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                                                            Drodzy Przyjaciele 
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Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklamowane przez naszych przodków na Kongresie Polaków                

w Berlinie 6 marca 1938 r. w największej sali widowiskowej Theater des Volkes, jako katechizm narodowy, „mały 

dekalog” polskości, stały się ogólnonarodowym dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem. 

Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! Polak Polakowi bratem!  Co dzień Polak 

Narodowi służy! Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle! – to zdania wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, 

ponadczasowe i bardzo potrzebne dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce i poza jej granicami. 

Pięć Prawd Polaków ogłoszonych uroczyście w trakcie Berlińskiego Kongresu jest w istocie przysięgą, krzepiącym serca 

drogowskazem oraz wyznaniem polskości i miłości do Ojczyzny.               

W związku z 84. rocznicą ogłoszenia Prawd Polaków rozpoczęte zostały nasze przygotowania do uroczystości  

w dniu 6 marca 2022 r. (niedziela) na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, która upamiętni członków Związku Polaków  

w międzywojennych Niemczech – Polaków spod Znaku Rodła. Ogólnopolskie wydarzenie z udziałem gości z całej Polski 

będzie już XVIII edycją naszych wrocławskich spotkań spod Znaku Rodła w roku jubileuszowym – 100 lat powstania 

Związku Polaków w Niemczech (1922 – 2022).  

Zwracamy się z uprzejmym zaproszeniem dla Pani Dyrektor/Pana Dyrektora wraz z całą społecznością szkolną 

(nauczyciele, uczniowie, rada rodziców) do udziału w naszym patriotycznym spotkaniu. Prosimy o przedstawienie 

naszego zaproszenia całemu gronu pedagogicznemu oraz radzie rodziców. 

Uroczystość spod Znaku Rodła we Wrocławiu  jest już marką samą w sobie od lat – jedyną taką w Polsce (trwają już 

przygotowania do XVIII edycji – projekt odbywa się nieprzerwanie z inspiracji Tadeusza Szczyrbaka od roku 2004).  

Warto być we Wrocławiu podczas pierwszego marcowego weekendu (4 – 6/7 marca 2022). Zapewnimy w tym czasie 

naszym miłym Gościom z całej Polski w dniu 5 marca 2022 nieodpłatny pobyt – seans w Panoramie Racławickiej  

oraz gratisowe zwiedzanie Wrocławia z najlepszym teamem przewodników. W zależności od długości pobytu grupy 

szkolnej we Wrocławiu, również inne atrakcje w stolicy Dolnego Śląska. 

 



 

Zapraszamy serdecznie Panią Dyrektor/Pana Dyrektora już teraz, w październiku 2021, mając świadomość, że jest 

potrzebny odpowiedni czas na przygotowanie organizacyjne, logistyczne i przede wszystkim finansowe. 

Mówimy do zobaczenia na Ogólnopolskim Święcie Polskiej Młodzieży spod Znaku Rodła we Wrocławiu, gdzie będzie 

wyjątkowa okazja do realizacji w praktyce nowoczesnego patriotyzmu spod Znaku Rodła w XXI wieku. 

Nasze dzieło powstaje w porozumieniu i we współpracy ze Stowarzyszeniem Oświaty i Wychowania (organizacja 

pozarządowa), ul. Rękodzielnicza 1, 54 – 135 Wrocław, KRS 0000238749, NIP 894 – 28 – 38 – 546, które jest czynnie 

zaangażowane w propagowanie idei Rodła i posiada w tym zakresie odpowiednie doświadczenie.                                                                  

                                                                                                                            

PROJEKT PROWADZI:                                                                       Z pozdrowieniami 

Tadeusz Szczyrbak                                                                                                 Tadeusz Szczyrbak 

Prezes Rodziny Rodła – Wrocław 

rzecznik prasowy Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania 

tel. 604 145 481 https://www.facebook.com/tadeusz.szczyrbak.39 

e-mail: tadeusz-szczyrbak@wp.pl  

www.rodzinarodla.pl  

 

                      84. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła 

                            Berlin, 6 marca 1938 – Wrocław, 6 marca 2022 

                                           (XVIII ogólnopolska edycja)                                                                             

 

                      PROGRAM     6 marca 2022 r. (niedziela) 

- godz. 8.30 uroczystość przy tablicy z Prawdami Polaków spod Znaku Rodła (kościół pw. św. Marcina – 

Ostrów Tumski we Wrocławiu) – apel pamięci, złożenie kwiatów  i wieńców, obecność pocztów 

sztandarowych, 

- godz. 9.20 – 9.30 VII Marsz Rodła przez Ostrów Tumski do Archikatedry wrocławskiej 

- godz. 10.00  Msza św. w Archikatedrze wrocławskiej pw. św. Jana Chrzciciela  

- godz. 12.30 część merytoryczna – artystyczna w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego 
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