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W tych dniach Fundacja „Nasza Przysz³oœæ” wyda³a kolejn¹, czwart¹ publikacjê
jaka wysz³a spod Pana pióra. Najpierw by³y Œlady miêkkich ³ap, potem Nikt im iœæ nie
kaza³ - ksi¹¿ki opisuj¹ce niezwyk³e losy osób, które doœwiadczy³y Golgoty Wschodu.
W 2003 roku powsta³a ksi¹¿ka Wiêcej ni¿ byæ, opisuj¹ca równie¿ niezwyk³e losy, ale
tym razem rozgrywaj¹ce siê po drugiej stronie globu - losy Leokadii G³ogowskiej,
która prze¿y³a atak na World Trade Center w Nowym Jorku. Tytu³y te spotka³y siê
z bardzo du¿ym zainteresowaniem i ¿ywym przyjêciem. Œwiadcz¹ o tym nie tylko
kolejne dodruki, ale równie¿ opinie Czytelników, przysy³ane do Fundacji czy te¿
wprost do Pana, jak równie¿ wypowiadane podczas spotkañ autorskich.

Wiêcej...
Ksi¹¿ka „Wiêcej ni¿ byæ” trafi³a do r¹k
ju¿ ponad 20 tysiêcy Czytelników. Jakie opinie docieraj¹ do Pana na temat tej publikacji?
- G³osy Czytelników docieraj¹ zarówno do
mnie, jak i do bohaterki ksi¹¿ki, i muszê powiedzieæ, ¿e s¹ to bardzo pozytywne opinie.
Byæ mo¿e dlatego trochê trudno mi o tym mówiæ. Ksi¹¿ka wzrusza, a momentami bawi do
³ez, sk³ania do refleksji i niemal zawsze pozwala prze³o¿yæ rozgrywaj¹ce siê w niej wydarzenia na ¿ycie tych, którzy j¹ czytaj¹. Zreszt¹
od pierwszej strony, a¿ do ostatnich wersów,
Czytelnik jest nie tylko œwiadkiem tych rozgrywaj¹cych siê z udzia³em Leokadii wydarzeñ, ale jest te¿ ich uczestnikiem. Najbardziej
jednak poruszaj¹ mnie opinie, które mówi¹ o
tym, ¿e ksi¹¿ka ma ogromnego ducha. Ksi¹dz
Leszek Kazimierczak, proboszcz parafii œw. Józefa w Zielonej Górze, który 11 wrzeœnia 2001
roku, na kilka godzin przed atakiem na Amerykê, odprawi³ w intencji Leokadii Mszê œwiêt¹, powiedzia³ wprost: W tej ksi¹¿ce jest Bóg,
jest doœwiadczenie, jest wnêtrze, a wiêc jest to
wszystko, co powinno charakteryzowaæ ka¿dego chrzeœcijanina, ka¿dego cz³owieka.
- Przed sob¹ mam Pana najnowsz¹ ksi¹¿kê: Wiêcej ni¿ byæ - Postscriptum. Co sk³oni³o Pana do jej napisania?

- Okaza³o siê, ¿e nie wszystko, co chcieliœmy oboje z Leokadi¹ powiedzieæ Czytelnikom,
uda³o siê przekazaæ w Wiêcej ni¿ byæ. Wiele
niezwykle wa¿nych wydarzeñ mia³o bowiem
miejsce po 11 wrzeœnia 2001 roku. Wiele niezapomnianych wra¿eñ dostarczy³y spotkania
z Czytelnikami we wrzeœniu ubieg³ego roku.
Dlatego te¿ poczuliœmy ogromn¹ potrzebê napisania o tych wydarzeniach i podzielenia siê
tymi wra¿eniami. St¹d te¿ Wiêcej ni¿ byæ Postscriptum - ksi¹¿ka, która jest niezwykle
wa¿nym dopowiedzeniem tej pierwszej.
- Tutaj nasuwa siê pytanie o fabu³ê
Postscriptum...
- Oczywiœcie nie bêdê opowiada³ ksi¹¿ki,
by nie odbieraæ Czytelnikom przyjemnoœci odkrywania zawartych w niej treœci. Powiem tylko, ¿e Ci, którzy przeczytali Wiêcej ni¿ byæ, z pewnoœci¹ chêtnie siêgn¹ po Postscriptum, by poznaæ dalsze losy Leokadii G³ogowskiej po wyjœciu z p³on¹cej wie¿y World Trade Center, poznaæ nieznane fakty i wydarzenia, jakie towarzyszy³y powstawaniu pierwszej czêœci ksi¹¿ki.
We wrzeœniu 2003 roku przejechaliœmy
z g³ówn¹ bohaterk¹ ksi¹¿ki ponad 2500 kilometrów, spotykaj¹c siê z Czytelnikami w wielu
miastach Polski. Dziêki Postscriptum Czytelnicy maj¹ teraz okazjê staæ siê tych spotkañ
uczestnikami.
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- Jakie przes³anie niesie ze sob¹ Wiêcej
ni¿ byæ - Postscriptum?
- Przes³anie zawarte w Wiêcej ni¿ byæ sprowadza siê do dwóch zasadniczych myœli. Pierwsza z nich mówi o tym, ¿e wszystko to, co
prze¿ywamy dzisiaj, ma swoje odniesienie do
przysz³oœci, choæ dziœ niejednokrotnie nie
potrafimy tego w³aœciwie oceniæ. Druga zaœ jest
niejako przypomnieniem, zwróceniem uwagi
na to, ¿e ka¿dego dnia musimy ¿yæ tak, jakby to
mia³ byæ nasz ostatni, tu na ziemi, dzieñ.
Musimy wci¹¿ staraæ siê wiêcej ni¿ byæ, bo
ka¿dy z nas mo¿e mieæ swoje p³on¹ce wie¿e.
W Wiêcej ni¿ byæ - Postscriptum Czytelnik
znajdzie przes³anie w wielu miejscach, miêdzy
innymi w napisanym przez Leokadiê G³ogowsk¹ wstêpie do ksi¹¿ki: Ksi¹¿ka ta sk³ania mnie
do g³êbszego zastanowienia siê nad tym, jak
bardzo muszê wystrzegaæ siê dawania pierwszeñstwa temu, co jest korzystne dla mnie,
przed tym, co dobre dla innych. Bo tylko wtedy
nienaruszone zostan¹ moje, Twoje i nasze
chrzeœcijañskie wiêzi Mi³oœci – Mi³oœci, która
jest wiêzi¹ doskona³oœci.
- W zwi¹zku z ukazaniem siê Wiêcej ni¿
byæ - Postscriptum planowane s¹ na kwiecieñ
spotkania z Czytelnikami. Zaproszenie Fundacji „Nasza Przysz³oœæ” do udzia³u w tych
spot-kaniach przyjê³a Pani Leokadia G³ogowska...
– Tak, Leokadia przyleci do Polski, by tak
jak to mia³o miejsce we wrzeœniu ubieg³ego
roku spotkaæ siê z Czytelnikami. O terminach
i miejscu tych spotkañ poinformujemy Czytelników - za poœrednictwem Radia Maryja,
TV Trwam i Naszego Dziennika. Mam nadziejê, ¿e bêd¹ to, jak poprzednio, niezwykle
wzruszaj¹ce i dostarczaj¹ce wielu niezapomnianych wra¿eñ chwile.
- Dziêkujê Panu bardzo za rozmowê.
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