
JAN PAWEŁ II



WYJĄTKOWY PAPIEŻ

16 października 1978 roku Karol Wojtyła, jako pierwszy kardynał z Polski, jak również pierwszy po 455 latach 

biskup Rzymu, niebędący Włochem, został wybrany papieżem i przybrał imię Jana Pawła II.



PIELGRZYM

Łączna długość pielgrzymkowych dróg Jana Pawła II wynosi ok. 1 mln 700 tys. km. Odpowiada ona trzykrotnej 

odległości między Ziemią a Księżycem, czyli prawie 30-krotnemu obiegnięciu Ziemi wokół równika.



POETA I PISARZ

Jan Paweł II napisał wiele utworów. Większość z nich wydał jako Karol Wojtyła, lecz to te z lat pontyfikatu są 

bardziej rozpoznawane, np. „Tryptyk rzymski” czy „Przekroczyć próg nadziei”.



PRZYJACIEL MŁODZIEŻY

W dniach 26-31lipca 2016 r. w Krakowie obędą się Światowe Dni Młodzieży, których mottem będzie: 

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).



MIŁOŚNIK GÓR

Góry były jego naturalnym środowiskiem. Tam wypoczywał, mógł spokojnie pomyśleć, pooddychać. Tam 

uciekał ze ,,swoją młodzieżą" w najgorszych latach 50.



AUTOR WIELU GŁĘBOKICH MYŚLI

„Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.” ~ Jan Paweł II



OSOBA KOCHAJĄCĄ DZIECI

Jan Paweł II wychodził naprzeciw dzieciom, stawał w ich obronie, doceniał ich znaczenie w ewangelizacji –

a przede wszystkim je kochał – a one kochały Jego.



TWÓRCA TAJEMNIC ŚWIATŁA

16 października 2002 roku, wprowadził do Różańca Tajemnice Światła.



WIELBICIEL KREMÓWEK

Jan Paweł II wspomniał o tym fakcie 16 czerwca 1999 r. w Wadowicach. Od tej pory rozpoczęła się kariera 

„papieskiej” kremówki.



OSOBA Z GENIALNYM POCZUCIEM HUMORU

Odnotowano wiele zabawnych anegdot z udziałem Jana Pawła II. Jedna z nich brzmi:

Podczas powitania w Monachium Papież spytał licznie obecne dzieci: „Dano wam dziś wolne w szkole?”

– Tak – wrzasnęła z radością dzieciarnia. – To znaczy – skomentował Jan Paweł II – że papież powinien częściej tu przyjeżdżać.



MIŁOŚNIK SPORTU

Sport był dla Karola Wojtyły radością życia. Było tam wszystko, co lubił: jasne zasady, dyscyplina i duch walki.

Nic dziwnego, że jako młody chłopak, a potem ksiądz, co rusz brał piłkę i kopał z chłopakami albo chwytał za 

narty i jechał w góry.



PO PROSTU…  WIELKI CZŁOWIEK
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