do samorozwią-
zania Sejmu, Wysoka Izba musi zdecydować: albo o wcześniejszych wyborach 
wraz z towarzyszącą im kampanią, albo też ustabilizować działania aparatu wy-
konawczego państwa i umożliwić mu wykonanie koniecznych zadań.

Proszę Państwa, wszyscy wiemy, jakie są najważniejsze problemy, z któ-
rymi zmagają się Polacy. Bezrobocie, bieda, korupcja, złe funkcjonowanie sys-
temu ochrony zdrowia, a czasami nawet brutalizacja życia. Żadnego z tych 
problemów nie uda się rozwiązać za pomocą cudownych środków. Można 
jednak podjąć działania realne, zauważalne i wymierne. Sprzyja nam ożywienie 
gospodarcze, a członkostwo w Unii Europejskiej otwiera dostęp do funduszy 
na inwestycje i modernizację. Będzie niewybaczalnym błędem, jeżeli nie zdo-
łamy w pełni wykorzystać tej szansy. 

Nie możemy zaniechać działań o kluczowym znaczeniu dla kraju. W szcze-
gólności, nie możemy odstąpić od realizacji programu naprawy finansów publicz-
nych. Jeśli teraz nie zrobimy tego my – to, w następnych latach, wzrośnie deficyt
budżetu. Pojawić się może realne zagrożenie dla sfinansowania najważniej-
szych wydatków państwa.

Musimy w pilnym trybie przedłożyć szereg ustaw w najważniejszych 
kwestiach gospodarczych i społecznych, w tym w najbardziej dolegliwej kwe-
stii ochrony zdrowia. Toczą się dyskusje wokół kształtu traktatu konstytucyj-
nego Unii Europejskiej. Tymi sprawami trzeba się zająć natychmiast. Żadne 
uwarunkowania polityczne nie mogą przesłonić nadrzędnego celu, jakim jest 
stwarzanie warunków dla godnego, aktywnego życia ludzi w Polsce.

Panie i Panowie Posłowie otrzymali materiał zawierający zestaw przed-
sięwzięć, jakie Rząd zamierza zrealizować lub zainicjować w ciągu roku. Po-
mijamy w nim rutynowe obowiązki ministrów oraz niektóre inne programy 
realizowane od wielu lat. Jest w nim natomiast 66 zadań: w tym między innymi 
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14 programów oraz 29 projektów ustaw i nowelizacji. Prosimy traktować go 
jako wyraz intencji Rządu, jego kluczowych zamierzeń i sposobów realizacji.

Dobry plan działania zależy przede wszystkim od trafnej identyfikacji za-
dań o podstawowych i najbardziej dalekosiężnych skutkach. Takich kluczowych 
zadań jest pięć – i wokół nich chcemy skoncentrować pracę Rady Ministrów. 

Są to: 
– po pierwsze, zwalczanie biedy, wykluczenia społecznego, bezrobocia poprzez 

umocnienie pozytywnych tendencji w gospodarce oraz danie nowych impul-
sów w polityce społecznej, 

– po drugie, pełna mobilizacja dla osiągnięcia maksimum korzyści z pierwszego 
roku członkostwa w Unii, w tym: pełne wykorzystanie dopłat do rolnictwa, 
funduszy przeznaczonych na rozwój, zwłaszcza regionów najbiedniejszych 
oraz innych środków unijnych, 

– po trzecie, uporządkowanie zarządzania majątkiem państwa i polityki prywa-
tyzacyjnej, 

– po czwarte, rozwiązanie najbardziej palących problemów w ochronie zdrowia 
oraz 

– po piąte, kwestia naszej obecności wojskowej w Iraku.
Zadania te dotyczą bezpośrednio naszych głównych celów: ograniczania 

biedy, przeciwdziałania korupcji czy nadmiernej biurokratyzacji. Tych zjawisk 
nie zwalcza się jednak deklaracjami, ustawami czy przesuwaniem środków z jed-
nego słusznego celu na drugi. Osoby dotknięte bezrobociem nie chcą zasiłków, 
ale zatrudnienia; emeryci nie chcą jałmużny, ale słusznej rekompensaty za lata 
pracy; osoby zaniepokojone korupcją nie chcą kolejnych procesów, ale wzmoc-
nienia kontroli nad procedurami legislacyjnymi, prywatyzacyjnymi czy przetar-
gowymi. Ludzie chcą mieć poczucie, że urząd jest dla nich, a nie oni dla niego. 

Proszę Państwa,
Najważniejszą sprawą w gospodarce jest ożywienie inwestycji. Wzrost 

już mamy, prawdopodobnie 6-procentowy, naszym zadaniem jest w istocie 
utrzymanie tego tempa na lata następne. Tylko nowe inwestycje natomiast 
tworzą nowe miejsca pracy. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 
nad którą toczą się prace parlamentarne zwiększy aktywność gospodarczą firm
i obywateli. Rząd pracuje także nad kompleksowym rozwiązaniem usprawnia-
jącym i upraszczającym proces inwestycyjny. Nowelizacja prawa budowlanego 
i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym kraju, usunie bariery i ograniczy 
skomplikowane formalności. Dość powiedzieć, że dziś wymagają one całego 
roku załatwiania oraz aż 26 kroków proceduralnych.

Prawdziwa droga przez mękę. 
Widzę konieczność tworzenia dogodnych warunków dla tych inwestycji 

zagranicznych, które zapewniają dopływ nowoczesnych technologii i rozwią-
zań organizacyjnych. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
zostanie wyposażona w drodze ustawy w skuteczniejsze instrumenty wsparcia 
logistycznego, organizacyjnego i prawnego.

Ważnym krokiem ułatwiającym inwestowanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej jest oczywiście usprawnienie sądownictwa gospodarczego.
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Mamy niepowtarzalną szansę w postaci środków z Unii Europejskiej. To 
są nasze pieniądze. W ciągu najbliższych dwóch i pół roku, musimy wykorzy-
stać najlepiej jak potrafimy ogromną kwotę ponad 80 mld złotych. Złożą się
na nią środki, które Polska otrzyma z Brukseli, uzupełnione o środki z nasze-
go budżetu oraz o środki prywatne i samorządowe. 

Takiego impulsu rozwojowego nigdy jeszcze w Polsce nie było. Rzecz  
w tym, by środki kierować tam, gdzie buduje się z pożytkiem, gdzie rozwój 
napędza rozwój. Nie można zużyć ich wyłącznie na infrastrukturę komunal-
ną. Wykorzystamy je na wytworzenie produktów nowoczesnych, konkuren-
cyjnych na światowym rynku. Część zainwestujemy w kapitał ludzki, w edu-
kację, w tworzenie miejsc pracy. Aby ułatwić absorpcję funduszy unijnych 
rząd przedkłada ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Umożliwia ona 
łączenie środków prywatnych z publicznymi dla realizacji projektów współ-
finansowanych przez Unię. Chcąc zmobilizować środki z polskiego systemu
bankowego przejmiemy część ryzyka, tworząc – przy Banku Gospodarstwa 
Krajowego – Fundusz Poręczeń Unijnych.

Jedne z najbardziej oczywistych – to szanse rozwoju i modernizacji 
polskiego rolnictwa. Żaden dotychczasowy krajowy budżet nie był w stanie 
ponieść takiego ciężaru finansowania przedsięwzięć, jakie umożliwia unijna
polityka rolna. Nie chodzi tylko o napływ środków do tego sektora i o po-
większenie – poprzez dopłaty bezpośrednie – dochodów rolników. Chodzi  
o zmianę sytuacji oraz warunków życia i produkcji na wsi, poprzez stabilizację 
rynków rolnych, wzmocnienie polskiego eksportu artykułów rolnych i – co 
już się dzieje – poprawę standardów jakościowych i sanitarnych. Ale jeśli nie 
zapanujemy nad całym procesem, pieniądze dla rolników przepadną.

Obecność w Unii Europejskiej stwarza warunki do lepszego korzystania 
z osiągnięć wiedzy na świecie i do wyrównywania szans edukacyjnych. Dzięki 
podejmowaniu nauki i pracy w państwach członkowskich Polacy będą lepiej 
wykształceni i mobilni zawodowo. Rząd będzie energicznie zabiegał o maksy-
malne zwiększenie dostępu do europejskiego rynku pracy.

Skoro mowa o Unii – warto podkreślić historyczną szansę dla polskiej 
kultury. Środki z funduszy europejskich w ciągu najbliższego roku 15-krotnie 
zwiększą możliwości finansowania projektów z zakresu ochrony i zagospoda-
rowania dziedzictwa kultury. 15-krotnie. 

Panie Marszałku, Szanowni Państwo !
Pobudzanie inwestycji to najbardziej skuteczna metoda tworzenia miejsc 

pracy, ale to daleko nie wszystko. Rząd podejmie działania skierowane bezpo-
średnio na zwiększenie zatrudnienia. 

Wejdzie w życie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Zaproponujemy obniżenie kosztów pracy poprzez wprowadzenie w życie tzw. 
kredytu „zusowskiego”. Pracodawcom zatrudniającym pewne kategorie osób 
bezrobotnych refundować się będzie składki na ubezpieczenia społeczne.

Skuteczną formą ograniczania bezrobocia jest rozwój tzw. gospodar-
ki społecznej. Spółdzielnie socjalne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
przedsiębiorstwa organizacji pozarządowych, spółdzielcze kasy oszczędno-
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ściowo-kredytowe i wiele innych form gospodarowania powinny wypełnić 
przestrzeń pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Przygotowujemy 
odpowiednie rozwiązania ustawowe na ten temat.

Rozwiązując problem szarej strefy szukamy – wzorem innych krajów 
europejskich – rozwiązań, które zachęcają do legalizacji zatrudnienia. Rząd 
przedstawi wkrótce propozycje rozwiązań, które finansowo zachęcą osoby
zatrudniające pracowników i osoby przez nich zatrudnione do zawierania le-
galnych umów o pracę. To oferta dobrowolna, podkreślam – dobrowolna, nie 
zawiera elementów fiskalnego przymusu, ale cywilizuje rynek pracy. Sądzimy,
że pod koniec bieżącego roku liczba bezrobotnych znacząco obniży się poni-
żej liczby 3 mln. To bardzo połowiczny sukces. Ale jesteśmy przekonani, że ta 
liczba szybko będzie spadać w ciągu najbliższych lat.

Szanowni Państwo,
Fundamentem polityki tego Rządu jest pełne respektowanie konstytucyj-

nej zasady sprawiedliwości społecznej i europejskich standardów socjalnych. 
Nakłada to na Rząd obowiązek troski o grupy wykluczonych społecznie, bez-
domnych, długotrwale bezrobotnych i dyskryminowanych.

Jeszcze w tym półroczu Rząd przygotuje Narodową Strategię Integracji 
Społecznej, pakiet zadań z zakresu polityki społecznej dla administracji oraz 
propozycje dla samorządów, instytucji pożytku publicznego, na współdzia-
łanie których szczególnie liczymy, ale także dla organizacji gospodarczych  
i stowarzyszeń przedsiębiorców. 

I tu – jak w każdej dziedzinie życia – musimy dokonać wyboru. Priory-
tetem Rządu będą trzy grupy: dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne oraz 
emeryci i renciści.

Trzeba skończyć z podziałem dzieci na „gorsze” i „lepsze”, na te, które 
miały okazję skorzystać z wychowania przedszkolnego i te, które rozpoczyna-
ją edukację z zapóźnieniami nie do odrobienia. Uważamy za niedopuszczalne 
dzielenie dzieci w szkołach według kryterium zamożności, a są takie przypad-
ki – klasy dla bogatszych i dla biedniejszych. 

Zostanie utworzony Narodowy Fundusz Stypendialny dla uczniów i stu-
dentów, którzy mają utrudniony start do dalszej kariery edukacyjnej. Wyrówna 
on szanse życiowe dla uzdolnionych dzieci pochodzących z ubogich rodzin na 
każdym poziomie edukacji. 

Celem zmian w systemie wspierania osób niepełnosprawnych jest wy-
równywanie szans w dostępie do wykształcenia, pracy i kultury. 

Pracodawcom – zarówno tym z otwartego, jak i z chronionego rynku 
pracy – refundowane będą zwiększone koszty zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych. Zaproponujemy nowe rozwiązania, wspierające edukację tej gru-
py, szczególnie na studiach wyższych i podejmowanie własnej działalności 
gospodarczej. Odsetek niepełnosprawnych wśród ogółu studentów jest dziś 
w Polsce wielokrotnie niższy niż w państwach zachodniej Europy, a przecież 
wyższe wykształcenie jest – dla wielu z nich – optymalną szansą, nierzadko 
– jedyną możliwością – integracji i aktywności.

Dla poprawy sytuacji emerytów i rencistów, którzy dotkliwie odczuli 
niesprawność systemu polityki społecznej w poprzednich latach, Rząd – nie-
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zwłocznie po uchwaleniu ustawy określającej nowe zasady waloryzacji eme-
rytur i rent – poprze poselskie projekty ustaw, mające na celu likwidację –  
w ciągu kilku lat – starego portfela emerytur i rent poprzez podwyższenie do 
100% tzw. kwot bazowych.

Wysoki Sejmie,
Nie odstępujemy od naprawy finansów publicznych. Część ustaw regu-

lujących te kwestie jest już w Parlamencie, kolejne będą wkrótce przedłożone. 
Zmiana rządu nie oznacza zmiany polityki w tej dziedzinie. Finanse publicz-
ne to nie domena pobożnych życzeń, lecz realne wyliczenia. Apeluję do Pań  
i Panów Posłów, by w tej kwestii nie kierowali się doraźnymi celami politycz-
nymi, lecz chłodną oceną rzeczywistości. Liczę na współpracę w tej dziedzinie  
ze wszystkimi ugrupowaniami.

W dotychczasowej debacie parlamentarnej nad kryzysem finansów zary-
sowały się różne opcje. Wśród nich jest pogląd, który częściowo podzielam,  
że przy racjonalizacji wydatków budżetowych należy radykalniej obniżać wy-
datki na administrację, a także ograniczać wydatki tam, gdzie społeczny poży-
tek jest niski. Rząd dokona kompleksowego przeglądu wydatków publicznych 
również po to, by nadać pozycjom budżetu pełną przejrzystość, a pieniądze 
były wydawane efektywniej.

Musimy jednak pamiętać, że trudności finansów publicznych ma charak-
ter strukturalny. Bez uporządkowania struktury wydatków raz po raz choroba 
będzie wracać. Należy więc usunąć przyczyny, a nie symptomy. 

Przygotowując expose, sięgnąłem do wypowiedzi moich poprzedników, 
od Tadeusza Mazowieckiego począwszy. W każdej zwracano uwagę na zły, 
czasem wręcz tragiczny stan finansów publicznych. W każdej nawoływano do
radykalnych kroków. Czy moi następcy mają powtórzyć te oceny i postulaty? 

Szanowni Państwo,
Rząd musi unormować sytuację w służbie zdrowia. Cel ten powinien zo-

stać doraźnie osiągnięty w wyniku podjętych inicjatyw legislacyjnych, związanych 
z przedstawieniem dwóch projektów ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz o pomocy publicznej i restruktu-
ryzacji zakładów opieki zdrowotnej. Obie muszą uwzględnić uwagi płynące  
z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ustabilizować sytuację placówek służby 
zdrowia. Przygotowanie tej pierwszej z nich zakończy się w ciągu miesiąca. Mamy 
nadzieję, że – w drodze dialogu prowadzonego ze wszystkimi środowiskami służ-
by zdrowia – uda się uzyskać poparcie dla proponowanych rozwiązań. 

Ustawa wiąże się z odpowiedzią na pytania o zakres świadczeń gwaranto-
wanych ze środków publicznych, o zakres partycypacji obywateli w kosztach 
usług medycznych oraz o model funkcjonowania Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Chcemy lepiej zabezpieczyć interesy pacjentów. Każdy ubezpie-
czony powinien wiedzieć, na jakie świadczenia może liczyć. Trzeba też uczy-
nić bardziej czytelnym – dla opinii publicznej, dla milionów osób płacących 
składkę na ubezpieczenia zdrowotne – sposób gospodarowania środkami fi-
nansowymi znajdującymi się w systemie ochrony zdrowia. 

Ustawa o pomocy publicznej otwiera drogę do oddłużenia zakładów opie-
ki zdrowotnej, które musi się wiązać ze sprecyzowaniem warunków ich restruk-

jezyk_polskiej_polityki.indd   453 2005-11-28   09:09:26



454

turyzacji. W ramach tej ustawy przewidujemy rozwiązanie problemu narosłych 
zobowiązań wobec pracowników służby zdrowia – w tym zobowiązań wynika-
jących ze słynnej ustawy 203 – poprzez m.in. tzw. kredytowanie pomostowe, 
które umożliwi uregulowanie tych zobowiązań szybciej niż całości spraw.

Uporządkowania wymaga również polityka lekowa, zwłaszcza w zakresie 
refundacji leków i ich dostępności dla pacjenta. 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo 
Zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa i polityka prywatyzacyjna to 

sfera wymagająca bodaj najbardziej radykalnego uporządkowania. Tu – jak 
nigdzie indziej – zasady powinny być wyjątkowo przejrzyste, czytelne i zrozu-
miałe. Oto niektóre z nich.

Prywatyzacja i zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa jest częścią polity-
ki gospodarczej, a nie zbiorem interesów i transakcji handlowych.

Obowiązkiem ministra Skarbu Państwa jest prowadzenie takiej polityki 
informacyjnej, która pozwoli zrozumieć, dlaczego daną koncepcję się lansuje, 
zaś inne odrzuca.

Prywatyzacja musi być kontynuowana, ale jej podstawowym celem jest 
modernizacja gospodarki, aktywna polityka przemysłowa, a nie łatanie dziury 
budżetowej.

Podstawowym kryterium w doborze inwestorów powinien być program 
inwestycyjny określający długofalowe funkcjonowanie danego przedsiębior-
stwa lub branży.

Preferowaną formą prywatyzacji będzie oferta publiczna. Chodzi o to, 
aby wzmocnić warszawską giełdę papierów wartościowych, a tym samym dać 
możliwości atrakcyjnych inwestycji dla otwartych funduszy emerytalnych, od 
czego zależy wysokość świadczeń milionów Polaków w przyszłości.

Podejmiemy prace nad ustawą o Skarbie Państwa, a w jej ramach o sku-
tecznych instrumentach jego ochrony, między innymi poprzez powołanie 
Prokuratorii Generalnej jako instytucji zastępstwa procesowego, instytucji nie 
będącej jednak kolejnym organem kontroli procesów prywatyzacyjnych.

I wreszcie zadaniem rządu jest ukształtowanie jednolitych zasad nadzoru wła-
ścicielskiego nad podmiotami z udziałem Skarbu Państwa, które zapewnią kompe-
tentne, efektywne zarządzanie, wyeliminują klientelizm polityczny i prywatę. 

Panie Prezydencie, Panie i Panowie Posłowie,
Przed nami ważne zadania w polityce zagranicznej. Chcemy, by doszło 

do porozumienia wokół traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej. Musi 
ono uwzględniać interesy wszystkich państw, przez co Traktat uzyska silną 
legitymizację narodową, a to pozwoli zakończyć kontrowersje w naszych sto-
sunkach z niektórymi partnerami europejskimi. 

Będziemy też konstruktywnie wpływać na kształt Wspólnej Polityki Za-
granicznej i Polityki Bezpieczeństwa. Polsce zależy na tym, żeby Unia utrwa-
lała swoją tożsamość jako silny podmiot polityki globalnej, by mówiła jednym 
głosem w międzynarodowych debatach.

Wywiązujemy się z naszych zobowiązań w Iraku, wspieramy wysiłki na 
rzecz umocnienia roli ONZ w tym kraju i zaangażowania NATO oraz na 
rzecz szybkiego przekazania władzy Irakijczykom.
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Konsekwentne realizowanie kalendarza politycznego, w tym przepro-
wadzenie najpóźniej do końca stycznia 2005 r. wyborów do Zgromadzenia 
Narodowego Iraku, wybory do samorządu lokalnego, a także stały postęp  
w budowaniu irackich sił bezpieczeństwa i przejmowanie przez nie odpowie-
dzialności – wszystko to będzie tworzyć warunki dla znacznego zmniejszenia 
naszej obecności wojskowej już w początkach 2005 roku. Będziemy aktywnie 
uczestniczyć w działaniach dyplomatycznych, dzieląc się z sojusznikami na-
szymi doświadczeniami i obserwacjami, występować aktywnie z propozycjami 
przyspieszenia rozwiązań politycznych.

Pamiętajmy, że w grę wchodzi nie tylko ustabilizowanie sytuacji w kraju, 
ale także bezpieczeństwo regionalne i światowe, a więc także bezpieczeństwo 
Polski. Proszę Państwa, w tej sprawie chodzi o to, abyśmy z honorem wypeł-
nili naszą misję i pozwolili naszym żołnierzom zdrowym i całym wrócić do 
kraju. Miałem okazję być z nimi i rozmawiać z nimi wielokrotnie. Przed kilku-
nastoma minutami dzwonił do mnie gen. Bieniek, szef  dowództwa wielona-
rodowej dywizji, powiedział, że trzyma za mnie kciuki. Ja mu powiedziałem,  
że raczej jemu się należą słowa otuchy. Wiem, jak trudna jest ich służba. Jed-
nego, czego oni oczekują od nas, to poparcia – duchowego poparcia. 

Utrwalanie współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych, której dowodem 
jest współdziałanie w operacji irackiej, jest i pozostanie jednym z priorytetów 
polskiej polityki zagranicznej. Sojusz polityczny powinien jednak przekładać 
się w równym stopniu na sferę gospodarczą. Dotyczy to sprawy offsetu i in-
westycji amerykańskich w Polsce, a także ułatwień w podróżach do Ameryki.

Kolejnym ważnym zadaniem jest dynamizacja naszej polityki wschod-
niej. Jestem gotów do podjęcia nowych inicjatyw w dziedzinie współpracy 
gospodarczej Polski z Rosją oraz nadania nowych impulsów polsko-ukraiń-
skiemu partnerstwu strategicznemu.

Szanowni Państwo,
Rządy w dzisiejszym świecie dawno przestały być monopolistami w spra-

wowaniu władzy. Ten Rząd chce być otwarty na dialog i współpracę. Ze wszyst-
kimi partnerami. Dla instytucji pożytku publicznego, dla instytucji społeczeń-
stwa obywatelskiego, których rola systematycznie rośnie mamy ofertę w po-
staci Narodowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, szczególnie w zakresie 
polityki społecznej, edukacji, a także gospodarki społecznej. 

Rząd będzie pracował przy otwartej kurtynie. Już dziś zapraszamy na 
nasze posiedzenia przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, prezesa Naj-
wyższej Izby Kontroli i Szefa Kancelarii Prezydenta. 

Dialog z opozycją jest rzeczą naturalną i rutynową dla każdego Rządu, 
ale chcemy nadać mu inny, merytoryczny wymiar. Są pewne problemy takie, 
jak na przykład strategia bezpieczeństwa energetycznego kraju, kształt Naro-
dowego Planu Rozwoju, funkcjonowanie służby cywilnej w Polsce, kwestia 
służb specjalnych, które muszą być przedmiotem dialogu z opozycją – auten-
tycznego dialogu z opozycją. 

Rząd będzie pracować kolegialnie. To jest banał. Ale przestaje to być 
banałem, jeżeli powiem, że żadne decyzje nie będą podejmowane za plecami 
odpowiedzialnych ministrów, bez uzgodnienia z nimi. Z drugiej strony, jeżeli 
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któryś z ministrów będzie próbował prezentować stanowisko odmienne od 
rządowego, albo organizować opozycję wśród posłów, zostanie zdymisjono-
wany. Rola premiera w tym zespole polega na działaniu integrującym, na wi-
dzeniu spraw w ich wzajemnym związku.

Sprawą powszechnie krytykowaną jest sposób tworzenia prawa. Mamy 
go za dużo i zbyt niskiej jakości. Deklaruję, że w procesie przygotowania regu-
lacji będziemy z najwyższą starannością analizować opinie i sugestie płynące 
od prawniczych autorytetów. Chcemy i będziemy korzystać z dorobku i opinii 
Trybunału Konstytucyjnego na temat tzw. „przyzwoitej legislacji”. Proponuję 
również ugrupowaniom parlamentarnym podjęcie dyskusji na ten temat. 

Jedną z niewykorzystanych szans transformacji w naszym kraju jest nie-
dostateczny postęp w budowie korpusu służby cywilnej. Kolejne rządy nie 
umiały poradzić sobie z partyjnym dążeniem do zawłaszczania państwa.  
W takich warunkach nie da się zbudować lojalnego wobec państwa korpusu 
służby cywilnej. To sprawa najwyższej wagi.

W mediach widzimy nade wszystko uczestnika i partnera dialogu, nie 
zaś nielubianych, choć czasem instrumentalnie potrzebnych, komentatorów  
i krytyków naszej pracy. Między administracją a mediami musi zatem panować 
otwartość i przekonanie, że przed kamerą czy na łamach toczy się rozmowa, 
najczęściej polemiczna, z użyciem racji i argumentów, a nie pojedynek, w któ-
rym ma jedna strona zwyciężyć a druga polec. Ma zwyciężyć argument. Nie 
mam wątpliwości co do tego, jak znacząca jest rola mediów w kształtowaniu 
wizerunku rządzących, w ich kreowaniu i obalaniu. Jestem przekonany, że 
większa otwartość i rzetelna informacja ze strony organów rządowych może 
stać się istotnym czynnikiem konstruktywnej współpracy.

Panie Prezydencie, Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Szanowni Państwo!
Polsce potrzebny jest Rząd i to Rząd sprawny. Musi mieć określoną per-

spektywę działania. Jeśli rozpoczniemy w tej chwili kampanię wyborczą, na-
stępny Sejm i następne rządy odrabiać będą wysokie i policzalne straty z tego 
powodu przez lata. Od tego, co dzisiaj uczynimy, od tego co uczynicie dzisiaj 
Wy, może zależeć pomyślność i pozycja Polski.

Los kraju jest więc w Waszych rękach.
Rząd powstał NIE po to, by odebrać komuś władzę lub powstrzymać 

czyjś marsz do władzy. Sam nigdzie nie kandyduje. Chce wykonać pewne za-
danie. Będzie Rządem ciężkiej pracy i odpowiedzialności wobec obywateli.

Cyt. za: http://www.kprm.gov.pl/4751_11525.htm.
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