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PONTYFIKAT JANA PAWŁA II W LICZBACH  

 DZIAŁALNOŚĆ PAPIEŻA JANA PAWŁA II
Jego Świątobliwość podczas 25 lat swojego pontyfikatu:
– napisał 14 encyklik (do 31 XII 2004 r.)
– napisał 15 adhortacji apostolskich (do 31 XII 2004 r.)
– napisał 12 konstytucji apostolskich (do 22 II 1996 r.)
– napisał 64 listów apostolskich oraz (do 2 V 2002 r.)
– beatyfikował  1318 Sług Bożych,  w tym 164 Polaków i Polek (do 16 X 2003 r.)
– kanonizował 478 błogosławionych,  w tym 9 Polaków i Polek oraz dwóch świętych 
związanych    
   z Polską (do 16 X 2003 r.) 
– nominował 232 Kardynałów  (łącznie z ogłoszonymi 28 IX 2003 r.) w tym 10 Polaków  
  (do 16 X 2003 r.) 
– odbył 9 konsystorzy zwyczajnych (do 2003 r.)
– odbył 6 konsystorzy nadzwyczajnych (do 24 V 2001 r.)
– odbył 1040 Audiencji Ogólnych, które zgromadziły  łącznie ponad 16,5 mln wiernych
  (do 19 V 2002 r.) 
– spotkał się z ponad 1000 osobistościami  politycznymi (do 30 IV 2000 r.)
– utrzymywał ze 174 państwami stosunki   dyplomatyczne (do 30 VI 2000 r.)
– przewodniczył 6 zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu biskupów 
– przewodniczył 1 Zgromadzeniu nadzwyczajnemu  synodu biskupów 
– przewodniczył 7 zgromadzeniom specjalnym synodu biskupów 
– przyjął ponad 1350 osobistości politycznych

 *   *   *

PODRÓŻE I WIZYTY JANA PAWŁA II W CZASIE  CAŁEGO PONTYFIKATU

Papież Jan Paweł II odbył najwięcej podróży wśród dotychczasowych papieży.  

Czas trwania pontyfikatu Jana Pawła II:  9 666 dni
Łączny czas trwania podróży międzynarodowych: 543 dni i 55 min.
Czas Pontyfikatu spędzony poza Włochami: 5,62 proc.
Liczba podróży międzynarodowych – pielgrzymki zagraniczne: 104
Liczba obecności w krajach innych niż Włochy: 205
Liczba odwiedzonych krajów (bez wliczania wizyt powtarzających się): 132 (w tym 3 kraje 
zależne, 129 niezależnych, na 192 niepodległe)
Liczba wizyt w różnych miejscowościach: 715
Liczba odwiedzonych miejscowości: 617
Upublicznione wystąpienia w podróżach międzynarodowych: 2 382
Łączna liczba kilometrów przebytych podczas podróży międzynarodowych: 1 162 615

Dane do porównania:  
Długość obwodu Ziemi w kilometrach: 40 000
Średnia odległość między Ziemią a Księżycem w kilometrach: 384 440
Stosunek do długości obwodu Ziemi: 29,06
Stosunek do odległości Ziemia – Księżyc: 3.02



Podróże Jana Pawła II na terytorium Włoch: 146
Liczba obecności w miejscowościach innych niż Rzym i Castelgandolfo: 307
Liczba włoskich miejscowości odwiedzonych przez Jana Pawła II (bez wizyt powtarzających 
się): 259
Upublicznione wystąpienia w podróżach włoskich: 906
Łączny czas trwania podróży włoskich: 278 dni 23 godz. 35 min. Łączna liczba kilometrów 
przebytych podczas podróży włoskich: 84 998

Dane do porównania:  
Odległość w linii prostej północ-południe Włoch (za wyjątkiem Wysp Pelagie) w km: 1 185
Stosunek między całkowitą liczbą kilometrów przebytych podczas podróży a odległością w 
linii prostej północ-południe Włoch: 71,72

Łączne dane o podróżach międzynarodowych i włoskich:
Podróże międzynarodowe i włoskie Jana Pawła II: 250
Liczba wizyt do różnych miejscowości za granicą i we Włoszech:  1 022
Liczba miejscowości odwiedzonych przez Jana Pawła II (bez wliczania wizyt powtarzających 
się) za granicą i we Włoszech: 876
Upublicznione wystąpienia w podróżach zagranicznych i włoskich: 3 288
Łączny czas trwania podróży zagranicznych i włoskich: 822 dni 4 godz. 30 min.

Dane do porównania:  
Łączna liczba kilometrów przebytych podczas podróży zagranicznych i włoskich: 1 247 613
Procent Pontyfikatu spędzonego poza Rzymem: 8,50
Stosunek do długości obwodu Ziemi: 31,19
Stosunek do odległości Ziemia – Księżyc: 3,24

 *   *   * 

Najdalszą podróżą zagraniczną była 32. wizyta apostolska – na Daleki Wschód i do Oceanii 
(18 listopada – 1 grudnia 1986 r.), w czasie której papież przebył 48 974 km. 
Drugą pod względem przebytej odległości była 44. pielgrzymka – do Korei Płd., Indonezji i 
Mauritiusa (6-16 października 1989 r.), w czasie której papież przebył 39 047 km.
Najkrótsza pod względem przebytej odległości była 15. pielgrzymka do San Marino (29 
sierpnia 1982 r.), w czasie której Papież przebył 470 km.

Podróż na Daleki Wschód i do Oceanii była też najdłuższą, trwała – 13 dni, 6 godzin i 15 
minut. Na drugim miejscu pod tym względem znajduje się pielgrzymka do Ameryki 
Południowej (od 31 marca-13 kwietnia 1987 r.), która trwała 13 dni i 4 godziny. Na trzecim – 
siódma podróż do Polski – 12 dni, 11 godzin i 45 minut.

*   *   * 

JAN PAWEŁ II JAKO PIERWSZY: 
– po ponad 450. latach był papieżem spoza Włoch; 
– to pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej; 
– to najmłodszy papież (w dniu wyboru miał 58 lat)  od czasu pontyfikatu Piusa IX (1846-
1878), 
   który miał 54 lata, kiedy został papieżem. 



– pochodził z kraju komunistycznego; 
– z loggii bazyliki św. Piotra błogosławił Rzymianom i przybyszom z całego świata, 
– rozpoczął swą krótką wypowiedź słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” –  
   zapomniany mi już nieco w tamtym, zachodnim środowisku; 
– odpowiadał na pytania dziennikarzy, zmieniając  audiencję dla mediów w 
zaimprowizowaną  
  konferencję prasową; 
– z bazyliki św. Piotra przemawiał po polsku i w kilku innych „nietypowych” językach, np. 
po litewsku, 
   ukraińsku, węgiersku, czesku itp. 
– tak było np. w czasie pontyfikalnej Mszy św., rozpoczynającej pontyfikat 22 X 1978 r.; 
– czytał i przemawiał bez okularów; 
– uprawiał alpinizm, narciarstwo, kajakarstwo i pływanie; 
– miał piękny głos (od czasów zmarłego w 1873 r. Piusa IX); 
– poprawnie wymawiał i śpiewał „Ite, missa est” na zakończenie Mszy (było to zdanie 
niektórych 
   starych znawców tematyki watykańskiej); 
– był pierwszym, który przybył na konklawe mając  przy sobie jedynie kieszonkowe, 
stanowiące odpo-
   wiednik 125 franków szwajcarskich; 
– był również pierwszym papieżem noszącym zegarek na rękę. 

JAKO PIERWSZY PAPIEŻ: 
– Przekroczył progi świątyni ewangelickiej:  Rzym, 11 XII 1983 r. 
– Odwiedził synagogę: Rzym, 13 IV 1986 r. 
– Zorganizował I Światowy Dzień Modlitw o Pokój  z udziałem przedstawicieli 13. religii: 
    Asyż, 27 X 1986 r. 
– Ogłosił list apostolski „Mulieris dignitatem” 
– o godności i powołaniu kobiety: Watykan, 15 VIII 1988 r.  
– Przyjął przywódcę państwa radzieckiego Michaiła Gorbaczowa: Watykan, 1 XII 1989 r. 
– Po raz pierwszy od czasów Reformacji modlił się z biskupami luterańskimi: Watykan, 5 X 
1991 r. 
– Napisał „List do Dzieci”: Watykan, 13 XII 1994 r.  
– Wygłosił przemówienie w parlamencie:  Warszawa, 11 VI 1999 r.  
– Odprawił Mszę św. w Wieczerniku:  Jerozolima, 23 III 2000 r.  

Dane do porównania:     
Najdłużej trwające pontyfikaty: 
1. Św. Piotr – 34 lata
2. Pius IX (17 VI 1846-7 II 1878) – 31 lat 7 miesięcy 21 dni
3. Jan Paweł II (16 X 1978-2 IV 2005) – 26 lat 5 miesięcy 17 dni 

PAPIESKIE REKORDY JANA PAWŁA II  
Pontyfikat Jana Pawła II w Kościele katolickim zaznaczył się całym pasmem najrozmaitszych 
„rekordów” i „premier”, tzn. przedsięwzięć podejmowanych po raz pierwszy w dziejach 
właśnie przez tego Papieża. Czymś niecodziennym był choćby sam wybór metropolity 
krakowskiego na biskupa Rzymu – pierwszego nie-Włocha na tym urzędzie od 1522 r., kiedy 
to 9 stycznia tego właśnie roku papieżem został pochodzący z Utrechtu w Niderlandach 
Hadrian VI (Adrian Florensz). Kierował on Kościołem zresztą bardzo krótko, bo tylko nieco 
ponad półtora roku, zmarł 14 września 1523 r. Należy dodać, że papież ten większość 



dorosłego życia spędził w Rzymie, nie był więc tak do końca cudzoziemcem i właściwie 
dopiero polski kardynał z Krakowa przyszedł do Watykanu rzeczywiście z dalekiego kraju. 
„Nowe”, które dało o sobie znać w decyzji konklawe, szybko rozszerzyło się na wiele innych 
dziedzin. Już w dwa dni po wyborze Jan Paweł II opuścił Watykan, zrywając z wszelkimi 
obowiązującymi do tego czasu zwyczajami, udając się do kliniki im. A. Gemelli’ego, aby 
odwiedzić przebywającego tam chorego przyjaciela, bpa Andrzeja Marię Deskura (którego w 
1985 r. wyniósł do godności kardynalskiej).
Gdy opuszczał szpital i żegnał się z całkowicie zaskoczonym personelem, ktoś z 
towarzyszącej Papieżowi ekipy watykańskiej szepnął mu, że powinien udzielić 
błogosławieństwa. Jan Paweł II cofnął się od drzwi, uśmiechnął i przed pobłogosławieniem 
zebranych powiedział: „Od niedawna jestem papieżem, nie znam jeszcze wszystkich swoich 
obowiązków, musicie mi o nich przypominać”.
Ale prawdziwe niespodzianki nowego pontyfikatu miały dopiero nadejść wraz z jego coraz 
głębszym wchodzeniem w nowe obowiązki. Jeszcze w tym samym miesiącu, 30 października, 
Ojciec Święty ponownie odwiedził chorych, tym razem kardynałów Johna J. Wrighta, Alberto 
di Jorio i Alfredo Ottavianiego, przebywających w swych mieszkaniach w gmachu Świętego 
Oficjum. Nie był to bynajmniej suchy gest wobec cierpiących, ale pełne miłości pochylenie 
się nad chorymi, w tym wypadku nad tymi, którzy całe lata służyli Kościołowi, a teraz z 
powodu wieku i chorób, znaleźli się niejako na uboczu głównych wydarzeń. Zresztą 
najbliższe tygodnie i miesiące miały pokazać, że spotkania z chorymi stanowią stały punkt 
publicznej działalności Ojca Świętego, zwłaszcza podczas audiencji ogólnych i podróży 
apostolskich.
29 października, Jan Paweł II odwiedził sanktuarium maryjne Mentorella (ponad 80 km od 
Rzymu), a w tydzień później udał się do Asyżu. Rozpoczął w ten sposób swój cykl podróży 
po diecezjach i regionach Włoch (których odbył 146).
3 grudnia 1978 r. Ojciec Święty odwiedził pierwszą parafię rzymską – św. Franciszka 
Ksawerego na Garbatella, również zapoczątkowując nieznaną dotychczas praktykę wizytacji 
parafii rzymskich przez biskupów tego miasta (do 16 X 2004 r. odbył ich 303 na 330 
istniejących w Wiecznym Mieście). 

opracował: Andrzej Witkowski  


