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Ciekawostki o Janie Pawle II 

 

 

Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku, a zmarł 2 kwietnia 2005 

roku. Był to człowiek niezwykły, niosący szczęście, zgodę i wiarę, która nigdy go nie 

opuszczała nawet w najtrudniejszych momentach życia.  

 

 

 Karol Wojtyła był pierwszym papieżem nie Włochem od 1522 roku i oczywiście 

pierwszym Polakiem sprawującym urząd Papieża. 

 Papież odwiedził aż 132 kraje świata, 900 miejscowości i w drodze łącznie spędził 

ponad półtorej roku. Znane jest również wyliczenie, że aż 2, 4 tys. Razy przemówił on 

do wiernych w tym czasie. 

 Jan Paweł II jako pierwszy odwiedził on meczet, synagogę i kościół luterański, był 

to niezwykły pontyfikat Papieża Polaka. 

 Papież był również niezwykle oryginalną osobą, nosił on na ręku zegarek i czytał 

bez okularów, uprawiał on również takie sporty jak jazda na nartach i spływ kajakiem, 

uwielbiał on także wspinaczkę górską. Był on aktywny fizycznie i uwielbiał sport. 

 Był to pierwszy Papież, który wziął udział w koncercie rockowym, który miał 

miejsce w Bolonii. Jan Paweł II łamał wszelkie stereotypy. 

 Papież niezwykle mocno kochał dzieci, zawsze chciał aby te niewinne istoty miały 

godne i dobre życie. 

 Był to pierwszy Papież, który napisał list do dzieci. 

 Karol Wojtyła był to pierwszy Papież, który znał biegle aż 7 języków obcych.  
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 W ich skład wchodził angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, 

łacina, ukraiński, czeski i węgierski. Porozumiewanie z innymi przychodziło mu  

z dużą łatwością. 

 Jan Paweł II zasłynął w Watykanie tym, że wprowadził on Internet. Było to 

niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ wcześniej było to kompletnie nieosiągalne dla 

mieszkańców Watykanu. 

 W pierwszym roku swojego pontyfikatu, poprosił władze o wybudowanie basenu 

oraz o renowację kortu tenisowego. Uwielbiał on sport dlatego też dbał o to by ludzie 

mogli jak najwięcej korzystać z dobrodziejstw miejsc, które stawiają na rekreację 

sportową. 

 Karol Wojtyła był pierwszym Papieżem, który udzielał audiencji w mediach. 

Rozmawiał on swobodnie i spokojnie na tematy, o które go pytano.  

 Czy wiesz, że Karol Wojtyła na styk zdążył na konklawe, na którym wybrano go 

na papieża? Do kaplicy Sykstyńskiej wszedł jako ostatni, należy wspomnieć, że po 

zamknięciu bram nie wpuszcza się tam już nikogo, nawet kardynałów. 

 Jan Paweł II miał siostrę lecz 16 godzin po porodzie Olga Maria odeszła. Karola 

Wojtyły nie było jeszcze na świecie, kiedy doszło do tej tragedii. 

 Karol Wojtyła urodził się o tej samej godzinie, o której został wybrany na Papieża. 

58 lat później został on o tej samej godzinie wybrany na papieża. 

 

 

 
 

 

Zapraszamy do obejrzenia bajki pt. „Jan Paweł II – historia papieża”:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE

