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Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie
i za to wam dziękuję - Jan Paweł II.
Światowe Dni Młodzieży w papieskich Wadowicach

Światowe Dni Młodzieży już za nami. Był to wyjątkowy czas nie tylko dla Krakowa, ale
również dla Wadowic. Nasze miasto jako miejsce narodzin inicjatora tych wyjątkowych spotkań
gościło tysiące młodych pielgrzymów, którzy przyjechali zobaczyć miejsca związane ze św. Janem
Pawłem II. Łącznie na Światowe Dni Młodzieży zarejestrowało się 356 294 pielgrzymów ze
187 krajów! W naszych domach i szkołach w Wadowicach przyjęliśmy ok. 2 tys. młodych ludzi
z Australii, Botswany, Filipin, Francji, Ghany, Indonezji, Kanady, Kenii, Seszeli, Singapuru, Sri
Lanki, Stanów Zjednoczonych, Ugandy, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Dla pielgrzymów przebywających wtedy w Wadowicach przygotowano specjalną
organizację miasta. Aby ułatwić im poruszanie się wyznaczono kilka stref: sacrum, komunikacji
i parkingów, rozrywki i wypoczynku oraz wyżywienia. Strefa żywieniowa była zorganizowana na
Placu Kościuszki. To właśnie tu podczas całego tego tygodnia nasi goście otrzymywali ciepłe
posiłki przygotowywane przez lokalnych restauratorów. Zorganizowano również sieć parkingów,
część z nich specjalnie przygotowanych w tym celu. Msze i katechezy odbywały się na rynku.
Światowe Dni Młodzieży to czas modlitwy i refleksji…
ŚDM to przede wszystkim wydarzenie o charakterze religijnym ze wspólną modlitwą
i refleksją. Codziennie od środy do piątku (27 – 29 lipca 2016 r.) na Placu Jana Pawła II oraz
w kościele św. Piotra Apostoła odbywały się katechezy, na które składały się wspólne modlitwy,
Słowo Boże oraz konferencje. Był również czas na zadawanie pytań przez młodych pielgrzymów.
Nasi goście chętnie uczestniczyli w tych spotkaniach, prowadzonych przez zaproszonych biskupów,
w języku angielskim (Plac Jana Pawła II) oraz włoskim (kościół św. Piotra Apostoła). Jednym
z tych wyjątkowych gości był kardynał Sean Patrick O’Malley arcybiskup Bostonu. Po
wygłoszonej katechezie kard. O’Malley przewodniczył uroczystej Mszy św. przed wadowicką
bazyliką.

Pielgrzymi wraz ze swoimi duszpasterzami wykorzystywali każdą wolną chwilę na
modlitwę. Modlące się grupy młodzieży rozważające wspólnie słowa Ewangelii można było
spotkać na skwerach miejskich i rynku, gdzie na dużym ekranie transmitowano główne
uroczystości ŚDM z udziałem papieża Franciszka.
Szczególnym punktem wizyty w Wadowicach dla wszystkich uczestników ŚDM, oprócz
Domu Rodzinnego św. Jana Pawła II była Bazylika pw. Ofiarowania NMP, gdzie Karol Wojtyła
przyjął pierwsze sakramenty. Na wejście do wadowickiej Bazyliki Mniejszej trzeba było czekać
kilkadziesiąt minut, a chrzcielnica przy której ochrzczono późniejszego papieża pozostawała cały
czas otoczona modlącymi się pielgrzymami. Szacuje się, iż w tym okresie wadowicką farę
nawiedziło ok. 30 tys. wiernych. Dla szukających modlitewnego skupienia, ojcowie Karmelici Bosi
i księża Pallotyni przygotowali wieczorne adoracje Najświętszego Sakramentu w karmelitańskim
klasztorze „na Gorce”. Modlitwy, w których pielgrzymi licznie uczestniczyli, prowadzono w języku
polskim, angielskim i po łacinie.
Festiwal Młodych w Wadowicach
Światowe Dni Młodzieży to nie tylko niezapomniane spotkania duchowe, ale również moc
wrażeń, których dostarczył Festiwal Młodych. Miał on także swoją odsłonę w Wadowicach –
„mieście, w którym wszystko się zaczyna”. Dla pielgrzymów przybywających z całego świata
przygotowano prawdziwą muzyczną ucztę!
We wtorek (26 lipca) w przededniu Festiwalu Młodych na wadowickiej scenie odbył się
koncert „Muzyka z duszą”, podczas którego swoje muzyczne przesłanie prezentowali raper TAU
oraz zespól New Day. Szczególnie w pamięć słuchaczy zapadł TAU, który przeplatał swój występ
osobistym świadectwem wiary. W środę (27 lipca) odbył się pierwszy dzień Festiwalu Młodych.
W klimacie „na ludowo” wystąpiły zespoły folklorystyczne i folkowe ze Słowacji i Węgier oraz
reprezentująca Polskę – Kapela Hanki Wojciak, która została serdecznie przyjęta przez
międzynarodową widownię. W radosny nastrój wprowadził słuchaczy dzięki swoim balladom
amerykański piosenkarz Ryan Tremblay. Przy jego muzyce wszyscy świetnie się bawili. Tańce
pielgrzymów na Placu Jana Pawła II ośmieliły również mieszkańców, którzy przyłączyli się do
wspólnej zabawy. Drugi dzień festiwalu (28 lipca) skoncentrowany był na Świętym Janie Pawle II.
Na wieczór przygotowano długo oczekiwaną premierę multimedialnego widowiska muzycznego
„Święty z Wadowic”. Przedstawienie nie tylko prezentowało osobę Papieża Polaka, ale również
jego dokonania i wpływ na dzieje ludzkości. Wśród wykonawców znalazło się wielu znanych
polskich artystów: Jan Nowicki, Urszula Grabowska, Radosław Krzyżowski, Czesław Mozil,
Natalia Niemen, Magda Steczkowska, Hanka Wojciak, Kuba Badach, Andrzej Lampert. Całemu

przedstawieniu

towarzyszyła

nowoczesna

multimedialna

oprawa.

Wśród

zgromadzonej

publiczności pełne wzruszeń widowisko przywołało osobiste wspomnienia związane z św. Janem
Pawłem II. W piątek wieczorem (29 lipca) odbył się koncert muzyki filmowej „Muzyka wiecznie
żywa” prezentowany przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach. Młodzi artyści
z wielkim kunsztem wykonywali najpopularniejsze motywy ze światowej kinematografii. Ich
występ spodobał się międzynarodowej publice zgromadzonej na Placu Jana Pawła II. Ostatni dzień
Festiwalu (31 lipca) zdominował wieczorny koncert „Na deser”. Ten dzień, kończący Światowe Dni
Młodzieży, był również dniem podziękowania dla mieszkańców i dla wszystkich zaangażowanych
w to wydarzenie. Na scenie w Wadowicach zagrał Rafał Brzozowski wraz z zespołem The Voices.
Gość wieczoru z okazji ŚDM przygotował specjalny repertuar, który obejmował popularne utwory
religijne w nowej aranżacji. Nie zabrakło również jego największych przebojów. Publiczność
zgromadzona na rynku chętnie włączyła się do wspólnej zabawy i śpiewu.
ŚDM na sportowo w Wadowicach, czyli „Nawet Święty w piłkę kopał”
W ramach Światowych Dni Młodzieży przygotowano dla pielgrzymów również szereg
innych aktywności. Jedną z nich była propozycja zwiedzania okolic Wadowic… z kajaka! Wielu
naszych młodych gości skorzystało z tej możliwości i wyruszyło na wyprawę szlakiem wodnym.
Około 300 osób z rożnych krajów świata dzięki tej wyprawie poznało walory przyrodnicze
rodzinnego miasta Jana Pawła II. Dla fanów siatkówki i piłki nożnej zorganizowano
międzynarodowe rozgrywki. W meczach towarzyskich piłki nożnej na stadionie Miejskiego Klubu
Sportowego „Skawa” zagrali młodzi przedstawiciele Polski, Ghany i Botswany. Goście z państw
afrykańskich w przerwach pomiędzy połowami poszczególnych meczy prezentowali widowni
i rywalom swoje narodowe pieśni. Natomiast mecze siatkówki organizowane na Bulwarach nad
Skawą szczególnie przypadły do gustu Amerykanom i Polakom, którzy pokazali naprawdę wysoki
poziom podczas tych sportowych rozgrywek. Dla wielbicieli nocnego kina w Parku Miejskim
przygotowano specjalny seans na Światowe Dni Młodzieży. W wygodnych leżakach, pod
rozgwieżdżonym niebem przy kameralnym świetle parkowych lamp młodzi pielgrzymi oglądali
film „Szukałem Was” poświęcony Janowi Pawłowi II.
Witamy w mieście Świętego Jana Pawła II, czyli sdmwadowice2016.pl
Źródłem informacji dla osób odwiedzających w tym czasie Wadowice była specjalnie
przygotowana na ten czas strona internetowa sdmwadowice2016.pl. Na bieżąco informowała
o wydarzeniach w mieście, co warto zobaczyć w regionie oraz podawała aktualne informacje

o uroczystościach w Krakowie. Ponadto dla naszych pielgrzymów Informacja Turystyczna Gminy
Wadowice przygotowała specjalne publikacje zarówno o młodości Karola Wojtyły, jak
i o atrakcjach i walorach Ziemi Wadowickiej.
Zaprezentowana przy pl. Solidarności wystawa plenerowa ukazująca 30-letnią historię
spotkań młodych, od pierwszego Światowego Dnia Młodzieży, aż po ostatnie w Rio de Janeiro
w 2013 r. była przypomnieniem minionych spotkań i zarazem zaproszeniem do udziału
w tegorocznych. Organizatorem wystawy była Gmina Wadowice we współpracy z Wadowickim
Centrum Kultury. Zdjęcia do tej wyjątkowej ekspozycji udostępniła Agence France-Presse.
Wadowickie Światowe Dni Młodzieży 2016 w liczbach
Przygotowanie i realizacja tak dużego przedsięwzięcia jakim są Światowe Dni Młodzieży
wymagało mobilizacji wszystkich służb mundurowych, medycznych i sanitarnych, ale też wielu
wolontariuszy. Grupa wadowickich wolontariuszy liczyła około 200 osób. Swoją opieką otaczali
nie tylko pielgrzymów przebywających w Wadowicach, ale czuwali również nad ich
bezpieczeństwem podczas zwiedzania miejsc związanych z Janem Pawłem II. Wśród miejsc
w Wadowicach licznie odwiedzanych przez uczestników (18 – 24 lipca) znalazły się Muzeum Dom
Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II (ok. 22 tys. osób), Bazylika pw. Ofiarowania NMP przy
Placu Jana Pawła II (ok. 30 tys. osób) oraz Muzeum Miejskie (ok. 2,5 tys. osób).
Z usług i pomocy Informacji Turystycznej skorzystało ok. 4,5 tys. osób. Wielu z tych
młodych pielgrzymów podczas wizyty w Wadowicach podkreślało, że są bardzo szczęśliwi, mogąc
być w miejscu narodzin św. Jana Pawła II, a pobyt w Wadowicach jest dla nich jednym
z ważniejszych punktów pielgrzymki na Światowe Dni Młodzieży do Polski.

