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Ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek –
wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie

Wstęp
W kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu został pochowany biskup diecezji łu-

ckiej na Wołyniu ks. biskup Adolf Piotr Szelążek. Ostatnie trzy i pół roku jego życia 
związane były z podtoruńską miejscowością Zamek Bierzgłowski. Historia życia 
Biskupa jest dobrą ilustracją tego, jakie koleje losu przechodziła nasza ojczyzna od 
końca XIX do połowy XX w.

Adolf Piotr Szelążek urodził się 301 lipca 1865 r. w Stoczku Łukowskim na Podla-
siu jako syn Stanisława i Marianny z domu Grigoriew (Gregoriew), miał starszego 
brata Władysława (1863–1941) i młodszego Juliana (1867 r.)2. Pierwsze lata jego 

1 Archiwum Parafialne w Stoczku Łukowskim, Akta urodzonych Parafii Stoczek od 1862 do 
1874, k. 95. W licznych biografiach Adolfa Piotra Szelążka jako dzień jego narodzin podawany jest 
1 sierpnia 1865 r. Data ta znalazła się także w autobiografii biskupa, powstałej pod koniec jego 
życia, a przechowywanej w Archiwum Generalnym Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus w Podkowie Leśnej (dalej: AGCST), Autobiografia, sygn. APSZ Aa 1-1. Zob.: Autobiografia 
ks. biskupa Adolfa Szelążka, [w:] Ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek: człowiek, pasterz, założyciel, 
red. E. Karwowska, Toruń 1999, s. 83. Ponieważ nie ma podstaw, które pozwalałyby na stwierdze-
nie, że akt chrztu biskupa został spisany z błędną datą jego urodzenia, przyjmujemy właśnie tę 
datę, odnotowaną w autentycznych źródłach metrykalnych. Zauważmy, że znane są też przedwo-
jenne publikacje, niezależne od siebie, gdzie ta data została odnotowana. Zob.: np. Z okazji kon-
sekracji J. E. ks. Biskupa Sufragana Płockiego, Kurier Płocki, R. 4, 1918, nr 268, s. 1: ks. biskup 
Szelążek przyszedł na świat 30 lipca 1865 r. w Stoczku Łukowskim; Księga Pamiątkowa Siedlczan, 
s. 480: urodził się 30 lipca 1865 r. w Stoczku Łukowskim. Data ta, 30 lipca, musiała więc być znana 
i opierała się zapewne na jakichś dokumentach. 

2 Podstawowa literatura dotycząca życia ks. Biskupa A.P. Szelążka: M. M. Grzybowski, Szelążek 
Adolf Piotr, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 7, Warszawa 1983, s. 217–230; L. Zygner, 
Biskupa Adolfa Piotra Szelążka koncepcja teologii (studium historyczno-teologiczne), Toruń 1998, 
ss. 235; B. E. Karwowska, Ks. bp Adolf Piotr Szelążek wierny świadek Chrystusa, Podkowa Leśna 
2000, ss. 212; R.K. Prokop, Sylwetki Biskupów Łuckich, Biały Dunajec-Ostróg 2001, s. 201–212, 
217–218; W. Rozynkowski, Ks. bp Adolf Piotr Szelążek – biskup łucki, wygnaniec w Zamku 
Bierzgłowskim, Na Rubieży, nr 79, 2005, s. 31–33; W. Rozynkowski, Szelążek Adolf Piotr (1865–
1950), [w:] Toruński Słownik Biograficzny, red. K. Mikulski, Toruń 2010, s. 175–176; B. Karwowska, 
W. Rozynkowski, L. Zygner, Ks. Biskup Adolf Piotr Szelążek. Kapłan – Biskup – Wygnaniec, Podkowa 
Leśna 2010, ss. 106; L. Zygner, Biskup Adolf Piotr Szelążek – polski kanonista końca XIX i pierwszej 
połowy XX wieku, [w:] W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski, red. S. Godek, War-
szawa 2010, s. 285–302; B. Karwowska, W. Rozynkowski, L. Zygner, Gdy się kocha Boga, Kościół, 
swoją Ojczyznę... Adolf Piotr Szelążek (1865–1950), Warszawa 2011, ss. 239; W. Rozynkowski, 
Ks. bp Adolf Piotr Szelążek (1865–1950) – biskup Wygnaniec, pochowany w kościele św. Jakuba, 
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dzieciństwa przysłonił ból osierocenia, gdyż mając niespełna półtora roku zmarła 
mu matka oraz młodszy brat Julian. Jego wychowaniem zajęła się wówczas druga 
żona Stanisława Szelążka – Eleonora z Dobraczyńskich. 

Szkołę powszechną ukończył w Węgrowie, a gimnazjum w Siedlcach. We wrześ-
niu 1883 r. wstąpił do seminarium duchownego w Płocku, 26 maja 1888 r. przyjął 
w katedrze płockiej święcenia kapłańskie. 2 sierpnia 1888 r. otrzymał nominację 
na wikariat w parafii św. Bartłomieja w Płocku. W okresie seminaryjnym dał się 
poznać jako wybitnie zdolny oraz pracowity, dlatego we wrześniu 1889 r. został 
wysłany na dalsze studia do Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie 6 lipca 
1893 r. uzyskał tytuł magistra świętej teologii. Następnie powrócił do Płocka i pia-
stował ważne funkcje diecezjalne: od 1893 r. wykładowcy w seminarium duchow-
nym oraz sekretarza w konsystorzu generalnym, w latach 1896–1904 regensa kon-
systorza, w latach 1902–1910 egzaminatora prosynodalnego oraz cenzora ksiąg, 
w latach 1894–1896 obrońcy węzła małżeńskiego w sądzie biskupim, administra-
tora parafii w Radzikowie (1897–1907) i Orszymowie (1907–1918), od 1902 r. był 
także członkiem kapituły katedralnej płockiej.

Ksiądz A. Szelążek wiele czasu poświęcił także na działalność społeczno-chary-
tatywną. Dostrzegał ubóstwo rodzin, problem bezrobocia i związaną z tym emigra-
cję zarobkową oraz brak edukacji wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym orga-
nizował różne akcje charytatywne, był członkiem, a następnie prezesem Płockiego 
Towarzystwa Dobroczynności (1908–1918), przy którym, z jego inicjatywy, zorga-
nizowano Sale Pracy św. Józefa dla chłopców z dwoma oddziałami: krawieckim 
i stolarskim.

W kwietniu 1904 r. wyjechał ponownie do Petersburga. Został tam delegowany 
przez kapitułę katedralną na jednego z czterech asesorów Rzymskokatolickiego 
Kolegium Duchownego w Petersburgu. Przebywał tam do początku czerwca 1907 r. 

Po powrocie do Płocka zaczął prowadzić zajęcia w seminarium duchownym, 
wykładał: prawo kanoniczne, filozofię, socjologię, ascetykę i ekonomię polityczną. 
W latach 1909–1918 pełnił funkcję rektora seminarium3. W tym czasie odbył staż 
w Instytucie Psychologii Eksperymentalnej w Lipsku, poza tym odwiedził kilka 
ośrodków naukowych w Niemczech oraz we Francji.

[w:] Nowe Miasto Toruń. 750 lat od lokacji, pod red. K. Mikulskiego, P. Olińskiego, W. Rozynkow-
skiego, Toruń 2014, s. 354–368; Sługa Boży ks. bp Adolf Piotr Szelążek. Zapatrzony w Małą Świętą, 
Pisma, t. 1, oprac. H. Augustynowicz, W. Rozynkowski, Kraków 2015; Sługa Boży ks. bp Adolf Piotr 
Szelążek, Ukochani Diecezjalnie… Listy pasterskie, Pisma, t. 2, oprac. H. Augustynowicz, W. Rozyn-
kowski, Warszawa 2016.

3 Zob.: M. Grzybowski, Rektorzy seminarium duchownego w Płocku 1710–2010, [w:] Wyższe 
Seminarium Duchowne w Płocku 1710–2010, red. W. Graczyk, Płock 2010, s. 135–140.
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Wybuch I wojny światowej zastał go za granicą. Po powrocie do kraju zaangażo-
wał się w dzieło reorganizacji Kościoła katolickiego w odradzającym się państwie 
polskim. Od 1916 r. brał udział w posiedzeniach i pracach Konferencji Episkopatu 
Prowincji Warszawskiej jako konsultor biskupa płockiego Antoniego Nowowiej-
skiego. Od marca 1918 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Kościoła Katolickiego 
w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W związku z tymi 
ostatnimi obowiązkami opuścił Płock i zamieszkał w Warszawie. 

29 lipca 1918 r. papież Benedykt XV mianował ks. Szelążka biskupem tytular-
nym Barki i sufraganem płockim. Jego konsekracja odbyła się 24 listopada 1918 r. 
w katedrze płockiej. Podjęte obowiązki w Ministerstwie Wyznań Religijnych zmu-
siły jednak biskupa do spędzania czasu w Warszawie, gdzie zajmował się licznymi 
sprawami kościelnymi. W rządzie premiera Antoniego Ponikowskiego ks. biskup 
Szelążek pełnił kolejno stanowiska: radcy ministerialnego, naczelnika Wydziału Ka-
tolickiego, a wreszcie dyrektora departamentu. Był członkiem polskiej delegacji 
w prowadzonych pertraktacjach pokojowych w Rydze, brał udział w spotkaniach 
odnoszących się do kwestii wyznaniowych i Kościoła katolickiego. W latach 1921–
1925 uczestniczył aktywnie w pracach nad przygotowaniem konkordatu między 
Polską a Stolicą Apostolską, zaś po jego ratyfikacji czuwał nad wprowadzeniem po-
stanowień konkordatu w życie.

Kilka lat po odrodzeniu państwa polskiego po I wojnie światowej dokonano 
nowego podziału administracyjnego Kościoła. I tak, na przykład, istniejąca dotąd unia 
diecezji łuckiej z żytomierską została rozwiązana i na wschodnich ziemiach należą-
cych do Polski powstała samodzielna diecezja łucka. 14 grudnia 1925 r. papież 
Pius XI mianował ks. biskupa Adolfa Szelążka ordynariuszem tejże diecezji. Jego 
ingres do katedry łuckiej odbył się 24 lutego 1926 r.

Od początku swej posługi ordynariusz łucki prowadził aktywną działalność 
duszpasterską i organizacyjną, np.: w 1927 r. zwołał synod diecezjalny, pierwszy od 
przeszło 200 lat; do 1939 r. utworzył ponad 70 nowych parafii; założył Seminarium 
Duchowne Wschodniego Obrządku w Dubnie (1928 r.), które w 1931 r. zostało 
przekształcone w Papieskie Seminarium Wschodnie; w okresie jego rządów wzro-
sła liczba księży ze 140 (tylu miał kapłanów, gdy obejmował diecezję) do 240 (do 
wybuchu wojny); zaprosił do pracy na Wołyniu zgromadzenia zakonne żeńskie 
i męskie, także obrządku wschodniego; w 1932 r. Stolica Apostolska mianowała 
ordynariusza łuckiego konsultorem Świętej Kongregacji do spraw Kościoła Wschod-
niego; powołał do życia wiele instytucji i organizacji o charakterze religijnym i cha-
rytatywnym, itd.

Biskup Szelążek jest także założycielem Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus. Powstało ono na bazie dwóch stowarzyszeń religijnych: Związku Tere-
zjańskiego oraz Asocjacji Chrystusa Króla. Stowarzyszenia te miały różnorodne 
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zadania apostolskie. Związek Terezjański założył w 1928 r. ks. kanonik dr Jan Majchrzy-
cki, kapłan diecezji łuckiej. U jego początków była grupa dwunastu nauczycielek 
i wychowawczyń Zakładu Wychowawczego w Świdrze koło Warszawy. Celem 
związku, oprócz pracy nad własnym uświęceniem, było zgodne z zasadami nowo-
czesnej pedagogiki katolickiej, wychowanie młodzieży w duchu św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus oraz zakładanie i opieka nad Kółkami św. Teresy tzw. Tereskami. Człon-
kinie Związku Terezjańskiego prowadziły działalność wychowawczą w archidiecezji 
warszawskiej w Świdrze oraz w Łucku na Wołyniu. Asocjację Chrystusa Króla zorga-
nizowała Maria Kubasiewicz na podstawie zezwolenia ks. biskupa Adolfa Szelążka 
z 22 czerwca 1927 r. Jej celem było rozwijanie apostolstwa i misji wśród mieszkań-
ców Wołynia, zróżnicowanego pod względem narodowościowym i wyznaniowym 
oraz przyczynianie się do zjednoczenia wiernych wyznania prawosławnego z Koś-
ciołem katolickim.

Członkinie obydwu stowarzyszeń pragnęły ściślejszego związania się organiza-
cyjnego z Kościołem oraz oddania się Bogu poprzez profesję zakonną, dlatego 
zwróciły się do ks. biskupa Szelążka o nadanie im statusu zgromadzenia zakonne-
go. Po przygotowaniu odpowiednich dokumentów biskup wysłał do Rzymu prośby 
o utworzenie odrębnych instytucji kościelnych: Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus oraz Kongregacji Chrystusa Króla. Kongregacja Zakonów pismem 
z 14 lipca 1936 r. zezwoliła na utworzenie jednego zgromadzenia – Zgromadzenia 
Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus i zatwierdziła jego konstytucję. Kanoniczna 
erekcja zgromadzenia nastąpiła 1 sierpnia 1936 r.4

Na początku II wojny światowej Łuck i cała diecezja zostały zajęte przez wojska 
radzieckie. Nowa władza sowiecka wyrzuciła biskupa z jego siedziby, zamknęła 
kurię i seminarium duchowne5. Biskup Szelążek zamieszkał w gmachu dawnego 
kolegium jezuickiego. Sytuacja nie poprawiła się także od czerwca 1941 r., tzn. od 
momentu zajęcia diecezji przez wojska niemieckie. Latem 1944 r. wojska radzie-
ckie zajęły ponownie Łuck. Organizująca się nowa władza próbowała zdobyć przy-
chylność biskupa, on jednak stał się symbolem sprzeciwu wobec nowej sytuacji 
politycznej na Wołyniu. Pod koniec 1944 r. zaczęto wysiedlać Polaków z Ukrainy. 
Opuszczenie diecezji i wyjazd do Polski, w zmienionych granicach, nakazano także 
biskupowi A. Szelążkowi, on jednak nie opuścił swojej diecezji. W konsekwencji 
w nocy z 3 na 4 stycznia 1945 r. został aresztowany. Był więziony kolejno w Łucku 
oraz w Kijowie. W przeprowadzonym procesie zażądano dla niego kary śmierci.

4 B. Karwowska, Charyzmat terezjański w Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, [w:] „W Sercu Kościoła będą Miłością”. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum z okazji 
setnej śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Doktora Kościoła, Kraków 1998, s. 87–90; B. Kar-
wowska, W. Rozynkowski, L. Zygner, Gdy się kocha Boga, s. 72–74.

5 Zob.: S. Dulin, Mój rodowód (XVIII–XXI wiek), Toruń 2014, s. 40.
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Podejmowano intensywne starania o uwolnienie biskupa Szelążka, które wspie-
rały Stolica Apostolska, biskupi z Polski, a także dyplomacja amerykańska. Szcze-
gólnie zaangażowany w uwolnienie biskupa łuckiego był biskup kielecki Czesław 
Kaczmarek. Zabiegi dały pozytywny skutek, 15 maja 1946 r. biskup został zwolniony. 
Musiał jednak opuścić swoją diecezję i został deportowany do Polski, której grani-
ce wschodnie zostały przesunięte na zachód.

Deportacja do Polski i pobyt w Kielcach
17 maja 1946 r. ks. biskup Adolf Piotr Szelążek przekroczył granice Ukrainy i zna-

lazł się w Polsce. Na niecałe trzy miesiące gościny udzielił mu jego dawny uczeń 
z diecezji płockiej, a ówcześnie ordynariusz kielecki, ks. biskup Czesław Kaczmarek 
(1895–1963)6. To między innymi on bardzo intensywnie zabiegał o zwolnienie biskupa 
z więzienia. 

Po czterech miesiącach pobytu w Polsce w liście do wikariusza generalnego die-
cezji płockiej ks. Stanisława Figielskiego (17 września 1946 r.) sam biskup w nastę-
pujących słowach opisał pierwsze godziny pobytu w Polsce: W Przemyślu zatrzy-
małem się u JE biskupa Bardy. Tam się też dowiedziałem, że ks. Biskup Kielecki 
najusilniej wśród księży biskupów prosił, żeby mi przeznaczono miejsce pobytu 
w Kielcach. Tak więc była ułożona marszruta. Ja nie miałem żadnego wpływu na 
wybór miejsca pobytu, a tak gościnne staranie się ks. Biskupa Kaczmarka o skiero-
wanie mnie do Kielc wskazywało, że powinienem to zaproszenie przyjąć – tym bar-
dziej, że ono już weszło w układ przygotowanej dla mnie podróży. Toteż z Przemy-
śla przez Kraków jechałem wprost do Kielc. W Krakowie nie zatrzymałem się. Nie 
było tam JE kardynała Sapiehy bo był na konsekracji któregoś biskupa. Wprost 
więc przygotowanym dla mnie wagonem pojechałem do Kielc7. 

W drodze do Zamku Bierzgłowskiego
10 sierpnia 1946 r. ks. biskup Adolf Piotr Szelążek opuścił gościnne progi domu 

ks. biskupa C. Kaczmarka. Udał się w drogę do położonej niedaleko Torunia miejsco-
wości Zamek Bierzgłowski8. Znajdowała się ona w granicach diecezji chełmińskiej. 

6 J. Śledzianowski, Ksiądz Czesław Kaczmarek biskup kielecki 1895–1963, Kielce 2008, 
s. 139–141. Okres wojny zob.: R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa polskiego represjono-
wanego w ZSRS 1939–1988, Lublin 2003, s. 559–563; M. Dębowska, Kościół katolicki na Wołyniu 
w warunkach okupacji 1939–1945, Rzeszów 2008; W. Polak. W. Rozynkowski, „AS”. Ksiądz biskup 
Czesław Kaczmarek w Rywałdzie Królewskim, Toruń 2008.

7 W.M. Grzybowski, Adolf Piotr Szelążek, biskup łucki w 45 rocznicę śmierci (1950–1995), 
Studia Płockie, t. 24: 1996, s. 191–192. 

8 W opracowaniach widnieje data 6 sierpnia, jednak właśnie 10 sierpnia podaje sam ks. biskup 
Szelążek, kiedy pisze list do ks. Stanisława Figielskiego; W.M. Grzybowski, Adolf Piotr Szelążek, s. 193.
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Droga wiodła przez Warszawę. Dotychczasowe trudy i, jak się podkreśla, widok 
zniszczonej stolicy sprawiły, że Biskup dostał ataku serca. Na hospitalizacji przeby-
wał w klinice św. Józefa. 18 sierpnia, samochodem wypożyczonym z ambasady ame-
rykańskiej, pod opieką pielęgniarki s. Ambrozji Tomasik, wyruszył do Zamku 
Bierzgłowskiego. Tego samego dnia przybył do Torunia i zatrzymał się prawdopo-
dobnie w parafii św. Jakuba Apostoła. Do nowego miejsca swego zamieszkania 
w Zamku Bierzgłowskim przybył 20 sierpnia9. 

Kompleks klasztoru-zamku pokrzyżackiego, bo o takim miejscu pobytu mówimy, 
był pod opieką diecezji chełmińskiej od 1929 r., najpierw jako dzierżawa, a od 
1933 r. jako własność. Obiekt poddano gruntownej renowacji, która trwała aż do 
1936 r. Przez trzy lata, do wybuchu wojny, miejsce to służyło jako dom rekolekcyj-
ny, letnisko dla kleryków oraz dom dla księży emerytów. Podczas II wojny świato-
wej mieścił się w nim ośrodek szkoleniowy dla Niemców. Po zakończeniu wojny 
zdewastowany obiekt powrócił do swoich właścicieli. W 1950 r. został zabrany 
przez państwo i zorganizowano w nim Państwowy Dom Opieki Społecznej. Zamek 
powrócił do prawowitych właścicieli w 1992 r. – już jako własność diecezji toruń-
skiej – nowo powstałej diecezji po podziale diecezji chełmińskiej w 1992 r.10

Termin przybycia biskupa Szelążka do Zamku Bierzgłowskiego zbiegł się z waż-
nymi zmianami w diecezji chełmińskiej. Od 1 września 1945 r. do 30 czerwca 
1946 r. rządy w diecezji chełmińskiej sprawował administrator apostolski ks. An-
drzej Wronka11. Kiedy w diecezji chełmińskiej pojawił się biskup Szelążek zaledwie 
od kilku tygodni diecezja miała nowego biskupa – ks. Kazimierza Józefa Kowalskie-
go. Nominację otrzymał on 4 marca, diecezję objął 30 czerwca, ingres do katedry 
w Pelplinie miał miejsce 4 sierpnia 1946 r.12 W związku z tym obecność biskupa 
Szelążka w Zamku Bierzgłowskim związana była z pierwszymi dniami posługi 
nowego ordynariusza chełmińskiego. 

9 W.M. Grzybowski, Adolf Piotr Szelążek, s. 193; J. Śledzianowski, Ksiądz Czesław Kaczmarek, 
s. 165, 308; B.E. Karwowska, Ks. bp Adolf Piotr Szelążek wierny świadek Chrystusa, Podkowa 
Leśna 2000, s. 129 i n.; W. Rozynkowski, Ks. bp Adolf Piotr Szelążek – biskup łucki, wygnaniec 
w Zamku Bierzgłowskim, Na Rubieży, 2005, nr 79, s. 31–33; J. Pietrzak, Pełnia prymasostwa. 
Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda 1945–1948, t. 2, Poznań 2009, s. 554.

10 A. Liedtke, Zamek pokrzyżacki w Bierzgłowie obecnie letnisko kleryków i dom rekolekcyjny 
diecezji chełmińskiej, Pelplin 1937; Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 2, Dekanat 
bierzgłowski, Toruń 1996, s. 36; W. Rozynkowski, Zamek Bierzgłowski, Zamek Bierzgłowski 2015.

11 A. Nadolny, Ks. Andrzej Wronka (1897–1974), [w:] Księga Jubileuszowa 350 lat Wyższego 
Seminarium Duchownego w Pelplinie (1651–2001), Pelplin 2001, s. 434–435.

12 Zob.: H. Mross, Bp Kazimierz Józef Kowalski (1896–1972), [w:] Słownik Biograficzny Po-
morza Nadwiślańskiego, t. 2, pod red. Z. Nowaka, Gdańsk 1994, s. 481–482; J. Breś, Kowalski 
Kazimierz Józef, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol. 1089–1090; M. Mylik, Biskup 
Kazimierz Józef Kowalski. Z dziejów odnowy neoscholastyki polskiej, Pelplin 2008, s. 66.
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Pomoc sióstr pasterek
Dlaczego właśnie w Zamku Bierzgłowskim znalazł miejsce Biskup Wygnaniec? 

Dodajmy, że sam się tak czasami tytułował w listach13. Wydaje się, że było to zwią-
zane z faktem pobytu w granicach diecezji chełmińskiej księży z diecezji łuckiej 
i, co ciekawe, kilku z nich posługiwało u sióstr pasterek (Zgromadzenie Sióstr Pa-
sterek od Opatrzności Bożej). Jednym z nich był ks. prałat Gustaw Jełowicki, czło-
nek kapituły katedralnej łuckiej, który od października 1945 r. pełnił funkcję kape-
lana sióstr pasterek w domu generalnym zgromadzenia w Jabłonowie Pomorskim14. 
Stamtąd słał on pisma, między innymi do prymasa Polski kardynała Augusta 
Hlonda, w których informował o sytuacji biskupa15. 

Tak więc Jabłonowo Pomorskie jawi się nam w pierwszych miesiącach 1946 r. 
jako miejsce szczególne w kontekście genezy i pierwszych tygodni pobytu biskupa 
Szelążka w Polsce. Może tam właśnie zapadły jakieś decyzje, a mamy wręcz wraże-
nie, że stamtąd koordynowano starania o przybycie biskupa nie tylko do Polski, ale 
także do diecezji chełmińskiej. Nie można wykluczyć, że to w Jabłonowie zrodził się 
pomysł uzyskania pozwolenia na zamieszkanie biskupa Adolfa Szelążka w Zamku 
Bierzgłowskim. Przypomnijmy, że obydwie miejscowości leżały w ziemi chełmiń-
skiej, która była ówcześnie południową częścią diecezji chełmińskiej. Poza tym 
kilku księży z diecezji łuckiej znalazło schronienie, pomoc i możliwość posługi 
w domach zakonnych sióstr pasterek właśnie w tej części diecezji: ks. Gustaw 
Jełowicki (Jabłonowo Pomorskie), ks. Jan Szych (Toruń), ks. Czesław Domański 
(Toruń), ks. Michał Żukowski (Pniewite)16. 

Patrząc na kalendarz wydarzeń, widzimy, że wstępne ustalenia w sprawie 
pobytu biskupa łuckiego w Zamku Bierzgłowskim zapadły już za rządów admini-
stratora apostolskiego ks. Andrzeja Wronki. To przecież jeszcze za jego obecności 
parafię św. Jakuba w Toruniu otrzymał członek kapituły łuckiej ks. prałat Jan Szych. 
Dekret na objęcie parafii został wystawiony 11 czerwca 1946 r., a więc jeszcze 
przed objęciem diecezji chełmińskiej przez biskupa K. Kowalskiego. Ks. Jan Szych 
objął parafię toruńską na początku lipca17.

Ten tok rozważań potwierdzają wspomnienia kapłana diecezji łuckiej, który 
także znalazł się w Polsce, ks. Stanisława Kobyłeckiego: W tym czasie Ks. Jan Szych 

13 B.E. Karwowska, Ks. bp Adolf Piotr Szelążek, s. 130.
14 Funkcję tę pełnił do 25 kwietnia 1950 r.; Archiwum Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr 

Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim, MK 50/14, Kronika Kurii Generalnej.
15 Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Lublinie (dalej: OABMK), Sprawa 

uwolnienia ks. bpa Szelążka 1945–1946, Ks. Prymas August Hlond. 
16 Zob.: AGCST, Wspomnienia o księdzu biskupie, s. Salomea Dorawa.
17 Archiwum II parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, teczka: Parafia 

św. Jakuba Toruń.
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był kapelanem SS. Pasterek w ich własnym szpitalu w Toruniu, przy ul. Wałdow-
skiej, obecnie C. Skłodowskiej. W nadziei powrotu Ks. Biskupa z więzienia zaczął 
myśleć o mieszkaniu dla niego. Zwrócił się z tą sprawą do Ks. Andrzeja Wronki, 
ówczesnego Administratora Apostolskiego diecezji chełmińskiej i gdańskiej. 
Ks. Wronka zgodził się oddać na rezydencję dla Biskupa Szelążka Zamek Bierzgłow-
ski, stanowiący własność Biskupów chełmińskich, a ks. Szycha mianował probosz-
czem parafii św. Jakuba w Toruniu. Dochody z tej parafii miały być podstawą utrzy-
mania Ks. Biskupa. Tak rozpoczęła się nowa karta historii w życiu Ks. Biskupa 
Szelążka. Gdy rządy diecezji chełmińskiej objął ks. bp Kazimierz Kowalski, potwier-
dził w całej rozciągłości decyzję swego poprzednika odnośnie Zamku Bierzgłow-
skiego i parafii św. Jakuba18.

Z relacji wynika jednoznacznie, że w poszukiwaniu miejsca dla biskupa Szelążka 
kluczową rolę odegrał ks. Jan Szych, który, jak wspomniano, pełnił funkcję kapela-
na u sióstr pasterek w domu toruńskim. Pierwsze decyzje w sprawie zamieszkania 
biskupa związane były jeszcze z osobą administratora apostolskiego ks. Andrzeja 
Wronki. Wstępne ustalenia zaakceptował nowy ordynariusz chełmiński ks. biskup 
Kazimierz Kowalski.

Zachował się bardzo interesujący list skierowany do biskupa Szelążka przez, ów-
cześnie jeszcze biskupa-nominata, ks. Kazimierza Kowalskiego, napisany w Gnieź-
nie, dokładnie w Seminarium Duchownym 14 czerwca 1946 r. Oto jego fragment: 

W diecezji pelplińskiej19 znajduje się pałac w Bierzgłowie pod Toruniem, który 
jest dotychczas niezamieszkały i nadaje się znakomicie na rezydencję biskupią. 
Mając w Seminarium Gnieźnieńskim dwóch kleryków diecezji łuckiej, mianowicie 
X. Alfonsa Schoenborna (wyświęcony dnia 2. VI na kapłana) i Józefa Reicherta (na 
3 kursie), już od dłuższego czasu troskałem się o losy Waszej Ekscelencji. Dziś, kiedy 
Boski Arcykapłan przez Namiestnika Swego raczył powierzyć mi rządy nad diecezją 
pelplińską, proszę, Waszą Ekscelencję o tę łaskę, by przyjął wyżej wymieniony 
Pałac i zechciał w nim zamieszkać ku radości nas wszystkich, którzy pragniemy wy-
prosić u Boga jak najszczęśliwszą przyszłość dla diecezji łuckiej i jej Arcypasterza. 
W osobie Waszej Ekscelencji pragniemy posiadać i uczcić samego Chrystusa Pana 
na ziemiach pomorskich20.

18 S. Kobyłecki, Wspomnienie o Ks. Bpie Szelążku, [w:] Ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek: 
człowiek, pasterz, założyciel, pod red. E. Karwowskiej, Toruń 1999, s. 105–106.

19 Chodzi tu oczywiście o diecezję chełmińską ze stolicą w Pelplinie.
20 OABMK, korespondencja z Episkopatem Polski, Korespondencja z biskupami, Ks. bp Ka-

zimierz Józef Kowalski.
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Obecność sióstr franciszkanek 
W czasie pobytu biskupa Szelążka w Zamku Bierzgłowskim prowadzenie domu 

i bezpośrednia opieka nad biskupem spoczywała w rękach sióstr ze Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Siostry pracowały w tym 
domu diecezjalnym od 1933 r., z przerwą w okresie wojny. Do Zamku Bierzgłow-
skiego powróciły w lipcu 1946 r.21 Przełożoną domu w latach 1946–1950 była 
s. Myra22. To siostrom franciszkankom zawdzięczamy powstanie cennych dla nas 
źródeł: wspomnień, kroniki domu zakonnego23, w której często spotykamy odniesie-
nie do osoby biskupa oraz opisu choroby, zgonu i pogrzebu ordynariusza łuckiego24. 
Wypisy z kroniki zamieszczono w aneksie niniejszego artykułu. Gdyby nie przywo-
łane źródła, nasz stan wiedzy o biskupie w ostatnich latach jego życia byłby bardzo 
skromny.

Początek pobytu biskupa w Zamku Bierzgłowskim siostry opisały w Kronice następu-
jąco: Na początku sierpnia [1946 r.] otrzymałyśmy wiadomość, że J. Eks. Ks. Bp Ordy-
nariusz Kazimierz Józef Kowalski przyjął do swej diecezji ewakuowanego Ks. Bpa Adolfa 
Szelążka – Ordynariusza Łuckiego. Odtąd zamek stał się siedzibą Kurii Diecezjalnej 
Łuckiej. Siostry dokładały wszelkich starań, by pokrzywdzonemu Bpowi przygoto-
wać estetyczne i przytulne mieszkanie. O meble dla J. Ekscelencji postarał się Kan-
clerz Kurii Łuckiej Ks. Szycht25. M. Rafaela przysłała nam S. Elżbietę Falkus jako 
kucharkę i S. Adrianę Wentę – pielęgniarkę do pielęgnacji chorego Biskupa. 
Z przybyciem Biskupa na zamek zstąpiło większe błogosławieństwo Boże w nasz 
dom. Przede wszystkim ułożyło się nasze życie zakonne. Odtąd codziennie mamy 
Mszę św., S. Leonia służy choremu Ks. Biskupowi przy celebrowaniu (zob. aneks).

Siostra Myra po latach tak będzie wspominać ks. biskupa: Zawsze budowałyśmy 
się jego postawą i pobożnością z jaką odprawiał Mszę świętą. Był nadzwyczaj sku-
piony i cały zatopiony w Bogu. Lubiłyśmy patrzeć na tę postać, z której jakby pro-
mieniowała nadprzyrodzoność. Nie chciał korzystać z podstawionego mu tronu 
biskupiego. Nie siadał na nim nigdy. Klękał obok i modlił sie na kolanach – mimo 

21 AGCST, Wspomnienia o księdzu Biskupie, s. Weronika Sobacka.
22 W zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej w Delegaturze Bydgoskiej znajduje się charak-

terystyka działalności sióstr w Zamku Bierzgłowskim w 1954 r., czyli już po śmierci biskupa 
Szelążka; IPN BY, 069/1257, t. 1, k. 167–168.

23 AGCST, Kronika klasztoru św. Stanisława w Zamku Bierzgłowskim, Siostry Franciszkanki od 
Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej (kopia), sygn. APSZ Ae7-2-8 (dalej: Kronika). Oryginał źródła 
przechowywany jest w Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości 
Chrześcijańskiej w Orliku.

24 Siostry Franciszkanki, Krótki opis choroby i zgonu Jego Ekscelencji śp. Ks. Biskupa dra 
A. Szelążka, [w:] Ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek, s. 113–119.

25 Błędnie napisane nazwisko, powinno być Szych.
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podeszłego wieku. Tak rozmodlonego i zatopionego w Bogu widywałyśmy Go 
bardzo często w ciągu dnia. To postać całkowicie zdana na wolę Bożą, którą cenił 
nade wszystko. Nie miał żalu do żadnych osób, które Go uwięziły i źle traktowały. 
Nie pozwolił nic ujemnego powiedzieć o tych osobach. Sam zaś powtarzał: To tak 
musiało być, taka była wola Boża, taki był dopust Boży26.

Śmierć przyjaciela
Zamieszkanie biskupa Szelążka w Zamku Bierzgłowskim znalazło swoje echo 

w parafii św. Jakuba Apostoła w Toruniu27. Parafia ta została wyznaczona jako upo-
sażenie dla niego, jak i kapituły łuckiej. Jak już wspomniano, pierwszym kapłanem 
łuckim, który jako administrator objął parafię świętojakubską, był ks. prałat Jan 
Szych. Przypomnijmy, że urodził się on 24 czerwca 1898 r., a święcenia kapłańskie 
przyjął w 1923 r. Od 1926 r. był kanclerzem Kurii Biskupiej w Łucku28. Ks. J. Szych 
objął parafię na początku lipca, protokół z tzw. tradycji, czyli przejęcia parafii, nosi 
datę 4 lipca. Parafię zdawał ks. Alfons Weltrowski, który aktualnie był już admini-
stratorem parafii w Fordonie. Przekazanie parafii miało miejsce w obecności dzie-
kana toruńskiego ks. prałata Franciszka Janka29.

Ksiądz J. Szych nie był jedynym kapłanem diecezji łuckiej, który posługiwał 
w parafii świętojakubskiej. Oprócz niego na plebanii zamieszkali także: ks. kanonik 
Konrad Moszkowski i ks. Michał Żukowski. Ten drugi pełnił funkcję prefekta30. 

Z wielu źródeł wiemy, że biskupa Szelążka i ks. J. Szycha łączyły bliskie, przyja-
cielskie relacje. Trudno przecenić znaczenie ks. J. Szycha w pierwszych miesiącach 
pobytu ks. biskupa w Polsce. Zresztą nie tylko ordynariusz łucki był obiektem jego 
trosk, śmiało można powiedzieć, że to przede wszystkim ks. J. Szych organizował 
funkcjonowanie diecezji łuckiej na wygnaniu. 

Z zachowanej korespondencji wiemy, że ks. biskup Szelążek informował o wszyst-
kich zasługach ks. Jana Sekretariat Stanu Ojca Świętego. Czynił także starania, aby 
ksiądz kanclerz otrzymał odznaczenie papieskie. Stolica Apostolska przychyliła się 
do prośby biskupa i mianowała ks. Szycha Prałatem Domowym Ojca Świętego, 

26 AGCST, Wspomnienia o księdzu Biskupie, M. Myra Franciszkanka z Orlika.
27 W. Rozynkowski, Z dziejów parafii św. Jakuba w Toruniu w latach 1939–1957, [w:] Dzieje 

i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu, red. K. Kluczwajd, Toruń 2010, s. 399–411.
28 Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie dekanatów i parafii 1941–1944, 

oprac. Maria Dębowska, Biały Dunajec-Lublin-Łuck-Ostróg 2005, s. 27.
29 Archiwum II parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, teczka: Parafia 

św. Jakuba Toruń; Archiwum Parafii św. Jakuba w Toruniu, Protokoły z wizytacji parafii św. Jakuba 
w Toruniu; Protokół z tradycji.

30 Archiwum Parafii św. Jakuba w Toruniu, Protokoły z wizytacji parafii św. Jakuba w Toruniu; 
Kwestionariusz z 18 października 1946 r.
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jednak nominacja przyszła już po jego śmierci. Sam biskup 28 kwietnia 1947 r. mia-
nował go Prałatem Kapituły Katedralnej Łuckiej31.

Biskup Szelążek przeżył bardzo głęboko śmierć ks. Jana, która miała miejsce 
31 października 1947 r. W Kronice sióstr franciszkanek, pod datą 28 października 
tegoż roku, czytamy: Otrzymałyśmy smutną wiadomość o ciężkiej chorobie Ks. Kan-
clerza Szychta, proboszcza przy Kościele św. Jakuba w Toruniu. Ks. Kanclerz z wielką 
troskliwością opiekował się Ks. Biskupem i Siostrami w Zamku. Toteż na tę wiado-
mość J. Eks. Ksiądz Biskup natychmiast udał się do niego, zaopatrzył św. sakramen-
tami chorych. Po 3 dniach chory Ks. Kanclerz pożegnał się z tym światem i odszedł 
do Pana po swą nagrodę32.

Pośród swoich kapłanów 
W związku z obecnością biskupa Szelążka w Zamku Bierzgłowskim do pokrzyża-

ckiego domu zakonnego zaczęli przybywać liczni goście. Pośród nich znaczną grupę 
stanowili przede wszystkim księża z diecezji łuckiej. Zauważmy, że byli oni rozpro-
szeni po całej Polsce. Przyjeżdżając do swojego biskupa, szukali jedności, oparcia 
i pomocy, a jednocześnie także i sami podtrzymywali biskupa w nadziei zmiany tej 
trudnej sytuacji. Obiektywnie trzeba stwierdzić, że ich sytuacja, zarówno material-
na, jak i kondycja psychiczna, pozostawiały wiele do życzenia. Bardzo często byli 
oni pozbawieni jakiegokolwiek zabezpieczenia materialnego i tułali się po różnych 
diecezjach, szukając możliwości posługi. Zauważmy, że wszyscy oni doświadczyli nie 
tylko okrucieństwa wojny, ale także, jako jedni z pierwszych na tak ogromną skalę, 
powojennego barbarzyństwa komunizmu. W Kronice sióstr franciszkanek pod datą 
24 grudnia 1947 r. czytamy ujmujące słowa: Przyjechało dużo Księży z Torunia i oko-
licy, by obchodzić tradycyjną wigilię Bożego Narodzenia razem ze swoim Bisku-
pem33. Tych wspólnych wigilii przeżyli kapłani wraz ze swoim biskupem tylko cztery. 

Organizując życie diecezji „na wygnaniu”, biskup dokonywał niezbędnych nomi-
nacji. Dotyczyło to przede wszystkim uzupełniania składu kapituły łuckiej34. Nie-
stety, biskup był praktycznie pozbawiony możliwości wpływania na mianowania 
księży łuckich administratorami czy proboszczami, gdyż władza ta spoczywała 
w rękach biskupów poszczególnych diecezji.

Biskup szukał swoich kapłanów, szczególnie zatroskany był o tych, którzy pozostali 
na Wołyniu, a dokładnie, przebywali w więzieniach i obozach pracy. Na początku 

31 OABMK, Archiwum Diecezji Łuckiej, materiały ks. Jana Szycha, Korespondencja, Sekretariat 
Prymasa Polski; Korespondencja z kapłanami, ks. Jan Szych.

32 Kronika, s. 10–11.
33 Kronika, s. 11.
34 Do dzisiaj zachowały się rękopisy spisów kapłanów: AGCST, sygn. APSZ Bc 1, Dokumenty 

o kapłanach diecezji łuckiej.
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1947 r. księży tych było 14. Wiemy, że w tej kwestii zwracał się o pomoc do Episko-
patu Polski, który z kolei szukał pomocy i pośrednictwa w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych35. Biskup czynił między innymi starania o uwolnienie ks. Władysława 
Bukowińskiego (1904–1974) – wykładowcy w seminarium duchownym, dyrektora 
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, a w okresie wojny pełniącego obowiązki 
proboszcza parafii katedralnej w Łucku. Został on aresztowany w styczniu 1945 r. 
i skazany na wiele lat łagrów, po latach nazwany Apostołem Kazachstanu. Dodaj-
my, że 11 września 2016 r. został ogłoszony błogosławionym. Szukając pomocy 
w jego uwolnieniu, ks. biskup Szelążek pisał między innymi do arcybiskupa krakow-
skiego ks. kardynała Stefana Sapiehy. W liście z 29 kwietnia 1948 r. czytamy: Nie-
zmiernie zatroskany jestem losem Ks. Kanonika Bukowińskiego i innych kapłanów, 
którzy trzymani są na Wschodzie. W odpowiedzi na wszystkie starania o ich repa-
triację odpowiadano obietnicami, że wkrótce zostaną zwolnieni. Tymczasem otrzy-
muję od ks. prałata F. de Ville’a taką notatkę: „Dziś, jak mnie w tej chwili ze strony 
dobrze poinformowanej powiedziano, sprawa ta jest nieaktualna”... A jednak rato-
wać go trzeba dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Ks. kanonik Bukowiński jest wyjątko-
wo wartościową jednostką. Wybitni są także i inni trzymani tam księża. Ośmielam 
się przeto zapytać, czy Eminencja nie zechciałby wydelegować kogoś do Warsza-
wy, aby wobec Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wobec Premiera i p. Vicemini-
stra Wolskiego ponowił żądania repatriacji pomienionych kapłanów. Słowo Emi-
nencji niezawodnie zaważy w tej sprawie36. 

Szukając ilustracji tamtych trudnych powojennych dni, odwołajmy się także do 
słów listu, który 20 grudnia 1949 r. skierował do kapłanów diecezji łuckiej Wika-
riusz Generalny Diecezji Łuckiej ks. Stanisław Kobyłecki. Oddają one atmosferę 
tamtych trudnych powojennych dni: 

Kapłani naszej diecezji, porozrzucani po całym kraju, pracują na różnych stano-
wiskach. Mimo rozproszenia czujemy się wszyscy jedną rodziną. Więzią, która nas 
łączy, jest nasz Arcypasterz, który, jak wiemy, rezyduje w Zamku Bierzgłowskim 
pod Toruniem. Jego Ekscelencja niejednokrotnie z wielkim rozczuleniem wyrażał 
przede wszystkim głęboką wdzięczność dla swoich kapłanów, za to, że zapewnili 
Mu odpowiednie i godne Jego Osoby warunki egzystencji. Przeto jak najuprzejmiej 
proszę wszystkich Czcigodnych Księży, by i nadal poczuwali się do tego naprawdę 
miłego obowiązku. Z naszych datków oprócz Arcypasterza korzystają też starsi, 
niezdolni już do pracy, kapłani37.

35 Zob.: L. Popek, Biskup A. P. Szelążek jako pasterz diecezji łuckiej, [w:] Ksiądz biskup Adolf 
Piotr Szelążek, s. 65.

36 OABMK, Korespondencja z Kardynałami i Biskupami.
37 AGCST, Elenchusy, Księża diecezji łuckiej.
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O stosunku biskupa do swoich kapłanów wspomina także przełożona wspólno-
ty sióstr franciszkanek w Zamku Bierzgłowskim, s. Myra: Uderzał nas bardzo stosu-
nek Ks. Bpa do księży. Był to stosunek Ojca do dzieci. Bardzo ojcowski i troskliwy. 
Pełen radości i pogody ducha, starał się przelać wszystkie swoje zalety na tych, 
których kochał. Częsty kontakt z kapłanami swojej diecezji napawał Go wielka ra-
dością. Odwiedziny przyjmował gościnnie, zawsze znajdował dla nich czas, nigdy 
nie odesłał bez pokrzepienia i podtrzymania na duchu, chociaż sam bardzo boleś-
nie przeżywał wygnanie ze swej diecezji. Kiedyś powiedział do mnie: „Chociaż 
wszystko mam pod dostatkiem i jest mi tutaj bardzo dobrze, to tęsknię za Woły-
niem. I gdyby mi kto powiedział – wróć – natychmiast bym wrócił nawet do warun-
ków gorszych i do ubóstwa38.

Siostra Adriana, franciszkanka posługująca ks. biskupowi w Zamku Bierzgłowskim, 
tak wspominała relacje między Biskupem a jego kapłanami: Ks. Biskup Szelążek bardzo 
boleśnie przeżywał fakt, że na Wschodzie pozostało jeszcze 17– albo 14 uwięzio-
nych Kapłanów. Chciał ich ratować. W tej sprawie pisał gdzie się dało i prosił aby 
ich wyrwać z więzienia. Chorym i starszym kapłanom był bardzo współczującym 
Ojcem. Często prosił mnie, abym pośpieszyła im z pomocą fachową. Bolał nad tym, 
że nie jest w stanie wszystkim pomóc. Niezmierną radością napawało Go to, że 
księża często Go odwiedzali. Cieszył się wówczas i był bardzo gościnny. Przy stole 
sam osobiście nalewał gościowi zupę i podawał potrawę. Nie chciał korzystać 
z prawa pierwszeństwa. Księża kochali Go jak swego Ojca, ciszyli się, że widzą 
swego Biskupa żywego i wesołego, pomimo tak podeszłego wieku i słabego zdrowia39.

Kuria Biskupia w Zamku Bierzgłowskim
Od momentu przybycia biskupa łuckiego do Zamku Bierzgłowskiego miejsce, 

które wcześniej kojarzone było z rekolekcjami40 oraz domem wypoczynkowym dla 
księży, nabrało innego charakteru. Przede wszystkim stało się siedzibą kurii diecezji 

38 AGCST, Wspomnienia o księdzu Biskupie, M. Myra Franciszkanka z Orlika.
39 AGCST, Wspomnienia o księdzu Biskupie, s. Adriana franciszkanka z Orlika.
40 W prowadzonej przez siostry franciszkanki Kronice spotykamy kilka wpisów, które 

pokazują, że dom ten pełnił także w czasie pobytu ks. biskupa funkcje domu rekolekcyjnego; zob. 
Z Kroniki klasztoru św. Stanisława w Zamku Bierzgłowskim, [w:] S. B. Karwowska, W. Rozynkows-
ki, L. Zygner, Ks. Biskup Adolf Piotr Szelążek. Kapłan – Biskup – Wygnaniec, Podkowa Leśna 2010, 
s. 75–83. Rekolekcje odbyte w Zamku Bierzgłowskim pod kierunkiem jezuity o. Stanisława Bajko, 
kiedy w zamku mieszkał biskup łucki, wspomina np. dr Cecylia Iwaniszewska, obecnie prezes 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu. C. Iwaniszewska, „Synowie twoi jak oliwne gałązki 
dookoła twego stołu”. Początki Duszpasterstwa Akademickiego w Toruniu, [w:] Jezuici w Toruniu 
1596–1996, pod red. K. Maliszewskiego i W. Rozynkowskiego, Toruń 1997, s. 128.
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łuckiej, której nazwa brzmiała teraz: Kuria Biskupia Łucka w Zamku Bierzgłowskim, 
powiat Toruń41.

Biskup Szelążek, mimo podeszłego już wieku, prowadził bardzo aktywną działal-
ność. Świadczy o tym chociażby zachowana bogata korespondencja, która zarów-
no wychodziła spod pióra biskupa, jak i przychodziła do Zamku Bierzgłowskiego42. 
Zachowały się chociażby listy wysyłane do Watykanu. Poza tym znamy kilka listów 
postulacyjnych w sprawie kanonizacji bł. Jana z Dukli oraz beatyfikacji Szymona 
z Lipnicy i Rafała Kalinowskiego. Biskup korespondował z prymasami: Augustem 
Hlondem i Stefanem Wyszyńskim. 

Zachowała się obfita korespondencja z wieloma biskupami, np.: Stanisławem 
Adamskim (diecezja katowicka), Franciszkiem Bardą (diecezja przemyska), Euge-
niuszem Baziakiem (arcybiskup lwowski, wygnaniec, od kwietnia 1946 r. w Luba-
czowie), Lucjanem Bernackem (archidiecezja gnieźnieńska), Juliuszem Bieniekiem 
(diecezja katowicka), Zygmuntem Choromańskim (archidiecezja warszawska), Sta-
nisławem Czajką (diecezja częstochowska), Józefem Gawliną (biskup polowy 
Wojska Polskiego, opiekun Polaków na uchodźstwie), Zdzisławem Golińskim (die-
cezja lubelska), Romualdem Jałbrzykowskim (arcybiskup wieleński, od 1945 r. prze-
bywał w Białymstoku), Franciszkiem Jopem (diecezja sandomierska), Czesławem 
Kaczmarkiem (diecezja kielecka), Michałem Klepaczem (diecezja łódzka), Francisz-
kiem Korszyńskim (diecezja włocławska), Kazimierzem Józefem Kowalskim (diece-
zja chełmińska), Teodorem Kubiną (diecezja częstochowska), Kantym Lorkiem 
(diecezja sandomierska), Stanisławem Łukomskim (diecezja łomżyńska), Wacła-
wem Majewskim (archidiecezja warszawska), Stanisławem Rospondem (archidie-
cezja krakowska), Adamem Sapiehą (archidiecezja krakowska), Janem Stepą (die-
cezja tarnowska), Antonim Szlagowskim (archidiecezja warszawska), Ignacym 
Świrskim (diecezja siedlecka), Wojciechem Tomakiem (diecezja przemyska) oraz 
Tadeuszem Zakrzewskim (diecezja płocka). 

Znamy także korespondencję z administratorami apostolskimi: Teodorem 
Benschem (diecezja warmińska), Karolem Milikiem (archidiecezja wrocławska), 
Edmundem Nowickim (administrator kamieński, lubuski i prałatury pilskiej, 
Gorzów Wielkopolski), Czesławem Sokołowskim (diecezja siedlecka), Andrzejem 
Wronką (diecezja gdańska – diecezja chełmińska).

Biskup pisał i otrzymywał informacje od różnych instytucji kościelnych, np.: Rady 
Polonii Amerykańskiej, Katolickiego Towarzystwa Wydawniczego „Rodzina Polska”, 

41 S. Kobyłecki, Wspomnienie o Ks. Bpie Szelążku, s. 106. Najobszerniejsze opracowanie tego 
zagadnienia zob.: M. Dębowska, Łucka Kuria Diecezjalna „na wygnaniu”, Archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne, t. 73: 2000, s. 23–33. 

42 Inwentarz listów oraz ich oryginały i kopie są przechowywane w OABMK oraz w Archiwum 
Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej.
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Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Ligi Katolickiej, Sekretariatu Prymasa Polski 
oraz Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu.

Jak już wspomniano wcześniej, najbogatszą korespondencję biskup prowadził 
z rozproszonymi po całej Polsce duchownymi z diecezji łuckiej. Stan tymczasowo-
ści na pewno nie sprzyjał administrowaniu „diecezji na wygnaniu”. Udało się 
jednak stworzyć biskupowi chociaż niewielką namiastkę administracji diecezjalnej. 

Życie codzienne biskupa tak opisała przełożona franciszkanek s. Myra: Codzien-
ny program ks. Biskupa przedstawiał się następująco: Kaplica, praca przy biurku – 
pisanie różne, czytanie korespondencji, odpisywanie itp. – spacer po świeżym po-
wietrzu. Dużo spacerował, ale jak już zaznaczyłam, zawsze z różańcem w ręku. 
Wstawał bardzo rano i przed Mszą św. odmawiał brewiarz. Wiedząc o tym, że 
każdej chwili może Go Pan odwołać do wieczności – chodził z tą myślą ciągle 
z powodu słabego zdrowia i wieku podeszłego – prosił mnie, abym Go budziła pu-
kaniem do drzwi rano. Gdy pukałam, odpowiadał mi silnym głosem: „Żyję, żyję!”43.

W Zamku Bierzgłowskim powstała ostatnia redakcja pracy biskupa Szelążka, opub-
likowanej w 1947 r. w Toruniu, pt.: „Podstawy dotacji duchowieństwa katolickiego 
w Polsce w okresie przedkonkordatowym”44. Dzieło to zostało przyjęte przez bi-
skupów polskich z wielkim zainteresowaniem i uznaniem. Świadczy o tym chociaż-
by bogata korespondencja, jaka napłynęła do biskupa od różnych hierarchów. 
W Zamku Bierzgłowskim biskup Szelążek zakończył także opracowywanie swoiste-
go dzieła swojego życia, zatytułowanego: „Moralne odrodzenie świata” – pracę 
wydano wiele lat po jego śmierci, w 1979 r. w Mannheim45. 

Siostry terezjanki
Przyglądając się ostatnim latom życia biskupa Szelążka, nie sposób nie znaleźć 

także odniesień do założonego przez niego Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus (potocznie sióstr terezjanek). Echo tych relacji spotykamy na przy-
kład w zachowanej korespondencji z przełożonymi zgromadzenia, tzn. m. Marią 
Kubasiewicz oraz m. Bernardą Nakonowską46. Biskup pozostał do końca życia 

43 AGCST, Wspomnienia o księdzu Biskupie, M. Myra Franciszkanka z Orlika.
44 Książka ukazała się nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Wiedza”, Toruń ul. Św. Katarzyny 

4. Imprimatur wystawił książce ordynariusz chełmiński ks. bp Kazimierz Józef Kowalski w Toruniu 
9 maja 1947 r.

45 W. Góralski, Szelążek Adolf (1865–1950), [w:] Polscy kanoniści (wiek XIX i XX), cz. 2, oprac. 
J. R. Bar, s. 202; L. Zygner, Biskupa Adolfa Piotra Szelążka koncepcja teologii (studium historyczno-
-teologiczne), Toruń 1998, s. 19, 21.

46 AGCST, Korespondencja z Marią Kubasiewicz, syng. APSZ Ad 6–13; Korespondencja 
z m.  Bernardą Nakonowską, sygn. APSZ Ad 6–14; Korespondencja z innymi siostrami zgromadze-
nia, sygn. APSZ Ad 6–15; Korespondencja z kandydatkami do zgromadzenia, sygn. APSZ Ad 6–16.
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ojcem duchowym zgromadzenia. Kiedy 30 grudnia 1947 r. II Kapituła Generalna 
Zgromadzenia na przełożoną generalną wybrała s. Bernardę Nakonowską, ta już 
w styczniu 1948 r. udała się do Zamku Bierzgłowskiego47. 

Nie mamy wątpliwości, że tak samo jak dla biskupa, także i dla młodego zgro-
madzenia zakonnego powojenna rzeczywistość okazała się bardzo okrutna. Przez 
pierwsze lata swojego istnienia siostry terezjanki związane były prawie wyłącznie 
z obszarem diecezji łuckiej. Po II wojnie światowej siostry musiały od nowa organi-
zować strukturę zakonną i szukać nowych miejsc, w których można by zakładać 
domy zakonne. Odradzające się zgromadzenie naturalnie szukało także pomocy 
i oparcia u swojego ojca założyciela i mogło na niego liczyć. Biskup Szelążek, oce-
niając realnie swoje możliwości, delegował jako opiekuna zgromadzenia ks. Stani-
sława Kobyłeckiego48.

Wizyty w Zamku Bierzgłowskim
Wiele osób odwiedzało biskupa Szelążka w Zamku Bierzgłowskim. Nie sposób 

ich tu wszystkich wymienić. Odwołamy się jednak do kilku przykładów. Jednym 
z odwiedzających był prof. Karol Górski (1903–1988), znany już w tym czasie me-
diewista i historyk Kościoła, szczególnie duchowości w Polsce. Profesor pojawił się 
w Toruniu w maju 1946 r., w związku z utworzeniem Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika49. Nie znamy genezy wspólnych relacji prof. Górskiego z biskupem, możemy 
je jednak śledzić po przybyciu po przybyciu ordynariusza łuckiego do Zamku 
Bierzgłowskiego. Prof. K. Górski został zaproszony przez ordynariusza łuckiego na 
jego diamentowy jubileusz 2 czerwca 1948 r.50 W archiwum po prof. Górskim prze-
chowywanym w Toruniu zachowały się także życzenia świąteczne i noworoczne 
wysłane przez biskupa51. Inny ślad obecności profesora w Zamku Bierzgłowskim 
odnotowały siostry franciszkanki w Kronice. Pod datą 19 kwietnia 1949 r. czytamy, 
że państwo Górscy z Torunia złożyli Biskupowi wizytę52. 

Pośród gości w Zamku Bierzgłowskim nie zabrakło także toruńskich redempto-
rystów. W prowadzonej przez nich kronice czytamy o dwóch spotkaniach: 

47 Kronika, s. 12.
48 O pierwszych latach istnienia zgromadzenia zob.: J. Bar, Początki Zgromadzenia Sióstr 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Prawo Kanoniczne, 1979, t. 22, nr 1–2, s. 59–91; B. D. Oporowska, 
Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus darem dla Kościoła Powszechnego, [w:] 
Ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek, s. 67–78; B. E. Karwowska, Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek, s. 97.

49 Karol Górski, Autobiografia naukowa, red. W. Sieradzan, Toruń 2003, s. 75.
50 Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Nr akcesji: D 117/2006, Spuścizna 

Karola Górskiego, Korespondencja do Karola Górskiego od ks. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka. 
51 Tamże.
52 Kronika, s. 17.
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– 18 [maja 1947] Dziś po południu ks. Prałat Szych zajechał do nas autem 
i zabrał O. Rektora [o. Emanuel Trzemeski] i O. [Józefa] Puchalika do Bierzgłowa 
z wizytą do Ks. B. Szelążka ordynariusza Łuckiego rezydującego tamże czasowo53. 

– 20. I. [1949] czwartek – W południe udali się OO. Rektor [Kazimierz Hołda] 
i. O. [Franciszek] Nowakowski do Bierzgłowa do Ks. Biskupa Szelążka, b. ordynariu-
sza diecezji łuckiej, aby mu złożyć wizytę z życzeniami noworocznymi i poprosić 
o adres do Stolicy Świętej, by św. Alfonsa ogłoszono patronem spowiedników. Wró-
cili wieczorem54.

Wiemy, że biskup Szelążek przychylił się do skierowanej do niego prośby. Zacho-
wał się bowiem list rektora domu toruńskiego o. K. Hołdy z 6 lutego 1949 r., 
w którym dziękował on biskupowi za poparcie inicjatywy redemptorystów55. 
Przypomnijmy, że założyciel redemptorystów, św. Alfons Liguori, został ogłoszony, 
jak widać między innymi dzięki zabiegom biskupa Szelążka, patronem spowiedni-
ków, przez papieża Piusa XII w roku następnym, dokładnie 26 kwietnia 1950 r.

Przytoczmy jeszcze wspomnienia Cecylii Teresy Zachwoszcz z domu Gudel z To-
runia. Była ona związana z parafią św. Jakuba w Toruniu, gdyż jej ojciec Antoni 
Gudel (1893–1978) był organistą w tejże parafii56. W ten sposób miała możliwość 
poznania zarówno księży diecezji łuckiej pracujących w parafii, szczególnie ks. Jana 
Szycha, jak i samego biskupa Szelążka.

Wspomina ona, że ks. Jan Szych poprosił ją dwukrotnie, aby udała się do Zamku 
Bierzgłowskiego, do biskupa Szelążka. Miała mu przekazać korespondencję. Pierw-
szy raz była tam 21 września 1947 r. Spotkała się osobiście z biskupem. Pamiątką 
tego spotkania jest zachowany do dzisiaj obrazek, który otrzymała od biskupa 
przedstawiający Matkę Bożą. Z tyłu biskup wypisał na nim następujące słowa: Naj-
droższej Tereni Gudelównie Z serdecznym błogosławieństwem pasterskim. + Szelą-
żek Biskup Bierzgłowo-Zamek 21.IX.47 57. 

W episkopacie
Kilka dni po tym jak biskup Szelążek znalazł się w Polsce na Jasnej Górze, obra-

dowała Konferencja Episkopatu Polski. Z Kielc wystosował biskup Szelążek list do 
prymasa Hlonda i całego episkopatu, w którym dziękował wszystkim za starania 
o uwolnienie. 23 maja 1946 r. właśnie z Jasnej Góry kardynałowie Hlond i Sapieha 

53 Archiwum Klasztoru Redemptorystów w Toruniu, Kronika domowa Klasztoru OO. Redemp-
torystów w Toruniu (1934–1950), s. 275.

54 Tamże, s. 344.
55 OABMK, Listy postulacyjne.
56 Zob.: W. Rozynkowski, Ślady obecności biskupa i kardynała Karola Wojtyły w Toruniu, Rocz-

nik Toruński, t. 32: 2005, s. 245–247.
57 AGCST, Wspomnienia Cecylii Teresy Zachwoszcz. 
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skierowali do ordynariusza łuckiego bardzo ciepły list, w którym dziękowali Bogu 
za jego wolność i oczekiwali jego obecności pośród nich: Oczekujemy tej chwili, 
w której tak zasłużony dla sprawy Kościoła świętego Pasterz diecezji Łuckiej, tak 
dzielny i doświadczony Szermierz o królestwo Boże na ziemi naszej, stanie między 
nami, a niestrudzoną pracą wesprze nasze zabiegi, osłodzi troski i przyłoży się bez-
pośrednio do spełnienia tych zadań, jakie Episkopatowi Polskiemu przypadły z woli 
Opatrzności w udziale58.

Wiemy, że prymas A. Hlond spotkał się z biskupem Szelążkiem w pierwszych 
tygodniach jego pobytu w Polsce dwa razy. Pierwsze spotkanie miało miejsce 
w Kielcach. Ksiądz prymas przyjechał tam 9 czerwca 1946 r. Drugi raz z kolei biskup 
Szelążek odwiedził prymasa w Warszawie. Było to 12 sierpnia tegoż samego roku 
podczas jego podróży do Zamku Bierzgłowskiego. Jak już wspomniano, droga or-
dynariusza łuckiego wiodła właśnie przez stolicę i był czas na spotkanie obydwu 
hierarchów59. 

Wydaje się, że obecność biskupa pośród Episkopatu Polski miała przede wszyst-
kim charakter symboliczny. Koleje jego życia, szczególnie ostatnie lata, czyniły go 
bardzo wiarygodnym świadkiem zachodzących przemian. On jako jeden z pierw-
szych spośród biskupów doświadczył „dobrodziejstw” nowego porządku. Otwarte 
pozostaje jednak pytanie, do jakiego stopnia biskupi, widząc sytuację biskupa Sze-
lążka, zdawali sobie sprawę z nadchodzących trudności. 

Biskup Szelążek nie był częstym gościem na powojennych konferencjach episko-
patu60. Na wyczerpujące podróże po Polsce nie pozwalał mu na pewno stan zdro-
wia. Wydaje się także, że i nie brakowało biskupowi licznych problemów i trosk, 
z którymi jako ordynariusz funkcjonujący poza swoją diecezją musiał się zmierzyć. 
Z tekstu Kroniki sióstr franciszkanek możemy wyczytać, że ks. biskup uczestniczył 
w dwóch konferencjach w 1949 r. Pod datą 23 kwietnia zapisano: J. Eks. Ks. Bp Szelążek 
udaje się do Gniezna, by wziąć udział w konferencji dla Biskupów. Jeden z Księży 
prałatów towarzyszy mu w podróży61. W dalszej części pod datą 18 września czy-
tamy: J. Ks. Bp Szelążek w towarzystwie jednego Prałata udaje się do Częstochowy 

58 AGCST, Korespondencja z Prymasem Polski. Wiemy, że podczas tej konferencji odczytano 
pismo biskupa Szelążka: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjań-
skiego w Lądzie n. Wartą; Acta Hlondiana, Materiały do życia i działalności Kardynała Augusta 
Hlonda Prymasa Polski 1881–1948, t. VI, cz. 22, Protokoły Konferencji Episkopatu Polski, zebrał 
ks. Stanisław Kosiński, Ląd nad Wartą 1979, s. 10–11; J. Pietrzak, Pełnia prymasostwa. Ostatnie 
lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda 1945–1948, t. 2, Poznań 2009, s. 554.

59 J. Pietrzak, Pełnia prymasostwa, t. 2, s. 554.
60 Tamże, t. 1, Poznań 2009, s. 315.
61 Kronika, s. 17.
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na konferencję biskupów62. Ze spotkania w Częstochowie ks. biskup powrócił 
23 września63.

Były i inne możliwości spotkań biskupa Szelążka z przedstawicielami episkopa-
tu. Do Zamku Bierzgłowskiego przyjeżdżali księża biskupi z całej Polski. Miejsce to 
stało się punktem centralnym, niemalże stolicą diecezji łuckiej i siedzibą biskupa 
wygnańca oraz, z biegiem czasu, sporej grupy kapłanów wysiedlonych z diecezji 
łuckiej. Oddajmy głos wspomnianej już kilkakrotnie Kronice sióstr franciszkanek: 

– W styczniu [1947] przybyli do zamku Księża Biskupi z Płocka – J. Eks. Ks. Bp Za-
krzewski z swoim Sufraganem. W marcu Ksiądz Arcybiskup Wileński64, szukając 
swoich rozproszonych diecezjan wstąpił na zamek, by złożyć wizytę naszemu Bisku-
powi. W lipcu przez kilka dni gościł u nas J. Eks. Ks. Biskup Kaczmarek z Kielc.

– [12 lutego 1948] J. Ekscelencja Ks. Biskup sufragan – Bernard Czapliński z Pel-
plina złożył wizytę naszemu Biskupowi.

– [28 września 1948] Jego Eks. Ks. Bp Kowalski odwiedził naszego Ks. Biskupa.
– [18 sierpnia 1949] Składa wizytę naszemu Biskupowi J. Eks. Ks. Bp z Wrocławia65.
Biskup Szelążek uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych prymasa Polski 

kardynała Augusta Hlonda. Miały one miejsce w Warszawie 26 października 
1948 r.66 Biskupów z całej Polski nie zabrakło także na pogrzebie ordynariusza łu-
ckiego, o czym będzie dalej. Podczas pierwszej konferencji plenarnej Episkopatu 
Polski, po śmierci biskupa Szelążka, która miała miejsce 2 marca 1950 r. w Krakowie, 
obrady rozpoczęto od odmówienia modlitwy z duszę śp. ordynariusza łuckiego67.

Diamentowy jubileusz
Niecodziennym wydarzeniem dla Zamku Bierzgłowskiego były obchody dia-

mentowego jubileuszu (60 lat) kapłaństwa biskupa Szelążka. Miały one miejsce na 
przełomie maja i czerwca 1948 r. Oddajmy ponownie głos Kronice prowadzonej 
przez siostry franciszkanki: 

31 maja – Wielkie święto w zamku – diamentowy jubileusz J. Eks. Ks. Bpa Szelążka. 
Od samego rana przyjeżdżali goście: J. Eks. Ks. Biskup Ordynariusz Kowalski z Pelplina, 

62 Tamże, s. 19.
63 Tamże.
64 Chodzi zapewne o ks. arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego.
65 Chodzi zapewne o administratora apostolskiego ks. Karola Milika; Kronika, s, 10–19.
66 J. Pietrzak, Pełnia prymasostwa, t. 2, s. 923.
67 Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie 

n. Wartą; Acta Hlondiana, Materiały do życia i działalności Kardynała Augusta Hlonda Prymasa 
Polski 1881–1948, t. VI, cz. 22, Protokoły Konferencji Episkopatu Polski, zebrał ks. Stanisław Ko-
siński, Ląd nad Wartą 1979, s. 214.
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Ks. Bp Zakrzewski z Płocka, Ks. Bp sufragan Czapliński, Księża Infułaci oraz Prałaci 
zwłaszcza Kapituły Łuckiej i Księża z okolicy Torunia. Pontyfikalna Msza św. odbyła 
się o godz. 9-tej przy asyście Prałatów. Jeden z nich dawniejszy uczeń jubilata wy-
głosił przemówienie o bezinteresownej i nieustraszonej pracy zacnego Solenizanta, 
jego 1½ roczny pobyt w więzieniu w ZSRR za sprawę Kościoła św. oraz wygnanie 
z jego diecezji. Po śniadaniu goście pożegnali się.

2 czerwca – Od samego rana na dziedzińcu zamkowym panował niezwykły ruch – 
zjeżdżali się goście. Pierwszym był J. Eks. Ks. Bp Ordynariusz Kowalski, następnie du-
chowieństwo z diecezji łuckiej i okolicy. Stawili się też dostojnicy świeccy – profesoro-
wie UMK. O godz. 10-ej przyjechał J. Em. Ks. Kardynał Prymas August Hlond, przez 
wszystkich serdecznie witany. Pierwsze kroki skierował do kaplicy zamkowej. Nasz 
przezacny Arcypasterz okazywał wszystkim wiele serdeczności i ojcowskiej dobroci. 
Po śniadaniu Jego Em. zwiedził zamek i przyległy park. Towarzyszyły Nam – M. Myra 
i M. Kosma, gdyż Ks. Bp Szelążek nie czuł się na siłach. Podczas spaceru zacny 
Arcypasterz dowiadywał się o naszym Zgromadzeniu i działalności. Po obiedzie 
w salonie spędziliśmy razem przyjemne chwile z naszym Eminencją – Kardynałem. 
O godz. 14-tej odjeżdżał do Warszawy68.

Choroba i śmierć
27 grudnia 1949 r., czyli w oktawie świąt Bożego Narodzenia, biskup łucki za-

chorował na grypę. O jego chorobie wiemy między innymi z listu, który wysłał do 
Warszawy 11 stycznia 1950 r. Jego adresatką była Pani Profesorowa Karolina Poni-
kowska. U dołu listu znajdujemy dopisek: Piszę list ten z polecenia Jego Ekscelencji 
Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa, który chory leży na grypę69. Powyższe 
zdanie zostało dopisane przez s. Myrę.

Ta niegroźna z początku choroba miała zakończyć się jednak dla ordynariusza 
łuckiego śmiercią. Opis ostatnich dni biskupa zawarty w Kronice domowej sióstr 
franciszkanek jest bardzo lakoniczny: 

27 stycznia – Do ogólnego schorzenia J. Eks. dorzuciła się astma sercowa i silne 
osłabienie.

6 lutego – Przybyło Consilium lekarskie z Torunia. Dr Kąkolewski i inni lekarze, 
którzy stwierdzili mocne osłabienie mięśnia sercowego.

8 lutego – Ks. Bp na własne życzenie został zaopatrzony sakramentami św.

68 Kronika, s. 13–14.
69 AGCST, Korespondencja ze świeckimi.
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9 lutego – O godz. 1130 zmarł Ks. Bp Szelążek. Przed trumną zmarłego, wystawioną 
w salonie zamkowym przecisnęły się całe masy wiernych70.

Ostatnie godziny życia biskupa Szelążka opisał także ks. Stanisław Kobyłecki: 
Dnia 8 lutego 1950 roku otrzymałem telefon od Ks. Wł. Ławrynowicza71, abym 
natychmiast przyjeżdżał, bo Ks. Bp bardzo źle się poczuł. Pierwszym pociągiem wy-
brałem się z Olsztyna do Torunia. Przenocowałem na plebanii 9 lutego rano poje-
chałem do Zamku. Gdy wszedłem do pokoju, w którym leżał Ks. Biskup, chory był 
zupełnie przytomny, ucieszył się na mój widok; czuwała przy nim Siostra. Ks. Biskup 
poprosił ją, aby podała mu rosołu. Wypił parę łuków. Stan zdrowia był ciężki i zaczął 
się pogarszać. Zaproponowałem Biskupowi sprowadzenie trzech lekarzy z Torunia 
na consilium. Biskup zapytał, których lekarzy mam zamiar poprosić. Nie chciałem 
dłużej męczyć chorego swoją rozmową, oświadczyłem, że odejdę, a za 10 minut 
powrócę. Siostra pozostała przy chorym. Po zamówieniu lekarzy poszedłem na 
parter do pokoju Księży Prałatów. Nie upłynął kwadrans, jak wbiegła siostra i ner-
wowo krzyknęła: Ksiądz Biskup umiera... Na te słowa pobiegliśmy do chorego. Na-
stąpiła agonia. Trwała krótko. Na twarzy zarysował się bolesny skurcz. Udzieliłem 
ostatniej Absolucji, bo już przedtem przyjął Ostatnie Sakramenty72. 

Pogrzeb
Pogrzeb biskupa Szelążka był wielkim wydarzeniem nie tylko dla kapłanów die-

cezji łuckiej, sióstr franciszkanek oraz mieszkańców Zamku Bierzgłowskiego. Był on 
przede wszystkim niecodziennym wydarzeniem religijnym dla Torunia i diecezji 
chełmińskiej. Świadczą o tym chociażby licznie zachowane zapisy kronikarskie oraz 
wspomnienia, które przywołują uroczystości pogrzebowe. Zauważmy, że jeżeli 
życie biskupa w Zamku Bierzgłowskim było ciche, skromne i pozbawione rozgłosu, 
to jego pogrzeb był wielką manifestacją religijną, prawdopodobnie jedyną swego 
rodzaju w całym okresie PRL-u w Toruniu. 

Opisu uroczystości pogrzebowych z 12 i 13 lutego dokonały towarzyszące bisku-
powi Szelążkowi do ostatnich minut siostry franciszkanki. Czytamy w nim między 
innymi: 

W niedzielę około godz. 12.00 miała się odbyć eksportacja zwłok do Torunia. 
Przybyli J.E. Ks. Biskup-Sufragan [Bernard Czapliński] naszej diecezji; Księża Kano-
nicy, Prałaci i Duchowieństwo. [...]

Schodami, korytarzem, dziedzińcem Zamku zasłanymi zielenią, następnie przez 
duże podwórze kroczył orszak pogrzebowy ku głównej bramie, gdzie pod wieżą 

70 Kronika, s. 21.
71 Administrator parafii św. Jakuba w Toruniu.
72 S. Kobyłecki, Wspomnienie o Ks. Bpie Szelążku, s. 110.
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czekał na zwłoki samochód ciężarowy. Ks. Infułat Skalski serdecznie dziękował Sio-
strom za opiekę nad śp. Ks. Biskupem i wiernym za okazaną życzliwość. Księża i Sio-
stry zajęli miejsca w samochodzie wokoło trumny i towarzyszyli J.E. w ostatniej 
podróży odmawiając różaniec. Słońce, które rano tak pięknie świeciło, skryło się za 
chmurami, padał deszcz. Pogoda dostosowała się do naszego nastroju. Stanęłyśmy 
przed Bazyliką św. Jana w Toruniu, gdzie już czekały tłumy wiernych. Trumnę wnie-
siono do Bazyliki, tam do godz. 16-ej stała otwarta. O godz. 16.00 ruszył orszak 
żałobny do Kościoła św. Jakuba, w skład którego weszli J. E. Najprzewielebniejsi 
Ks. Biskupi z różnych diecezji, duchowieństwo świeckie i zakonne, klerycy diecezji 
chełmińskiej oraz niezliczone rzesze wiernych – mijając Stary Rynek, orszak posu-
wał się z wolna ul. Szeroką, Nowym Rynkiem – wśród olbrzymich tłumów. Pomimo 
wspaniałej organizacji z trudem tylko można było wnieść trumnę do wnętrza Koś-
cioła73.

W poniedziałek 13 lutego mszę św. żałobną w kościele św. Jakuba Apostoła od-
prawił Prymas Polski ks. Stefan Wyszyński74. Mowę po mszy św. wygłosił ks. infułat 
Teofil Skalski, prepozyt kapituły katedralnej łuckiej75. Opis tych wydarzeń dostar-
czają nam także siostry franciszkanki: W poniedziałek, dnia 13 lutego o godz. 10-tej 
rozpoczęły się wigilie, następnie J. Emin. Ks. Prymas Polski odprawił pontyfikalną 
żałobną Mszę św. Po Mszy św. przemówił Ks. Infułat Skalski, pocieszając osieroco-
ne Duchowieństwo diecezji łuckiej i przedstawiając działalność św. Ks. Biskupa Sze-
lążka jako Regensa Seminarium Duchownego, jako Biskupa-Sufragana, współpra-
cowników w Ministerstwie dla spraw Wyznań i jako Biskupa-Ordynariusza Diecezji 
Łuckiej. Z kolei najprzewielebniejsi księża biskupi otoczyli trumnę, tworząc kondukt 
żałobny. Po tych pięknych ceremoniach wyruszyła procesja z trumną dookoła koś-
cioła. Trumnę niosło Duchowieństwo. Tymczasem w Kościele odkryto podziemia. 
Po powrocie orszaku do kościoła J. Eminencja Ks. Prymas przemawiał z ambony. 
Z głębokim wzruszeniem dziękował masom wiernym za przybycie, przez które oka-
zali swoją wierność Kościołowi i jego Pasterzom. Mówił o znaczeniu i niezwyciężo-
nej sile ducha Hierarchii Kościoła św., którego najwierniejszego, przez żadne krzyże 
i cierpienia nie złamanego Męczennika – Biskupa zwłoki, oddajemy ziemi jako 
ziarno, które owoc swój przyniesie. Odkryto jeszcze raz trumnę, aby Ks. Prymas 
włożył nakrycie cynkowe z małym otworem szklanym, po czym spuszczono trumnę 
do podziemia, nie zamykając tychże. Tam pozostała trumna widoczną dla wszyst-

73 Siostry Franciszkanki, Krótki opis choroby i zgonu, s. 114, 116.
74 W. Konopka, W. Rozynkowski, Na szlaku Prymasa Tysiąclecia. Prymas Stefan Wyszyński na 

Kujawach i Pomorzu, Warszawa 2006, s. 39–41.
75 S. Kobyłecki, Wspomnienie o Ks. Bpie Szelążku, s. 110. Szczegółowy życiorys księdza zob.: 

J. Wołczański, Wstęp, [w:] Ks. Teofil Skalski, Terror i cierpienie. Kościół katolicki na Ukrainie 1900–
1932. Wspomnienia, Lublin-Rzym-Lwów 1995, s. 10–26.
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kich, z czego pilnie korzystali wierni, modląc się przy niej. Zamknięcie nastąpiło 
w piątek dnia 17 lutego po uroczystych Nieszporach przy udziale niezliczonych mas 
wiernych76. 

Na pogrzeb ordynariusza diecezji łuckiej przybyło 20 biskupów i 300 kapłanów. 
Biskup Szelążek został pochowany w krypcie kościoła pod prezbiterium. Informa-
cja o śmierci i pogrzebie biskupa łuckiego została odnotowana w księdze zgonów 
parafii św. Jakuba. Wpisu do księgi dokonał administrator parafii św. Jakuba w To-
runiu, ks. Władysław Ławrynowicz77.

Na tablicy pamiątkowej, która zawisła w kościele św. Jakuba Apostoła, umiesz-
czone zostały następujące słowa: W krypcie tego kościoła daleko od swojej katedry 
oczekuje zmartwychwstania śp. ks. bp dr Adolf Piotr Szelążek ordynariusz łucki.

Aneks

Z Kroniki klasztoru św. Stanisława w Zamku Bierzgłowskim78

Rok 1946

[s. 8] Ludność tamtejsza cieszyła się z ponownego powrotu sióstr. Najwięcej 
ucieszył się dawniejszy gospodarz – Otrębski, który dotąd był stróżem pustego 
zamku. Siostry musiały ciężko pracować przy uporządkowaniu tego wielkiego 
gmachu i w tak trudnych warunkach. Wodę trzeba było nosić ze studni. Światła nie 
było, bo okupant wywiózł z zamku transformator od nabijania elektryczności. 
Wkrótce Kuria Biskupia zajęła się odremontowaniem zniszczonego zamku. Pod 
koniec lipca otrzymałyśmy dwa konie z Unry do uprawy gospodarstwa rolnego, 
którym zajął się nasz wierny i poczciwy gospodarz Otrębski.

Na początku sierpnia otrzymałyśmy wiadomość, że J. Eks. Ks. Bp Ordynariusz 
Kazimierz Józef Kowalski przyjął do swej diecezji ewakuowanego Ks. Bpa Adolfa 
Szelążka – Ordynariusza Łuckiego. Odtąd zamek stał się siedzibą Kurii Diecezjalnej 
Łuckiej. Siostry dokładały wszelkich starań, by pokrzywdzonemu Bpowi przygoto-
wać estetyczne i przytulne mieszkanie. O meble dla J. Ekscelencji postarał się 

76 Siostry Franciszkanki, Krótki opis choroby i zgonu, s.118–119.
77 Archiwum Parafii św. Jakuba Apostoła w Toruniu, Księga zmarłych z lat 1940–1952; rok 

1950 nr 24. Nie wiadomo jednak, dlaczego przy wieku biskupa podano złą datę dzienną jego 
narodzin: 17 czerwca 1865 r.

78 Rękopis Kroniki przechowywany jest w: Archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od 
Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej w Orliku, sygn. G-7. Przy wydaniu korzystano z kopii Kroniki prze-
chowywanej w AGCST, sygn. APSZ Ae7-2-8, ss. 15 (8–22). W wydaniu ujęto tylko te fragmenty, 
które odnoszą się do biskupa Szelążka i funkcjonowania domu.
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Kanclerz Kurii Łuckiej Ks. Szycht79. M. Rafaela przysłała nam S. Elżbietę Falkus jako 
kucharkę i S. Adriana Wentę – pielęgniarkę do pielęgnacji chorego [s. 9] Biskupa. 
Z przybyciem Biskupa na zamek zstąpiło większe błogosławieństwo Boże w nasz dom. 
Przede wszystkim ułożyło się nasze życie zakonne. Odtąd codziennie mamy Mszę św., 
S. Leonia służy choremu Ks. Biskupowi przy celebrowaniu. Polepszyły się znacznie 
warunki gospodarcze i powiększyła się trzoda chlewna. Otrzymałyśmy też maneż 
do pompowania wody też działają wodociągi w gmachu. W zamku zrobiło się gwarno. 
Bardzo często przybywają goście, zwłaszcza rozproszone duchowieństwo z diecezji 
Łuckiej odwiedza swego Biskupa w nowej rezydencji. Przyjeżdżają też liczni diece-
zjanie po potrzebne im dokumenty. Biskupi z całej Polski składają wizytę bohater-
skiemu Arcypasterzowi, który dla sprawy Bożej dużo wycierpiał. Zachwaszczony ogród 
zamkowy został doprowadzony do porządku przez ogrodnika – Zygmunta Kiżew-
skiego z Zamartego, który został angażowany przez Kurię chełmińską. W październiku 
otrzymałyśmy wagon koksu i węgla, wnet uruchomiono centralne ogrzewanie.

Remont dachu na starym zamku został jeszcze przed zimą ukończony. Do napra-
wy są jeszcze dachy na domach gospodarczych.

24 grudnia zebrało się duchowieństwo, by z swoim Pasterzem obchodzić tradycyjną 
wigilię Bożego [s.10] Narodzenia. Zdrowo i szczęśliwie zakończyłyśmy rok 1946.

Rok 1947

Ostra zima przerwała dalszą pracę przy naprawie dachów na domach gospodar-
czych. W styczniu przybyli do zamku Księża Biskupi z Płocka – J. Eks. Ks. Bp Zakrzew-
ski z swoim Sufraganem. W marcu Ksiądz Arcybiskup Wileński, szukając swoich 
rozproszonych diecezjan wstąpił na zamek, by złożyć wizytę naszemu Biskupowi. 
W lipcu przez kilka dni gościł u nas J. Eks. Ks. Biskup Kaczmarek z Kielc. Na żniwa 
J.Eks. Ks. Biskup Szelążek kupił trzeciego konia. W drugiej połowie września przy-
był ewakuowany i chory Ks. Prałat Czyżewski z okolicy Lublina. Był to bardzo zasłu-
żony kapłan, który przez długie lata prowadził chór kleryków przy Kościele Kate-
dralnym w Łucku. Chory Ks. Prałat przy starannej opiece Sióstr rychło odzyskał 
zdrowie i mógł codziennie celebrować mszę św.

28 października – Otrzymałyśmy smutną wiadomość o ciężkiej chorobie Ks. Kancle-
rza Szychta, proboszcza przy Kościele [s. 11] św. Jakuba w Toruniu. Ks. Kanclerz 
z wielką troskliwością opiekował się Ks. Biskupem i Siostrami w Zamku. Toteż na tę 
wiadomość J. Eks. Ksiądz Biskup natychmiast udał się do niego, zaopatrzył św. sa-
kramentami chorych. Po 3 dniach chory Ks. Kanclerz pożegnał się z tym światem 
i odszedł do Pana po swą nagrodę.

79 Błędnie napisane nazwisko. Powinno być Szych.
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2 listopada – Eksportacja zwłok do Kościoła św. Jakuba.

3 listopada – Pogrzeb przy udziale licznego duchowieństwa i wiernych.

31 października – 2 listopada – Odbyła się pierwsza seria rekolekcji św. 14 studentów 
brało udział pod kierunkiem O. Jezuity z Torunia. Łóżka, stoły, ławki i krzesła wypo-
życzono z Katolickiego Związku „Caritas” z Torunia.

14 listopada – Rozpoczął się drugi kurs rekolekcji św. dla 20 studentów, prowadził 
go O. Jezuita z Torunia.

15 grudnia – Kupiono jeszcze jedną krowę i jałowicę. 

24 grudnia – Przyjechało dużo Księży z Torunia i okolicy, by obchodzić tradycyjną 
wigilię Bożego Narodzenia razem ze swoim Biskupem.

31 grudnia – Z błogosławieństwem Zbawiciela świata zakończyłyśmy stary rok [s. 12].

Rok 1948

Po nowym roku rozpoczęto dalsze remonty dachów. W styczniu przyjechała 
z wizytą do J. Ekscelencji nowo obrana przełożona generalna Sióstr św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w towarzystwie S. Benedyktynki. Oba te Zgromadzenia powstały 
w diecezji Łuckiej i zostały erygowane przez Ks. Biskupa Szelążka. W roku 1946 
ewakuowały na teren Śląski.

17 lutego – S. Wojciecha udzieliła pierwszej pomocy kilku osobom z okolicy, dając 
zastrzyki przeciw wściekliźnie.

12 lutego – J. Ekscelencja Ks. Biskup sufragan – Bernard Czapliński z Pelplina złożył 
wizytę naszemu Biskupowi.

22 lutego – Ks. Biskup zachorował. Temperatura podniosła się do 39o. Lekarz 
stwierdził ciężką grypę i zapisał lekarstwa. Siostry zajęły się pielęgnacją ciężko cho-
rego Biskupa, który dopiero po kilku tygodniach odzyskał zdrowie. W marcu zachoro-
wał poważnie Ks. Prałat Czyżewski, lekarz stwierdził złośliwą anemię. Chory leżał 
kilka miesięcy w łóżku, tylko w dni pogodne mógł wypoczywać w leżaku na świe-
żym powietrzu [s. 13].

23 marca – Z polecenia Ks. Bpa Ordynariusza przyjechał do nas Prałat dr Jank z Pel-
plina celem omówienia uroczystości jubileuszowych Ks. Bpa Szelążka. Właściwy 
dzień diamentowego jubileuszu kapłaństwa przypadał dnia 26 maja tj. w 30 rocz-
nicę jego sakry biskupiej.

15 maja – 8 studentów brało udział w rekolekcjach. Prowadził je O. Jezuita z Torunia.
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21 maja – J. Eks. Ks. Biskup Baziak z Lwowa przysyła wiadomość o swoim przyjeź-
dzie do zamku. Zbliżał się dzień jubileuszu Ks. Biskupa. Z tej racji liczne nadsyłano 
listy i telegramy z kraju i zagranicy. Nadszedł także telegram z Watykanu z życzenia-
mi Ojca św. Piusa XII oraz telegram J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda, 
który swą osobistą wizytę odłożył na dzień 2 czerwca.

31 maja – Wielkie święto w zamku – diamentowy jubileusz J. Eks. Ks. Bpa Szelążka. 
Od samego rana przyjeżdżali goście: J. Eks. Ks. Biskup Ordynariusz Kowalski z Pelplina, 
Ks. Bp Zakrzewski z Płocka, Ks. Bp sufragan Czapliński, Księża Infułaci oraz Prałaci 
zwłaszcza Kapituły Łuckiej i Księża z okolicy Torunia. Pontyfikalna Msza św. odbyła [s. 
14] się o godz. 9-tej przy asyście Prałatów. Jeden z nich dawniejszy uczeń jubilata 
wygłosił przemówienie o bezinteresownej i nieustraszonej pracy zacnego Soleni-
zanta, jego 1½ roczny pobyt w więzieniu w ZSRR za sprawę Kościoła św. oraz wy-
gnanie z jego diecezji. Po śniadaniu goście pożegnali się.

2 czerwca – Od samego rana na dziedzińcu zamkowym panował niezwykły ruch – 
zjeżdżali się goście. Pierwszym był J. Eks. Ks. Bp Ordynariusz Kowalski, następnie 
duchowieństwo z diecezji łuckiej i okolicy. Stawili się też dostojnicy świeccy – pro-
fesorowie UMK. O godz. 10-tej przyjechał J. Em. Ks. Kardynał Prymas August Hlond, 
przez wszystkich serdecznie witany. Pierwsze kroki skierował do kaplicy zamkowej. 
Nasz przezacny Arcypasterz okazywał wszystkim wiele serdeczności i ojcowskiej do-
broci. Po śniadaniu Jego Em. zwiedził zamek i przyległy park. Towarzyszyły Nam – 
M. Myra i M. Kosma, gdyż Ks. Bp Szelążek nie czuł się na siłach. Podczas spaceru 
zacny Arcypasterz dowiadywał się o naszym Zgromadzeniu i działalności. Po obie-
dzie w salonie spędziliśmy razem przyjemne chwile z [s. 15] naszym Eminencją – Kar-
dynałem. O godz. 14-tej odjeżdżał do Warszawy. Przy pożegnaniu udzielił osobnego 
błogosławieństwa siostrom oraz nowo powstałej prowincji polskiej. Nikt z obec-
nych nie przeczuwał, że jest to ostatnie pożegnanie J. Em. Ks. Kardynała Hlonda. 
Ponieważ Pan życia i śmierci powołał go wkrótce po wieczystą nagrodę do siebie.

17 czerwca – Święciłyśmy imieniny J. Eks. Ks. Bp. Szelążka. Z tej racji przybył do 
zamku Książę Radziwiłł i pozostał przez kilka tygodni.

wrzesień – Na początku września władze państwowe – dyr. R.N. w Łubiance zabra-
ły spichlerz zamkowy do skupu zboża. Rozpoczęto też remonty murów obronnych 
przy zamku od strony północnej.

28 września – Jego Eks. Ks. Bp Kowalski odwiedził naszego Ks. Biskupa [s. 16].

24 października – trzymałyśmy wiadomość o śmierci J. Em. Kardynała Prymasa 
Hlonda.

Waldemar Rozynkowski
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Rok 1949

26 lutego – Rozpoczęła się pierwsza seria rekolekcji dla studentów pod kierowni-
ctwem O. Nowaka TJ. z Torunia.

12 marca – Przyjechał Ks. Prałat Dr Jank z Pelplina, celem zbadania szkód powsta-
łych przez huragan.

20 marca – J. Eks. Ks. Bp Kowalski w towarzystwie Ks. Pr. Janka przyjechali na 
zamek, by naszemu cierpiącemu Biskupowi złożyć krótką wizytę, potem udali się 
do OO. Jezuitów do Torunia na zakończenie rekolekcji św. dla akademików [s. 17].

27 marca – Rozpoczyna się II seria rekolekcji św. dla studentek z Torunia. 

1 kwietnia – Urzędnicy Gromadzkiej Rady Narodowej z nieznanym nam gościem 
przybyli na zamek. Życzeniem ich było – rozmowa z J. Eks. Ks. Biskupem, który 
z powodu niedomagań serca gości nie przyjął.

2 kwietnia – Stan choroby J. Eks. pogorszył się. Lekarz stwierdził przejściową go-
rączkę, która po kilku dniach ustąpiła.

4 kwietnia – Ks. Prałat Czyżewski po długiej i ciężkiej chorobie znów może celebrować.

15 kwietnia – Zebrała się komisja złożona z członków Gmin. Spółdzielczej celem 
uregulowania dzierżawy na spichlerz.

19 kwietnia – Państwo Górscy z Torunia złożyli wizytę J. Eks. Ks. Biskupowi i jedno-
cześnie zamawiają kurs rekolekcji św.

23 kwietnia – J. Eks. Ks. Bp Szelążek udaje się do Gniezna, by wziąć udział w kon-
ferencji dla Biskupów. Jeden z Księży prałatów towarzyszy mu w podróży.

6 maja – Ks. Katecheta – Zygfryd Kowalski z Torunia zwiedza Dom Rekolekcyjny 
w zamku i obiecuje polepszyć niewygodne warunki.

7 maja – Przyjechali malarze z Torunia, by odmalować pokoje przeznaczone na 
cele rekolektantek Domu Rekolekcyjnego. Z Katolickiego Związku „Caritas” z Torunia 
przywieziono nowe łóżka, sienniki, krzesła, małe stoliki, wieszaki, ramy do [s. 18] 
firan. Urządzono też skromną jadalnię. Dom Rekolekcyjny może teraz objąć 40 osób.

20 maja – Przybyło 24 maturzystek, by w zaciszu klasztornym odprawić rekolekcje 
i przygotować się do przyszłego zawodu.

29 maja – Przyjechało na zamek 20. biednych dzieci pod opieką pewnej studentki, 
by tu zaczerpnąć świeżego powietrza i słońca. Po sutym obiedzie udały się do bli-
skiego lasu na dowolne zabawy.
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4 czerwca – Zebrała się w Domu Rekolekcyjnym inteligencja żeńska z Torunia 
celem odprawienia rekolekcji. Dni Zielonych Świąt najlepiej im odpowiadały, po-
nieważ dyscyplina pracy nie pozwalała im na inny czas. Rekolekcje prowadził O. 
Redemptorysta z Torunia.

7 czerwca – Rozpoczął się 4-ty kurs rekolekcyjny dla 27 maturzystek. W godzinach 
wolnych młode dziewczęta skupiały się przed Najśw. Sakramentem, by wyprosić 
sobie potrzebne łaski do przyszłego zawodu.

11 czerwca – Przyjechało 30 maturzystów na rekolekcje zamknięte pod opieką O. 
Superiora – Redemptorysty.

16 czerwca – Imieniny J. Eks. Ks. Biskupa. Przed naszą gratulacją, przybywają OO. 
Franciszkanie. O. Prowincjał miał zamiar zwiedzić zamek i złożyć wizytę Ks. Bisku-
powi. Na drugi dzień przyjechali: J. Eks. Ks. Biskup Czapliński, grono Prałatów 
i Księży [s. 19]. Do obiadu zasiadło 16 osób. Nasz chory Ks. Bp cieszył się bardzo 
i w serdecznych słowach dziękował wszystkim za pamięć.

28 czerwca – Odbyły się rekolekcje dla Sodalicji Mariańskiej. 26 osób brało udział.

4 lipca – Urządzono rekolekcje wraz z kursem pedagogiczno-religijnym. Uczestni-
czyło w nich 25 studentek akademickich.

15 lipca – Z polecenia J. Eks. Ks. Bpa Kowalskiego przyjmowano do połowy sierpnia 
studentki akademickie na wczasy letnie. Codziennie było 8–10 osób.

18 sierpnia – Składa wizytę naszemu Biskupowi J. Eks. Ks. Bp z Wrocławia. Następ-
nego dnia przybył Książę Radziwiłł – dawniejszy przyjaciel Ks. Bpa Szelążka na 
wczasy letnie. Uczestniczy codziennie we Mszy św. i często wśród dnia spędza czas 
na pobożnym rozważaniu przed Najświętszym Sakramentem.

22 sierpnia – Ks. Bp zachorował, lekarz stwierdził zapalenie opłucnej.

23 sierpnia – Ks. Prałat Szuman, który był przez dłuższy czas na zastępstwie w To-
runiu wrócił na zamek, by pełnić funkcję kapelana.

30 sierpnia – J. Eks. Ks. Bp Kowalski przyjechał z wizytą na Zamek.

1 września – Książę Radziwiłł wraca z Warszawy.

4 września – Stan zdrowia J. Eks. się polepszył [s. 20].

18 września – J. Ks. Bp Szelążek w towarzystwie jednego Prałata udaje się do Czę-
stochowy na konferencję biskupów.
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23 września – J. Eks wraca z Częstochowy.

15 października – Ks. Prałat Szuman zachorował.

27 października – 18 studentek bierze udział w rekolekcjach.

21 listopada – Ks. Prałat Szuman po otrzymaniu sakramentu chorych umiera. Był 
on wzorowym kapłanem w służbie Boga i bliźniego.

22 listopada – Eksportacja zwłok do Torunia

24 listopada – Pogrzeb przy licznym udziale wiernych. Były proboszcz Kościoła 
św. Jakuba w Toruniu – Ks. Prałat Moszkowski został rektorem kaplicy zamkowej.

18 grudnia – Ks. proboszcz Tadeusz Drozdowski z Leopoldowa złożył wizytę J. Eks. 
i zarządził kurację ziołową. 

24 grudnia – Zebrało się dużo Księży na tradycyjną wigilię.

26 grudnia – Stan zdrowia J. Eks. pogorszył się.

27 grudnia – Po odprawieniu Mszy św. J. Eks. Ks. Bp położył się wskutek osłabienia. 
Lekarz stwierdził ponowne zapalenie opłucnej i nakazał nie opuszczać łóżka.

31 grudnia – Dziękczynnym nabożeństwem zakończyliśmy stary rok [s. 21].

Rok 1950

Na początku stycznia stan zdrowia Ks. Bp. Szelążka pogorszył się.
27 stycznia – Do ogólnego schorzenia J. Eks. dorzuciła się astma sercowa i silne 
osłabienie.

6 lutego – Przybyło Consiliom lekarskie z Torunia. Dr Kąkolewski i inni lekarze, 
którzy stwierdzili mocne osłabienie mięśnia sercowego.

8 lutego – Ks. Bp na własne życzenie został zaopatrzony sakramentami św.

9 lutego – O godz. 1130 zmarł Ks. Bp Szelążek Przed trumną zmarłego, wystawioną 
w salonie zamkowym przecisnęły się całe masy wiernych.

11 lutego – M. Kosma Lua i s. Jolanta Nierzwicka z Orlika przyjechały na pogrzeb.

12 lutego – Eksportacja zwłok do Kościoła św. Jakuba w Toruniu prowadził Ks. Ar-
cybiskup diecezji Gnieźnieńsko-Warszawskiej – Stefan Wyszyński przy współudzia-
le 15 biskupów i licznie zebranego duchowieństwa i wiernych. 
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13 lutego – Pogrzeb Ks. bpa Szelążka. Po uroczystym Requiem, któremu przewod-
niczył Ks. Bp Kowalski złożono trumnę ze zwłokami w krypcie, znajdującej się pod 
prezbiterium kościoła św. Jakuba. Przemowę pogrzebową wygłosił Ks. bp Kowal-
ski. Około 300 księży, 20 biskupów i wielkie tłumy [s. 22] wiernych towarzyszyły 
drogiemu biskupowi na miejsce spoczynku.

26 lutego – Po śmierci Ks. biskupa Szelążka, zamek Bierzgłowski przeznaczony 
został jako dom dla Ks. Ks. Emerytów z diecezji Łuckiej.
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