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Światowe Dni Młodzieży na Mazowszu
Już za kilka dni rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży – jedno z najważniejszych
wydarzeń w tym roku w Polsce. Wprawdzie centralne uroczystości organizowane są
w Krakowie, ale pielgrzymi odwiedzą również nasz region w ramach tzw. Dni
w Diecezjach. Na tych, którzy zdecydują się przyjechać na Mazowsze, czekają liczne
atrakcje. W ich lokalizowaniu niewątpliwie pomoże przygotowana specjalnie na ŚDM –
aplikacja mobilna. Na przyjazd pielgrzymów na Mazowsze gotowe są już Koleje
Mazowieckie, z których oferty pielgrzymi będą mogli korzystać za darmo.
Komunikacja za darmo
W związku z rozpoczynającymi się Dniami w Diecezjach (20-25 lipca 2016 r.) uczestnicy (goście
z zagranicy), wolontariusze, koordynatorzy wolontariuszy, organizatorzy będą mogli korzystać
z nieodpłatnych przejazdów środkami warszawskiej komunikacji miejskiej w I i II strefie
biletowej ZTM, pociągami Kolei Mazowieckich na terenie województwa mazowieckiego oraz
pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Osoby te wyposażone są w odpowiednie
identyfikatory ze specjalnym hologramem (wolontariusze parafialni mogą jeździć tylko KM
i WKD).
Ponadto od 15 lipca do 7 sierpnia wolontariusze, koordynatorzy i koordynatorzy wolontariuszy,
organizatorzy, wolontariusze–opiekunowie grupy z Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji
Warszawsko Praskiej, posiadający specjalne identyfikatory, mogą nieodpłatnie jeździć środkami
warszawskiej komunikacji miejskiej w I i II strefie biletowej, pociągami uruchamianymi
przez Koleje Mazowieckie na terenie województwa mazowieckiego oraz pociągami Warszawskiej
Kolei Dojazdowej.
- Myślę, że zasadniczo kolej łączy i dlatego Koleje Mazowieckie łączą całe Mazowsze ze stolicą
i stolicę z całym Mazowszem, zaś wszystkich pielgrzymów z zagranicy chcemy połączyć
z Mazowszem - najpierw z Mazowszem - bo potem chcemy ich połączyć z Krakowem - mówił
podczas konferencji Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.
- Dla wszystkich osób przybywających z zagranicy i posiadających identyfikatory komunikacja
na terenie Mazowsza, organizowana przez samorząd województwa - przez Koleje Mazowieckie
i Warszawską Kolej Dojazdową, ale też przez Zarząd Transportu Miejskiego i Szybką Kolej
Miejską - jest nieodpłatna. Dodatkowo nieodpłatnie z transportu publicznego korzystają osoby,
które obsługują Światowe Dni Młodzieży na Mazowszu, czyli wolontariusze, opiekunowie i inne
osoby posiadające identyfikatory - dodał Dariusz Grajda.
Oprócz bezpłatnych przejazdów po Mazowszu podczas Dni w Diecezjach, Koleje Mazowieckie
uruchomią na zlecenie poszczególnych diecezji dodatkowo 19 pociągów dla zorganizowanych
grup na Wydarzenia Centralne do Krakowa. Pociągi zatrzymają się w Krakowie Głównym
i Podłężu. W sumie w obie strony pojedzie nimi około 19 tys. pielgrzymów. Dla indywidualnych
osób do dyspozycji jest pociąg „Dragon”, który od początku wakacji kursuje codziennie.
Pomocna aplikacja
Na pielgrzymów przybywających na Mazowsze czeka wiele udogodnień, od aplikacji mobilnej
na telefony i inne urządzenia przez możliwość bezpłatnego odwiedzenia instytucji kultury
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podlegających samorządowi, zarówno w Warszawie, jak i na terenie całego Mazowsza, po usługi
transportowe, które pielgrzymom zaproponują nasze Koleje Mazowieckie – opowiada
wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
Na przyjęcie pielgrzymów szykuje się nie tylko kolej, ale całe Mazowsze. Z myślą o pielgrzymach
biorących udział w Światowych Dniach Młodzieży, którzy przyjadą na Mazowsze, została
stworzona aplikacja mobilna. Można ją pobrać bezpłatnie przy pomocy kodu QR z bidonu oraz
przewodników, które otrzymają zarejestrowani uczestnicy Dni w Diecezjach, a także
bezpośrednio
ze
sklepów:
Google
Play,
App
Store
i
Windows
Store
oraz
http://cms.playmazovia.mazovia.pl/GetApp.
Tworząc aplikację, chcieliśmy w jak najprostszy sposób dotrzeć do jak największej grupy
pielgrzymów. Ma ona charakter intuicyjny i można na niej znaleźć nie tylko najważniejsze
informacje o wydarzeniach w diecezjach, ale przede wszystkim o tych miejscach, które podczas
Światowych Dni Młodzieży będą otwarte dla pielgrzymów. Będą to głównie instytucje kultury,
które przygotowały ciekawą ofertę skierowaną właśnie do pielgrzymów, ale także miejsca
typowo turystyczne czy wypoczynkowe – zaznacza Paweł Cukrowski, dyrektor Departamentu
Kultury, Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego. – Aplikację można pobrać z naszej
strony internetowej, ale także przez kody QR, które są umieszczone na identyfikatorach,
bidonach oraz przewodnikach „Przeżyj i poczuj”.
Aplikacja mobilna „ŚDM Mazowsze” pozwoli pielgrzymom zaplanować zarówno zwiedzanie
Mazowsza, jak i zaplanować aktywny wypoczynek. Aplikacja to nie tylko lista najciekawszych
atrakcji turystycznych Mazowsza (z dokładnym opisem i lokalizacją na mapie), ale też wykaz
wydarzeń, które odbywają się w tym czasie w naszym regionie czy szereg praktycznych
informacji dotyczących np. możliwości bezpłatnego podróżowania na terenie województwa.
Świetną pamiątką dla pielgrzymów będzie również tzw. fotopamiątka. Korzystając z aplikacji,
można zrobić zdjęcie z tematyczną grafiką w tle i np. udostępnić ją znajomym za pomocą
mediów społecznościowych.
Dzięki aplikacji pielgrzymi będą też mogli poznać i skorzystać z oferty instytucji kultury,
podległych samorządowi województwa mazowieckiego. Wiele z nich oferuje coś więcej niż tylko
darmowe zwiedzanie.
Barwy Mazowsza
Z myślą o przebywających na Mazowszu pielgrzymach przygotowaliśmy wiele atrakcji
turystycznych. Ciekawą ofertę przygotowały wszystkie nasze placówki kulturalne, które w tych
dniach będzie można zwiedzać bezpłatnie. Chcemy, aby zwiedzając te najpiękniejsze zakątki
Mazowsza, pielgrzymi poznali nasz region, naszą kulturę. Pomóc im w tym ma przygotowana
specjalnie w tym celu aplikacja mobilna. Światowe Dni Młodzieży to także wielki sprawdzian
dla naszej spółki Koleje Mazowieckie, która ma zapewnić pielgrzymom nie tylko bezpieczne
poruszanie się po Mazowszu, ale także przejazd do Krakowa – podkreśliła Elżbieta Lanc, członek
zarządu województwa mazowieckiego.
Goszczący na Mazowszu uczestnicy ŚDM będą mogli dzięki odpowiednim identyfikatorom
bezpłatnie zwiedzać wystawy stałe i czasowe we wszystkich instytucjach kultury podległych
samorządowi województwa, a także brać udział w wydarzeniach i spotkaniach zorganizowanych
z myślą o nich. Poniżej kilka propozycji z regionu.
21 lipca, w godzinach 10.00-19.00 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza
na Dzień Kultury Ludowej Regionu. W 10 chałupach chłopskich z końca XIX i początku XX w.
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prezentowana będzie wystawa „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych”. Podczas
zwiedzania w wybranych zagrodach wiejskich będzie można zobaczyć pokazy wiejskich zajęć
gospodarskich oraz ludowego rzemiosła i rękodzieła – m.in. tkactwa, plecionkarstwa, kowalstwa,
kręcenia powrozów za pomocą kołowrotka powroźniczego czy papieroplastyki obrzędowej.
Spróbują także świeżo odwirowanego miodu z wiejskim chlebem i masłem ubitym w kierzance.
Na polanie przy ognisku zaplanowano koncerty zespołów folklorystycznych, wspólną naukę
tańców i przyśpiewek oraz regionalne konkursy i zabawy. Wystąpią Zespół Pieśni i Tańca POLSKI
ŁAN, Zespół Tańca Ludowego Politechniki Warszawskiej MASOVIA oraz Ludowy Zespół
Artystyczny KASZTELANKA Sierpc.
W niedzielę 24 lipca w Wykrocie koło Myszyńca odbędzie się m.in. Światowy Zlot Młodzieży
Kurpiowskiej (współorganizatorami są Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce i
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie). Spotka się tam ok. 1 tys.
młodych ludzi m.in. z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Meksyku, Włoch i innych krajów oraz ludność
Kurpiowszczyzny i Mazowsza. Mottem spotkania jest przesłanie „Rodzina – fundamentem
Kościoła i narodu”. Wizualnym przekazem tej idei ma być uczestnictwo młodzieży
i wielopokoleniowych rodzin w strojach kurpiowskich biorących udział w procesji, liturgii i
oprawie artystycznej uroczystości. Patronat nad spotkaniem objął kardynał Gerhard Muller z
Watykanu. Na pielgrzymów będą czekać warsztaty wykonywania wycinanek z udziałem twórców
ludowych, koncerty pieśni kurpiowskich, a także wystawa „Kurpie Poland”.
Miłośników muzyki poważnej zaprasza Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka
Chopina w Sannikach. Pielgrzymi będą mogli wziąć udział m.in. w koncercie Regionalnego
Zespołu Pieśni i Tańca „Sanniki”, wysłuchać recitalu „Beatboxowy Chopin”, a także sprawdzić się
na warsztatach muzycznych „Chopin, beatbox i interakcje muzyczne”. Wszystko to w piątek –
22 lipca. Natomiast w niedzielę (24 lipca) w Sannikach wystąpią gwiazdy warszawskich
teatrów muzycznych z koncertem „Z Chopinem w musicalowych rytmach”.
Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza pielgrzymów hasłem „Posmakuj Polski”. Już w najbliższą
sobotę (23 lipca) goście będą mogli spróbować potraw kuchni polskiej przygotowanych przez
Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z subregionu radomskiego. Oberka nauczą tańczyć
Zespoły Pieśni i Tańca Guzowianki oraz Wolanianki. Akompaniować będą lokalne kapele. Na
terenie muzeum w tym dniu zorganizowane będą cztery sceny, na których zaprezentują się
zespoły folklorystyczne oraz zespoły pieśni i tańca w strojach ludowych. Ponadto pielgrzymi
otrzymają mapki w języku angielskim i foldery w pięciu wersjach językowych. Według
szacunków organizatorów w wydarzeniu weźmie udział ok. 10 tysięcy osób.
Warszawa – miejska strefa kultury
Od 20 do 24 lipca na skwerze Hoovera przy Krakowskim Przedmieściu działać będzie
Miejska Strefa Kultury. Spotkania z ciekawymi gośćmi, kino plenerowe, animacje i strefa
rekreacji w tych dniach będą czekać nie tylko na uczestników Światowych Dni Młodzieży, ale też
mieszkańców Warszawy i Mazowsza oraz turystów.
Podczas tego wydarzenia swoją prezentację będzie mieć również samorząd Mazowsza. Na
stoisku nie zabraknie przewodnika stworzonego specjalnie z okazji Światowych Dni Młodzieży:
„Mazowsze. Przeżyj i poczuj. Szlak papieski i Drogi Jakubowe na Mazowszu” i to w ośmiu
wersjach językowych. Na stoisku będzie można znaleźć także inne turystyczne publikacje o
regionie w kilku językach oraz gadżety, a wśród nich bidon turystyczny.
Codziennie w dwóch 2-godzinnych blokach (13-15 i 16-18, w niedzielę 12-14) w strefie
Mazowsza zaplanowane są specjalne atrakcje – będzie można spotkać np. rycerzy z zamku w
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Liwie (20.07). Na odwiedzjących stoisko będą czekać również artyści ze szkoły cyrkowej
w Julinku (23-24.07). Dla miłośników malowania – warsztaty malowania toreb. Każdy, kto
weźmie w nich udział, będzie mógł taką własnoręcznie ozdobioną torbę zabrać ze sobą
na pamiątkę (zajęcia odbędą się 21-22.07).
Organizatorem Miejskiej Strefy Kultury jest Centrum Myśli Jana Pawła II.
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