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Życie liturgiczne Kościoła
SIERPIEŃ 
Hasło miesiąca: 
„Radować się będą drzewa leśne przed Panem, gdyż nadcho-
dzi, aby sądzić ziemię”. (1 Krn 16,33) 

6 sierpnia: Święto Przemienienia Pańskiego

7 sierpnia: 8. Niedziela po Trójcy Świętej 
Hasło tygodnia: „Postępujcie jako dzieci światłości, bo owo-
cem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda”. 
(Ef 5,8-9)

14 sierpnia: 9. Niedziela po Trójcy Świętej
Hasło tygodnia: „Komu wiele dano, od tego wiele będzie 
się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie 
się wymagać”. (Łk 12,48) 

15 sierpnia: 11. Niedziela po Trójcy Świętej  
– Święto Wojska Polskiego 
„Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych: 
Prawica Pana odnosi zwycięstwo, prawica Pana podniesio-
na.” (Ps 118,15–16) – „Pokolenie pokoleniu przekazuje wieść 
o wielkości, cudowności i potędze Twej. Wielki jest nasz Pan 
Bóg najwyższej godzien chwały. Władza Jego trwa, a potęga 
nie ma granic.” (Piotr Nazaruk, zespół TGD) 

21 sierpnia: 10. Niedziela po Trójcy Świętej – Niedziela Izraela 
Hasło tygodnia: „Błogosławiony naród, którego Bogiem jest 
Pan, lud, który wybrał sobie za dziedzictwo”. (Ps 33,12)

24 sierpnia: Dzień Apostoła Bartłomieja 

28 sierpnia: 11. Niedziela po Trójcy Świętej 
Hasło tygodnia: „Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym ła-
skę daje”. (1 P 5,5b) 

WRZESIEŃ 
Hasło miesiąca: „Kochać Boga to najpiękniejsza mądrość” 
(Syr 1,10) 

4 września: 12. Niedziela po Trójcy Świętej
Hasło tygodnia: „Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota 
gasnącego nie dogasi.” (Iz 42,3)

11 września: 13. Niedziela po Trójcy Świętej
Hasło tygodnia: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych naj-
mniejszych moich braci, mnie uczyniliście.” (Mt 25,40) 

18 września: 14. Niedziela po Trójcy Świętej
Hasło tygodnia: „Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapomi-
naj wszystkich dobrodziejstw Jego!” (Ps 103,2) 

21 września: Dzień apostoła i ewangelisty Mateusza

25 września: 15. Niedziela po Trójcy Świętej
Hasło tygodnia: „Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, 
gdyż On ma o was staranie”. (1 P 5,7) 
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Odnowa czy od nowa?
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utru-

dzeni i obciążeni, a dam wam ukojenie.” (Mt 11,28)
W życiu każdej i każdego z nas przychodzi taki mo-

ment, kiedy czujemy, że doszliśmy do ściany, że osią-
gnęliśmy punkt krytyczny zmęczenia i znużenia i po-
trzebujemy regeneracji i odnowy. Pragniemy usunąć się 
na jakiś czas, zrezygnować z aktywności, by na nowo 
poczuć świeżość, odzyskać pełną sprawność opadłych 
skrzydeł, na których będziemy mogli wznieść się do lotu. 

Przychodzi też czas, gdy przerwa nie wystarcza. Wy-
paliliśmy się w danym miejscu pracy, czujemy, że nie 
mamy już nic do zaoferowania w związku lub czujemy 
znużenie w przyjaźni. Towarzyszy nam nieodparte od-
czucie, że to, co najlepsze w życiu już dawno za nami. 
Wtedy potrzebna jest bardziej radykalna zmiana. Roz-
poczęcie od nowa.

I tu może wielu zaskoczę – rozpoczęcie czegoś od 
nowa nie musi się wcale równać ze spaleniem za sobą 
mostów, ze zmianą partnera, partnerki, przyjaciół czy 
też miejsca pracy. 

Potrzeba zejścia z pokładów rutyny i wypalenia, od-
nalezienie tego, co było naszą pierwszą miłością, co nas 
inspirowało, napędzało i niosło, może być receptą na 
restart. Czas przerwy i odpoczynku można wykorzystać 
na podróż, ale podróż w głąb siebie, odnalezienie od-
powiedzi na pytania: co stanowi treść mojego życia, na 
czym buduję jego istotę i sens? Czy potrafię równowa-
żyć sferę materialną i duchową, czy duchowa sfera mo-
jego życia w ogóle istnieje? Jeśli istnieje i odczuwamy 
wdzięczność i zanosimy intencję, to czy nie popadliśmy 
w rutynę odklepanej modlitwy, bezrefleksyjnego bycia 
w kościele na nabożeństwie bez przeżywania obecności 
Boga Ojca w naszym życiu?

Może potrzebujemy teraz rozpocząć drogę z Bogiem 
od nowa. Powrócić do Boga jak małe dziecko, które ufa, 
wierzy i kocha Go pełnym sercem? Trudne, jeśli żyjemy 
w przeświadczeniu, że na co dzień tak wiele od nas za-
leży, tak wielu ludzi polega na naszej mocy, kiedy nasze 
decyzje stanowią o przyszłości naszego kraju, ale czy 
na pewno?

Duchowość, relacja w wierze z Bogiem Ojcem, Sy-
nem i Duchem Świętym jest potrzebna każdemu żołnie-
rzowi, każdej wojskowej rodzinie. Bez niej ciężko jest 
mieć nadzieję i żyć wiarą. Jeśli czujecie, że zastygliście 
duchowo w jakimś utartym schemacie, to może czas 
fizycznego odpoczynku od służby, zadań i obowiązków 
będzie również czasem przebudzenia Waszego ducha.

Jezus zaprasza: pójdźcie do Mnie wszyscy… a Ja 
wam dam ukojenie.

Znajdziesz Go w swoim Kościele, w Słowie Bożym, 
w modlitwie i … w drugim człowieku, stworzonym tak 
jak i TY na obraz Najwyższego.

Dobrej odnowy. Dobrego od nowa.

Szanowni Państwo,
oddajemy w Wasze ręce nowy numer czasopisma 

Wiara i Mundur w samym środku czasu wakacyjno-letnie-
go.  A zatem parę słów na temat odpoczynku i odnowy, 
tak potrzebnej naszej duszy i naszemu ciału, bo przecież 
we właściwy rozwój człowieka wpisany jest również wy-
poczynek. Tylko niewłaściwe tendencje nakazują „spalać 
się całkowicie”. Jest to rodzaj chorej szlachetności, która 
nadmiernie akcentuje zaspokajanie potrzeb innych, przy 
zaniedbywaniu własnych, czego efektem bywa często 
spotykane dziś „wypalenie”.

W rzeczywistości, aby dawać, konieczną rzeczą jest 
brać. Nie można tylko brać, ani tylko dawać. W pierw-
szym przypadku pojawi się egoizm i narcyzm. W drugim 
pustka i wypalenie wewnętrzne. Właściwą równowagę 
stanowi postawa, która zakłada proporcje i wzajemną 
wymianę.

Już pierwsze karty Biblii ukazują nam obraz Boga od-
poczywającego. Po trudzie tworzenia świata, Bóg odpo-
czął: „A gdy w siódmym dniu Bóg ukończył swoje dzieło, 
którego dokonał, odpoczął siódmego dnia od wszelkiego 
dzieła, którego dokonał.” (Rdz 2,2). Oczywiście odpoczy-
nek Boga nie oznacza końca kreacji świata, ale może-
my go odczytać jako kontemplacyjny zachwyt nad jego 
pięknem. Odpoczynek Boga w siódmym dniu nie wska-
zuje na Boga, który przestał „pracować”, ale podkreśla 
doskonałość wykonanej pracy i ma raczej oznaczać, że 
Wszechmocny zatrzymał się przed dziełem swoich rąk, 
gdyż wszystko było „bardzo dobre”.

Jezus również odpoczywał. Miejscem Jego odpoczyn-
ku była między innymi Betania, dom trójki rodzeństwa, 
przyjaciół, w którym Jezus radował się i oddychał zawsze 
świeżą atmosferą życzliwości, gościnności i przyjaźni. 

Troszczył się również o wypoczynek swoich uczniów. 
Gdy wrócili z pracy misyjnej, zachęca ich: „Idźcie na 
pustkowie i trochę odpocznijcie…” (Mk 6,31). Odpoczy-
nek zatem to powrót do źródła, to możliwość nabierana 
energii do nowych zadań. To także czas dla duszy, która 
odzyskuje siły, aby potem na nowo móc służyć innym.

Dzisiaj wypoczynek błędnie kojarzy się z bezmyślnym 
odprężeniem, rozrywką i konsumpcją, będąc powiąza-
nym ze spędzaniem długich godzin przed telewizorem 
bądź komputerem i objadaniem się niezdrową żywno-
ścią. Wymienną alternatywą bywa także czas na zaku-
pach w wielkich galeriach. Przemysł rozrywkowy i kon-
sumpcyjny „troszczy się”, aby wymiar duchowy i religijny 
odpoczynku stopniowo zapełnić śmieciowymi treściami.

Zachęcam więc Państwa do właściwego odpoczynku, 
w którym można wsłuchiwać się w piękno ciszy, natu-
rę i głos Ducha Świętego, uwalniając się od zbędnych 
konwenansów i ocen. Oto droga do osiągnięcia odnowy 
duszy i ciała. 

Życzę Państwu miłej lektury.
ks. Daniel Ferek

Słowo
Ewangelickiego 

Biskupa Wojskowego

ks. Daniel Ferek
redaktor naczelny

bp Marcin Makula

Od redakcji
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Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni 
i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie 

(Mt 11,28)

Zmęczenie… jak często czujesz się zmęczony/zmę-
czona? Zachęcam, by przyjrzeć się sobie i zastanowić 
nad tym, jak moje własne zmęczenie wpływa na mnie, 
na moje relacje ze współmałżonkiem, dziećmi, współpra-
cownikami wreszcie z całym otoczeniem. Mam wrażenie, 
że bardzo często nasze własne zmęczenie powoduje, że 
cierpimy nie tylko my – osoby zmęczone, ale także wiele 
ludzi dookoła. Jeżeli zmęczenie staje się naszą codzien-
nością, może prowadzić do wielu negatywnych objawów. 
Wśród nich można wymienić między innymi: ciągły brak 
energii, uczucie wyczerpania, brak siły do podjęcia ja-
kiejkolwiek aktywności, szybkie męczenie się, złe sa-
mopoczucie po wysiłku, częste bóle głowy, ból mięśni, 
ból stawów, rozdrażnienie, nerwowość itd. Nie podejmę 
się szczegółowej analizy zarówno przyczyn, jak i kon-
sekwencji zdrowotnych ciągłego zmęczenia, ponieważ 
tutaj lepiej wypowiedzieliby się pewnie medycy, jednak 
chcę zwrócić uwagę na to, że potrzeba odpoczynku jest 
czymś całkowicie naturalnym i niezbędnym. 

Mam wrażenie, że teraz, kiedy jesteśmy niemalże 
w samym środku wakacji, często myślimy o odpoczyn-
ku. Dla niejednego czas urlopu i wakacji kojarzy się 
z sielanką i beztroską. Często tak jest, jednak ja chciał-
bym zachęcić Cię, byś o tym czasie pomyślał nieco z in-
nej perspektywy. Byśmy mogli dostrzec w tym szansę 
zarówno na regenerację, jak i inspirację do podjęcia 
nowych działań i wyzwań. Do takiego spojrzenia niech 
zachętą będzie kilka biblijnych przykładów: 

1. Bóg stwórca 
Ciekawym przykładem pracy, kreatywnego działa-

nia, zaangażowania jest sam Bóg. Już na początku hi-
storii biblijnych widzimy niezwykły obraz Boga, który 
może być dla nas inspiracją na co dzień. Opis stworze-
nia świata przedstawia Boga, który w cudowny sposób, 
krok po kroku stwarza wszystko. Każdego dnia to, co 
stwarza ocenia jako „dobre”. To znaczy, że Jego dzia-
łanie jest najlepsze z możliwych. W przypadku Boga 
jest doskonałe. Aż wreszcie siódmego dnia znajdujemy 
następujący opis: A gdy w siódmym dniu Bóg zakończył 
swoje dzieło, którego dokonał, odpoczął siódmego dnia 
od wszelkiego dzieła, którego dokonał. (Rdz 2,2). Bóg 

odpoczywa nie dlatego, że się zmęczył lub potrzebował 
odpoczynku. Prorok Izajasz wyznał: PAN jest Bogiem 
wieczności, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy 
ani nie nuży. (Iz 40,28). W opisie stworzenia może-
my dostrzec między innymi wskazówkę do tego, by-
śmy swoją pracę wykonywali tak, byśmy spoglądając 
na kończący się dzień mogli stwierdzić, że zrobiliśmy 
wszystko dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo daliśmy 
z siebie wszystko. A następnie mogli z czystym su-
mieniem odpocząć i nabrać sił i pomysłów do dalszego 
działania. 

2. Zmęczony wyzwaniami prorok 
Nie tylko Bóg daje nam przykład odpoczynku, mają-

cego na celu przygotowanie do kolejnych wyzwań i za-
dań. Niezwykła jest historia Eliasza, który wydał się cał-
kowicie wykończony tym wszystkim co przeżył, tym jak 
się starał, a jego wrogowie wciąż nie dawali mu spoko-
ju. Czytając opis jego historii w 1. Księdze Królewskiej 
w 19. rozdziale, widzimy, że jest na skraju wyczerpania 
i załamania. To wszystko sprawia, że nie widzi już na-
dziei. Mimo to po raz kolejny może doświadczyć Bożej 
mocy i wsparcia. Bóg go nie potępia, lecz daje posłańca 
– anioła, który się troszczy, daje wzmocnienie, pozwa-
la bezpiecznie odpocząć, zebrać siły, by później ruszyć 
z Bożą mocą do działania. 

3. Codzienność Jezusa
Kolejnym ciekawym przykładem odpoczynku jest 

postawa Jezusa, który całą swoją energię poświęcał dla 
drugiego człowieka. Można powiedzieć, że Jego służ-
bą było to, aby nieść ratunek i pomoc. Po takim dniu 
pracy niejednokrotnie fizycznie był zmęczony. Co robił 
w tej sytuacji? Jeden z wielu opisów znajdziemy między 
innymi w Ewangelii wg Mateusza: Gdy już je oddalił 
(tłumy ludzi), wszedł na górę, aby się modlić w sa-
motności. Kiedy zapadł wieczór, był tam zupełnie sam  
(Mt 14,23). Jezus idzie odpocząć i zebrać siły do dalsze-
go działania. To posilenie czerpie z kontaktu ze swoim 
Ojcem przez modlitwę. Później rusza dalej, by inspiro-
wać i zachęcać ludzi do życia w bliskości z Bogiem. 

4.  Nasze codzienne zmęczenie i potrzeba 
odpoczynku

Bóg dostrzega nas, w naszym życiu, dokładnie taki-
mi jakimi jesteśmy. Dla niego wszystko co przeżywamy 
ma znaczenie. Dlatego naszą służbę chcemy wykony-
wać najlepiej jak to tylko możliwe. Nasz odpoczynek re-
alizować czerpiąc posilenie z Bożej troski. Ponieważ On 
sam zaprasza: Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni 
i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie (Mt 11,28). A gdy 
doświadczamy Jego posilenia, chcemy ruszać dalej, by 
świadczyć o Bogu, który się troszczy, opiekuje i inspi-
ruje do działania. 

ks. Marcin Ratka-Matejko

ROZWAŻANIE
SŁOWA 
BOŻEGO
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Zdobycie masywu Monte Cassino 
w maju 1944 roku przez żołnierzy  
2. Korpusu Polskiego pozwoliło prze-
łamać niemieckie umocnienia obron-
ne, zwane linią Gustawa i otworzyć 
aliantom drogę do Rzymu. Podczas 
walk zginęło 923 polskich żołnierzy, 
niemal 3000 zostało rannych, a 345 
uznano za zaginionych. Na prze-
łomie lat 1944–1945 decyzją gen. 
Andersa w miejscu bitwy powstał 
Polski Cmentarz Wojenny, na któ-
rym spoczęło ponad tysiąc żołnierzy 
Rzeczypospolitej. W jego central-
nym punkcie znajduje się grób do-
wódcy 2. Korpusu Polskiego, który 
zmarł w 1970 roku w Londynie. 

16 maja br. rozpoczęła się piel-
grzymka do Republiki Włoskiej We-
teranów Walk o Niepodległość w 78. 

rocznicę bitwy o Monte Cassino. 
Polska delegacja pod przewodnic-
twem Szefa Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych 
Jana Józefa Kasprzyka przyleciała 
do Rzymu, gdzie rozpoczęły się uro-
czystości. W gronie kombatantów 
znaleźli się m.in. ppłk Otton Hulac-
ki, kpt. Władysław Dąbrowski, Leon 
Piesowocki. Ewangelickie Duszpa-
sterstwo Wojskowe reprezentował 
Biskup Wojskowy Marcin Makula. 

Kolejnego dnia Weterani 2. Kor-
pusu Polskiego wraz działaczami 
opozycji antykomunistycznej upa-
miętnili w Piedimonte San Germa-
no poległych w maju 1944 roku to-
warzyszy broni. W ceremonii przed 
pomnikiem 6. Pułku Pancernego im. 
Dzieci Lwowskich udział wziął szef 
USKiOR Jan Józef Kasprzyk wraz 
z ambasador RP we Włoszech Anną 

Marią Anders, a także m.in. przed-
stawicielami Sejmu RP i władz woj-
skowych, lokalnych władz samorzą-
dowych oraz harcerzy ZHR i ZHP.

Szef Urzędu podkreślił, że wete-
ranom nigdy nie zabrakło wiary, że 
wolna Polska zwycięży, i że złu na-
leży się przeciwstawić. Odegranie 
przez Orkiestrę Wojskową z Byd-
goszczy utworu „Czerwone Maki na 
Monte Cassino” zakończyło oficjalne 
uroczystości na Wzgórzu Pamięci.

18 maja br. w Cassino odbyła 
się uroczystość złożenia kwiatów 
przed popiersiem gen. Władysława 
Andersa. Hołd swojemu dowód-
cy oddali ostatni żyjący żołnierze  
2. Korpusu Polskiego. Pomnik po-
stawiono osiem lat temu. Pod-
czas uroczystości jego odsłonięcia  

17 maja 2014 roku obecni byli licz-
nie zebrani Weterani. 

Podczas uroczystości głos zabrał 
organizator obchodów 78. rocznicy 
bitwy o Monte Cassino szef Urzę-
du do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Jan Józef Ka-
sprzyk: – On nie tylko przelał wiarę 
w zwycięstwo, ale on armię niewol-
ników, armię łagierników, znajdu-
jących się w rosyjskiej i sowieckiej 
niewoli, przekształcił w armię zwy-
cięzców. Tego nikomu w historii nie 
udało się ani wcześniej, ani do tej 
pory później uczynić. 

W uroczystości udział wzięli  
przedstawiciele władz państwo-
wych wicemarszałek Sejmu Mał-
gorzata Gosiewska, wicepremier 
i minister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Piotr Gliński, europoseł 
Joachim Brudziński, Ambasador RP  

w Rzymie Anna Maria Anders, bur-
mistrz Cassino Gioacchino Fer-
dinandi, kombatanci i działacze 
opozycji antykomunistycznej, har-
cerze i przedstawiciele środowisk 
patriotycznych. Nie byłoby wolnej 
Polski, gdyby nie Wy. Nie byłoby 
jej, gdyby nie Wasi koledzy, któ-
rzy spoczywają na tym cmentarzu. 
W Waszym pokoleniu swój punkt 
odniesienia, siłę i moc znalazły na-
stępne pokolenia walczące o wol-
ność – podziękował weteranom Jan 
Józef Kasprzyk na Polskim Cmen-
tarzu Wojennym.

Obchody zainaugurowało ode-
granie hymnów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Republiki Włoskiej. Na-
stępnie została odprawiona msza 
św. polowa, a po Eucharystii du-
chowni odmówili międzyreligijną 
modlitwę w intencji poległych i zmar-
łych żołnierzy 2. Korpusu Polskiego.

Głos zabrał również wicepremier 
i minister kultury i dziedzictwa na-
rodowego Piotr Gliński, który pod-
kreślił, że tym, co było i jest naj-
bardziej przejmujące, są rozliczne 
świadectwa o bohaterstwie i po-
święceniu polskich żołnierzy, koń-
czące się złożeniem młodego życia 
w ofierze dla Ojczyzny.

Minister obrony narodowej Ma-
riusz Błaszczak w wystąpieniu przy-
wołał swoją wcześniejszą rozmowę 
z włoskim ministrem obrony na 
temat sytuacji w Europie, w której 
podkreślił, że wszystko, co możemy 
zaobserwować w Ukrainie, już było. 
Tego wszystkiego doświadczyliśmy 
podczas II wojny światowej.

Szczególny charakter mają za-
wsze uroczystości w San Vittore 
del Lazio. Dziś w tym miejscu stoi 
pomnik wykonany z korpusów łu-
sek artyleryjskich przypominający 
o bohaterstwie polskich żołnierzy.

Tegoroczne obchody z okazji  
78. rocznicy bitwy o Monte Cassino 
zakończyła uroczystość w Acqua- 
fondata, miejscu gdzie miały miej-
sce pierwsze pochówki żołnierzy  
2. Korpusu Polskiego, którzy zginęli 
w walkach o Monte Cassino. 

PIELGRZYMKA WETERANÓW  
2. Korpusu na uroczystości  
78. rocznicy bitwy o Monte Cassino 
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SPOTKANIE Z KAPELANAMI US ARMY 
W POZNANIU
W dniu 11.05.2022 r. w Poznaniu odbyło się kolejne 
spotkanie z kapelanami USA stacjonującymi w Polsce. 
W trakcie wizyty omówiono tematy dotyczące wspólnej 
służby wśród żołnierzy sojuszniczych armii oraz wymie-
niono się dotychczasowymi doświadczeniami. W spo-
tkaniu m.in. brała udział  kapelan major Joanna Forbes 
z 1 Infantry Division US Army stacjonujących aktualnie 
w Poznaniu. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 
reprezentowali: Naczelny Kapelan – Ewangelicki Biskup 
Wojskowy ks. bp Marcin Makula oraz ks. kmdr por. Ta-
deusz Jelinek.

OBCHODY ŚWIĘTA STRAŻY GRANICZNEJ
W dniu 12.05.2022 r. odbyła się uroczystość z oka-
zji Święta Straży Granicznej oraz promocji pań  
i panów funkcjonariuszy SG na pierwszy stopień oficer-

ski w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie. Do ze-
branych gości przemawiał Prezydent RP Andrzej Duda, 
obecny na uroczystościach z małżonką Agatą Kornhau-
ser-Dudą. Prezydent podziękował funkcjonariuszom 
Straży Granicznej za zdecydowaną obronę Polski i naszej 
pozycji w UE podczas ataku hybrydowego na polsko-bia-
łoruskiej granicy. Andrzej Duda podziękował również 
funkcjonariuszom za serce okazane sąsiadom z Ukrainy.  
Podkreślił, że stworzyliśmy niezwykłą relację między 
nami a naszymi sąsiadami, którzy dziś walczą o swoją 
wolność, niepodległość, o swoje państwo. Promocji na 
pierwszy stopień oficerski dokonał Komendant SG gen. 
dyw. Tomasz Praga wraz z zastępcą panią gen. bryg. 
SG Wioletą Gorzkowską. Ewangelickie Duszpasterstwo 
Wojskowe reprezentowali Naczelny Kapelan – Ewange-
licki Biskup Wojskowy ks. bp Marcin Makula oraz dziekan 
Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas.

ŚWIĘTO 4. WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ BRYGADY 
OBRONY TERYTORIALNEJ
W dniach 21–22 maja odbyły się obchody święta  
4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 
W tym roku przypada okrągła 5. rocznica uformowania 
jednostki, która zbiegła się ze zmianą dowódcy. Dotych-
czasowy zwierzchnik i twórca formacji płk. Mirosław Bryś 
objął dowodzenie w Centralnym Wojskowym Centrum 
Rekrutacji. Na stanowisko dowódcy powołany został płk 
Jarosław Kowalski. W ramach święta odbyła się msza 
w kościele parafialnym w Bartągu, podczas której po-
zdrowienie wygłosił ks. ppor. Wojciech Płoszek. Następ-
nego dnia odbył się uroczysty apel i poświęcenie nowej 
chorągwi, którego dokonał m.in. ks. kpt. Dawid Banach.

31. ROCZNICA POWOŁANIA STRAŻY GRANICZNEJ
23 maja 2022 r. odbyły się uroczystości związane z 31. 
rocznicą powołania Straży Granicznej. Zaproszonych go-
ści, komendantów, kadrę kierowniczą oraz funkcjona-

RELACJE Z PRACY
KAPELANÓW
EWANGELICKICH
I DZIAŁALNOŚCI EDW
www.edw.wp.mil.pl

fot. Us Army 

fot. prezydent.pl fot. www.karpacki.strazgraniczna.pl

fot. Paulina Kacprzycka
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riuszy i pracowników Karpackiego Oddziału Straży Gra-
nicznej z Nowego Sącza ugościło Wzgórze Wawelskie. 
Centralnym punktem obchodów 31. rocznicy powstania 
Straży Granicznej był uroczysty apel, który rozpoczął 
się o godzinie 10.30 na dziedzińcu Zamku Królewskiego 
na Wawelu. Gospodarzem uroczystości był Komendant 
Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu gen. bryg. 
SG Stanisław Laciuga. Na uroczystości przybyli m.in. po-
słowie i senatorowie RP, wojewoda małopolski, konsulo-
wie generalni Ukrainy i Republiki Słowacji w Krakowie, 
przedstawiciele władz samorządowych, sądów i proku-
ratur w województwach małopolskim i świętokrzyskim. 
Przedstawiciele służb mundurowych, instytucji i organi-
zacji współdziałających z Karpackim Oddziałem Straży 
Granicznej. Naczelnego Kapelana – Ewangelickiego Bi-
skupa Wojskowego podczas uroczystości reprezentował 
ks. płk SG Kornel Undas.

SZKOLENIE NA POKŁADZIE USS MOUNT WHITNEY

Na pokładzie okrętu wsparcia dowodzenia USS Mount 
Whitney, 3 czerwca w Sztokholmie, odbyły się szkolenie 
i ćwiczenia dla kapelanów Marynarki Wojennej w ramach 
manewrów Baltops 22. Odpowiedzialnym i prowadzą-
cym szkolenie był Capt Brian Weigelt, Chaplain Corps, 
USN. Znaczną część uczestników stanowili kapelani 
z okrętów biorących udział w tych międzynarodowych 
ćwiczeniach. Zaplanowanym tematem było: „Interope-
racyjność kapelanów w służbie marynarki”. Tegoroczne 
ćwiczenie zawierało wyjątkową okazję do współpracy 
kapelanów w różnych platformach, zwiększając zdolność 
do wzajemnego wsparcia religijnego i duchowego dla 
personelu marynarki, zarówno w scenariuszach stacjo-
narnych jak i kryzysowych. W ćwiczeniach Ewangelickie 
Duszpasterstwo Wojskowe reprezentował ks. kmdr por. 
Tadeusz Jelinek.

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 31. ROCZNICY 
POWOŁANIA SG
7 czerwca br. w Muzeum Powstania Warszawskiego 
w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia awansów 
i odznaczeń okolicznościowych funkcjonariuszom, pra-
cownikom Komendy Głównej Straży Granicznej i osobom 
zasłużonym dla formacji. W uroczystości wzięli udział 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz 
Kamiński, Wiceminister SWiA Bartosz Grodecki, Minister 
Finansów Magdalena Rzeczkowska, Komendant Główny 
SG gen. dyw. SG Tomasz Praga, Zastępca Komendanta 
Głównego SG gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, przed-
stawiciele kadry kierowniczej Komendy Głównej SG oraz 
przedstawiciele związków zawodowych, służb współ-
pracujących z formacją i duchowieństwa. Ewangelickie 
Duszpasterstwo Wojskowe podczas uroczystości repre-
zentował Naczelny Kapelan – Ewangelicki Biskup Woj-
skowy ks. bp Marcin Makula, który został wyróżniony 
przez ministra spraw wewnętrznych i administracji od-

znaką okolicznościową „Medalem Trzydziestolecia Powo-
łania Straży Granicznej”. Tego samego dnia w siedzibie 
Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego odprawio-
ne zostało nabożeństwo z okazji 31-lecia Straży Gra-
nicznej, podczas którego złożone zostały podziękowania 
Bogu Wszechmogącemu za oddaną służbę Formacji i jej 
Funkcjonariuszy dla naszej Ojczyzny i wszystkich jej 
obywateli.

ŚWIĘTO DOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW 
SIŁ ZBROJNYCH 
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych powstało 
1 stycznia 2014 roku. Decyzją nr 418/MON z 27 paź-
dziernika 2014 roku ustanowiono święto Dowództwa 
Generalnego – 21 czerwca. Data nawiązuje do ter-
minu podpisania przez Prezydenta RP Ustawy z dnia  
21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Mi-
nistra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, 
w ramach procesu reformy systemu kierowania i dowo-
dzenia Siłami Zbrojnymi RP. Obchody święta Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w 2022 roku rozpo-
częły się w katedrze polowej Wojska Polskiego uroczystą 

Mszą Świętą odprawioną w intencji żołnierzy i pracow-
ników Dowództwa, której przewodniczył biskup polowy 
Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Po Mszy Świętej 
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał 
Jarosław Mika wraz z delegacją złożył kwiaty w kaplicy 
Katyńskiej katedry polowej Wojska Polskiego. Główne 
obchody święta DG RSZ odbyły się na terenie Dowódz-
twa. W obchodach święta Dowództwa Generalnego RSZ 
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe reprezentowali 
Naczelny Kapelan – Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. bp 
Marcin Makula wraz ze swoim zastępcą ks. płk. Wiesła-
wem Żydlem.

ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ
W ostatnią niedzielę czerwca (26.06) przypadało Święto 
Morskiego Rodzaju Sił Zbrojnych. Zgodnie z marynarską 
tradycją rozpoczęto od podniesienia Wielkiej Gali Ban-
derowej na wszystkich okrętach Marynarki Wojennej RP. 
Pod pomnikiem Polska Morska w Gdyni delegacje oddały 

Wręczanie 
odznaczenia  
(fot. st. chor. SG 
Paweł Kowaleczko) 

Msza Święta rozpoczynająca obchody (fot. www.wojsko-
polskie.pl/dgrsz/articles/aktualnosci-w/swieto-dg-rsz)

fot. ks. kmdr por. Tadeusz Jelinek
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Historia szkoleń poligonowych 
kapelanów Ewangelickiego Dusz-
pasterstwa Wojskowego trwa już 
około 24 lata – około, ponieważ ja 
w ćwiczeniach kapelanów uczestni-
czę od 2000 roku, a z tego co starsi 
koledzy kapelani opowiadali, po-
dobne szkolenie odbyło się również 
rok wcześniej razem z kapelanami 
Prawosławnego Ordynariatu WP. 

Moje pierwsze doświadczenie 
poligonowe przeżyłem w Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej 
w Ustce, natomiast kolejne odbyły 
się m.in. w Dęblinie, Bemowie Pi-
skim, Powidzu, Skwierzynie, Brzegu, 
Bielsku-Białej, Poznaniu, Warsza-
wie-Rembertowie, Wiśle i wielu jesz-
cze innych miejscowościach. W roku 
2022 zawitaliśmy w Marynarce 
Wojennej w Gdyni. Celem naszych 
szkoleń poligonowo-kondycyjnych 
jest przede wszystkim podnoszenie 
kwalifikacji oraz sprawności ogólno-
fizycznej, a także zapoznanie kape-
lanów ze strukturą poszczególnych 
jednostek wojskowych. Nie bez zna-
czenia jest różnorodność miejsc, 
w których odbywały i odbywają się 
nasze szkolenia, bowiem na co dzień 
nie zawsze mamy do czynienia ze 
wszystkimi rodzajami wojsk, któ-
rych specyfika służby w znacznym 

stopniu różni się od tych, w których 
służymy – inny charakter mają jed-
nostki lotnicze, lądowe czy specjal-
ne od jednostek Marynarki Wojen-
nej czy też Żandarmerii Wojskowej. 
Ponadto, niektóre nasze szkolenia 
mają typowo kondycyjny charakter; 
podczas tych szkoleń niejednokrot-
nie odbywaliśmy biegi przełajowe, 
a także jesienne lub zimowe piesze 
wyjścia w góry. Warto również za-
znaczyć, że nasze szkolenia mają na 
celu podnoszenie kwalifikacji woj-
skowych kapelanów, w tym również 
obsługi sprzętu wojskowego.

W dniach od 22 do 26 maja br. 
takie szkolenie miało miejsce w Ma-
rynarce Wojennej, a dokładnie 
w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego 
Marynarki Wojennej w Gdyni, który 
wchodzi w skład 3. Flotylli Okrętów. 
Zadaniem ośrodka, którego historia 
sięga roku 1946 jest prowadzenie 
szkolenia żeglarskiego kadry Wojska 
Polskiego oraz praktyk nawigacyjno-
-szkoleniowych podchorążych Aka-
demii Marynarki Wojennej. Obecnie 
komendantem OSŻ MW jest kmdr 
por. Maciej Osika, który zapoznał 
kapelanów z historią oraz strukturą 
ośrodka. Ważnym elementem służ-
by marynarzy jest uroczystość pod-
niesienia bandery w jednostkach 

morskich; taka uroczystość rozpo-
czynająca nasze szkolenie odbyła 
się w ośrodku w obecności Ewange-
lickiego Biskupa Wojskowego oraz 
kapelanów EDW. 

Szkolenie, jakie w tym roku 
zostało zaplanowane, to nie tyl-
ko szkolenie stricte morskie, ale 
również cały proces przygotowują-
cy jachty do wyjścia w morze; do 
dyspozycji mieliśmy dwa pełnomor-
skie jachty o długości ok 47 stóp 
każdy: s/y WŁADYSŁAWOWO oraz 
s/y TORNADO II. Przed wyjściem 
w morze każda jednostka podle-
ga kontroli stanu technicznego – 
sprawdza się stan ożaglowania oraz 
olinowania stałego i ruchomego, 
sprawdzana jest łączność oraz stan 

Szkolenie poligonowe kapelanów EDW

hołd tysiącom polskich marynarzy, bez których nie by-
łoby dzisiaj wolnej Polski. Przed historycznym niszczy-
cielem ORP Błyskawica w asyście honorowej kompanii 
reprezentacyjnej MWRP oraz Orkiestry Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej odbył się uroczysty apel, na którym 
wręczono odznaczenia wyróżniającym się żołnierzom. 
Z okazji święta z pokładu historycznego niszczyciela zo-
stał oddany salut świąteczny – 21 strzałów armatnich. 
W uroczystościach Ewangelickie Duszpasterstwo Woj-
skowe reprezentował ks. kmdr por. Tadeusz Jelinek.

15-LECIE POWOŁANIA WOJSK SPECJALNYCH JAKO 
RODZAJU SIŁ ZBROJNYCH
2 czerwca w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjal-
nych upamiętniono 15-lecie powołania Wojsk Specjal-
nych jako rodzaju sił zbrojnych. Obchody zainicjowała 
polowa msza św. w intencji żołnierzy Wojsk Specjalnych 

pod przewodnictwem biskupa polowego Wojska Polskie-
go Wiesława Lechowicza. Na uroczystej zbiórce w Do-
wództwie Komponentu Wojsk Specjalnych zgromadzili 
się żołnierze i pracownicy DKWS oraz poczty sztanda-
rowe i pododdziały towarzyszące podległych jednostek. 
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli 
władz państwowych, samorządowych, przyjaciół, byłych 
żołnierzy  i dowódców Wojsk Specjalnych. Szczególnie 
gorąco powitano żonę zmarłego w tym roku śp. płk. 
Aleksandra Tarnawskiego – ostatniego żyjącego żołnie-
rza legendarnej formacji Cichociemnych. W uroczysto-
ściach w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych 
w Krakowie uczestniczył Ewangelicki Biskup Wojskowy 
bp Marcin Makula z ks. kpt. Marcinem Koniecznym.  
Bp Marcin Makula został wyróżniony medalem pamiątko-
wym za wsparcie duchowe żołnierzy Wojsk Specjalnych.

fot. Marynarka Wojenna RP

fot. Marynarka Wojenna RP
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naładowania akumulatorów, jed-
nostka zostaje również zaopatrzona 
w żywność, wodę pitną oraz wodę 
sanitarną. Ważnym elementem 
przed rozpoczęciem każdego rejsu, 
bez względu na to, czy rejs będzie 
trwał tylko kilka godzin, czy kilka-
naście dni jest sprawdzenie sprzętu 
ratunkowego – kamizelek i tratw 
ratunkowych. Równie ważnym ele-
mentem przygotowania do rejsu 
jest zapoznanie załogi z fachowym 
nazewnictwem, bo na jachcie nie 
ma kuchni lecz kambuz, nie ma sy-
pialni/pokoju tylko kabina, a łóżko 
to koja, trzeba też wiedzieć co to 
kabestan, knaga, piesek, gdzie jest 
rufa, dziób, burta oraz wanty, sztagi 
czy bakista. 

We wszystkich tych czynno-
ściach obowiązkowo uczestniczyli 
wszyscy kapelani. Po ogólnym przy-
gotowaniu jachtu do rejsu, istotną 
częścią było szkolenie z bezpie-
czeństwa poruszania się na jach-
cie; jest to o tyle ważne, że w razie 
wypadnięcia żeglarza za burtę jacht 
nie jest w stanie od razu zawrócić 
po „rozbitka”. Wyżej opisane czyn-
ności przygotowawcze sprawiły, że 
niektórzy z nas mieli wrażenie, iż 
tegoroczne szkolenie będzie czysto 
teoretyczne, mylili się, po skrupu-
latnym przygotowaniu jachtu i za-
łogi wreszcie nadszedł czas wyjścia 
z portu w Gdyni. 

Oczywiście, wyjście z portu to 
zajęcie dla całej załogi, bez wzglę-
du na staż „na wodzie”, ponieważ 
w tym czasie trzeba sprawnie od-
dać cumy, chronić burty, trzymać 
kurs, klarować pokład, a potem… 
a potem to już sama przyjemność 
– stawianie żagli, wybieranie szo-
tów no i dalsza nauka żeglowania. 
Cały rejs dla wszystkich zawsze 
jest sposobnością do dokształcania 
się z obsługi jachtu, nawigacji, ta-

kielunku, a w czasie wolnym, jeżeli 
już taki się trafi, można doskonalić 
umiejętność wiązania węzłów że-
glarskich.

Pierwszym naszym celem był 
Gdańsk, który od „strony wody” 
wygląda zupełnie inaczej niż od 
lądu, chociaż zabudowania ciągle 
są te same. Zanim dojdzie się do 
mariny w Gdańsku trzeba minąć 
port rozładunkowy, a potem We-
sterplatte. Przy Westerplatte trady-
cją jest, że każda jednostka nale-
żąca do Marynarki Wojennej oddaje 
honor tym, którzy w 1939 roku od-
dali swe życie za wolność Ojczyzny. 
Następnie mija się żuraw i inne 
charakterystyczne miejsca w Gdań-
sku no i wreszcie po kilkudziesię-
ciu minutach dopływa się do zupeł-
nie nowej, a raczej przebudowanej 
części portu w Gdańsku – niemalże 
na samej starówce jest nowa mari-
na, tam po zacumowaniu mogliśmy 
przygotować swój pierwszy wspólny 
posiłek. Wieczorem po kolacji, tak 
jak zresztą podczas całego rejsu, 
mieliśmy czas na wspólną modli-
twę, wspólny śpiew i na szeroko ro-
zumianą wspólnotę; jacht ma to do 
siebie, że każdy z każdym cały czas 
musi być razem, bo na ok. 30 m2  
trudno być tylko dla siebie, być in-
dywidualistą, tutaj zawsze liczy się 
zespół i praca zespołowa.

Kolejny dzień rozpoczął się, 
przynajmniej dla mnie, tym, co na 
„żaglach” uwielbiam: kawą wcze-
śnie rano na pokładzie skąpanym 
porannym słońcem kiedy jeszcze 
w marinie cisza i spokój. Po poran-

nych przygotowaniach wychodzi-
my w morze w kierunku kolejne-
go portu, do kolejnej mariny, tym 
razem do Jastarni. Już na morzu, 
pod żaglami wspólna modlitwa, 
wspólny śpiew no i wspólne żeglo-
wanie… Dopływamy do Jastarni, 
aby następnego dnia znowu wyru-
szyć w morze, cel – Hel. W mari-
nie w Jastarni i Helu czynności po-
dobne co jak Gdańsku, z tą jednak 
różnicą, że Jastarnia przywitała nas 
deszczem, ale jak mówi stare przy-
słowie żeglarskie: „Nie ma złej po-
gody, są tylko źle ubrani żeglarze”. 
Podczas postoju w Jastarni odwie-
dził nas dziekan Marynarki Wojen-
nej Prawosławnego Ordynariatu WP 
ks. kmdr Daniel Popowicz, który 
uczestniczył w naszej wieczornej 
wspólnocie modlitewnej.

Niestety, każdy rejs musi się kie-
dyś skończyć. My swoją przygodę, 
szkolenie morskie zakończyliśmy 
w macierzystym porcie w Gdyni. Po 
zrobieniu klaru na pokładzie, po zda-
niu jachtów, każdy z nas udał się do 
swojego miejsca zamieszkania, mam 
nadzieję, że z nowymi doświadcze-
niami i nowymi umiejętnościami.

Na zakończenie chciałbym w imie- 
niu wszystkich kapelanów Ewange-
lickiego Duszpasterstwa Wojskowe-
go wraz z Ewangelickim Biskupem 
Wojskowym bp Marcinem Makulą 
podziękować tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do możliwości prze-
prowadzenia tegorocznego szkole-
nia. Przede wszystkim dziękuję panu 
gen. dyw. Markowi Sokołowskiemu 
– I Zastępcy Dowódcy Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych, podziękowa-
nie składam również panu kadm. Mi-
rosławowi Jurkowlańcowi – Dowódcy 
3. Flotylli Okrętów, kmdr. por. Macie-
jowi Osice – Komendantowi Ośrod-
ka Szkolenia Żeglarskiego MW oraz  
st. chor. szt. mar. Maciejowi Białową-
sowi – Szefowi Szkolenia OSŻ MW,  
który był naszym skiperem, a także 
pozostałym: bosm. Pawłowi Figla-
rzowi, st. mar. Kamilowi Paluchowi 
oraz mar. Mateuszowi Ludwinowi. 
PANOWIE – DZIĘKUJEMY!

ks. płk Wiesław Żydel
fot. ks. Daniel Ferek
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WYDARZENIA Z KOŚCIOŁA
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W  POLSCE
www.luteranie.pl

ks. Robert Augustyn

Otwarto punkty pomocowe UNHCR
W sześciu miejscach w Polsce 
otwarto punkty rejestracyjne pro-
gramu wsparcia finansowego dla 
uchodźców z Ukrainy realizowane-
go przez UNHCR (Agendę ONZ ds. 
uchodźców) oraz Światową Fede-
rację Luterańską. W ramach po-
mocy każda z osób, które przyby-
ły do Polski po 24 lutego 2022 r.,  
mają dokument potwierdzający 
tożsamość i przekroczenie grani-
cy, może ubiegać się o świadczenie 
w maksymalnej wysokości 2540 zł, 
które wypłacane będzie przez trzy 
miesiące. Na tę kwotę składa się 
suma 710 zł na osobę zgłasza-
jącą oraz po 610 na kolejnych 
członków rodziny do maksymalnie  
4 osób. Ideą programu jest udzie-
lanie wsparcia finansowego oso-
bom dotkniętym tragedią wojny, 
które znalazły schronienie w Pol-
sce, jednak nie mają możliwości 
pracy i nie są w stanie samodzielnie 
się utrzymać. Pierwszy taki punkt 
otwarto 11.05 w Ostródzie w „Cen-
trum Użyteczności Publicznej”.  
17 maja w Gdańsku otwarto drugi, 
największy z sześciu punktów. Po-
wstał w „Zieleniaku”, przy ul. Wały 
Piastowskie 1. 19 maja we Wrocła-
wiu powstał trzeci punkt. Znajdu-
je się przy ul. Piłsudskiego 69/73, 
w Retro Office. 9 czerwca punkt re-
jestracyjny otwarto w Bytomiu Mie-
chowicach i ma siedzibę w budynku 
Ciszy Syjonu przy ul. Matki Ewy 1. 
20 czerwca kolejny z punktów po-
wstał w Zgierzu przy ul. Długiej 33. 
Ostatni otwarto w budynku Wydaw-
nictwa Augustana na placu Marcina 
Lutra w Bielsku Białej. 

Bytom Miechowice (fot. luteranie.pl) 

159 Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa 
Adolfa 
159. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gu-
stawa Adolfa odbył się 16 czerwca 
2022 roku w Parafii Ewangelicko-Au-
gsburskiej w Cisownicy. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele różnych 
diecezji. Podczas obrad ustalono, 
które parafie otrzymają dofinanso-
wanie. Na zakończenie odbyło się 
nabożeństwo, w trakcie którego ka-
zanie wygłosił miejscowy proboszcz 
ks. Marek Twardzik. Podczas zbiórki 
w 2022 roku udało się zebrać po-
nad 314 tysięcy złotych. Pieniądze 
te zostały przeznaczone przeważnie 
na remonty kościołów i budynków 
parafialnych. Subwencje otrzymały 
prawie wszystkie parafie, które zło-
żyły podanie – niektórym przyznano 
częściowe dofinansowanie.

Obradowała Rada ŚFL
W dniach 9–13 czerwca 2022 r. ob-
radowała w Centrum Ekumenicznym 
w Genewie Rada Światowej Federa-
cji Luterańskiej. Było to pierwsze 
od trzech lat fizyczne spotkanie tego 
gremium kierowniczego ŚFL. Jest 
ono najwyższym ciałem zarządzają-
cym ŚFL pomiędzy Zgromadzeniami 
Ogólnymi, a w jego skład wchodzi 
prezydent ŚFL oraz 48 członków re-
prezentujących wszystkie 7 regio-
nów Federacji. To posiedzenie miało 
szczególny charakter nie tylko dlate-
go, że możliwe było spotkanie oso-
biste, ale także dlatego, że po raz 
pierwszy w takiej formie Rada miała 
okazję spotkać się z nowo wybraną 
przez siebie Sekretarz Generalną ks. 
Anne Burghardt, która pełni swo-
je obowiązki od początku listopada 
2021 roku. Posiedzenie Rady było 
okazją nie tylko do spotkania się jej 
członków, doradców czy gości re-
prezentujących partnerów ekume-

nicznych, różnego rodzaju agencje 
Kościołów członkowskich współpra-
cujących z ŚFL czy też poszczególne 
Komitety Krajowe ŚFL, ale również 
pracowników Biura Wspólnoty ŚFL, 
którzy w okresie pandemicznym 
pracowali zdalnie, mając nie raz 
swoje siedziby w regionach, a nie 
w Biurze Wspólnoty w Genewie.

Obrady w Genewie (fot. luteranie.pl)

Diakonia Polska otworzyła punkt wspar-
cia finansowego dla uchodźców z Ukrainy
W Światowy Dzień Uchodźcy Diako-
nia Polska we współpracy z Diakonie 
Katastrophenhilfe otworzyła swój 
pierwszy punkt wsparcia finansowe-
go dla uchodźców z Ukrainy. Punkt 
działa w budynku Parafii Ewangelic-
ko-Augsburskiej w Kaliszu. Diako-
nia Polska i Diakonie Katastrophen-
hilfe w przeszłości już wielokrotnie 
współpracowały przy innych projek-
tach pomocowych. Obecny Program 
Wsparcia Finansowego przeznaczony 
jest dla najbardziej potrzebujących 
uchodźców z Ukrainy. Beneficjen-
ci otrzymują bezpośrednią pomoc  
finansową w postaci kart przedpła-
conych. Jej wysokość jest uzależ-
niona od liczby członków rodziny. 
Jest to szczególnie ważna pomoc dla 
uchodźców, którzy z różnych wzglę-
dów nie mogą podjąć pracy. 
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2  22
ROK JEDNOŚCI

„Jedno ciało – Duch Święty tworzy jedność”

Ogólnopolska Konferencja Duchownych 
w Wiśle Malince
W dniach 27–29 czerwca 2022 r.  
w Wiśle Malince odbyła się Ogól-
nopolska Konferencja. Podczas 
obrad przedstawiono m.in. dzia-
łalność Diakonii Polskiej, Centrum 
Misji i Ewangelizacji, Ewangelickiego 
Duszpasterstwa Wojskowego oraz 
Wydawnictwa Augustana. Prezen-
tujący mówili o współpracy, jaką 
te organizacje prowadzą z parafiami. 
Podkreślano, że przebiega ona wie-
lotorowo, a parafie mają możliwość 
korzystać z zasobów organizacji, 
uczestniczyć w projektach, pozyski-
wać fundusze. Owocną współpracę 
wszystkich tych organizacji z para-
fiami można obserwować na przy-
kładzie pomocy Ukrainie.

(fot. ks. Daniel Ferek)

Wtorkowe obrady rozpoczęły się 
od nabożeństwa, które poprowa-
dzili duchowni diecezji pomorsko-
-wielkopolskiej, a Słowem Bożym 
służył bp Marcin Hintz. Podczas 
konferencji odbyły się również wy-
bory do Synodu Kościoła przedsta-
wicieli prezbiterów oraz diakonów. 
Do Synodu Kościoła weszli duchow-
ni: ks. Adam Malina, ks. Tomasz 
Wigłasz, ks. Marek Michalik, ks. 
Michał Makula, ks. Marcin Orawski, 
ks. Grzegorz Olek, ks. Tomasz Bu-
jok, ks. Robert Sitarek, ks. Marek 
Twardzik, ks. Marcin Kotas, ks. To-
masz Wola, ks. Marcin Podżorski, 
ks. Daniel Ferek, ks. Łukasz Sta-
chelek, ks. Janusz Staszczak, ks. 
Katarzyna Rudkowska. W ostat-
nim dniu obrad przewodnicząca 
Krajowego Komitetu Organizacji 
Zgromadzenia Anna Wrzesińska 
mówiła o przebiegu przygotowań 
do Zgromadzenia Ogólnego Świa-

towej Federacji Luterańskiej, któ-
re odbędzie we wrześniu 2023 r. 
w Krakowie, a Zwierzchnik Kościoła 
ks. bp Jerzy Samiec przedstawił ak-
tualne sprawy dotyczące życia Pa-
rafii i Kościoła.

(fot. ks. Daniel Ferek)

Nowa płyta  
zespołu CME
Łaska – taki tytuł 
nosi pierwsza au-
torska płyta Zespołu CME, z dwu-
nastoma utworami, które powsta-
ły na przestrzeni kilku ostatnich 
lat działalności artystycznej grupy 
przy Centrum Misji i Ewangeliza-
cji w Dzięgielowie. Nagranie zre-
alizowano w trakcie koncertu uro-
dzinowego 20+1, który odbył się 
28 listopada 2021 r. w Teatrze im. 
A. Mickiewicza w Cieszynie. Wy-
stęp ten, a zarazem płytę uświetni-
ła Orkiestra Kameralna Ślesina Art 
Collectivum pod batutą Mateusza 
Walacha i z jego wysmakowanymi 
orkiestracjami do wszystkich płyto-
wych kompozycji. Dla wielu uczest-
ników owego wieczoru było to nie-
zwykłe przeżycie.

Ewangelicy w Elblągu odzyskali kaplicę 
św. Anny
Bp Jerzy Samiec dokonał poświę-
cenia kaplicy św. Anny, która po la-
tach powróciła do elbląskiej parafii 
ewangelickiej. Uroczyste nabożeń-
stwo miało miejsce 18 czerwca 2022 
roku w Elblągu. Wzięli w nim udział 
wierni i duchowni z diecezji po-
morsko-wielkopolskiej oraz licznie 
zgromadzeni goście ekumeniczni 

wraz z biskupem elbląskim Kościo-
ła rzymskokatolickiego Jackiem Je-
zierskim. Uroczystego aktu poświę-
cenia dokonał zwierzchnik Kościoła  
bp Jerzy Samiec wraz ze zwierzch-
nikiem diecezji pomorsko-wielkopol-
skiej bp Marcinem Hintzem.

Kaplica w Elblągu (fot.luteranie.pl)

Tydzień Ewangelizacyjny dla rodzin 
w Karpaczu
Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna  
Diecezji Wrocławskiej zaprasza na 
Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin 
w Karpaczu w terminie 13–21 sierp-
nia 2022. Tydzień Ewangelizacyjny 
dla Rodzin w Karpaczu można okre-
ślić jako „wczasy ze Słowem Bożym”. 
Tworzenie różnorodnej wspólnoty, 
w której budujemy relacje poprzez 
wspólny śpiew, rozważanie Boże-
go Słowa, dzielenie się wiarą oraz 
modlitwę to nasze motto. Każdego 
dnia spędzamy czas w trzech gru-
pach: dzieci, młodzież i dorośli. Daje 
to możliwość prowadzenia zajęć 
i dyskusji poruszających codzienne 
wyzwania każdego pokolenia. Wyjąt-
kowym momentem są wspólne wie- 
czorne chwile spędzane w świątyni 
Wang, która jest miejscem magicz-
nym. Zapraszamy do udziału.

(fot.luteranie.pl)
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Autorem Kto za-
brał mój ser? jest dok-
tor Spencer Johnson. 
Twórca był znanym 
doktorem psychologii, 
jego książki, w tym 
wspominana, przetłu- 
maczone zostały na 
dziesiątki języków 
i są dostępne na ca-
łym świecie. Licząca 

kilkadziesiąt stron nowela opisuje 
cztery istoty: myszy – Nosa, Pędzi-
wiatra oraz miniaturowych ludzi – 
Zastałka i Bojka. 

Bohaterowie są personifikacją 
prostych, ale i skomplikowanych 
części naszej psychiki, które ist-
nieją w nas niezależnie od wieku, 
płci, rasy czy narodowości. Myszy 
i ludzie – żyjący wewnątrz labi-
ryntu – poszukują sera, który jest 
ich pokarmem i źródłem szczęścia. 
Ser to metafora wszystkiego, czego 
pożądamy w życiu – dobrej pracy, 
zdrowych relacji z innymi ludźmi, 
majątku, zdrowia czy też ogólnie 
mówiąc duchowego dobrostanu. 
Labirynt to miejsce, w którym bo-
haterowie szukają tego, czego pra-
gną. Niekiedy w ferworze walki za-
chowują się jak Nos, który szybko 
wyczuwa zmiany lub jak Pędziwiatr, 
który w mgnieniu oka zabiera się 
za pracę. Czasem jak Zastałek, któ-
ry zaprzecza i opiera się zmianom – 
boi się, że przyniosą coś złego, albo 
Bojek, który uczy się przystosowa-
nia się do nowego, gdy widzi, że 
może przynieść coś lepszego. Autor 
stawia tezę, że którąkolwiek z czę-
ści naszej osobowości wykorzystu-
jemy, wszyscy mamy wspólną ce-
chę: potrzebę odnalezienia sukcesu 
w erze ciągłych zmian.

Jak to osiągnąć? Jak znaleźć 
ów święty Graal współczesnego 
człowieka, którym będzie sukces, 
dostatek, znaczenie społeczne, 
zdrowie. Niestety dokładnie w tej 

kolejności. Jedną z odpowiedzi 
będzie – ciężką pracą. Jednak tak 
wielu ludzi pracuje, a tak niewielu 
czuje się spełnionymi. Mam wraże-
nie, że praca, a przynajmniej nasze 
podejście do niej, bardziej oddala 
nas od celu, niż do niego przybliża. 

Ktoś już kiedyś powiedział: „nie 
samą pracą żyje człowiek”. Szcze-
rze, nie wiem, kto to był, ale wiem, 
że miał rację. Człowiek jest stwo-
rzony do pracy, to nie ulega wątpli-
wości, ale musi także odpoczywać. 
Odpoczywać, aby nabrać sił, dy-
stansu, perspektywy. 

Chociażby po to, aby mógł 
na spokojnie odnieść się do pytań, 
jakie stawia opisywana książka: 
co byś zrobił gdybyś się nie bał? 
lub rad: wąchaj często swój ser, 
będziesz wiedział, kiedy się psuje, 
czy: stare przekonania nie dopro-
wadzą cię do nowego sera. 

Problem w tym, że w ciągłym 
pędzie, zabieganiu o to, co potrzeb-
ne do życia nie za bardzo mamy 
czas na takie refleksje. Dlatego tak 
ważny jest wypoczynek, urlop, czas 
wolny, choćby chwila dla siebie. 
Nie, nie musisz obawiać się tego, że 
zalecę długie zagraniczne wakacje 
all inclusiv. Poniższe wskazówki nie 
będą wymagały żadnych nakładów 
finansowych. Są skuteczne, udo-
wodnione naukowo i jak się okazuje 
biblijnie również. 

Czas wakacyjny mamy w pełni. 
Może przyda się tych kilka impul-
sów, które pozwolą nie stracić na-
szego sera z pola widzenia, a kto 
wie, może znajdziemy inny, śwież-
szy?

Jak wygląda mój dzień?
Ludzkie ciało lubi powtarzają-

ce się cykle. W połowie XX wieku 
naukowcy odkryli, że ludzie śpią 
w prawie powtarzalnym rytmie 
około dziewięćdziesięciu minut, 
w czasie którego przechodzą od faz 
lekkiego do głębokiego snu. Kilka 
lat później pojawiła się teoria, że 
w ciągu dnia występują u nas po-
dobne cykle jak w nocy. Nasz or-
ganizm od czasu do czasu obniża 

swoją aktywność i zachowuje się, 
jakby był na popołudniowej sjeście. 
Opisywane okresy przeplatają się 
z niezbędną regeneracją. O jakim 
czasie mówimy? Naukowcy opisują 
cykle w postaci sinusoidy. Czas po-
między pobudzeniem ze szczytem 
naszej produktywności a stopnio-
wym spadkiem aktywności wynosi 
dziewięćdziesiąt minut. Następnie 
potrzebna jest mniej więcej dwu-
dziestominutowa regeneracja i cykl 
zaczyna się na nowo. W pędzie, 
w jakim funkcjonuje zdecydowana 
większość z nas, owe naturalne cy-
kle są ignorowane. Zazwyczaj prze-
widziany jest jeden odpoczynek 
na osiem godzin pracy. Pytanie czy 
ignorowanie naszych potrzeb wpły-
wa na produktywność naszej pracy, 
będzie pytaniem retorycznym. 

Czas naszych urlopów to dobry 
moment, żeby zaobserwować u sie-
bie to, kiedy jesteśmy u szczytu na-
szych możliwości, a kiedy potrzebu-
jemy czasu na relaks. Unormowanie 
swojego dobowego cyklu to podsta-
wa, punkt wyjścia do poszukiwania 
swojego Sera. Gdy naukowcy bada-
li, w jaki sposób ćwiczą wybitni mu-
zycy, aktorzy czy sportowcy, okaza-
ło się, że w ramach jednej sesji nie 
przekraczają oni dziewięćdziesięciu 
minut, zawsze po tym czasie apli-
kują sobie jakiś rodzaj przerwy.

Może wyjść do lasu?
Jak się okazuje, samo patrzenie 

na zielone drzewa, choćby nawet 
w pobliskim parku, ma udowodnio-
ny pozytywny wpływ na organizm. 
Naturalne środowisko na zewnątrz, 
takie jak: lasy, parki, jeziora, uła-
twia nam rozprawić się ze zmę-
czeniem. Nie bez znaczenia jest 
również ekspozycja na naturalne 
światło, które ma wielce dobro-
czynne oddziaływanie na poziom 
stresu i jakość snu. Powszechnie 
wiadomo, że przy pomocy promieni 
słonecznych pozyskujemy witaminę 
D3, która między innymi wzmac-
nia układ odpornościowy i pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu 
mięśni.

ks. kpt. Marcin Konieczny

UWAGA 
SPOILER
Ostatnio natknąłem się 
na książkę, którą po raz 
pierwszy czytałem wiele 
lat w temu, chyba jeszcze 
w liceum. Jakie było moje 
zdziwienie, kiedy ta krót-
ka, ale niebywale obfita 
w znaczenia książka, po-
ruszyła mnie, dokładnie 
tak jak wiele lat temu.
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Jedzenie – fit, oddychanie świeżym powietrzem, 
dbanie o kondycję fizyczną stanowią nieodzowne czyn-
niki „zdrowego życia”. Okazuje się jednak, iż obok tak 
dobrze znanych czynników istotną, a wręcz pożądaną 
rzeczą jest odpoczynek. Ma on niebagatelny wpływ 
na zdrowie. Bez niego niemożliwym jest realizowanie 
planów i stawianych sobie celów. Można śmiało powie-
dzieć, iż oszczędność czasu, jaką jest np. krótszy sen 
i brak resetu w ciągu dnia ostatecznie oddala od nas 
zrealizowanie planów.

W dzisiejszych czasach, gdy elektronika i technolo-
gia zawitały do naszych domów i zakładów pracy, zmę-
czenie fizyczne w dużej mierze oddało miejsce zmęcze-
niu psychicznemu. Stres, wielozadaniowość, nadmiar 
obowiązków czy odpowiedzialności to czynniki tzw. ze-
społu chronicznego zmęczenia. Człowiek potrzebuje re-
laksu. Potrzebuje resetu. Nawet, gdy jest to kilkanaście 
do kilkudziesięciu minut w ciągu dnia. 

Dlatego w naszym mocno zapisanym planie dnia, 
należy pamiętać, że ten element także jest potrzebny 
– tak jak zdrowe jedzenie czy wypełnianie służbowych, 
czy rodzicielskich obowiązków. 

Oczywiście w naszej mentalności Polaka-pracoholika 
jest to trudne do zrozumienia, a w następstwie do zro-
bienia. Od razu występują u nas „relaksacyjne wyrzuty 
sumienia”, archaiczna pojęciowość „lenia”, że jak się nie 
narobisz do utraty tchu, jesteś „nierób i leń”, że jak 
pojedziesz na urlop, to bez ciebie twoja firma „padnie”. 
Tak nie powinno być! To błędne koło.

Musimy zrozumieć, że bez udanego i efektywnego 
odpoczynku nie ma efektywnej pracy. To się po pro-
stu ze sobą zazębia, jak tryby w rowerze. Jedno jest 
konsekwencją drugiego. Nie damy z siebie wszystkiego 
co najlepsze, jeśli będziemy zmęczeni i bez energii. Od-
nosi się to zarówno do naszego życia zawodowego, jak 
i rodzinnego. Gdyż relaks ma ogromny wpływ na nasze 
samopoczucie i relacje z bliskimi. 

Bycie bez odpoczynku to prosty przepis na to, by dać 
się łatwo wyprowadzić z równowagi, cierpieć na brak 
humoru i popaść w irytację. Tu zawsze ktoś dostanie 
„odłamkowym”, dlatego znajdź czas na relaks. Rege-
neracja, nawet krótka, jest początkiem dobrych relacji 
w domu i w pracy. Jest lekarstwem na dobry nastrój 
i początkiem podwyższania jakości w swoim życiu.

Czas 
na 
relaks ks. mjr Tomasz Wola

nasze refleksje

Warto ruszyć się z kanapy
Jak się okazuje, w dobrym jakościowo wypoczynku 

nie może zabraknąć ruchu. I nie mam tu na myśli ultra-
maratonów, maratonów, siódmych potów wylewanych 
na siłowni w rytmie energicznej muzyki czy nawet krót-
kich, ale intensywnych interwałów. Mam na myśli spa-
cer, prostą gimnastykę trwającą dziesięć minut. Ruch 
ma niesamowity wpływ na poprawę naszego nastroju 
i poziomu naszej pomysłowości, a że ta przyda się w la-
biryncie…, nie ma żadnych wątpliwości. Sądzę, że warto 
wstać z kanapy.

Czas spać
Mam tu na myśli zdrowy sen. Naukowcy badający 

to zagadnienie wskazują, że ważne jest nie tyle, o któ-
rej się kładziemy, ale o której wstajemy. Ważne, żeby 
to była stała pora, która, patrz wyżej, ustawia nas 
do naszego okołodobowego cyklu. Warto w tym miej-
scu wspomnieć, że nastolatki powinny spać od dzie-
więciu do dziesięciu godzin, a ludzie dorośli od siedmiu 
do ośmiu. Nie bez znaczenia jest potrzeba odpoczyn-
ku przed snem od niebieskiego światła, które generują 
między innymi komputery, telefony i telewizory. Co naj-
mniej półtorej godziny przed zaśnięciem nasz mózg nie 
powinien być eksponowany na to świtało… Okazuje się 
również, że alkohol także źle wpływa na jakość naszego 
snu. Chcąc naprawdę zregenerować nasze ciało, musi-
my również wziąć ów fakt pod uwagę. 

Okazuje się, że Pismo Święte pośrednio dotyka tego 
tematu. Prorok Eliasz, uciekając przed królową Izebel, 
zanim rzucił się do ucieczki, spał z przerwami na po-
siłek, by ten dał mu siłę do wędrówki przez kolejne 
czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Większość ważnych 
rzeczy, jakie dzieją się w historii Narodu Wybrane-
go czy życiu poszczególnych postaci biblijnych, dzieje 
się następnego dnia, o poranku poprzedzonym snem. 
Sen jest przestrzenią, dzięki której Bóg komunikuje się 
z człowiekiem. Przykład Jakuba w Starym Testamencie 
czy Józefa ojca Jezusa, który właśnie w śnie zostaje 
przekonany o tym, że ma poślubić Marię. W śnie jest 
też ostrzeżony przed Herodem i razem z rodziną ucieka 
do Egiptu. Sam Jezus również przed najważniejszymi 
momentami swojego nauczania dystansował się od lu-
dzi na pustyni, w ogrodzie, na jeziorze – tam szukał 
ciszy, wytchnienia i siły. 

Tych rad dotyczących wypoczynku czy też szeroko 
rozumianej regeneracji można by jeszcze trochę opi-
sać, niemniej mam nadzieję, że powyższe kilka wska-
zówek stanie się przyczynkiem do poszukiwań i zgłę-
bienia tego tematu, który ma olbrzymie znaczenie dla 
naszego życia. Gorąco polecam na wakacje książkę Kto 
zabrał mój ser?

 Nawet jeśli nie zastosujemy żadnej z opisanych rad 
czy wskazówek, to książka ta postawi przed nami pyta-
nia, które są niezbędne, aby w labiryncie naszego życia 
nie stracić wymarzonego Sera.

Życzę wam dobrych pytań i zawsze świeżego Sera.
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W dzisiejszym świecie wiele osób 
nie potrafi wypoczywać. Nie potrafią 
wypoczywać dorośli i zaszczepiają 
tą nieumiejętnością swoje dzieci. 
Presja na coraz to nowe umiejęt-
ności, ciągłe podnoszenie kwalifi-
kacji, wymogi zawodowe, a często 
też te rodzące się w nas samych, 
sprawiają, że ciśnienie ku wzrosto-
wi, którego doświadczamy, zabiera 
nam nie tylko czas, ale też satys-
fakcję z życia. Coraz to młodsze 
dzieci, przychodzące do psychologa, 
uskarżają się na ciągłe zmęczenie 
i przeładowanie obowiązkami, ko-
repetycjami, kółkami zainteresowań 
(które najczęściej je nie interesują), 
kursami, dodatkowymi hobby czy 
permanentną opieką nad młodszym 
rodzeństwem, bo rodzice prowadzą 
dokładnie taki sam tryb życia i dla 
rodziny czasu już brak. Są grupy 
osób, które nieumiejętność wypo-
czywania wynoszą z wczesnych do-
świadczeń relacyjnych. Dzieci z ro-
dzin dysfunkcyjnych o znacznym 
stopniu nasilenia chaosu czy krzyw-
dy, których dzieciństwo i dorastanie 
obfitowały w brak poczucia bezpie-
czeństwa, nie potrafią wypoczywać. 
Trudno bowiem pozostać im w ciszy, 
wsłuchać się w siebie, otoczenie 

i zrelaksować. Dla nich milczenie 
z reguły było tym, czego unikali, 

bo za kotarą spokoju ukrywa-
ły się cienie wspomnień, lę-
ków i obaw. Cisza dla nich 
to smutek i strach. To ocze-
kiwanie na burzę. Kłębią-
ce się myśli musiały zna-
leźć inne ujście i z reguły 
udawało się to wtedy, gdy 
ta cisza została zagłuszo-
na. Czymkolwiek. Głośną 

muzyką, krzykiem, zabawą, ludźmi, 
problemami. Obojętnie. Najtrudniej 
ludziom z takimi doświadczeniami 
wygospodarować czas dla siebie 
i odpocząć. Odpoczynek kojarzy im 
się z pustką i niepokojem. Zarzucają 
się więc ogromem zajęć, funkcji, ról, 
czynności. Byle w biegu, byle daleko 
od myśli, byle daleko od siebie. Dzień 
ma minąć jak najprędzej i najbar-
dziej produktywnie, a noc niedająca 
często wytchnienia – być jak naj-
krótsza. Są to ludzie, których przed 
snem dopadają koszmary. Przycho-
dzą o zmroku, właśnie wtedy, gdy 
ciało domaga się ulgi. Organizm się 
wycisza, szuka schronienia przed 
wszystkimi dystraktorami, z który-
mi już sobie nie radzi, ale ulga nie 
przychodzi. Cały natłok myśli zalewa 
nas właśnie wtedy. W chwilach ciszy. 
I od tej ciszy ludzie uciekają. Często 
w leki nasenne, uspokajające, różne 
używki, fatalne relacje. Nie potrafią 
też spędzać czasu ze swoimi bliski-
mi. Gonią ich tak jak siebie wokół 
ringu tego życia i wymagają coraz 
więcej i więcej. Ukryci za pozorami 
dobrych intencji wzrostu i samoroz-
woju tak naprawdę degradują siebie 
i swoje najbliższe otoczenie. Niszczą 
związki, tracą kontakt z dziećmi, 
nie potrafią być szczęśliwi. Nie wie-
dzą, że powielają stary, ochronny 
schemat, który już dawno nikomu 
ani niczemu nie służy. Ta gonitwa 
powoduje tylko stres. Organizm 
funkcjonuje na tak wysokich obro-
tach, że nie potrafi zwolnić. System 
nerwowy, wciąż na nowo pobudza-
ny, jest rozstrojony. Kortyzol – hor-
mon stresu – wytwarzany jest ciągle 
i w ilości przekraczającej bezpieczną 
normę. To z kolei obciąża cały układ 

14

Katarzyna Bosowska – 
psycholog, specjalista 
psychoterapii uzależnień, 
wykładowca akademicki 
SWPS, prezes Fundacji 
FENIX – Powstań do Życia

ZREGENERUJ SIĘ CZŁOWIEKU



15  Rok XV nr 4 (77) sierpień–wrzesień 2022  

odpornościowy, stając się przyczyną 
przeróżnych chorób, głównie tych 
autoimmunologicznych. I urucha-
mia się kolejna machina szybkich 
sposobów na kłopot – garściami 
jemy suplementy, zarzucamy się 
dobrymi radami z YouTube i ucieka-
my w nowe zajęcia. Bywa, że wcho-
dzimy w machinę kompulsywnych 
zachowań, w których chodzi tylko 
o krótki efekt niedającej satysfakcji 
ulgi, albo kreujemy własną osobo-
wość w sztywne obsesyjne cechy, 
które zaczynają kierować naszym 
życiem i odbierają nam zupełnie 
poczucie wolności. Bywa, że takie 
zaburzenia, które w formie nerwi-
cy ujawniają wewnętrzne kryzysy, 
mają na celu odizolować nas też 
od świata zewnętrznego. Nasilony 
lęk, ataki paniki, niechęć do relacji 
sprawić mogą, że samotność stanie 
się dla kogoś czymś jedynym do za-
akceptowania, przynosząc jedno-
cześnie depresję i rozpacz. To może 
być zwrotny moment dla człowieka, 
by szukał pomocy, by chciał się do-
wiedzieć, co się stało, co można zro-
bić. Nie da się bowiem w nieskoń-
czoność uciekać od siebie samego.

 Nasze prawa w końcu drastycz-
nie upomną się o siebie. Upomina-
ją się zresztą codziennie, ale gdy 
sukcesywnie je zagłuszamy, znaj-
dują inną drogę, by się wyrazić. 
Krzyczą przez destrukcję, choroby, 
zaburzenia, nerwice, depresje. Są 
jak czerwone światło na przejściu, 
które świeci się non stop, bo zielo-
ne i pomarańczowe już dawno się 
przepaliły. 

Rozejrzyj się na twoich skrzyżo-
waniach dróg. Czy masz pomarań-
czowe światło, abyś poczekał? Zie-
lone, które mówi ci, że spokojnie 
możesz jechać? A może świeci się 
odkąd pamiętasz tylko czerwone? 

Odpoczywać oznacza relakso-
wać się. Regenerować. Odnawiać. 
Otoczenie oferuje nam tyle sposo-
bów na odpoczynek: masaże, spa, 
wszelkiego rodzaju odnowy biolo-
giczne, kosmetyczne, zabiegi pie-
lęgnacyjne, lecznicze – wybór jest 
ogromny. Ludzie coraz częściej de-
cydują się na spersonalizowane tre-
ningi, sztuki walki, ciekawe sporty, 
szukają nowych doświadczeń, po-
konują siebie. Inni, szukając kon-
taktu z sobą i naturą, wyjeżdżają 
na survivale, obozy treningowe, 
rekolekcje w ciszy i samotności, 
by odpocząć od zgiełku, czy też 
konferencje tematyczne, wczasy, 
wakacje, urlopy. 

A przecież można cieszyć się zwy-
kłym basenem w ogrodzie, aqua- 
parkiem, lasem, spacerem z psem, 
kortem tenisowym, trawą na łące, 
górskim szlakiem, potokiem, kawą 
co rano z widokiem na rosnące zbo-
że, podróżą pociągiem w takt stu-
kotu kół albo czytaniem książek. 
Super jest obejrzeć fajny film czy 
wciągający serial z bliskimi i nie 
móc się doczekać kolejnego odcin-
ka, zarwać noc na życiowe rozmo-
wy czy ubrać się w ulubione ciuchy 
i iść do znajomych na grilla. Bo klu-
czem do sukcesu jest DAĆ SOBIE 
PRAWO. Na relaks, nic nierobienie, 
łażenie w piżamie przez cały dzień, 
wyłączenie telefonu i nieposiadanie 
presji. 

Ja jakiś czas temu odkryłam, 
że nie znoszę marnowania czasu 
na robienie makijażu. Ale przyzwy-
czajona do niego na co dzień czu-
łam się fatalnie i obco bez tuszu 
do rzęs czy kreski. W międzycza-
sie jednak coraz bardziej robiłam 
to, co kocham – spędzałam czas 
na górskich szlakach, kajakach, ro-
werach, rolkach, a odkąd posiadam 
campera – grafik urlopowy, walizki 
i hotele przestały dla mnie istnieć. 
I nagle człowiek odkrywa, że natura 
jest taka cudowna, a bycie jak naj-
bliżej niej (np. nocleg na ukwieco-
nej łące pod samym lodowcem) jest 
najlepszą rzeczą na świecie i oprócz 
koszuli w kratkę, wytartych spodni, 
słońca w oczach i opalenizny na 
twarzy nie potrzeba ci żadnego ma-
kijażu, żadnych podróbek, fasad 
i upiększeń. Nie potrzeba niczego, 
czego nie chcesz. Przecież nie mu-
sisz. Żyjesz dla siebie, dla życia sa-
mego w sobie, doświadczania go, 

przeżywania, smakowania, wysy-
sania z niego co się da wszystkimi 
zmysłami. Żyjesz dla tych, których 
kochasz i którzy kochają ciebie. Nie 
wystarczy? Gdy przestaniesz zasta-
nawiać się, co ktoś pomyśli o tobie, 
twoim życiu, jak cię odbiera, co mu 
się w tobie podoba lub nie, co o to-
bie mówi, co wie. Gdy odetniesz 
tych, którzy ci szkodzą, zakłamują 
twoją rzeczywistość, gdy przestanie 
ci zależeć na opinii, ocenie, czym-
kolwiek, co jest z zewnątrz – za-
czniesz być SOBĄ. Gdy przestanie 
cię to wszystko po prostu obcho-
dzić, zaczniesz być SOBĄ. 

Zastanów się, czego nie cierpisz 
w gonitwie swojego życia. A potem 
zadaj sobie pytanie, dlaczego go-
nisz? I co by było, jakbyś przestał. 
Co byś stracił? I czy ta strata na-
prawdę byłaby stratą. 

A na koniec pomyśl, czego ci 
najbardziej brakuje. Jak chciał-
byś żyć. Na co mieć czas? Może 
na grę na fortepianie? Może na fo-
tografowanie ludzi? Może na oglą-
danie motyli w tropikach? A może 
na codzienną pracę w ogródku lub 
prowadzenie farmy? Może na życie 
w namiocie przez całe wakacje lub 
samotną podróż na koniec Europy? 
Może nienawidzisz swojej prestiżo-
wej pracy i pragniesz zostać ope-
ratorem koparki jak wtedy, gdy 
marzyłeś o tym, będąc dzieckiem? 
Pamiętasz? 

Zobacz, jak super to brzmi. Lu-
dzie to robią. Tacy jak Ty. Napraw-
dę nic nie stoi na przeszkodzie. 
Oprócz… Ciebie.
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MUZYCZNE SPOTKANIA
Legendarna pieśń upamiętnia 

zdobycie przez polskie oddziały ruin 
włoskiego klasztoru, skąd Niemcy 
blokowali siły alianckie w drodze 
na Rzym. Powstała na kilka godzin 
przed jego zdobyciem, w nocy z 17 
na 18 maja 1944 roku, w pobliskiej 
bazie wojskowej. Autor słów Feliks 
Konarski (pseudonim artystyczny: 
Ref -Ren) był żołnierzem 2. Korpu-
su Sił Zbrojnych i znanym przed 
wojną poetą, pieśniarzem, auto-
rem i kompozytorem popularnych 
piosenek. Jego „Czerwone maki 
na Monte Cassino” stały się jednym 
z niepodległościowych hymnów, 
którym Polacy przez dziesięciolecia 
– szczególnie w latach stalinow-
skiej dyktatury 1945–1956 – ma-
nifestowali swą patriotyczną pod-
miotowość. Muzykę napisał Alfred 
Schütz (pseudonim artystyczny:  
Al Suito) – także żołnierz 2. Korpu-
su, kompozytor i dyrygent.

Wielka ofensywa na Monte Cas-
sino trwała siedem dni. W dzień 
i w nocy, w promieniu wielu kilo-
metrów, słychać było jej odgłosy. 
Artyści myśleli o tych, którzy wśród 

morza czerwonych maków zostali 
na zawsze. 

W kronikach czytamy: „Mię-
dzy dwunastym a osiemnastym 
maja nie mieliśmy ani występów, 

ani prób. Każdy chodził osowiały, 
bez chęci do jakiegokolwiek dzia-
łania. Tylko Felek gdzieś przepadł. 
Potem, gdy dotarła do nas wiado-
mość o zwycięstwie, okazało się, 

że ma już goto-
wą pieśń”. Tytuł 
pieśni nawiązuje 
do kwiatów, któ-
re w czasie bitwy 
rozkwitały właśnie 
na zrytych poci-
skami wzgórzach.

Pieśń ta sta-
nowi szczególne 
dobro kultury i ma 
dla Polaków za-
równo historycz-
ne, jak i emocjo-
nalne znaczenie. 
Jest hołdem dziel-

ności i ofiarności żołnierzy walczą-
cych na Monte Cassino o wolność 
Polski, wspominając jedną z naj-
dłuższych i najkrwawszych walk  
II wojny światowej, podczas której 
zginęło blisko tysiąc polskich żoł-
nierzy.

ks. Daniel Ferek

„Czerwone maki na Monte Cassino”
Czy widzisz te gruzy na szczycie? 
Tam wróg twój się kryje jak szczur. 
Musicie, musicie, musicie 
Za kark wziąć i strącić go z chmur. 
I poszli szaleni, zażarci, 
I poszli zabijać i mścić, 
I poszli jak zawsze uparci, 
Jak zawsze – za honor się bić.
Czy widzisz te gruzy na szczycie? 
Tam wróg twój się kryje jak szczur. 
Musicie, musicie, musicie 
Za kark wziąć i strącić go z chmur. 
I poszli szaleni, zażarci, 
I poszli zabijać i mścić, 
I poszli jak zawsze uparci, 
Jak zawsze – za honor się bić.
Czerwone maki na Monte Cassino 
Zamiast rosy piły polską krew. 
Po tych makach szedł żołnierz i ginął, 
Lecz od śmierci silniejszy był gniew. 
Przejdą lata i wieki przeminą. 
Pozostaną ślady dawnych dni 
I tylko maki na Monte Cassino 
Czerwieńsze będą – bo z polskiej wzrosną krwi.

Marek Hause

Jak wypocząć?
Aby móc zacząć od początku, trze-

ba najpierw coś zakończyć. Ale w dobie 
szybkiego internetu i szybkich zmian 
decyzji ludzie rzadko doprowadzają 
sprawy do końca, począwszy od waż-
nych, takich jak rozpoczęte studia, 
a kończąc na kolejnej, na szybko wy-
googlowanej i jeszcze szybciej porzu-
conej diecie cud. Dziś już nawet posta-
nowienia noworoczne nie trwają dłużej 
niż tydzień. Coś się nie udaje, to trzeba 
szybko przeładować i zacząć od począt-
ku, ale musi być łatwiej. Jesteśmy ofia-
rami komputerów, które nauczyły nas 
zachowań w stylu: „muszę się zreseto-
wać”. A wszystko to dlatego, że żyjemy 
szybko, nie zostawiając sobie czasu na 
refleksje. Tymczasem mądre i prze-
myślane decyzje prowadzą do świa-
domego działania. Świadomie można 
również wypoczywać i nie musi to być 
przysłowiowy ekskluzywny miesięczny 
urlop na wyspach Bergamutach. Przy 
pięciodniowym tygodniu pracy można 
efektywnie odpocząć podczas zwykłego 
weekendu. Jednak taki urlop musi być 
odpowiednio zaplanowany. Oczywiście 
nie każdego stać na wszystko i dlatego 
należy mierzyć siły na zamiary. Ale naj-
ważniejszym czynnikiem odpoczynku 
jest dopasowanie go do własnych po-
trzeb, gdyż jedni uwielbiają odpoczy-

nek aktywny, a inni wręcz przeciwnie. 
Skrojony na miarę urlop, nawet ten 
dwudniowy, potrafi zdziałać cuda. Po 
takim udanym wypadzie za miasto lub 
weekendzie spędzonym bez telewizo-
ra z książką na hamaku człowiek czuje 
się zupełnie inaczej. Do tego dochodzi 
jeszcze odpowiednie nastawienie. Je-
śli mamy wygórowane facebookowo-
-instagramowe oczekiwania względem 
naszego wypoczynku, to oczywiście 
nie ma szans na reset. Urlop blogera-
-hobbisty i niedoszłego celebryty żyją-
cego na pokaz i tworzącego botoksowe 
życie dla wyimaginowanych fanów nie 
poprawia sytuacji. Większość populacji 
ludzkiej prowadzi transmisje ze swoje-
go wykreowanego życia w internecie. 
Nic więc dziwnego, że podczas urlopu 
spędzonego na robieniu, wybieraniu 
i umieszczaniu właściwych fotek na por-
talach i liczeniu lajków nie ma czasu na 
wypoczynek. A po pełnym stresu urlo-
pie większość potrzebuje wypoczynku 
od urlopu. Jest to oczywiste w myśl za-
sady zdrowego ducha w zdrowym ciele, 
bo przecież po wielogodzinnej podróży 
samolotem lub samochodem czujemy 
się przemęczeni i obolali. Z tego wyni-
ka, że odpoczynku trzeba się nauczyć. 
Pytanie tylko gdzie? Bo raczej nie w in-
ternecie.

OKIEM
CYWILA
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Na duchowym
froncie
Dar odpoczynku

Wakacje. Nadszedł dzień wyjazdu na upragniony 
odpoczynek. Jeszcze tylko szybkie śniadanie i do sa-
mochodu albo na samolot. A tymczasem od samego 
rana nic nie idzie, jak powinno. Na lotnisku okazuje się, 
że wylot dopiero wieczorem. W garażu samochód od-
mawia posłuszeństwa…. Trzeba poczekać kilka godzin, 
żeby wymienić akumulator. W drodze leje i nadzwyczaj 
dużo korków. 

Na miejscu nie ten pokój, nie ta lokalizacja…. Wciąż 
leje, w ośrodku hałas, bo dzieci więcej niż dorosłych. Już 
wiesz, że tego urlopu nie zaliczysz do udanych, a prze-
cież miałeś wypocząć przed następnym, wytężonym 
okresem zawodowych obowiązków i remontem domu. 
Spinasz się coraz bardziej, z dnia na dzień stajesz się 
bardziej nerwowy. Szukasz chwili i miejsca, w którym 
jednak odpoczniesz, bo przecież musisz naładować aku-
mulatory przed powrotem do codziennych zadań. 

Czy naprawdę musisz? Zastanów się nad tym, czy 
odpoczynek rzeczywiście jest Ci potrzebny przed ko-
lejnymi obowiązkami? Dlaczego wmówiłeś sobie, że 
bez odpoczynku zabraknie Ci sił, zapału i kreatywności 
w działaniu i pracy? Nie dostrzegasz, że za tym prze-
konaniem stoi niska samoocena? Naprawdę sądzisz, że 
nie dasz rady i dlatego wywierasz presję na sobie, żeby 
za wszelką cenę odpocząć? A im silniejsza jest ta pre-
sja, tym masz mniej przyjemności i szansy na napraw-
dę udany urlop. 

Najprawdopodobniej w podobny sposób traktujesz 
każdą noc, nerwowo kręcąc się łóżku na myśl o zbli-
żającym się dniu, pełnym obowiązków. Mając problem 
z zaśnięciem, złościsz się na siebie i łykasz środki na-
senne, żeby od rana móc działać. A im większą wy-
wierasz presję, tym pewniej kolejne noce nieubłaganie 
zbliżają Cię do prawdziwego problemu ze snem i chro-
nicznego zmęczenia, które zaczniesz leczyć, będąc 
przekonanym, że życie jest ciężkie, praca beznadziej-
na, a Ty sobie nie radzisz. 

Tymczasem to wszystko jest nieprawdą, której po-
zwoliłeś wpływać na swoje życie, ponieważ nie umiesz 
odpoczywać. Nie dlatego nie umiesz, że jesteś nie-
udacznikiem, ale dlatego, że słuchasz nieszczęśliwych 
ludzi i powtarzasz ich nieszczęśliwe wzorce zachowań, 
oparte na przekonaniu, że człowiek musi zarządzać 
i wszystko mieć pod kontrolą. Należysz do kolejnego 
pokolenia, które boi się nocy, ponieważ boi się kolej-
nego dnia. Boi się, że z nocnej ciemności, spokojnego 
snu i oddania się temu, co jest nieświadome, wyłoni się 
nowa postać życia, której nie będzie rozumieć i akcep-
tować. Być może jesteś jednym z wielu, którzy panicz-
nie boją się nocnego odpoczynku, ponieważ boją się, 
że rano nie poradzą sobie z trudami tworzenia zapla-
nowanego kształtu życia i budowania kosmosu na mia-

rę aspiracji ego. Dlatego kładziesz się do łóżka i mar-
twisz kolejnym dniem, układając plan działania. No cóż, 
w podobny sposób spędzasz urlop, marnując szansę na 
udany odpoczynek. 

Tymczasem noc nigdy nie jest przed czymś, ale 
zawsze po czymś. W symbolicznym sensie nie nasta-
je przed dniem, ale zawsze po dniu. Noc jest darem 
i szansą na odpoczynek po dziennej aktywności. W sfe-
rze ludzkiej psychiki jest zgoda na to, że mozolnie 
budowany poprzedniego dnia porządek życia i świata 
w jednej chwili może ulec zmianie, a nawet zniszczeniu. 
Noc nie jest od iluzorycznego odpoczywania, a w rze-
czywistości od pilnowania, żeby kolejny dzień był prze-
dłużeniem poprzedniego, ale od prawdziwego odpo-
czynku. Wtedy oddajemy się jej delikatnym objęciom, 
a ona – Pani Noc, Pani Taniec, Pani Śmierć i Wieczna 
Kochanka – tuląc nas do snu i śpiewając miłosne pie-
śni nie obiecuje nam pobudki w starym świecie. Noc 
dysponuje mocą większą od ludzkich usiłowań, działań 
i ciągłej aktywności wspierania naszych starych dzieł. 
Jej jedno tchnienie wystarcza, żeby wszystko unice-
stwiać, a w to miejsce tworzyć nowy i cudowny świat, 
niczym nieprzypominający starego. 

Noc nigdy nie nastaje przed zaplanowanym dniem, 
którego się spodziewamy. Noc zawsze nadchodzi po 
przeżytym dniu. Jest darem odpoczynku i rozpłynięcia 
się w objęciach Miłości. Noc nie jest od planowania no-
wych dzieł, ale od zapomnienia starych. Jest oddaniem 
siebie i życia temu, co nieprzewidywalne, zasłonięte ta-
jemnicą, ale najpewniej piękne, bo będące darem Mi-
łości.  Dlatego w duchowym sensie noc oczekuje wiary. 
Nie przyjmuje nas w objęcia, jeśli się boimy i planuje-
my, czyli działamy w energii władzy i kontroli. Wtedy 
odrzuca nas od siebie, nie nuci nam kołysanek i nie za-
prasza do miłosnego zapomnienia. 

Prawdziwy odpoczynek zależy od wiary, że Pani Noc, 
Pani Taniec, Pani Śmierć i Wieczna Kochanka, przyjmu-
jąc nas na swoje łono, nie wchłonie nas w siebie do 
tego stopnia, że pozbawi tchnienia i sił. Aby odpocząć, 
nie można bać się kolejnego dnia i przyszłych obowiąz-
ków, ale trzeba umieć cieszyć się nagrodą za dobrze 
przeżyty dzień i oddać się nocnej potędze ludzkiej bez-
radności, w której rozkwita owoc Miłości. Jest nim nowy 
dzień, który nie będzie marną powtórką poprzedniego. 

Nie martw się zatem, że nie zdołasz wypocząć na 
urlopie. Nie rób sobie krzywdy. Lepiej wąchaj kwiaty, 
dostrzegaj kolory, ciesz się smakami, całuj swoją Umi-
łowaną/ego i zasypiaj w objęciach wiecznej Miłości. 
Lepszy jest jeden gram wiary i miłości od kilograma 
kontroli i strachu. 

Sorkwity, 2022 r. 

ks. prof. Marek Jerzy Uglorz
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Z KART HISTORII
W  CISZY  I  SKUPIENIU

Ks. biskup Karol Kotula

ks. Jan Badura

Na Śląsku Cieszyńskim spędził 
swoją młodość. Pochodził z ro-
dzinnej gałęzi bardzo zasłużonej 
na polu oświaty. Miał zasłużonych 
narodowo przodków. Urodził się 
w Cierlicku dnia 26 lutego 1884 
roku. Ukończył polskie gimnazjum 
klasyczne w Cieszynie im. Antonie-
go Osuchowskiego. Był wyjątkowo 
uzdolnionym uczniem i najlepszym 
absolwentem na podstawie świa-
dectwa maturalnego. Współcześnie 
można znaleźć w budynku szkol-
nym tablicę odzwierciedlającą pa-
mięć po wyjątkowym absolwencie 
tej szkoły. 

Klimat pobożności rodzinnej 
i więź z ewangelickim Kościołem 
Jezusowym w Cieszynie skiero-
wały młodego, bardzo zdolnego 
maturzystę na studia teologiczne 
do Wiednia, a później i do Halle. 
Szczególnie na Wydziale Teologicz-
nym w Halle pogłębiał formację 
teologiczno-religijną w kierunku 
pietystycznym. We wczesnej mło-
dości był pod szczególnym wpły-
wem ks. seniora Karola Kulisza, 
doskonałego duszpasterza o rysie 
bardzo biblijnej pobożności i sku-
tecznym zaangażowaniu charyta-
tywnym oraz społecznym. 

Studia biskupa przebiegały pod 
znakiem mocnego zaangażowania 
religijnego. Dnia 22 maja 1910 
roku przyjął poprzez ordynację 
urząd duchownego. Przez krótki 
okres był duszpasterzem ewange-
lickiego diakonatu w Gallneukir-
chen w Austrii. Półtora roku pełnił 
służbę wikariusza w Drogomyślu. 
Potrafił także dotrzeć do rolniczego 
ludu, wygłaszając budujące i po-
cieszające kazania. Po epizodzie 
wikariatu w Drogomyślu do rozpo-
częcia pierwszej wojny światowej 
ofiarnie i z poświęceniem nauczał 
jako katecheta w polskim gim-
nazjum w Orłowej. Zawierucha 
na początku dwudziestego wieku 
rzuciła go na front. Przez czte-
ry lata pełnił obowiązki kapelana 
w armii austriackiej.

W nowej rzeczywistości 
Pojawienie się Polski na ma-

pie Europy po roku 1918 stało się 

dla ks. Karola Kotuli nowym wy-
zwaniem do zaangażowania się 
w budowę państwowości po la-
tach zaborów. Wcześniej tęsknił 
w romantyczny sposób do dnia 
wolności – teraz mógł w sposób 
nieskrępowany i zgodnie z naro-
dowym trendem odbudowywać 
polskie szkolnictwo. W roku 1919 
stał się współzałożycielem i pierw-
szym prezesem Polskiego Towarzy-
stwa Ewangelickiego w Poznaniu. 
Zdolności intelektualne predyspo-
nowały go do wypełniania z wiel-
kim powodzeniem funkcji radcy, 
a później wizytatora polskiego 
szkolnictwa w Poznańskiem. Orga-
nizował w tamtym regionie szkol-
nictwo i dbał o jego rozwój. Po-
wołał do istnienia pismo „Nowiny”. 
Otworzył Dom Sierot w Kobylej Gó-
rze. Przewodniczył również nowo 
zorganizowanej parafii ewange-
lickiej w Poznaniu jako proboszcz 
w latach 1923–1924. Powoli doszły 
do głosu większe potrzeby służby 
na niwie Kościoła Ewangelickiego 
w Polsce. W 1927 roku przepro-
wadził się do Łodzi, gdzie wraz 
z wikariuszami – duszpasterzami 
prowadził bardzo intensywne ży-
cie religijne. Na podstawie nowe-
go prawa Kościoła Ewangelickiegop 
w 1937 roku został proboszczem 
parafii Łodzi. 

Czas wojny
Po wybuchu II wojny światowej 

powrócił do rodzinnego Cierlicka. 
Wiedział, że musi chronić się przed 
okupantem. Przejął zajęcie robot-
nika rolnego. Tak mijał czas woj-
ny. Podczas spisu ludności w 1941 
roku nie przyjął sugestii władz po-
licyjnych. Podobnie jak jego bra-
tankowie (Jan Oskar i Brunon) nie 
podpisał listy niemieckiej. W swo-
ich wspomnieniach pisze: „Zrze-
kam się stawienia wniosku o przy-
jęcie na listę niemiecką, ponieważ 
przyznaję się do polskiej narodo-
wości” (str. 171). Poza tym gorli-
wie pracował wieczorami nad za-
gadnieniami literatury budującej. 
W tym okresie powstały codzienne 
rozmyślania: „W ciszy i skupieniu”. 
W formie książkowej ukazały się 

w Warszawie nakładem Wydawnic-
twa Zwiastun. Znamienna jest for-
ma motta: „W pokoju i ufności bę-
dzie moc wasza” (Izajasz 30,15). 
Wojna nie złamała u niego ani su-
mienia, ani przekonań. 

Okres powojenny
Początkowo zajmował się or-

ganizacją Kościoła Ewangelickiego 
na Górnym Śląsku. Kierował wra-
cających z obozów czy wygnania 
do poszczególnych parafii – między 
innymi w Katowicach, Pszczynie, 
Rybniku, Świętochłowicach, Klucz-
borku i innych… Jednak tęsknił 
za Łodzią i tam objął probostwo, 
czynnie rozwijając pracę do 1951 
roku. Po bardzo ofiarnym kierowa-
niu Kościołem Ewangelickim przez 
ks. biskupa Jana Szerudę, został 
wybrany nowym Zwierzchnikiem 
Kościoła. Prowadził wizytacje pa-
rafii w całym kraju, wprowadzając 
w ten sposób stabilizację duchowe-
go życia. Urząd pełnił do 1959 roku, 
kiedy przeszedł w stan spoczynku. 

Działalność publicystyczna 
Ks. biskup Karol Kotula doceniał 

wartość i znaczenie słowa druko-
wanego. Do rozmaitych czasopism 
religijnych napisał około 250 arty-
kułów. Napisał książkę o Mikołaju 
Reju, następnie o pionierze szkol-
nictwa na Śląsku Cieszyńskim Ja-
nie Śliwce, a także wspaniały wstęp 
do Biblii po tytułem: „Co to jest Bi-
blia: istota powstanie i treść” oraz 
wspomniane już codzienne rozmy-
ślania: „W ci-
szy i skupie-
niu”. Po Jego 
śmierci wy-
dano napisa-
ne wcześniej: 
„Od marzeń 
do ich speł-
nienia. Wspo-
mnienia z lat 
1884–1951”. 

Do wieczności 
odszedł 8 grudnia 
1968 roku w Warszawie 
i tam na cmentarzu ewangelickim 
przy ul. Młynarskiej został pocho-
wany. 

Postać księdza biskupa Karola Kotuli zawsze 
budziła odczucie, iż znajdujemy się w bliskości 
osoby uduchowionej. Rozważnie zabierał głos, 
budził refleksję religijną oraz potrafił roztropnie 
i skutecznie reprezentować polskie nastawienie 
narodowe bez względu na to, gdzie się znajdo-
wał i jakie wykonywał zadania.
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M*A*S*H* 

Amerykański serial M*A*S*H*, który 
był emitowany w zachodniej telewi-
zji od początku lat siedemdziesiątych 
do 1983 roku i zdobył 45 różnych 
nagród, a do 133 został nominowa-
ny, uważany jest za kultową i najlep-
szą komedię wszech czasów. Ale nie 
wszyscy wiedzą, że ten antywojenny 
film o zatraconych w używkach mło-
dych lekarzach polowych podczas 
wojny koreańskiej ma swój pierwo-
wzór literacki. Teraz ta książka wy-
dana w USA w 1968 roku autorstwa 
Richarda Hookera, a w rzeczywisto-
ści piszącego pod tym pseudonimem 
wojskowego chirurga Hiestera Ri-
charda Hornbergera ukazała się po 
raz pierwszy w Polsce. Nie wszyscy 
również wiedzą, że Mobilny Chirur-
giczny Szpital Wojskowy, czyli MASH 
opowiada o wydarzeniach, które na-
prawdę miały miejsce.

Greckie Wakacje

Wedle zasady, że w sezonie urlopo-
wym najlepiej sprzedają się filmy 
o wakacjach do polskich kin weszła 
właśnie komedia pod tytułem Grec-
kie wakacje. Oczywiście polscy dys-
trybutorzy jak zwykle przedobrzyli 
przy tłumaczeniu oryginalnego ty-
tułu Good Life, zdradzając w ten 
sposób miejsce akcji filmu i chcąc 
prawdopodobnie nawiązać do suk-
cesu kasowego kultowych komedii 
romantycznych sprzed dwudzie-
stu lat Moje wielkie greckie wese-
le i jego kontynuacji oraz podwie-
szając się dodatkowo pod klasykę 
kina amerykańskiego z 1953 roku 
z udziałem Audrey Hepburn i Ge-
gorego Pecka w filmie Rzymskie 
wakacje. Oczywiście komedia re-
żyserki Bonnie Rodini ma niewiele 
wspólnego z wyżej wymienionymi, 
ale tak samo jak one nastraja pozy-
tywnie do życia.

Lisa Gerrard 

Australijska wokalistka i kompo-
zytorka Lisa Gerrard znana jest 
przede wszystkim ze współpracy 
w latach osiemdziesiątych z zespo-
łem Dead Can Dance, a w nowym 
stuleciu ze współtworzenia mu-
zyki filmowej z takimi wybitnymi 
twórcami jak Hans Zimmer, Ennio 
Morricone i Zbigniew Preisner. Tym 
razem przyszła kolej na współpra-
cę z kolejnym filmowym kompozy-
torem i producentem muzycznym 
z Los Angeles Marcello De Francisci, 
której efektem jest świeża na ryn-
ku i długo oczekiwana płyta Exau-
dia. Śpiewająca kontraltem artyst-
ka najczęściej wykonuje piosenki 
w eksperymentalnym przez siebie 
wymyślonym języku, ale również 
po angielsku. Na nowej płycie znaj-
duje się siedem elektronicznych 
utworów z wywołującym ciarki 
przepięknym wokalem Lisy.

KSIĄŻKA FILM MUZYKA

Marek Hause

Nowy kapelan Ewangelickiego  
Duszpasterstwa Wojskowego

Szanowni Państwo,

urodziłem się 25.05.1983 roku w Bielsku-Białej. Wychowywałem się 
w Szczyrku, gdzie skończyłem szkołę podstawową. Dalszą naukę kon-
tynuowałem w Bielsku-Białej. Studia w Warszawie po rocznym stypen-
dium w Lipsku zakończyłem w 2008 roku.

Moją służbę w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP rozpoczą-
łem w 2008 r. jako wikariusz w tyskiej parafii. Decyzją Biskupa Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP swoją służbę na przestrzeni minio-
nych lat kontynuowałem w Gorzowie Wielkopolskim, Łowiczu, Kutnie 
i Płocku. Od 2016 roku służę jako proboszcz w Kluczborku. 

Mam to szczęście, że od 2009 roku jestem w związku małżeńskim 
z kochaną żoną Dorotą, z którą wychowuję troje wspaniałych dzieci. 
Syna Jakuba – 9 lat, córkę Polę – 5 lat oraz córkę Kornelię – 8 miesięcy.

Służbę w Kościele od 2004 do 2012 roku łączyłem ze stanowiskiem 
cywilnego kapelana wojskowego. W 2011 roku ukończyłem kurs szko-
lenia kadr rezerwy oficerskiej w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lą-
dowych we Wrocławiu. 

Z dniem 4 lipca 2022 roku zostałem powołany do korpusu kapela-
nów Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.

Decyzją Ewangelickiego Biskupa Wojskowego moją służbę w Woj-
sku Polskim będę łączył z Wojskami Obrony Terytorialnej. Jestem do 
Państwa dyspozycji. Służę pomocą i mam nadzieję budującym słowem.

Życzę wszystkim żołnierzom oraz pracownikom cywilnym Wojska 
Polskiego Bożego błogosławieństwa w życiu rodzinnym i zawodowym, 
żołnierskiego szczęścia w służbie oraz wytrwałości na każdy dzień.

ks. ppor. Mateusz Łaciak



„Pan mój i Bóg mój”.  J 20,28

Z okazji Święta Wojska Polskiego 
wszystkim Żołnierzom Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pracownikom Resortu Obrony 
Narodowej życzę radości i dumy z pełnienia zaszczytnej służby dla naszej Ojczyzny.  
Szczęścia osobistego i rodzinnego, wiele sił i determinacji oraz przeświadczenia,  że tym, który 
błogosławi i strzeże, jest Pan mój i Bóg mój. Szczęść Boże.

bp Marcin Makula
wraz z kapelanami i pracownikami EDW


