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LIBER DEFUNCTORUM 

 

Ks. dr Marian Ejsmont  

(23 XI 1938 – 22 I 2012) 

 

Ksiądz dr Marian Ejsmont urodził się 23 listopada 1938 r. w Zubrzycy Małej,  

miejscowości położonej na wschód od Białegostoku, w pobliżu obecnej granicy 

państwa1. Jego rodzice byli rolnikami. Ochrzczono go w kościele parafialnym w 

Odelsku, który obecnie znajduje się na terytorium Białorusi2. Do szkoły podstawowej 

uczęszczał w Wojnowicach i Babikach. Po jej ukończeniu (1952) kształcił się w Niższym 

Seminarium Duchownym Księży Salezjanów w Różanymstoku (klasa VIII i IX), a 

następnie w salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Aleksandrowie Kujawskim 

(klasa X). Ponieważ władze państwowe odebrały Zgromadzeniu prawo prowadzenia 

szkoły, w tym samym mieście, już w liceum państwowym, ukończył klasę XI i uzyskał 

świadectwo maturalne (1956).  

W 1956 r. podjął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki 

Częstochowskiej, ale w następnym roku zdecydował się na wstąpienie do 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów w Dębowcu, gdzie rozpoczął nowicjat (19 

IX 1957). Skierowano go do Krakowa dla zdobycia formacji teologicznej, potrzebnej w 

posłudze kapłańskiej (1958-64). Klerycy saletyńscy kształcili się wówczas w krakowskim 

Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Śluby wieczyste złożył w 

Zgromadzeniu w 1961 roku. Święcenia prezbiteratu otrzymał w Krakowie (11 VI 1964). 

Udzielił ich ks. bp Julian Groblicki. Obronił pracę licencjacką (licencjat rzymski) Życie i 

działalność naukowa ks. Władysława Szczepańskiego, napisaną pod kierunkiem ks. 

                                                           
1
 Biogram sporządzony na podstawie akt personalnych Kurii Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie; 

zob. A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1945-1992, Cz. 2 - Słownik, 
Olsztyn 2007, s. 68. 

2
 Po II wojnie światowej i zmianie granic państwowych katolicy z Zubrzycy należeli do parafii 

Szudziałowo. W 1951 r. wybudowano kościół w pobliskich Minkowcach, a w 1975 r. erygowano parafię 
(dekanat Krynki); zob.  Spis kościołów i duchowieństwa Archidiecezji Białostockiej 2008, Białystok 2008, 
s. 279-280. 
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prof. Stanisława Grzybka. Przez rok pracował w Krzeszowie jako katecheta (1964-65), 

po czym został skierowany na dalsze studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

(1965-69). Jego specjalizacją był Stary Testament. Obronił pracę magisterską Badania 

ks. Władysława Szczepańskiego nad mieszkańcami Palestyny pierwotnej w świetle 

ostatnich wyników badań archeologicznych.  

Powrócił do pracy w duszpasterstwie i w tych warunkach przygotowywał 

rozprawę doktorską. Pracował w Dębowcu (diecezja przemyska, 1969-70), w Łętowie 

(archidiecezja krakowska, 1970-71), w Trzciance (diecezja gorzowska, 1971-73). 

Pracując w Trzciance, zdobył zawodowe prawo jazdy kategorii C.   

13 maja 1972 r. obronił rozprawę doktorską, której promotorem był ks. prof. dr 

hab. Stanisław Łach. Rozprawa nosiła tytuł Złorzeczenia w Psalmach (ich forma, treść i 

geneza). Następnie został katechetą w parafii saletyńskiej Warszawa- Stare Włochy 

(1973-74) i w 1974 r. przeniósł się do Krakowa. Podjął wykłady z teologii biblijnej w 

Studium Przywydziałowym Papieskiego Wydziału Teologicznego, a także w Instytucie 

Zakonnym Sióstr Miłosierdzia oraz u Sióstr Sercanek. Był wówczas asystentem ks. prof. 

Stanisława Grzybka3. Został członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa 

Teologicznego.  

W październiku 1975 r. podjął obowiązki wikariusza parafii Gdańsk-Sobieszewo. 

Przez pół roku przebywał w klasztorze Ojców Karmelitów w Wadowicach (luty – lipiec 

1976). Katechizował w parafii Kobylanka (diecezja tarnowska, 1976-77). Był 

rezydentem w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Olsztynie (10 VIII 1977). Został 

przyjęty do pracy w diecezji warmińskiej 10 X 1977 przez bpa Józefa Drzazgę, biskupa 

warmińskiego, który zamierzał stworzyć silną pracownię hozjańską i dlatego 

poszukiwał odpowiednio przygotowanych pracowników. Do duchowieństwa diecezji 

warmińskiej inkardynował go biskup warmiński Józef Glemp, 30 X 1980. Powierzono 

mu w opiekę, jako rektorowi, Kaplicę Jerozolimską w Olsztynie (4 XII 1980). W sierpniu 

1981 r. brał udział w liturgii podczas strajku w Olsztyńskich Zakładach Graficznych. 1 

lipca 1983 r. został wikariuszem parafii św. Józefa, a następnie penitencjarzem w 

konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie (1 VII 1984). Powierzono mu, jako proboszczowi, 

zarząd parafii Ełdyty Wielkie (27 X 1986 – 30 VI 1990), lecz zrezygnował z tej funkcji ze 

względów zdrowotnych. Na ile mógł, nadal udzielał się w duszpasterstwie. Zastępował 
                                                           

3
 Ks. dr M. Ejsmont był współredaktorem książki Biblia na co dzień, wydanie I i II. 
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olsztyńskich kapelanów w szpitalu psychiatrycznym, chorób płuc oraz w szpitalu 

miejskim.  

Ks. dr Marian Ejsmont pragnął być wykładowcą Pisma Świętego. To marzenie 

mógł częściowo zrealizować w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w 

Olsztynie. Tutaj, w Studium Teologii dla Świeckich, uczył teologii biblijnej (1982/3-

1997/8)4. Był również wykładowcą w Warmińskim Wyższym Studium Katechetycznym 

w Gietrzwałdzie (1979-85)5. 

Ponieważ stan jego zdrowia się pogarszał i ks. dr Marian Ejsmont wymagał stałej 

opieki, dlatego przeniósł się z własnego mieszkania do Konwiktu Księży Warmińskich. 

Zmarł w 22 stycznia 2012 r. Olsztynie, zaopatrzony kilka dni wcześniej sakramentami 

świętymi na drogę do wieczności. Liturgia pożegnania zmarłego Kapłana odbyła się 25 

stycznia 2012 r. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie, zaś 

uroczystości pogrzebowe miały miejsce 26 stycznia 2012 r. w katedrze białostockiej 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił 

ks. abp Wojciech Ziemba, metropolita warmiński. Doczesne szczątki ks. dr. Mariana 

Ejsmonta spoczęły na białostockim cmentarzu farnym. 

Bp Jacek Jezierski, Olsztyn 

                                                           
4
 Zob. K. Parzych, Wykładowcy Studium Pięcioletniego w latach 1981/82-1997/98, w: M. 

Borzyszkowski, M. Dagiel (red.),  Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie „wczoraj i 
dziś” 1979-1999, Olsztyn 1999, s. 42. Problem stwarzał jego wykład o grzechu pierworodnym. 
Dochodziło do gorących dyskusji ze studentami, którzy uważali, że poglądy ks. doktora odbiegają od 
tradycji teologicznej.  

5
 Zob. J. Guzowski (red.), 50 lat służby Kościołowi. Warmińskie Wyższe Studium Katechetyczne w 

Gietrzwałdzie, Olsztyn 1996, s. 102. 


