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Szanowni Państwo,
Postać ojca Leona Knabita jest uosobieniem
hasła „Młodość to stan ducha”. Łączy on w sobie
w sposób niezwykły mądrość wynikającą z doświadczenia oraz poczucie humoru i fantazję, właściwe ludziom młodym. Jestem dumny i szczęśliwy, że tacy ludzie mieszkają w Małopolsce.
Fantazja, harmonia i mądrość są także wpisane
w tożsamość marki Małopolska. Właśnie dlatego
postanowiliśmy zaprosić ojca Leona do udziału
w kampanii promocyjnej Województwa Małopolskiego pod hasłem „Młodość to stan ducha”,
która związana jest z nadchodzącymi Światowymi
Dniami Młodzieży w Krakowie. Niewiele jest
przecież osób, które szybciej niż ojciec Leon potrafią znaleźć wspólny język z młodymi ludźmi,
wyrażając równocześnie małopolskie wartości.
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Na kolejnych stronach niniejszej książki znajdą
Państwo wyjątkowe teksty. A potwierdzeniem
niezwykłego charakteru tego wydawnictwa są zaskakujące zdjęcia zamieszczone na okładce: ojciec Leon ubrany w habit i… czerwone korale –
symbol Małopolski. Niech Jego słowa będą dla
każdego inspiracją i motywacją do doświadczania
radości, odnajdywania w sobie energii i spontaniczności właśnie w Małopolsce – czy to w trakcie
wypoczynku na łonie natury, udziału w wydarzeniach w regionie, studiowania czy tworzenia pomysłów biznesowych przekraczających schematy.
Życzę młodzieńczej fantazji i wielu powodów
do uśmiechu, gdyż powtarzając za ojcem Leonem:
„z gębą jak cmentarz świata nie zbawisz”. Miłej
lektury!
Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego
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„Młodość to nie tylko wiek. Młodość to stan
ducha”. Te słowa odnoszą się do wyjątkowej postaci, która odciska wyraźny ślad w świadomości
Polaków. Jest nim wszystkim znany ojciec Leon
Knabit, tyniecki benedyktyn, który dzięki swojej
działalności rekolekcyjno-publicystycznej jest jednym z najbardziej znanych duchownych w naszym kraju.
Chcę w tym tekście podzielić się bardzo osobistym doświadczeniem spotkania z ojcem Leonem.
Mam wielki zaszczyt od kilku lat współpracować
z tym wspaniałym człowiekiem. Nie będę tutaj
przytaczał biografii ojca Leona (jest ona dostępna
w Internecie); chciałbym się skupić na tym, co tak
bardzo mi imponuje w postawie i stylu życia ojca
Knabita.
Motywatory ojca Leona,
czyli o czym jest ta książka?
Przyzwyczailiśmy się do tego, że adresatami
publikacji ojca Leona są zazwyczaj osoby dorosłe,
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zwykle między 35 a 50 rokiem życia, a niejednokrotnie starsze. Ta książka ma na celu wykroczenie
poza ten schemat. Przyszedł czas na młode pokolenie.
Inspiracją do stworzenia tego zbioru wypowiedzi ojca Leona jest kampania promocyjna województwa małopolskiego i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Okazało się, że ojciec Leon
stał się twarzą Małopolski, co zostało połączone
z promowaniem regionu i ŚDM. Wszystko zaczęło się od czerwonych korali, w których ojciec
Knabit wystąpił przed obiektywem pana Roberta
Krawczyka. I poszło w świat. Wielu ludzi okazało
zachwyt po publikacji zdjęć z owej sesji. Pomysł
spotkał się z dużą aprobatą zarówno starszych, jak
i młodszych.
Te wszystkie wydarzenia dały nam do myślenia.
W jaki sposób można trafić do młodzieży z tekstami
ojca Leona? Krótka forma: to jest odpowiedź! Stąd
pomysł stworzenia tej książki. Jej treść jest bogatym
rozwinięciem myśli zawartej w tytule: młodość to
nie tylko wiek. Młodość to stan ducha.
W niniejszej publikacji przygotowaliśmy
i zebraliśmy tzw. „motywatory” ojca Leona, które
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mają jedno zadanie: wywołać uśmiech na twarzy,
a jednocześnie wzbudzić głęboką refleksję nad
własnym życiem. Znaleźć tutaj można tak dłuższe,
jak i krótsze wypowiedzi z różnych książek naszego
wyjątkowego autora. Co kilka stron umieściliśmy
ważne cytaty motywacyjne ojca Knabita, które
mają zachęcić do lepszego i bardziej radosnego
życia.
Nie chcemy, żeby ten zbiór był tylko sezonową
publikacją z okazji ŚDM. Pragniemy, żeby była to
książka uniwersalna, zawierająca porady płynące
z doświadczenia sędziwego mnicha, który przez
swą otwartość, miłość i osobisty przykład uczy, że
warto się uśmiechać i żyć pełnią życia.
Nie ma tematów TABU
Przy okazji realizacji kilku projektów z udziałem
ojca Leona, zauważyłem rzecz niezwykłą. Dla tego
mnicha nie istnieją tematy TABU – coś, czego
nie można by było poruszyć; nie było takiej sytuacji, by uważał, że nie da się wypowiedzieć opinii
(często kontrowersyjnej) na dany „gorący” temat.
Kiedy jest okazja do zajęcia stanowiska wobec
jakiegoś problemu, wielu duchownych odpowiada
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bardzo ogólnikowo lub tak kręci, że nic z tego
nie wynika. Natomiast ojciec Leon mówi prosto
z mostu, bez owijania w bawełnę, a jednocześnie
z zachowaniem szacunku do rozmówcy lub adresata opinii.
Wiele razy przychodziłem z kamerą do ojca
Leona, a on wówczas pytał, o czym będziemy nagrywać; gdy tylko podałem temat, ojciec Leon potrzebował zaledwie kilku chwil zastanowienia…
i już. Do dzieła: nagrywamy! Zawsze wychodzi
z tego wspaniały materiał. To się nazywa doświadczenie – doświadczenie ponad 85-letniego mnicha,
który potrafi obdarować naprawdę cennym
słowem, czasem ostrym, ale i pocieszającym.
Radość życia
Styl życia i wewnętrzna radość ojca Leona to,
można powiedzieć, wizytówka tego niezwykłego
człowieka.
Mimo swoich słabości, typowych dla zaawansowanego wieku, ojciec Leon to przedstawiciel
tego pokolenia, które czas omija szerokim łukiem. Słyszę nieraz, że starsi chorują i przesiadują
w poczekalniach, narzekają, stają się takimi „ra14

molami”. Nowe wynalazki współczesnego świata,
jak komputery, Internet itp., to czarna magia
dla takich ludzi. Ojciec Leon pokazuje że można
inaczej: nie boi się korzystać z laptopa, pisze swojego bloga, za którego otrzymał nagrodę Blog
Roku 2011 w kategorii Profesjonalne. Uśmiecha
się, a z każdą napotkaną osobą zamienia choćby
jedno dobre słowo. Doświadczyłem tego na Targach Książki, gdzie każdy, kto podchodził do stoiska naszego wydawnictwa, aby otrzymać autograf
ojca, zawsze otrzymuje oprócz podpisu chwilę rozmowy. Widziałem wielokrotnie, jak ludzie wybuchali śmiechem, ale nieraz i płaczem…
Jacek Zelek
jzelek.pl
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