Oświadczenie złożone
przez senatora Leszka Piechotę
na 16. posiedzeniu Senatu
w dniu 29 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło
Już za niespełna 3 miesiące na Polskę zwrócone będą oczy nie tylko chrześcijan z całej Europy. Pod koniec lipca spotkają się tutaj młodzi ludzie ze wszystkich zakątków świata, by wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem spędzać czas na modlitwie. Przez kilka dni Kraków, Częstochowa i okolice gościć będą setki tysięcy pielgrzymów przybyłych na Światowe Dni Młodzieży.
Z powszechnie dostępnych informacji wynika, że Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 będzie musiał przygotować około 350 tysięcy miejsc noclegowych dla pielgrzymów, którzy wykupią pakiet z zakwaterowaniem. Każdy z przybyłych ma prawo do noclegu w jednej z trzech form: u rodzin, w szkołach i w miasteczkach namiotowych. Pielgrzymi mają być rozlokowani w czterech strefach, a jedna z nich znajduje się na
terenie województwa śląskiego.
Wiele z tych osób po raz pierwszy odwiedzi nasz kraj i od tych kilku dni pobytu, od wrażeń, jakie pozostaną, od ich wspomnień zależeć będzie, czy po raz ostatni. Jaka opinia o Polsce pójdzie w świat? Duży
wpływ na ocenę mieć będą warunki pobytu: poczucie bezpieczeństwa i komfort, w jakim te osoby będą przebywać.
Jestem przekonany, wierząc w staropolską gościnność, że dobry obraz zabiorą ze sobą osoby z pierwszej
grupy młodzieży, czyli ci, którzy zostaną zaproszeni przez rodziny. Niepokoi mnie natomiast kwestia pielgrzymów, którzy będą korzystać z centrów namiotowych, zwanych potocznie miasteczkami ŚDM. Według
informacji medialnych ciągle nie jest znana liczba i lokalizacja takich miejsc. Wydaje mi się, że w kontekście
zagrożeń, które w ostatnich miesiącach pojawiły się w Europie, takie miejsca, w których zgromadzi się jednocześnie wiele osób, powinny być pod szczególną troską państwa.
Wobec tego zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedź na kilka pytań.
1. Czy znana jest ostateczna lokalizacja i pojemność miasteczek namiotowych?
2. Jak wygląda kwestia zapewnienia wszystkim uczestnikom tych miasteczek miejsc noclegowych w namiotach? Czy rozwiązana jest sprawa zaplecza socjalnego w takich miasteczkach? Mam na myśli hale do
wydawania i spożywania posiłków, namioty medyczne, sanitarne.
3. Kto odpowiada za bezpieczeństwo pielgrzymów zgromadzonych w miasteczkach?
4. Czy wszyscy uczestnicy ŚDM zakwaterowani w strefie na terenie województwa śląskiego mają zapewniony transport do Krakowa?
Mam świadomość, że są to być może kwestie techniczne, mniej ważne niż duchowy wymiar Światowych
Dni Młodzieży, ale strona organizacyjna i bezpieczeństwo są również bardzo ważne. Idea organizacji ŚDM
została zapoczątkowana przez św. Jana Pawła II, a tym razem dotrze do jego Ojczyzny i diecezji, w której się
urodził, był księdzem, biskupem, kardynałem i skąd wyruszył do Stolicy Piotrowej.
Z wyrazami szacunku
Leszek Piechota

