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Biografie fabularne 

 
Jan Paweł II [DVD] / scenariusz i reżyseria John Kent Harrison.  

USA, Włochy, Polska, 2005. 

1 płyta wiz. (DVD) (124 min). 

Film biograficzny. 

DVD – 381 

 

Karol - człowiek, który został papieżem [DVD] = Karol - A Man Who Became Pope        

scenariusz i reżyseria Giacomo Battiato ; na podstawie powieści Gian Franco Svidercoschi.         

Warszawa : TiM Film Studio, [2005].  

1 płyta wiz. (DVD) (186 min). 

Film na podstawie książki Gian Franco Svidercoschiego "Historia Karola". Film  ukazuje 

życie Karola Wojtyły od czasów młodości do chwili wyboru na papieża.  

DVD – 1888 

 

Karol [DVD] : papież, który pozostał człowiekiem / scenariusz i reżyseria Giacomo 

Battiato ; na podstawie powieści Gian Franco Svidercoschi.  

Włochy : Taodue Film, 2005.  

2 płyty wiz. (DVD) (146 min). 

Film biograficzny.  

DVD – 382 

 

Z dalekiego kraju [DVD]  / scenariusz Andrzej Kijowski, Jan Józef Szczepański ; 

reżyseria Krzysztof Zanussi.  

Włochy : RAI ITC, 1981.  

1 płyta wiz. (DVD) (138 min). 

Fabularyzowana biografia Karola Wojtyły do obioru na papieża Jana Pawła II.  

DVD – 160 

 

 

Biografie animowane 

 
Jan Paweł II [DVD] : historia papieża Polaka / scenariusz Cristobal Guerrero, Joseph 

Ribot, Pedro Marcet ; reżyseria Jesus Martinez, Oscar Domenech, Maite Rodriguez.       

Warszawa : S.D.T.- Film, 2008.  

1 płyta wiz. (DVD) (24 min). 

Animowana opowieść o młodości i niełatwej drodze do Watykanu pierwszego papieża 

Polaka. Film ukazuje Jego przedwojenne losy, przeżycia związane z wojną i okupacją oraz 

nieprzejednaną postawę w okresie Polski Ludowej.  

DVD – 1554 

 

Karol, który został świętym [DVD] / scenariusz Marcin Baczyński, Mariusz Kuczewski, 

Francesco Arlanch ; reżyseria Grzegorz Sadusrki, Orlando Corradi. 
Warszawa :  Kino Świat, 2014. 

1 płyta wiz. (DVD) (74 min). 

Pierwszy film dla dzieci o Janie Pawle II, który w przystępnej i atrakcyjnej formule kina 

familijnego, łącząc animację, materiały archiwalne i kino aktorskie, opowiada o dzieciństwie  

i młodości Ojca Świętego - Papieża wszystkich dzieciaków. 12-letni Kacper, pasjonat 

animacji komputerowej, zmaga się z grupą szkolnych chuliganów, którzy zastraszają słabszych uczniów. 
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Kiedy chłopiec zostaje na kilka dni pod opieką dziadka, opowiada mu o swoich problemach w szkole. 

Dziadek zabiera go na weekendowy wypad w Tatry. Tam, ucząc wnuka radzenia sobie z trudnymi 

warunkami przyrody i życia w surowych warunkach schroniska, snuje opowieść o przyjacielu z dzieciństwa 

– Karolu, który wielokrotnie ratował go z opałów i już za młodu udowodnił, że przemoc można pokonać 

niezłomną postawą i siłą ducha. Kacper, słuchając kolejnych historii dziadka, tworzy na ich podstawie 

animacje komputerowe, które składają się na fascynującą, filmową opowieść o Karolu Wojtyle – 

niezwykłym człowieku i przywódcy duchowym Polaków. 

DVD 2265 

 
 

Filmy dokumentalne 

 
 

Gdy świat wstrzymał oddech [DVD] : uroczystość mszy świętej pogrzebowej Ojca       

Świętego Jana Pawła II  / przygotował zespół telewizji TVN i TVN24.  

Warszawa : TVN, 2005.  

Płyta DVD zawiera materiały: 1.Uroczystość mszy świętej pogrzebowej Ojca Świętego 

Jana Pawła II - 8 kwietnia 2005 (95 min) ; 2.Testament Jana Pawła II czyta Krzysztof 

Kolberger (22 min) ; 3.Oczami dziennikarzy TVN i TVN24 - 1-8 kwietnia (12 min) ; 

Galeria zdjęć - materiały archiwalne Super Expressu 2-9 kwietnia 2005 (3min).  

DVD – 918 

 

Jan Paweł II [DVD] : człowiek, który zmienił świat / scenariusz i reżyseria Terence 

McKenna.  

1 płyta wiz. (DVD) (102 min). 

 USA : CBS Television, 2003.  

Dokument rekonstruujący biografię Karola Wojtyły, jego dzieciństwo, młodość, 

dojrzewanie  

do powołania kapłańskiego i służby duszpasterskiej oraz pontyfikatu. 

DVD – 161 

 

Jan Paweł II [DVD] : szukałem was... / scenariusz Jarosław Szmidt, Mariusz Wituski 

; reżyseria Jarosław Szmidt. 

Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2011. 

1 płyta wiz. (DVD) (92 min). 

To pełnometrażowy film dokumentalny o życiu i przesłaniu, jakie pozostawił po sobie Jan 

Paweł II. Film ukazuje jego wyjątkowe miejsce w historii kościoła i świata oraz to, jak 

jego niezwykła osobowość, naturalność, otwartość i poczucie humoru łączyły ludzi na 

wszystkich kontynentach, niezależnie od ich statusu społecznego, wieku, wyznawanych 

wartości czy religii. 

Płyta zawiera: film oraz dodatki specjalne - zwiastuny kinowe, telewizyjna relacje z pokazu filmu  

w Watykanie z udziałem Ojca Św. Benedykta XVI. 

DVD 2266 

 

Jan Paweł Wielki [DVD]. 
2 płyty wiz. (DVD) (220 min). 

Warszawa : Telewizja Polska S.A., 2005. 

Obszerny zapis historii życia i pontyfikatu Jana Pawła II. Część pierwsza relacjonuje       

wydarzenia od narodzin do zamachu na życie Jana Pawła II, 13 maja 1981r., a część II  

od zamachu do pogrzebu.  

DVD – 157 
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Jestem z Wami [DVD] / scenariusz i realizacja Alina Czerniakowska. 

Warszawa : Telewizja Polska S.A., [2006]. 

1 płyta wiz. (DVD) (158 min). 

Złota Kolekcja - Jan Paweł II ; 4 

Płyta zawiera: 1.Papież Polak / scen. i real. Alina Czerniakowska (60 min) ; 2.Zwykły, 

święty człowiek / scen. i reż. Joanna Linczuk, Krzysztof Tadej (58 min) ; 3.Uroczystości 

pogrzebowe Jana Pawła II 08.04.2005 (40 min). 

DVD – 1110 

 

Kogo tu szukacie? [DVD] = Chi Siete Venuti a Cesare? / reżyseria Gulio Base [et al.]. 
Warszawa : Media Way, 2011. 

1 płyta wiz. (DVD) (48 min). 

Przejmująca relacja z ostatniej drogi Jana Pawła II. 

DVD 2268 

 

Liczę na was [DVD] : wokół przesłania Jana Pawła II do młodzieży ; Dobry, święty 

człowiek : Jan Paweł II / scenariusz i reżyseria Krzysztof Glondys. 

Kraków : Instytut Dialogu Międzykulturowego, 2013. 

1 płyta wiz. (DVD) (51 min). 

Film "Liczę na was" ukazuje niezwykle silny wpływ, jaki Papież wywierał na młodzież,  

a także przybliża nauczanie papieskie odnoszące się do pojęć takich jak młodość, radość, 

przyjaźń, miłość, odpowiedzialność czy rodzina. Przedstawia także fenomen popularności  

i zaufania, jakim Jan Paweł II cieszył się wśród młodych ludzi, a także próbuje odpowiedzieć na pytanie  

o Jego świętość  

i charyzmę. W filmie przedstawione są spotkania Jana Pawła z młodymi ludźmi oraz osobami, do których 

można zastosować określenie „świadkowie Jana Pawła II”. Są to zarówno ludzie, którzy znali Ojca 

Świętego osobiście, jak i tacy, którzy w swoim życiu i postępowaniu kierują się naukami Papieża, uznają go 

za autorytet. Do udziału w filmie zostali zaproszeni prof. Teresa Malecka, o. Jan Góra, Jan Mela i Krzysztof 

Trebunia-Tutka oraz przedstawiciele młodego pokolenia (26 min). 

Film "Dobry, święty człowiek" ma ułatwić nauczycielom i wychowawcom pracę i pomóc zarówno  

w przekazywaniu dzieciom podstawowych informacji biograficznych i podstaw wiedzy o nauczaniu Ojca 

Świętego. Ma też zachęcić dzieci do dyskusji we własnym gronie i samodzielnej refleksji, co w efekcie 

powinno stać się ważnym etapem procesu kształtowania się ich osobistych wartości i przekonań (25 min). 

DVD - 2267 

 

Lolek [DVD] : dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły /scenariusz i reżyseria Joanna 

Maro. 
Kraków : Tygodnik Powszechny, 2011. 

1 płyta wiz. (44 min). 

Kolekcja Tygodnika Powszechnego 
To film opowiadający o dzieciństwie i młodości Karola Wojtyły, czasach, kiedy dla 

wszystkich był on po prostu tytułowym "Lolkiem". O Lolku opowiadają Jego najbliżsi Przyjaciele - 

zabierają nas w nostalgiczną podróż kilkadziesiąt lat wstecz. Odwiedzamy dom Lolka, jego szkołę, teatr  

w którym występował, pływamy kajakami po Skawie i budujemy razem z chłopcami skocznię narciarską - 

której rekord wyniesie 6 metrów i 40 centymetrów. W filmie wypowiada się również jego główny bohater: 

fragmenty kazań i wystąpień Karola Wojtyły stanowią komentarz i uzupełnienie historii opowiadanych 

przez Jego Przyjaciół. Dzięki temu filmowi poznać możemy "Lolka", wydawałoby się zwykłego, wesołego 

chłopca, który bardzo lubił jeździć na nartach i jeść flaki - wydawałoby się, bo tak naprawdę kogoś 

absolutnie niezwykłego, już wtedy przepełnionego tym tajemniczym "światłem", tym czymś czego nikomu 

jak dotąd nie udało się zdefiniować, a co dla nas wszystkich jest kwintesencją dobroci, świętości i ukochania 

uosobionego w postaci Jana Pawła II. 

DVD - 3148 
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Lolek [DVD] : osobliwy portret Jana Pawła II / scenariusz Igor Francescato ; 

realizacja Alessio Ferraro, Paolo Mondani.  

Włochy : H24 TV Agency, 2005.  

1 płyta wiz. (DVD) (45 min). 

Osobliwy portret Karola Wojtyły, który swoim życiem potrafił zmienić oblicze tego świata. 

Film zawiera zdjęcia z dzieciństwa, z okresu kapłaństwa oraz unikalne kadry z pielgrzymek 

po całym świecie.  

DVD – 159 

 

"Nie lękajcie się" [DVD] : życie i nauki papieża Jana Pawła II / scenariusz Marc Zakian 

; realizacja Vanessa S. Boeye.  

USA : World Film Services, 1996.  

1 płyta wiz. (DVD) (60 min). 

Film prezentuje dokumentalne zdjęcia i wywiady z papieżem.  

DVD – 156 

 

 

Nieustający Sługa Boży [DVD]  / realizacja Stefano Rizzelli.  

Włochy : RAI Radiotelevisione Italiana, 2002.  

1 płyta wiz. (DVD) (60 min). 

Dokument przedstawiający wyjątkowość pontyfikatu Jana Pawła II.  

DVD – 155 

 

Podarowane życie [DVD] / scenariusz i reżyseria Marek Kawa. 
Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2009. 

1 płyta wizyjna (DVD) (24 min). 

Uwaga życie! 

Film podejmuje problematykę transplantologii i przekazywania narządów do przeszczepu  

w Polsce. Do filmu dołączony jest list papieża Jana Pawła II skierowany do uczestników 

Kongresu Towarzystwa Transplantologicznego w interpretacji Tadeusza Malaka. 

DVD 1585 

 

Pójdź za mną [DVD] : Testament Jana Pawła II / scenariusz Stefan Moszoro-

Dąbrowski ; reżyseria Wanda Różycka-Zborowska.  

Polska : TV Promotion Group, 2006.  

1 płyta wiz. (VCD) (64 min).  

Film dokumentalny. 

ZCD – 51 

 

Śladami Jana Pawła II po Krakowie [DVD]  / realizacja Piotr Wierzbicki.  

Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2008.  

1 płyta wiz. (DVD) (45 min). 

Multimedialny spacer po Krakowie wydany z okazji 30-lecia wyboru Jana Pawła II  

na Stolicę Piotrową. Prezentacjom w postaci krótkich filmów o miejscach ważnych dla 

Papieża na krakowskim szlaku, towarzyszą obszerne komentarze historyczne.  

DVD – 1136 

 

Świadectwo [DVD] / scenariusz Gian Franco Svidercoschi, Paweł Pitera, Paweł 

Ptasznik ; na podst. książki Stanisława Dziwisza ; reżyseria Paweł Pitera. 

Poznań : TBA Group, 2008. 

1 płyta wiz. (DVD) (98 min). 

Telewizyjna wersja filmu na podstawie książki kardynała Stefana Dziwisza. „Świadectwo" 

w sposób realistyczny przedstawia nowe fakty z życia Karola Wojtyły, wydarzenia i ich 
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interpretacje. Jest wyjątkowym świadectwem, złożonym przez kardynała Stanisława Dziwisza, 

wieloletniego sekretarza  

i przyjaciela Ojca Świętego, który towarzyszył mu przez prawie 40 lat. Po raz pierwszy przed kamerą  

ks. kardynał ujawnia wiele niepublikowanych dotąd informacji z życia Jana Pawła II. W filmie 

wykorzystano materiały dokumentalne, których część nie była do tej pory prezentowana publicznie, a także 

fabularyzowane rekonstrukcje przedstawianych wydarzeń. 

 DVD – 1402 

 

 

 

Podróże apostolskie / Mowy i homilie papieskie 
 

 
Abba Pater po polsku [Dokument dźwiękowy] : homilie i modlitwy Papieża Jana 

Pawła II / Jan Paweł II.  
Kraków : Nevada Music, [2009].  

1 płyta CD (73 min).  

Zawiera: Powitanie Ojczyzny ; Pierwsze błogosławieństwo Papieża ; Górale Ojcu Św. 

Jako oreł z wysoka ; Homilia o Krzyżu Św. ; Homilia o Krzyżu Św. c.d. ; Ojcze Nasz: 

śpiew mszalny ; Sursum Corda ; Światłem słów moich: pieśń liturgiczna ; Do młodych ; Do młodych c.d. ; 

Człowieka nie można... ; Pani Jasnogórska ; Tutaj zawsze byliśmy wolni ; Boże coś Polskę; pieśń 

liturgiczna ; Do Kobiet ; Do chorych ; Do rolników ; Benedicite... ; Pater Noster... Krocząc po falach ; 

Pożegnanie ; Błogosławieństwo, życzenia.  

CD – 1195 

 

Bóg bogaty w miłosierdzie [DVD] : pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny – 2002 /       

redakcja Andrzej Majewski, Grzegorz Sadurski. 

Warszawa : Telewizja Polska S.A., 2005. 

2 płyty wiz. (DVD) (80 ; 113 min). 

Prezentowany materiał zawiera filmową relację z ostatniej pielgrzymki papieża Jana Pawła 

II do Polski. Ponadto na płycie film "Chcę służyć" - nominacja abp. Stanisława Dziwisza na 

metropolitę krakowskiego. 

DVD – 1120 

 

Bóg zwycięża [DVD] / scen. i real. Wojciech Sarnowicz, Michał Smolorz. 

Katowice : TWF Poltel, 1983. 

1 płyta wiz. (DVD) (55 min). 

Film dokumentalny przypominający wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Katowicach 20 

czerwca 1983 r. 

DVD – 1133 

 

Czeka was droga! [Dokument dźwiękowy] : Jan Paweł II do młodzieży / Jan Paweł II.                   
Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2005.  

1 płyta [CD] (1 godz 15 min). 

Zawiera : Kraków, 22.06.1983 r. (2:34) ; 8.Co to znaczy modlić się?,  Castelgandolfo, 

27.07.1980 r. (10:37) ; 9.Musicie być mocni mocą wiary!, Kraków, 10.06.1979 r. (2:24) ; 

10.Nie lękajcie się trudu doświadczeń!, Kraków, 8.06.1979 r. (1:17) ; 11.Polecam Ci ludzi 

młodych, Rzym, 26.05.1982 r. (2:22) ; 12.Każdy ma swoje Westerplatte,  

Gdańsk-Westerplatte, 12.06.1987 r. (13:49) ; 13.Dodatek:  Barka / sł. S. Szmidt, muz.C.Gabarian,  

wyk. L. Pospieszalska (4:36).   

CD – 1122 
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Dekalog [Dokument dźwiękowy] : 1-9 czerwca 1991 / Jan Paweł II. 

Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, [2007?].  

3 płyty [CD] (77 min 13 s, 61 min 49 s, 68 min 55 s). 

CD 1 zawiera: 1.Dekalog (2:01) ; 2.Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną 

(12:52) ; 3.Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno (6:47) ; 4.Pamiętaj, 

abyś dzień święty święcił (9:16) ; 5.Czcij ojca swego i matkę swoją (27:18) ; 6.Nie 

zabijaj (18:44).       CD 2 zawiera: 1.Nie cudzołóż (15:03) ; 2.Nie kradnij (24:20) ; 3.Nie mów fałszywego 

świadectwa przeciw bliźniemu swemu (22;20).  

CD 3 zawiera: 1.Nie pożądaj żony bliźniego twego (18;36) ; 2.Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego 

(14:23) ; 3.Będziesz miłował (35:48).  

CD – 731 

 

Jestem z Wami [DVD] / scenariusz i realizacja Alina Czerniakowska. 

Warszawa : Telewizja Polska S.A., [2006]. 

1 płyta wiz. (DVD) (158 min). 

Złota Kolekcja - Jan Paweł II ; 4 

Płyta zawiera: 1.Papież Polak / scen. i real. Alina Czerniakowska (60 min) ; 2.Zwykły, 

święty człowiek / scen. i reż. Joanna Linczuk, Krzysztof Tadej (58 min) ; 3.Uroczystości 

pogrzebowe Jana Pawła II 08.04.2005 (40 min). 

DVD – 1110 

 

Liczę na was [DVD] : wokół przesłania Jana Pawła II do młodzieży ; Dobry, święty 

człowiek : Jan Paweł II / scenariusz i reżyseria Krzysztof Glondys. 

Kraków : Instytut Dialogu Międzykulturowego, 2013. 

1 płyta wiz. (DVD) (51 min). 

Film "Liczę na was" ukazuje niezwykle silny wpływ, jaki Papież wywierał na młodzież,  

a także przybliża nauczanie papieskie odnoszące się do pojęć takich jak młodość, radość, 

przyjaźń, miłość, odpowiedzialność czy rodzina. Przedstawia także fenomen popularności  

i zaufania, jakim Jan Paweł II cieszył się wśród młodych ludzi, a także próbuje odpowiedzieć na pytanie  

o Jego świętość i charyzmę. W filmie przedstawione są spotkania Jana Pawła z młodymi ludźmi oraz 

osobami, do których można zastosować określenie „świadkowie Jana Pawła II”. Są to zarówno ludzie, 

którzy znali Ojca Świętego osobiście, jak i tacy, którzy w swoim życiu i postępowaniu kierują się naukami 

Papieża, uznają go za autorytet. Do udziału w filmie zostali zaproszeni prof. Teresa Malecka, o. Jan Góra, 

Jan Mela i Krzysztof Trebunia-Tutka oraz przedstawiciele młodego pokolenia (26 min). 

Film "Dobry, święty człowiek" ma ułatwić nauczycielom i wychowawcom pracę i pomóc zarówno w 

przekazywaniu dzieciom podstawowych informacji biograficznych i podstaw wiedzy o nauczaniu Ojca 

Świętego. Ma też zachęcić dzieci do dyskusji we własnym gronie i samodzielnej refleksji, co w efekcie 

powinno stać się ważnym etapem procesu kształtowania się ich osobistych wartości i przekonań (25 min). 

DVD – 2267 

 

Lolek [DVD] : dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły /scenariusz i reżyseria Joanna 

Maro. 
Kraków : Tygodnik Powszechny, 2011. 

1 płyta wiz. (44 min). 

Kolekcja Tygodnika Powszechnego 
To film opowiadający o dzieciństwie i młodości Karola Wojtyły, czasach, kiedy dla 

wszystkich był on po prostu tytułowym "Lolkiem". O Lolku opowiadają Jego najbliżsi 

Przyjaciele - zabierają nas w nostalgiczną podróż kilkadziesiąt lat wstecz. Odwiedzamy dom Lolka, jego 

szkołę, teatr w którym występował, pływamy kajakami po Skawie i budujemy razem z chłopcami skocznię 

narciarską - której rekord wyniesie 6 metrów i 40 centymetrów. W filmie wypowiada się również jego 

główny bohater: fragmenty kazań i wystąpień Karola Wojtyły stanowią komentarz i uzupełnienie historii 

opowiadanych przez Jego Przyjaciół. Dzięki temu filmowi poznać możemy "Lolka", wydawałoby się 
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zwykłego, wesołego chłopca, który bardzo lubił jeździć na nartach i jeść flaki - wydawałoby się, bo tak 

naprawdę kogoś absolutnie niezwykłego, już wtedy przepełnionego tym tajemniczym "światłem", tym 

czymś czego nikomu jak dotąd nie udało się zdefiniować, a co dla nas wszystkich jest kwintesencją dobroci, 

świętości i ukochania uosobionego w postaci Jana Pawła II. 

DVD 3148 

 

Lolek [DVD] : osobliwy portret Jana Pawła II / scenariusz Igor Francescato ; 

realizacja Alessio Ferraro, Paolo Mondani.  

Włochy : H24 TV Agency, 2005.  

1 płyta wiz. (DVD) (45 min). 

Osobliwy portret Karola Wojtyły, który swoim życiem potrafił zmienić oblicze tego świata. 

Film zawiera zdjęcia z dzieciństwa, z okresu kapłaństwa oraz unikalne kadry z pielgrzymek 

po całym świecie.  

DVD – 159 

 

Miłość i miłosierdzie [Dokument dźwiękowy] : VII pielgrzymka Ojca Świętego Jana 

Pawła II do Polski : VIII pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski.  

Warszawa : Polskie Radio SA, p. 2008.  

18 płyt CD (20 godz 10 min). 

Płyty 1-15 zawierają nagrania z VII pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do 

Polski (5-17 czerwca 1999 roku). CD 1: 1-3.Przemówienia powitalne wygłoszone na 

lotnisku Rębiechowo (5 czerwca, Gdańsk): Aleksander Kwaśniewski - Prezydent 

Rzeczpospolitej Polskiej (15:03) ; Kardynał Józef Glemp - Prymas Polski (5:18) ; Ojciec Święty Jan Paweł 

II - Papież (14:08) ; 4.Homilia do Ewangelii wg św. Mateusza wygłoszona podczas Mszy św. na sopockim 

hipodromie (5 czerwca, Gdańsk) (38:16). CD 2: 1-2.6 czerwca, Pelpin: Homilia do Ewangelii wg św. 

Mateusza wygłoszona podczas Mszy św. na Biskupiej Górze (22:46) ; Anioł Pański (17:14) ; 3.6 czerwca, 

Elbląg: Homilia do Ewangelii wg św. Łukasza wygłoszona podczas nabożeństwa czerwcowego na lotnisku 

Aeroklubu (26:31). CD 3: 1.7 czerwca, Licheń: Rozważanie wygłoszone z okazji poświęcenia sanktuarium 

Matki Bożej Bolesnej (19:03) ; 2.7 czerwca, Bydgoszcz: Homilia do Ewangelii wg św. Mateusza 

wygłoszona podczas Mszy św. na lotnisku (36:46). CD 4: 1-2.7 czerwca, Toruń: Przemówienie do rektorów 

wyższych uczelni w Polsce zgromadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (31:46) ; Homilia 

wygłoszona podczas nabożeństwa czerwcowego i beatyfikacji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego  

na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego (34:56). CD 5: 1.8 czerwca, Ełk - Homilia do Ewangelii wg św. 

Łukasza wygłoszona w czasie Mszy św. na Placu Sapera (31:40) ; 2.10 czerwca, Siedlce - Homilia do 

Ewangelii wg św. Jana wygłoszona podczas Mszy św. na siedleckich błoniach (37:03). CD 6: 1.10 czerwca, 

Drohiczyn - Przemówienie wygłoszone w czasie nabożeństwa ekumenicznego na drohiczyńskich błoniach 

(28:14) ; 2-3.11 czerwca, Warszawa: Modlitwa podczas poświęcenia pomnika Armii Krajowej i Polskiego 

Państwa Podziemnego (5:03) ; Przemówienie wygłoszone do parlamentarzystów w gmachu Sejmu RP 

(36:50). CD 7: 1-5.11 czerwca, Warszawa: Modlitwa w intencji narodu żydowskiego na Umschlagplatz 

(2:13) ; Modlitwa przy pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie (7:39) ; Homilia do Ewangelii 

wg św. Marka wygłoszona na zakończenie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego w katedrze św. Jana 

(20:08) ; Przemówienie wygłoszone z okazji poświęcenia nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego na Powiślu (20:26) ; Tekst przesłania Jana Pawła II do wspólnoty greckokatolickiej 

przedłożony podczas spotkania w kościele ojców bazylianów (12:38). CD 8: 1.11 czerwca, Warszawa: 

Tekst Orędzia Jana Pawła II do Konferencji Episkopatu Polski przedłożony podczas zebrania KEP w 

rezydencji prymasowskiej (19:19) ; 2.12 czerwca, Sandomierz: Homilia do Ewangelii wg św. Łukasza 

wygłoszona w czasie Mszy św. na sandomierskich błoniach (34:08) ; 3.12 czerwca, Zamość: Homilia  

do Ewangelii wg św. Łukasza wygłoszona podczas liturgii słowa na placu przed kościołem Matki Bożej 

Królowej Polski (25:56).  

CD 9: 1-3.13 czerwca, Warszawa: Homilia do Ewangelii wg św. Mateusza wygłoszona podczas Mszy św. 

beatyfikacyjnej Edmunda Bojanowskiego, matki Reginy Protman i 108 Męczenników na placu Józefa 

Piłsudskiego (35:14) ; Anioł Pański (23:24) ; Przemówienie do pracowników Polskich Linii Lotniczych 



10 

 

"LOT" zgromadzonych na lotnisku Okęcie (15:00). CD 10: 1.13 czerwca, Radzymin - Słowo wygłoszone 

na cmentarzu poległych w Bitwie Warszawskiej (5:14) ; 2.13 czerwca, Warszawa: Homilia do Ewangelii  

wg św. Jana wygłoszona w czasie liturgii słowa przed katedrą św. Floriana (31:54) ; 3.14 czerwca, Łowicz: 

Homilia do Ewangelii wg św. Mateusza wygłoszona w czasie Mszy św. na łowickich błoniach (41:23). CD 

11: 1.14 czerwca, Sosnowiec: Homilia do Ewangelii wg św. Mateusza wygłoszona podczas liturgii słowa 

(24:12) ; 2.15 czerwca, Gliwice: Homilia Jana Pawła II odczytana przez nuncjusza apostolskiego abp Józefa 

Kowalczyka podczas nieszporów odprawionych na lotnisku Aeroklubu (29:54). CD 12: 1.15 czerwca, 

Kraków: Homilia Jana Pawła II do Ewangelii wg św. Jana odczytana przez kard. Franciszka Macharskiego 

podczas Mszy św. odprawionej na Błoniach (55:13). CD 13: 1-3.Msza św. kanonizacyjna bł. Kingi na 

błoniach sądeckich (16 czerwca, Stary Sącz): Akt kanonizacyjny wygłoszony przez Jana Pawła II (4:02) ; 

Homilia Jana Pawła II do Ewangelii wg św. Mateusza odczytana przez kardynała Franciszka Macharskiego 

(28:07) ; Słowo na zakończenie Mszy św. wygłoszone przez Jana Pawła II (26:28). CD 14: 1.16 czerwca, 

Wadowice: Homilia wygłoszona podczas liturgii słowa na Placu Jana Pawła II przed kościołem Ofiarowania 

NMP (60:45) ; 2.17 czerwca, Kraków: Homilia do Ewangelii wg św. Mateusza wygłoszona w czasie Mszy 

św. odprawionej w katedrze na Wawelu (6:23). CD 15: 1-2.17 czerwca, Gliwice, Częstochowa: Słowo  

do mieszkańców Gliwic zgromadzonych na lotnisku Aeroklubu (5:47) ; Słowo do pielgrzymów 

zgromadzonych na Jasnej Górze (14:28) ; 3-5.Przemówienia pożegnalne wygłoszone na lotniska w Balicach 

(17 czerwca, Kraków): Aleksander Kwaśniewski - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej (7:39) ; Kardynał 

Franciszek Macharski - Metropolita Krakowski (5:39) ; Ojciec Święty Jan Paweł II - Papież (21:14). 

Płyty 16-18 zawierają nagrania z VIII pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski (16-19 sierpnia 

2002 roku). CD 16: 1-3.16 sierpnia, Kraków - Przemówienia powitalne wygłoszone na lotnisku  

w Balicach: Aleksander Kwaśniewski - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej (14:21) ; Kardynał Franciszek 

Macharski - Metropolita Krakowski (3:35) ; Ojciec Święty Jan Paweł II - Papież (24:16) ; 4-5.17 sierpnia, 

Kraków: Homilia do Ewangelii wg św. Jana wygłoszona w czasie Mszy św. i konsekracji sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (30:17) ; Przesłanie do świata akademickiego na terenie budowy 

nowej biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Pychowicach (3:34). CD 17: 1-2.18 

sierpnia, Kraków: Homilia do Ewangelii wg św. Jana wygłoszona na Błoniach w czasie Mszy św. 

beatyfikacyjnej abp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, o. Jana Beyzyma SJ, Jana Balickiego i s. Sancji 

Janiny Szymkowiak (59:52) ; Anioł Pański (14:01). CD 18: 1-3.16-17-18 sierpnia, Kraków: Spotkanie Jana 

Pawła II z młodzieżą. Franciszkańska 3 (2:31) ; Spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą. Franciszkańska 3 

(4:57) ; Spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą. Franciszkańska 3 (7:53) ; 4.18 sierpnia, Kraków: Słowo  

do wiernych zgromadzonych przed kościołem św. Floriana (1:51) ; 5.19 sierpnia, Kalwaria Zebrzydowska: 

Homilia do Ewangelii wg św. Jana wygłoszona w czasie Mszy św. w bazylice Matki Bożej Anielskiej 

(21:37) ; 6.19 sierpnia, Wadowice: Przesłanie Jana Pawła II do mieszkańców Wadowic odczytane na rynku 

miejskim, w chwili przelotu papieskiego helikoptera nad miastem (0:50) ; 7-9.19 sierpnia, Kraków - 

Przemówienie pożegnalne wygłoszone na lotnisku w Balicach: Aleksander Kwaśniewski - Prezydent 

Rzeczpospolitej Polskiej (13:37) ; Kardynał Józef Glemp - Prymas Polski (5:49) ; Ojciec Święty Jan Paweł 

II - Papież (15:11).              

CD – 1284 

 

Moje Tatry [DVD] : Jan Paweł II na Podhalu / scenariusz i realizacja Adam 

Kraśnicki.        Watykan :Katowice : Księgarnia św. Jacka, CTV, 1997. 

1 płyta wiz. (DVD) (75 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.  

Szczególne miejsce w sercu Karola Wojtyły zajmowały Polskie Tatry. Film ukazuje        

spotkanie Jana Pawła II z Tatrami i ludem Podhala w czasie pielgrzymki do Ojczyzny  

w 1997r. Przedstawia pobyt Papieża w Zakopanem: pod Krokwią, na Kasprowym 

Wierchu, Kalatówkach, Jaszczurówce, Krzeptówkach, nad Morskim Okiem, w Księżówce 

oraz w Ludźmierzu. Płyta zawiera nigdzie nie emitowane materiały filmowe Telewizji 

Watykańskiej. 

DVD – 1132 
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Musicie być mocni! Musicie być wierni! [DVD]  / scen. i reż. Dariusz Walusiak.        

Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007].  

1 płyta wiz. (DVD) (27 min). 

Film przeznaczony jest dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów          

oraz szkół średnich jako pomoc dydaktyczna na lekcjach historii i wychowawczych,  

do wykorzystania na uroczystościach z okazji rocznic i świąt narodowych. Do 

wykorzystania łącznie z książką "Konspekty pracy na podstawie filmów : dla uczniów 

starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich". 

DVD – 564 

 

"Nie lękajcie się" [DVD] : życie i nauki papieża Jana Pawła II / scenariusz Marc 

Zakian ; realizacja Vanessa S. Boeye.  

USA : World Film Services, 1996.  

1 płyta wiz. (DVD) (60 min). 

Film prezentuje dokumentalne zdjęcia i wywiady z papieżem.  

DVD – 156 

 

 

Ojciec Święty w Polsce [Dokument dźwiękowy] : "Wadowice moje miasto" 16.06.1999. 

Kraków : Wydawnictwo Fonograficzne "Mały Piotruś", [1999]. 

1 płyta [CD] (72 min 45 s). 

Płyta zawiera: 1.Pieśń - "Wadowice moje miasto" (3:46) ; 2.Pieśń - "Bądź pozdrowiony 

gościu nasz" (1:56) ; 3.Powitanie Ojca Świętego przez księdza arcybiskupa metropolitę 

krakowskiego kardynała Franciszka Macharskiego (3:40) ; 4.Słowo Ojca Świętego Jana 

Pawła II (26:11) ; 5.Słowo Ojca Świętego... cz.II (27:27) ; 6.Błogosławieństwo papieskie - słowo Ojca 

Świętego na zakończenie (2:22) ; 7.Śpiew - "Kochamy cię - Alleluja", "Wadowice moje miasto", "Hej 

bystra woda" (5:31) ; 8.Podziekowanie Ojcu Świętemu za koronację wadowickiej Pani (1:46).  

CD – 427 

 

Ojciec Święty w Wadowicach [DVD] : 16 czerwca 1999 / realizacja Mirosław Salicki.          

Niepokalanów : Telewizja Niepokalanów, 1999. 

Spotkanie Jana Pawła II z rodakami w Jego rodzinnym mieście - Wadowicach 16 czerwca 

1999r. Jest to wspomnienie wyjątkowego dialogu z wiernymi. 

DVD – 158 

 

 

 

 

Pielgrzym [DVD]  / reżyseria Andrzej Trzos-Rastawiecki. 

Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, [2009]. 

1 płyta wiz. (DVD) (80 min). 

Film, zrealizowany na zlecenie Watykanu i Episkopatu Polski w trakcie I pielgrzymki Jana 

Pawła II do Polski. Inspiracją realizatorów były teksty homilii papieskich. 

DVD – 1805 

 

Pozdrawiam całe Mazowsze... [DVD] : Jan Paweł II w Płocku 1 czerwca 1991 r. / 

realizacja Małgorzata Kansy, Jan Gawryłkiewicz, Agnieszka Grażul-Luft [et al.].         
Płock : Biuro Prasowe Urzędu Miasta, Warszawa : TVP SA, 2005.  

1 płyta wiz. (VCD) (61 min). 

Film dokumentalny. 

ZCD – 166 
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Słowo Papieża [Dokument dźwiękowy] : pierwsza pielgrzymka 1979 najważniejsza, 

najmniej znana. 

Warszawa : Agora, 2004. 

1 płyta (CD) (57 min 50 s). 

Zawiera:1.Prolog ; 2.Z ziemi włoskiej do Polski - z przemówienia powitalnego na 

warszawskim Okęciu (2 VI) ; 3.Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi - z 

homilii podczas mszy św. na placu Zwycięstwa w Warszawie (2 VI) ; 4.Duchowa jedność chrześcijańskiej 

Europy - z homilii podczas mszy św. na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie (3 VI) ; 5.Totus tuus - z homilli 

podczas mszy św. na Jasnej Górze (4 VI) ; 6.Papież pokaże im język - Jasna Góra, spotkanie z przełożonymi 

zakonów męskich (4 VI) ; 7.Jak ze mnie zrobili materialnego filozofa - Jasna Góra, rozmowa z Radą 

Naukową Episkopatu Polski (5 VI) ; 8.Nowe oblężenie Jasnej Góry - z homilii podczas mszy św. dla 

pielgrzymów z południowo-zachodniej Polski (5 VI) ; 9.Jesteście uczniami Chrystusa - do młodzieży na 

Jasnej Górze (6 VI) ; 10.Kapłan, człowiek dla drugich - Jasna Góra, spotkanie z duchowieństwem w 

katedrze (6 VI) ; 11.Macie teraz kolegę papieża - spotkanie z przyjaciółmi z KUL-u (6 VI) ; 12.Strzeżcie się 

konformizmu - spotkanie z przyjaciółmi z KUL-u (6 VI) ; 13.Czy wy macie zamiar pójść spać? - rozmowa z 

młodzieżą z okna kurii krakowskiej na Franciszkańskiej (6 VI) ; 14.W rodzinnych Wadowicach (7 VI) ; 

15.Przybywam tu jako pielgrzym - z homilii podczas mszy św. odprawionej na terenie obozu 

koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (7 VI) ; 16.Zostałem zdekonspirowany - spotkanie z krakowskimi 

intelektualistami w kościele oo. Paulinów na Skałce (8 VI) ; 17.Lękajcie się małoduszności - dialog z 

młodzieżą na Skałce (8 VI) ; 18.Musicie być mocni - homilii podczas mszy św. na krakowskich Błoniach (9 

VI) ; 19.Zanim stąd odejdę - z homilii podczas mszy św. na krakowskich Błoniach (9 VI) ; 20.Całuję tę 

ziemię - pożegnanie na lotnisku w Balicach (9 VI). 

CD 1872 

 

Wadowice [DVD] : tu się wszystko zaczęło / redakcja Andrzej Majewski, Grzegorz 

Sadurski.  

Warszawa : TVP SA, 200?. 

1 płyta wiz. (DVD) (188 min). 

Film prezentuje spotkanie Jana Pawła II z Wadowicami - jego rodzinnym miastem, jest 

także filmową ilustracją dzieciństwa, młodości i kapłaństwa papieża Polaka. 

DVD – 1129 

 

 

Przesłanie  
 

 

Abba Pater po polsku [Dokument dźwiękowy] : homilie i modlitwy Papieża Jana 

Pawła II / Jan Paweł II.  
Kraków : Nevada Music, [2009].  

1 płyta CD (73 min).  

Zawiera: Powitanie Ojczyzny ; Pierwsze błogosławieństwo Papieża ; Górale Ojcu Św. 

Jako oreł z wysoka ; Homilia o Krzyżu Św. ; Homilia o Krzyżu Św. c.d. ; Ojcze Nasz: 

śpiew mszalny ; Sursum Corda ; Światłem słów moich: pieśń liturgiczna ; Do młodych ; Do młodych c.d. ; 

Człowieka nie można... ; Pani Jasnogórska ; Tutaj zawsze byliśmy wolni ; Boże coś Polskę; pieśń 

liturgiczna ; Do Kobiet ; Do chorych ; Do rolników ; Benedicite... ; Pater Noster... Krocząc po falach ; 

Pożegnanie ; Błogosławieństwo, życzenia.  

CD – 1195 

 

Czeka was droga! [Dokument dźwiękowy] : Jan Paweł II do młodzieży. 

Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2005.  

1 płyta [CD] (1 godz 15 min). 
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Zawiera : Kraków, 22.06.1983 r. (2:34) ; 8.Co to znaczy modlić się?, Castelgandolfo, 27.07.1980 r. (10:37) 

; 9.Musicie być mocni mocą wiary!, Kraków, 10.06.1979 r. (2:24) ; 10.Nie lękajcie się trudu doświadczeń!, 

Kraków, 8.06.1979 r. (1:17) ; 11.Polecam Ci ludzi młodych, Rzym, 26.05.1982 r. (2:22) ; 12.Każdy ma 

swoje Westerplatte, Gdańsk-Westerplatte, 12.06.1987 r. (13:49) ; 13.Dodatek: Barka / sł. S. Szmidt, muz. C. 

Gabarian, wyk. L. Pospieszalska (4:36).   

CD – 1122 

 

 

Jan Paweł II [DVD] : szukałem was... / scenariusz Jarosław Szmidt, Mariusz Wituski 

; reżyseria Jarosław Szmidt. 

Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2011. 

1 płyta wiz. (DVD) (92 min). 

To pełnometrażowy film dokumentalny o życiu i przesłaniu, jakie pozostawił po sobie Jan 

Paweł II. Film ukazuje jego wyjątkowe miejsce w historii kościoła i świata oraz to, jak 

jego niezwykła osobowość, naturalność, otwartość i poczucie humoru łączyły ludzi  

na wszystkich kontynentach, niezależnie od ich statusu społecznego, wieku, 

wyznawanych wartości czy religii. 

Płyta zawiera: film oraz dodatki specjalne - zwiastuny kinowe, telewizyjna relacje z pokazu filmu w 

Watykanie z udziałem Ojca Św. Benedykta XVI. 

DVD 2266 

 

Jan Paweł II [Książka mówiona] / Jan W. Góra ; muzyka Marek Zgaiński.  
Poznań : Media Rodzina, [2008]. 

1 płyta CD (1 godz 12 min) : digital, stereo ; 12 cm.  

Zawiera: 1.Wstęp (1:28) ; 2.Drodzy Młodzi Przyjaciele! (2:39) ; 3.Jestem Polakiem 

(8:24) ; 4.Jestem kapłanem (3:50) ; 5.Jestem biskupem (4:32) ; 6.Jestem papieżem 

(5:13) ; 7.Ryzykowałem (4:24) ; 8.Nadzwyczajne zajęcia papieża (6:11) ; 9.Zawsze 

broniłem człowieka (1:50) ; 10.Idę na krańce świata (6:07) ; 11.Przeprowadzam 

Kościół w Trzecie Tysiąclecie (7:07) ; 12.Jestem apostołem Chrystusa (3:30) ; 13.Jestem z młodymi i dla 

młodych (5:05) ; 14.W każdą sobotę udaję się nad jezioro (3:33) ; 15.Dłoń papieża (1:25) ; 16.Idę do domu 

Ojca (4:16) ; 17.Testament (2:41).  

CD – 1283 

 

Liczę na was [DVD] : wokół przesłania Jana Pawła II do młodzieży ; Dobry, święty 

człowiek : Jan Paweł II / scenariusz i reżyseria Krzysztof Glondys. 

Kraków : Instytut Dialogu Międzykulturowego, 2013. 

1 płyta wiz. (DVD) (51 min). 

Film "Liczę na was" ukazuje niezwykle silny wpływ, jaki Papież wywierał na młodzież,  

a także przybliża nauczanie papieskie odnoszące się do pojęć takich jak młodość, radość, 

przyjaźń, miłość, odpowiedzialność czy rodzina. Przedstawia także fenomen popularności  

i zaufania, jakim Jan Paweł II cieszył się wśród młodych ludzi, a także próbuje odpowiedzieć na pytanie  

o Jego świętość i charyzmę. W filmie przedstawione są spotkania Jana Pawła z młodymi ludźmi oraz 

osobami, do których można zastosować określenie „świadkowie Jana Pawła II”. Są to zarówno ludzie, 

którzy znali Ojca Świętego osobiście, jak i tacy, którzy w swoim życiu i postępowaniu kierują się naukami 

Papieża, uznają go za autorytet. Do udziału w filmie zostali zaproszeni prof. Teresa Malecka, o. Jan Góra, 

Jan Mela i Krzysztof Trebunia-Tutka oraz przedstawiciele młodego pokolenia (26 min). 

Film "Dobry, święty człowiek" ma ułatwić nauczycielom i wychowawcom pracę i pomóc zarówno  

w przekazywaniu dzieciom podstawowych informacji biograficznych i podstaw wiedzy o nauczaniu Ojca 

Świętego. Ma też zachęcić dzieci do dyskusji we własnym gronie i samodzielnej refleksji, co w efekcie 

powinno stać się ważnym etapem procesu kształtowania się ich osobistych wartości i przekonań (25 min). 

DVD – 2267 
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Miłość i miłosierdzie [Dokument dźwiękowy] : VII pielgrzymka Ojca Świętego 

Jana Pawła II do Polski : VIII pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski.  

Warszawa : Polskie Radio SA, p. 2008.  

18 płyt CD (20 godz 10 min). 

Płyty 1-15 zawierają nagrania z VII pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do 

Polski (5-17 czerwca 1999 roku). CD 1: 1-3.Przemówienia powitalne wygłoszone na 

lotnisku Rębiechowo (5 czerwca, Gdańsk): Aleksander Kwaśniewski - Prezydent 

Rzeczpospolitej Polskiej (15:03) ; Kardynał Józef Glemp - Prymas Polski (5:18) ; Ojciec Święty Jan Paweł 

II - Papież (14:08) ; 4.Homilia do Ewangelii wg św. Mateusza wygłoszona podczas Mszy św. na sopockim 

hipodromie (5 czerwca, Gdańsk) (38:16). CD 2: 1-2.6 czerwca, Pelpin: Homilia do Ewangelii wg św. 

Mateusza wygłoszona podczas Mszy św. na Biskupiej Górze (22:46) ; Anioł Pański (17:14) ; 3.6 czerwca, 

Elbląg: Homilia do Ewangelii wg św. Łukasza wygłoszona podczas nabożeństwa czerwcowego na lotnisku 

Aeroklubu (26:31). CD 3: 1.7 czerwca, Licheń: Rozważanie wygłoszone z okazji poświęcenia sanktuarium 

Matki Bożej Bolesnej (19:03) ; 2.7 czerwca, Bydgoszcz: Homilia do Ewangelii wg św. Mateusza 

wygłoszona podczas Mszy św. na lotnisku (36:46). CD 4: 1-2.7 czerwca, Toruń: Przemówienie do rektorów 

wyższych uczelni w Polsce zgromadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (31:46) ; Homilia 

wygłoszona podczas nabożeństwa czerwcowego i beatyfikacji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego  

na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego (34:56). CD 5: 1.8 czerwca, Ełk - Homilia do Ewangelii wg św. 

Łukasza wygłoszona w czasie Mszy św. na Placu Sapera (31:40) ; 2.10 czerwca, Siedlce - Homilia  

do Ewangelii wg św. Jana wygłoszona podczas Mszy św. na siedleckich błoniach (37:03). CD 6: 1.10 

czerwca, Drohiczyn - Przemówienie wygłoszone w czasie nabożeństwa ekumenicznego na drohiczyńskich 

błoniach (28:14) ; 2-3.11 czerwca, Warszawa: Modlitwa podczas poświęcenia pomnika Armii Krajowej  

i Polskiego Państwa Podziemnego (5:03) ; Przemówienie wygłoszone do parlamentarzystów w gmachu 

Sejmu RP (36:50). CD 7: 1-5.11 czerwca, Warszawa: Modlitwa w intencji narodu żydowskiego na 

Umschlagplatz (2:13) ; Modlitwa przy pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie (7:39) ; 

Homilia do Ewangelii wg św. Marka wygłoszona na zakończenie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego  

w katedrze św. Jana (20:08) ; Przemówienie wygłoszone z okazji poświęcenia nowego gmachu Biblioteki 

Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu (20:26) ; Tekst przesłania Jana Pawła II do wspólnoty 

greckokatolickiej przedłożony podczas spotkania w kościele ojców bazylianów (12:38). CD 8: 1.11 

czerwca, Warszawa: Tekst Orędzia Jana Pawła II do Konferencji Episkopatu Polski przedłożony podczas 

zebrania KEP w rezydencji prymasowskiej (19:19) ; 2.12 czerwca, Sandomierz: Homilia do Ewangelii wg 

św. Łukasza wygłoszona w czasie Mszy św. na sandomierskich błoniach (34:08) ; 3.12 czerwca, Zamość: 

Homilia do Ewangelii wg św. Łukasza wygłoszona podczas liturgii słowa na placu przed kościołem Matki 

Bożej Królowej Polski (25:56).  

CD 9: 1-3.13 czerwca, Warszawa: Homilia do Ewangelii wg św. Mateusza wygłoszona podczas Mszy św. 

beatyfikacyjnej Edmunda Bojanowskiego, matki Reginy Protman i 108 Męczenników na placu Józefa 

Piłsudskiego (35:14) ; Anioł Pański (23:24) ; Przemówienie do pracowników Polskich Linii Lotniczych 

"LOT" zgromadzonych na lotnisku Okęcie (15:00). CD 10: 1.13 czerwca, Radzymin - Słowo wygłoszone 

na cmentarzu poległych w Bitwie Warszawskiej (5:14) ; 2.13 czerwca, Warszawa: Homilia do Ewangelii  

wg św. Jana wygłoszona w czasie liturgii słowa przed katedrą św. Floriana (31:54) ; 3.14 czerwca, Łowicz: 

Homilia do Ewangelii wg św. Mateusza wygłoszona w czasie Mszy św. na łowickich błoniach (41:23). CD 

11: 1.14 czerwca, Sosnowiec: Homilia do Ewangelii wg św. Mateusza wygłoszona podczas liturgii słowa 

(24:12) ; 2.15 czerwca, Gliwice: Homilia Jana Pawła II odczytana przez nuncjusza apostolskiego abp Józefa 

Kowalczyka podczas nieszporów odprawionych na lotnisku Aeroklubu (29:54). CD 12: 1.15 czerwca, 

Kraków: Homilia Jana Pawła II do Ewangelii wg św. Jana odczytana przez kard. Franciszka Macharskiego 

podczas Mszy św. odprawionej na Błoniach (55:13). CD 13: 1-3.Msza św. kanonizacyjna bł. Kingi na 

błoniach sądeckich (16 czerwca, Stary Sącz): Akt kanonizacyjny wygłoszony przez Jana Pawła II (4:02) ; 

Homilia Jana Pawła II do Ewangelii wg św. Mateusza odczytana przez kardynała Franciszka Macharskiego 

(28:07) ; Słowo na zakończenie Mszy św. wygłoszone przez Jana Pawła II (26:28). CD 14: 1.16 czerwca, 

Wadowice: Homilia wygłoszona podczas liturgii słowa na Placu Jana Pawła II przed kościołem Ofiarowania 

NMP (60:45) ; 2.17 czerwca, Kraków: Homilia do Ewangelii wg św. Mateusza wygłoszona w czasie Mszy 

św. odprawionej w katedrze na Wawelu (6:23). CD 15: 1-2.17 czerwca, Gliwice, Częstochowa: Słowo  
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do mieszkańców Gliwic zgromadzonych na lotnisku Aeroklubu (5:47) ; Słowo do pielgrzymów 

zgromadzonych na Jasnej Górze (14:28) ; 3-5.Przemówienia pożegnalne wygłoszone na lotniska w Balicach 

(17 czerwca, Kraków): Aleksander Kwaśniewski - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej (7:39) ; Kardynał 

Franciszek Macharski - Metropolita Krakowski (5:39) ; Ojciec Święty Jan Paweł II - Papież (21:14). 

Płyty 16-18 zawierają nagrania z VIII pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski (16-19 sierpnia 

2002 roku). CD 16: 1-3.16 sierpnia, Kraków - Przemówienia powitalne wygłoszone na lotnisku  

w Balicach: Aleksander Kwaśniewski - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej (14:21) ; Kardynał Franciszek 

Macharski - Metropolita Krakowski (3:35) ; Ojciec Święty Jan Paweł II - Papież (24:16) ; 4-5.17 sierpnia, 

Kraków: Homilia do Ewangelii wg św. Jana wygłoszona w czasie Mszy św. i konsekracji sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (30:17) ; Przesłanie do świata akademickiego na terenie budowy 

nowej biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Pychowicach (3:34). CD 17: 1-2.18 

sierpnia, Kraków: Homilia do Ewangelii wg św. Jana wygłoszona na Błoniach w czasie Mszy św. 

beatyfikacyjnej abp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, o. Jana Beyzyma SJ, Jana Balickiego i s. Sancji 

Janiny Szymkowiak (59:52) ; Anioł Pański (14:01). CD 18: 1-3.16-17-18 sierpnia, Kraków: Spotkanie Jana 

Pawła II z młodzieżą. Franciszkańska 3 (2:31) ; Spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą. Franciszkańska 3 

(4:57) ; Spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą. Franciszkańska 3 (7:53) ; 4.18 sierpnia, Kraków: Słowo  

do wiernych zgromadzonych przed kościołem św. Floriana (1:51) ; 5.19 sierpnia, Kalwaria Zebrzydowska: 

Homilia do Ewangelii wg św. Jana wygłoszona w czasie Mszy św. w bazylice Matki Bożej Anielskiej 

(21:37) ; 6.19 sierpnia, Wadowice: Przesłanie Jana Pawła II do mieszkańców Wadowic odczytane na rynku 

miejskim, w chwili przelotu papieskiego helikoptera nad miastem (0:50) ; 7-9.19 sierpnia, Kraków - 

Przemówienie pożegnalne wygłoszone na lotnisku w Balicach: Aleksander Kwaśniewski - Prezydent 

Rzeczpospolitej Polskiej (13:37) ; Kardynał Józef Glemp - Prymas Polski (5:49) ; Ojciec Święty Jan Paweł 

II - Papież (15:11).              

CD – 1284 

 

"Nie lękajcie się" [DVD] : życie i nauki papieża Jana Pawła II / scenariusz Marc 

Zakian ; realizacja Vanessa S. Boeye.  

USA : World Film Services, 1996.  

1 płyta wiz. (DVD) (60 min). 

Film prezentuje dokumentalne zdjęcia i wywiady z papieżem.  

DVD – 156 

 

 

 

Słowo Papieża [Dokument dźwiękowy] : pierwsza pielgrzymka 1979 najważniejsza, 

najmniej znana. 

Warszawa : Agora, 2004. 

1 płyta (CD) (57 min 50 s). 

Zawiera: 1.Prolog ; 2.Z ziemi włoskiej do Polski - z przemówienia powitalnego na 

warszawskim Okęciu (2 VI) ; 3.Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi –  

z homilii podczas mszy św. na placu Zwycięstwa w Warszawie (2 VI) ; 4.Duchowa 

jedność chrześcijańskiej Europy - z homilii podczas mszy św. na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie (3 VI) ; 

5.Totus tuus - z homilli podczas mszy św. na Jasnej Górze (4 VI) ; 6.Papież pokaże im język - Jasna Góra, 

spotkanie z przełożonymi zakonów męskich (4 VI) ; 7.Jak ze mnie zrobili materialnego filozofa - Jasna 

Góra, rozmowa z Radą Naukową Episkopatu Polski (5 VI) ; 8.Nowe oblężenie Jasnej Góry - z homilii 

podczas mszy św. dla pielgrzymów z południowo-zachodniej Polski (5 VI) ; 9.Jesteście uczniami Chrystusa 

- do młodzieży na Jasnej Górze (6 VI) ; 10.Kapłan, człowiek dla drugich - Jasna Góra, spotkanie  

z duchowieństwem w katedrze (6 VI) ; 11.Macie teraz kolegę papieża - spotkanie z przyjaciółmi z KUL-u  

(6 VI) ; 12.Strzeżcie się konformizmu - spotkanie z przyjaciółmi z KUL-u (6 VI) ; 13.Czy wy macie zamiar 

pójść spać? - rozmowa z młodzieżą z okna kurii krakowskiej na Franciszkańskiej (6 VI) ; 14.W rodzinnych 

Wadowicach (7 VI) ; 15.Przybywam tu jako pielgrzym - z homilii podczas mszy św. odprawionej na terenie 

obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (7 VI) ; 16.Zostałem zdekonspirowany - spotkanie  
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z krakowskimi intelektualistami w kościele oo. Paulinów na Skałce (8 VI) ; 17.Lękajcie się małoduszności - 

dialog z młodzieżą na Skałce (8 VI) ; 18.Musicie być mocni - homilii podczas mszy św. na krakowskich 

Błoniach (9 VI) ; 19.Zanim stąd odejdę - z homilii podczas mszy św. na krakowskich Błoniach (9 VI) ; 

20.Całuję tę ziemię - pożegnanie na lotnisku w Balicach (9 VI). 

CD 1872 

 

 

Twórczość  

 
Karol Wojtyła [Książka mówiona] : utwory poetyckie / Karol Wojtyła ; muzyka 

Stanisław Skoczyński.  

Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p. 2005.  

1 płyta CD (43 min).  

Płyta zawiera: 1.Pieśń o Bogu ukrytym (1944) (21:41) ; 2.Myśląc Ojczyzna (1974) 

(14:20) ; 3.Stanisław (1976-78) (8:21).  

CD – 1217 

 

Pamięć i tożsamość [Książka mówiona] : rozmowy na przełomie tysiącleci / Jan 

Paweł II. 
Kraków : Wydawnictwo Znak, [2005]. 

5 płyt (CD) (5 godz 32 min). 

Ostatnia książka Jana Pawła II w wersji audio, przygotowana we współpracy z Radiem 

Kraków, specjalnie na rocznicę urodzin Ojca Świętego. 

Pełna wersja. 

Czytają Jerzy Trela, Tadeusz Zięba. 

CD 1123 

 

Pieśń o słońcu niewyczerpanym [Dokument dźwiękowy] : do słów Karola Wojtyły / 

Karol Wojtyła ; muz. Józef Skrzek, Halina Frąckowiak ; aranż. Adam Sztaba ; śpiew 

Halina Frąckowiak, Filip Frąckowiak ; wyk. Józef Skrzek, Adam Sztaba.   

Polska : Agencja Artystyczna "HF", [2006].  

1 płyta [CD] (7 min 10 s). 

Płyta zawiera: 1."Pieśń o słońcu niewyczerpanym" (fragment 13) ; 2."Wołanie moje..." 

(wg "Księgi Psalmów").  

ZCD – 187 

 

Tryptyk rzymski [DVD] : medytacje / scenariusz i reżyseria Halina Bisztyga ; wg 

poematu Jana Pawła II.  

Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II, 2007.  

1 płyta wiz. (DVD) (44 min). 

Film z udziałem Danuty Michałowskiej, aktorki i przyjaciółki Karola Wojtyły z Teatru 

Rapsodycznego. Na płycie znajduje się materiał dodatkowy - wywiad z Danutą 

Michałowską o Karolu Wojtyle i Teatrze Rapsodycznym oraz utwór G. Turnaua 

"Zatrzymaj się".  

DVD – 1109 

 
 

        

 


