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O BISKUPIE SZELĄŻKU…

Będąc u kresu swej ziemskiej drogi,

Odnalazł u nas gościnne progi,

Gotyckie mury i ich sklepienia

Dały mu spokój, chwile wytchnienia…

Dumając w cieniu zamkowej bramy,

Pragnął pozostać zapamiętany.

Pamiętać chcemy

Tak wiek za wiekiem,

Że był biskupem -  

     - świętym człowiekiem.

We wtorek 9 lutego w Zamku Bierzgłowskim 
miała miejsce szczególna dla naszej gmi-
ny uroczystość - sesja popularnonaukowa z 
okazji 60. rocznicy śmierci ks. biskupa Adol-
fa Piotra Szelążka, połączona z odsłonięciem 
tablicy upamiętniającej Jego pobyt w zam-
ku, ufundowanej przez samorządowe wła-
dze województwa.

W podniosłej uroczystości, która swój po-
czątek miała w kościele p.w. św. Jakuba w To-
runiu, gdzie mszę św. odprawił bp Andrzej Su-
ski, i gdzie również został ogłoszony dekret po-
wołujący komisję historyczną w sprawie pro-
cesu beatyfikacyjnego biskupa Szelążka, udział 
wzięli: ks. biskup, ks. bp. łucki Marcjan Trofi-
miak - wiceprzewodniczący Konferencji Rzym-
skokatolickiego Episkopatu Ukrainy, marszałek 
województwa Piotr Całbecki, siostry ze Zgro-
madzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus z przełożoną generalną s. Judytą Jankow-
ską, proboszczowie parafii z naszej gminy, 
przedstawiciele Urzędu Gminy Łubianka, soł-
tysi, dyrektorzy szkół, mieszkańcy gminy oraz 
uczniowie i pedagodzy z Łubianki i Warszewic. 

„Trzeba siać prawdę, 
aby rodziło się dobro”

Warto nadmienić, że uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w 
Warszewicach w sposób szczególny przygoto-
wali się do udziału w tak ważnych dla naszej 
małej Ojczyzny uroczystościach.

Kulminacyjnym momentem w szkole było 
bowiem spotkanie wszystkich uczniów po-
święcone ks. bp. Adolfowi Piotrowi Szelążko-
wi, w czasie którego obejrzeli specjalnie na tę 
okazję przygotowaną prezentację multimedial-
ną, wzbogaconą krótkim wykładem na temat 
historii ziem, które po II wojnie światowej zna-
lazły się poza granicami Polski. To spotkanie 
przygotowało bezpośrednio uczniów do wzię-
cia udziału w konkursach, plastycznym i lite-
rackim, pod hasłem „Biskup Szelążek na Zam-
ku  Bierzgłowskim w oczach dzieci”. Prace, ja-
kie wykonali uczniowie naszej szkoły, zapre-
zentowane zostały  na wystawie podczas uro-
czystości w Zamku Bierzgłowskim. Wystawa 
ta będzie prezentowana w kościołach parafii 
naszej gminy, w budynku Urzędu Gminy i szko-
łach. Przygotowała ją pani Elżbieta Żeglarska, 
nauczyciel historii w ZS w Łubiance, pracow-
nik Urzędu Gminy. 

Wspomniana prezentacja multimedial-
na przesłana została do szkół w naszej gmi-
nie oraz zaprezentowana mieszkańcom parafii 
p. w. św. Marii Magdaleny w Biskupicach. Z 
kolei na stronie internetowej SP Warszewice 
zamieszczony został życiorys i zdjęcia ks. bp. 
Szelążka, sprawozdanie i fotoreportaż z uroczy-
stości rocznicowych w Zamku Bierzgłowskim. 
W budynku szkoły zawisła gazetka poświęco-
na biskupowi. 

Prace konkursowe wykonało blisko 60 dzie-
ci. W komisji oceniającą byli nauczyciele na-
szej szkoły. Pracą, która zwróciła szczegól-
ną uwagę uczestników uroczystości na Zam-
ku Bierzgłowskim, był wiersz napisany przez 
uczennicę V klasy SP Warszewice Katarzynę 
Socha:

Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowa-
ni nagrodami przez marszałka, a wyróżnieni - 
przez ks. proboszcza Grzegorza Pszenicznego.

Podczas uroczystości w Zamku Bierzgłow-
skim marszałek Całbecki dziękował również 
dyrekcji SP Warszewice za pomoc w organiza-
cji uroczystości upamiętniających 60. roczni-
cę śmierci ks. bp. Adolfa Piotra Szelążka i prze-
kazał szkole nagrodę w postaci aparatu cyfro-
wego.

Dyrektor SP Warszewice zaprosiła Piotra 
Całbeckiego  i Zgromadzenie Sióstr św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus do grona „Przyjaciół Szko-
ły”. Tytuł ten szkoła nadaje osobom, dla któ-
rych szczególnie ważna jest troska o kształto-
wanie postaw młodych ludzi i stwarzanie im 
warunków do rozwoju intelektualnego i ducho-
wego. 

Wszystkich mieszkańców naszej gminy ser-
decznie zapraszam do zapoznania się z histo-
rią życia ks. bp. A. P. Szelążka, która zasługu-
je na podziw i szacunek. Poznanie Jego histo-
rii daje wiarę w sens bycia wiernym najwyż-
szym wartościom.

Honorata Żeglarska

(ks. bp A. P. Szelążek, 1865-1950)

Moment poświęcenia tablicy ku czci księdza 
biskupa Adolfa Piotra Szelążka


