
PROMOCJA SP 93 NA PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM 
OBCHODY 79. ROCZNICY  

OGŁOSZENIA PRAWD POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA 
5 marca 2017 r. 

 
 5 marca 2017 roku na wrocławskim Ostrowie Tumskim odbyły się obchody 
79. Rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła na Kongresie Berlińskim 
(6 marca 1938 roku). XIII ogólnopolską edycję „Święta Polskiej Młodzieży  
spod Znaku Rodła” zorganizowały tradycyjnie: Rodzina Rodła we Wrocławiu  
z prezesem Tadeuszem Szczyrbakiem oraz Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania 
we Wrocławiu na czele z profesorem Ireneuszem Jóźwiakiem. 
 Patriotyczne świętowanie rocznicy rozpoczęło się o godzinie 8:30 od Apelu 
Pamięci oraz złożenia kwiatów pod tablicą z Prawdami Polaków spod Znaku Rodła, 
która znajduje się na murze kościoła pw. św. Marcina. Po tej podniosłej ceremonii 
odbył się II Marsz Rodła, a następnie w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela 
we Wrocławiu odprawiona została msza święta z udziałem pocztów sztandarowych 
służb mundurowych i szkół. 
 Następnym etapem uroczystości była degustacja 100-kilogramowego tortu  
z wizerunkiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła. W tym samym czasie  
zgromadzeni goście mogli także skosztować smacznej grochówki wojskowej. 
 Punktualnie o godzinie 12:30 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego 
rozpoczęło się patriotyczne, pełne bogatych wrażeń spotkanie, podczas którego 
upamiętniono twórców Związku Polaków w Niemczech. W tej części uroczystości 
interesującymi wydarzeniami były: prelekcje profesora Jóźwiaka, p. Szczyrbaka  
i p. Józefa Młynarczyka, występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Begama”  
z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie, taniec przedszkolaków  
z Przedszkola nr 25 „Słowiańskie Maluchy” we Wrocławiu, występ Regionalnego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Młoda Kościerzyna” pt. „My jesteśmy z Kaszub”, program 
słowno-muzyczny „Nie gniewaj się na mnie…” w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu, montaż muzyczny  
pt. „Jego imię – Polska” zaprezentowany przez uczniów Gimnazjum im. Tadeusza 
Kościuszki w Racławicach. 
 Obok wymienionych wydarzeń sporo wzruszeń wśród zgromadzonych gości 
w auli PWT wywołała recytacja wierszy spod Znaku Rodła pt. „ABC dziatwy polskiej 
w Niemczech z 1939 roku” w wykonaniu przedstawicieli naszego szkolnego Klubu 
Historycznego im. Armii Krajowej. 
 Podczas uroczystości naszą szkołę reprezentowali p. Iga Łabaczuk – szkolny 
Rzecznik Praw Ucznia, p. Artur Bilski – opiekun szkolnego Klubu Historycznego  
im. AK oraz 16 uczniów z klas czwartych, piątych i szóstych. 

Artur Bilski 
 



 
 

 



 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


