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BISKUP ADOLF PIOTR SZELĄŻEK
(1865–1950)

biskup diecezji łuckiej na Wołyniu, 
wygnaniec w Zamku Bierzgłowskim, Sługa Boży

Adolf Piotr Szelążek urodził się 30 lipca 1865 r. w Stoczku Łukow-
skim na Podlasiu, syn Stanisława i Marianny z domu Grigoriew (Grego-
riew), miał starszego brata Władysława (1863–1941) i młodszego Juliana 
(1867 r.). Pierwsze lata jego dzieciństwa przysłonił ból osierocenia, gdyż 
kiedy miał niespełna półtora roku, zmarła mu matka. Jego wychowa-
niem zajęła się wówczas druga żona Stanisława Szelążka – Eleonora 
z Dobraczyńskich.

Szkołę powszechną ukończył w Węgrowie, a gimnazjum w Siedl-
cach. We wrześniu 1883 r. wstąpił do seminarium duchownego w Płoc-
ku, 26 maja 1888 r. przyjął w katedrze płockiej święcenia kapłańskie. 
2 sierpnia 1888 r. otrzymał nominację na wikariat w parafii św. Bartło-
mieja w Płocku. W okresie seminaryjnym dał się poznać jako wybit-
nie zdolny oraz pracowity, dlatego we wrześniu 1889 r. został wysłany 
na dalsze studia do Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie 6 lip-
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ca 1893 r. uzyskał tytuł magistra świętej teologii. Następnie powrócił do 
Płocka i piastował ważne funkcje diecezjalne: od 1893 r. wykładowcy 
w seminarium duchownym oraz sekretarza w konsystorzu generalnym, 
w latach 1896–1904 regensa konsystorza, w latach 1902–1910 egzaminato-
ra prosynodalnego oraz cenzora ksiąg, w latach 1894–1896 obrońcy wę-
zła małżeńskiego w sądzie biskupim, administratora 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-
-charytatywną. Dostrzegał ubóstwo rodzin, problem bezrobocia i związaną 
z tym emigrację zarobkową oraz brak edukacji wśród dzieci i młodzieży. 
W związku z tym organizował różne akcje charytatywne, był członkiem, 
a następnie prezesem Płockiego Towarzystwa Dobroczynności (1908–1918), 
przy którym, z jego inicjatywy zorganizowano 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 płocką na jednego z czterech ase-
sorów Rzymsko-Katolickiego Kolegium Duchownego w Petersburgu. 
Przebywał tam do czerwca 1907 r. Po powrocie do Płocka zaczął po-
nownie prowadzić zajęcia w seminarium duchownym, wykładał: prawo 
kanoniczne, filozofię, socjologię, ascetykę i ekonomię polityczną. W la-
tach 1909–1918 pełnił funkcję rektora seminarium.

Wybuch I wojny światowej zastał go za granicą. Po powrocie do die-
cezji zaangażował się w dzieło reorganizacji Kościoła katolickiego w od-
radzającym się państwie polskim. Od 1916 r. brał udział w posiedzeniach 
i pracach Konferencji Episkopatu Prowincji Warszawskiej jako konsultor 
biskupa płockiego Antoniego Nowowiejskiego. Od marca 1918 r. pełnił 
funkcje naczelnika Wydziału Kościoła Katolickiego w Ministerstwie Wy-
znań 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 bisku-
pem tytularnym Barki i sufraganem płockim. Jego konsekracja odbyła 
się 24 listopada 1918 r. w katedrze płockiej. Podjęte obowiązki w Mi-
nisterstwie Wyznań Religijnych zmusiły jednak biskupa do spędzania 
czasu w Warszawie, gdzie zajmował się licznymi sprawami kościelnymi. 
W rządzie premiera Antoniego Ponikowskiego biskup A. Szelążek pełnił 
kolejno stanowiska: radcy ministerialnego, naczelnika Wydziału Katolic-
kiego, a wreszcie dyrektora departamentu. Był członkiem polskiej dele-
gacji w prowadzonych pertraktacjach pokojowych w Rydze, brał udział 
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w spotkaniach odnoszących się do kwestii wyznaniowych i Kościoła kato-
lickiego. W latach 1921–1925 uczestniczył aktywnie w pracach nad przy-
gotowaniem konkordatu między Polską a Stolicą Apostolską, zaś po jego 
ratyfikacji czuwał nad wprowadzaniem postanowień konkordatu w życie.

14 grudnia 1925 r. papież Pius XI mianował biskupa Adolfa Szelążka 
ordynariuszem diecezji łuckiej na Wołyniu. Jego ingres do katedry w Łuc-
ku miał miejsce 24 lutego 1926 r. Od początku swej posługi ordyna-
riusz 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 prze-
kształcone w Papieskie Seminarium Wschodnie; w okresie jego posługi 
wzrosła liczba księży ze 140 (tylu miał kapłanów, gdy obejmował diece-
zję) do 240 (do wybuchu wojny); zaprosił do pracy na Wołyniu zgroma-
dzenia zakonne żeńskie i męskie, także obrządku wschodniego; w 1932 r. 
Stolica Apostolska mianowała ordynariusza łuckiego konsultorem Świętej 
Kongregacji do spraw Kościoła Wschodniego; powołał do życia wiele 
instytucji i organizacji o charakterze religijnym i charytatywnym, itd.

Biskup Szelążek jest także założycielem Zgromadzenia Sióstr św. Te-
resy od Dzieciątka Jezus. Powstało ono na bazie dwóch stowarzyszeń 
religijnych: Związku Terezjańskiego oraz Asocjacji Chrystusa Króla. Sto-
warzyszenia te miały różne zadania apostolskie. Związek Terezjański za-
łożył w 1928 r. ks. kanonik dr Jan Majchrzycki, 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 no-
woczesnej pedagogiki katolickiej, wychowanie młodzieży w duchu św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus oraz zakładanie i opieka nad Kółkami św. 
Teresy tzw. Tereskami. Członkinie Związku Terezjańskiego prowadziły 
działalność wychowawczą w Świdrze w archidiecezji warszawskiej oraz 
w Łucku na Wołyniu.

Asocjację Chrystusa Króla zorganizowała Maria Kubasiewicz na 
podstawie zezwolenia biskupa Adolfa Szelążka z 22 czerwca 1927 r. Jej 
celem było rozwijanie apostolstwa i misji wśród mieszkańców Wołynia, 
zróżnicowanego pod względem narodowościowym i wyznaniowym oraz 
przyczynianie się do zjednoczenia wiernych wyznania prawosławnego 
z Kościołem katolickim.

Członkinie obydwu stowarzyszeń zwróciły się do biskupa Szelążka 
o nadanie im statusu wspólnot zakonnych. Po przygotowaniu odpowied-
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nich dokumentów biskup wysłał do Rzymu prośby o utworzenie dwóch 
instytucji kościelnych: Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus oraz Kongregacji Chrystusa Króla. Kongregacja Zakonów pismem 
z 14 lipca 1936 r. zezwoliła na utworzenie jednego zgromadzenia – Zgro-
madzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus i zatwierdziła jego kon-
stytucje. Kanoniczna erekcja zgromadzenia w diecezji łuckiej nastąpiła 
1 sierpnia 1936 r.

Na początku II wojny światowej Łuck i cała diecezja zostały zaję-
te przez wojska radzieckie. Nowa władza sowiecka wyrzuciła biskupa 
z jego siedziby, zamknęła kurię i seminarium duchowne. Biskup Szelą-
żek 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 radzieckie zajęły ponow-
nie Łuck. Organizująca się nowa władza próbowała zdobyć przychylność 
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 gra-
nicach, 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 przepro-
wadzonym procesie zażądano dla niego kary śmierci.

Podejmowano intensywne starania o uwolnienie biskupa Szelążka, 
które wspierały Stolica Apostolska, biskupi z Polski, a także dyplomacja 
amerykańska. Szczególnie 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 granice wschodnie zostały 
przesunięte na zachód.

17 maja 1946 r. biskup Adolf Piotr Szelążek został przewieziony 
przez granicę Ukrainy i znalazł się w Polsce. Na niecałe trzy miesią-
ce gościny udzielił mu jego dawny uczeń z diecezji płockiej, a ówcze-
śnie biskup kielecki Czesław Kaczmarek (1895–1963). 10 sierpnia 1946 r. 
biskup Szelążek opuścił gościnne progi domu biskupa Cz. Kaczmarka. 
Udał się w drogę do położonej niedaleko Torunia miejscowości Zamek 
Bierzgłowski. Ta niewielka miejscowość znajdowała się w granicach die-
cezji chełmińskiej. Droga wiodła przez Warszawę. Dotychczasowe trudy, 
i jak się podkreśla, widok zniszczonej stolicy, sprawiły, że biskup dostał 
ataku serca. Na hospitalizacji przebywał w klinice św. Józefa. 18 sierp-
nia, samochodem wypożyczonym z ambasady amerykańskiej, pod opieką 
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pielęgniarki s. Ambrozji Tomasik, wyruszył biskup do Zamku Bierzgłow-
skiego. Tego samego dnia przybył do Torunia i zatrzymał się prawdo-
podobnie w parafii św. Jakuba Apostoła. Do nowego miejsca swego za-
mieszkania w Zamku Bierzgłowskim przybył 20 sierpnia.

Kompleks klasztoru-zamku pokrzyżackiego, bo o takim miejscu po-
bytu 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 rekolekcyjny, letnisko dla kleryków oraz 
dom dla księży emerytów. Podczas II wojny światowej 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 uczyniono w nim Państwowy Dom Opieki Społecznej. Obiekt 
został oddany Kościołowi w 1992 r.

Termin przybycia biskupa Szelążka do Zamku Bierzgłowskiego 
zbiegł się z ważnymi zmianami w diecezji chełmińskiej. Od 1 września 
1945 r. do 30 czerwca 1946 r. rządy w diecezji chełmińskiej sprawował 
administrator apostolski ks. Andrzej Wronka. Kiedy w diecezji cheł-
mińskiej pojawił się biskup Szelążek, zaledwie od kilku tygodni diecezja 
miała nowego biskupa w osobie biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego: 
nominację otrzymał 4 marca, diecezję objął 30 czerwca, ingres do kate-
dry w Pelplinie odbył się 4 sierpnia 1946 r. W związku z tym obecność 
biskupa Szelążka w Zamku Bierzgłowskim wpisała się w pierwsze dni 
posługi nowego biskupa chełmińskiego.

W czasie pobytu biskupa Szelążka w Zamku Bierzgłowskim pro-
wadzenie domu i bezpośrednia opieka nad biskupem spoczywała w rę-
kach sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miło-
ści Chrześcijańskiej. Siostry posługiwały w tym domu diecezjalnym od 
1933 r., z przerwą w okresie wojny. Do Zamku Bierzgłowskiego powró-
ciły w lipcu 1946 r. Przełożoną domu w latach 1946–1950 była s. Myra. 
To siostrom franciszkankom zawdzięczamy powstanie cennych dla nas 
źródeł: wspomnień, kroniki domu zakonnego, w której często spotyka-
my odniesienie do osoby biskupa oraz opisu choroby, zgonu i pogrzebu 
ordynariusza łuckiego.

W związku z obecnością biskupa Szelążka w Zamku Bierzgłowskim 
do miejsca tego zaczęli przybywać liczni goście. Pośród nich znaczną 
grupę stanowili przede wszystkim księża z diecezji łuckiej. Zauważmy, 
że byli oni rozproszeni po całej Polsce. Przyjeżdżając do swojego bi-
skupa, szukali jedności, oparcia i pomocy, a jednocześnie także i sami 
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podtrzymywali biskupa w nadziei zmiany ich trudnej sytuacji. Obiektyw-
nie trzeba stwierdzić, że ich sytuacja zarówno materialna, jak i kondy-
cja psychiczna pozostawiały wiele do życzenia. Bardzo często byli oni 
pozbawieni jakiegokolwiek zabezpieczenia materialnego i tułali się po 
różnych diecezjach, szukając możliwości posługi. Zauważmy, że wszy-
scy oni doświadczyli nie tylko okrucieństwa wojny, ale także jako jed-
ni z pierwszych na tak ogromną skalę, powojennego barbarzyństwa 
komunizmu.

Biskup szukał swoich kapłanów, szczególnie zatroskany był o tych 
którzy pozostali na Wołyniu, a dokładnie to przebywali we więzieniach 
i obozach pracy. Na początku 1947 r. takich księży było 14. Wiemy, że 
w tej kwestii zwracał się o pomoc do Episkopatu Polski, który z kolei 
szukał pomocy i pośrednictwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 
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. Dodajmy, że 11 września 2016 r. został 
ogłoszony błogosławionym.

Szukając ilustracji tamtych trudnych powojennych dni, odwołajmy 
się do słów listu, który dnia 20 grudnia 1949 r. skierował do kapłanów 
diecezji łuckiej Wikariusz Generalny Diecezji Łuckiej ks. Stanisław Ko-
byłecki. Oddają one atmosferę tamtych trudnych, powojennych dni: Ka-
płani naszej diecezji, porozrzucani po całym kraju, pracują na różnych 
stanowiskach. Mimo rozproszenia czujemy się wszyscy jedną rodziną. 
Więzią, która nas łączy, jest nasz Arcypasterz, który, jak wiemy, rezy-
duje w Zamku Bierzgłowskim pod Toruniem. Jego Ekscelencja niejed-
nokrotnie 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 pro-
szę 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, kapłani.

Od momentu przybycia biskupa łuckiego do Zamku Bierzgłowskiego 
miejsce, które wcześniej kojarzone było z rekolekcjami oraz domem wy-
poczynkowym dla księży, nabrało innego charakteru. Przede wszystkim 
stało się siedzibą kurii diecezji łuckiej, której urzędowa nazwa brzmiała 
teraz: Kuria Biskupia Łucka w Zamku Bierzgłowskim, powiat Toruń.
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Biskup Szelążek mimo podeszłego już wieku prowadził bardzo ak-
tywną działalność. Świadczy o tym chociażby zachowana bogata kore-
spondencja, która zarówno wychodziła spod pióra biskupa, jak i przycho-
dziła do Zamku Bierzgłowskiego. Zachowały się chociażby listy wysyłane 
do Watykanu. Poza tym znamy kilka listów postulacyjnych, na przykład 
w sprawie kanonizacji bł. Jana z Dukli czy beatyfikacji: Szymona z Lipni-
cy i Rafała Kalinowskiego. Biskup korespondował z Prymasami: Augu-
stem Hlondem i Stefanem Wyszyńskim. Zachowała się także obfita ko-
respondencja praktycznie z wszystkimi biskupami oraz administratorami 
apostolskimi w Polsce.

Życie codzienne biskupa w Zamku Bierzgłowskim tak opisała prze-
łożona franciszkanek s. Myra: Codzienny program ks. Biskupa przed-
stawiał się następująco: Kaplica, praca przy biurku – pisanie różne, 
czytanie korespondencji, odpisywanie itp. – spacer po świeżym powie-
trzu. 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 pode-
szłego – prosił mnie, abym Go budziła pukaniem do drzwi rano. Gdy 
pukałam, odpowiadał mi silnym głosem: „Żyję, żyję!”.

W Zamku Bierzgłowskim powstała ostatnia redakcja pracy bisku-
pa Szelążka, opublikowanej w 1947 r. w Toruniu, pt.: Podstawy dotacji 
duchowieństwa katolickiego w Polsce w okresie przedkonkordatowym. 
Dzieło to zostało przyjęte przez biskupów polskich z wielkim zaintereso-
waniem i uznaniem. Świadczy o tym chociażby bogata korespondencja, 
jaka napłynęła do biskupa od różnych hierarchów. W Zamku Bierzgłow-
skim zakończył także biskup Szelążek opracowywanie działa zatytułowa-
nego: Moralne odrodzenie świata – praca została wydana wiele lat po 
jego śmierci, w 1979 r. w Mannheim.

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 przykład w zachowanej korespondencji z prze-
łożonymi zgromadzenia, tzn. m. Marią Kubasiewicz oraz m. Bernardą 
Nakonowską. Biskup pozostał do końca życia ojcem duchowym zgroma-
dzenia. Kiedy 30 grudnia 1947 r. II Kapituła Generalna zgromadzenia na 
przełożoną generalną wybrała s. Bernardę Nakonowską, ta już w stycz-
niu 1948 r. udała się do Zamku Bierzgłowskiego.
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Wiele osób odwiedzało biskupa Szelążka w Zamku Bierzgłowskim. 
Nie sposób ich tu wszystkich wymienić. Odwołamy sie jednak do kil-
ku przykładów. Jedną z nich był prof. Karol Górski (1903–1988), znany 
już w tym czasie mediewista i historyk Kościoła, szczególnie duchowo-
ści w Polsce. Profesor pojawił się w Toruniu w maju 1946 r., w związ-
ku z utworzeniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nie znamy genezy 
wspólnych relacji prof. Górskiego z biskupem, spotykamy je jednak bar-
dzo szybko po przybyciu ordynariusza łuckiego do Zamku Bierzgłow-
skiego. Prof. K. Górski został zaproszony przez biskupa łuckiego na 
jego diamentowy jubileusz na dzień 2 czerwca 1948 r. W archiwum po 
prof. Górskim przechowywanym w Toruniu zachowały się także życze-
nia świąteczne i noworoczne wysłane przez biskupa. Inny ślad obecno-
ści profesora w Zamku Bierzgłowskim odnotowały siostry franciszkanki 
w Kronice. Pod datą 19 kwietnia 1949 r. czytamy, że Państwo Górscy 
z Torunia złożyli biskupowi wizytę.

Kilka dni po tym, jak biskup Szelążek znalazł się w Polsce, na Jasnej 
Górze obradowała 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 skierowali do ordynariusza 
łuckiego bardzo ciepły list, w którym dziękowali Bogu za jego wolność 
i oczekiwali jego obecności pośród biskupów.

Wiemy, że prymas A. Hlond spotkał się z biskupem Szelążkiem 
w pierwszych tygodniach jego pobytu w Polsce dwa razy. Pierwsze spo-
tkanie miało miejsce w Kielcach. Prymas przyjechał tam 9 czerwca 
1946 r. Drugi raz z kolei biskup Szelążek odwiedził prymasa w Warsza-
wie. Było to 12 sierpnia tegoż samego roku podczas jego podróży do 
Zamku Bierzgłowskiego.

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

Biskup Szelążek nie był częstym gościem na powojennych konfe-
rencjach Episkopatu. Na wyczerpujące podróże po całej Polsce nie po-
zwalał mu na pewno stan zdrowia. Wydaje się także, że i nie brakowa-
ło biskupowi licznych problemów i trosk, z którymi jako ordynariusz 
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funkcjonujący poza swoją diecezją musiał się zmierzyć. Z tekstu Kroniki 
sióstr franciszkanek możemy wyczytać, że biskup dwukrotnie w 1949 r. 
wyjeżdżał z Zamku Bierzgłowskiego, aby uczestniczyć w konferencjach 
Episkopatu Polski. Pod datą 23 kwietnia zapisano: J. Eks. Ks. Bp Szelążek 
udaje się do Gniezna, by wziąć udział w konferencji dla Biskupów. Je-
den z Księży prałatów towarzyszy mu w podróży. W dalszej części pod 
datą 18 września czytamy: J. Ks. Bp Szelążek w towarzystwie jednego 
Prałata udaje się do Częstochowy na konferencję biskupów.

Były i inne możliwości spotkań biskupa Szelążka z przedstawiciela-
mi Episkopatu. 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 wspo-
mnianej już kilkakrotnie Kronice sióstr franciszkanek: 
 — W styczniu [1947] przybyli do zamku Księża Biskupi z Płocka – 

J. Eks. Ks. Bp Zakrzewski 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.

 — [12 lutego 1948] J. Ekscelencja Ks. Biskup sufragan – Bernard Cza-
pliński z Pelplina 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 Wrocławia.
Biskup Szelążek uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych pry-

masa Polski kardynała Augusta Hlonda. Miały one miejsce w Warszawie 
dnia 26 października 1948 r.

Niecodziennym wydarzeniem dla Zamku Bierzgłowskiego były ob-
chody diamentowego jubileuszu (60 lat) kapłaństwa biskupa Szelążka. 
Zorganizowano je na przełomie maja i czerwca 1948 r. Oddajmy po-
nownie 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 Or-
dynariusz 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 się 
o godz. 9-tej przy asyście Prałatów. Jeden z nich dawniejszy uczeń ju-
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bilata wygłosił 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 duchowieństwo z diecezji łuckiej i okolicy. Stawili 
się też dostojnicy świeccy – profesorowie UMK. O godz. 10-ej przyje-
chał J. Em. Ks. Kardynał Prymas August Hlond, przez wszystkich ser-
decznie witany. Pierwsze kroki skierował do kaplicy zamkowej. Nasz 
przezacny Arcypasterz okazywał wszystkim wiele serdeczności i ojcow-
skiej 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 spę-
dziliśmy razem przyjemne chwile z naszym Eminencją – Kardynałem. 
O godz. 14-tej odjeżdżał do Warszawy.

27 grudnia 1949 r., czyli w oktawie świąt Bożego Narodzenia, biskup 
łucki zachorował na grypę. Ta niegroźna z początku choroba, miała za-
kończyć się jednak dla ordynariusza łuckiego śmiercią. Opis ostatnich 
dni ks. 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 le-

karze, 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, wy-

stawioną w salonie zamkowym przecisnęły się całe masy wiernych.
Ostatnie godziny życia biskupa Szelążka opisał także ks. Stanisław 

Kobyłecki: Dnia 8 lutego 1950 roku otrzymałem telefon od Ks. Wł. 
Ławrynowicza, abym natychmiast przyjeżdżał, bo Ks. Bp bardzo źle 
się poczuł. Pierwszym pociągiem wybrałem się z Olsztyna do Toru-
nia. Przenocowałem na plebanii 9 lutego rano pojechałem do Zamku. 
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Gdy wszedłem do pokoju, w którym leżał Ks. Biskup, chory był zupeł-
nie przytomny, ucieszył się na mój widok; czuwała przy nim Siostra. 
Ks. Biskup poprosił ją, aby podała mu rosołu. Wypił parę łyków. 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 po-
wrócę. Siostra pozostała przy chorym. Po zamówieniu lekarzy posze-
dłem na parter do pokoju Księży Prałatów. Nie upłynął kwadrans, jak 
wbiegła siostra i nerwowo krzyknęła: Ksiądz Biskup umiera… Na te 
słowa pobiegliśmy do chorego. Nastąpiła agonia. Trwała krótko. Na 
twarzy zarysował się bolesny skurcz. Udzieliłem ostatniej Absolucji, bo 
już przedtem przyjął Ostatnie Sakramenty.

Pogrzeb biskupa Szelążka był wielkim wydarzeniem nie tylko dla 
kapłanów diecezji łuckiej, sióstr franciszkanek oraz mieszkańców Zamku 
Bierzgłowskiego. Był on przede wszystkim niecodziennym wydarzeniem 
religijnym dla Torunia i całej diecezji chełmińskiej. Świadczą o tym cho-
ciażby 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 towa-
rzyszące biskupowi 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 Kanonicy, Prałaci i Duchowieństwo.[…]

Schodami, korytarzem, dziedzińcem Zamku zasłanymi zielenią, 
następnie przez duże podwórze kroczył orszak pogrzebowy ku głów-
nej bramie, gdzie pod wieżą czekał na zwłoki samochód ciężarowy. 
Ks. Infułat Skalski serdecznie dziękował Siostrom za opiekę nad 
śp. Ks. Biskupem i wiernym za okazaną życzliwość. Księża i Siostry za-
jęli miejsca w samochodzie wokoło trumny i towarzyszyli J. E. w ostat-
niej podróży odmawiając różaniec. Słońce, które rano tak pięknie świe-
ciło, 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 wniesiono do Bazyliki, tam 
do godz. 16-ej stała otwarta. O godz. 16.00 ruszył orszak żałobny do 



133

BISKUP ADOLF PIOTR SZELĄŻEK

Kościoła św. Jakuba, w skład którego weszli J. E. Najprzewielebniejsi 
Ks. Biskupi z różnych diecezji, duchowieństwo świeckie i zakonne, kle-
rycy diecezji chełmińskiej oraz niezliczone rzesze wiernych – mijając 
Stary Rynek, orszak posuwał się z wolna ul. Szeroką, Nowym Rynkiem 
– wśród olbrzymich tłumów. Pomimo wspaniałej organizacji z trudem 
tylko można było wnieść trumnę do wnętrza Kościoła.

W poniedziałek 13 lutego mszę św. żałobną w kościele św. Jaku-
ba Apostoła odprawił Prymas Polski Stefan Wyszyński. Mowę po mszy 
św. wygłosił ks. infułat Teofil Skalski, prepozyt kapituły katedralnej łuc-
kiej. Opis tych wydarzeń dostarczają 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 osie-
rocone Duchowieństwo diecezji łuckiej i przedstawiając działalność 
św. Ks. Biskupa Szelążka jako Regensa Seminarium Duchownego, jako 
Biskupa-Sufragana, współpracowników w Ministerstwie dla spraw Wy-
znań i jako Biskupa-Ordynariusza Diecezji Łuckiej. Z kolei najprze-
wielebniejsi księża biskupi otoczyli trumnę, tworząc kondukt żałobny. 
Po tych pięknych ceremoniach wyruszyła procesja z trumną dooko-
ła kościoła. Trumnę niosło Duchowieństwo. Tymczasem w Koście-
le odkryto podziemia. Po powrocie orszaku do kościoła J. Eminencja 
Ks. Prymas przemawiał z ambony. Z głębokim wzruszeniem dzięko-
wał masom wiernym za przybycie, przez które okazali swoją wierność 
Kościołowi i jego Pasterzom. Mówił o znaczeniu i niezwyciężonej sile 
ducha Hierarchii Kościoła św., którego najwierniejszego, przez żadne 
krzyże i cierpienia nie złamanego Męczennika-Biskupa zwłoki, oddaje-
my 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 wszystkich, z czego pilnie 
korzystali wierni, modląc się przy niej. Zamknięcie nastąpiło w piątek 
dnia 17 lutego po uroczystych Nieszporach przy udziale niezliczonych 
mas wiernych.

Na pogrzeb ordynariusza diecezji łuckiej przybyło 20 biskupów 
i około 300 kapłanów. Biskup Szelążek został pochowany w krypcie ko-
ścioła pod prezbiterium. Informacja o śmierci i pogrzebie biskupa łuc-
kiego zostały odnotowane w księdze zgonów parafii św. Jakuba. Wpisu 
do księgi dokonał administrator parafii św. Jakuba w Toruniu ks. Włady-
sław Ławrynowicz.
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Na tablicy pamiątkowej, która zawisła w kościele św. Jakuba Apostoła 
umieszczone zostały następujące słowa: W krypcie tego kościoła daleko 
od swojej katedry oczekuje zmartwychwstania śp. ks. bp dr Adolf Piotr 
Szelążek ordynariusz łucki. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny bisku-
pa. W 2018 r. doczesne szczątki biskupa Szelążka zostały przeniesione 
z krypty pod prezbiterium do nowego sarkofagu umieszczonego w nawie 
bocznej, niedaleko wejścia głównego do świątyni.
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