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�Geneza�

Ka»d¡ wielk¡ zmian¦ w moim »yciu poprzedzaªy, dziwne, niezrozumiaªe
wtedy dla mnie i bardzo charakterystyczne sny. W 1989 roku, jako Student
I roku Prawa Kanonicznego na KUL w Lublinie, byªem szcz¦±liwym, mªodym
Polakiem. Czasy mojego dzieci«stwa i mªodo±ci w PRL, naprawd¦ byªy bar-
dzo szcz¦±liwe. Przed pierwszym egzaminem z Prawa Rzymskiego, miaªem wiele
obaw, jak ka»dy student Prawa czy to administracyjnego czy kanonicznego, zda-
waªem sobie spraw¦, »e na 30 zdaj¡cych, zdaj¡ ±rednio 2-3 osoby przy pierwszym
podej±ciu. To byª dla mnie stres nie do opisania, bior¡c pod uwag¦ fakt, ze zda-
waªem sobie spraw¦ z tego, »e moi Rodzice robili cuda, »eby zapªaci¢ za moja
edukacj¦ i moja stancj¦ w Lublinie. Moja wdzi¦czno±¢ w stosunku do Rodziców
powi¡zana ze ±wiadomo±ci¡ trudno±ci jakie stoj¡ przede mn¡ (Prawo Rzymskie),
oraz wizj¡ przyszªych wydatków ponoszonych przez Rodziców i ich po±wi¦cenie,
które mogªo by¢ udaremnione przez moj¡ nieuwag¦ lub humor egzaminatora
sprawiªy, »e stres w jakim »yªem byª wi¦kszy ni» kiedykolwiek. I oto ukazaªa si¦
wizja mojej przyszªo±ci w krótkim ±nie, którego nie rozumiaªem jeszcze wtedy,
ale zrozumiaªem go ju» po niespeªna 2 miesi¡cach. Pewnej nocy, kiedy usn¡ªem
z ksi¡»k¡ pod gªow¡, przy±niª mi si¦ dziwny obraz. Mówi¡c konkretnie przy±niªy
mi si¦ buty, a raczej wojskowe nogi do kolan i wojskowe buty . . . obraz byª o tyle
dziwny, »e widziaªem grup¦, formacj¦ nóg w wojskowych butach, rytmicznie bie-
gn¡cych po piachu. Kurz byª tak wielki, »e buty za chwil¦ byªy ju» czarno-siwe.
Te nogi w tych wojskowych Ranger-sach biegªy pi¡tkami . . . . Noc si¦ sko«czyªa,
ale mój sen, nie dawaª mi spokoju. �wi¦ta Bo»ego Narodzenia w 1989 roku, jak
rok wcze±niej i we wcze±niejszych latach, byªy cudowne, rodzinne, mro¹na zima
i wspaniaªa atmosfera, skromne prezenty dla ka»dego i cukierki na choince, Wi-
gilia i Pasterka. Zawsze kochaªem te ±wi¦ta, . . . jeszcze wtedy nie s¡dziªem, »e
nast¦pne b¦d¡ ju» nieco odmienne.
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�Bo»e Narodzenie w 13 DBLE �

Djibouti, Afryka �

Moja przemiana :

Kiedy czªowiek szuka rozwi¡zania, usilnie i nieustannie, to rozwi¡zanie si¦
pojawi. W moim »yciu, tak si¦ wªa±nie staªo. Nie b¦d¦ ukrywaª, »e moje dalsze
losy mog¦ zawdzi¦cza¢ jednemu aktorowi polskiemu, chyba ka»dy go zna a jest
nim ni kto inny tylko Pan Marian Kociniak. Tak wªa±nie i nie inaczej, »ycie
jako skªadowa zbiegów okoliczno±ci oraz tzw. Szcz¦±cia i tzw. Przeznaczenia,
po obejrzeniu wspaniaªego 3-cz¦±ciowego �lmu pod tytuªem : �Jak rozp¦taªem
II Wojn¦ �wiatow¡� � daªo mi pomysª, który na pocz¡tku absurdalny i wr¦cz
fantastyczny, staª si¦ moj¡ now¡ drog¡ »yciow¡. I nie mówi¦ tego �nad wyraz�,
to naprawd¦ byªa moja droga »yciowa, trwaj¡ca 5 przepisowych lat. Patrz¡c z
perspektywy, mog¦ ±miaªo powiedzie¢, »e ty byªy najpi¦kniejsze lata w moim
skromnym »yciu.
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Po kilku miesi¡cach które odmieniªy moje »ycie na inne, bardziej niezale»ne
i bardziej m¦skie, nadszedª ten czas, ten wspaniaªy czas �wi¡t Bo»ego Narodze-
nia. W mi¦dzy czasie zapomniaªem o innych �wi¦tach (poza Wielkanocnymi),
poniewa» »ycie Legionisty nie zawsze daje mu czas na pami¦tanie o swojej prze-
szªo±ci i rodzinnych tradycjach.
Pami¦tam, »e 24 Grudnia 1990 roku rankiem o 6.00, mój Pluton sko«czyª sªu»b¦
wartownicz¡ w Regimencie. Id¡c do kwatery, sªyszaªem jak co dzie« ±piew z Me-
czetu, który byª nieopodal : wysoka wie»a z czerwonym sªo«cem w tle, gªo±niki
rozstawione na cztery strony ±wiata i ten ±piew, który pami¦tam do dzisiaj. Sze-
dªem po piasku w ju» zakurzonych Rangersach i w stroju Uroczystym do mojej
kwatery, zm¦czony i gªodny. Tu» przy mojej kwaterze byªa klatka druciana,
dosy¢ du»a okoªo 2x2 metry i okoªo 1,5 m wysoko±ci. W tej klatce mieszkaª
nasz przyjaciel, niemowa, pstrokaty o czarno-czerwonych oczach � to byª Nasz
Kompanijny Gepard, prawdziwa mªoda Bestia, prawdziwy Gepard - u którego
sp¦dziªem w klatce cz¦±¢ nocy, tak wªa±nie, wracaj¡c z miasta w dniu wolnym w
stanie mocno wskazuj¡cym, postanowiªem da¢ mu je±¢ i jak postanowiªem tak
te» zrobiªem. Problem powstaª w momencie, kiedy daªem mu caªe moje zapasy
z mojej lodówki, tak byªem zachwycony jego apetytem i tak byªem zm¦czony,
»e usn¡ªem w jego klatce, dzi¦ki Bogu razem z nim, bo tak si¦ najadª, »e te»
usn¡ª ! . . . Tak wi¦c spali±my razem do okoªo 7.15, kiedy to Kapral Szef z mojej
Sekcji, poszukuj¡c mnie od ponad jednej godziny, tak»e postanowiª nakarmi¢
naszego pupila, którego ja nazywaªem �Bolkiem� (od Bolek i Lolek).
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Ale wracaj¡c do Naszych Wspaniaªych �wi¡t, 24 grudnia 1990, godzina
11.00, pobudka po sªu»bie, obiad. Przygotowania do �wi¡t byªy ju» w trak-
cie. Wielkie przygotowania, zgieªk, kurz z piachu, temperatura okoªo 28 stopni
Celsiusa. Caªe szcz¦±cie, »e omin¦ªa mnie przyjemno±¢ monta»u wszystkich de-
koracji ! . . . O dziwo byªy ±wierki, zielone, cudowne i pachn¡ce, przyleciaªy do
nas z samego rana samolotem armii francuskiej, nie byªo ich wiele, mo»e 6 lub 8,
pono¢ jak co roku. Byªy tak»e pudªa z dekoracjami. Po wielu miesi¡cach bardzo
trudnej sªu»by, najpierw w zimnych wojskowych francuskich Farmach Instruk-
cyjnych (Bel-Air) a potem na pustyni w gªodzie i ci¡gªych ¢wiczeniach, to byª
najpi¦kniejszy widok, który ±cisn¡ª mi serce i przypomniaª mi lata szcz¦±liwe,
lata dzieci«stwa, moj¡ Rodzin¦.
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W tym dniu, nawet zwyczajnie obowi¡zuj¡ca sjesta byªa anulowana, zreszt¡
nikt nie my±laª o sje±cie. My±l¦, i wiem, »e widok tych kilku ±wierków � jeszcze
zielonych ±wierków, oczarowaª wszystkich w sposób magiczny, nikt nie byª zm¦-
czony, nikt nie pytaª kiedy b¦dzie przerwa, nikt nie narzekaª na temperatur¦
itp. . . .
W Legii nie ma Religijnych podziaªów, nie ma rasizmu, nie ma biednych i boga-
tych. Zaraz po obiedzie, mój pluton, doª¡czyª do reszty, pomoc byªa konieczna.
Niedospani, ale szcz¦±liwi, niby zm¦czeni, ale peªni energii, pomagali±my rozsta-
wia¢ namioty, scen¦ i stoªy. To byªo naprawd¦ wielkie przedsi¦wzi¦cie. W sumie
kilkaset osób, czyli wi¦kszo±¢ z poªowy naszego Regimentu, oraz zatrudnieni
mieszka«cy Djibouti, uczestniczyªo w przygotowaniach.
Nastaª wieczór, ciepªy afryka«ski wieczór. To byªa godzina 19.00. Apel Regi-
mentu, �agi i warta przy �agach. Przemówienie Puªkownika Le Flem � Dowódcy
13 DBLE, mojego Dowódcy. Wszyscy w galowych mundurach, na baczno±¢.
Pi¦kna mowa naszego Dowódcy Regimentu, byªa pocz¡tkiem swoistej wolno±ci,
braterskiej wolno±ci i pozwolenia na powrót do wspomnie« . . . a raczej realizacji
tego co wynie±li±my z naszych katolickich domów, czyli tradycji . . . . O dziwo,
moi przyjaciele muzuªmanie, byli przy mnie i tak»e modlili si¦. Powiedzieli mi,
»e Jezus jest ich Prorokiem i to jednym z Najwa»niejszych. Co wi¦cej, Japo«-
czycy i Chi«czycy, Hindusi i Afryka«czycy, modlili si¦ razem zemn¡ i ka»dy we
wªasnym j¦zyku. To nie byª przymus ani wymuszenie, uwierzcie mi, »e ka»dy
modliª si¦ i byª szcz¦±liwy ! . . . to byªo jedno z najwspanialszych momentów w
moim »yciu, zrozumiaªem, ze pomimo ró»nic kulturowych, narodowo±ciowych,
religijnych i obyczajowych, my wszyscy mo»emy si¦ ª¡czy¢ w imi¦ Jezusa, który
jest znany i uznany ! To byª dla mnie swoisty szok kulturowy, który pozbawiª
mnie zupeªnie moich, je»eli je miaªem, uprzedze« co do innych nacji. W wiel-
kim namiocie, przed którym staªy niezliczone ilo±ci stoªów, podzielone na kolory
poszczególnych Kompanii i Plutonów, na wielkiej, wspólnej scenie, przez caªy
wieczór odbywaªy si¦ przedstawienia : od �w. Mikoªaja, przez �wi¦t¡ Rodzin¦ :
Maryj¦, Jezusa i Józefa do wy±piewania Kol¦d w kilkunastu j¦zykach, trwaªa
cz¦±¢ uroczysta, której ja byªem obserwatorem.

Aktorami byli moi koledzy : Portugalczycy, Hiszpanie, Japo«czycy, Niemcy,
Amerykanie, Afryka«czycy, Norwegowie, Anglicy, Hindusi, Chi«czycy i inni moi
Bracia . . . co prawda nie wiele rozumiaªem z ich ªamanego francuskiego ! . . . ale
uwierzcie mi, »e tak wspaniaªej atmosfery w tak ró»norodnym j¦zykowo ±rodo-
wisku, nie doznaªem nigdy wcze±niej . . .
Potem wspólny posiªek i znowu ±piew ! .. tak, Legia ±piewa i dba o pªuca swoich
»oªnierzy, Kolendy, Kolendy i jeszcze raz Kolendy. Tak naprawd¦ w tym wªa-
±nie momencie, zorientowaªem si¦, »e my wszyscy, niezale»nie od narodowo±ci,
±piewamy te same Kolendy ! . . . to byªo najwspanialsze uczucie w moim »yciu.
Poczucie alienacji � znikªo, najzupeªniej znikªo w mojej gªowie. Staªem si¦ in-
nym czªowiekiem, zyskaªem nowy, lepszy charakter, moja osobowo±¢ staªa si¦
bogatsza, lepsza.
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Epilog :

Teraz jestem i czuj¦ si¦ bardziej tolerancyjny, bardziej kocham innych ludzi z
innych krajów, poniewa» wiem, »e oni tak»e ±piewaj¡ Kolendy, oni tak»e szanuj¡
i czcz¡ Jezusa i jego �wi¦t¡ Rodzin¦ .. oni tak»e kochaj¡ i chc¡ by¢ kochani . . . Te
pierwsze �wi¦ta Bo»ego Narodzenia w nieistniej¡cej ju» dzisiaj 13 Póª Brygadzie
Legii Cudzoziemskiej, byªy dla mnie doznaniem cudownym, zupeªn¡ odmian¡
mojego spojrzenia na ±wiat, na innych ludzi. Kolor naszej skóry i nasz j¦zyk
nie ma znaczenia. Albo jeste± dobrym czªowiekiem, albo zªym. Teraz czuj¦ si¦
bardziej zobowi¡zany do walki o prawa ludzi, demokracj¦ i wolno±¢ ka»dego z
nas � ka»dego z mieszka«ców naszej Planety, poniewa» wiem, »e ró»nice, które
nas dziel¡ s¡ niczym w stosunku do tego co czujemy . . . a czujemy i odczuwamy
to samo . . . wszyscy chcemy Pokoju i wszyscy pragniemy szcz¦±cia dla Naszych
Rodzin . . ..
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