Raport o stanie przygotowań Komitetu Organizacyjnego
na 2 miesiące do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
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Projekt Błonia

Błonia krakowskie będą miejscem trzech wydarzeń centralnych: Mszy na rozpoczęcie ŚDM (26 lipca),
Powitania Ojca Świętego (28 lipca) oraz Drogi Krzyżowej (29 lipca). Będą się tam odbywać także
wydarzenia Festiwalu Młodych oraz spotkania dodatkowe. W Parku Jordana, znajdującym się obok
Błoń, znajdować się będzie część Strefy Pojednania i Namiot Adoracji.
Niektóre logistyczne przygotowania terenu:
- wybrany jest projekt ołtarza i scen bocznych oraz wykonawców,
- opracowano mapę sektorów, ich nazewnictwa i oznaczeń,
- zaplanowano rozmieszczenie sanitariatów, punktów medycznych, strefy osób zagubionych,
zaplecza na zakrystię.
Budowa ołtarzy rozpocznie się w czerwcu.
Uzgodniono wykorzystanie stadionu miejskiego im. Henryka Reymana na potrzeby zaplecza dla
strefy ołtarza.

Projekt Łagiewniki

Zarejestrowane grupy pielgrzymować będą z Sanktuarium św. Jana Pawła II, skąd młodzi udadzą się
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dla pielgrzymów ŚDM będzie to pielgrzymka jubileuszowa w
ramach Roku Miłosierdzia. W Sanktuarium św. Jana Pawła II zostaną wystawione relikwie Świętego
Patrona. W drodze odmawiana będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia. W łagiewnickim
Sanktuarium młodzi będą mogli uczcić obraz „Jezu, ufam Tobie” i relikwie św. s. Faustyny.
Pielgrzymka będzie się odbywać od wtorku 26 lipca do piątku 29 lipca. Każda grupa zostanie
indywidualnie poinformowana o dniu i godzinie rozpoczęcia pielgrzymki. Szczegółowe informacje i
całościowy plan pielgrzymki oraz trasy przejścia będą opisane w specjalnie na ten czas
przygotowanej aplikacji.
Teren sanktuariów jest przygotowany pod względem logistycznym: określono trasy dojść i wyjść z
obiektów, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe, kierunki ewakuacji ze stref pożarowych; wyznaczono
strefy dla mediów, strefy komercyjne.
W trakcie realizacji jest planowanie lokalizacji pól gastronomicznych, sanitariatów, stref buforowych,
tras przejścia; ustalane są kompetencje poszczególnych wolontariuszy.
W Łagiewnikach, w tzw. Dolinie Miłosierdzia, zostanie umiejscowiona główna Strefa Pojednania.
Młodzi będą mogli skorzystać z sakramentu spowiedzi w rożnych językach. Spowiadać będą księża,
którzy zgłaszają się do Komitetu Organizacyjnego podając języki, którymi władają i dyspozycyjność
czasową.
Ukończone są projekty stuł i konfesjonałów do Stref Pojednania.

Projekt Tauron Arena

Tauron Arena jest planowanym miejscem spotkania wolontariuszy z Ojcem Świętym oraz katechez w
języku angielskim.
Plan spotkania z wolontariuszami jest zatwierdzany przez Papieską Radę do Spraw Świeckich.

Projekt Brzegi

Na Campus Misericordiae, terenie leżącym na granicy gminy Kraków i Wieliczka, odbywać się będą
dwa z Wydarzeń Centralnych ŚDM Kraków 2016. 30 lipca młodzież wraz z Papieżem będzie
uczestniczyć w modlitewnym czuwaniu. Pielgrzymi spędzą na tym terenie noc. Odbędzie się koncert
uwielbienia, przedłużający modlitewne trwanie we wspólnocie. W niedzielę 31 lipca odbędzie się
Msza Święta, nazywana Mszą Posłania, gdyż wtedy Papież posyła młodych na cały świat, by nieśli
prawdę o Bożym Miłosierdziu.
Trwają prace nad przygotowaniem terenu, który docelowo, po wydarzeniach ŚDM, będzie Strefą
Aktywności Gospodarczej miasta i gminy Wieliczka.
Żołnierze zbudują cztery tymczasowe mosty na rzekach Zabawka, Serafa i Drwina. Mosty umożliwią
bezpieczne przemieszczanie się uczestników Światowych Dni Młodzieży między sektorami. Przy
budowie przepraw o łącznej długości - 300 metrów pracuje 65 żołnierzy. Zakończenie prac
planowane jest na drugą połowę czerwca.
W ziemi kładzione są instalacje elektryczne i światłowodowe, które będą służyły do doprowadzenia
sygnału do telebimów i nagłośnienia. Rozpoczyna się przygotowanie terenu pod budowę ołtarzy i
sektora 0 – zatwierdzono już układ elementów ołtarza i całego sektora. Teren pod montaż ołtarza
jest już zabezpieczony. Opracowywany jest schemat oznakowania sektorów.

Projekt Cracovia

Stadion Cracovii podczas ŚDM ma być miejscem Centrum Powołaniowego, gdzie wspólnoty,
zgromadzenia, zakony czy ruchy będą mogły zaprezentować się młodym pielgrzymom na
indywidualnych stoiskach. Na Stadionie planowana jest również kwatera polska, gdzie będą
przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski.
Centrum Powołaniowe będzie się składać z dwóch części:


Stoiska, gdzie zgłoszone wspólnoty (ok.100) będą prezentować swoją działalność. Miejscem
tego wydarzenia ma być Plac Wschodni Stadionu Cracovia, czyli podtrybunia należące do
Cracovii od strony ul. Józefa Kałuży; część, która jest zadaszona.



Akademie, podczas których uczestnicy Centrum Powołaniowego będą dzielić się swoim
świadectwem i tym, jak odnaleźli swoje powołanie. Akademie będą miały formę krótkich
wystąpień (ok. 30 min) i rozmów z pielgrzymami w różnych językach. Akademie mają być
prowadzone w dwóch salach konferencyjnych.

Szacowane maksymalne liczby pielgrzymów na poszczególnych Wydarzeniach Centralnych


Ceremonia Otwarcia – 26.07.2016 – Błonia Krakowskie – ok. 500 tys. pielgrzymów



Ceremonia Powitania Ojca Świętego – 28.07.2016 - Błonia Krakowskie – ok. 700 tys.



Droga Krzyżowa z Papieżem – 29.07.2016 – Błonia Krakowskie – ok. 800 tys.



Czuwanie z Papieżem – 30.07.2016 – Campus Misericordiae – ok. 1 mln.



Msza Posłania z Papieżem – 31.07.2016 – Campus Misericordiae – ok. 1,5 mln pielgrzymów.

Projekt Katechezy

Katechezy dla pielgrzymów odbywać się będą w 283 lokalizacjach, w językach: angielskim, arabskim,
armeńskim, białoruskim, chorwackim, czeskim, duńskim, luksemburskim, francuskim, hiszpańskim,
holenderskim / niderlandzkim, japońskim, kambodżańskim (khmerskim), kantońskim, koreańskim,
litewskim, łotewskim, mandaryńskim, niemieckim, norweskim, polskim, portugalskim, rosyjskim,
rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, ukraińskim, węgierskim, wietnamskim, włoskim.
(Ostateczna liczba znana będzie w czerwcu).
Departament katechez wizytuje miejsca na terenie stref zakwaterowania.
Katechezy będą głoszone przez kilkuset biskupów, a ich tematem jest miłosierdzie. Biskupi –
katechiści są wybierani przez Papieską Radę ds. Świeckich. Ich nazwiska będą podane, ale
informacja, który biskup w jakiej lokalizacji spotka się z pielgrzymami, nie będą udostępniane z
wyprzedzeniem. Spotkanie obejmować będzie także pytania od młodych, Eucharystię oraz
możliwość spowiedzi. Każde spotkanie będzie animowane przez wybrane wspólnoty młodych.
Katechezy będą się odbywały od środy 27 lipca do piątku 29 lipca w godzinach 9.30–13.00.

Projekt Festiwal Młodych

W trakcie wyboru są artyści, którzy będą prezentować się podczas wydarzeń kulturalnych w czasie
ŚDM. Spośród głoszonych koncertów, wystaw i spektakli wyboru dokonuje Komitet Organizacyjny i
Papieska Rada ds. Świeckich. Artyści otrzymają potwierdzenie najpóźniej do końca czerwca.
Kończony jest plan wszystkich scen budowanych we współpracy z różnymi podmiotami, m.in.:
Narodowym Centrum Kultury, Miastem Kraków i poszczególnymi gminami poza Krakowem.
Ustalony jest wstępny plan wydarzeń z uwzględnieniem zatwierdzonych lokalizacji scen.
We współpracy z SIEMACHĄ tworzone są wydarzenia sportowe: turniej break-dance, streetball i
rugby oraz turniej Copa Católica. Copa Católica odbędzie się na terenie Com-Com Zone w Nowej
Hucie, w dniach 26-27 lipca 2016 (wtorek, środa). Dalej można zgłaszać chęć uczestnictwa.

Wolontariat

Zakończyła się rejestracja kandydatów na wolontariat krótkoterminowy. W systemie jest 22 tysiące
zarejestrowanych kandydatów na wolontariuszy. Zrekrutowano już ponad 16,5 tysiąca, a ok. 2,5
tysiąca czeka na naszą weryfikację. W tej liczbie 13,5 tys. to Polacy. Wolontariusze zagraniczni
pochodzą z 67 krajów świata. Podane liczby nie zawierają wolontariuszy służby medycznej,
Ochotniczej Straży Pożarnej ani żołnierzy Wojska Polskiego.
Wolontariusze będą przebywać w Krakowie dwa tygodnie – 18-31 lipca. Dodatkowy tydzień pobytu
wolontariuszy przeznaczony będzie na szkolenia ogólne z zakresu bezpieczeństwa, pierwszej pomocy
i wolontariatu oraz szkolenia szczegółowe polegające na przyuczeniu wolontariusza do konkretnego
zadania. Szkolenia ogólne przeprowadzi policja, ratownicy oraz sekcja wolontariatu. Za program
szczegółowego szkolenia odpowiada każda sekcja, do której przydzieleni będą wolontariusze.
Szkolenia przeprowadzane będą w różnych placówkach w Krakowie. Z uwagi na pełnioną służbę
wolontariusze otrzymują dodatkowe świadczenia: zakwaterowanie bliżej wydarzeń centralnych ŚDM
związane z pełnionym zadaniem – 10 lokalizacji w okolicach Błoń, Łagiewnik i Brzegów oraz
poszerzony pakiet pielgrzyma, w skład którego wchodzi: czapka z daszkiem, dwa T-shirty, notes,
bidon, podgrzewacz, Plecak Pielgrzyma wzbogacony o dodatkowe materiały. Od początku czerwca
do pobrania jest przewodnik dla wolontariuszy. Przewodnik został sporządzony w 3 wersjach
językowych, wolontariusze znajdą w nim informacje dotyczące przygotowania duchowego przed
ŚDM, komunikacji między wolontariuszami, a także praktyczne informacje, przydatne telefony,
informacje dotyczące aplikacji, schematy postępowania w sytuacjach podbramkowych np. zgubienia
identyfikatora.
W środę 20 lipca odbędzie się Msza Święta dla wolontariuszy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach.
Specjalnie dla wolontariuszy w niedzielę 31 lipca zostało zorganizowane spotkanie z Ojcem Świętym.
W połowie czerwca nastąpi przyporządkowanie wolontariuszy do pełnienia konkretnych zadań.

Przydział sporządzony będzie na podstawie formularza oraz rozmów telefonicznych i
przeprowadzonych przez Skype.
Wśród wolontariuszy będę m.in. zorganizowane grupy jak Skauci Europy (ok. 1500 z 11 krajów
Europy), ZHP, ZHR, organizacji Strzelec, OSP.

Wolontariat długoterminowy:

Przy Komitecie Organizacyjnym już teraz działają wolontariusze długoterminowi z Polski, Kanady,
Nowej Zelandii, Brazylii, Kolumbii, Ukrainy, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Peru,
Wietnamu, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Meksyku, Rosji i Włoch. Wspierają przede wszystkim
dział tłumaczeń, ale także system rejestracyjny, media społecznościowe i redakcję strony, kontakty
zagraniczne itp.

Rejestracja:

Ogólnie zarejestrowanych uczestników w pierwszej fazie jest 576 tysięcy. Sekcja rejestracji jest
obecnie na etapie weryfikowania zarejestrowanych pielgrzymów ŚDM, którzy przeszli do fazy drugiej
- ponad 226 tysięcy.

Zakwaterowanie:

Komitet Organizacyjny przygotował ok. 300 000 miejsc noclegów dla pielgrzymów zarejestrowanych,
którzy wybiorą pakiet z zakwaterowaniem. Są to miejsca u rodzin i w budynkach użyteczności
publicznej:
STREFA I MIASTO KRAKÓW (11 dekanatów): Kraków Centrum, Kraków Kazimierz, Salwator,
Bronowice, Krowodrza , Prądnik, Podgórze, Prokocim, Borek Fałęcki, Mogiła, Bieńczyce - 115 480.
STREFA II KRAKÓW REGION (26 dekanatów): Babice, Bolechowice, Chrzanów, Czernichów, Dobczyce,
Jordanów, Kalwaria Zebrzydowska, Krzeszowice, Libiąż, Maków Podhalański, Mogilany, Mszana
Dolna, Myślenice, Niegowić (Gdów), Niepołomice, Pcim, Rabka, Skawina, Sucha Beskidzka,
Sułkowice, Trzebinia, Wadowice Północ, Wadowice Południe, Wawrzeńczyce, Wieliczka Wschód i
Zachód, Zator - 124 980.
STREFA III DIECEZJA TARNÓW (4 dekanaty): Bochnia Wschód, Bochnia Zachód, Brzesko, Szczepanów
- 23 440.
STREFA IV DIECEZJA KIELECKA (6 dekanatów): Miechów, Skała, Słomniki, Proszowice, Kazimierza
Wielka, Skalbmierz oraz ARCHIDIECEZJA KATOWICKA (1 dekanat): Mysłowice - 34 780.

Współpraca z Samorządami:

Pomiędzy Komitetem Organizacyjnym a samorządami lokalnymi zawierane są umowy dotyczące
czterech obszarów działań: kwestii zakwaterowania, organizacji Festiwalu Młodych, zabezpieczenia

transportu oraz przygotowania dekoracji identyfikującej daną strefę zakwaterowania.
Do 25 maja KO podpisał 60 umów z powiatami i gminami, a 30 znajduje się w ostatnim etapie
uzgadniania porozumień. Strefy zakwaterowania obejmują 98 jednostek samorządu terytorialnego.
W dniu 25 maja ks. kard. Stanisław Dziwisz spotkał się z szefami gmin i powiatów.

Projekty pastoralne:

W ramach duchowych przygotowań do ŚDM odbyło się sześć spotkań rekolekcji „Dla nas i całego
świata”. Rekolekcjonistami byli m.in.: bp Grzegorz Ryś, Jose Prado Flores, o. Adam Szustak OP,
o. Antonello Cadeddu i o. Enrique Porcu. Ostatnie spotkanie odbędzie się 19 czerwca.
Rekolekcjonistą będzie Ulf Ekman ze Szwecji.
W rekolekcjach można uczestniczyć na żywo w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, w
transmisji video – w języku polskim na stenie www.krakow2016.com, w języku angielskim i
hiszpańskim na kanale You Tube, w transmisji radiowej Radia Profeto. Rekolekcje relacjonowane są
także przez media społecznościowe, w tym na 5 profilach językowych ŚDM na Twitterze.
Departament Pastoralny przygotowuje również liczne materiały duszpasterskie: rozważania Tolle et
Lege, teksty rozważań do nabożeństw okolicznościowych: Różańca, Drogi Krzyżowej, Koronki do
Bożego Miłosierdzia, katechezy szkolne czy materiały w ramach projektu „Miasto Świętych”.
Od 20 maja po Archidiecezji Krakowskiej odbywa się peregrynacja Symboli ŚDM, które wcześniej
odwiedziły wszystkie polskie diecezje oraz 13 państw. Plan peregrynacji – link.

Organizacja parkingów

Pierwsza baza parkingowa to miejsca przeznaczone dla pielgrzymów zarejestrowanych, którzy
wykupili pakiet gwarantujący zakwaterowanie oraz w trakcie rejestracji zadeklarowali, iż przybędą
prywatnymi autokarami. Grupy te będą zakwaterowane przez KO ŚDM na obszarze znacznie
wykraczającym poza granice aglomeracji krakowskiej, czy też samego Krakowa. Niezależnie jednak
od przydzielonego miejsca noclegu zostanie im zapewnione miejsce parkingowe, w którym ich
autokar będzie mógł stacjonować przez cały czas trwania Światowych Dni Młodzieży.
Omawiana pula miejsc parkingowych zapewniana jest w sposób zdecentralizowany. Komitet
Organizacyjny ŚDM zwrócił się z prośbą do każdej z niemal 500 parafii, znajdujących się na obszarze
strefy zakwaterowania, o zabezpieczenie 10 stanowisk postojowych dla autokarów. Do tej pory
mamy zadeklarowanych pisemnie z podaniem danej lokalizacji prawie 4 700 miejsc parkingowych
organizowanych przez Parafialne Komitety Organizacyjne.
Na kolejną pulę miejsc parkingowych składają się stanowiska zlokalizowane niemal w całości
bezpośrednio na terenie Krakowa. Baza ta będzie mieć jednak inne zastosowanie niż poprzednia.
Będzie ona przeznaczona dla pielgrzymów, którzy zakwaterowani zostaną poza obszarem
aglomeracji krakowskiej, co automatycznie pozbawi ich możliwości skorzystania z publicznego

transportu miejskiego i aglomeracyjnego. Dotyczy to jednak tylko tych pielgrzymów, którzy nie będą
w stanie przemieszczać się za pomocą transportu kolejowego, mającego być najważniejszą formą
transportu w zakresie dojazdu do Krakowa. Wśród grup pielgrzymów, którzy będą codziennie
dojeżdżać do miasta autokarem rozdystrybuowane zostaną specjalne identyfikatory parkingowe. Ich
otrzymanie od KO ŚDM będzie warunkiem koniecznym skorzystania z puli miejsc parkingowych
wyznaczonych w mieście. Na tę bazę składają się przede wszystkim miejsca parkingowe, które
zostały wyznaczone w ciągach ulic przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Podjęte zostały także starania mające na celu zabezpieczenie dodatkowych miejsc parkingowych.
Komitet Organizacyjny zwrócił się z apelem do podmiotów gospodarczych, właścicieli i zarządców
centrów handlowych, obiektów wielkopowierzchniowych oraz przedsiębiorców dysponujących
prywatnymi parkingami.
Opisywane działania są prowadzone przy ścisłej współpracy z przedstawicielami podmiotów
zaangażowanych w przygotowania do ŚDM, w szczególności jest to:
•

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,

•

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o.,

•

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

Organizacja sanitariatów:
KO ŚDM odpowiedzialny jest za zabezpieczenie toalet w miejscach wydarzeń centralnych i
organizowanych przez siebie uroczystości.
Za toalety przenośne na terenie miasta zgodnie z ustaleniami KO ŚDM i ZIKIT odpowiada Gmina
Miejska Kraków. Oprócz 34 istniejących stałych toalet, które podczas trwania ŚDM funkcjonowały
będą 24h na dobę, na terenie Krakowa zainstalowanych zostanie dodatkowo 2 tys. toalet
umieszczonych w wybranych punktach miasta. Szczegółowy plan ich ustawienia zostanie
zatwierdzony na początku czerwca br. po doprecyzowaniu projektu organizacji ruchu, organizacji
parkingów i wszystkich wydarzeń ŚDM 2016.
KO również podpisał stosowne umowy na toalety sanitarne, które mają zostać wykorzystane w
miejscach wydarzeń Centralnych, tj. na Błoniach, w Łagiewnikach i na Campusie oraz w miejscach
niektórych wydarzeń Festiwalu Młodych.
Koordynację prac nad organizacją odbioru nieczystości powierzono, zgodnie z ustaleniami KO i
Miasta Kraków, spółce miejskiej MPWIK S.A.

Wyżywienie

Program Wyżywienia zakłada, że po podpisaniu umowy z Komitetem Organizacyjnym ŚDM 2016
miejscowi restauratorzy, właściciele punktów gastronomiczno-usługowych, w tym m.in. prowadzący
stołówki szkolne, akademickie, stołówki w domach zakonnych i parafiach, a także specjalnie

powstałe
pola gastronomiczne i mobilne punkty żywienia pielgrzymów, staną się najważniejszymi partnerami
w realizacji programu.
Organizacją pól gastronomicznych oraz mobilnych punktów żywienia zajmuje się Caritas
Archidiecezji Krakowskiej. Caritas przygotowuje mobilne strefy gastronomiczne na terenie miasta
Krakowa oraz 50 food-trucków funkcjonujących od 18 lipca.
Na Campus Misericordiae (Brzegi) zaprojektowano 10 stref gastronomicznych dla pielgrzymów.
Będą również mobilne punkty wydające gorące napoje.
W celu przyśpieszenia operacji wydawania posiłków zastosowane zostaną TALONY PIELGRZYMÓW,
których produkcją i rozliczeniem zajmie się wybrany podmiot wskazany przez KO ŚDM 2016.
Przewidujemy talony, dzięki którym pielgrzymi będą mogli otrzymać posiłki w specjalnie
oznaczonych punktach gastronomicznych. Pielgrzym na dzień otrzymuje 2 x TALON 10 na obiad i 1 x
TALON 15 na kolację. Umowne podzielenie obiadu i kolacji uzależnione jest od decyzji pielgrzyma z
uwzględnieniem tradycji wyżywienia, dlatego kolejność realizacji talonów w ciągu dnia należy do
wyboru pielgrzyma.


TALON 10 o wartości 10.00 zł brutto (min. 525 kcal), za który przysługuje pielgrzymowi jeden
ciepły posiłek lub zestaw suchego prowiantu.



TALON 15 o wartości 15.00 zł brutto (min. 790 kcal), za który przysługuje pielgrzymowi jeden
ciepły posiłek.

Pielgrzym może łączyć dwa TALONY 10 i uzyskać posiłek będący zestawem składającym się z
przynajmniej dwóch dań gorących o wartości kalorycznej min. 1050 kcal.


TALON NA PAKIET „SUCHY PROWIANT” - Sobota (Czuwanie z Papieżem), Niedziela (Msza
Posłania z Papieżem), o wartości kalorycznej min. 3420 kcal, stanowiący ekwiwalent za
wszystkie sobotnie talony oraz niedzielny TALON 15 (w niedzielę pielgrzymowi pozostaje 2 x
TALON 10). Suchy prowiant dystrybuowany będzie częściowo do parafii w promieniu ok. 10
km od Campusu Misericordiae, a częściowo na drogach dojścia do Campusu Misericordiae.
Suchy prowiant przysługuje pielgrzymowi, który wybrał Pakiet z opcją wyżywienia.

Śniadania otrzymują pielgrzymi w miejscach zakwaterowania i są one przygotowywane przez Parafie
i działające w nich Parafialne Komitety Organizacyjne. Śniadanie przysługuje pielgrzymowi, który
wybrał Pakiet z opcją zakwaterowania.
Na terenie miasta, głównie wydarzeń centralnych, wydawana będzie również woda pitna. Odbywać
się to będzie za pomocą: 8 cystern MPWiK oraz 10 Wojska Polskiego; kranów z sieci miejskiej, wody
butelkowanej.

Pomoc Wojska Polskiego

Przy organizacji Światowych Dni Młodzieży i zapewnieniu bezpieczeństwa podczas wydarzeń
aktywnie pomaga Wojsko Polskie. Wsparcie wojska to przedsięwzięcia, które są już realizowane, m.
in.: zapewnienie bezpieczeństwa, zabezpieczenia medycznego, inżynieryjnego oraz wydzielenia
sprzętu i wyposażenia żołnierzy. Siły WP zbudują cztery tymczasowe mosty na rzekach Zabawka,
Serafa i Drwina. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę czerwca.
Ponadto, Wojsko Polskie na przełomie czerwca i lipca sprawdzi Campus Misericordiae pod względem
obecności niebezpiecznych przedmiotów i materiałów, a także przygotuje maszty oświetleniowe
wyposażone we własne agregaty prądotwórcze.
Wojskowa służba zdrowia będzie skierowana zarówno do polskich obywateli, jak i do cudzoziemców.
Zakres pomocy będzie obejmował m. in.: udostępnienie dwóch śmigłowców do zabezpieczenia VIPów, dwa samoloty CASA C-295 M wraz z obsadą Zespołu Ewakuacji Medycznej; Wojskowej
Medycznej Jednostki Ewakuacyjnej (WMJE), której zadaniem będzie opieka nad pacjentami
przygotowywanymi do transportu samolotami; 20 samochodów sanitarnych z obsadą do
ewentualnego wsparcia ewakuacji ze szpitali krakowskich.
Jednostki podległe Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych wydzielą także: 5 tys. namiotów
oraz 5 tys. łóżek polowych; 5 tys. materacy oraz 750 łóżek składanych z materacami i podkładami do
zabezpieczenia warunków noclegowych dla uczestników; 10 autocystern o pojemności 10 tys. litrów
każda, wraz z 20 kierowcami do dowozu wody pitnej; 1000 lekkich noszy brezentowych; 360
żołnierzy do kierowania ruchem; 200 żołnierzy do organizacji i funkcjonowania 10 punktów
wydawania suchego prowiantu 30 lipca; 100 żołnierzy do prac pomocniczych przy budowie
infrastruktury tymczasowej związanej z organizacją centralnych uroczystości w Brzegach, na Błoniach
krakowskich oraz w Łagiewnikach; 150 żołnierzy i 15 wojskowych ciężarówek do wsparcia policji w
budowie ogrodzenia sektorów.
Jednostki podległe dowódcy generalnemu wzmocnią także system obrony powietrznej, by
przeciwdziałać zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz egzekwować przestrzeganie
ograniczeń i zakazów wykonywania lotów w wyznaczonych strefach.

Projekty promocyjne

- Koncerty promujące „Are you ready?”, podczas których występują muzycy TGD, niemaGOtu, Maleo
Reggae Rockers oraz Arkadio, Jakub Bartczak i TAU. Pierwszy z koncertów odbył się 31 maja w
Krakowie (ICE), kolejne zaplanowane są na: 3 czerwca w Zabrzu (Dom Muzyki i Tańca), 10 czerwca
we Wrocławiu (Hala Stulecia), 12 czerwca w Warszawie (Hala Torwar). Wszystkie rozpoczynają się o
godz. 19. Więcej informacji - link.
- Wystawa „Maria. Mater Misericordiae”, która zostanie otwarta 24 czerwca w Muzeum Narodowym
w Krakowie. Więcej informacji – link.

- Ambasadorzy ŚDM. Wciąż przybywa osób ze świata mediów, kultury czy sportu, którzy chcą
promować ideę Światowych Dni Młodzieży. Osoby te są przykładem, jak z wiarą można żyć we
współczesnym świecie – więcej informacji – link.
- Aplikacja mobilna – więcej informacji – link.
- Pielgrzymka Motocyklowa z Krakowa do Watykanu, która ma za cel zawieźć iskrę Miłosierdzia z
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do Papieża Franciszka – więcej informacji i zapisy – link.

Call center

17 maja Komitet Organizacyjny ŚDM uruchomił Call Center. Wolontariusze odpowiadają na wszelkie
pytania dotyczące ŚDM. Infolinia jest obsługiwana w pięciu językach: polskim, angielskim,
hiszpańskim, włoskim oraz francuskim. Po wyborze numeru +48 12 446 73 33, następuje wybór
języka. Z pomocy wolontariuszy Call Center będzie można skorzystać od poniedziałku do piątku w
godzinach 9.00 – 13.00 oraz 14.00 – 17.00 czasu polskiego. W miarę zbliżania się ŚDM, czas pracy
infolinii będzie wydłużany. Konsultanci odpowiedzą na pytania także drogą mailową.

Wizy

Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży mogą liczyć na ułatwienia w uzyskaniu wiz wjazdowych do
strefy Schengen.
W 2 fazie etapu rejestracji ponad 33 tysiące osób ze 133 krajów zaznaczyło, ze będą starać się o
wizę.
Przewidywane są trzy sposoby uzyskania wiz: w konsulatach RP, specjalnie uruchomionych
mobilnych stanowiskach konsularnych oraz w placówkach krajów, z którymi Polska ma podpisane
umowy o stałej reprezentacji tj. z Czechami, Holandią, Szwajcarią oraz Szwecją. Dzięki temu wnioski
wizowe składać będzie można w placówkach tych państw m.in. w Mongolii, Nepalu, Kirgistanie,
Ghanie, Sudanie, Zimbabwe, Bangladeszu, Tanzanii i Zambii, gdzie nie ma polskich placówek
konsularnych a osoba ubiegająca się o wizę przebywa legalnie. Wizy będą obowiązywały na całym
terenie strefy Schengen.
Podstawą uzyskania wiz będzie dokument Potwierdzenie udziału w Światowych Dniach Młodzieży
Kraków 2016 dla uczestników starających się o wizę, który po zarejestrowaniu się wraz z grupą
poprzez formularz rejestracyjny (dostępny na stronie www.krakow2016.com) generowany będzie
automatycznie przez system rejestracyjny. Dokument Potwierdzenie udziału w Światowych Dniach
Młodzieży Kraków 2016 dla uczestników starających się o wizę będzie musiał posiadać każdy
uczestnik Światowych Dni Młodzieży, którego obowiązuje konieczność posiadania wiz wjazdowych
na teren Wspólnoty. Więcej informacji – link.

