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Tytułem wstępu 

Puszczykowo, 5 luty 2020 r.

TYTUŁEM WSTĘPU

O
d samego dzieciństwa drążyła mnie myśl o napisaniu opowiadania, po-
wieści, wspomnień… Przez kawał dorosłego życia pisałem do kilku 
czasopism,  m.in.  do „Mszy św.” . Tam na Dzień Matki – rok po Jej 

śmierci († 7 VI 1972) zamieściłem „List do mojej Mamy” którego maszynopis za-
mieszczam poniżej.

Pisałem dość dużo do Biblioteki Kaznodziejskiej mniej więcej w latach 1968-
1980, dostałem jednak zakaz od ks. abp. Baraniaka po zbyt realistycznym przykła-
dzie z Winiar (Stefan – Wojtek).

Potem przyszedł czas na regularne pisanie artykułów do „Przewodnika Katolic-
kiego”, w tym reportaży z podróży do Brazylii. Po podróży napisałem też refleksje 
do miesięcznika „W drodze” pt. „Powszechny czy diecezjalny” o losie misjonarzy 
skazanych na własną zaradność.

Autor „Wspomnień” z Mamą
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Mielec

MIELEC

T
ytuł rozdziału napisałem dużymi literami – BO TO JEST NAPRAWDĘ 
DLA MNIE WAŻNE MIEJSCE. Tu mam dokument urodzenia i tu mam 
metrykę chrztu w kościele św. Mateusza na Starówce. Tu też przez parę 

miesięcy dojrzewałem pod sercem Mamy na ul. Limanowskiego. Tu wraz z Mamą, 
chociaż nieświadomie, przeżywałem więzienie mego Ojca na kilkanaście dni przed 
urodzeniem, a na urodzenie zapewne Mama zdecydowała się wybrać do Pietropo-
la, do swej mamy. Po drodze bóle porodowe zmusiły ją by skorzystała ze szpitala  
w Tarnobrzegu i tu w drodze do babci przyszedłem na świat. Daleka krewna, Józefa 
Skrzypek, mieszkająca w Tarnobrzegu wyciągnęła do nas pomocną dłoń. Przygarnę-
ła mnie na 2 tygodnie. Jej córka Teresa do dziś opowiada, że to ona przez pierwsze 
dni mnie kąpała. Dziś Teresa jest emerytowaną nauczycielką WF i mieszka w Gdań-
sku (dzięki jej za kąpiele!).

Po kilkunastu dniach Mama wróciła do Mielca, do wynajmowanego mieszkania.
Tu mnie zgłosiła do Urzędu Stanu Cywilnego i tu mnie ochrzciła z pomocą 

mych chrzestnych, Aleksandra Jaskota i Zofii Majka. Za datę wybrali 9 maja 1943 r. 
Chrzcił mnie ks. dr Tomasz Rzepka, który po latach uczył mnie w szkole nr 1 przy 
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Poznańskie seminarium (1961-1967)

POZNAŃSKIE SEMINARIUM (1961-1967)

P
iękną SIMKĄ z otwieranym dachem, za godzinę byliśmy w Poznaniu. 
Na trasie między Seminarium a Katedrą w Poznaniu spotkaliśmy księdza  
w średnim wieku i kilku młodzieńców w sutannach. Okazało się, że 

akurat ks. rektor Władysław Pawelczak prowadził czterech kleryków na egzamin  
z patrologii do ks. profesora Józefa Nowackiego do Archiwum. Ks. profesor był 
chory i w ten dzień egzaminy przyjmował w domu.

Po krótkiej wymianie zdań rektorów ks. Pawelczak, zwracając się do mnie po-
wiedział: o niech pan idzie do Katedry pomodlić się, a ja jak będę wracał od profe-
sora Nowackiego, to po pana wstąpię, i tak się stało. Do dziś nie pamiętam, czy ka-
zał mi ks. rektor przepisać adres Seminarium z gnieźnieńskiego na poznański? Czy 
tak już dla historii zostało. Po rozmowie oddał mnie pod opiekę kleryka Mariana 
Cynki, który w tym roku zajmował się klerykami z pierwszego kursu. Ten wypełnił 
swoje zadanie. Oprowadził mnie, przespacerowaliśmy kółko po obwodzie ogrodu 
seminaryjnego, a rektor powiedział – zostawimy dokumenty i na adres do Mielca 
przyślemy panu powiadomienie o decyzji ks. arcybiskupa. W tym dniu wróciłem do 
Siekierek z powiadomieniem o mej decyzji wstąpienia do Seminarium.

Prawie kleryk
Chyba tylko na jedną noc zatrzymałem się w Siekierkach. Też ciężko było  

z miejscem do spania – jeszcze stary budynek – pokój, kuchnia. I wracałem do 
Mielca. Tam wir prac rolniczych, ludzie, z którymi się zżyłem przez ostatnie pięć lat.

Przyszło powiadomienie o przyjęciu do Seminarium. Myślę, że z Wojtkiem  
i ciocią podzieliłem się tą wiadomością.

Po wakacjach jadę do Poznania – Siekierek. Pożegnanie dość dużo kosztowało 
mnie uczuciowo! W Siekierkach, jeszcze przed dniem rozpoczęcia roku akademic-
kiego – we wspomnienie liturgiczne Władysława z Gielniowa – zbieranie pyrek. 
Niemiłosiernie bolały mnie krzyże i kolana od tych zbiorów, ale równo ze wszyst-
kimi zbierałem.

Taki byłem „mądry”, że nie zameldowałem się do miejscowego proboszcza w Sie-
kierkach, że idę do Seminarium. Ten, dobry człowiek, ks. Florian Konieczny, dopiero 
po kilku tygodniach odnalazł mnie w refektarzu w Seminarium! Co za trąba ze mnie 
była. Ks. Florian otoczył mnie sercem, życzliwością i gotowością pomocy materialnej. 
A na pierwsze ferie świąteczne przygotował mi prezenty (pamiętam piżamę, słodycze 
i inne rzeczy). Ja niestety dla niego nic nie miałem przygotowanego. Nie znaliśmy 
tych zwyczajów. A jego siostra Ludka, to był dla mnie anioł-człowiek.
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KAPELANIA

KAPELAN NA „LUTYCKIEJ” (1973-1981)

D
ekret, a raczej w pierwszej fazie zaproszenie do Kanclerza x. dra T. Jabłoń-
skiego odebrałem z miłym zaskoczeniem. Pytał mnie jednak, czy podejmę 
się pracy w nowo otwieranym Szpitalu Wojewódzkim na ul. Lutyckiej. 

Zawsze miałem takie nastawienie, że skoro w dniu święceń na kamiennej posadz-

Kopia pisma Kurii Metropolitalnej o zamianowaniu ks. E. Majki na kapelana szpitala



Przemęt (1981-1996)

73

i patrząc w lustro nad umywalką odzywam się: „Księże arcybiskupie – to jest młody 
człowiek, ma jeszcze czas... ale jest poważniejsza sprawa, bo moi koledzy z roku idą 
na parafie, a ja się obawiam czy jakaś dobra parafia jeszcze zostanie dla kapelana 
szpitalnego?”.

W lustrze widzę wyraźny uśmiech ordynariusza i wesoło kręcąc młynek kciuka-
mi palców odrzekł swobodnie: Zobaczymy! Zobaczymy!

Znając Jego błyskawiczny refleks chyba w tym momencie podjął decyzję bo:  
w dniu następnym lub za dwa dni o 17.00 telefonuje do dyżurki szpitala ks. bp Etter 
z zaproszeniem, że mam czym prędzej zjawić się u niego. Odrzekłem, że teraz aku-
rat rozpoczynam obchód chorych, a potem mam mszę św. Mogę być po godz. 19.00. 
Odpowiedzał: To dobrze, będę u mnie w domu czekał na księdza kapelana... i był to 
wieczór decyzji na:

PRZEMĘT (1981-1996)

D
ekret na moją pierwszą placówkę proboszczowską odebrałem bodajże  
w moje imieniny, 13 października 1981 r., data objęcia placówki – 20 paź-
dziernika 1981 r. Tydzień czasu na spakowanie. Cóż mógł mieć kapelan do 

pakowania? – skromny pokój przy Obor-
nickiej 206, a potem Os. Chrobrego 15/69 
i zawartość dyżurki kapelana w pewnym 
procencie. Meble otrzymałem swego 
czasu od naszej seminaryjnej dentystki  
P. Stefanii Winkler – Panie świeć nad jej 
duszą! Biurko, szafa, stolik, fotel, zdo-
byczny tapczan, telewizor i parę innych 
rzeczy z odzieżą – zmieściły się w wóz 
transportowy, który zorganizowała dyrek-
tor szpitala Barbara Rajnowska. Tym spo-
sobem okazała życzliwość kapelanowi 
szpitala – świeć też Panie nad jej duszą!

Całym sercem w organizację prze-
prowadzki włączyła się moja niezastą-
piona opiekunka p. Marianna Siemiąt-
kowska i ona też zdecydowała się ze 
mną jechać na nową placówkę do odle-
głego od Poznania Przemętu. Moja kochana Opiekunka w życiu kapelańskim,  

Marianna Siemiątkowska
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Złoty Jubileusz Kapłaństwa 1967-2017
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Pożegnanie z Mosiną 30.06.2018

Początek pożegnalnej liturgii
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