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ierwsze pó³rocze omawianego roku przebiega³o wed³ug sta³ych zajêæ i przedsiêwziêæ wypracowanych przez duszpasterstwo wojskowe w ostatnich latach.
Sta³a obecnoœæ w szko³ach i oœrodkach szkolenia, jednostkach i sztabach, spotkania i odwiedziny ¿o³nierzy w s³u¿bie oraz emerytów wojskowych ju¿ od lat s¹ czymœ
normalnym i oczekiwanym. Pod koniec roku 2008 resort obrony zwróci³ siê do trzech
biskupów wojskowych z proœb¹ o jeszcze szersze w³¹czenie siê wszystkich kapelanów
w proces kszta³cenia i wychowania ¿o³nierzy zawodowych. Bezpoœredni¹ przyczyn¹
takiej sytuacji by³ fakt pe³nego uzawodowienia Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej
z koñcem 2008 roku. Ministerstwo Obrony jednoznacznie da³o w ten sposób wszystkim kapelanom do zrozumienia, ¿e oczekuje od nich wyraŸnego wsparcia we
wspomnianym procesie. W za³¹czniku do decyzji 2/MON ze stycznia 2008 podano cele
kszta³cenia zasadniczego i obywatelskiego ¿o³nierzy, od kapelanów oczekuj¹c
wspó³dzia³ania w nastêpuj¹cych tematach kszta³cenia zasadniczego:
1. kszta³towanie postaw etycznych i moralnych ¿o³nierzy, zaanga¿owanie
w s³u¿bie oraz karnoœæ i zdyscyplinowanie;
2. zapobieganie patologiom spo³ecznym;
3. pe³na akceptacja gotowoœci do ponoszenia ofiar i dobrowolnych ograniczeñ
dla ochrony i obrony najwy¿szych wartoœci - niepodleg³oœci, suwerennoœci i bezpieczeñstwa oraz wolnoœci i praw obywatelskich.
W procesie kszta³cenia obywatelskiego nale¿y odwo³ywaæ siê do:
1. uniwersalnych wartoœci le¿¹cych u podstaw cywilizacji europejskiej,
w szczególnoœci: wolnoœci, równoœci, tolerancji, pokoju, prawdy;
2. zasad etyki i honoru ¿o³nierza.
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe doœæ szybko zobaczy³o kolejn¹ szansê
jeszcze szerszego duszpasterskiego oddzia³ywania w miejscu naszej s³u¿by. Spoœród
trzech duszpasterstw wojskowych ewangelickie dysponuje najlepszym materia³em
dydaktycznym, opracowanym na podstawie Ÿróde³ krajowych i zagranicznych. Nie
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bez znaczenia s¹ te¿ indywidualne, wysokie predyspozycje intelektualne naszych
kapelanów. W tym celu na proœbê ewangelickiego biskupa wojskowego - bp. gen.
bryg. Ryszarda Borskiego, tak jak ka¿dy z naszych kapelanów, rozpocz¹³em
odwiedziny w oœrodkach szkolenia i centrach kszta³cenia ¿o³nierzy zawodowych
w celu koordynacji zamierzeñ. Dziêki jednej z takich wizyt mog³em spotkaæ siê we
Wroc³awiu z dwoma ¿o³nierzami naszego wyznania przebywaj¹cych w Szkole
Podchor¹¿ych w naszym mieœcie. Kilka spotkañ i odwiedzin w miejscu s³u¿by, udzia³
w nabo¿eñstwie komunijnym w koœciele Opatrznoœci Bo¿ej oraz mo¿liwoœæ rozmowy
z biskupem diecezji ks. Ryszardem Boguszem da³a naszym wyznawcom, tak¿e ich
kolegom, mo¿liwoœæ poznania, choæ trochê, naszego koœcio³a. Kolejne wizyty mia³y
miejsce w Centrum Szkolenia Wojsk In¿ynieryjnych i Chemicznych, Wy¿szej Szkole
Oficerskiej im. Tadeusza Koœciuszki oraz prawie wszystkich jednostkach
podlegaj¹cych dowództwu ŒOW lub Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
W marcu wzi¹³em udzia³ w 4 Konferencji Krajów Dawnej Monarchii Austrowêgierskiej w Winklern w Austrii. Na pocz¹tku kwietnia wzi¹³em udzia³ w kilku
spotkaniach z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwiat Wielkanocnych, gdzie za ka¿dym razem
mog³em wyg³osiæ krótkie rozwa¿anie oraz odmówiæ modlitwê. Spotkania z kombatantami, uroczyste nabo¿eñstwa z okazji rocznic lub œwi¹t pañstwowych czy wojskowych, odprawy kapelanów w Warszawie, wspó³praca w redagowaniu dwumiesiêcznika Wiara i Mundur to tylko te najwa¿niejsze aktywnoœci. Dodaæ te¿ nale¿y, ¿e siedziba EDW w ŒOW mieœci siê w budynku plebanii na Sêpolnie i wymaga to sta³ej opieki i prowadzenia rozmów, ustaleñ oraz wzajemnych rozliczeñ administracyjnych
pomiêdzy wojskiem a parafi¹.
Dobrze funkcjonuj¹ca praca prawie wszystkich kapelanów na wszystkich
p³aszczyznach duszpasterskiej dzia³alnoœci EDW zosta³a koñcem maja przyt³umiona
decyzj¹ Kolegium Wyborczego z dnia 28 maja 2009 r., tym bardziej, ¿e ow¹ decyzjê
poprzedzi³y rozmowy ze starszymi sta¿em kapelanami EDW, z których ka¿dy - z jednym prawdopodobnie wyj¹tkiem - pozytywnie wypowiada³ siê o s³u¿bie EDW pod
przewodnictwem bp. Ryszarda Borskiego.
Decyzja Kolegium by³a zaskoczeniem nie tylko dla nas. Jako jeden z pierwszych
swój smutek wyrazi³ zwierzchnik naszej diecezji bp Ryszard Bogusz. Z pisma
datowanego na dzieñ 29 maja 2009 r. cytujê jedno pytanie i dwa zdania: "Nie
jesteœmy parti¹ polityczn¹! Nie jesteœmy œwieck¹ organizacj¹! Na Boga, jesteœmy
Koœcio³em", "Mam nadziejê, ¿e Ksi¹dz Prezes znajdzie m¹dre rozwi¹zania, które
wyprowadz¹ nas z tego niepotrzebnego kryzysu", "Czemu to ma s³u¿yæ?".
Niestety, Wysoki Synodzie Diecezji, nie znaleziono m¹drego rozwi¹zania.
Znaleziono natomiast sposób, aby utrzymaæ decyzjê Kolegium Wyborczego w mocy,
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uznaj¹c, wed³ug pisma obecnego prezesa Synodu ks. radcy Waldemara Pytla, na
podstawie wniosku Komisji Prawniczej Synodu, ¿e mo¿liwoœæ odwo³ania lub sprzeciwu wobec decyzji jest niedopuszczalna. Biskupa koœcio³a w randze genera³a w³asny
koœció³ pozbawi³ elementarnego prawa ka¿dego cz³owieka i obywatela, jakim jest
prawo do obrony i odwo³ania od podjêtej decyzji.
Sprawa ma oczywiœcie bardzo szeroki kontekst, którego nie zamierzam omawiaæ
w niniejszym sprawozdaniu. EDW jest bez biskupa genera³a i tym samym zosta³o zdegradowane do stanu sprzed 10 lat. Nie chcê mówiæ o skutkach i konsekwencjach.
Nowy, ewentualny Naczelny Kapelan EDW, bez stanowiska biskupa w opisie etatu,
zosta³ tak samo zdegradowany do stopnia, co najwy¿ej majora, który musi przejœæ
wszystkie stopnie wcielania do wojska. Czym jest struktura wojskowa bez dowódcy
nie trudno sobie wyobraziæ, a mo¿e jednak trudno.
Do dziœ, my, najbli¿si wspó³pracownicy bp. Borskiego, nie znamy powodów
nieprzed³u¿enia przez w³adze koœcio³a jego dalszej, owocnej s³u¿by. Nie wiemy, co siê
sta³o?! Nikt z szeroko pojêtych w³adz koœcio³a nie poda³ bp. Ryszardowi Borskiemu pomocnej d³oni. Nie zaproponowano odpowiedniego stanowiska s³u¿by w koœciele. Nikt nie powiedzia³ dziêkujê za 10 lat biskupowania, 15 lat s³u¿by w EDW oraz
za ponad 23 lata s³u¿by w koœciele.
Po spotkaniu z Kolegium Wyborczym sporz¹dzi³em notatkê s³u¿bow¹, która jest
w aktach EDW. Zakoñczy³em j¹ nastêpuj¹c¹ refleksj¹, która do dziœ jest aktualna.
Przypomnia³em sobie scenê z filmu Romana Polañskiego "Pianista". Film oparty
jest na prawdziwej historii W³adys³awa Szpilmana, który po Powstaniu
Warszawskim w zrujnowanej stolicy znajduje schronienie w opuszczonej willi
nieœwiadom tego, ¿e mieœci siê tam g³ówna kwatera wojsk niemieckich. Zostaje
nakryty przez niemieckiego kapitana Wilma Hosenfelda, który go przes³uchuje.
Gdy Szpilman ujawnia, ¿e jest pianist¹, wtedy kapitan ka¿e mu graæ na znajduj¹cym
siê tam fortepianie. Szpilman gra balladê Chopina g-moll. Poruszony Niemiec
postanawia pomóc mu prze¿yæ, a kiedy zbli¿a siê front i musi siê ewakuowaæ wraz
ze sztabem, przychodzi po¿egnaæ siê z ¯ydem - tak do niego mówi³ - którego przecie¿ jako niemiecki oficer powinien zabiæ. Przynosi mu coœ do jedzenia i odchodz¹c
zatrzymuje siê na moment, aby daæ W³adkowi... swój oficerski p³aszcz - bo zima by³a
sroga w 1945.
ks. pp³k Andrzej Fober
Dziekan Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego
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