
10 lat temu bohaterska Armia Radziecka zmusiła hitlerowski 
40 000 garnizon miasta i tw ierdzy Wrocławia, w w yniku długotrwa
łego oblężenia, do poddania się. Jedno z najstarszych miast histo
rycznych Polski, znajdujące się przez 200 lat pod panowaniem pru
skim, a wcześniej jeszcze, przed 400 z górą laty, zagarnięte pod wła
dzę austriackich Habsburgów — wróciło na zawsze do swej polskiej 
Macierzy.

W yzwolenie Wrocławia zakończyło okres całkouńtego w yzw ala - 
nia przez zwycięską Armię Radziecką i ostatecznego powrotu do 
Polski prastarych ziem piastowskich nad Odrą, Nysą Łużycką  
i Bałtykiem.

W dniu dzisiejszym ze szczególnym wzruszeniem, miłością, hoł
dem, uczucia całego narodu kierują się ku tej prastarej ziemi pol
skiej, na której rodziła się, krzepła nasza lospolnota narodowa, nasza 
tradycja i kultura. W ielka spuścizna naszych praojców, niweczona 
przez niemieckiego najeźdźcę a uratowana braterskim orężem ra
dzieckiego i polskiego żołnierza wróciła do życia i w nowych via- 
runkach rozwija się z ustokrotnioną mocą.

Przed 10 laty stanęliśmy przed olbrzymim zadaniem, nie mają
cym sobie równego w bogatych i bohaterskich dziejach naszego na
rodu. Stanęliśmy wobec zadania odbudowy kraju z ruin i zgliszcz, 
wyżywienia i zaopatrzenia ludności znękanej straszliwą, pięcioletnią 
wojną, zaludnienia i zagospodarowania naszych Ziem Odzyskanych, 
uruchomienia i rozbudowania naszego przemysłu, umocnienia 
i ugruntowania władzy ludowej wbrew zbrodniczym, machinacjom  
wroga, wbrew w szystkim  ciemnym siłom, które się sprzym ierzyły  
przeciwko Polsce Ludowej.

Nie ulękliśm y się tych olbrzymich zadań. Nasza klasa robotnicza 
sprzymierzona z chłopstwem, cały nasz naród znalazł w sobie dość 
sił, aby tym  historycznym  zadaniom sprostać. Co więcej, właśnie 
realizacja tych zadań wyzwala z każdym  rokiem coraz więcej sił, 
coraz więcej talentów, coraz więcej zapału do pracy dla dalszego 
rozkwitu naszej ojczyzny.



Nasze przywrócone polskości prastare miasta — Wrocław i Wał
brzych, Szczecin i Gdańsk, Opole i Olsztyn, Koszalin i Zielona Gó
ra — tak samo jak nasze wsie — tętnią dziś pełnią życia.

W imię pokoju, w imię naszego szczęśliwego życia, w imię ja- 
snej, szczęśliwej przyszłości naszych ukochanych dzieci, nie będzie
m y szczędzić sił dla rcrzwoju Ziem  Odzyskanych, dla rozkwitu całej 
naszej pięknej, coraz potężniejszej Polski Ludowej — niezłomnego 
ogniwa wielkiego obozu pokoju.
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(z przemówienia we Wrocławiu w dniu 7 m aja 1955 w dziesiątą rocz
nicę wyzwolenia Śląska)


