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Jubileuszowe XV Dni Wrocławia w 1970 r. 
zostały zainaugurowane wyjątkowo wcześnie, 
bo już 1 maja, i jak donosiły ówczesne media, 
połączone były nie tylko z obchodami „XXV 
rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem i powrotu do 
Polski Ziem Zachodnich i Północnych”, ale także 
z dwudniowymi uroczystościami 25-lecia pol-
skiej administracji Kościoła rzymskokatolickiego 
na tych terenach. Program obfitował nie tylko 
w wiele imprez masowych, ale także w kilkana-
ście oficjalnych wydarzeń. 3 maja w Urzędzie 
Stanu Cywilnego, popularnie zwanym wówczas 
Pałacem Ślubów, uroczyście nadano imiona 
10 dzieciom, których rodzice urodzili się we 
Wrocławiu dokładnie 25 lat temu. 4 maja oko-
licznościową akademią w Operze uczczono 
otwarcie zelektryfikowanej linii Wrocław–
Poznań i zajęcie przez Dolnośląski Okręg Kolei 
Państwowych we Wrocławiu pierwszego miej-
sca we współzawodnictwie między okręgami 
DOKP w 1969 r. 5 maja dowództwo Śląskiego 
Okręgu Wojskowego zorganizowało spotka-
nie dwóch pokoleń: „tych, którzy toczyli walkę 
z okupantem” jak podała ówczesna prasa i tych, 
którzy wtedy służyli w wojsku. Z tej okazji 
grupa oficerów-weteranów otrzymała wysokie 
odznaczenia wojskowe i państwowe. 6 maja 
złożono kwiaty na grobach żołnierzy polskich 
i radzieckich, na pl. Wolności odbyła się uro-
czysta odprawa wart Garnizonu Wrocław, zaś 
w Auli Leopoldyńskiej odbyła się okoliczno-
ściowa sesja „Powrót Wrocławia do Macierzy”, 
podczas której pionierzy spotkali się m.in. z mło-
dzieżą szkolną. Podczas Dni Wrocławia swój 
finał we Wrocławiu miały dwie piesze Sztafety 

Dni Wrocławia w latach 70. upływały pod znakiem nie tylko oficjalnych akademii, 
ale także dużych imprez masowych – kiermaszy, koncertów i festynów, a także 
– będących chyba największą atrakcją – pokazów fajerwerków, które były oglądane 
przez tysiące wrocławian. W niektórych latach liczba przygotowanych na Dni 

Wrocławia mniejszych i większych wydarzeń dochodziła nawet do dwustu.  

5 MAJA 
 Wrocław świętuje, czyli Dni Wrocławia 

w PRL, cz. 2

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Kiermasz książek nad fosą podczas Dni Wrocławia ’70,  
w tle dom handlowy PDT, fot. Stanisław Kokurewicz 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 

Zwycięstwa i Wolności – jedna z Chełma 
Lubelskiego, druga z Kołobrzegu – zorganizo-
wane z okazji „zwycięstwa nad faszyzmem”. 
W ramach świętowania rocznicy zakończenia 
wojny 9 maja w Hali Ludowej odbyła się akade-
mia, a po niej wielki karnawał nad Odrą, w cza-
sie którego „podziwiano barwny, pływający 
korowód, ciekawe iluminacje świetlne i pokaz 
ogni sztucznych”. Wśród propozycji takich jak 
wystawy, koncerty i festyny wrocławianom 
szczególnie przypadł do gustu ogromny kier-
masz książek zorganizowany nad fosą miej-
ską wzdłuż Podwala jako Dni Oświaty, Książki 
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Zabytkowy tramwaj „Jaś” udostępniony 9 maja 1970 r. 
fot. za: „Kalendarz Wrocławski” 1971

i Prasy. Choć dominowały oczywiście książki 
poprawne politycznie, to jednak niejednokrot-
nie udawało się znaleźć ciekawe pozycje. Nową 
atrakcją był także zabytkowy tramwaj „Jaś” z ini-
cjatywy Towarzystwa Miłośników Wrocławia 
zrekonstruowany na wzór wozów z XIX w. przez 
MPK, Pafawag, Dolmel i ZNTK. Jego kursy szla-
kiem zabytków i nowoczesnej architektury zain-
augurowano 9 maja. 

Uroczystość wręczenia nagród miasta Wrocławia podczas inauguracji Dni 
Wrocławia ’70, fot. Stanisław Kokurewicz / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Wśród wielu wydarzeń Dni Wrocławia w 1971 r. 
szczególne miejsce zajmowało zorganizowane 
pod patronatem TMW w kinie „Śląsk” spotka-
nie kilkuset młodych robotników, studentów 
i uczniów z byłymi więźniami niemieckich obo-
zów pracy przymusowej. Uczestnicy tego spo-
tkania wysłali do swoich znajomych na całym 
świecie ponad 1200 pocztówek z apelem 
o pokój. W niemal wszystkich wrocławskich 

Hejnalista odgrywający wrocławski hejnał z ratuszowej wieży w dniu 
inauguracji XVI Dni Wrocławia; w tle fragment Rynku i wieża 

kościoła św. Elżbiety, 6 maja 1971 r., fot. Stanisław Kokurewicz 
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Inauguracja XVI Dni Wrocławia – przed zachodnim portalem Ratusza 
rozpoczęcie święta ogłasza rajca miejski w towarzystwie pocztyliona 

i podchorążych armii Księstwa Warszawskiego, 6 maja 1971 r. 
fot. Stanisław Kokurewicz / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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Festyn pod Iglicą z okazji Dni Wrocławia ‘72 oraz 25-lecia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”, 7 maja 1972 r. 
fot. Stanisław Kokurewicz / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

kościołach odbyły się uroczystości poświęcone 
Polakom, którzy zginęli podczas II wojny świato-
wej. 10 maja reportażem o wrocławskim Rynku 
rozpoczęto emisję II programu telewizyjnego dla 
Wrocławia.

W kolejnych latach, podobnie jak i wcześniej, 
nie brakowało ani oficjalnych akademii, ani 
wielu imprez masowych, takich jak koncerty, 
festyny czy kiermasze książki. Dużą popularno-
ścią w 1972 r. cieszył się m.in. występ zespołu 
Mazowsze, kiermasz pamiątek oraz wystawa 
fotograficzna „My wrocławianie”. Rok później 
wyjątkowy charakter miało spotkanie człon-
ków Klubu Ludzi ze Znakiem P, które odbyło się 
w Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Kraińskiego, 
w miejscu, gdzie w czasie wojny mieścił się 
obóz pracy przymusowej. Jak zwykle podczas 
Dni Wrocławia nie mogło zabraknąć tradycyj-
nego spotkania pionierów i odsłonięcia tablic 
pamiątkowych. 9 maja 1973 r. z okazji 25. rocz-
nicy Światowego Kongresu Intelektualistów 
w Obronie Pokoju, który odbył się na Politechnice 
Wrocławskiej w 1948 r., odsłonięto tablicę przy-
pominającą o tym wydarzeniu, zaś dzień wcze-
śniej w głównym gmachu ówczesnej Akademii 
Rolniczej [ob. Uniwersytet Przyrodniczy] odsło-
nięto tablicę poświęconą „pamięci bohaterów 
II wojny światowej i walk o utrwalenie władzy 
ludowej”. Szczególną atrakcją był pokaz sztucz-
nych ogni, jaki zorganizowano na zakończenie 
XVIII Dni Wrocławia w 1973 r.

Tłum na moście Pokoju obserwujący pokaz sztucznych ogni nad Odrą 
przygotowany na zakończenie XVIII Dni Wrocławia, 9 maja 1973 r. 

fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 

Wesołe miasteczko przy ul. Powstańców Śląskich – jedna z głównych atrakcji 
Dni Wrocławia ’74, fot. Stanisław Kokurewicz / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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Kiermasz prac studentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu (ob. ASP) zorganizowany obok budynku uczelni 

na pl. Polskim w ramach Dni Wrocławia ’74, 9 maja 1974 r. 
fot. Stanisław Kokurewicz / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Autobus „Fredruś” oddany do eksploatacji w 1974 r. 
fot. za: „Kalendarz Wrocławski” 1975

W 1974 r. przygotowano kilka nowości dla naj-
młodszych – i nie tylko – wrocławian, a wśród 
nich cieszące się ogromną popularnością wesołe 
miasteczko zlokalizowane przy ul. Powstańców 
Śląskich. W maju 1974 r. po raz pierwszy można 
było przejechać przez miasto zabytkowym auto-
busem nazwanym „Fredruś”, który od tej pory 
miał wozić turystów. Historyczny dyliżans pocz-
towy woził chętnych natomiast jedynie podczas 
Dni Wrocławia.

W 1975 r. Dni Wrocławia były obchodzone 
bardzo hucznie, co nie może dziwić, jeśli weź-
miemy pod uwagę, że były połączone z obcho-
dami 30. rocznicy zakończenia wojny. Wrocław 
świętował ponad tydzień – od 6 do 14 maja. 
Jak zwykle miejscy włodarze szczycili się osią-
gnięciami ostatnich czasów i sukcesami w zago-
spodarowywaniu miasta. Z okazji obchodów 
remontu doczekał się zabytkowy zegar na wro-
cławskim ratuszu. Na Rynku uroczyście poże-
gnano uczestników II wrocławskiej wyprawy 
w góry wysokie „Himalaje–Karakorum 1975” 
zorganizowanej m.in. przez Wrocławski Klub 
Wysokogórski. To właśnie jej uczestnicy, pod 
wodzą kierownika wyprawy Janusza Fereńskiego 
[zob. Wrocławianin na szczytach świata – Janusz 
Fereński] 28 lipca 1975 r. zdobyli dziewiczy 
ośmiotysięcznik ‒ Broad Peak Middle. Wśród 
inwestycji tamtego okresu nie brakowało też 
takich, które były zrealizowane w ramach popu-
larnego wówczas tzw. czynu partyjnego. Jak 
donosiły media, w efekcie „przybyła miastu 

dodatkowa produkcja, nowe zieleńce i parki, dosko-
nalsze drogi i ulice”. Uroczyście oddano do użytku 
obejście wrocławskiej dzielnicy Psie Pole, które 
pozwoliło na szybki i bezkolizyjny przejazd z cen-
trum miasta na trasę do Warszawy. Centralne 
uroczystości odbyły się 7 maja. Podczas akade-
mii w Teatrze Polskim wręczono rozmaite odzna-
czenia i nagrody, potem delegacje udały się na 
cmentarze żołnierzy polskich i radzieckich, by 
złożyć tam kwiaty. Tego dnia odsłonięto także 
tablicę na Willi Colonia, w której 6 maja 1945 r. 
został podpisany akt kapitulacji Festung Breslau 
[zob. „Wrocławskie Historie” z 6 i 7 maja]. Dzień 
później tablicę ku czci pionierów dolnoślą-
skiego kolejnictwa odsłonięto na ścianie fronto-
wej Dworca Głównego. 12 maja Towarzystwo 
Miłośników Wrocławia zorganizowało tra-
dycyjne spotkanie dla pionierów, tym razem 
w formie wieczornicy, na którą przybyło ponad 
400 osób. Muzeum Historyczne przygotowało 
natomiast wystawę „Zwycięstwo 1945” prezen-
towaną w podziemiach Wzgórza Partyzantów. 
Wystawa opowiadała o oblężeniu Wrocławia 
i pierwszych dniach po zakończeniu walk. 
W jej uroczystym otwarciu uczestniczył m.in. 
radziecki oficer Omar Jachjajew, który „walczył 

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/3566261d67862845c7eed71bf8cfd4889d1d650c.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/3566261d67862845c7eed71bf8cfd4889d1d650c.pdf
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Wystawa przemysłowa „Fabryczny maj” zorganizowana w ramach 
obchodów XXI Dni Wrocławia w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej 

we Wrocławiu przy ul. Świerczewskiego [ob. ul. Piłsudskiego]. 
Pod sufitem szybowiec „Cobra” wyprodukowany we wrocławskich 
Zakładach Szybowcowych, 7–9 maja 1976 r., fot. Zbigniew Nowak 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
Dekoracja świetlna na moście Grunwaldzkim podczas Dni Wrocławia ’75 

fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

o wyzwolenie Wrocławia” i był obecny przy 
podpisywaniu aktu kapitulacji Festung Breslau. 
Jak każde Dni Wrocławia, tak i te w 1975 r. nie 
mogły obyć się bez tradycyjnych koncertów, 
kiermaszy, festynów i imprez sportowych. Jedną 
z głównych atrakcji muzycznych był występ 
Mieczysława Fogga.

Wystawa „Zwycięstwo 1945” w podziemiach Wzgórza Partyzantów, 
gdzie mieścił się wówczas oddział Muzeum Historycznego, 6 maja 1975 r. 

fot. Stanisław Kokurewicz / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
Plenerowe widowisko „Barwy historią pisane” podczas XXIII Dni Wrocławia, 

6 maja 1978 r., fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
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Cepeliada ’78 – występ zespołu folklorystycznego na estradzie 
na wrocławskim Rynku, 8 maja 1978 r, fot. Zbigniew Nowak 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Wrocławska Giełda Staroci i Osobliwości na Wzgórzu Partyzantów 
zorganizowana przez Wrocławski Klub Kolekcjonerów 

i Międzyorganizacyjny Dzielnicowy Dom Kultury Fabryczna w ramach 
„Fabrycznego maja” z okazji XXI Dni Wrocławia, 7–9 maja 1976 r. 

fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Występy zespołów folklorystycznych w ramach „Fabrycznego maja” podczas 
XXI Dni Wrocławia w amfiteatrze przy Zamku w Leśnicy, 8 maja 1976 r. 

fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Występ Mieczysława Fogga na Wzgórzu Partyzantów 
w czasie Dni Wrocławia, 6 maja 1975 r. 

fot. Stanisław Kokurewicz / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”



Zobacz także „Wrocław świętuje, czyli Dni Wrocławia w PRL, cz. 1” (lata 50. i 60.)

Dni Wrocławia organizowane w drugiej połowie 
lat 70. pełne były wielu imprez w całym mie-
ście. Niekiedy wydarzeniom niedużym i po pro-
stu zwyczajnym, niczym się niewyróżniającym, 
nadawano dodatkowy wydźwięk, włączając je do 
obchodów Dni Wrocławia. Nadal organizowano 
ogromne kiermasze książek, koncerty, wystawy 
i pokazy sztucznych ogni, którym towarzyszyły 
rozmaite iluminacje najważniejszych obiektów 
w mieście. Nowością były np. wystawy przemy-
słowe pod hasłem „Fabryczny maj”. W 1978 r. 
popularnością wśród wrocławian i przyjezd-
nych cieszyła się też np. kilkudniowa Cepeliada 
na wrocławskim Rynku. Do ciekawszych imprez 
Dni Wrocławia pod koniec lat 70. zaliczyć można 
także np. widowiska historyczne w Rynku, otrzę-
siny kapeli ulicznej „Dreptaki”, które w 1979 r. 
odbyły się pod pomnikiem Fredry, imprezę pod 
nazwą „Wrocławski czas” czy ogromne wido-
wiska plastyczno-muzyczne połączone z poka-
zem sztucznych ogni organizowane zazwyczaj 
na zakończenie obchodów Dni Wrocławia. Co 
ciekawe, to właśnie podczas Dni Wrocławia 
w 1978 r. Stare Jatki, które remontowane 
były od 1951 r., zostały przekazane we wła-
danie nowym gospodarzom – Związkowi 
Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) oraz 
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Archeologiczno-
Konserwatorskiemu (WOAK).

Dni Wrocławia w latach 80. wielu wrocławian 
zapewne jeszcze dobrze pamięta. O nich we 
„Wrocławskich Historiach” już za kilka dni.
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Uroczyste otwarcie Starych Jatek we Wrocławiu podczas XXIII Dni 
Wrocławia; na zdjęciu uliczna mennica zorganizowana na Jatkach 
oraz tłum wrocławian biorących udział w otwarciu Starym Jatek, 

7 maja 1978 r., fot. Zbigniew Nowak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/36a936297ff91c0807a47845f558d5b14a8cea92.pdf

