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W 1984 r. Dni Wrocławia trwały od 5 do 9 maja. 

Poza wręczeniem tradycyjnych Nagród miasta 

Wrocławia centralnym wydarzeniem, na które 

czekano prawie 15 lat, było odsłonięcie pomnika 

Juliusza Słowackiego i to właśnie wieszcz był 

bohaterem wielu imprez zorganizowanych z tej 

okazji podczas Dni Wrocławia.

Co mają ze sobą wspólnego: niewielka rzeźba z początku XX wieku, wykopki 
ziemniaków, Gliwice, Odrzańska Droga Wodna, obchody rocznicy kapitulacji 
Festung Breslau, Towarzystwo Miłośników Wrocławia i jeden z parków w centrum 
miasta? Łączy je postać Juliusza Słowackiego. W zasadzie nie tyle sam poeta, co jego 
pomnik, którego odsłonięcie było niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń 

Dni Wrocławia odbywających się w latach 80. 

14 MAJA 
 Wrocław świętuje, czyli Dni Wrocławia 

w PRL, cz. 3

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Pomysł wzniesienia we Wrocławiu pomnika 

Juliusza Słowackiego zrodził się pod koniec lat 

60., ale oficjalnie z taką inicjatywą wystąpiło 

na początku lat 70. Towarzystwo Miłośników 

Wrocławia, chcąc w ten sposób uhonorować 

literata, który dwukrotnie przebywał we 

Wrocławiu. Po raz pierwszy przybył tu w marcu 

1831 r., gdy przez dwa tygodnie oczekiwał 

na wydanie pruskiego paszportu po tym, jak 

zdecydował się emigrację. Mieszkał wówczas 

w hotelu „Pod Złotą Gęsią” przy obecnej  

ul. Ofiar Oświęcimskich. Drugi raz, tym razem 

na dłużej, przybył do Wrocławia w 1848 r. 

– to tu oczekiwał na spotkanie ze swoją matką, 

która mieszkała w zaborze rosyjskim. W czasie 

trwającego od 9 maja do 18 lipca pobytu napisał 

kilka wierszy. Z okazji 150. rocznicy urodzin 

Słowackiego, która przypadała w 1959 r., 

odsłonięto tablicę pamiątkową na powojennej 

kamienicy, jaka stanęła przy pl. Kościuszki 

w miejscu tej, gdzie niegdyś stał hotel,  

w którym Słowacki mieszkał podczas pobytu  

we Wrocławiu latem 1848 r. 

Zob. także „Wrocławskie Historie”:

4 maja – Wrocław świętuje, czyli Dni Wrocławia 

w PRL, cz. 1 (lata 50. i 60.)

5 maja – Wrocław świętuje, czyli Dni Wrocławia 

w PRL, cz. 1 (lata 70.)

Odsłonięcie pomnika, 6 maja 1984 r., fot. Zbigniew Nowak /  
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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W latach 70. zorganizowano pierwszą społeczną 

zbiórkę na rzecz budowy pomnika poety, ale do 

realizacji pomysłu nie doszło, mimo iż zebrano 

część potrzebnej sumy. Co ciekawe, pierwsze 

10 tys. ówczesnych zł wpłaciła młodzież  

z Liceum Ogólnokształcącego im. Słowackiego 

we Wrocławiu – były to pieniądze zarobione 

przez nich na wykopkach ziemniaków. 

Do sprawy budowy pomnika powrócono na 

początku lat 80., gdy powołano Społeczny 

Komitet Budowy Pomnika Juliusza Słowackiego 

pod wodzą prof. Bronisława Pasierba, prezesa 

Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Szeroko 

nagłośniona nie tylko w kraju zbiórka społeczna 

przyniosła skutek, zebrano bowiem niemal całą 

potrzebną sumę, czyli ponad 6 mln ówczesnych 

zł. Początkowo projekt próbowano wyłonić 

w drodze konkursu, ale ostatecznie jako wzór  

postanowiono wykorzystać brązową rzeźbę  

z 1909 r. wykonaną przez Wacława Szyma- 

nowskiego oraz podobną do niej w formie 

płaskorzeźbę znajdującą się w kościele w Krze- 

mieńcu, rodzinnym mieście poety. Do formy 

monumentalnej rzeźbę zaadoptował Andrzej 

Łętowski, wrocławski artysta rzeźbiarz, uczeń 

Xawerego Dunikowskiego.

Prace nad pomnikiem trwały dwa lata Gipsowy  

model w skali 1 : 1 był gotowy w listopadzie 

1983 r., zaś w marcu 1984 r. Gliwickie Zakłady 

Urządzeń Technicznych poinformowały o wyko- 

naniu odlewu z brązu. Pomnik o wysokości 

prawie 2,5 metrów ważył ok. 1400 kg. Nim  

stanął na niewielkim postumencie wykonanym  

z dolnośląskiego sjenitu, przebył ciekawą drogę. 

Najpierw ciężarówką został przewieziony  

z GZUT do Portu Gliwice, skąd na barce 

Odrzańską Drogą Wodną 20 kwietnia prze- 

transportowano go do Portu Miejskiego we 

Wrocławiu. Przez kilka kolejnych dni „Słowacki 

zwiedzał Wrocław” w ramach objazdu pomnika 

po mieście. Prezentowano go wówczas  

w kilku miejscach m.in. w Rynku obok pomnika 

Aleksandra hr. Fredry i na placu Solnym. 

Uroczyste przywitanie pomnika przez uczniów  

IX Liceum Ogólnokształcącego, któremu 

Słowacki patronuje od 1959 r., nastąpiło na  

pl. Feliksa Dzierżyńskiego (ob. pl. Dominikański). 

Na swoje docelowe miejsce, czyli do parku 

znajdującego się tuż przy alei nazwanej  

w listopadzie 1945 r. imieniem poety (którą  

w 1994 r. częściowo przemianowano na 

wybrzeże, zmieniając przy okazji jej bieg), 

pomnik dotarł 25 kwietnia. Dziś park ten nosi 

imię poety, a otrzymał je w 1993 r. 

W 1984 r. przypadała 175. rocznica urodzin  

i 135. rocznica śmierci poety, jednak uroczyste 

odsłonięcie pomnika Słowackiego zaplanowano 

przy innej okazji. Jak donosiły media, „pomnik 
został odsłonięty 6 maja 1984 r. o godz. 18.00,  
a zatem w rocznicę powrotu Wrocławia do 
Macierzy i o tej samej godzinie, o której przed 39 
laty [w 1945 r.] kapitulowała hitlerowska Festung 
Breslau”. 

Na uroczyste odsłonięcie długo wyczekiwanego 

pomnika przybyły tłumy nie tylko wrocławian, 

ale i gości z całego kraju, którym nie przeszko-

dził nawet padający deszcz… Udekorowany 

Młodzież przy pomniku poety podczas objazdu monumentu po mieście,  
ul. Oławska, 25 kwietnia 1984 r., fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek  

„Pamięć i Przyszłość”
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biało-czerwoną wstęgą pomnik odsłonili: 

pisarz Jan Dobraczyński, I sekretarz KW PZPR 

we Wrocławiu Zdzisław Balicki, wojewoda 

wrocławski Janusz Owczarek, przewodniczący 

wojewódzkiej rady PRON Ryszard Badura, 

prezes TMW Bronisław Pasierb oraz uczennica 

IX LO im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu, 

Olgierda Furmanek.    

Pomnik wieszcza od razu przypadł do gustu  

wrocławianom i turystom. Stojąc w malow-

niczej części parku, nazwanego później  

jego imieniem, przypominał o związkach 

Słowackiego z Wrocławiem. Co ciekawe, był  

to drugi pomnik poety na obecnych ziemiach  

polskich, po Mirosławiu w  Wielkopolsce.

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Michał Karczmarek
Wrocławski przewodnik miejski  
Via Vratislavia

Gotowy do uroczystego odsłonięcia pomnik  
udekorowany biało-czerwoną wstęgą z napisem  

„Juliusz Słowacki 1809–1849”, 6 maja 1984 r.,  
fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Odsłonięcie pomnika w deszczowej aurze, 6 maja 1984 r., fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
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