
MISJA WROCŁAWIA 
 
Autor: dr hab. Wojciech Kucharski 

Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Wrocławia w 1983 r. w trakcie słynnej mszy 

na Partynicach powiedział o swoich związkach z grodem nad Odrą: „Do Wrocławia przybywałem 

wiele razy w mojej przeszłości. Przybywałem z Krakowa, zwłaszcza w tym czasie, kiedy 

arcybiskupem, a z kolei metropolitą wrocławskim był śp. kardynał Bolesław Kominek, pasterz 

ogromnych zasług dla Kościoła i 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 z Papieskim Wydziałem Teologicznym”. Faktycznie jeszcze jako Karol Wojtyła, 

późniejszy papież odwiedzał kilkakrotnie Wrocław od końca lat 40. XX w. Gdy był już arcybiskupem 

krakowskim do Wrocławia sprowadzała go bliska przyjaźń z kard. Bolesławem Kominkiem. W historii 

współczesnej miasta najważniejsze były jego dwie wizyty już jako papieża. W 1983 r., w trakcie 

stanu wojennego Jan Paweł II dawał nadzieję, na zmiany i odzyskanie upragnionej wolności. W mszy 

na Partynicach uczestniczyło ponad milion osób. W przemówieniu papieskim szczególnego 

znaczenia nabierały słowa o łaknących sprawiedliwości: „To łaknienie i pragnienie sprawiedliwości 

ujawniło się w sposób szczególny w ciągu ostatnich lat. Pragnę bardzo, jako pasterz Kościoła, 

a zarazem jako syn mojego narodu, potwierdzić to łaknienie i pragnienie, które płynie ze zdrowych 

pokładów ducha polskiego: z poczucia godności ludzkiej pracy, z miłości Ojczyzny 

oraz z solidarności, czyli z poczucia wspólnego dobra”. 

W 1997 r. w trakcie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego papież powiedział inne 

przełomowe słowa, które pozwoliły zrozumieć Wrocław od nowa: „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”. Stwierdzenie papieskie „Wrocław miasto spotkań” stało się inspiracją dla 

włodarzy miasta i zostało wpisane do strategii rozwoju i promocji miasta „Wrocław 2000 plus”. 

Dzisiaj istotnym elementem tożsamości miasta jest jego wielokulturowość wypływająca z niezwykle 

bogatej historii. 
 


