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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod
Znaku Rodła.
Zgodnie z art. 84 ust. 8 do projektu uchwały został dołączony planowany ramowy
program obchodów.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senatora Jerzego Czerwińskiego.
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projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła
Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklamowane przez naszych przodków na
Kongresie Polaków w Berlinie 6 marca 1938 r. w największej sali widowiskowej Teatru
Ludowego, 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 spod
Znaku Rodła ogłoszonych uroczyście w trakcie Berlińskiego Kongresu jest w istocie
przysięgą, krzepiącym serca drogowskazem oraz wyznaniem polskości i miłości do
Ojczyzny.
Warto przypomnieć słowa doktora Jana Kaczmarka, który podczas historycznej chwili
podkreślał, że „Prawdy nasze nie z rozumu mędrców wielkich się wywodzą, ale
z najprostszych serc Ludu Polskiego wydobyte są. I dziś stąd z Kongresu Polaków
w Niemczech Prawdy te do wszystkich serc polskich w świecie posyłamy”. Tak w 1938 r. jak
i w 2018 r. istnieje konieczność i potrzeba większej niż dotychczas łączności z Macierzą –
w ramach ponadczasowej idei Rodła realizowanej w postaci powrotu do Ojczyzny.
Z perspektywy blisko 80 lat obowiązywania Prawd Polaków spod Znaku Rodła
zadziwia w nich mnogość moralnych treści, w szczególności idea jedności Polaków, głoszona
przez naczelną organizację polskiej ludności w III Rzeszy – Związek Polaków w Niemczech.
Prawdy Polaków spod Znaku Rodła przypominane w roku 100. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Państwo Polskie są, dzięki ich uniwersalnemu przesłaniu, wyjątkową
okazją do pojednania narodowego i wyeksponowania wspólnotowego charakteru skarbca
ideowego naszych przodków. Na Prawdach Polaków spod Znaku Rodła wciąż jesteśmy, jako
Naród Polski, oparci – jak na opoce – pewnie i mocno.
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Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2018 Rokiem Prawd Polaków spod
Znaku Rodła w trosce o to, aby Naród Polski wspomniał i oddał należny hołd Polakom spod
Znaku Rodła z okresu międzywojennego XX wieku, Polakom, którzy trwali przy mowie
i wierze ojców.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do środowisk oświatowych, organizacji
społecznych, instytucji kultury, mediów oraz wszystkich ludzi dobrej woli o zainteresowanie
i wsparcie dla inicjatyw spod Znaku Rodła podejmowanych w całej Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych (Ziem Odzyskanych).
Prawdy Polaków spod Znaku Rodła mogą być z powodzeniem inspiracją dla nowych
pokoleń Polaków. Zadbajmy o to, aby Prawdy te można było spotkać w polskich urzędach,
instytucjach państwowych, lokalnych samorządach, w polskich szkołach, kościołach i przede
wszystkim w polskich sercach.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.

80 lat Prawd Polaków spod Znaku Rodła 1938 – 2018

Program obchodów związanych z Jubileuszem Rodło 2018
– 80. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod znaku
Rodła (1938 – 2018) - Wrocław 2018
1. 4 wrocławskie uroczystości spod znaku Rodła (inicjatywa realizowana nieprzerwanie od
roku 2004, jedyna taka w Polsce tradycja spotkań spod znaku Rodła z udziałem Polaków z
całej Ojczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia (Święto Polskiej
Młodzieży spod znaku Rodła):
4 marca 2018
(Ostrów Tumski – Wrocław)
6 maja 2018
(Hala Stulecia – Wrocławski Centrum Kongresowe)
30 września 2018 (Narodowe Forum Muzyki – Wrocław)
4 listopada 2018
(Sala Wielka Ratusza – Wrocław)
2. Opole (5 marca 2018) Katedra – Msza Św., przemarsz pod Pomnik Bojownikom o
Polskość Śląska – złożenie wieńców, Filharmonia Opolska – część artystyczna
3. Jasna Góra (5 marca 2018), Apel Jasnogórski z Prawdami Polaków
4. Warszawa (6 marca 2018), Grób Nieznanego Żołnierza - (odsłonięcie tablicy z Prawdami
Polaków oraz uroczystość)
5. (Senat RP, marzec 2018 i Sejm RP, 7- 9 marca 2018) – okolicznościowe uchwały izby
wyższej i izby niższej Parlamentu RP w związku z 80. rocznicą ogłoszenia Prawd Polaków,
konferencja, wystawa, sympozjum, odsłonięcie pamiątkowej tablicy z Prawdami Polaków,
promocja Jubileuszu w mediach ogólnopolskich
6. uroczystości w Krakowie, Raciborzu, Olsztynie, Złotowie – cały rok 2018, w porozumieniu
z organizatorami z Wrocławia oraz samodzielne inicjatywy
7. wydanie okolicznościowego znaczka pocztowego, kartki pocztowej, jubileuszowy stempel;
ponadto druki bezadresowe, plakaty z Prawdami Polaków w urzędach pocztowych
(współpraca z Pocztą Polską)
8. emisja okolicznościowej monety i banknotu z Prawdami Polaków (współpraca z
Narodowym Bankiem Polskim)
10. przejazd międzywojennym parowozem na trasie Wrocław – Opole –Wrocław lub
Wrocław – Racibórz – Wrocław z udziałem młodzieży szkolnej (maj/ czerwiec 2018 lub
wrzesień/październik 2018)
11. artykuły spod znaku Rodła na łamach gościnnej prasy oraz tematyka obecna w mediach
publicznych (TVP, TVP Polonia, TVP Historia, TVP 3, Polskie Radio); audycje radiowe,
reportaże
12. Prawdy Polaków spod znaku Rodła w przestrzeni publicznej (murale, oprawy stadionowe,
plakaty, billboardy, wiaty autobusowe i tramwajowe, Prawdy Polaków w szkołach,
informacja telewizyjna, radiowa i prasowa – kampania jubileuszowa Rodło 2018, itp.)

13. doposażenie i rozbudowa strony internetowej www.rodzinarodla.pl (Archiwum Rodła
XXI wieku oraz materiały archiwalne – współpraca z instytucjami, muzeami, placówkami
historycznymi)
14. podróż szlakiem miejsc związanych z historią Związku Polaków w Niemczech na terenie
Polski wraz z relacją medialną (sierpień 2018 lub maj – czerwiec 2019)
15. Prawdy Polaków – 6 marca 2018 (podświetlenie laserowe na Pałacu Prezydenckim i
Gmachu Parlamentu RP)
16. Prawdy Polaków – podświetlenie na warszawskiej rotundzie (grudzień 2018)
17. uroczystość odsłonięcia tablicy z Prawdami Polaków i sesja historyczna (maj/czerwiec
2018, Archikatedra warszawska pw. św. Jana Chrzciciela i Zamek Królewski)
18. zasadzenie 80 dębów/cisów w 80 szkołach – placówkach oświatowych (w porozumienie z
Lasami Państwowymi)
19. wydanie w wersji papierowej publikacji pt. Kongres Berliński z 6 marca 1938 r.
ukoronowaniem XV – letniej działalności Związku Polaków w Niemczech oraz kartek z
Prawdami Polaków spod znaku Rodła
20. prelekcje multimedialne pt. Aktualność idei Rodła i Prawd Polaków w XXI wieku (szkoły
– MEN i MNiSW)
21. współpraca z poszczególnymi ministerstwami, urzędami administracji, kuratoriami
oświaty, wojewodami, centrami doskonalenia nauczycieli
22. ustalenie, zarchiwizowanie i uporządkowanie zapomnianych
i zaniedbanych mogił Polaków spod znaku Rodła na polskich cmentarzach
23. hołd Polakom spod znaku Rodła podczas lekcji żywej historii w niemieckich obozach
koncentracyjnych na terenie Republiki Federalnej Niemiec
24. spotkania z Polonią w Europie i na innych kontynentach (promocja Pięciu Prawd Polaków
spod znaku Rodła poprzez multimedialne prelekcjei patriotyczne spotkania)
25. obecność jubileuszowej inicjatywy 80 lat Prawd Polaków spod znaku Rodła podczas 335.
rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej (Wiedeń, wrzesień 2018)
26. Prawdy Polaków spod znaku Rodła katechizmem narodowym – przekaz idei Rodła
podczas spotkań z młodzieżą polonijną w Polsce (wakacje 2018)
27. współpraca i wsparcie finansowe na realizację wymienionych wcześniej punktów: Polska
Fundacja Narodowa, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, spółki Skarbu Państwa, fundacje,
pozostali donatorzy
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Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
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