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Poczdam 1945–2015
W międzypokoleniowej sztafecie
narodowej ogromnie ważne jest przekazywanie wiedzy o chlubnej działalności
naszych przodków i ich autentycznych
świadectw. W centrum Wrocławia,
historycznej stolicy Śląska, i w historycznej sali, w sąsiedztwie Pięciu Prawd
Polaków spod Znaku Rodła, uczestnicy
uroczystości byli prawdziwie zanurzeni w dzieło myśli zachodniej i dorobek naszych przodków. Przypomniano

najpiękniejsze karty naszych Rodaków
zamieszkujących te ziemie w wiekach
minionych, w okresie międzywojennym i wreszcie po 1945 roku.

Dąbrowskiego odegrany i odśpiewany
w czterech zwrotkach wprowadził gości
w szczególny stan ducha na dalszą część
konferencji. To zresztą stała tradycja, gdy
hymn państwowy w pełnej wersji towarzyszy uroczystościom spod Znaku Rodła.
Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli znamienici prelegenci: prof.
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W Sali Wielkiej Ratusza we Wrocławiu 23 września br. Rodzina Rodła
– Wrocław, Stowarzyszenia Oświaty
i Wychowania we Wrocławiu oraz
Fundacja Polskie Gniazdo we Wrocławiu zorganizowały uroczystość
poświęconą 70. rocznicy zakończenia
konferencji poczdamskiej (2.8.1945
– 2.8.2015) i faktowi przyznania państwu polskiemu Ziem Zachodnich
i Północnych (Odzyskanych).
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Janusz Dobrosz

W słowie powitania prof. Ireneusz
Jóźwiak, prezes Stowarzyszenia Oświaty
i Wychowania we Wrocławiu, dziękował
Orkiestrze Dętej Zakładów Górniczych
„Rudna” z Polkowic, która zaprezentowała zebranym swoistą lekcję patriotyzmu i niezapomniane przeżycia. Mazurek

Jan Szewczak startuje z okręgu nr 7 (Chełm – Biała Podlaska – Zamość)

Franciszek Antoni Marek (historyk,
pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego), który wygłosił referat pt. „Sytuacja
ludnościowa na Śląsku w okresie przesiedleń”, Janusz Dobrosz (były wicemarszałek Sejmu, wieloletni poseł Ziemi
Wrocławskiej), który przedstawił „Polityczno-prawne aspekty układu poczdamskiego w perspektywie 70 lat jego
obowiązywania”, dr hab. Piotr Pałys
(PIN – Instytut Śląski w Opolu), który
wystąpił z referatem pt. „Niespełnione
nadzieje. Serbołużyckie aspiracje niepodległościowe w latach 1945–1947”,
dr hab. Anna Siwik (prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie),
która przypomniała „Udział społeczności Akademii Górniczej w odbudowie
i ustalaniu granic Polski”, Jerzy Ziomek (przewodniczący Rady Fundacji
Polskie Gniazdo we Wrocławiu), który
opowiedział „O pielęgnowaniu polskości w ramach obywatelskiego mecenatu
Fundacji Polskie Gniazdo”, a także Tadeusz Szczyrbak (prezes Rodziny Rodła
– Wrocław), którego wystąpienie nosiło
tytuł „Leksykon Polactwa w Niemczech
– encyklopedia polskości i słowiańskości
Polaków spod Znaku Rodła”.
W rocznicowym spotkaniu wspominano śp. prof. Andrzeja Bolewskiego, polskiego eksperta w Poczdamie,
naukowca i osobę związaną z geologią
i złożami mineralnymi na Dolnym Śląsku, oraz wielki wkład polskiej delegacji na
konferencji ustalającej w 1945 roku
ostateczny kształt zachodniej granicy
Polski.
Na zakończenie konferencji został
zaprezentowany dokument filmowy
pt. „Kto kogo wypędzał?” – o niemieckich wysiedleniach i wypędzeniach ludności polskiej z Pomorza, Wielkopolski
i Zamojszczyzny w okresie II wojny
światowej.
Pełna dokumentacja – wystąpienia
prelegentów – znajduje się na stronie
www.rodzinarodla.pl.
Tadeusz Szczyrbak

