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Zakopane, 21 października 2022 r. 

Malwina A. Wyszyńska 
Wojciech K. Wyszyński 
Koordynatorzy w Polsce Kampanii  
„Milion dzieci modli się na różańcu” 
ACN - PKwP 

Kampania 

MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU 

17-ta edycja

18 października 2022 r. 

PODSUMOWANIE 

Tegoroczna Kampania została objęta patronatem medialnym gazety Nasz Dziennik oraz  Sanktua-
rium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. 

W wyniku podjętych działań w tegorocznej Kampanii „Milion dzieci modli się na różańcu” w 

Polsce w 17-tej edycji udział wzięło ok. 25.000 dzieci. 

Uczestnicy z Polski byli najliczniejsza grupą ze wszystkich przystępujących państw, która wzięła 
udział w kampanii w 2022 roku. 

W ramach kampanii zostały podjęte następujące działania: 

I. 
W gazecie Nasz Dziennik ukazał się wywiad z koordynatorami akcji zapowiadający Kampanię, 2 

artykuły oraz 3 razy grafiki w dużym rozmiarze w tygodniu poprzedzającym akcję. Informacja uka-
zała się również na stronie internetowej gazety, a także w mediach społecznościowych. 
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II. 
Udział w programie „Między Ziemią a Niebem TVP” przed kampanią, tj. 9 października. 

Udział w programie „Okiem wiary TVP” po zakończeniu kampanii, tj. 23 października. 
 
III. 
Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, tradycyjnie z dużym wyprzedze-
niem, trzy tygodnie wcześniej informowało parafian oraz pielgrzymów o mającej się odbyć kam-
panii modlitewnej poprzez wiadomości na swojej stronie www oraz w mediach społecznościo-
wych i ogłoszeniach. 
 
Już tradycyjne, po raz kolejny to właśnie z Sanktuarium Narodowego Matki Bożej Fatimskiej na 

zakopiańskich Krzeptówkach  transmitowaliśmy inaugurację Kampanii „Milion dzieci modli się 

na różańcu” tj. dn. 18 października o godz. 9.00. Udział w modlitwie brały dzieci z Przedszkola 

Sióstr Felicjanek im. Św. Kazimierza oraz dzieci z Przedszkola Sióstr Misjonarek. Łącznie około 
150 dzieci w wieku 3-6 lat. 

 

Modliliśmy się razem ze zgromadzonymi w przestrzeni sakralnej dziećmi, ale co ważne podkre-
ślenia także, z łączącymi się z nami - dzięki przekazowi on line - całymi rodziny, całymi szkołami i 
pojedynczymi klasami, również dziećmi przebywającymi na ten moment w szpitalach, by wspólnie 
ze zgromadzonymi w Sanktuarium, odmawiać różaniec. (Dociera do nas spora ilośc informacji 
świadczących właśnie o tym fakcie).  
 
IV. 

Działania w ramach Kampanii „Milion dzieci modli się na różańcu” w Polsce zostały kierowane 

do uczestników poprzez informacje w: 
• mediach społecznościowych (profil kampanii, profil PKWP, profil Sanktuarium) 
• newsletter do ubiegłorocznych uczestników kampanii, 
• informacje w mediach, np. internetowe wydania gazet katolickich, rozgłośnie radiowe ( Radio 

Maryja,), portale katolickie (misyjne.pl, aleteia.pl, opoka.pl, info.wiara.pl, gość.pl, radioem.pl, 
niedziela.pl, kościół.wiara.pl, idziemy.pl, radiomaryja.pl, tvtrwam.pl ), inne portale (Onet.pl, pod-
lasie24.pl, czestochowskie24.pl) 

• kontakt bezpośredni ze szkołami i przedszkolami katolickimi 
• Kontakt z organami zrzeszającymi szkoły katolickie, np. poprzez Radę Szkół Katolickich, Stowa-

rzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. 
 
V. 
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Otrzymujemy wiele zdjęć i filmów z nagraniami dzieci modlących się w ramach naszej Kampanii 
o pokój i jedność na świecie.
Uczestnicy nadsyłali zdjęcia poprzez: 
• udostępnienie zdjęć na profilach społecznościowych placówek edukacyjnych (szkoły i przed-

szkola) a następnie prosząc o udostępnienie na fanpage’u kampanii, 
• Wysyłali zdjęcia poprzez e-mail
• Przesyłali zdjęcia poprzez messenger
Wszelkie nadesłane fotorelacje są umieszczane w mediach społecznościowych Kampanii 

„Milion dzieci modli się na różańcu”. 

VI. 
Uczestnicy przystępowali do kampanii: 
• Całymi szkołami (300-800 osób) organizując wspólny różaniec na sali gimnastycznej lub przed

szkołą 
• W klasach łącząc się na transmisji online z Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej w

Zakopanem, odmawiając różaniec w klasie, wykonując samodzielnie różańce, organizując kon-
kursy różańcowe 

• W ośrodkach opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych
• W świetlicach prowadząc różaniec śpiewany
• W przedszkolach organizując różaniec w poszczególnych grupach tak, że każda grupa dzieci

odmawiała po jednej dziesiątce różańca 

VII. 

Naszej modlitwie w ramach akcji „Milion dzieci modli się na różańcu” towarzyszyły: 

- Śpiew

- Gra na gitarze

- Dekoracje nawiązujące do kampanii

- Samodzielne wykonywanie różańca

- Gazetki szkolne dotyczące kampanii

- Katechezy poprzedzające dzień kampanii

- Konkursy wewnątrzszkolne o tematyce Maryjnej.

VIII. 

Z roku na rok Kampania „Milion dzieci modli się na różańcu” staje się w Polsce coraz bardziej 

rozpoznawalna, jednak szczególnie wśród szkół i przedszkoli katolickich. Już we wrześniu otrzy-
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mujemy zapytania od katechetów o możliwość zapisania się na tę akcję modlitewną oraz z prośba 
o udostępnienie materiałów w języku polskim.


