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Światowe Dni 
MłoDzieży 2016 
organizowane 

są w KraKowie. 
PoPrzeDzi je tyDzień 
Misyjny. szacuje się, 

że Do naszego Kraju 
PrzyjeDzie KilKa 

Milionów MłoDych 
PielgrzyMów 

z całego Świata. 
tychy Przygotowują 

się na Przyjęcie  
1300 goŚci.

Przypomnijmy, ŚDM 2016 od-
będą się w Krakowie w dniach 

25–31 lipca. Natomiast od 20 do 24 
lipca trwać będzie Tydzień Misyj-
ny, w czasie którego pielgrzymi 
będą przebywać w różnych mia-
stach, w tym także w Tychach. 
Przygotowania na przyjęcie go-
ści w naszym mieście ruszyły już 
pełną parą.

Dobra współpraca
– Naszą rolą jest zagospo-

darowanie czasu pielgrzymom 
w okresie tzw. Tygodnia Misyj-
nego. W tej kwestii Kościół ściśle 
współpracuje z przedstawicielami 
miasta Tychy – mówi ks. Adam 
Wycisk, koordynator ŚDM Rejo-
nu Tyskiego, wikariusz parafii św. 
Jadwigi w Tychach. – Nasze para-
fie zajmują się m.in. organizacją 
noclegów dla gości z zagranicy. 
Dbają oczywiście także o stronę 
modlitewną Tygodnia Misyjne-
go – dodaje.

Z kolei Piotr Solik, pełno-
mocnik prezydenta Tychów ds. 
organizacji ŚDM tłumaczy, że rolą 
gminy jest m.in. przygotowanie 
oferty kulturalnej, sportowej i roz-
rywkowej dla gości z zagranicy.

Diecezja podzielona 
na rejony

Aby usprawnić przygotowa-
nia do ŚDM, arcybiskup podzie-
lił naszą archidiecezję na siedem 
rejonów: katowicki, chorzowski, 
żorski, rybnicki, wodzisławski, ja-
strzębski i tyski.

– Tyski rejon obejmuje sie-
demdziesiąt parafii – tłumaczy 
ks. Adam Wycisk. – Moja praca 
polega na koordynowaniu tych 

przygotowań w całym naszym re-
jonie. W każdym dekanacie mamy 
dekanalnego koordynatora, który 
odpowiada za organizację na swo-
im terenie. Na szczeblu lokalnym 
ściśle współpracują ze sobą para-
fie – mówi.

Warto dodać, że rejon tyski 
obejmuje takie dekanaty jak: Mi-
kołów, Miedźna, Pszczyna, Bie-
ruń, Lędziny, Łaziska i Tychy. 
Na Śląsk przyjedzie ok. 20 tysię-
cy pielgrzymów. Do całego rejonu 
tyskiego ok. 4300. A do naszego 
miasta 1300.

Zespół roboczy
Przy Urzędzie Miasta Tychy 

działa specjalnie powołany ze-
spół, który przygotowuje miasto 
na przyjęcie pielgrzymów. – Dla 
miasta to ogromna szansa. Przy-
jedzie do nas spora grupa osób 
z całego świata. Chcemy poka-
zać Tychy z jak najlepszej stro-
ny, a także ugościć pielgrzymów 
najlepiej jak potrafimy. Przyjazd 
tak wielkiej liczby osób, to także 
doskonała okazja do promocji 
Tychów. Zależy nam, by goście 
wyjeżdżając do swoich krajów 
dobrze zapamiętali nasze miasto 
– mówi Piotr Solik.

W skład zespołu organiza-
cyjnego wchodzą przedstawicie-
le: Urzędu Miasta Tychy, Miejskie-
go Centrum Kultury, Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miej-
skiego Zarządu Oświaty, a także 
tyskiej Straży Miejskiej. Zespół 

współpracuje również z przed-
stawicielami Muzeum Miejskie-
go, Teatru Małego i policji.

– Przed nami ogromne zada-
nie logistyczne. Pracujemy nad tym, 
by w przyszłym roku wszystko było 
dopięte na ostatni guzik – podkreśla 
Solik, przewodniczący zespołu.

Noclegi u tyskich 
rodzin

Tłumy młodych ludzi przy-
jeżdżają do nas z różnych zakąt-
ków świata nie tylko by się mo-
dlić. Ale także po to, by poznać 
naszą kulturę, tradycję, zwyczaje 
i obyczaje. – Cieszymy się, że będą 
nocowali u rodzin. Taki bezpo-
średni kontakt, to najlepsza okazja 
do poznania codziennego życia 
i naszej rzeczywistości. To także 
świetna okazja do zawarcia cie-
kawych znajomości, a być może 
także i przyjaźni – podkreśla ks. 
Adam Wycisk.

Organizacja noclegów dla 
pielgrzymów to jedno z głów-
nych zadań tyskich parafii. To one 
szukają rodzin chętnych na przy-
jęcie pielgrzymów w swoich do-

mach. Dobre wiadomości są takie, 
że wiele tyskich rodzin już zade-
klarowało chęć przenocowania 
gości z zagranicy. W tej chwili 
1100 pielgrzymów ma zapewnione 
noclegi w naszym mieście. Trzeba 
jeszcze znaleźć miejsce dla 200.

– Bardzo nas to cieszy. To pięk-
na postawa naszych parafian – 
przyznaje ks. Adam Wycisk.

Paszport pielgrzyma
Jednym z głównych zadań 

miasta jest zapewnienie piel-
grzymom rozrywek kulturalnych 
i sportowych. – Chcemy stworzyć 
im okazję do tego, by poznali na-
sze miasto – wyjaśnia Piotr Solik 
i dodaje, że każdy z gości zagra-
nicznych będzie miał tzw. pasz-
port pielgrzyma. Dokument ten 
będzie upoważniał m.in. do dar-
mowych przejazdów autobusem 
oraz do bezpłatnego wstępu na te-
ren miejskich jednostek kultury, 
rozrywki i sportu.

Gościnność po tysku
Jakie atrakcje czekać będą 

na gości z zagranicy? Całe mnó-

stwo! Będą koncerty na placu Ba-
czyńskiego. Planowane są pokazy 
filmowe w Multikinie oraz kino 
plenerowe w Miejskim Centrum 
Kultury. Tyskie placówki kultu-
ralne i sportowe będą otwarte dla 
gości z zagranicy. Pielgrzymi będą 
mogli np. zwiedzić Muzeum Miej-
skie, wybrać się na Krytą Pływalnię 
lub skorzystać z atrakcji na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego Pa-
procany. Specjalny występ w Te-
atrze Małym przygotuje również 
znakomity mim Ireneusz Krosny. 
Ale to jeszcze nie wszystko. Będą 
wyjazdy m.in. do Pszczyny, do ko-
ścioła pw. św. Walentego w Ko-
biórze i do Muzeum Energetyki 
w Łaziskach Górnych.

Podsumowanie 
na stadionie

Kulminacyjnym momentem 
zakończenia Tygodnia Misyjnego 
w naszym mieście będzie impreza 
na Stadionie Miejskim. Wiadomo 
już, że dla pielgrzymów zorganizo-
wane zostaną dwa koncerty. Wystą-
pią: tyski chór gospel „God's Pro-
perty” oraz Mietek Szcześniak.

Na tyskim stadionie zjawią się 
pielgrzymi z całego rejonu tyskie-
go, czyli ok. 4300 gości. – Chce-
my zaprosić również rodziny, 
które będą gościć u siebie piel-
grzymów. To będzie duże i piękne 
wydarzenie – podsumowuje ks. 
Adam Wycisk.

Ewa StrZoDa

Tychy ugoszczą 
pielgrzymów

Zostań wolontariuszem
Masz trochę wolnego czasu? Lubisz pomagać? Nie boisz się nowych 
wyzwań? Zostań wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży. Zgłoś 
się do swojej parafii, tam dowiesz się co można zrobić, by pomóc 
w organizacji i obsłudze tak dużej imprezy. A do zrobienia jest wiele. 
Poszukiwani są m.in. tłumacze i przewodnicy wycieczek.

Chcesz 
przyjąć 
pielgrzymów?
Jeżeli chcesz przyjąć u siebie 
w domu pielgrzymów przy-
jeżdżających na Światowe Dni 
Młodzieży, zgłoś się do swojej 
parafii lub przyjdź do Urzędu 
Miasta Tychy (Biuro Obsłu-
gi Klienta – parter) i wypeł-
nij specjalny formularz. Druk 
można znaleźć również w sie-
ci na stronie Światowych Dni 
Młodzieży (rejon tyski).Możesz 

pomóc
O pomoc w organizacji ŚDM 
prosimy sponsorów i darczyń-
ców – mówi ks. Adam Wycisk. 
– Zainteresowane firmy, insty-
tucje i osoby prywatne proszę 
o bezpośredni kontakt ze mną 
– dodaje.

trochę historii
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodzieży 
z papieżem. Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem ŚDM był 
Jan Paweł II. Jako datę ustanowienia przyjęto dzień 20 grudnia 
1985 roku. Do tej pory Polska była gospodarzem ŚDM jeden raz, 
w 1991 roku.

wolontariusze z tyskiego Centrum ŚDM już teraz regularnie spotykają się, aby program tygodnia Misyjnego w naszym mieście był dopięty na ostatni guzik.
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