
Wiadomo Wam, że papież 
w czerwcu br. przybywa  

do Polski. Jest to poważne  
wydarzenie o charakterze  

politycznym i nie mamy powodu, 
by się z niego cieszyć.

 Fragment tez do rozmów  
Edwarda Gierka  

z Leonidem Breżniewem   
przed wizytą w Moskwie  

12–13 marca 1979 r.

You are aware that the Pope  
is coming to Poland in June  

of this year. It is a serious event 
of a political character and we 

have no reason to be overjoyed. 

An excerpt from Edward Gierek’s notes  
for the talks with Leonid Brezhnev  

before his visit to Moscov  
on March 12-13th, 1979.

Dzięki tej pielgrzymce  
dokonało się wielkie  

obudzenie serc i umysłów  
milionów Polaków, dokonała się 

wielka moralna przemiana  
w życiu społecznym naszego kraju. 

 Komunikat Konferencji Episkopatu Polski, 
7 września 1979 r.

Thanks to this pilgrimage a great  
awakening of hearts and minds  

of millions of Poles as well  
as enormous moral transformation  

in the social life in our country  
took place.

A communiqué of the Episcopate of 
Poland, September 7th, 1979.
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Jana Pawła II do Polski   



I dlatego – zanim stąd odejdę,  
proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo,  

któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli  
z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia  

w nas Chrystus na chrzcie świętym,  
– abyście nigdy nie zwątpili 

i nie znużyli się, i nie zniechęcili, 
– abyście nie podcinali sami 

tych korzeni, z których wyrastamy.

Homilia wygłoszona w czasie mszy św. odprawionej na Błoniach

So, before going away, I beg you to accept once again, 

the whole of the spiritual legacy which bears the name of „Poland”, 

with the faith, hope and charity that Christ poured into us at our holy Baptism. 

I beg you never to lose your trust, nor be defeated, nor be discouraged.  

Do not cut yourselves off the roots which are our origins.

From a homily at a holy mass at Kraków Błonie

„Wstańcie, chodźmy…” 
Pierwsza pielgrzymka 
Jana Pawła II do Polski 

Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski trwała 
w  dniach od 2 do 10 czerwca 1979 r. Zamiar odwiedzenia 
swojej ojczyzny polski papież wyraził już kilka dnia po wybo-
rze na Stolicę Piotrową. Intensywne negocjacje między pol-
skim Episkopatem a komunistycznym rządem PRL trwały 
od grudnia 1978 r. Władze PRL usiłowały na różne sposoby 
odwlec przyjazd Jana Pawła II. Jako możliwy termin wizyty 
proponowały rok 1982, czyli 600-lecie sanktuarium na Jas-
nej Górze. W lutym 1979 r. – na skutek rozmów z prymasem 
Stefanem Wyszyńskim i dyplomacją watykańską komuniści 
polscy zgodzili się na przyjazd papieża jeszcze w tym roku. 
Oficjalne zaproszenie do złożenia wizyty Episkopat Polski 
wystosował 22 lutego, a władze państwowe 2 marca 1979 
r. W trakcie pielgrzymki Jan Paweł II odwiedził Warszawę 
(2 czerwca), Gniezno (3 czerwca), Częstochowę (4-6 czerw-
ca). Od 6 czerwca do 10 czerwca przebywał w Krakowie. 
W tym czasie odwiedził także Kalwarię Zebrzydowską, Wa-
dowice, Oświęcim i Nowy Targ. W samym Krakowie spotkał 
się z  wiernymi na Skałce, w opactwie Cystersów w Mogile 
oraz na krakowskich Błoniach. Szacuje się, że w spotkaniach 
z Janem Pawłem II uczestniczyło w tych dniach 10 milionów 
Polaków. W komunikacie Konferencji Episkopatu Polski 
podsumowującym pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyny na-
pisano: „Tym wyjątkowym w dziejach Narodu wydarzeniem 
żyć będą całe pokolenia Polaków”.

„Let us rise and move forward…” 
The first pilgrimage 
of John Paul II to Poland

John Paul’s II first pilgrimage to Poland lasted from June 2nd till June 
10th, 1979. The intention to visit his native country was expressed 
by the Pope just a few days after being elected to St. Peter’s Throne. 
Intensive negotiations between the Polish Episcopate and the commu-
nist government of The Polish People’s Republic lasted from December 
1978. The Polish authorities invented numerous ways to postpone the 
arrival of John Paul II. A possible date was 1982 to celebrate the 600 
years of the shrine at Jasna Góra. In February of 1979, following the 
negotiations with Stefan Wyszyński, The Primate of Poland, as well 
as Vatican diplomats, Polish communists consented to The Pope’s visit 
the same year. The official invitations to pay a visit were issued by 
the Polish Episcopate on February 22nd, and the Polish authorities on 
March 2nd, 1979. During the pilgrimage John Paul II paid a visit to 
Warsaw (June 2nd), Gniezno (June 3rd), Częstochowa (June 4th-6th). 
Between June 6th and 10th The Pope stayed in Kraków and in the 
meantime travelled to Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim 
and Nowy Targ. In Kraków itself The Pope met the faithful at Skałka, 
Cisterian Abbey in Mogiła, and Kraków Błonie. It is estimated that 
10 million Poles attended the meetings with John Paul II at that time. 
In the communiqué following the visit of John Paul II to his native 
country the Conference of the Episcopate of Poland stated that “this 
exceptional event in the history of the Polish nation will have influence 
on the lives of many generations of Poles to come.”


