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„Młodość to nie wiek, 
ale stan ducha”
Położone w najbliższym sąsiedztwie Campus Misericordiae Strumiany to miejscowość, w której przy-
gotowania do Światowych Dni Młodzieży idą pełną parą już od wielu miesięcy. O kulisach pracy Komi-
tetu Parafialnego w Strumianach opowiada jego przewodniczący, Jerzy Konarski.

Przedstawcie swój Komitet w kilku zdaniach, kim jesteście, 
od jak dawna się znacie… 

Komitet w Strumianach w sposób naturalny utworzył się w opar-
ciu o członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej 
parafii. Głównym celem działalności tego Stowarzy-
szenia jest akcja i pomoc w niekoniecznie stricte dusz-
pasterskich zadaniach. Doświadczenie wyniesione  
z KSMu (większość z nas jest w tej grupie od 5-7 lat) po-
mogło nam na starcie w zorganizowaniu się wewnątrz 
Komitetu i przydzieleniu zadań. Z czasem do naszego 
grona dołączyli młodzi ludzie, niekoniecznie związani 
z KSMem, ale zawsze chętnie angażujący się w pomoc 
przy parafii. Dziś jesteśmy grupą około 50 osób w sze-
rokim przedziale wiekowym (młodość to przecież nie 
wiek, ale stan ducha). Poznajemy się coraz lepiej przez 
wspólne spotkania, ogniska, wyjazdy, aby w czasie 
ŚDM móc nie tylko dobrze służyć pielgrzymom, ale 
także aby czuć się w tej roli swobodnie.

Kogo będziecie gościć w Waszej parafii? 

Nasza parafia jest jedną z tych, które są celem numer 
jeden tych grup pielgrzymkowych, które chcą mieć 
dobry dojazd do Krakowa i jednocześnie być blisko 
Campus Misericordiae (jego część leży przecież w jej obrębie). 
Co więcej, nasze rodziny licznie odpowiedziały na wezwanie bi-
skupów o otwarcie swoich serc i domów. Dzięki temu jesteśmy 
gotowi przyjąć prawie 500 osób, licząc tylko domy rodzinne.  
W Śledziejowicach mieści się także dom wywodzącej się z Fran-
cji wspólnoty Arka, zajmującej się opieką nad osobami z niepeł-
nosprawnością intelektualną. W związku z tym przyjedzie do 
nas grupa młodzieży z Francji, licząca około 1000 osób (w tym 
350 niepełnosprawnych), którzy organizują dwa duże pola na-
miotowe w Śledziejowicach i Kokotowie. Oprócz tego będziemy 
gościć około 2000 osób z diecezji łowickiej (również na polu,  
a właściwie miasteczku namiotowym), grupę wolontariuszy 
krakowskiego Komitetu w szkołach w Węgrzcach Wielkich oraz 
niezliczoną ilość prywatnych gości naszych parafian, rodzin  
i znajomych.

Jak wyobrażacie sobie pobyt pielgrzymów? 
Szykujecie dla nich jakieś atrakcje?

Wielokulturowość i zaplecze grup, które do nas przyjadą (i Fran-
cuzi i Łowiczanie zbudują własne sceny) pozwoli nam na pewno 

na szeroką prezentację sobie nawzajem tego, co mamy do poka-
zania najlepszego. Wspólne spotkania, koncert muzyki chrześci-
jańskiej, międzynarodowy turniej piłkarski - szczelnie wypełnią 
czas Światowych Dni Młodzieży i sprawią, że wszyscy, zarówno 
pielgrzymi, jak i mieszkańcy, będą mogli znaleźć coś, co ich za-
interesuje i dobrze się przy tym bawić. Nie zapominamy jednak 
o najważniejszym aspekcie ŚDM, czyli o wymiarze duchowym 
pielgrzymki. Codziennie biskupi prowadzić będą katechezy  
w językach narodowych (tłumaczone na język polski), w Śle-
dziejowicach stanie również ogromny namiot-kaplica z Naj-
świętszym Sakramentem. Będzie Zapewniona zostanie również 
możliwość spowiedzi. Ponadto grupa francuska zapowiedziała, 
że chciałaby przyjść do naszego parafialnego kościoła, pomo-
dlić się przy relikwiach św. Faustyny i św. Jana Pawła II oraz po-
dzielić się świadectwem wiary.

Jakie jest dla Was największe wy-
zwanie związane z organizacją 
pobytu pielgrzymów w Strumia-
nach?

Na pewno wyzwaniem była i wciąż 
jest pomoc w organizacji pól namio-

towych, bowiem do tego nie wystar-
czy wypożyczenie samych namiotów, 

których na szczęście polskie wojsko ma 
pod dostatkiem, ale przygotowanie całej 

infrastruktury. Mówimy o polu dla 700 osób, 
które muszą coś zjeść, gdzieś się umyć, zagrzać 

wodę i mieć pewność, że kiedy pojadą na wyda-
rzenia centralne do Krakowa, to będą mieli do czego 

wrócić. Jednak w całym procesie organizacji, zarówno my, jak 
i nasi goście, przekonujemy się o tym, że nad ŚDM czuwa Boża 
Opatrzność, a my Polacy jesteśmy bardzo gościnni i otwarci na 
pomoc innym.

Przed Wami wyjątkowo intensywny czas. Jak przygotowuje-
cie się do lipcowych wyzwań?

Po pierwsze, zdajemy sobie sprawę, że 
sami nie damy rady, wobec czego od roku 
modlimy się między innymi w intencji 
ŚDM na comiesięcznych wieczorach uwiel-
bienia. Czujemy także wsparcie grupy nie-
mal 100 osób, które w grudniu utworzyły  
w naszej parafii tzw. Koła Koronkowe i mo-
dlą się od tego czasu codziennie Koronką 
do Bożego Miłosierdzia. Mając takie zaple-
cze, staramy się dodać od siebie to, co każ-
dy z nas potrafi najlepiej. Niektórzy poma-
gają w przygotowaniu śpiewem, niektórzy 
sprawną organizacją zakwaterowania, inni 
zajmują się transportem. Możemy też li-
czyć na wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich, 
dzięki którym pielgrzymi w naszej parafii 
będą mogli skosztować polskich przysma-
ków. Lipcowe dni będą więc intensywne, 
a czas będzie mijał bardzo szybko, ale 
jednocześnie będzie pełen pozytywnych 
wrażeń.

Czy czujecie tremę? 

Każdy, kto robi coś pierwszy raz w życiu, 
zawsze odczuwa pewien poziom stresu.  
W przypadku ŚDM dodatkowo wszyscy będziemy mieli pod 
swoją opieką dużą liczbę pielgrzymów. Już teraz czujemy się za 
nich w pewnym sensie odpowiedzialni, starając się im zapewnić 
jak najlepsze warunki pobytu, jak najlepszą opiekę, choćby me-

dyczną, i bezpieczeństwo - poprzez współpracę z policją. Mamy 
jednak nadzieję, że nasze działania przyniosą rezultaty nie tylko 
w trakcie ŚDM, ale także będą dla nas cennym doświadczeniem, 
z którego czerpać będziemy w naszym dalszym życiu. Trochę 
tak, jak Campus Misericordiae, który ma służyć nie tylko w czasie 
czuwania i mszy z papieżem Franciszkiem, ale także i po Świato-
wych Dniach Młodzieży.

Czy zastanawiacie się co będzie dalej? Czy po Światowych 
Dniach Młodzieży będziecie kontynuować współpracę? 

Mamy wielką nadzieję, że wolontariat w Komitecie Parafialnym 
nie będzie jedynie jednorazową pomocą przy organizacji ŚDM, 
ale dla wielu okaże się początkiem wielkiej przygody ze służbą 
w Kościele. Nie planujemy jednak tworzenia jakiejś szczegól-
nej grupy po ŚDM. Część z nas zna się już bardzo dobrze dzię-
ki KSM, część dalej w tej organizacji działa, być może inni będą 
chcieli dołączyć. Każdy z nas będzie mógł jednak poznać siebie 
z różnych stron w trakcie lipcowych wydarzeń i na tej podsta-
wie zadecydować, gdzie zapragnie działać dalej. Mam jednak 
pewność, że większość z tych, którzy teraz będą wolontariu-
szami przy parafiach - nie tylko przy naszej, ale w ogóle - złapie 

bakcyla wolontariatu i będzie wielką pomocą dla proboszczów 
i wikariuszy - Światowe Dni Młodzieży obudzą w nas nie tylko 
wiarę, ale też ducha bezinteresownej pomocy.

rozmawiała: Klaudia Wojenka / fot. archiwum komitetu
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tekst: Justyna Kozioł / fot. Foto Rogalska

Nabożeństwa czerwcowe 
na Campus Misericordiae

Siostry ze  Zgromadzenia Sióstr Mat-
ki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik, 
podobnie jak w ubiegłym tygodniu, 
odmówiły koronkę do Bożego Miło-
sierdzia w 5 językach świata (polski, 
angielski, niemiecki, hiszpański, sło-
wacki). Dalsze rozważania poprowa-
dzili: ks. Andrzeja Pietrusa, proboszcz 
parafii pw. Wniebowzięcia NMP  
w Grabiu oraz o. Mariusz Tabor z Pa-
rafii Św. Franciszka z Asyżu. Przy 
krzyżu tradycyjnie wartę pełni-
ła młodzież z OSP Zabawa.Oprawę 
muzyczną spotkania zapewniły ze-
społy działające na terenie Miasta  
i Gminy Wieliczka: Chór dziewczęcy 
„Ziarenko” z Podstolic, Zespół Pieśni  
i Tańca „Pogórze Wielickie”, Zespół Pie-
śni i Tańca „Sułkowianie”, a także Chór 
Dziecięcy „Klemenciaki”. Treścią nie-
dzielnego rozważania było przesłanie 
świętego Jana Pawła II skierowane 

do młodych podczas ŚDM w Denver  
w 1993 r., których kwintesencją są nie-
wątpliwie następujące słowa: „Chry-
stus potrzebuje robotników gotowych 
do pracy w jego winnicy. Obyście nie 
zawiedli Go wy, młodzi katolicy świata. 
Ponieście na swoich ramionach Jego 
krzyż, na ustach słowa Życia , w sercach 
zbawienną łaskę Chrystusa”. Na zakoń-
czenie nie zabrakło piosenek religij-
nych dla dzieci, przy których najmłodsi 
uczestnicy spotkania mogli tańczyć, 
skakać i wyśpiewywać swoją radość. 
Niedzielne nabożeństwa czerwco-
we odprawiane są na Campus Mise-
ricordiae w każdą niedzielę czerwca  
o godz. 20.00 . Modlitewne spotkania 
przy krzyżu ŚDM będą kontynuowane 
również w lipcu, a ich zwieńczeniem 
stanie się nocne czuwanie z papieżem 
Franciszkiem oraz Msza Posłania, która 
odprawiona zostanie 31 lipca.

Dzisiaj wolontariusze parafialni pracują 
przy przygotowaniu kolejnych partii ofi-
cjalnych pakietów pielgrzyma. Jednak 
parafia chce dać też coś wyjątkowego od 
siebie. Tym „czymś” będzie przede wszyst-
kim „miód miłosierdzia” – rozlewany przez 
młodych wolontariuszy. Specjalnie ety-
kietowane słoiczki z cenną zawartością 
leżakują, czekając na naszych gości.
W pielgrzymich plecakach przygotowa-
nych przez parafię św. Klemensa znaj-
dą się również książki o historii naszego 
kościoła, pt. „Gdzie Bogu mieszkać się 
spodobało” w wersji anglojęzycznej oraz 
parafialne dewocjonalia związane z za-
bytkami kościoła św. Klemensa. Przy-
gotowania do ŚDM to również przygo-
towanie rodzin, które zdecydowały się 
przyjąć pielgrzymów pod swój dach. Od 
lipca 2015 r. przy naszej parafii działają 
dyżury informacyjne  ŚDM – regularnie, 
w każdy poniedziałek od 19 do 20. Cieszą 
się z miesiąca na miesiąc coraz większym 
zainteresowaniem. Poza biurem informa-

cji nasz punkt stanowi też miejsce roz-
prowadzania artykułów związanych ze 
Światowymi Dniami Młodzieży, a ostatnio 
również miejsce zbiórki namiotów na wy-
pożyczenie dla pielgrzymów.
Od kwietnia 2015 r., z inicjatywy nasze-
go wolontariatu, w gazetach: „Panorama 
Powiatu Wielickiego” oraz „Puls Wieliczki” 
ukazuje się również słowniczek w odcin-
kach, przygotowany z myślą o gospo-
darzach nie znających języków obcych. 
Odpowiedzią na konieczność porozumie-
wania się w innym języku niż ojczysty są 
kursy językowe z cyklu „Młodzi Poligloci”, 
zorganizowane przy parafii św. Klemensa 
i prowadzone przez krakowskich studen-
tów z różnych stron świata. Światowe Dni 
Młodzieży już za nieco ponad miesiąc, 
więc wytężamy wszystkie siły, aby jak naj-
lepiej przyjąć pielgrzymów. Dlatego też w 
niedzielę 19 czerwca Parafialny Komitet 
Organizacyjny ŚDM proponuje mieszkań-
com Wieliczki przyjmującym  młodzież 
spotkanie informacyjne, podczas którego 

postaramy się rozwiać wszystkie obawy.
Dla naszej parafii wstępem  do ŚDM bę-
dzie z całą pewnością peregrynacja sym-
boli Światowych Dni Młodzieży.  Krzyż 
i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani 
zagoszczą na terenie naszej parafii i całe-
go dekanatu w dniach od 11 do 12 lipca. 
Będzie to znakomita okazja, aby właśnie 
przy symbolach ofiarować cały nasz do-
tychczasowy wysiłek z niemal dwóch lat 
pracy i polecić Bogu to niepowtarzalne 
wydarzenie, które jest przed nami oraz 
ludzi, którzy w tym czasie staną na naszej 
drodze.

Hymnem Światowych Dni Młodzieży 2016 rozpoczęło się kolejne nabożeństwo czerwcowe przy krzyżu ŚDM w Brzegach. 
Pogoda jak zwykle dopisała, podobnie mieszkańcy Brzegów i okolicznych miejscowości, którzy licznie przybyli, by w nie-
dzielny wieczór spotkać się na modlitwie przygotowującej do lipcowego spotkania z papieżem Franciszkiem.

Przygotowania do przyjęcia młodych pielgrzymów w parafii św. Klemensa w Wieliczce idą pełną parą. Warto jednak pod-
kreślić, że zaczęły się one dużo wcześniej i  początkowo miały postać regularnych mszy świętych, odprawianych w koście-
le św. Sebastiana w intencji młodzieży przygotowującej się do tego wydarzenia oraz gospodarzy, którzy zdecydowali się 
przyjąć gości pod swój dach.   

„Pielgrzymów  
w dom przyjąć …”

tekst: KO ŚDM przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce /  fot. archiwum komitetu
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Zieleń na Brzegach
tekst: Katarzyna Adolf / fot. WieliczkaCity.pl

Do tych ostatnich niewątpliwie należą działania, których ce-
lem jest nadanie miejscu określonego waloru estetycznego 
– wiadomo, infrastruktura jest sprawą kluczową, ale liczy się 
też atmosfera, a tę tworzą drobne,  nieprzypadkowo dobrane 
detale. Taki cel przyświecał realizowanemu właśnie projekto-
wi zagospodarowania zieleni w dwóch kluczowych punktach 
na Campus Misericordiae: na Rondzie Światowych Dni Mło-
dzieży oraz przy budynkach Campusu, którego podjęła się 
firma „Gargas rośliny”, od wielu lat zajmująca się tworzeniem  
i pielęgnacją różnorodnych aranżacji roślinnych i projektów 
zielonych w Wieliczce. Projekt, jak podkreśla Marcin Gargas – 
jeden ze współwłaścicieli firmy, należał do bardziej wymagają-
cych. Trzeba było stworzyć taką aranżację, żeby nawiązywała ona 
zarówno do charakteru wydarzenia, jak i do miejsca, w którym się 
ono odbędzie, zachowując przy tym spójność z otoczeniem.  

Zaś z drugiej strony, jakość użytych materiałów i poziom wy-
konania ma stanowić gwarancję  jego trwałości na długie 
lata – młodzież wyjedzie, ale pamięć o wydarzeniu pozostanie  
i rolą kwietnych symboli będzie o nim przypominać. Praca nad 
aranżacjami rozpoczęła się 10 miesięcy temu, a twórcą osta-
tecznych wersji projektu jest inż. Hubert Gruszka z pracowni 
projektowej FOR ECO. 

Pierwszy z nich znajduje 
się na terenie Campusu – 
jego punkt centralny sta-
nowi Dzwon Miłosierdzia, 

od którego  odchodzą pro-
mienie we wszystkich kierun-

kach świata – symbolizujące 
miłość i łaski Chrystusa, zgod-

nie z pierwowzorem – jednym  
z najbardziej znanych religijnych ob-

razów: Jezusa  Miłosiernego. Jeszcze bardziej 
wymagająca zdaje się być aranżacja ronda, 
na którą składa się kwietno – kamienny wize-
runek siedmiu kontynentów, tak usytuowa-
nych, by krzyż ŚDM bezpośrednio „wyrastał” 
z miejsca, w którym na mapie znajduje się 
Polska. By uzyskać odpowiedni efekt kolo-
rystyczny, w obydwu kompozycjach użyto 
tawuły japońskiej – rośliny, której liście po-
zostają żółte przez niemal cały sezon oraz ka-
mienia w kolorze ecru o znamiennej nazwie 
„Biała Marianna”. Całości aranżacji dopełnia 
nieodłączna zieleń darni, która częściowo 
w gotowej  postaci specjalnie została spro-
wadzona z Wrocławia, a częściowo wysiana. 
Skalę trudności zadania, jakie stanęło przed 
firmą „Gargas rośliny” niech podkreśli fakt, 
że obydwie kompozycje złożone są z ponad 
tysiąca żywych roślin, wiele czynników wpły-
wa na ich stan - wystarczy, że kilka obumrze,  
a pierwotny zamysł może zostać zniweczony – 
podkreśla Marcin Gargas. Prace wykonywano 
więc z ogromną dbałością o szczegóły – nieco-
dziennie się zdarza, że efekt może podziwiać 
tak liczne audytorium, z papieżem na czele, ta 
świadomość nas uskrzydlała.  Na dzień dzisiej-
szy projekt przy Dzwonie Miłosierdzia został 
zrealizowany niemal w całości. Aktualnie pro-
wadzone są prace na Rondzie ŚDM. Na osta-
teczny efekt poczekamy co najmniej dwa ty-
godnie – tyle czasu potrzebują rośliny, żeby 
„zadomowić się” na nowym terytorium. 

Wielkimi krokami zbliża się lipcowe wydarzenie roku w Polsce – Światowe Dni Młodzieży – nic dziwnego więc, że przygoto-
wania idą pełną parą we wszystkich możliwych dziedzinach, od tych wymagających największego nakładu środków i prac, 
po te drobniejsze, ale też nieodzowne, bo dopełniające całości.  
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