Warszawa, 13.06.2022 r.
X Zjazd Dużych Rodzin, 1-3 lipca 2022 r., Wadowice
„Nie lękajcie się. Jest rodzina!” to hasło tegorocznego Zjazdu Dużych Rodzin. W dniach 1-3
lipca odbędzie się wielkie święto rodziny. Po raz dziesiąty Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”,
tym razem wraz z miastem Wadowice, zaprasza rodziców i dzieci z całej Polski do wspólnego
świętowania i promowania życia w rodzinie.
Zjazd Dużych Rodzin organizowany przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to spotkanie pełne
radości, pozytywnej energii, ale i okazji do nauki, odkrywania nowych obszarów czy tematów istotnych
dla funkcjonowania w dużej rodzinie. To czas, kiedy rodziny mogą się poznać, wymienić
doświadczeniami na temat wychowywania dzieci i podzielić wyzwaniami życia z dużą gromadką.
To również czas, kiedy mogą odpocząć i nawiązać nowe znajomości czy nawet przyjaźnie. To okazja
do rozmów o polityce prorodzinnej i rozwiązaniach, jakie wprowadzają dla rodzin poszczególne
samorządy. To także czas odkrywania piękna naszego kraju, bowiem rokrocznie Zjazdy Dużych
Rodzin odbywają się w innych częściach Polski. Po raz pierwszy do tej integracji zaproszone są
również rodziny ukraińskie, które korzystają na co dzień z gościnności i pomocy dużych rodzin
W Wadowicach organizatorzy będą świętowali okrągłe jubileusze: 10-lecie Zjazdów Dużych Rodzin,
ale przede wszystkim 15-lecie istnienia samego Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Nie zabraknie
wspomnień, tortu i wspólnego śpiewania przy akompaniamencie muzycznym Joszko Brody
Sobota zbudowana jest wokół poważnych debat społecznych. 2 lipca o godz. 10.00 w Wadowickim
Centrum Kultury odbędzie się panel społeczno-ekonomiczny z udziałem przedstawicieli świata polityki
i nauki. Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena
Maląg, prof. Łukasz Hardt z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Marek Kośny z Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Goście wspólnie zastanowią się nad niezbędnymi zmianami
w bieżącej polityce prorodzinnej, które przyczynią się do poprawy jakość życia dużych rodzin
i zagwarantują ich sprawiedliwe traktowanie w systemie podatkowym, mieszkaniowym, społecznym,
prawnym. Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” od lat przedkłada elitom rządzącym postulaty rodzin.
Jako organizacja społeczna jest bowiem blisko rodzin o różnym statusie społeczno-materialnym,
pracuje z rodzinami i doskonale rozumie ich potrzeby.
O godz. 13.30 odbędzie się debata kulturalna, tzn. spotkanie in uencerów. Matki i ojcowie z dużych
rodzin, „celebryci” z mediów społecznościowych, opowiedzą o blaskach i cieniach rodzinnego życia.
Spotkanie będzie można obejrzeć online na kanałach Facebook i YouTube
Gdy rodzice będą debatować o sprawach społeczno-ekonomicznych lub pogłębiać znajomość siebie
w trakcie warsztatów dotyczących relacji małżeńskich, dzieci będą korzystały z atrakcji i warsztatów
sportowych, wokalnych, artystycznych. Rodziny będą mogły spędzić także czas razem, korzystając
z bogatej oferty turystycznej oferowanej przez Wadowice i okoliczne miejscowości
Wieczorem na Placu Jana Pawła II w Wadowicach odbędą się dwa koncerty. Na scenie zagra Joszko
Broda wraz z rodziną, który z pewnością zaczaruje polskie i ukraińskie dzieci. Gwiazdą wieczoru
będzie także zespół Czeremszyna. Ich folkowa słowiańska muzyka, łącząca dźwięki polskobiałorusko-ukraińskie poruszy z pewnością niejedno serce. Koncert jest niebiletowany, otwarty dla
każdego mieszkańca Wadowic, turystów i gości.
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Niedziela jest czasem dla rodziny. Chętni uczestnicy Zjazdu Dużych Rodzin będą mogli udać się
na Mszę św. do Bazyliki O arowania Najświętszej Maryj Panny, w której sakramenty przyjmował Karol
Wojtyła. Tam chętni otrzymają też błogosławieństwo relikwiami św. Jana Pawła II.

Pierwszy Zjazd Dużych Rodzin odbył się w Grodzisku Mazowieckim (2013), kolejne w Lublinie (2014),
Łowiczu (2015), Gnieźnie (2016), Nysie (2017), Szczecinie (2018), Lubartowie (2019), Warszawie
(2020, 2021). Jubileuszowy, X Zjazd Dużych Rodzin, odbędzie się w Wadowicach.
Organizatorem X Zjazdu Dużych Rodzin jest Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.
Współorganizatorem Miasto Wadowice. X Zjazd Dużych Rodzin został objęty Patronatem Honorowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Małżonki Prezydenta Pani Agaty KornhauserDudy. Partnerem Strategicznym X Zjazdu Dużych Rodzin jest Fundacja KGHM Polska Miedź i Grupa
Eurocash. Partnerem Generalnym PKN ORLEN, partnerami: KGHM Polska Miedź SA, Maspex
i Sante Sp. z o.o. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego
Jana Pawła II i Fundacja TDJ. Partnerem medialnym wydarzenia jest TVP3 Kraków, Program
1 Polskiego Radia, Polska Agencja Prasowa i Katolicka Agencja Informacyjna.
Przebieg X Zjazdu Dużych Rodzin
1 lipca 2022 r. - piątek
14.00 – 21.00 - Rejestracja uczestników Zjazdu
15.00 – 18.00 - Wybrane atrakcje dla rodzin np.: zwiedzanie Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego
Jana Pawła II
18.00 – 19.00 - Kolacja dla uczestników Zjazdu
19.00 – 21.37 - Wieczór otwarcia
2 lipca 2022 r. – sobota
07.00 – 08.30 - Rejestracja uczestników Zjazdu
07.00 – 09.00 - Śniadanie dla uczestników Zjazdu
09.30 – 12.00 - Wyjście na warsztaty dla dzieci w małych grupach
10.00 – 12.00 - Panel społeczno-ekonomiczny w Wadowickim Centrum Kultury
12.30 – 14.30 - Obiad dla uczestników Zjazdu
13.30 – 14.30 - Panel in uencerski (transmisja on-line)
15.00 – 18.00 - Wybrane rodzinne warsztaty/zajęcia/wycieczki
18.00 – 19.00 - Kolacja dla uczestników Zjazdu
19.00 – 21.00 - Koncert na Placu Jana Pawła II w Wadowicach: Joszko Broda z rodziną,
Czeremszyna. Wstęp wolny.
3 lipca 2022 r. – niedziela
07.30 – 09.00 - Śniadanie dla uczestników Zjazdu
10.30 – 11.30 - Msza Święta w Bazylice O arowania Najświętszej Maryi Panny
(dla chętnych).
11.30 - Wspólne pamiątkowe zdjęcie
12.30 – 13.30 - Obiad dla uczestników Zjazdu
14.00 - Wydanie paczek na drogę. Zakończenie Zjazdu

www.zjazd.3plus.pl
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Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to stowarzyszenie, które od 2007 roku wpływa na pozytywny obraz dużych
rodzin w Polsce i inicjuje działania zmierzające do sprawiedliwego traktowania rodzin wielodzietnych przez polski
system prawny. W tym celu przeprowadza badania, przygotowuje raporty i analizy dotyczące potrzeb dużych
rodzin w sferze ekonomicznej i społecznej. Współpracuje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
samorządami i gminami. W ramach swojej działalności prowadzi także m.in. telefoniczną linię wsparcia dla
rodzin wielodzietnych, Akademię Talentów dla zdolnej młodzieży z dużych rodzin, warsztaty dotyczące
komunikacji w rodzinie. Od 2017 r. Związek obsługuje także rządowy program Karta Dużej Rodziny,

m.in. poprzez aktywne pozyskiwanie nowych partnerów. Przyznaje także statuetki dla rm, osób i miast
przyjaznych dużym rodzinom. Związek zrzesza ok. 7000 rodzin z całej Polski. Jest członkiem Europejskiej
Federacji Dużych Rodzin (ELFAC).
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Kontakt:
Judyta Kruk
Rzecznik Prasowy
tel. 732 988 401, media@3plus.pl

