SZLAKIEM JANA PAWŁA II

O

jciec Święty Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu
siedem razy odwiedził Kraków i Jasną Górę. Pięć razy
był w Warszawie. Trzy razy gościły Go rodzinne Wadowice.
Dwukrotnie pielgrzymował do Gniezna,
Poznania, Wrocławia i Gdańska. Był także w Nowym Targu, Pelplinie, Licheniu,
Ełku, Elblągu, Szczecinie, Lubaczowie,
Skoczowie, Łowiczu, Żywcu, Krośnie,
Kaliszu, Ludźmierzu... W sumie w ciągu
27 lat Jana Pawła II miało szczęście podejmować aż 60 polskich miast. Ich urokliwe
zakątki, miejsca, gdzie swój ślad pozostawił polski papież, zostały utrwalone na
fotografiach Adama Bujaka. To właśnie
one zainspirowały prezesa Wydawnictwa
Biały Kruk Leszka Sosnowskiego, który
zebrał ich ponad 400 i stworzył szczególny
album. – Koncepcja tej książki mogłaby
wydawać się oczywista – podążać śladami
Jana Pawła II, odwiedzając wszystkie te
miejscowości, do których On zawitał jako
apostolski pielgrzym. To prawda, ale jaką
Polskę pokazać? Miejscowości wskazał nam
Papież, ale mimo to pole do interpretacji pozostawało olbrzymie
– pisze Leszek Sosnowski we wstępie do albumu zatytułowanego Polska szlakiem Jana Pawła II. – Długo pochylałem się nad

kilkoma tysiącami zdjęć Adama Bujaka, który niezmordowanie
przemierzając kraj wzdłuż i wszerz, przez kilkanaście ostatnich
miesięcy pieczołowicie je gromadził. Zastanawiałem się, które z nich wybrać, jakie obiekty
pokazać, a jakie, niestety, odrzucić. [...]
Ostatecznie kryterium wyboru stały się dwa
podstawowe wyznaczniki: chrześcijańska
tradycja i piękno.
Kolejność, w jakiej wyeksponowane
zostały w albumie poszczególne miejscowości, nie jest przypadkowa. Taką kolejność
odwiedzin (poza Krakowem, który w książce
pojawia się na końcu) ustalił sam Papież. Tę
wyjątkową podróż Jego szlakiem doskonale
wzbogacają fragmenty Jego wypowiedzi,
a także krótkie rysy historyczne miast, miasteczek i wsi znajdujących się na trasie Jego
apostolskich peregrynacji.
– Szlak Jana Pawła II pozwala przyjrzeć
się Polsce innej – pisze Leszek Sosnowski.
– Wiele z prezentowanych tu miejscowości
na ogół nie trafia do albumowych opracowań o naszym
kraju. Kraków czy Warszawę każdy chce pokazać, ale Lubaczów,
Duklę czy Skawinę? A tam przecież także wspaniała, wielowiekowa
tradycja, piękne kościoły i pałace, kamienice i ogrody…

Kraków od najmłodszych lat mojego życia, od lat
dziecięcych jeszcze, był dla mnie szczególną syntezą
wszystkiego, co polskie i co chrześcijańskie. Zawsze
mówił mi o wielkiej przeszłości mojej Ojczyzny.
Zawsze najpełniej wyrażał jej dzieje.
Jan Paweł II
Kraków 6 czerwca 1979 r.

Żegnam Kraków! Życzę mu nowej młodości. Życzę,
aby został dla Polaków i Europy, i świata tym wspaniałym świadkiem dziejów narodu i Kościoła, jakim
jest. Aby dziedzictwo kultury wyrażone w murach
Krakowa, [...] nadal przemawiało całą swoją niepowtarzalną treścią.
Jan Paweł II
Kraków, 9 czerwca 1979 r.

Patrzę na Kraków. Mój Kraków, miasto mojego życia.
Miasto naszych dziejów. I powtarzam słowa modlitwy, która codziennie wraca na moje wargi: „Boże,
Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz
nas nie wypuszczać” – słowa wielkiego Piotra Skargi,
którego szczątki doczesne spoczywają w krakowskim
kościele świętych Piotra i Pawła.
Jan Paweł II
Kraków, 10 czerwca 1987 r.

Ileż tutaj ludzkich dzieł i ludzkich serc świadczy
przez pokolenia o tym Bożym, Chrystusowym dziedzictwie! Ileż sam temu świadectwu zawdzięczam.
Niech nie ustaje wśród murów starego i nowego Krakowa, zawsze królewskiego, niech nie ustaje radość
Ducha Świętego, którą są umysły i serca wrażliwe na
Jego Boskie świadectwo.
Jan Paweł II
Kraków, 13 sierpnia 1991 r.
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