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Z
konieczności moje tegoroczne sprawozdanie obejmuje pierwszą połowę 2010
roku. Z dniem 1 lipca przejąłem obowiązki Zastępcy Ewangelickiego Biskupa
Wojskowego po tragicznie zmarłym ks. Adamie Pilchu. Oznaczało to zakończe-

nie służby na stanowisku dziekana ŚOW, którą pełniłem od dnia 1 lipca 1999 roku.
Pierwsze półrocze roku 2010 nie było okresem sprzyjającym służbie w wojsku i dla
wojska. Musieliśmy pogodzić się z niemożliwością powrotu do służby bp. Ryszarda
Borskiego. Na jego miejsce wybrano ks. prof. Marcina Hinza, który po kilku tygo-
dniach zrezygnował z piastowania tego urzędu. Częste wyjazdy do Warszawy, roz-
mowy w gronie kapelanów oraz z władzami Kościoła doprowadziły w końcu do wy-
boru ks. Mirosława Woli na stanowisko Ewangelickiego Biskupa Wojskowego.
Kilkanaście dni po tym wyborze wydarzyła się katastrofa pod Smoleńskiem. W krót-
kim czasie Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe utraciło kolejnego kapelana,
którego miejscem odbywania służby była Warszawa.

Zanim sytuacja zaczęła się normalizować, konieczne stały się kolejne wyjazdy do
Warszawy w związku ze zmianą przeze mnie miejsca odbywania służby. Dlatego
wszystko to, co przez lata było utartym, sprawdzonym i dobrze funkcjonującym mo-
delem służby, w pierwszych miesiącach roku 2010 mogło być przeze mnie wypełniane
w okrojonym wymiarze. Tam, gdzie pozwalał na to czas i obowiązki parafialne,
starałem się docierać z posługą duszpasterską do naszych żołnierzy. 

Okres jaki każdy z kapelanów przeszedł od maja 2009 roku po początek lata 2010
był najgorszym okresem naszej służby od momentu reaktywowania Ewangelickiego
Duszpasterstwa Wojskowego. Nie z woli kapelanów nastąpiły w EDW zmiany, które
inaczej sobie wyobrażaliśmy. 

Obowiązki zastępcy Ewangelickiego Biskupa Wojskowego starałem się wypełniać
bez większego uszczerbku dla służby parafialnej, gdzie zawsze mogłem liczyć na
pomoc i wsparcie ks. Dawida Medroka - wikariusza parafii.

Jako że Śląski Okręg Wojskowy jest w stanie likwidacji, do czasu zakończenia tego
procesu pełnię ex officio funkcję dziekana okręgu. Odwiedzam jednostki, instytucje
wojskowe oraz pracujących tam żołnierzy, oficerów i pracowników cywilnych,
Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych, uczestniczę czynnie lub biernie we wszys-
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tkich uroczystościach organizowanych przez sztab, jednostki wojskowe, miasto
Wrocław, Urząd Marszałkowski lub Wojewodę Dolnośląskiego. Tam gdzie jest to
możliwe, stosowne lub oczekiwane zabieram głos, aby choć w krótkich słowach mod-
litwy, przemówienia czy w osobistej rozmowie okazać solidarność z drugim
człowiekiem.
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