Aktualizacja raportu o stanie przygotowań
na 4 miesiące do Światowych Dni Młodzieży

Wydarzenia Centralne
Przedstawiono elementy muzycznej koncepcji wydarzeń centralnych oraz głównych odpowiedzialnych
za poszczególne dni. Ks. Robert Tyrała przygotowuje program muzyczny na wtorkową Ceremonię
Otwarcia i niedzielną Mszę Święta Posłania na Campus Misericordiae. Kompozytor i aranżer muzyczny
Adam Sztaba koordynuje program muzyczny czwartku - dnia powitania Ojca Świętego i sobotniego
wieczornego czuwania młodzieży z papieżem Franciszkiem. Repertuar muzyczny na piątkowe
wydarzenie – Drogę Krzyżową na Błoniach - przygotowuje dyrygent prof. Wiesław Delimat.
Chór, który będzie śpiewał we wtorek, czwartek oraz w sobotę i w niedzielę miał już swoją pierwszą
próbę. Kolejne odbywać się będą: 16-17 kwietnia, 7-8 maja, 4-5 czerwca, 18-25 lipca 2016 r. Orkiestra
rozpoczyna swoje próby w maju.
Zespół zaprezentuje część repertuaru na ŚDM 2016 8 maja na Skałce. Weźmie wtedy udział we Mszy
Świętej ku czci św. Stanisława BM, patrona archidiecezji krakowskiej. Zabrzmi wtedy napisana specjalnie
na ŚDM „Msza Jana Pawła II” Henryka Jana Botora. Podczas nabożeństw, w czasie głównych wydarzeń
lipcowych, pieśni chóru będą wykonywane w wielu językach. We wtorek i niedzielę warstwa muzyczna
zostanie utrzymana w charakterze liturgicznym. Piątkowe spotkanie modlitewne będzie mieć inny
charakter niż pozostałe Wydarzenia Centralne. Związane jest to nie tylko z nastrojem medytacji i
zadumy, towarzyszącym Drodze Krzyżowej, ale również z doborem oryginalnego repertuaru
muzycznego, który wykona kameralny skład muzyków.
Światowe Dni Młodzieży to święto młodych, dlatego w każdym z Wydarzeń Centralnych nieustannie
będą przewijać się radosne motywy, gdyż to młodzież swoim śpiewem będzie tworzyła istotę i
najważniejsze dopełnienie Wydarzeń Centralnych. We wtorek i niedzielę usłyszmy na pewno znane z
tradycji dni młodych utwory: „Jesus Christ your are my life” i „Emmanuel”.

Wolontariat
Departament Wolontariatu KO ŚDM Kraków 2016 wraz z Gminą Wieliczka zorganizował obchody
Pierwszego Dnia Wiosny. Na wydarzenie zaproszeni zostali członkowie Parafialnych Komitetów
Organizacyjnych, Młodzi Ambasadorzy, działający w Wolontariacie PLUS, parafialni liderzy przygotowań
duchowych, a także ci, którzy jeszcze się wahają czy zostać wolontariuszem krótkoterminowym na czas
Światowych Dni Młodzieży. Podczas spotkania na Campus Misericordiae młodzi utworzyli z siebie żywe
logo ŚDM Kraków 2016.
Trwa rejestracja wolontariuszy krótkoterminowych. Kandydaci spoza Polski muszą zakończyć proces
aplikacji do końca marca. W związku ze wzmożonym zainteresowaniem Polaków, rejestracja dla nich
zostanie przedłużona do końca kwietnia. Komitet Organizacyjny bardzo liczy na zaangażowanie
młodych, zwłaszcza z archidiecezji krakowskiej.
W ramach Wolontariatu PLUS kolejne grupy projektowe tworzą inicjatywy wspierające organizację i
przebieg Światowych Dni Młodzieży. Oprócz planowania koordynacji, szkoleń i formacji wolontariuszy w

lipcu, powstają również przedsięwzięcia dla już teraz zaangażowanych młodych. Rozpoczęły się kursy
językowe prowadzone przez wolontariuszy dla wolontariuszy. „Młodzi poligloci” planują nauczenie
podstaw większości oficjalnych języków ŚDM.
Planowane są szkolenia dla wolontariuszy krótkoterminowych. Wolontariusze przyjadą do Krakowa
tydzień wcześniej niż pielgrzymi, tak by 18 lipca rozpocząć dwuetapowe kursy. Pierwsza część – ogólna,
będzie jednakowa dla wszystkich wolontariuszy. W pierwszych dniach zdobędą zatem wiedzę o
programie ŚDM Kraków 2016 oraz poznają ideę i sens wolontariatu, dowiedzą się o komunikacji i
transporcie na czas ŚDM, przejdą szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz z
elementów pierwszej pomocy. Druga część będzie dostosowana do strefy, w jakiej posługiwać będą dani
wolontariusze. Osoby aplikujące na wolontariat w procesie rejestracji zgłaszały swoje umiejętności,
predyspozycje i preferowany obszar swojego zaangażowania.
Obecnie przy Komitecie Organizacyjnym działa kilkudziesięciu wolontariuszy długoterminowych z Polski
i innych krajów oraz ok. 500 osób w Wolontariacie PLUS, Młodych Ambasadorach i innych mniejszych
projektach. W parafiach archidiecezji krakowskiej i pozostałych stref zakwaterowania działa ok. 6 tysięcy
osób, które teraz również rejestrują się w oficjalnym systemie.

Projekty Pastoralne
Rekolekcje „Dla nas i całego świata”
Już 4 razy młodzież przygotowująca się do Światowych Dni Młodzieży zgromadziła się w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach na rekolekcjach „Dla nas i całego świata”. Tym razem
rekolekcjonistą był ks. Artur Godnarski - Sekretarz Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej
Ewangelizacji, Koordynator ogólnopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej - Przystanek Jezus. Młodzi
zgłębiali dwa kolejne uczynki miłosierdzia: wątpiącym dobrze radzić oraz spragnionych napoić, a w
ramach projektu „Miasto świętych” poznawali lepiej postać św. Jadwigi i św. Jana Sebastiana Pelczara.
Po raz pierwszy w planie rekolekcji znalazło się świadectwo – s. Ewy Godzińskiej ze zgromadzenia
Jadwiżanek Wawelskich.
Tak jak w poprzednich edycjach, można było uczestniczyć w transmisji radiowej – przez Radio Profeto
oraz internetowej – w języku polskim, angielskim i, po raz pierwszy, hiszpańskim. Treści przekazywane
były także przez media społecznościowe (m. in. relacja na Twitterze w kilku językach).
Kolejna odsłona rekolekcji odbędzie się 2 kwietnia – w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Głosić je
będzie ksiądz Peter Hocken z Wielkiej Brytanii. Świętym patronem dnia będzie Jana Paweł II.

Parafialni Liderzy przygotowań duchowych
W parafiach archidiecezji krakowskiej oraz innych stref zakwaterowania pielgrzymów działają Liderzy
przygotowań duchowych. Do ich zadań należy m.in. animacja przygotowań duchowych wśród parafian.
Ok. 200 osób uczestniczyło w Wielkopostnym Dniu Skupienia, który odbył się 19 marca w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego. Młodzi otrzymali aktualne informacje dotyczące Peregrynacji Symboli Światowych
Dni Młodzieży po archidiecezji oraz o rejestracji wolontariuszy. Ks. Artur Godnarski, który w tym dniu
prowadził „Rekolekcje dla nas i całego świata”, wraz członkami Wspólnoty św. Tymoteusza opowiadał
o sposobach ewangelizowania w środowisku parafialnym.

Peregrynacja Symboli ŚDM po archidiecezji krakowskiej
Krzyż Światowych Dni Młodzieży, który Jan Paweł II przekazał młodym w 1985 roku, oraz Ikona Matki
Bożej Salus Populi Romani już od 14 kwietnia 2014 roku pielgrzymują po polskich diecezjach (oraz w
kilkunastu państwach ościennych), przygotowując Polskę na Światowe Dni Młodzieży. 20 maja symbole
dotrą do archidiecezji krakowskiej, gdzie pozostaną do czasu ŚDM. Opracowany plan miejsc, do których
będą zawiezione, czeka na ostateczną akceptację kard. Stanisława Dziwisza. Według tego planu Krzyż i
Ikona mają odwiedzić sanktuaria, parafie, szkoły, szpitale czy areszt. Symbole mają uczestniczyć w
centralnej procesji w Uroczystość Bożego Ciała z Wawelu na Rynek Główny w Krakowie.

Sztafeta Modlitwy
Zakończyła się Sztafeta Modlitwy w intencji ŚDM w archidiecezji krakowskiej. Codziennie w innym
miejscu modlono się o dobre przygotowania i dobre przeżycie Światowych Dni Młodzieży. Kolejne
parafie i sanktuaria organizowały Msze Święte, czuwania i inne nabożeństwa. W niektórych miejscach z
tej okazji zapraszano na spotkania informacyjne Młodych Ambasadorów czy przedstawicieli Komitetu
Organizacyjnego.

Aspekty logistyczne
Współpraca z gminami
Trwa podpisywanie umów z gminami stref zakwaterowania, regulujących m.in. kwestie zakwaterowania
pielgrzymów w budynkach edukacji, dekoracje w gminach, tworzenie scen na Festiwal Młodych oraz
transportu.

Zakwaterowanie
Wciąż poszukiwane są miejsca noclegowe dla pielgrzymów w domach. Komitet Organizacyjny apeluje
zwłaszcza do mieszkańców Miasta Krakowa. Umieszczenie pielgrzymów blisko miejsc wydarzeń
centralnych ułatwia kwestie transportu i odciąża drogi dojazdowe do miasta. Wszystkie informacje
dotyczące bezpośredniego przyjęcia pielgrzymów w swoich domach można uzyskać u przedstawicieli
miejscowych komitetów parafialnych, włączających się w przygotowania do ŚDM. Członkowie tych
zespołów udzielą wszelkich informacji związanych z praktycznymi aspektami przyjęcia pielgrzyma w
swoim domu.

Wyżywienie
Nadal trwa procedura wyboru lokalów gastronomicznych, rejestracji i podpisania umów w programie
wyżywienia pielgrzymów.
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 jego wyboru.
•
TALON 10 o wartości 10.00 zł brutto (min. 525 kcal), za który przysługuje pielgrzymowi jeden
ciepły posiłek lub zestaw suchego prowiantu. Decyzja o wyborze rodzaju posiłku należy do pielgrzyma.
•
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. 5 km od Campus Misericordiae,
a częściowo na drogach dojścia do Campus 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.

Centra informacyjne:
Dla informowania pielgrzymów działać będą Punkty Informacyjne rozproszone na terenie stref
zakwaterowania, miejsc wydarzeń ŚDM, w tym w ważnych punktach miast.
Działać tam będą specjalnie przeszkoleni wolontariusze, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące
organizacji i przebiegu ŚDM w Krakowie, ale również informacje turystyczne związane z zabytkami
Krakowa i okolic, miejscami, które warto zobaczyć itp. W specjalnie oznaczonych Punktach
Informacyjnych będzie możliwość podładowania baterii w telefonach, zaktualizowania aplikacji
pielgrzyma.

W niektórych z miejsc będzie możliwość odbioru plecaka pielgrzyma dla tych pielgrzymów, którzy
wybrali pakiety bez zakwaterowania. Takie osoby podczas procesu rejestracji otrzymają dokument
wygenerowany przez system, na podstawie którego pielgrzym będzie uprawniony do odbioru
określonego Pakietu Pielgrzyma. Miejscami odbiorów pakietów będą też parafie, miejsca
zakwaterowania.

Komunikacja i promocja
Aplikacja na urządzenia mobilne
„Pielgrzym” – to aplikacja przeznaczona dla pielgrzymów, którzy przybędą na ŚDM, lecz używać jej
będą mogli również mieszkańcy Krakowa. Spełnia funkcje mobilnego przewodnika, mapy i
informatora. Aplikacja, stworzona we współpracy Komitetu Organizacyjnego ŚDM z firmą Comarch,
najlepiej sprawdzi się podczas Światowych Dni Młodzieży.
Już 6 maja osoby posiadające w urządzeniach mobilnych system Android, IOS lub Windows będą
mogły pobrać aplikację „Pielgrzym”. Aplikacja ŚDM 2016 ułatwi poruszanie się po Krakowie i okolicach
w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży, w lipcu. Będzie darmowa i dostępna w dziewięciu
językach. Każdy użytkownik będzie mógł spersonalizować aplikację, poprzez wprowadzenie swojego
miejsca zakwaterowania, katechez, w których chce uczestniczyć lub miejsc, które chciałby odwiedzić.
Główne funkcjonalności będą dostępne w trybie offline, co umożliwi pracę nawet w sytuacji
utrudnionego dostępu do Internetu.
W aplikacji dostępna będzie mapa, na której zaznaczone zostaną miejsca najważniejszych wydarzeń w
czasie ŚDM. Możliwe będzie wyznaczenie trasy od lokalizacji, w której aktualnie znajduje się pielgrzym,
do wybranego punktu na mapie. Nie zabraknie przewodników pomagających pielgrzymom w dotarciu i
zwiedzeniu interesujących miejsc w Krakowie. Aplikacja wyposażona będzie również w rozmówki,
teksty liturgiczne, modlitewnik oraz śpiewnik, pomagające pielgrzymom w kontaktach i ułatwiające
przeżycie duchowe Światowych Dni Młodzieży.
W aplikacji znajdzie się spis najważniejszych numerów kontaktowych do służb odpowiadających za
bezpieczeństwo, czy do placówek dyplomatycznych, dzięki czemu goście ŚDM nie muszą szukać ich na
własną rękę, a ponadto będą mieli je w jednym i łatwo dostępnym miejscu.
W aplikacji znajduje się bardzo pomocny harmonogram wszystkich wydarzeń związanych z ŚDM. Poza
najważniejszymi uroczystościami religijnymi, uwzględnia on także katechezy oraz wszelkie inicjatywy
Festiwalu Młodych. Wszystkie te wydarzenia będzie można wyszukiwać wg miejsca, w którym
użytkownik aktualnie się znajduje.
Korzystający z tej aplikacji otrzymają powiadomienia, jakie wydarzenia wkrótce się rozpoczną oraz
gdzie będą miały miejsce. Aplikacja zawiera funkcje aktualizowane online – np. pogoda,
powiadomienia o ewentualnych utrudnieniach lub zmianach w transporcie. „Pielgrzym” zakłada
możliwość połączenia z mediami społecznościowymi.

Szlak Bożego Miłosierdzia - nowy szlak turystyczny w Krakowie
W Krakowie oraz jego okolicach dynamicznie rozwija się struktura turystyczna i kulturowa dedykowana
coraz większej liczbie osób odwiedzających stolicę Małopolski z powodu kultu Bożego Miłosierdzia.
Jednak wciąż niewykorzystana pozostaje szeroka przestrzeń miejska Krakowa, która jest również silnie
związana z tym kontekstem. Zazwyczaj bowiem pielgrzym, który przyjeżdża do Krakowa, odwiedza

przede wszystkim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, omijając inne rejony
miasta.
Szlak Bożego Miłosierdzia, który właśnie powstaje w Krakowie, stanie się przestrzenią do rozwoju kultu
Bożego Miłosierdzia, nie tylko wśród młodych pielgrzymów. Będzie także ważnym punktem na mapie
turystycznej Krakowa.
Szlak wyznaczą miejsca związane z osobami świętych Kościoła Katolickiego, którzy w swoim życiu i
działaniu kierowali się ideą Bożego Miłosierdzia. Kolejne przystanki na szlaku zostaną wyznaczone przez
obiekty sakralne, muzealne, dzieła sztuki, etc. Każdy z tych przystanków ma związek z kultem Bożego
Miłosierdzia; równocześnie jednak będzie stanowił także ważny element szerszego krajobrazu
kulturowego Polski.
Szlak Bożego Miłosierdzia jest adresowany nie tylko do pielgrzymów przyjeżdżających do Krakowa z
powodów religijnych. To szlak, na który równie chętnie wyruszą osoby zainteresowane architekturą
sakralną Krakowa, kultem świętych w Polsce, miejscami istotnymi dla historii Polski, stylami
architektonicznymi.
Szlakowi Bożego Miłosierdzia będzie także towarzyszyć przewodnik oraz strona internetowa, której
użytkownicy stworzą „emocjonalną mapę” szlaku - pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Europie.
Szlak otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Współpraca: Małopolska Organizacja Turystyczna
Rozpoczęcie prac: luty 2016

„Iskra Miłosierdzia” - pielgrzymka motorowa do Rzymu
Pod egidą Światowych Dni Młodzieży motocykliści z całej Polski wyruszą z Krakowa na pielgrzymkę do
Watykanu. W środę, 22 czerwca powinni dotrzeć na spotkanie z Ojcem Świętym, któremu wręczą białą
kurtkę motorową m. in. ze znakiem identyfikacyjnym ŚDM Kraków 2016.
Organizatorzy: Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016, Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi
Światu, Województwo Małopolskie.

Promocja Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 za granicą
Promocja organizowana we współpracy z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej,
Małopolską Organizacją Turystyczną, Ambasadami i Konsulatami RP. W ramach promocji odbędą się
m.in. konferencje prasowe dla zagranicznych dziennikarzy, prezentacje i spotkania dedykowane ŚDM.
W wybranych destynacjach będzie także prezentowana wystawa fotografii miejsc, które wyznaczą Szlak
Bożego Miłosierdzia.
Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona m. in. w Berlinie, Paryżu, Madrycie, Rzymie.

Kontakty z mediami
Zespół prasowy Komitetu Organizacyjnego rozpoczął regularne spotkania dla mediów, które dla
dziennikarzy mają być sposobem do uzyskania informacji o bieżących dla KO kwestiach. Spotkania
odbywać się będą co tydzień.

Ambasadorzy ŚDM
Do grona Ambasadorów ŚDM – osób, które z jednej strony promują ŚDM, z drugiej są przykładem dla
młodych ludzi, którzy przygotowują się do ŚDM, zostali: Krzysztof Hołowczyc, Mateusz Kusznierewicz
oraz Jakub Błaszczykowski.

Kontakty międzynarodowe
W marcu zintensyfikowano kontakty z licznymi ambasadami i placówkami dyplomatycznymi w Polsce.
Ostatnio odbyły się spotkania z przedstawicielami Ambasady Kolumbii, Wenezueli i Wielkiej Brytanii.
Reprezentanci ŚDM brali także udział w spotkaniach, które dla dyplomatów organizował wojewoda
małopolski Józef Pilch.
Do Komitetu Organizacyjnego przyjeżdżają także kolejne delegacje. Przedstawiciele Konferencji
Biskupów Hiszpanii zadeklarowali obecność 8 000 młodych z ich kraju, a przedstawiciele Bułgarii
poinformowali, że po raz pierwszy bułgarski wyjazd na ŚDM koordynowany jest ogólnokrajowo – 360
pielgrzymów z tego kraju ma przyjechać w lipcu do Krakowa.

Rejestracja
Rejestracja uczestników Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 odbywa się poprzez wypełnienie
specjalnego formularza rejestracyjnego dostępnego w pięciu językach: polskim, angielskim, włoskim,
francuskim i hiszpańskim na stronie www.krakow2016.com.
Dostępna jest do pobrania odpowiednia instrukcja na temat sposobu rejestracji w Systemie Rejestracji
- link.
W pierwszej fazie rejestracji jest 583 068 pielgrzymów, którzy tworzą ponad 4000 grup (dane na 21
marca). W drugiej fazie liczba ta jest weryfikowana. Pielgrzymi potwierdzają liczbę osób w podgrupach,
wybierają dany pakiet pielgrzyma i dokonują płatności. Przez drugi etap przeszło 134 848 osób.
Pielgrzymi zarejestrowani otrzymują - w zależności od wybranego wariantu Pakietu Pielgrzyma nocleg, darmowe przejazdy komunikacją miejską, dostęp do miejsc wydarzeń centralnych, wyżywienie
w czasie ŚDM oraz komplet informacji potrzebnych do pełnego przeżycia tych niezwykłych Dni.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie zawarte w Pakiecie Pielgrzyma gwarantuje uczestnikom organizację pomocy medycznej
wraz z pokryciem jej kosztów – to m.in. leczenie szpitalne lub ambulatoryjne oraz transport do
placówki medycznej. Pokrycie kosztów leczenia jest ważne przede wszystkim dla planujących udział w
ŚDM 2016 obcokrajowców, którzy nie mają dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej na terytorium
Polski.
W ramach ubezpieczenia uczestnicy ŚDM uzyskają także dostęp do usług assistance, takich jak
transport do miejsca zamieszkania (niezależnie od kraju), wsparcie informacyjne dotyczące ŚDM 2016
czy infolinia medyczna lub konsultacja z lekarzem centrum alarmowego. Na ubezpieczenie składa się
także ochrona OC w życiu prywatnym, a także w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub trwałego
uszczerbku na zdrowiu.

Festiwal Młodych
Do 1 kwietnia trwa rejestracja zgłoszeń do Festiwalu Młodych. Festiwal Młodych to ta część programu
Światowych Dni Młodzieży, w której młodzi będą mieli możliwość spotkania Boga w drugim człowieku
poprzez dzielenie się pasją i talentami z innymi.
Na około 20 scenach prezentować się będą artyści, zaakceptowani przez Komitet Organizacyjny i
Papieską Radę ds. Świeckich. Spośród dotychczasowych 350 zgłoszeń przeważają propozycje
muzyczne. Są także propozycje spektakli i innych sztuk scenicznych. Występy odbędą się m.in. na Rynku
Głównym, Placu Szczepańskim, Błoniach i Małym Rynku.
Jednym z przygotowywanych wydarzeń w ramach Festiwalu Młodych jest Festiwal Sportu „Juliada” w
czterech odsłonach: turniej piłki nożnej (Copa Católica), streetball’u, breakdance’u oraz rugby.
Współorganizatorami wydarzenia są Gmina Miejska Kraków oraz Stowarzyszenie SIEMACHA, któremu
Festiwal Sportu zawdzięcza nazwę.
Elementem Festiwalu jest także Centrum Powołaniowe. Ponad 100 wspólnot, zgromadzeń zakonnych,
episkopatów czy organizacji charytatywnych będzie przedstawiać swoje propozycje młodym.

