
2 CZERWCA 1979 ROKU,  

KAROL WOJTYŁA PO RAZ PIERWSZY ODWIEDZIŁ POLSKĘ JAKO JAN PAWEŁ II 

Pierwsza wizyta apostolska Jana Pawła II w Polsce miała miejsce od 2 do 10 czerwca 1979 roku i była 
wielkim przeżyciem duchowym dla milionów Polaków. Osiem czerwcowych dni roku było dla Polaków 
niezwykłym przeżyciem.  Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, kalwarię 
Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim oraz Nowy Targ. 

Atmosferę tej wizyty opisał Eugeniusz Piotrowski w książce „Nie umiem się nisko kłaniać”: 

13 VI 1979 

„Przeżyliśmy wspaniałą dziewięciodniową pielgrzymkę polskiego papieża Jana Pawła II.  Na powitanie 
pojechaliśmy samochodem do Warszawy.  Warszawa rozśpiewana i rozmodlona, ogromne tłumy 
rodaków na trasie triumfalnego przejazdu papieża z lotniska do katedry św. Jana.  Papież Jan Paweł II, 
nasz Karol, jechał w honorowej eskorcie motocykli, na pomysłowo zaadaptowanym starze.  Porządek 
na trasie był utrzymywany przez służbę kościelną, a tłumy milicji zostały dyskretnie rozlokowane w 
oficynach wzdłuż trasy. Przez dwa dni Warszawa żyła tylko papieżem. /…/ Kardynał Koning z Wiednia 
arcylapidarnie i arcysłusznie skomentował wizytę papieża w Polsce jednym zdaniem: „Trzęsienie 
ziemi od Warszawy po Ural”.  Papież niewątpliwie zatrząsnął sumieniami istnień ludzkich tego 
obszaru.  Papież odkrył światu ukryte rezerwy (termin tyleż ulubiony przez czerwonych kacyków, co 
wyświechtany) w tłumach Polaków zgromadzonych we wszystkich miejscach, gdzie się pokazał. /…/ 
Wśród tłumów wiwatujących i żegnających papieża, uczestników polowych nabożeństw wyróżniała 
się szczególnie duża grupa młodzieży, co jest krzepiące.  Sztafeta pokoleń, która ma przejąć katolicką 
schedę przodków, wzbudza więc optymizm. /…/ bo oznacza, że 35 lat ogłupiającej super-propagandy 
szczęśliwie wiele zła w młodych sumieniach nie uczyniło!  I tak trzymać, polska młodzieży! Przy 
pomocy swojego nowego idola- papieża- jesteście w stanie bardzo dużo zmienić w tym 
pseudosocjalistycznym grajdołku”. 

Na zakończenie tej historycznej mszy świętej padły słowa najczęściej cytowane spośród wszystkich, 
które podczas wszystkich swych pielgrzymek do ojczyzny wygłosił Jan Paweł II.  W wigilię Zesłania 
Ducha Świętego przyzywał go słowami:  

Video- Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi.  

youtu.be/MNYt_FFxePk?t=6 

I wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł IUI papież, wołam z całej głębi tego 
tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: 

Niech zstąpi Duch Twój! 

Niech zstąpi Duch Twój! 

I odnowi oblicze ziemi. 

Tej Ziemi!   

http://youtu.be/MNYt_FFxePk?t=6


Żegnając ojczystą ziemię rzekł: Żegnam Polskę, żegnam swoją ojczyznę.  Tu się głos jego załamuje.  
Papież klęka na ziemi, całuje ją. „Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch 
Święty. Wszyscy płaczą, on też. 

 

Warszawa wita Papieża 

 

Warszawa, Plac 
Zwycięstwa 



W hołdzie żołnierzom poległym za ojczyznę 

 

              Msza św. dla Ślaska 



U stóp Panny Jasnogórskiej 

 

W kościele Mariackim, gdzie niegdyś spowiadał 



W kościele wadowickim przy swoje 
chrzcielnicy 

 

Pożegnanie na Błoniach Krakowskich 

Opracowanie: 

Danuta Piotrowska 
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