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Jeden z charakterystycznych rysów ponty-

fikatu Jana Pawła II to pielgrzymowanie.  

W czasie swojej 27-letniej posługi papież Polak 

odbył 104 zagraniczne podróże, odwiedził 

wszystkie kontynenty i osobiście docierał do 

geograficznie i kulturowo najodleglejszych od 

Watykanu zakątków świata. Dolny Śląsk z jego 

stolicą Wrocławiem odwiedził dwukrotnie  

– w 1983 i 1997 r. 

Pierwsza papieska wizyta

„Przybyłeś, Ojcze Święty, jako pielgrzym zdą-
żający zgodnie z pragnieniami swego serca ku 
relikwiom św. Jadwigi, patronki dnia wyboru 
na papieża pierwszego Polaka i Słowianina. 
Witamy Waszą Świętobliwość rozradowanym 
obliczem, synowską czcią i miłością, jako 
Namiestnika Chrystusowego” – tak ówczesny 

arcybiskup wrocławski Henryk Gulbinowicz 

witał 21 czerwca 1983 r. Jana Pawła II we 

18 maja przypada 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Z tej okazji rok 2020 
jest obchodzony jako Rok św. Jana Pawła II. Pamiętając o papieżu-Polaku, 

przypominamy w skrócie jego pobyty we Wrocławiu.  

18 maJa 
Jan Paweł II we Wrocławiu

WROCŁaWSKIE HISTORIE 

Msza św. pod przewodnictwem papieża Jana Pawła II na wrocławskim hipodromie, 21 czerwca 1983 r.,  
fot. NN / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Wrocławiu. Była to II pielgrzymka papieża 

Polaka do Ojczyzny, która trwała od 16 do 

23 czerwca. Odbywała się w okresie – co 

prawda zawieszonego, ale jednak – stanu 

wojennego i przebiegała pod hasłem: „Pokój 

Tobie, Polsko – Ojczyzno moja!”. Jan Paweł II 

odwiedził wówczas Warszawę, Niepokalanów, 

Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, 

Górę św. Anny i Kraków. Była to pierwsza 

wizyta głowy Kościoła katolickiego na 

Ziemiach Zachodnich, co podkreślały herby 

miast zachodniej Polski wokół miejsca 

spotkania papieża w wiernymi tych diecezji. 

Wrocławski hipodrom, zlany deszczem, w nocy  

przyjął kilkaset tysięcy ludzi, drugie tyle 

przybyło nad ranem. Nogi po kostki tkwiły  

w błocie i kałużach, ale wszyscy byli nie-

zwykle szczęśliwi i z radością oczekiwali na 

kilkugodzinne spotkanie z Ojcem Świętym. 

Nim nad hipodromem pojawił się papieski 
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helikopter, nad ołtarzem krążył przez pewien 

czas biały bocian, co zostało odczytane 

przez zgromadzonych jako niezwykły znak. 

O godz. 9.00 na Partynicach wylądował  

papieski helikopter. Po powitaniu przez 

abp. Gulbinowicza, Jan Paweł II objechał 

w papamobile sektory, pozdrawiając zgro-

madzonych w nich wiernych. Gdy udawał się 

do zakrystii, połączone wrocławskie chóry 

zaintonowały pieśń „Nie rzucim ziemi”.

Przy ołtarzu polowym o godz. 10.00 papież 

odprawił mszę św. ku czci św. Jadwigi, patronki 

Śląska. W homilii mówił m.in. o rodzinie  

i zaufaniu, ale nie zabrakło także nawiązania 

do ówczesnej sytuacji społecznej: „Cały naród 
polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to 
zaufanie opiera się na prawdzie. […] Cały naród 
polski musi odzyskać to zaufanie w najszerszym 
kręgu swej społecznej egzystencji”.

W homilii nie zabrakło wątków osobistych, 

papież wspominał bowiem swoje związki  

z Wrocławiem, których wcale nie było tak  

Zdjęcia-kadry z filmowej relacji z pobytu Jana Pawła II we Wrocławiu przygotowanej przez Papieski Wydział Teologiczny  
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mało. Jeszcze jako arcybiskup krakowski Karol  

Wojtyła wielokrotnie bywał we Wrocławiu 

i na Dolnym Śląsku, np. w 1965 i 1970 r.  

na obchodach rocznicowych polskiej admin-

stracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich  

i Północnych. W październiku 1966 r., podczas  

uroczystości tysiąclecia chrztu Polski, odpra-

wił mszę św. w kościele oo. dominikanów. 

Kilkukrotnie przybywał tu na posiedzenia  

np. Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski,  

brał udział we wrocławskich dniach duszpa- 

sterskich czy sympozjach organizowanych 

przez Papieski Wydział Teologiczny. Był 

obecny na święceniach biskupich ks. Józefa  

Marka w 1973 r., brał też udział w pogrzebach 

kard. Bolesława Kominka i bp. Andrzeja 

Wronki w 1974 r., a z wrocławskimi domi-

nikanami spotkał się też w 1976 r. z okazji  

750-lecia przybycia zakonu do Wrocławia.

W swojej homilii podczas mszy na Partynicach 

mówił: „»Błogosławieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni«. Tym 
błogosławieństwem z kazania na górze liturgia 
dzisiejszej uroczystości czci świętą Jadwigę 
Śląską. Tym błogosławieństwem pozdrawiam 
miasto Wrocław na prastarej ziemi piastowskiej, 
pozdrawiam kościół metropolitalny, który jest 
we Wrocławiu i skupia przy sobie kościoły su- 

fraganalne […]. W kościołach tych pozdrawiam 
cały lud Boży Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej 
i Opolszczyny […]. Pozdrawiam metropolitę 
wrocławskiego, abp. Henryka [Gulbinowicza]. 
Do Wrocławia przybywałem wiele razy w mojej 
przeszłości. Przybywałem z Krakowa zwłaszcza 
w tym czasie, kiedy arcybiskupem metropolitą 
wrocławskim był śp. kard. Bolesław Kominek, 
pasterz ogromnych zasług dla Kościoła, dla 
społeczeństwa na Dolnym Śląsku […]. Dobrze 
znana mi jest gotycka katedra pamiętająca 
czasy biskupa Nankera, w której wiele razy 
dane mi było sprawować eucharystię i głosić 
Słowo Boże. Częste kontakty łączyły mnie  
z Seminarium Duchownym we Wrocławiu oraz 
Papieskim Wydziałem Teologicznym. Kiedy 
byłem w Polsce w 1979 r., Wrocław, Dolny 
Śląsk przybył na Jasną Górę, przynosząc ze sobą 
relikwie św. Jadwigi. Relikwie bardzo cenne  
i drogie, również dlatego, że przypominają 
mi dzień 16 października 1978 r. Liturgiczna 
uroczystość św. Jadwigi, kiedy z niezbadanych 
wyroków Bożej opatrzności zostałem powołany 
na stolicę św. Piotra w Rzymie. Dziś w ramach  
II pielgrzymki do Ojczyzny, związanej z ojczystym 
jubileuszem jasnogórskim, dane mi jest przybyć 
do Wrocławia. I tutaj wspólnie z Wami, drodzy 
bracia i siostry, powtórzyć przy relikwiach 
waszej świętej patronki: »Błogosławieni, którzy 
łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą 
nasyceni«”.

Co ciekawe, niemal zawsze wizycie we 

Wrocławiu towarzyszyła wizyta w Trzebnicy, 

w tamtejszym sanktuarium św. Jadwigi, gdzie 

biskup – później kardynał – Wojtyła modlił 

się przy grobie św. Jadwigi. W 1978 r. w dniu 

jej liturgicznego wspomnienia został wybrany 

papieżem. W dziękczynieniu za ten wybór  

w październiku 1979 r. została zorganizowana 

pierwsza piesza pielgrzymka z Wrocławia do 

Trzebnicy, która do dziś jest organizowana 

każdego roku w okolicy 16 października. Tak, 

jak początkowo odbywała się pod hasłem 

dziękczynienia za wybór Polaka na papieża, tak 

w czasie, gdy Ojciec Święty chorował, pątnicy 

modlili się o jego zdrowie.  

Arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła na uroczystościach 
milenijnych w kościele pw. św. Wojciecha we Wrocławiu,  

15 października 1966 r.,  
zbiory oo. dominikanów / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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Zdjęcia-kadry z filmowej relacji z pobytu Jana Pawła II we Wrocławiu w 1983 r.  
przygotowanej przez Papieski Wydział Teologiczny  
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Na zakończenie sprawowanej na hipodromie 

liturgii Jana Paweł II ukoronował słynącą 

łaskami figurę Matki Bożej Śnieżnej z Góry 

Iglicznej w Kotlinie Kłodzkiej. Następnie udał 

się helikopterem w okolice pl. Bema, z którego 

w papamobile przejechał na Ostrów Tumski, 

gdzie na godz. 15.30 w katedrze pw. św. Jana 

Chrzciciela było zaplanowane m.in. spotkanie  

z duchowieństwem i osobami konsekrowanymi. 

Do zgromadzonych w archikatedrze księży oraz 

braci i sióstr zakonnych mówił: „Ze wzruszeniem 
wkraczam w progi katedry wrocławskiej. 
Wiele razy tu bywałem, ale ta obecność ma 
szczególny charakter i dlatego też szczególne 
jest wzruszenie […]. Wy wyrażacie kapłaństwo 
ludu Bożego w wymiarze hierarchicznym, czyli 
służebnym. Dzięki Waszemu charakterowi, który 
wiąże się z sakramentem kapłaństwa, ten lud 
otrzymuje kapłańską posługę i znajduje wyraz 
swojej kapłańskiej jedności z Chrystusem przez 
Was […]. Widzę kościół wrocławski […] jako 
żywą wspólnotę ludu Bożego przez Was. Widzę 
te wszystkie wspólnoty miejscowe, parafialne, 
czy też inne, które się wokół Was skupiają, dla 
których Wy jesteście pasterzami […]. Wszystkie 
te wspólnoty pozdrawiam […]. Przekażcie 
im wszystkim pozdrowienie biskupa Rzymu 
[…]. Dziękuję za zaproszenie do tej katedry. 
Dziękuję, że mogę w niej nawiedzić przeszłość 
piastowską i późniejszą, dziękuję ze mogę się  
w niej zatrzymać przy grobie mojego przyjaciela 
śp. kard. Bolesława Kominka i przy nim się 
pomodlić. Dziękuję też, że mogę pobłogosławić 
kamienie pod budowę nowych kościołów, na 
znak mojej posługi, jaką w dniu 21 czerwca 
1983 r. dane mi było spełnić we Wrocławiu […]. 
Polecam się waszym modłom, waszej braterskiej 
i siostrzanej wspólnocie”.

Po spotkaniu papież zszedł do krypty, gdzie 

spoczywa kard. Kominek, a na zakończenie 

w kaplicy św. Jadwigi poświęcił kamienie 

węgielne pod budowę kościołów. Krótko po 

godz. 16.00, po ok. 7 godzinach spędzonych we 

Wrocławiu, udał się helikopterem w kierunku 

Góry św. Anny.

Zdjęcia-kadry z filmowej relacji z pobytu Jana Pawła II we Wrocławiu  
w 1983 r. przygotowanej przez Papieski Wydział Teologiczny  
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Druga papieska wizyta

Na drugą wizytę papieża przyszło stolicy 

Dolnego Śląska czekać aż 14 lat. VI piel-

grzymka papieża Polaka do Ojczyzny, która 

trwała od 31 maja do 10 czerwca 1997 r., 

przebiegała pod hasłem „Chrystus wczoraj, 

dziś i na wieki”. Tym razem to właśnie 

Wrocław znalazł się na samym początku 

wizyty w ojczyźnie papieża. W stolicy Dolnego 

Śląska Jana Paweł II spędził dwa dni – 31 maja  

i 1 czerwca. Wizyta ta była związana przede  

wszystkim z 46. Międzynarodowym Kongre-

sem Eucharystycznym, który odbywał się 

wówczas we Wrocławiu.

1 czerwca Ojciec Święty sprawował Statio 

Orbis, czyli mszę świętą wieńczącą Kongres 

Eucharystyczny. W wygłoszonej wówczas 

homilii Jan Paweł II nawiązał do istoty 

historii miasta: „Wrocław […]. Dokonały się 
tutaj zmiany, które dały początek nowej epoce  
w dziejach współczesnego świata […]. Kongres 
[Eucharystyczny] odbywa się w mieście 
bogatym w historię, bogatym w tradycje życia 
chrześcijańskiego […]. Wrocław jest miastem 
położonym na styku trzech krajów, które 
historia bardzo ściśle ze sobą połączyła. Jest 
poniekąd miastem spotkania. Jest miastem, 
które jednoczy. Tutaj w jakiś sposób spotyka 
się tradycja duchowa Wschodu i Zachodu”. 
To właśnie te słowa obrano jako motto misji 

Wrocławia w przyjętej rok później strategii 

rozwoju miasta „Wrocław 2000 Plus”. Czas 

pokazał, że był to bardzo konkretny owoc 

papieskiej wizyty. Hasło „Wrocław – miasto 

spotkań” to do dziś główny slogan reklamowy 

stolicy Dolnego Śląska. 

Wizyta w 1997 r. to nie tylko msza Statio Orbis, 

ale też wiele innych spotkań, np. procesja 

Bożego Ciała, przejazd papamobile ulicami 

Wrocławia, czy spotkanie modlitewne w Hali 

Stulecia. 
Zdjęcia-kadry z filmowej relacji z pobytu Jana Pawła II we Wrocławiu  

w 1997 r. przygotowanej przez Papieski Wydział Teologiczny  
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Zdjęcia-kadry z filmowej relacji z pobytu Jana Pawła II we Wrocławiu w 1997 r.  
przygotowanej przez Papieski Wydział Teologiczny
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Jan Paweł II jest od 1997 r. Honorowym 

Obywatelem Wrocławia. Przypomina też o nim  

kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt rozma- 

itych pomników, popiersi i tablic pamiąt-

kowych. Od 2005 r. ma także we Wrocławiu 

plac swojego imienia. Co ciekawe, jeszcze za 

życia Ojca Świętego wiadomo było, że Wrocław 

będzie go chciał uhonorować nazwą dużego 

placu lub jednej z głównych ulic w centrum 

miasta. Wybór padł na pl. 1 Maja, dlatego 

podczas dużej zmiany nazw topograficznych, 

do jakiej doszło po 1990 r., nazwy tego placu 

postanowiono nie zmieniać, zachowując ją dla 

papieża. Ponadto Jan Paweł II patronuje Szkole 

Podstawowej nr 51 w Leśnicy.

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Zdjęcie-kadr z filmowej relacji z pobytu Jana Pawła II we Wrocławiu w 1997 r.  
przygotowanej przez Papieski Wydział Teologiczny
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Polecamy nowy, kompleksowy serwis internetowy utworzony z okazji tegorocznego jubileuszu, poświęcony osobie oraz nauczania 
Jana Pawła II jp2online.pl oraz audycję Radia Wrocław z cyklu „Dźwiękowa historia” pt. „Papież, Wrocław, św. Jadwiga i pielgrzymki 

Polecamy także książkę pt. „Do Wrocławia przybywałem wiele razy... Kazania, wykłady i słowa pozostawione mieszkańcom Dolnego Śląska”, 
wydaną w 2008 r. przy współpracy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. 9

Polecamy filmowe relacje z pobytu Jana Pawła II we Wrocławiu 

przygotowane przez Papieski Wydział Teologiczny i dostępne 

m.in. na stronie www.pwt.wroc.pl

1983 r. - homilia wygłoszona na wrocławskim hipodromie

1983 r. - relacja ze spotkania w katedrze wrocławskiej

1997 r. - homilia wygłoszona podczas mszy Statio Orbis

jp2online.pl/intro.html
radiowroclaw.pl/articles/view/83359/Dzwiekowa-historia-Papiez-Wroclaw-sw-Jadwiga-i-pielgrzymki
https://youtu.be/CoBUJC1-Kw4
https://youtu.be/c9huJmZE7bg
https://youtu.be/YdO-xBgLXkQ

