Aktualizacja raportu o stanie przygotowań
do ŚDM Kraków 2016
- dane na 26 grudnia 2015 r.
Rejestracja pielgrzymów
Dotychczas swój udział w ŚDM Kraków 2016 zadeklarowało 529 976 pielgrzymów (na dzień 16 XII 2015). Część
grup przeszła już do kolejnej fazy, gdzie wybierają typ preferowanego pakietu pielgrzyma, a co za tym idzie
świadczeń, z jakich chcieliby skorzystać podczas pobytu w Krakowie: zakwaterowanie, wyżywienie, etc.
Grupy zgłaszane są m.in.: przez episkopaty krajów, zakony i zgromadzenia, wspólnoty czy diecezjalne centra
przygotowań.
Już ponad 5 tys. młodych ludzi zgłosiło swoje kandydatury na wolontariat krótkoterminowy. Pojawiły się
zgłoszenia m.in.: z Litwy, Malezji, Nigerii czy Chin. Do chwili obecnej zrekrutowano ponad 900 osób, głównie z
Polski.

Wolontariat
W dalszym ciągu trwa rekrutacja kandydatów na wolontariuszy krótkoterminowych na czas Światowych Dni
Młodzieży. Osoby z Polski i zagranicy będą w Krakowie od 18 lipca do 1 sierpnia – pierwszy tydzień zajmą
szkolenia, a potem wypełnianie obowiązków podczas wydarzeń ŚDM. Zwieńczeniem pracy będzie spotkanie
wolontariuszy z Papieżem Franciszkiem 31 lipca.
Zachęcamy szczególnie młodych z Krakowa i Archidiecezji Krakowskiej, gdyż służba i zaangażowanie tych osób
będą pomocne w kontekście znajomości miasta.
Trwają akcje promocyjne wolontariatu. Ambasadorem Wolontariuszy ŚDM został Muniek Staszczyk.

Młodzi Ambasadorzy
Projekt Młodzi Ambasadorzy objął już blisko 250 spotkań dotyczących ŚDM. Około 100 przeszkolonych
wolontariuszy, którzy mieszkają na terenie Archidiecezji Krakowskiej, jeździ na zaproszenie parafii, wspólnot czy
szkół, aby opowiadać o idei ŚDM, kwestiach logistycznych, przyjmowaniu pielgrzymów, możliwości
zaangażowania w wolontariat etc. Spotkania odbywają się głównie na terenie Archidiecezji Krakowskiej, ale
także w innych polskich diecezjach czy poza granicami kraju.

Wolontariat długoterminowy – półroczny
Trwa rekrutacja zagranicznych i polskich wolontariuszy na półroczną służbę przy Komitecie Organizacyjnym ŚDM
Kraków 2016. Około 30 osób będzie pomagać przy systemie rejestracyjnym, organizacji Festiwalu Młodych i
wydarzeń centralnych, katechez, mediach społecznościowych i tłumaczeniach czy stronie internetowej. Będą to
młodzi m.in. z Nowej Zelandii, Włoch, Niemiec czy Meksyku.

Zgłoszenia na: volunteers@krakow2016.com

Wolontariat PLUS
Po ostatnim cyklu szkoleń w programie Wolontariat PLUS działają już 23 grupy projektowe. Każda z nich, wraz z
kluczowym liderem zajmuje się konkretną pracą na rzecz przygotowań ŚDM Kraków 2016. Jedna z nich ostatnio
zainaugurowała projekt Młodzi Misjonarze Miłosierdzia (więcej info: mmm.krakow2016.com), inne zajmują się
elementami Centrum Powołaniowego, jak Akademia Pracy i Akademia Rodzin. Wolontariusze przygotowują
także aplikacje mobilną dla wolontariuszy na czas wydarzeń ŚDM.
Kolejny cykl szkoleń rozpocznie się wykładami wprowadzającymi, które poprowadzi dr Jerzy Kołodziej. Odbędą
się 18 i 25 stycznia 2016 w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3.
Zaproszeni do udziału w spotkaniach są wszyscy, którzy chcą zostać wolontariuszami podczas ŚDM Kraków 2016.

Promocja ŚDM
Przedświąteczny wieczór z udziałem Ambasadorów Światowych Dni Młodzieży zainicjował oficjalnie czas ich
aktywnego zaangażowania w popularyzowanie wydarzenia, jakie odbędzie się w lipcu 2016 roku w Krakowie.
Ambasadorzy to przede wszystkim osoby wierzące, z rozmaitymi doświadczeniami życiowymi i zawodowymi,
które udowadniają, że życie zgodne z wartościami i ideami chrześcijańskimi może być niezwykle twórcze i
kreatywne. Osoby, które znalazły się w tym gronie, swoim przykładem i nieprzeciętnością mogą zainspirować
młodych ludzi do działania, zachęcając ich tym samym do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

JOANNA ADAMIK - Dziennikarka Redakcji Katolickiej TVP. Prowadzi zawodową rodzinę zastępczą dla
pozbawionych opieki rodzicielskiej dzieci.
PRZEMYSŁAW BABIARZ - Dziennikarz i komentator sportowy. Jego ulubionymi dyscyplinami są: lekkoatletyka,
pływanie, łyżwiarstwo figurowe i biegi narciarskie.
IRENEUSZ DUDEK - Polski kompozytor, wokalista, harmonijkarz, violinista i gitarzysta. Rock'n'rollowiec i
bluesman. Znany również jako SHAKIN-DUDI.
KSIĄDZ JAKUB BARTCZAK - Najprawdopodobniej najlepszy raper wśród polskich księży i jedyny ksiądz wśród
polskich raperów.
MAGDALENA FRĄCZEK - Kompozytorka, autorka muzyki i tekstów, pianistka i wokalistka.
MICHAŁ CHOROSIŃSKI - Aktor teatralny, telewizyjny i filmowy.
ŁUKASZ GOLEC - Wokalista, muzyk, kompozytor. Wspólnie z bratem bliźniakiem założyli grupę muzyczną GOLEC
UORKIESTRA.
KONRAD CIESIOŁKIEWICZ - Menedżer, psycholog, lider wielu inicjatyw społecznych, instruktor harcerski ZHR.
PAWEŁ GOLEC - Oczywiście jest jednym z liderów Golec Orkiestra oraz współzałożycielem Fundacji Braci Golec.
BRYGIDA GRYSIAK-CIESIOŁKIEWICZ - Dziennikarka telewizyjna, związana z TVN24. Autorka książek o Janie Pawle
II.
ZBIGNIEW KALISZUK - Działacz społeczny, publicysta i pisarz. Redaktor naczelny gazety „Niecodziennik”.
JERZY DUDEK - Bramkarz. Wielokrotny reprezentant Polski. Z Liverpoolem wygrał Ligę Mistrzów.

MAREK KAMIŃSKI - Pierwszy człowiek, który zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku bez pomocy z
zewnątrz. Polarnik, podróżnik, przedsiębiorca.
DOMINIKA FIGURSKA - Aktorka filmowa i telewizyjna. Laureatka Telekamer.
ZOFIA KLEPACKA - Reprezentantka Polski w windsurfingu, mistrzyni i dwukrotna wicemistrzyni świata, brązowa
medalistka Igrzysk Olimpijskich.
KSIĄDZ JAN KACZKOWSKI - Duchowny rzymskokatolicki. Organizator i prezes Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca
Pio. Prowadzi bloga „Smak Życia”.
ANDRZEJ LAMPERT - Wokalista, śpiewak operowy, kompozytor, autor tekstów.
GRZEGORZ MARKOWSKI - Wokalista legendarnego zespołu Perfect, kompozytor. Jego ulubionym utworem są
„Niepokonani”.
MATEUSZ LIGOCKI - Najbardziej utytułowany polski snowboardzista. Siedmiokrotnie stawał na podium Pucharu
Świata.
PATRYCJA MARKOWSKA - Wokalistka rockowa, autorka tekstów.
DAREK „MALEO” MALEJONEK - W jego żyłach płynie muzyka, zwłaszcza ta z nurtu reggae. Założyciel i lider grupy
MALEO REGGE ROCKERS. Członek zespołów: KULTURA, IZRAEL, MOSKWA, ARMIA, ARKA NOEGO.
RADOSŁAW PAZURA - Aktor. Zainteresowanie teatrem zastąpiło u niego grę w piłkę nożną. Wspiera Europejską
Fundację Honorowego Dawcy Krwi i projekt Krewniacy.
BISKUP RAFAŁ MARKOWSKI - Biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, doktor habilitowany nauk
teologicznych. Wykładowca akademicki.
DOROTA CHOTECKA-PAZURA - Aktorka. Występowała w wielu polskich filmach i serialach.
JAN MELA - Najmłodszy w historii zdobywca biegunów północnego i południowego. Pierwszy człowiek na ziemi,
który jako niepełnosprawny, zdobył oba bieguny w przeciągu roku. Jest założycielem fundacji „Poza Horyzonty”.
MUNIEK STASZCZYK - Współzałożyciel, lider, wokalista, autor tekstów zespołu T.LOVE. Mówi: „Wcześniej się
śmiałem z różańca, że to jakiś zabobon, a teraz jestem pierwszy do różańca”.
MACIEJ MUSIAŁ - Aktor filmowy i teatralny, gra również w serialach. Dołączył też do ekipy The Voice OF Poland.
KRZYSZTOF TREBUNIA-TUTKA - Muzyk, znawca i nauczyciel muzyki góralskiej, poeta i kompozytor. Lider zespołu
TREBUNIE-TUTKI, MAŁE TREBUNIE-TUTKI i ŚLEBODA.
MATEUSZ OCHMAN - Specjalista od mediów społecznościowych, autor bloga "Bóg, honor & rock`n`roll" i kilku
kanałów YT. Współprowadzący oficjalne rekolekcje ŚDM „Dla nas i całego świata”.
URSZULA SMOK - Prezes fundacji "Podaruj Życie". Wygrała z chorobą, dlatego dwa razy w roku zapala świeczki
na tortach urodzinowych.
ARKADIUSZ „ARKADIO” ZBOZIEŃ - Raper, mówca, freestylowiec. Jak mówi, jego pasją jest „żywe słowo i praca z
nim na wielu płaszczyznach”. Podczas koncertów daje świadectwo swojego nawrócenia.

Odbyła się premiera teledysku do hymnu ŚDM Kraków 2016 „Błogosławieni miłosierni”. Powstał we
współpracy Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 z portalem Stacja7. Zdjęcia kręcone były w różnych
miejscach Polski: Ojcowskim Parku Krajobrazowym, w Tatrach, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach.
W teledysku wystąpili:
Katarzyna Bogusz, Ola Maciejewska, Przemysław Kleczkowski – wokaliści,
Muzycy oraz chór pod batutą Huberta Kowalskiego,
Piotr Szewczyk - skrzypek w górach,
Mariusz Brodowski - Mors – graffiti,
Dominik Kołodziej – rowerzysta,
Artur Marek – człowiek na ulicy,
Wolontariusze ŚDM

Festiwal Młodych
W ramach Festiwalu Młodych planowane są koncerty wykonawców z całego świata, różnego rodzaju spektakle,
pokazy tańca, wystawy i inne wydarzenia kulturalne, których tematyka będzie powiązana z hasłem ŚDM Kraków
2016: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
W styczniu na stronie internetowej ŚDM Kraków 2016 uruchomiony będzie oficjalny system zgłoszeń artystów
na Festiwal Młodych. Chętni będą proszeni o podanie swoich danych, opisu swojego występu, wstępnych
wymagań technicznych.
Już teraz można kontaktować się z departamentem Festiwalu Młodych pod adresem kultura@krakow2016.com.
Do tej pory zainteresowanie tą formą udziału w ŚDM wykazywały głównie osoby z Polski, Brazylii, Argentyny,
USA, Francji, ale również z Azji, Afryki i Australii.

Katechezy
Departament katechez odpowiada za przygotowanie katechez dla ok. 250 tysięcy pielgrzymów. Na te spotkania
potrzeba około 250-270 lokalizacji. Głównie mają to być obiekty kościelne, znajdujące się w pobliżu miejsca
zamieszkania pielgrzymów w archidiecezji krakowskiej, części archidiecezji katowickiej, diecezji tarnowskiej oraz
kieleckiej. Część katechez może odbyć się na scenach Festiwalu Młodych.
Katechezy będą głoszone w ok. 30 językach przez biskupów całego świata. Katechiści będą tak dobrani, by
zarejestrowanym grupom głosić w swoim ojczystym języku, bądź w języku, którym biskupi posługują się na co
dzień. W styczniu ruszy rejestracja biskupów w oficjalnym systemie. Katechistów wybierze Papieska Rada ds.
Świeckich. Chęć nauczania wyrazili m.in. biskupi języka arabskiego, koreańskiego, luksemburskiego.
W trakcie przygotowania technicznego pozostaje Pielgrzymka Miłosierdzia, która dla młodych jest częścią
obchodów Roku Jubileuszowego. Pielgrzymi przejdą przez Bramę Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Wydarzenia Centralne
Trwają prace architektoniczne udoskonalające projekty ołtarzy na Błonia oraz na Campus Misericordiae.
Wieloplatformowe konstrukcje mają służyć zarówno na celebracje liturgiczne, jak i pre-wydarzenia. Muszą
pomieść nawet kilkaset osób z asystą liturgiczną, muzykami i wolontariuszami. Wszelkie działania konsultowane
są z Papieską Radą ds. Świeckich oraz reżyserami wydarzeń.

26 grudnia zakończył się nabór do chóru i orkiestry na wydarzenia centralne Światowych Dni Młodzieży. Po
pierwszym etapie zgłoszeń indywidualnych odbyły się przesłuchania dla wokalistów i instrumentalistów. W
głównej komisji rekrutacyjnej zasiadło troje doświadczonych muzyków: prof. dr hab. Wiesław Delimat - ceniony
dyrygent, dyrektor Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej w Krakowie; Bartłomiej Karwański - dyrygent Scholi
Lednickiej, student Akademii Muzycznej w Poznaniu i o. Dawid Kusz OP – dominikanin zaangażowany w
wydarzenia muzyczne w kraju i na świecie.
Po pierwszych przesłuchaniach wybrano do chóru 150 osób. II etap naboru do chóru i orkiestry ŚDM pozwoli na
skompletowanie zespołu. Proces był otwarty dla wszystkich chętnych, także dla osób z zagranicy. Wybrane osoby
będą zaproszone na przesłuchania, które odbędą się 9 i 16 stycznia 2016 r. w Krakowie. Po nich zostanie
utworzony skład chóru.
Chór i orkiestra będą uczestniczyły w Mszy Rozpoczynającej ŚDM 26 lipca, powitaniu Ojca Świętego 28 lipca oraz
w Mszy Świętej Posłania 31 lipca. W programie muzycznym znajdą się zarówno znane tradycyjne utwory polskie
i zagraniczne, jak i kompozycje specjalnie przygotowane na Światowe Dni Młodzieży. Będzie to m.in. napisana
specjalnie na ŚDM „Msza Jana Pawła II” Henryka Jana Botora.

Aspekty logistyczne
Departament Logistyki Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 w dalszym ciągu poszerza bazę miejsc
noclegowych dla pielgrzymów, którzy zdecydują się na pakiet z zakwaterowaniem. Przygotowany został folder
informacyjny z deklaracją chęci przyjęcia pielgrzymów w domach, który będzie wręczany rodzinom w parafiach
podczas wizyt duszpasterskich w okresie Bożego Narodzenia.
Trwa drugi etap szkoleń Parafialnych Komitetów Organizacyjnych na terenie Archidiecezji Krakowskiej oraz
terenów innych diecezji, gdzie zakwaterowani będą pielgrzymi. Osoby zaangażowane w organizację pobytu
pielgrzymów na poziomie parafii uzyskują szczegółowe informacje o zadaniach, jakie podejmą w czasie ŚDM
oraz koniecznych przygotowaniach, które należy rozpocząć już teraz.
Trwają intensywne prace z restauratorami, którzy zgłosili się do programu wyżywienia. Będą to restauracje,
punkty gastronomiczne, jak i tworzone specjalnie pola gastronomiczne i mobilne punkty żywienia.
Poszukiwani są wolontariusze do Służb Medycznych. Zespół ds. zabezpieczenia medycznego poszukuje lekarzy,
ratowników oraz studentów medycyny.
Więcej info: http://www.krakow2016.com/zabezpieczenie-medyczne-swiatowych-dni-mlodziezy.

Projekty Pastoralne
12 grudnia rozpoczęły się rekolekcje „Dla nas i całego świata” w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie
- Łagiewnikach. To oficjalne duchowe przygotowanie do ŚDM.
Co miesiąc odbywać się będą kolejne spotkania ewangelizacyjne prowadzone przez katechistów i
ewangelizatorów z Polski i świata. Na pierwszym spotkaniu naukę o miłosierdziu Bożym głosili ojcowie Antonello
Cadeddu i Enrique Porcu ze wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, z Brazylii. Kolejnymi gośćmi będą m.in. o. Adam
Szustak OP, ks. Peter Hocken (Wielka Brytania), Ulf Ekman (Szwecja) czy biskup Grzegorz Ryś.

Za każdym razem w spotkaniach czynnie będą uczestniczyły kolejne duszpasterstwa akademickie, młodzieżowe
zespoły muzyczne i schole z Krakowa i całej archidiecezji. W przygotowaniu i organizacji wydarzenia pomagali
wolontariusze sekcji pastoralnej.
Relacja na żywo przekazywana była przez stronę internetową, kanał YouTube (dwa kanały, polski i angielski) oraz
drogą radiową. W Sanktuarium zgromadziło się ok. 3 500 wiernych. Cały czas można odtwarzać zapis wydarzenia
na kanale You Tube.
16 stycznia gościem rekolekcji będzie ks. Michał Olszewski, sercanin.
W projekcie L4, w którym osoby chore i starsze deklarują swoja modlitwę w intencji Światowych Dni Młodzieży
Kraków 2016, jest aktualnie 1200 uczestników. W styczniu dostaną oni kolejny list ze świadectwem osoby, która
swoje cierpienie przyjmowała z wiarą.
Ukazało się kolejne rozważanie w ramach projektu TOLLE ET LEGE!, który jest propozycją wspólnego czytania i
rozważania fragmentów Pisma Świętego na temat miłosierdzia.
W parafiach Archidiecezji Krakowskiej działają liderzy przygotowań duchowych – zakończyła się II tura
spotkań formacyjno-szkoleniowych. Ponad 350 osób wzięło udział w dniach skupienia, na których młodzi poznali
nowy program formacyjny „Deo Profil”, dowiedzieli się więcej o roli lidera w wydarzeniach parafialnych, o
sposobach promocji i uczestnictwa w wydarzeniach.
W Sztafecie Modlitwy za ŚDM uczestniczyło już ponad 300 parafii archidiecezji krakowskiej.

