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24 czerwca – 175. (a w latach przestępnych 

176.) dzień roku w kalendarzu gregoriańskim. 

Tego dnia w Kościele katolickim przypada wspo- 

mnienie św. Jana Chrzciciela – patrona archi- 

diecezji wrocławskiej i wrocławskiej katedry.  

To właśnie ten dzień decyzją Rady Miejskiej  

Wrocławia I kadencji został ustanowiony Świę-

tem Wrocławia, przez co św. Jan Chrzciciel,  

którego wizerunek znajduje się w centralnym  

sercowym polu herbu Wrocławia, stał się  

poniekąd patronem miasta. Podjęta 15 czerwca  

1991 r. uchwała [nr XXIV/140/91] weszła w życie  

w 1992 r.  W kwietniu 1996 r. miejscy radni 

II kadencji podjęli decyzję [uchwała nr XXV/ 

266/96], że Wrocław będzie świętował kilka  

dni, a 24 czerwca będzie kulminacją obchodów.  

Głównym celem kilkudniowego świętowania  

miało być „propagowanie i eksponowanie osią- 
gnięć Wrocławia”, jak zapisano w uchwale. Z tego  

względu powołano Radę Programową Święta  

Wrocławia oraz Komitet Honorowy złożony  

z kilkudziesięciu osób, m.in. prezydenta miasta,  

przewodniczącego RMW, arcybiskupa me- 

tropolity wrocławskiego, wojewody, prezesa  

Towarzystwa Miłośników Wrocławia, prze-

wodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni 

Wrocławia i Opola, a także laureatów tytułu 

Civitate Wratislaviensi Donatus. 

Zapis o dniu 24 czerwca jako Święcie Wrocławia  

znalazł się także w uchwalonym w maju 1996 r.  

statucie Wrocławia. To zazwyczaj właśnie tego  

dnia, podczas uroczystej, otwartej sesji Rady  

Miejskiej Wrocławia wręczane są ustanowione 

w 1993 r. tytuły Civitate Wratislaviensi Dona- 
tus, czyli honorowe obywatelstwa Wrocławia,  

Dzień 6, 8 czy 9 maja? A może 24 czerwca? Dni Wrocławia czy Święto Wrocławia? Jak 

Wrocław świętuje współcześnie, a jak bawił się w czasach PRL? Kiedy Wrocław bawił się 

najhuczniej? W dzisiejszym odcinku „Wrocławskich Historii” odpowiadamy m.in. na te pytania.

24 CzeRWCA 
    Święto Wrocławia – skąd się wzięło 

    i jak Wrocław świętował swoje milenium?

WROCŁAWSKIe HISTORIe 

Nagrody Wrocławia oraz Nagrody Prezydenta  

Wrocławia. W latach 1993–2019 nadano  

w sumie 35 honorowych obywatelstw, w tym  

kilka przyznanych pośmiertnie. W tym samym  

okresie Nagrody Wrocławia, przyznawane przez  

Radę Miejską Wrocławia za całokształt działań 

na rzecz miasta, trafiły w sumie do 89 osób i 31 

instytucji. Prezydent Wrocławia przyznanymi 

przez siebie w latach 1993–2019 nagrodami za 

działania i osiągnięcia w minionym roku uho-

norował w sumie blisko 150 osób i instytucji.

Idea kilkudniowego wielkiego świętowania 

nawiązywała do obchodzonych wcześniej Dni 

Wrocławia. Decyzją Rady Narodowej miasta 

Wrocławia ze stycznia 1956 r. miały być one 

organizowane na początku maja każdego roku,  

począwszy od 1956 r. Co zadecydowało o wybo- 

rze takiego terminu? Jak zapisano w uchwale, 

Dni Wrocławia miały się odbywać w tych dniach  

„dla upamiętnienia dnia wyzwolenia Wrocławia  
i powrotu tego miasta do Macierzy”. Nawet przez  

pół maja Wrocław bawił się i radośnie świę-

tował. Harce żaków nadodrzańskich, barwne 

zob. także „Wrocławskie Historie”:

Wrocław świętuje, czyli Dni Wrocławia w PRL

4 maja „Wrocław świętuje, czyli Dni ..., cz. 1”

5 maja „Wrocław świętuje, czyli Dni ..., cz. 2”

14 maja „Wrocław świętuje, czyli Dni  ..., cz. 3”

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/36a936297ff91c0807a47845f558d5b14a8cea92.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/a210d0990461c2a8b3c5550af18de364c766a832.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/0d36aa27aeeb2433931a34a34d112e66d96e9af3.pdf
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korowody, liczne koncerty, imprezy sportowe, 

rozmaite festyny, kiermasze, przeglądy mu- 

zyczne i teatralne, jarmarki, cepeliady, a także 

fajerwerki nad Odrą i oczywiście oficjalne uro- 

czyste akademie i spotkania, podczas których 

wręczano rozmaite nagrody i odznaki, przeci- 

nano wstęgi oraz odsłaniano różne tablice  

i pomniki. Wrocławianie dobrze się bawili,  

a władze miejskie chwaliły się swoimi osiągnię-

ciami i nagradzały mieszkańców. Tak – w dużym 

skrócie – wyglądały Dni Wrocławia w PRL. Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

W swojej 75-letniej powojennej historii Wro- 

cław najbardziej hucznie świętował w jubile- 

uszowym roku 2000 , gdy obchodził tysiąclecie 

istnienia. Świętowanie w 2020 r. przejdzie do 

historii jako dość nietypowe, bo obchodzone 

głównie w przestrzeni wirtualnej z uwagi na 

trwającą od marca epidemię COVID-19, która 

uniemożliwiła realizację wielu przedsięwzięć.

Plakat reklamujący milenium Wrocławia w 2000 r., fot. zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
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MILenIJne ŚWIęTO WROCŁAWIA

24 czerwca 2000 r. – tego dnia miała miejsce  

kulminacja obchodów tysiąclecia Wrocławia. 

W godzinach porannych na pl. Gołębim od- 

prawiona została msza św. w intencji miasta 

i tysiącletniego biskupstwa wrocławskiego. 

Liturgię odprawiono przy ołtarzu z 20-metro-

wym krzyżem. Celebrował ją legat papieski, 

ks. biskup Edmund Szota. Nabożeństwo 

zgromadziło licznych dostojników kościelnych, 

w tym 60 biskupów z kraju i z zagranicy, 

przedstawicieli władz państwowych i samorzą-

dowych, m.in. prezydenta Aleksandra Kwa- 

śniewskiego, premiera Jerzego Buzka, mar-

szałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, byłego 

prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie  

Ryszarda Kaczorowskiego, przewodniczącego 

NSZZ „Solidarność” Mariana Krzaklewskiego, 

wojewodę dolnośląskiego Witolda Krochmala,  

marszałka województwa Jana Waszkiewicza, 

prezydenta Wrocławia Bogdana Zdrojewskiego,  

przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia 

Jarosława Obremskiego, wielu senatorów, 

posłów, radnych oraz kilka tysięcy mieszkańców 

Wrocławia. Kazanie wygłosił arcybiskup metro- 

polita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz. 

Mówił o 1000-letniej historii miasta, jego  

wielokulturowej i wieloreligijnej tradycji oraz  

potrzebie tolerancji w nowym, rozpoczynającym  

się tysiącleciu.

Po nabożeństwie w zabytkowym Ratuszu odby- 

ła się uroczysta, milenijna sesja Rady Miejskiej 

Wrocławia. Wzięło w niej udział kilkuset zapro-

szonych gości z kraju i z zagranicy. Rozpoczął 

ją hymn narodowy. Radni byli przybrani w spe- 

cjalne szarfy. W czasie sesji nadano honorowe 

obywatelstwo Wrocławia Janowi Nowakowi-

-Jeziorańskiemu. Przyznano również Nagrody  

Wrocławia fotografikowi Stefanowi Arczyń-

skiemu, reżyserowi Sylwestrowi Chęcińskiemu, 

prof. Janowi Miodkowi oraz redakcji miesięcz-

nika „Odra”. Nagrody Prezydenta otrzymali: 

poeta Tymoteusz Karpowicz, nauczyciel muzyki  

Marek Zieliński, plastyk Tomasz Broda, woka-

listka Aleksandra Kurzak oraz niepełnosprawny 

sportowiec Ryszard Tomaszewski.

zob. także „Wrocławskie Historie”:

5 czerwca „Moje miasto”, czyli wystawa ...”

7 czerwca „Wrocław na milenijnych monetach ...”

13 czerwca „Honorowe obywatelstwa ...”

19 czerwca „Dwie wizje a herb jeden, ...”

Wszystkie prezentowane dalej fotografie wykonano podczas milenium Wrocławia w 2000 r.  

fot. za: „Kalendarz Wrocławski. Wrocław na przełomie tysiącleci” 2001

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/0eb638bd47bf4a407f3ae46d46fd589d43ed3d75.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/4f99e1c23c8e1909c8426e27432acaea54b876ca.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/504444b632c35ccb8115c1d67ef217ab1bb78b4b.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/289fcc159dd976563ecdb01d37fc31bc0d040cad.pdf
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W ramach obchodów Milenium Wrocławia 

już od początków czerwca odbyło się w stolicy 

Dolnego Śląska wiele rozmaitych imprez kultu- 

ralnych, zarówno tych o najwyższym znaczeniu 

gatunkowym, jak i tych lżejszych. Bez wątpienia 

do tych pierwszych zaliczyć można Koncert 

Czterech Narodów w wykonaniu artystów  

z Czech, Austrii, Niemiec i Polski, który odbył 

się 9 czerwca w kościele pw. św. Elżbiety. 

Nawiązywał do dziejów miasta, które w prze-

szłości należało kolejno do tych państw. 

Wystąpiła Praska Orkiestra Symfoniczna, chór 

Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz 

śpiewacy – soliści z Austrii i Niemiec. Wykonano 

wspólnie „IX Symfonię” Beethovena z finałową 

„Odą do radości”. Zespołem blisko 200 artystów 

dyrygował Tadeusz Strugała, wieloletni dyrek- 

tor festiwali „Wratislavia Cantans”. 21 czerwca  

w Sukiennicach odsłonięto milenijny „Sztandar  

pojednania” – wielkoformatowe malowidło na  

płótnie autorstwa poznańskiej artystki Krystyny  

Zegadłowicz. Obraz o wymiarach 28 na 10 m 
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przedstawiał kilka postaci trzymających się za  

ręce, symbolizując w ten sposób pojednanie 

pomiędzy różnymi religiami. Towarzyszyły mu  

mniejsze obrazy – sztandary zawieszone na  

latarniach wokół Rynku. Odsłonięciu malowideł  

towarzyszył „Koncert pojednania” w kościele  

św. Elżbiety – chóralna pieśń w kilku językach  

w wykonaniu chórów: katolickiego, prote-

stanckiego, prawosławnego i żydowskiego przy  

akompaniamencie Wrocławskiej Orkiestry Ka- 

meralnej „Leopoldina”. Organizatorem koncertu  

– dowodu współdziałania i wzajemnej tolerancji  

wrocławskich wyznań oraz jego dyrygentem  

– był Stanisław Rybarczyk. Ale obok tych wyso- 

kiej rangi artystycznej wydarzeń miały miejsce  

również i te bardziej ludyczne, jak prezentacja 

milenijnego dzieła wrocławskiego cukiernika 

Ludwika Kusaka. W Klubie Muzyki i Literatury 

pokazał on pomniejszony stukrotnie model  

wrocławskiego Ratusza wraz z Sukiennicami, 

wykonany z kilkudziesięciu kilogramów cukru  

z dodatkiem karmelu i żelatyny. 16 czerwca na 

pl. Wolności odbył się koncert „Milenijny Wielki 

Jazz” z udziałem wykonawców polskich i zagra- 

nicznych. 

Prawdziwa kulminacja imprez milenijnych, i tych  

religijnych, i miejskich miała miejsce w dniach 

od 23 do 25 czerwca. 23 czerwca w katedrze 

pw. św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem 

kard. Henryka Gulbinowicza odprawiono uro- 

czyste nabożeństwo z okazji tysiąclecia archi-

diecezji wrocławskiej. Wzięli w nim udział 

uczestnicy odbywającej się we Wrocławiu uro-

czystej Konferencji Episkopatu Polski. Obok  

biskupów polskich, przybyli na nią także biskupi 

czescy na czele z prymasem Miroslavem Vlkem,  

grekokatoliccy z Ukrainy i Słowacji oraz przed-

stawiciele innych wyznań. Na pl. Katedralnym 

odsłonięto Kolumnę Tysiąclecia, zwieńczoną  

figurą Chrystusa Króla upamiętniającą jubile- 

usz. W Muzeum Archidiecezjalnym otwarto  

składającą się z dwóch części wystawę obra-

zującą tysiąclecie biskupstwa wrocławskiego. 

W pierwszej części pokazano pamiątki po Ślą-

sku pogańskim oraz początki chrześcijaństwa, 

w tym najstarszą romańską rzeźbę kamienną 
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we Wrocławiu – figurę św. Jana Chrzciciela, 

patrona katedry i archidiecezji. Rzeźby św. Jana  

Chrzciciela, św. Jadwigi (patronki Śląska) oraz 

portret bł. Czesława (patrona Wrocławia) 

otwierały drugą część wystawy, prezentującej 

dzieje biskupstwa od XII w. do czasów współ- 

czesnych. Przedstawiono w niej m.in. sylwetki 

57 ordynariuszy od Jana po Henryka III Gulbi-

nowicza, wizerunki dostojników kościelnych, 

noty biograficzne, herby biskupie, pieczęcie, 

ilustracje z życia zakonów działających na 

Śląsku, stroje duchownych i wiele innych 

eksponatów. Otwarciu towarzyszył koncert 

Chóru Chłopięcego Poznańskich Słowików 

pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza. Jeszcze 

tego samego dnia w grekokatolickim kościele 

św. Wincentego przy pl. Nankiera odbyło się 

uroczyste milenijne nabożeństwo z udziałem 

biskupów rzymskokatolickich z nuncjuszem 

papieskim abp. Józefem Kowalczykiem na czele.

23 czerwca rozpoczął się Karnawał Świętojański  

– trzydniowy cykl blisko 300 imprez kultural-

nych – nawiązujący do obchodzonych corocznie  

Dni Wrocławia. Zainaugurował go milenijny 

zjazd wybitnych wrocławian, w którym uczest-

niczyło 27 osób. Niestety, wielu zaproszonych 

nie dotarło z powodu sędziwego wieku. Tych, 

którzy przybyli, powitał w trakcie uroczystego 

śniadania prezydent Wrocławia Bogdan Zdro-

jewski. Mimo deszczowej pogody odbyła się  

parada miast partnerskich Wrocławia. Barwny 

pochód przeszedł spod głównego gmachu 

Uniwersytetu Wrocławskiego ulicą Kuźniczą 

pod pręgierz w Rynku. Udział w nim wzięło  

ponad 300 osób. Na czele paradowali w łowic- 

kich strojach (nie wiedzieć dlaczego!) Zespół  

Pieśni i Tańca „Wrocław”, dalej szli przed-

stawiciele wrocławskich cechów, delegacje  

z niemieckiego Wiesbaden i amerykańskiego 

Charlotte, orkiestra dęta z Drezna, ubrani  

w średniowieczne stroje artyści z francuskiego 

Poitiers, którzy demonstrowali żonglerkę cho-

rągwiami, muzycy ukraińscy z Czernichowa, 

orkiestra dixielandowa z holenderskiej Bredy 

oraz ziejący ogniem i sypiący konfetti artyści  
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z Teatru Żywego na szczudłach. Wieczorem 

nad Odrą odbył się efektowny pokaz ogni 

sztucznych obserwowany przez dziesiątki ty- 

sięcy wrocławian. Znaczna część z nich udała  

się następnie na plac Gołębi, gdzie ponad 

300 artystów z kilku połączonych chórów 

wrocławskich oraz Orkiestry Filharmonii Wro-

cławskiej pod dyrekcją Marka Pijarowskiego 

wykonało po raz pierwszy w Polsce na wolnym 

powietrzu monumentalne dzieło Carla Orffa 

„Carmina Burana”. W tym czasie na Wyspie 

Słodowej odbywały się zabawy inspirowane 

ludowymi tradycjami związanymi z Nocą 

Świętojańską. Nie obyło się bez puszczania 

przez panny wianków na odrzańskich nurtach. 

24 czerwca wieczorem wrocławianie tłumnie 

bawili się w Rynku na występie Zespołu Pieśni  

i Tańca „Śląsk”, grupy Perfekt, Heleny Vondrac-

kovej oraz wrocławskiego kabaretu „Elita”. 

W Teatrze Polskim odbył się koncert galowy 

milenijnego Festiwalu Operowego „Wrocław 

2000”. Jego gwiazdami byli amerykańska woka-

listka Cheryl Studer i grecki wokalista Zachos 

Tersachis. Grała Orkiestra Opery Wrocławskiej 

pod batutą wiedeńskiego dyrygenta Karla Sol-

laka, a artyści wykonali fragmenty klasycznych 

oper włoskich. 

25 czerwca w ramach trzeciego dnia Karna-

wału Świętojańskiego w Rynku miała miejsce 

„Gala piosenki familijnej” prowadzona przez 

aktora Krzysztofa Tyńca. Wystąpili artyści Te- 

atru Lalek z przedstawieniem „Ostatnia pieśń 

Pulcinelli”, zadebiutowało Młodzieżowe Studio 

Musicalowe, wieczorem zaś tłumy bawiły się  

na koncertach zespołu Golec uOrkiestra i Kayah.  

Na pl. Wolności i pl. Solnym zakończył się trzy- 

dniowy „Blues Festiwal 2000”. Występowały 

na nim m.in. wrocławskie zespoły Easy Rider, 

The Crakers Band, Jack Baran&Blues Cen- 

nection, Honky Tonk i Recydywa Blues Band.  

Odbył się też benefisowy koncert organizatora  

festiwalu Włodzimierza Krakusa z udziałem 

Wojciecha Karolaka, Leszka Cichońskiego oraz 

Martyny Jakubowicz. Gwiazdami festiwalu byli 

czarnoskóry gitarzysta z Chicago Samie Fender 

z Guitar Workshop i grupa Dżem. Z kolei  

w kościele uniwersyteckim amatorzy muzyki 

poważniejszej mogli wysłuchać „Mszy korona-

cyjnej” Wolfganga Amadeusza Mozarta.

dr Krzysztof Popiński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


