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R
ok 2008 by³ ostatnim rokiem poboru na dotychczasowych zasadach. Odpowied-
nie regulacje prawne, przygotowane ju¿ przez nowy rz¹d i nowego Ministra
Obrony Narodowej, oczekiwane by³y jako jakoœciowy prze³om w trwaj¹cej ju¿

od lat i, co nie nale¿y ukrywaæ, ci¹gn¹cej siê reformie naszej armii. Oczekiwano
zarówno jakoœciowych jak i iloœciowych zmian. Wnikliwy obserwator sceny polity-
cznej móg³ te¿ zauwa¿yæ, ¿e kiedy resort obrony przyspiesza³ prace legislacyjne i pro-
mowa³ temat armii zawodowej, liczebnie zmniejszonej, ale lepiej wyposa¿onej,
wyszkolonej i lepiej op³acanej, o tyle z okolic pa³acu prezydenckiego od czasu do
czasu s³ychaæ by³o g³osy, ¿e liczebnoœæ jej trzeba podnieœæ do oko³o 120 tys. 

Dyskusja i konkretne prace nad kszta³tem i przysz³oœci¹ Wojska Polskiego zosta³y
w ostatnich miesi¹cach roku 2008 zweryfikowane i przyhamowane przez narastaj¹cy
œwiatowy kryzys finansowy, bêd¹cy nie bez wp³ywu na nasze, lokalne uwarunkowa-
nia. Dlatego na ostateczny kierunek i intensywnoœæ zmian oraz na koñcowy obraz
zreformowanego wojska przyjdzie nam jeszcze chyba d³ugo poczekaæ pamiêtaj¹c
równie¿ o tym, ¿e szybko zmieniaj¹ca siê sytuacja finansowa ma wp³yw na sytuacjê
geopolityczn¹ w naszym regionie i w szerokim œwiecie.

Korpus osobowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego obserwowa³ i ob-
serwuje te zmiany ze spokojem. Przemiana armii poborowej w armiê rekrutów po-
trwa zapewne kilka lat i w tym czasie prze¿yjemy zapewne liczne niespodzianki ze
strony czy to resortu, czy pa³acu prezydenckiego, czy parlamentu. W doœæ istotnym
wzglêdzie zmieni siê sposób dotarcia i utrzymania kontaktu z ¿o³nierzami naszych
wyznañ. Poborowy pojawia³ siê w wojsku na niespe³na 9 miesiêcy i w tym czasie przy-
najmniej raz, po podstawowym szkoleniu i przysiêdze, zmienia³ miejsce odbywania
s³u¿by wojskowej. Naszemu ¿o³nierzowi i nam kapelanom towarzyszy³a w takiej sytu-
acji œwiadomoœæ, ¿e owe 9 miesiêcy to tylko epizod w ¿yciu m³odego cz³owieka, który
nie zamierza d³u¿ej wi¹zaæ siê z wojskiem i nie jest a¿ tak bardzo zainteresowany
wszystkim, co w wojsku siê dzieje i co wojsko ma do zaoferowania. St¹d wynika³ te¿
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poniek¹d odbiór propozycji naszego duszpasterstwa. Spotka³em siê z opini¹ m³o-
dego naszego wspó³wyznawcy, który na sugestiê odwiedzin kapelana odrzek³: "Koœ-
ció³ mam w domu, a teraz chcê od tego trochê odpocz¹æ". 

Armia zawodowa bêdzie towarzyszy³a ¿o³nierzowi przynajmniej przez 15 lat, jeœli
okres do uzyskania podstawowych praw emerytalnych, wynikaj¹cych ze s³u¿by 
w mundurze, nie zostanie wyd³u¿ony. To zasadniczo jakoœciowa zmiana. Œrodowisko
wojskowe stanie siê dla naszych ¿o³nierzy, którzy zdecyduj¹ siê na zaszczytn¹ i chlub-
n¹ s³u¿bê dla Ojczyzny, œrodowiskiem dnia codziennego, równie¿ dla wspó³ma³¿on-
ków i ewentualnych dzieci. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, taka jest te¿ nadzie-
ja kapelanów ewangelickich, ¿e ewangelicki ¿o³nierz zawodowy, w³aœciwie ukszta³to-
wany przez macierzyst¹ parafiê i posiadaj¹cy odpowiedzialny i pragmatyczny sto-
sunek do s³u¿by, ¿ycia, patriotyzmu, bêdzie w sposób naturalny szuka³ kontaktu 
z kapelanem ewangelickim w miejscu swej s³u¿by.

Jestem przekonany, ¿e pod tym wzglêdem rola kapelanów mo¿e ulec tylko
wzmocnieniu. Wzmocnieniu w s³u¿bie, gdy¿ bior¹c pod uwagê i porównuj¹c struk-
turê koœcieln¹ i EDW, siedziby parafii cywilnych i obszar odpowiedzialnoœci poszcze-
gólnych kapelanów oraz miejsca stacjonowania jednostek wojskowych ³atwo zauwa-
¿yæ, ¿e w wielu przypadkach ewentualny ewangelicki ¿o³nierz zawodowy szybciej
nawi¹¿e kontakt z kapelanem ni¿ duchownym parafii cywilnej, nie mówi¹c ju¿ 
o mo¿liwoœci dotarcia kapelana do jednostki. 

Z pewnoœci¹ nale¿y za³o¿yæ, ¿e jak wspomniano wczeœniej, proces transformacji
potrwa jakiœ czas, jednak EDW nie widzi w nim ¿adnych wiêkszych przeszkód lub
utrudnieñ, widzi wiele nowych szans pozytywnego oddzia³ywania na œrodowisko
wojskowe.

Korpus Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego liczy w chwili obecnej 
14 osób: 9 oficerów, kapelan ekumeniczny ks. Tadeusz Jelinek z koœcio³a ewange-
licko-reformowanego, dziekan Stra¿y Granicznej ks. kpt. Kornel Undas i kapelan
SG ks. ppor. Marcin Pysz oraz dwóch kapelanów rezerwy: ks. ppor. Tomasz Wig-
³asz oraz ks. Tomasz Wola.

W ubieg³ym roku rozprowadzaliœmy bezp³atnie nasz dwumiesiêcznik EDW "Wiara
i Mundur" pod redakcj¹ ks. prof. hab. Marcina Hintza. Jestem przekonany, ¿e jest
to czasopismo godne polecania nie tylko osobom zwi¹zanym z wojskiem.

W minionym roku oprócz sta³ych zajêæ i czynnoœci, których lista znajduje siê na
koñcu ka¿dego sprawozdania, mia³o miejsce inne ciekawe wydarzenie, o którym
chcia³em przekazaæ wiêcej informacji Czcigodnemu Ksiêdzu Biskupowi oraz
Wysokiemu Synodowi Diecezji Wroc³awskiej. W maju wzi¹³em udzia³ w trzytygod-
niowym szkoleniu kapelanów Armii Szwajcarskiej w miejscowoœci Le Bouveret, kan-
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ton Valais, w pobli¿u Montreux. Wraz z kapelanem z Niemiec i kapelanem ze S³owacji
byliœmy pe³noprawnymi uczestnikami kursu obejmuj¹cego zajêcia i warsztaty z dusz-
pasterstwa, teologii, psychologii, politologii, znajomoœci prawa wojskowego, historii
armii, historii i teorii wojny, historii Szwajcarii i kantonu Valais. W czasie nabo¿eñ-
stwa przed promocj¹ mog³em wyg³osiæ kazanie w koœciele St-Maurice. Wolny czas
mogliœmy spêdzaæ dowolnie na poznawaniu historii, tradycji i kultury tej górzystej
krainy. Gen. bryg. Hans-Peter Walser, szef spraw personalnych (J1), w piœmie do
bp. Ryszarda Borskiego tak miêdzy innymi pisze: Dziêkujê szczególnie Ksiêdzu
Biskupowi, ¿e w osobie podpu³kownika Andrzeja Fobera, mogliœmy wœród nas goœciæ
osobowoœæ, która w sposób g³êboko poruszaj¹cy i maksymalnie przekonywuj¹cy
reprezentowa³a wasz kraj oraz ga³¹Ÿ Polskiej Armii, jak¹ jest duszpasterstwo
wojskowe!

Z tego miejsca, w œwietle ostatnich wydarzeñ w koœciele, chcia³bym serdecznie
podziêkowaæ biskupowi diecezji wroc³awskiej - ks. Ryszardowi Boguszowi, za
zawsze otwarty, szczery i ¿yczliwy stosunek do wojska i naszej s³u¿by. Jeœli tylko czas
pozwala ksi¹dz biskup zawsze bierze udzia³ w uroczystoœciach organizowanych przez
EDW, bez wzglêdu czy zaproszenie dociera do r¹k Jego Ekscelencji z Warszawy czy 
z Wroc³awia. Biskup Bogusz czuje siê z wojskiem i wœród wojska bardzo dobrze 
i wojsko z biskupem równie¿. Takie stanowisko biskupa jest nieocenionym skarbem,
którego wartoœæ, jak czas niebawem poka¿e, bêdzie tylko ros³a. Jako EDW obiecuje-
my ten skarb szanowaæ, powa¿aæ i strzec.

Dziêkujê wszystkim, za jak¹kolwiek pomoc dla EDW okazan¹ w minionym roku.
Ks. Dawidowi Mendrokowi i naszej parafii œw. Krzysztofa pragnê serdecznie po-
dziêkowaæ w imieniu EBW ks. gen. Ryszarda Borskiego i swoim w³asnym. Bóg
zap³aæ!

Do sta³ych obowi¹zków dziekana ŒOW w 2008 nale¿y ponadto:
1. Odwiedziny ¿o³nierzy wyznania ewangelickiego s³u¿by zasadniczej i sta³ej 
oraz udzielanie wszechstronnej pomocy w ró¿nych sprawach.
2. Organizowanie nabo¿eñstw w EKW na Sêpolnie oraz udzia³ w nabo¿eñstwach
przygotowywanych przez innych kapelanów EDW.
3. Organizowanie spotkañ przed przysiêg¹ dla m³odego rocznika ¿o³nierzy 
z zakresu etyki chrzeœcijañskiej i wojskowej.
4. Udzia³ w uroczystoœciach organizowanych przez pozosta³e ordynariaty WP,
w³adze wojewódzkie lub samorz¹dowe.
5. Udzia³ w uroczystoœciach wojskowych organizowanych przez poszczególne 
JW ŒOW.
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6. Udzia³ w comiesiêcznych odprawach kapelanów EDW w Warszawie.
7. Regularna obecnoœæ w sztabie ŒOW.
8. Administrowanie œrodkami i maj¹tkiem trwa³ym bêd¹cym na wyposa¿eniu
dekanatu oraz kancelarii w sztabie OW.
9. Udzia³ w konferencjach i spotkaniach z ¿o³nierzami i oficerami innych armii 
w kraju i za granic¹.
10. Dalsze samokszta³cenie i podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoœci potrzebnych
do pe³nienia s³u¿by w WP i EDW.

ks. pp³k Andrzej Fober
Dziekan Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego


