
  

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTA, 16 MAJA 

 

„STUDIO RABAN” 

godz. 9.00 

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II redakcja „Studia Raban” 

przygotowała odcinek specjalny, którego gościem będzie Prymas Polski, arcybiskup 

Grzegorz Polak. W programie zapytamy młodych ludzi, jak wspominają polskiego 

Papieża. Spotkamy się również ze stypendystami Fundacji Dzieło Nowego 

Tysiąclecia. O swoich doświadczeniach spotkań z Ojcem Świętym opowie również 

Paweł Zuchniewicz, dziennikarz i autor książek o Papieżu. 

 

„RODZINNY EKSPRES – JAN PAWEŁ II, TESTAMENT, CZY GO ZNAMY?” 

godz. 9.20 

W odcinku poświęconym postaci Jana Pawła II zastanowimy się nad tym, czy my w 

domu, w pracy, w życiu społecznym i publicznym, jesteśmy wierni słowom Papieża: 

„Życzę, abyście stali wiernie na straży wielkiej idei solidarności, która łączy, a nie 

dzieli". Jan Paweł II, jak podkreślał kardynał Zenon Grocholewski, „Nigdy nie mówił o 

nikim z lekceważeniem, pogardliwie, lecz zawsze z wielkim szacunkiem dla 

każdego". Przypomnimy nauczanie Ojca Świętego, ale zastanowimy się także, co 

możemy zrobić, aby w pełni realizować powierzone nam przez Świętego Jana Pawła 

II zadanie. 



 

„FATIMA, CUD SŁOŃCA” – film fabularny, reż. Jorge Paixao Da Costa 

godz. 9.55  

W Fatimie trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie objawiła się Maryja i 

poprosiła, aby przychodzili do niej na wspólną modlitwę 13. dnia każdego miesiąca. 

Tak rozpoczyna się historia, która ma szczególne znaczenia dla chrześcijaństwa. Po 

śmierci dwóch świadków objawienia, czternastoletnia Łucja Santos wstąpiła do 

klasztoru. By nie zabrać tajemnicy trzeciego przesłania do grobu, spisała je i 

przesłała do Ojca Świętego. Odtąd tylko Papieże znają trzecią Tajemnicę Fatimską, 

a jej treść pozostaje przedmiotem licznych spekulacji. 

 

„NIE LĘKAJCIE SIĘ – HISTORIA PEWNEJ PRZYJAŹNI” – film fabularny, reż. 

Andrea Porporati 

godz. 23.15 

W roku 1981, alpejskie schronisko prowadzone przez rodzinę Zanich, odwiedził się 

Jan Paweł II w towarzystwie prezydenta Włoch Sandro Pertiniego. Papież dochodził 

do siebie po zamachu na placu Świętego Piotra. Lino Zani, instruktor narciarski i 

doświadczony przewodnik, towarzyszył mu w górskich wędrówkach i wycieczkach 

narciarskich. Tak zrodziła się wielka przyjaźń, która odmieniła życie młodego 

człowieka. Film powstał na podstawie autobiograficznej książka Lino Zaniego „Był 

człowiekiem, był świętym”. 

 

NIEDZIELA, 17 MAJA 

 

MSZA ŚWIĘTA – transmisja z Łagiewnik 

godz. 07.00 

Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 

Sanktuarium mieści się w obiekcie klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 

Miłosierdzia, gdzie znajdują się relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej (1905 - 

1938), przez którą Jezus przekazał Kościołowi i światu orędzie o Bożym miłosierdziu. 

Transmisja skierowana jest do wszystkich, którzy w tym szczególnym czasie 

pandemii pragną rozpocząć dzień Eucharystią. 

 

„ZIARNO” – „LOLEK, KAROL, JAN PAWEŁ II” 



  

 

 

godz. 09.00 

W 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II w magazynie „Ziarno” dzieci opowiedzą, kim 

był Karol Wojtyła. Wraz z nimi odwiedzimy Wadowice – rodzinne miasto Papieża i 

poszukamy pamiątek po słynnym Polaku. Czy mały Lolek może być dla dzieci 

wzorem do naśladowania? 

 

MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II – 

transmisja z Wadowic 

godz. 10.30 

W przeddzień 100. rocznicy urodzin Świętego Papieża Jana Pawła II. Zapraszamy 

na transmisję mszy świętej z miejsca szczególnie bliskiego Papieżowi - z rodzinnej 

parafii pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.  

 

STUDIO „MIĘDZY ZIEMIĄ A NIEBEM” – wydanie specjalne  

godz. 11.55 i 12.15 

„Myślę, że Jan Paweł II był człowiekiem Boga, człowiekiem modlitwy. Wystarczyło 

popatrzeć na niego, gdy się modlił, by zauważyć, jak potrafił całkowicie zanurzyć się 

w tajemnicy Boga. Ten, kto się modli, potrafi odczytywać wydarzenia zawsze w 

sposób transcendentny, nie zadowala się analizami samego rozumu” – mówił Papież 

Franciszek w swojej najnowszej książce o świętym Janie Pawle II. W programie, 

porozmawiamy o roli Jana Pawła II, jaką odegrał w Polsce i na świecie. 

 
REGINA COELI Z PAPIEŻEM – transmisja z Watykanu 

godz.12.00 

Transmisja modlitwy z Watykanu z udziałem Papieża Franciszka.  

  
„WADOWICKIE  SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II” – cykl wspomnieniowy 

godz. 12.40 

Wspomnienie Papieża jest wciąż żywe w sercach Polaków, a jego nauki wciąż 

aktualne. Cykl rozmów z artystami, którzy mają osobiste doświadczenie spotkania z 

Papieżem, w Jego rodzinnym domu w Wadowicach pozwoli upamiętnić Świętego i 

pokaże, że wiele lat po śmierci jego charyzmat dalej zmienia człowieka i jego serce. 

Jan Paweł II nie umarł, lecz żyje tak długo, jak długo pamięć o nim będzie 



pielęgnowana. W pierwszym odcinku cyklu swoje spotkania ze Świętym będzie 

wspominać Natalia Kukulska.  

 

„URODZIŁEM SIĘ W WADOWICACH” – widowisko muzyczne 

godz. 13.00 

Okolicznościowe widowisko słowno-muzyczne przygotowane na 100. rocznicę 

urodzin Karola Wojtyły w jego rodzinnym domu wraz z sentymentalnym spacerem po 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. W widowisku 

biorą udział soliści: Halina Mlynkova, Katarzyna Moś, Anna Wyszkoni, Maciej 

Miecznikowski, Janusz Radek, Golec uOrkiestra, zespół dziecięcy z Wadowic, a 

przewodnikiem po życiu Karola Wojtyły i po Muzeum będzie ks. Łukasz Piórkowski.  

 

„NIE LĘKAJCIE SIĘ – HISTORIA PEWNEJ PRZYJAŹNI” film fabularny, reż. 

Andrea Porporati 

godz. 14.10  

W roku 1981, alpejskie schronisko prowadzone przez rodzinę Zanich, odwiedził się 

Jan Paweł II w towarzystwie prezydenta Włoch Sandro Pertiniego. Papież dochodził 

do siebie po zamachu na placu Świętego Piotra. Lino Zani, instruktor narciarski i 

doświadczony przewodnik, towarzyszył mu w górskich wędrówkach i wycieczkach 

narciarskich. Tak zrodziła się wielka przyjaźń, która odmieniła życie młodego 

człowieka. Film powstał na podstawie autobiograficznej książka Lino Zaniego „Był 

człowiekiem, był świętym”. 

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – koncert, cz. I 

godz. 17.30 

Okolicznościowy koncert na żywo, który przypomni najważniejsze wydarzenia z życia 

św. Jana Pawła II, a także jego dziedzictwo duchowe, które odmieniło kościół i 

wpłynęło na losy całego świata. Ze studia w Warszawie połączymy się z kościołem w 

Wadowicach, kaplicą na Wawelu, Sanktuarium w Łagiewnikach, kaplicą Matki 

Boskiej Jasnogórskiej w Częstochowie oraz Bazyliką Mariacką w Gdańsku. We 

wszystkich miejscach zabrzmią ulubione pieśni Jana Pawła II w wykonaniu gwiazd 

polskiej estrady. Wystąpią m.in. Anna Wyszkoni, Natalia Kukulska, Justyna 

Steczkowska, Golec uOrkiestra, Kamil Bednarek, Andrzej Piaseczny, Ryszard 



  

 

 

Rynkowski oraz Sound&Grace. Koncert ze studia w Warszawie poprowadzi Tomasz 

Wolny.  

 

ORĘDZIE KARDYNAŁA STANISŁAWA DZIWISZA W 100. ROCZNICĘ URODZIN 

JANA PAWŁA  II 

godz. 20.05  

Do zgłębiania nauczania Jana Pawła II i inspirowania się nim w codziennym życiu 

często zachęca Kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz i przyjaciel 

Papieża. Z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Kardynał Dziwisz wygłosi z 

Krakowa specjalne orędzie.  

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – koncert, cz. II 

godz. 21.30 

Druga część transmisji koncertu upamiętniającego Papieża Jana Pawła II i Jego 

wyjątkowy pontyfikat. Niesamowite widowisko zostanie zrealizowane w lokalizacjach 

bardzo mocno związanych z polskim Papieżem: w Wadowicach, kaplicy na Wawelu, 

Sanktuarium w Łagiewnikach, kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej w Częstochowie 

oraz Bazyliką Mariacką w Gdańsku. We wszystkich miejscach polscy artyści 

zaśpiewają utwory nawiązujące do posługi Jana Pawła II.  

 

„LUBIĘ PATRZEĆ JAK WSCHODZI SŁOŃCE” – film dokumentalny, reż. Paulina 

Guzik 

godz. 22.50 

Dokument ukazuje dorobek intelektualny Jana Pawła II, fundament jego myśli 

filozoficznej i teologicznej. Rozmowy w bliskimi współpracownikami Papieża i 

wybitnymi naukowcami, przybliżają widzowi jego osiągnięcia w nauczaniu, filozofii i 

teologii. 

 

„JAN PAWEŁ II” – film fabularny, reż. John Kent Harrison 

godz. 23.45 

Fabuła prezentuje życie Karola Wojtyły od młodości po koniec jego pontyfikatu, który 

wpłynął na przemiany religijne i polityczne na świecie. 

 



PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA 

 

MSZA ŚWIĘTA PRZY GROBIE JANA PAWŁA II POD PRZEWODNICTWEM 

PAPIEŻA FRANCISZKA – transmisja z Watykanu 

godz. 7.00 

Transmisja mszy świętej w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II z Watykanu. 

Mszy Świętej przewodniczy Papież Franciszek. Uroczystość odbędzie się o godz. 

7.00 w Bazylice Watykańskiej przy ołtarzu, w którym przechowywane są relikwie św. 

Jana Pawła II. Ze względu na ograniczenia sanitarne związane z koronawirusem 

msza święta będzie celebrowana bez udziału wiernych. W pozdrowieniach 

skierowanych do Polaków podczas audiencji generalnej, 13 maja Papież zachęcił 

Polaków do uczestniczenia w tej uroczystości za pośrednictwem mediów.  

 

 „SANTO SUBITO – PROROK NASZYCH CZASÓW” – koncert z okazji 100-lecia 

urodzin Św. Jana Pawła II 

godz. 18.00 

„Santo Subito – Prorok naszych czasów – koncert z okazji 100-lecia urodzin św. Jana 

Pawła II” odbędzie się w Sanktuarium pod wezwaniem św. Jana Pawła II w 

Krakowie, gdzie znajdują się jego relikwie. Koncert przypomni przesłania, które 

Ojciec Święty kierował do członków korpusów dyplomatycznych tuż przed śmiercią, 

podczas noworocznej audiencji w styczniu 2004 roku. W przemówieniu Jan Paweł II 

odniósł się do czterech wielkich wyzwań stojących przed całym światem, takich jak: 

wiara, pokój, wolność oraz solidarność. Będą one punktem wyjścia do rozważań o 

duchowych owocach posługi Papieża Polaka. Rozważania wzbogacone zostaną o 

specjalnie dobrany repertuar muzyczny, który wykonają znani polscy artyści. 

Wystąpią m.in.: Stanisława Celińska, Krystyna Prońko, Roksana Węgiel, Krzysztof 

Cugowski, Mietek Szcześniak, Kamil Bednarek, Golec uOrkiestra, Sebastian Karpiel-

Bułecka. Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego, tylko część muzyków 

wystąpi w Sanktuarium, a pozostali we własnych domach. W niecodziennej, 

wirtualnej odsłonie, towarzyszyć im będzie chór i orkiestra.  

 

SŁOWO PAPIEŻA FRANCISZKA DO POLAKÓW W 100. ROCZNICĘ URODZIN 

JANA PAWŁA II 

godz. 20.05 



  

 

 

W poniedziałek, 18 maja w TVP1 zostanie wyemitowane specjalne przesłanie Papieża 

Franciszka skierowane do Polaków z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II. 

 

„POWOŁANIE” – spektakl Teatru Telewizji, reż. Paweł Woldan  

godz. 21.00 

Z okazji Roku Świętego Jana Pawła II Paweł Woldan przygotował dla Teatru 

Telewizji spektakl o drodze Karola Wojtyły do kapłaństwa. Akcja rozpoczyna się w 

Krakowie, do którego osiemnastoletni Karol przybywa z Wadowic, aby podjąć studia 

polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przedstawienie kończy się w 

momencie przyjmowania święceń kapłańskich z rąk kardynała Adama Sapiehy. 

Fabuła obejmuje zatem okres II wojny światowej, w którym duchowo dojrzewa 

przyszły papież. Wojtyła wówczas poświęca się ciekawym lekturom i uczęszcza na 

tajne komplety. Spotyka się też z Janem Tyranowskim, mentorem, który wprowadza 

go w świat mistyki i teologicznych studiów. Wtedy także Wojtyła podejmuje życiową 

decyzję: opuszcza młody zespół teatralny Mieczysława Kotlarczyka i wstępuje do 

seminarium duchownego. 

 

„ZMARTWYCHWSTANIE” – film dokumentalny, reż. Ewa Świecińska 

godz. 22.35 

Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II jest okazją do przeanalizowania Jego 

dorobku jako: poligloty, poety, aktora, filozofa i teologa. „Zmartwychwstanie” nie jest 

jednak obrazem sentymentalnym. Film ukazuje aktualność przekazu Papieża Polaka 

w obliczu obecnego kryzysu świata. Jan Paweł II był prorokiem, który przewidywał 

nadejście dziejowego przesilenia i starał się na nie przygotować wiernych. Przesłanie 

św. Jana Pawła II odczytają dla nas na nowo m. in.: prof. Antoni Dudek, prof. Paweł 

Skibiński, prof. Dariusz Kosiński, Marek Kochan oraz dr Paweł Rojek. 

 

SOBOTA, 23 MAJA 

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – skrót koncertu 
godz. 15.50  
 

W Wadowicach, na imponującej scenie plenerowej, największe gwiazdy polskiej 

muzyki rozrywkowej wystąpią w koncercie poświęconym pamięci Papieża Polaka. 



Koncert jest współorganizowany przez Telewizję Polską oraz Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. 

 

PONIEDZIAŁEK, 25 MAJA 

 

„ŚWIAT WEDŁUG JANA PAWŁA II” – film dokumentalny, reż. Paweł Kornobis 

godz. 21.00 

Dokument przedstawiający wpływ Jana Pawła II na współczesny świat ilustrowany 

przykładami ze społeczności na całym świecie - w Meksyku, Indiach, Polsce, Irlandii i 

we Włoszech.  Pielgrzymki Jana Pawła II  zdefiniowały jego pontyfikat. Gdziekolwiek 

jedziemy, rozmawiamy zarówno ze świadkami jego wizyt, jak i z współczesnymi 

komentatorami.  

 
 

NIEDZIELA, 7 CZERWCA 
 

„LUBIĘ PATRZEĆ JAK WSCHODZI SŁOŃCE” – film dokumentalny, reż. Paulina 

Guzik 

godz. 12.50 

Dokument ukazuje dorobek intelektualny Jana Pawła II, fundament jego myśli 

filozoficznej i teologicznej. Rozmowy w bliskimi współpracownikami Papieża i 

wybitnymi naukowcami, przybliżają widzowi jego osiągnięcia w nauczaniu, filozofii i 

teologii. 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA, 17 MAJA 

 

„MOJE ŻYCIE DLA NIEGO” – film dokumentalny, reż. Ewa Świecińska 

godz. 8.00 

Zrealizowany w 2004 roku film przedstawia sylwetkę Arturo Marii, watykańskiego 

fotografa, który dokumentował życie i działalność pięciu papieży. Od samego 



  

 

 

początku pontyfikatu Jana Pawła II Arturo Mari stał się jego jednym z najbardziej 

zaufanych współpracowników. Twórcy filmu towarzyszą fotografowi podczas jego 

codziennych obowiązków w Watykanie i na spotkaniach Jana Pawła II z wiernymi. 

 

„PRYMAS. TRZY LATA Z TYSIĄCA” – film fabularny, reż. Teresa Kotlarczyk 

godz. 14.25 

Trzy lata z życia ojca duchowego Jana Pawła II, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

uwięzionego przez stalinowskich oprawców w opuszczonym klasztorze. Kardynałowi 

towarzyszą dwie osoby: ksiądz i siostra zakonna, którzy mają informować 

funkcjonariuszy bezpieczeństwa o każdym słowie Kardynała.  

 

„DIALOG. ŻYCIE ZAPISANE W LISTACH” – film dokumentalny, reż. Justyna 

Syrek, Wojciech Kursa 

godz. 19.00 – premiera w TVP Historia  

W przeddzień 100. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II, w filmie Judyty Syrek i 

Wojciecha Kursy z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza, TVP Historia, jako 

pierwsza upublicznia treść wyjątkowych listów, które św. Jan Paweł II pisał do 

benedyktyńskiego mnicha z Tyńca, o. Leona Knabita. Ich korespondencja odbywała 

się regularnie od 28 października 1978 roku, czyli od pierwszego miesiąca 

pontyfikatu, do 17 lutego 2005 roku. Pisali do siebie o sytuacji w Polsce, w polskim 

Kościele, na świecie, a także o zwykłych, codziennych sprawach.  

 

„APARTAMENT” – film dokumentalny, reż. Maciej Czajkowski 

godz. 21.10 

Jeden z bardziej intymnych portretów Papieża, którego widzimy na zdjęciach 

pochodzących z prywatnych zbiorów najbliższych przyjaciół Jana Pawła II. Film 

opatrzył komentarzem wieloletni sekretarz Papieża, Kardynał Stanisław Dziwisz. 

 

PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA 

 

„TAJEMNICA JANA PAWŁA II” – film dokumentalny, reż. Krzysztof Tadej 

godz. 10.25 



Ks. prałat Konrad Krajewski opowiada prywatne anegdoty i fakty z życia Ojca 

Świętego, nieznane wiernym i szerokiej publiczności. W filmie, zrealizowanym w 

2011 roku, wykorzystano wiele niepokazywanych dotąd materiałów filmowych i 

zdjęciowych. 

 

„JAK BYŁO? JAN PAWEŁ II - POLITYK” – program Przemysława Babiarza 

godz. 16.20 

13 maja 1981 roku podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie 

doszło do zamachu na Papieża Jana Pawła II. Zaproszeni do studia goście:  prof. 

Antoni Dudek z Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego i Bogumił Łoziński, publicysta 

„Gościa Niedzielnego", dyskutują o pontyfikacie Jana Pawła II i zmianach 

politycznych, jakie zaszły w Polsce podczas jego trwania.  

 

„WADOWICE, MIASTO MOJEGO DZIECIŃSTWA” – film dokumentalny, reż. 

Piotr Kot 

godz. 18.05 - premiera w TVP Historia 

W Wadowicach, miejscu narodzin Świętego Jana Pawła II tkwią korzenie jego 

osobowości, zainteresowań i zdolności. W dokumencie jest mowa o tym, jaki wpływ 

na osobowość tego Wielkiego Polaka miały miejsce urodzenia, społeczność, kultura i 

historia. W filmie wykorzystano archiwalne materiały z wizyt Jana Pawła II w 

Wadowicach. 

 

„CO DALEJ? DUCHOWA TOŻSAMOŚĆ EUROPY WOBEC MYŚLI JANA PAWŁA 

II” – program publicystyczny 

godz. 19.00 

Piotr Gociek zaprasza na  program publicystyczny poświęcony dziedzictwu Papieża-

Polaka. W programie wzięli udział: filozof i publicysta Dariusz Karłowicz („Teologia 

Polityczna”, Fundacja Świętego Mikołaja), ojciec Michał Paluch, dominikanin, filozof, 

profesor i rektor Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie 

Angelicum.  

 

„JAN PAWEŁ II”  – film fabularny, reż. John Kent Harrison 

godz. 20.20 



  

 

 

Biograficzny film o życiu i pontyfikacie Papieża Polaka. Akcja rozpoczyna się 

zamachem na życie Papieża w 1981 roku, a potem w serii retrospektyw ukazuje 

życie Ojca Świętego od 1938 roku. W postać Jana Pawła II wcielili się dwaj znani 

aktorzy: Cary Elwes (Karol Wojtyła w latach młodości) i Jon Voight (papież Jan Paweł 

II). 

 

„DOMINUM MONTES – GÓRY JANA PAWŁA II” – film dokumentalny, reż. Adam 

Kraśnicki  

godz. 22.40 

Karol Wojtyła kochał góry, szukał w nich ukojenia i odpoczynku, a także duchowej 

inspiracji i spokoju. Film dokumentalny z 2018 roku, bogato ilustrowany archiwaliami, 

fragmentami poematu Tryptyk rzymski i muzyką ludowego zespołu Trebunie Tutki, 

jest pogłębioną refleksją nad mistyką i majestatem gór w życiu i posłudze Jana Pawła 

II. 

 

 

 

 

NIEDZIELA, 17 MAJA  

 

„NARTY OJCA ŚWIĘTEGO” – spektakl, reż. Piotr Cieplak  

godz. 23.00 
 
Telewizyjna wersja głośnego spektaklu Teatru Narodowego w Warszawie. Pewnego 

dnia ksiądz Kubala przynosi wiadomość, że z krótką, potajemną pielgrzymką 

przybędzie Ojciec Święty Jan Paweł II. Wiadomość budzi wiele wątpliwości, w 

miasteczku narasta oczekiwanie na cud. Sztuka Jerzego Pilcha pokazuje, w 

komediowej konwencji, jak pod wpływem wieści o pielgrzymce Papieża ludzie 

przewartościowują swoje dotychczasowe życie.  

 

 

PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA 



 

„STUDIO KULTURA” 

godz. 7.00  

Gościem Małgorzaty Niecieckiej-Mac będzie Adam Bujak, światowej sławy fotograf, 

który przez ponad 40 lat uwieczniał na zdjęciach postać Karola Wojtyły.  

 

„PIELGRZYM” – film dokumentalny, reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki 

godz. 7.30 i 16.55 

Pierwszy niezależny film w czasach PRL, dokumentujący pielgrzymkę Jana Pawła II 

do Polski w 1979 roku, która pośrednio przyczyniła się do upadku komunizmu w 

naszym kraju. Obraz powstał na zlecenie Watykanu i Episkopatu Polski. Kamera 

towarzyszyła Ojcu Świętemu podczas wizyty w Warszawie, Gnieźnie, Częstochowie, 

Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Krakowie i Auschwitz-Birkenau. Nagrana 

została również msza święta na Placu Piłsudskiego, na którym padły historyczne 

słowa Papieża: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.  

 

„MISSA PRO PACE” – koncert Wojciecha Kilara we Lwowie 

godz. 18.25 

2 lipca 2004 roku w Katedrze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we 

Lwowie odbył się pamiętny koncert Wojciecha Kilara „Missa Pro Pace”, zrealizowany 

z okazji jubileuszu 100-lecia Filharmonii Narodowej w Warszawie. Utwór „Msza o 

pokój” wykonała Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Katowic i Chór Polskiego Radia 

z Krakowa z udziałem Izabeli Kłosińskiej, Anny Lubańskiej, Piotra Kusiewicza i 

Romualda Tesarowicza.  

 

„KLUCZ DO WOJTYŁY WEDŁUG ŁUCZEWSKIEGO” – cykl wykładów 

godz. 19.35 

Premiera cyklu wykładów poświęconych życiu Jana Pawła II. Prowadzący - socjolog, 

dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II dr Michał Łuczewski, w 

przystępny sposób przedstawia kompendium podstawowych pojęć myśli Karola 

Wojtyły. W premierowym odcinku „Kremówka i Sofokles” prowadzący powróci do 

spotkania polskiego Papieża z wiernymi, które odbyło się 16 czerwca 1999 roku w 

Wadowicach. Papież wspominał dzieciństwo i młodość, które były początkiem drogi, 

wiodącej aż do Watykanu. Symbolem tego spotkania były „wadowickie kremówki”, 



  

 

 

wspominane przez Ojca Świętego z uśmiechem na twarzy, a także fragmenty 

„Antygony” Sofoklesa, które odnosiły się do trudnych wydarzeń z życia Jana Pawła II. 

„NASZ PROFESOR PAPIEŻEM” – film dokumentalny, reż. Grzegorz Linkowski 

godz. 22.30 

Zaraz po ogłoszeniu wyboru Karola Wojtyły na tron Piotrowy, studenci Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego wywiesili na frontonie uczelni transparent z napisem „Nasz 

Profesor Papieżem”. Film opowiada o 24-letniej pracy Jana Pawła II na Wydziale 

Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katedrze Etyki, której 

dorobek intelektualny stał się jednym z fundamentów Jego pontyfikatu.  

 

 

 

 

NIEDZIELA, 17 MAJA 

 

„JAN PAWEŁ II. NIGDY NIE ZAPOMNĘ” – cykl okolicznościowy 

godz. 11.35, 17.15, 20.50, 21.05, 22.40, 23.40, 03.40  

Cykl rozmów przygotowanych przez TVP Polonia z okazji 100-lecia urodzin Ojca 

Świętego. Przemysław Toczek, Konrad Reluga, Magdalena Wolińska-Riedi oraz 

Edyta Maksymowicz rozmawiają z osobami, które spotkały w swoim życiu Papieża 

Polaka. Krewna Karola Wojtyły - Kazimiera Kwiecińska, kardynał Zenon 

Grocholewski, arcybiskup Gintaras Gruas, włoski dziennikarz Jan Gawroński oraz 

fotograf Grzegorz Gałązka wspominają swoje spotkania z Papieżem. 

  

„NOTACJE – KS. BP ADAM DYCZKOWSKI. ŻARTY KAROLA WOJTYŁY” – cykl 

dokumentalny, reż. Krzysztof Tadej 

godz. 12:40 

Opowieści ks. bp. Adama Dyczkowskiego m.in. o filozofii życia i spotkaniach z Janem 

Pawłem II. Ks. bp Dyczkowski śpiewa piosenki, które w przeszłości wykonywał razem 

z kard. Karolem Wojtyłą podczas wypraw w góry. 



 

„MOJE ŻYCIE DLA NIEGO” – film dokumentalny, reż. Ewa Świecińska 

godz. 15:10 

Film przedstawia sylwetkę Arturo Marii, watykańskiego fotografa, który 

dokumentował życie kilku papieży. Od samego początku pontyfikatu Jana Pawła II 

Arturo Mari stał się Jego jednym z najbardziej zaufanych współpracowników. Twórcy 

filmu towarzyszą fotografowi podczas jego codziennych obowiązków w Watykanie i 

podczas spotkań z wiernymi. 

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – koncert 

godz. 17.30 + 4.00 

W Wadowicach, na imponującej scenie plenerowej, największe gwiazdy polskiej 

muzyki rozrywkowej wystąpią w koncercie poświęconym pamięci Papieża Polaka. 

Koncert jest współorganizowany przez Telewizję Polską oraz Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. 

 

„KLUB U REDAKTORÓW” – wydanie specjalne  

godz. 19.15 

Program studyjny prowadzony przez redaktorów polskich mediów na Litwie, w którym 

uczestnikami są eksperci z różnych dziedzin. W przeddzień 100. rocznicy urodzin 

Świętego Jana Pawła II goście oraz gospodarze programu będą wspominać Papieża 

Polaka. 

 

ORĘDZIE KARDYNAŁA STANISŁAWA DZIWISZA W 100. ROCZNICĘ URODZIN 

JANA PAWŁA II 

godz. 20.40 + 2.35 

Do zgłębiania nauczania Jana Pawła II i inspirowania się nim w codziennym życiu 

zachęca kard. Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz i przyjaciel Papieża. 

 

„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – koncert 

godz. 21.30 + 4.45 

W Wadowicach, na imponującej scenie plenerowej, największe gwiazdy polskiej 

muzyki rozrywkowej wystąpią w koncercie poświęconym pamięci Papieża Polaka. 



  

 

 

Koncert jest współorganizowany przez Telewizję Polską oraz Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. 

 

„UWIERZYLIŚMY W SIEBIE. PIERWSZE PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO 

OJCZYZNY” – film dokumentalny, reż. Maciej Czułowski 

godz. 23.55 

Dokumentalna opowieść o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny. 

Uczestnicy mszy papieskich przywołują najpiękniejsze wspomnienia i unikalne 

poczucie wspólnoty, którego doświadczyli. Bohaterowie filmu opowiadają o 

dziewięciu dniach, które zmieniły Polaków i dały impuls do zmian w świecie.  

 

„LUBIĘ PATRZEĆ JAK WSCHODZI SŁOŃCE” – film dokumentalny, reż. Paulina 

Guzik 

godz. 2.50 (+ poniedziałek, godz. 15.30) 

Dokument ukazuje dorobek intelektualny Jana Pawła II, fundament jego myśli 

filozoficznej i teologicznej. Rozmowy w bliskimi współpracownikami Papieża i 

wybitnymi naukowcami, przybliżają widzowi jego osiągnięcia w nauczaniu, filozofii i 

teologii. 

 

PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA 

 

„ZIARNO” – „LOLEK, KAROL, JAN PAWEŁ II” 

godz. 06.35 

W 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II w magazynie „Ziarno” dzieci opowiedzą, kim 

był Karol Wojtyła. Wraz z nimi odwiedzimy Wadowice – rodzinne miasto Papieża i 

poszukamy pamiątek po słynnym Polaku. Czy mały Lolek może być dla dzieci 

wzorem do naśladowania? 

 

MSZA ŚWIĘTA PRZY GROBIE JANA PAWŁA II POD PRZEWODNICTWEM 

PAPIEŻA FRANCISZKA – transmisja z Watykanu 

godz. 7.00 

Transmisja mszy świętej w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II z Watykanu. 

Mszy Świętej przewodniczy Papież Franciszek. Uroczystość odbędzie się o godz. 



7.00 w Bazylice Watykańskiej przy ołtarzu, w którym przechowywane są relikwie św. 

Jana Pawła II.  

 

„KRÓTKA HISTORIA – PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO POLSKI” – felieton, 

reż. Andrzej Kapkowski 

godz. 12.05 + 0.20 

Polska była krajem najczęściej odwiedzanym przez Papieża Jana Pawła II. Podczas 

blisko 26-letniego pontyfikatu Papież był w ojczyźnie 8 razy. W 1979 roku wezwał 

rodaków do odpowiedzialności za losy kraju i ojczyzny. 

 

„TAJEMNICA JANA PAWŁA II”  – film dokumentalny, reż. Krzysztof Tadej 

godz. 12.45 

Ks. prałat Konrad Krajewski opowiada prywatne anegdoty i fakty z życia Ojca 

Świętego. W filmie wykorzystano wiele nieznanych wcześniej materiałów filmowych i 

zdjęciowych. 

 

„URODZIŁEM SIĘ W WADOWICACH. KAROL WOJTYŁA” – film dokumentalny 

godz.14.15 

Okolicznościowe widowisko słowno-muzyczne przygotowane w związku z 100. 

rocznicą urodzin Karola Wojtyły w jego domu rodzinnym wraz z sentymentalnym 

spacerem po Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. 

W widowisku biorą udział soliści: Halina Mlynkova, Katarzyna Moś, Anna Wyszkoni, 

Maciej Miecznikowski, Janusz Radek, Golec uOrkiestra, zespół dziecięcy z Wadowic, 

a Przewodnikiem po życiu Karola Wojtyły i po Muzeum będzie Ks. Łukasz Piórkowski  

 

„LUBIĘ PATRZEĆ JAK WSCHODZI SŁOŃCE” – film dokumentalny, reż. Paulina 

Guzik 

godz. 15.30 

Dokument ukazuje dorobek intelektualny Jana Pawła II, fundamenty jego myśli 

filozoficznej i teologicznej. Rozmowy w bliskimi współpracownikami Papieża i 

wybitnymi naukowcami, przybliżają widzowi jego osiągnięcia w nauczaniu, filozofii i 

teologii. 

 

„JAN PAWEŁ II. NIGDY NIE ZAPOMNĘ” – cykl okolicznościowy 



  

 

 

godz. 11.35, 17.15, 20.50, 21.05, 22.40, 23.40, 03.40 

Cykl rozmów przygotowanych przez TVP Polonia z okazji 100-lecia urodzin Ojca 

Świętego. Przemysław Toczek, Konrad Reluga, Magdalena Wolińska - Riedi oraz 

Edyta Maksymowicz rozmawiają z osobami, które spotkały się z Papieżem Polakiem. 

Krewna Karola Wojtyły - Kazimiera Kwiecińska, kardynał Zenon Grocholewski, 

arcybiskup Gintaras Gruas, włoski dziennikarz Jan Gawroński oraz fotograf Grzegorz 

Gałązka wspominają spotkania z Ojcem Świętym. 

  

„SANTO SUBITO – RELIKWIE I PAMIĘĆ” – film dokumentalny, reż. Grzegorz 

Tomczak 

godz. 17.50 

O życiu spędzonym u boku Świętego opowiada arcybiskup Emery Kabongo z 

Republiki Demokratycznej Konga. Był on drugim sekretarzem Papieża Jana Pawła II, 

w latach 1982-1988. To wspomnienia radosne, pełne ciepła i miłości. Krzyż biskupi, 

nałożony na szyję przez Ojca Świętego Jana Pawła II, arcybiskup traktuje jak 

relikwie. Podkreśla, że przyjaciel nie mówi o wszystkim publicznie, dlatego pewne 

fakty z czasu Pontyfikatu Papieża Polaka zachowuje w sercu. 

 

„SANTO SUBITO – PROROK NASZYCH CZASÓW” – koncert z okazji 100-lecia 

urodzin Św. Jana Pawła II 

godz. 20.20 + 2.40  

Wydarzenie odbędzie się w Sanktuarium pw. św. JP II w Krakowie, w miejscu, gdzie 

znajdują się papieskie relikwie. Ideą koncertu jest przypomnienie przesłania, które 

Ojciec Święty skierował do członków korpusów dyplomatycznych podczas 

noworocznej audiencji w styczniu 2004 r., tuż przed śmiercią. W przemówieniu Jan 

Paweł II mówił o czterech wielkich wyzwaniach stojących przed światem, jak: wiara, 

pokój, wolność oraz solidarność. Te wyzwania są punktem wyjścia do rozważań o 

duchowych owocach posługi pasterskiej Papieża Polaka, wzbogaconych o specjalnie 

dobrany repertuar muzyczny, wykonany przez plejadę znakomitych polskich 

artystów. W koncercie wezmą udział m.in.: Stanisława Celińska, Krystyna Prońko, 

Roksana Węgiel, Krzysztof Cugowski, Mietek Szcześniak, Kamil Bednarek, Golec 

uOrkiestra, Sebastian Karpiel-Bułecka. Towarzyszyć im będzie w niecodziennej 

wirtualnej odsłonie chór i orkiestra. 



 

„WADOWICE, MIASTO MOJEGO DZIECIŃSTWA” – film dokumentalny, reż. 

Piotr Kot 

godz. 23.30 (+ wtorek, g. 15.30) 

W Wadowicach, miejscu narodzin Papieża Polaka, tkwią korzenie jego osobowości, 

zainteresowań i zdolności. Bez Wadowic nie można w pełni zrozumieć Jana Pawła II. 

Tu jest Jego dom rodzinny i środowisko, które Go kształtowało. Jan Paweł II 

odwiedził rodzinne miasto trzykrotnie. Dowiemy się, jaki miały wpływ na osobowość 

tego Wielkiego Polaka: miejsce, społeczność, kultura i historia. W filmie 

wykorzystano archiwalne materiały z wizyt Jana Pawła II w Wadowicach. 

 

 

 
 

 

O uroczystościach obchodów setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II TVP3 

będzie informować 16, 17 i 18 maja 2020 r. w programach: „Dziennik Regionów” o 

godz. 16.45 i 22.00  oraz  „Echach Dnia” o godz. 22.20. 

 

SOBOTA, 16 MAJA 

 

„NA ŚCIEŻKACH WIARY. ŚLADAMI JANA PAWŁA” – reportaż Dariusza 

Fedorowicza 

godz. 08.06 

W programie zobaczymy miejsca w Małopolsce, związane ze Świętym Janem 

Pawłem II. W prostej i atrakcyjnej formie ukazane jest piękno unikalnego regionu: od 

Wadowic aż do Krakowa przez Kalwarię Zebrzydowską, Szlak Papieski w Beskidzie 

Małym, Stary Sącz i Beskid Sądecki, Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu, Zakopane 

i Tatry. 

 

„TRONY PAPIESKIE” – reportaż Józefa Brzostowskiego  

godz. 08.30  



  

 

 

Program z 2014 roku, poświęcony tronom, przygotowywanym specjalnie dla Jana 

Pawła II z okazji Jego pielgrzymek do Ojczyzny na czas sprawowania mszy świętych. 

Trony, czyli ozdobne krzesła, na których Jan Paweł II odprawiał msze święte 

podczas pielgrzymek do Polski, dziś są szczególnymi pamiątkami po Ojcu Świętym, 

traktowanymi niemal jak relikwie. 

 

„PAPIEŻ NADZIEI” – film dokumentalny, reż. Tadeusz Szyma i Andrzej 

Baczyński 

godz. 12.35 

Film zrealizowany w 1995 roku w Rzymie i Watykanie przedstawia Ojca Świętego 

Jana Pawła II z perspektywy Jego najbliższych współpracowników. W filmie 

zobaczymy wypowiedzi wielu znakomitych osobistości Stolicy Apostolskiej, które 

znały sekrety życia duchowego Papieża, ilustrowane sekwencjami filmowymi 

ukazującymi postać Jana Pawła II w różnych sytuacjach: porannej modlitwy, spotkań 

z wiernymi, podczas mszy św. w Ogrodach Watykańskich, w trakcie spotkań 

ekumenicznych, Drogi Krzyżowej i nocnego różańca. Wiele zdjęć ma charakter 

unikatowy. 

 

„HISTORIA JEDNEGO KRZYŻA” – reportaż Józefa Brzostowskiego  

godz. 15.10  

Kiedy w 2005 roku Jan Paweł II z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w drodze 

krzyżowej w Koloseum, oglądał to nabożeństwo za pośrednictwem telewizji. 

Wszystkie kamery telewizyjne pokazywały wtedy siedzącego w kaplicy Papieża 

trzymającego w drżących dłoniach mały krzyż, którego historia, jak się okazuje, jest 

intrygująca. 

 

„SURSUM CORDA! W GÓRĘ SERCA” – film dokumentalny, reż. Alina 

Czerniakowska 

godz. 15.35 

Autorka przypomina niektóre pielgrzymki, którą Jan Paweł II odbył do Polski w 

czerwcu 1997 roku. Myślą przewodnią filmu są treści homilii papieskich, skupiające 

się na istocie człowieczeństwa, ładu moralnego, umiejętności korzystania z 

odzyskanej wolności, wierności tradycji i kultury narodowej. Film przywołuje sens 



papieskiego przesłania i atmosferę tamtych dni.  Jest refleksją nad tym, co dla nas 

znaczy nauka Papieża. 

 

„NOWOTARSKI KRAJOBRAZ Z JANEM PAWŁEM II” – reportaż Dariusza 

Federowicza 

godz.16.25 

O wizycie Jana Pawła II na nowotarskim lotnisku w dniu 8 czerwca 1979 roku mówi 

się, że jest to najważniejsze wydarzenie w ponad 670-letniej historii miasta.  

 

„PIOSENKA DLA CIEBIE” – cykliczny program muzyczny  

godz.20.00 

Specjalny odcinek przygotowany na okoliczność obchodów urodzin Jana Pawła II. 

Poznamy utwory, które lubił najbardziej, wśród których znalazły się zarówno piosenki 

turystyczne, jak i stare polskie przeboje. 

 

„NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ” – koncert urodzinowy Świętego Jana Pawła II 

godz. 23.05 

Z okazji rocznicy urodzin Papieża Polaka widzowie zobaczą wyjątkowy koncert, jaki 

odbył się  rok temu z udziałem wiernych w Sanktuarium św. Jana Pawła w Krakowie. 

Wykorzystano m.in. utwory oparte na poezji i tekstach Karola Wojtyły. W ramach 

koncertu wykonano popularne piosenki oraz ulubione pieśni Papieża. W uroczystym 

koncercie urodzinowym wystąpiła plejada polskich gwiazd: Olga Szomańska, 

Katarzyna Dereń, Pectus, Marek Piekarczyk, Maciej Miecznikowski oraz 21-osobowy 

chór „Gospel Rain”, zespół Wojciecha Klicha i „KaroLove Pieśni” w 20-osobowym 

składzie. Koncert prowadził Krzysztof Ziemiec.  

 

„MY WSZYSCY Z NIEGO” – film dokumentalny, reż. Alina Czerniakowska 

godz. 00.00 

Dokument z 2017 roku zrealizowany na podstawie wywiadów przeprowadzonych 

przez księdza Ireneusza Skubisia z osobami duchownymi i świeckimi, które 

towarzyszyły Karolowi Wojtyle w różnych okresach Jego życia. Zbiór wspomnień 

wzbogacony materiałami i zdjęciami archiwalnymi stanowi świadectwo życia i 

świętości Jana Pawła II. 

 



  

 

 

NIEDZIELA, 17 MAJA 

 

„GŁOS REGIONÓW” 

godz.12.05 

Realizowany w Wadowicach program „na żywo”, w całości poświęcony postaci Jana 

Pawła II. 

 

„MY WSZYSCY Z NIEGO” – film dokumentalny, reż. Alina Czerniakowska 

godz. 14.15 

Dokument z 2017 roku zrealizowany na podstawie wywiadów przeprowadzonych 

przez księdza Ireneusza Skubisia z osobami duchownymi i świeckimi, które 

towarzyszyły Karolowi Wojtyle w różnych okresach Jego życia. Zbiór wspomnień 

wzbogacony materiałami i zdjęciami archiwalnymi stanowi świadectwo życia i 

świętości Jana Pawła II. 

 

PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA 

 

MSZA ŚWIĘTA W 100. ROCZNICĘ URODZIN KAROLA WOJTYŁY Z 

SANKTUARIUM JANA PAWŁA II – transmisja z Krakowa 

godz. 17.00 

W dniu 100. rocznicy urodzin Świętego Papieża Jana Pawła II, transmisja mszy 

świętej z Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie pod przewodnictwem abp. Marka 

Jędraszewskiego. 

 

„SURSUM CORDA! W GÓRĘ SERCA” – film dokumentalny, reż. Alina 

Czerniakowska 

godz. 20.00 

Autorka filmu przypomina wybrane momenty z pielgrzymki, które Jan Paweł II odbył 

do Polski w czerwcu 1997 roku. Myślą przewodnią filmu są treści homilii papieskich, 

skupiające się na istocie człowieczeństwa, ładu moralnego, umiejętności korzystania 

z odzyskanej wolności, wierności tradycji i kultury narodowej. Film przywołuje istotę 

papieskiego przesłania i atmosferę tamtych dni.  Jest refleksją nad tym, co dla nas 

znaczy nauka Papieża. 



 

„HALINA KWIATKOWSKA. NOTACJE TEATRALNE. WADOWICE KAROLA 

WOJTYŁY” – reportaż Katarzyny Kotuli   

godz. 20.45 

Karol Wojtyła i wadowicki Teatr Rapsodyczny we wspomnieniach Haliny 

Kwiatkowskiej, przyjaciółki Jana Pawła II. 

 
 
 

SOBOTA, 23 MAJA 
 

„SANTO SUBITO – PROROK NASZYCH CZASÓW” – koncert z okazji 100-lecia 

urodzin Św. Jana Pawła II 

godz. 15.15 

„Santo Subito – Prorok naszych czasów – koncert z okazji 100-lecia urodzin św. Jana 

Pawła II” odbędzie się w Sanktuarium pod wezwaniem św. Jana Pawła II w 

Krakowie, gdzie znajdują się jego relikwie. Ideą koncertu jest przypomnienie 

przesłania, które Ojciec Święty skierował do członków korpusów dyplomatycznych 

tuż przed śmiercią, podczas noworocznej audiencji w styczniu 2004 roku. W 

przemówieniu Jan Paweł II odniósł się do czterech wielkich wyzwań stojących przed 

całym światem, takich jak: wiara, pokój, wolność oraz solidarność. Będą one 

punktem wyjścia do rozważań o duchowych owocach posługi Papieża – Polaka. 

Rozważania wzbogacone zostaną o specjalnie dobrany repertuar muzyczny, który 

wykonają znani polscy artyści. Wystąpią m.in.: Stanisława Celińska, Krystyna 

Prońko, Roksana Węgiel, Krzysztof Cugowski, Mietek Szcześniak, Kamil Bednarek, 

Golec uOrkiestra, Sebastian Karpiel-Bułecka.  

 
„CAŁA POLSKA ŚPIEWA DLA ŚW. JANA PAWŁA II” – koncert 

godz. 23.05 

Okolicznościowy koncert na żywo, który przypomni najważniejsze wydarzenia z życia 

św. Jana Pawła II, a także jego dziedzictwo duchowe, które odmieniło Kościół i 

wpłynęło na losy całego świata. Ze studia w Warszawie połączymy się z kościołem w 

Wadowicach, kaplicą na Wawelu, Sanktuarium w Łagiewnikach, kaplicą Matki 

Boskiej Jasnogórskiej w Częstochowie oraz Bazyliką Mariacką w Gdańsku. We 

wszystkich miejscach zabrzmią ulubione pieśni Jana Pawła II w wykonaniu gwiazd 

polskiej estrady. Wystąpią m.in. Anna Wyszkoni, Natalia Kukulska, Justyna 



  

 

 

Steczkowska, Golec uOrkiestra, Kamil Bednarek, Andrzej Piaseczny, Ryszard 

Rynkowski oraz Sound&Grace. Koncert poprowadzi ze studia w Warszawie Tomasz 

Wolny.  

 

 

 

 

 

Patroni medialni: 

 

 


