
  

„JJAANN  PPAAWWEEŁŁ  IIII  
  ––  PPAATTRROONN,,  WWZZÓÓRR,,  
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     „Myślę, że papież był dla wielu ludzi jak i dla 

mnie jest wzorem do naśladowania. Był otwarty na 

wszystko i wszystkich. Nieważne, czy odwiedzał 

Azję, Afrykę, czy Europę, zawsze czekali na niego 

ludzie głębokiej wiary. Zdziałał tak wiele, w tylu 

ważnych sprawach, pozostając zawsze zwykłym 

człowiekiem. Powinien być wzorem dla wszystkich 

współczesnych ludzi i dla przyszłych pokoleń.  

                                                                                                                           

                                                      Maciej Bochnak 
 

 

 

 

 

 

„Zawsze był blisko młodzieży, szukał ich, wychodził im naprzeciw. Był przy nich   

w chwilach, gdy mieli wiele pytań i wątpliwości, a w ich sercach rodziło się pytanie „ Jakie 

jest moje powołanie ?”Rozmawiał On z nimi, głosił nauki, katechezy. Zyskał ogromne 

zaufanie ze strony młodych do tego stopnia, że Ci zaczęli nazywać go „Wujkiem”. Oprócz 

modlitwy, spędzał z nimi swój wolny czas zabierając ich w góry, czy też na spływy kajakowe 

po rzece Skawie. Ukochał  ludzi młodych  i nawet w czasie, gdy był już Biskupem Rzymu 

zajmowali oni ważne miejsce w jego sercu.           

                                                                                                                              Paulina Janik 

 

 

 

„Papież miał wiele zainteresowań – lubił jeździć na nartach, pływać, wspinać się w 

górach. Miał też poczucie humoru, potrafił żartować, śmiać się . To właśnie sprawiło, że miał 

wiele cech , które są dla mnie są podstawą do nazwania kogoś autorytetem . Jan Paweł II  

w swoim nauczaniu nigdy nie krytykował młodzieży, ani jej nie potępiał. Próbował każdemu 

przekazać że jest ważny i kochany oraz że każdy ma jakiś cel do którego musi dążyć. Nie 

oceniał ani nie potępiał nikogo. Każdemu dawał szansę, wybaczał wiele”.                                                

                                                                                                                        

                                                                                                                 Karol Gołda 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 „Ojciec Święty był bardzo miłosiernym człowiekiem. Potrafił przebaczać bliźnim 

nawet największe wyrządzone krzywdy. Aby dowieść słuszności powyższego zdania, 

pozwolę sobie przypomnieć zamach na Ojca Świętego. Ali Agca, który oddał do Papieża dwa 

strzały w brzuch, został skazany na dożywocie. Kiedy po długim pobycie w szpitalu Jan 

Paweł II odzyskał przytomność, przebaczył swojemu niedoszłemu zabójcy. Mało tego, 

nazwał Alego Agcę bratem, a w 1999 roku zwrócił się do prezydenta Włoch o jego 

ułaskawienie. Jest to prawdziwy przykład miłosierdzia”.                   

                                                                                                                      Szymon Błaszczak 

 

 

 

 

„Jan Paweł II to niestrudzony Pielgrzym, który nauczył nas, jak wielkim dobrem jest 

wolność. Nauczył nas, jak otwierać swe serce i nie bać się świętości, takiej codziennej. Papież 

nauczył mnie czerpać radość ze służby Bogu i drugiemu człowiekowi. Jego pontyfikat był 

naznaczony bólem i cierpieniem, jednak godnie znosił te przeszkody, Jan Paweł zmienił cały 

świat i rozbudził miłość do Boga w wielu ludzkich sercach. Pozostawił nam po sobie 

niezliczone dobra: wiarę w sens życia, wartość rodziny.               
                                                                                                                            Kacper Łęcki 

 

 

 
 

„Jak wiemy Jan Paweł II był wielkim człowiekiem, zawsze czynił dobro. Dla mnie też 

jest autorytetem…” 

                                                                                                                       Paweł Chrząszcz 

 

 

 

 

„Przykładem wspaniałej postawy papieża jest jego miłość do drugiego człowieka. 

Szanował on każdego bez względu na jego pochodzenie, rasę czy statut społeczny. Nie 

gardził nikim i w każdym widział dobro. Spotykał się z różnymi ludźmi, czy to biednymi, czy 

chorymi (na AIDS czy trąd), czy też niepełnosprawnymi, co w dzisiejszych czasach, gdy 

każdy chce być ideałem, jest godne podziwu. Papież każdego obdarowywał miłością  

i modlitwą, i pochylał się nad każdym cierpiącym człowiekiem, podczas gdy my we 

współczesnym świecie często odwracamy głowy, gdy widzimy biednych, żebrzących na 

ulicy. Nie mamy w sobie współczucia i niestety jesteśmy głusi na wołanie potrzebujących  

 i cierpiących”.                             

 

 Damian Dziegałło 

 

 

 

 

  



 

 

 

„Św. Jan Paweł II jest dla mnie autorytetem. Myślę, że papież jako człowiek 

wszechstronnie wykształcony i poliglota, potrafił dotrzeć do każdego i znaleźć wspólne 

tematy do rozmowy. Był otwarty na wszystko i wszystkich. Nieważne, czy odwiedzał Afrykę, 

Azję czy Europę, zawsze czekali na niego ludzie głębokiej wiary. Korzystając  

z papieskiej władzy, starał się, chociaż w części, naprawić świat, ponieważ nie pogodził się  

z myślą, że nic nie da się zrobić. Jan Paweł II zdziałał tak wiele, w tylu ważnych sprawach, 

pozostając zawsze zwykłym człowiekiem. Powinien być wzorem dla wszystkich 

współczesnych ludzi i dla przyszłych pokoleń. 

Agnieszka Wasylew 

 

 

 

         „Kolejną wspaniałą cechą papieża, która czyni z niego autorytet, była jego tolerancja. 

Zawsze okazywał przyjaźń i szacunek ludziom o innych poglądach i wierze. Jego celem było 

zaprowadzenie na świecie pokoju i sprawiedliwości.”                      

 

  Amelia  Solarz  

 

 

 

„On zawsze patrzył na to co jest niewidoczne dla oczu. Dlatego był tak ważny dla 

innych i wywierał znaczący wpływ na ludzi, którzy go słuchali i podążali za nim. 

(…)Podsumowując sądzę, że autorytet Jana Pawła II jest znaczący dla wielu i potrafi wpłynąć 

na nasze życie, a nawet je zmienić. 

Kacper Hnat 

 

 

 

„Moim zdaniem Ojciec Święty swoim życiorysem pokazuje, że warto być dobrym 

człowiekiem  i pomagać ludziom. Potrafił w każdym znaleźć dobro. (...)Dla mnie jest także 

nauczycielem, od którego mogę przyjąć wiele ważnych uwag,  nowych wartości.    

Karol Pajęcki 

 

 

 

„Postawa Jana Pawła II zachwyciła wielu ludzi, także i mnie. Uważam go za swój 

autorytet i wzór godny naśladowania. Jego życiowa postawa jest inspiracją dla wielu ludzi, 

nie tylkodla chrześcijan. Szanował każdego bez względu na to jak wyglądał i jakie wyznawał 

poglądy, to mnie najbardziej zachwyciło w Tym niesamowitym Polaku. Potrafił w każdym 

znaleźć dobro i patrzył na wszystkich oczami pełnymi miłosierdzia. Jest dla mnie 

nauczycielem, z którego życiorysu czerpię niezwykłe lekcje i uczę się nowych wartości, 

potrzebnych do okazywania każdemu dobrego serca”. 

Martyna Łapiszczak 

 

 

 

 



 

 

 

 

 „Jan Paweł II bardzo lubił podróże. Nie tylko te w góry, ale także te po całym 

świecie. Podczas swojego prawie 27-letniego pontyfikatu odbył on 104 pielgrzymki 

zagraniczne, odwiedzając ponad 130 krajów i około 900 miejscowości (w wielu przebywał 

kilka razy). Natomiast Polska była najczęściej odwiedzanym przez niego krajem, gdyż był w 

niej aż 9 razy. To pokazuje nam jak bardzo kochał on swoją Ojczyznę. Był wielkim patriotą. 

Podczas trwania stanu wojennego w Polsce wspierał swoich rodaków słowem, wiarą  

i modlitwą. 

                                                                                                       Natalia Jagniszczak  
 

„Według mnie Jan Paweł II uczył nas jak powinniśmy się traktować i szanować i to 

właśnie z takich osób powinniśmy brać przykład. Może wtedy świat się stanie lepszy.    

Oliwier  Łańko  

 

 

 

 

„NIE MIŁUJMY SŁOWEM I JĘZYKIEM,  

ALE CZYNEM I PRAWDĄ”. 

CZY ZGADASZ SIĘ Z TĄ MYŚLĄ JANA PAWŁA II? 
 

 

„Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” zgadzam się z tą myślą Jana 

Pawła II, ponieważ mówi abyśmy słowa zmienili w czyny,  wskazuje nam drogę abyśmy 

dążyli do prawdy bo ona nas wyzwoli. 

 Iza Kmicińska  

 

 

 

„Chodzi o to abyśmy słowa zamienili w czyny. Czyli gdy coś mówimy to to zróbmy.                           

Nie posługujmy się kłamstwem a jedynie prawda. Dążąc do prawdy (…) nie puszczajmy słów 

na wiatr, tylko róbmy tak, jak powiedzieliśmy. Wiadomo, że człowiek czasami dużo mówi  

 a mało robi, więc zmieńmy tę regułkę - róbmy dużo a mówmy tylko prawdę”.                                      

                                                                                                                          

                                                                                                             Nikola Kamińska 

 

 

 

„Teza wypowiedziana przez Jana Pawła zachęca również do tego by nie rzucać słów 

na wiatr, lecz robić to co do nas należy.” 

 Karol Piszko  
 

 
     


