
1

60 LAT HARCERSTWA

NA ZIEMI G£UBCZYCKIEJ

WYDANO Z OKAZJI

50-LECIA POWSTANIA

KOMENDY HUFCA

ZWI¥ZKU HARCESTWA POLSKIEGO

W G£UBCZYCACH

POŒWIÊCENIA SZTANDARU

I NADANIA JEJ IMIENIA

BISKUPA ANTONIEGO ADAMIUKA

G£UBCZYCE, PA•DZIERNIK 2006



2

Redakcja spo³eczna:
Dh Ryszard Kañtoch
Dh Wies³aw Janicki
Dr Arkadiusz Szymczyna
Jan Wac - redaktor
Alicja Wac - opracowanie i sk³ad komputerowy
Alicja i Damian Dobrowolscy - korekta
Szymon Popczyk - ok³adka

Redakcja dziêkuje za udostêpnienie zdjêæ archiwalnych i wspomnieñ:
Teresie Idziak, Wandzie Rojek, Krystynie Jankowskiej, Krystynie Felczyñskiej, Jadwi-
dze Margielewskiej-Tarnowskiej, El¿biecie Fedorowicz, Jolancie Wojnarskiej, Jerze-
mu Skrzekutowi, Stanis³awowi Trojanowi, Janowi Mrozowi, Janowi Bi³ozurowi.

Wydrukowano w Drukarni œw. Krzy¿a
dziêki ¿yczliwoœci Kurii Biskupiej w Opolu

Komenda Hufca ZHP
Ul. Ko�ciuszki 24, 48-100 G³ubczyce

Tel./fax 077 / 485 - 26 - 78
e-mail: glubczyce@zhp.pl

www.glubczyce.zhp.pl



3

Harcerzom - na ich jubileusz

Na jubileusz naszych harcerzy z g³ubczyckiego hufca trzeba mi patrzeæ z samym
tylko radosnym podziwem i wdziêczno�ci¹, bo nieczêsto mo¿na spotkaæ wspólnotê
harcersk¹ tak ¿yw¹ i tak mocno wkorzenion¹ w ¿ycie spo³eczno�ci miasta, gminy i
powiatu, jak w³a�nie u nas.

Nasze harcerstwo g³ubczyckie obecne w³a�ciwie wszêdzie, gdzie jest m³odzie¿, gdzie
s¹ nasze dzieci, gdzie trzeba stan¹æ z pomoc¹ przy m³odym cz³owieku, gdy stawia
swoje m³ode - zrazu mniej, a potem coraz bardziej samodzielne kroki.

To przecie¿ nasi harcerze kultywuj¹ warto�ci, których potrzeba nam jak �wiat³a dnia.
To nasi harcerze podejmuj¹ w¹tki z naszej ojczystej historii, to oni przypominaj¹ nam
wszystkim, ¿e jeste�my z chwalebnego rodu Polaków, którzy wro�niêci w piastowsk¹
ziemiê od Bugu do Odry i Nysy i od Ba³tyku po Tatry buduj¹ swoje dzi�, a nie zapomi-
naj¹ i troszcz¹ siê, i sercem swoim s¹ obecni wszêdzie, gdzie Polskie Pañstwo ¿y³o w
przesz³o�ci swoj¹ kultur¹ i gospodark¹. To nasi harcerze staj¹ w codziennej czci wobec
Sybiraków, wobec ¿o³nierzy Wrze�nia i Polski Podziemnej, tak¿e wobec powstañców
�l¹skich. To nasi harcerze staj¹ wobec nas w najpiêkniej pojêtym patriotyzmie.

Dobrze, ¿e w Polsce odrodzonej po roku 1990 nasi harcerze podjêli tak¿e jasn¹ pracê
nad warstw¹ duchow¹ cz³owieka. Dlatego w³a�nie szli i nadal id¹ ramiê w ramiê z
duchem i nauczaniem Jana Paw³a II, dlatego staj¹ paradnie i z otwartym sercem wobec
Jasnogórskiej Królowej Polski, to nasi harcerze staj¹ na Górze �l¹skiej Nadziei, na
Górze �wiêtej Anny: w sanktuarium, wobec Samotrzeciej Patronki �l¹ska, ale tak¿e
przy Pomniku Powstañców �l¹skich.

Nasi harcerze tak¿e gromadz¹ siê na Wielkopostnych Dniach Skupienia, podejmuj¹
rajdy i biwaki, jak¿e czêsto dotykaj¹ce najg³êbszych i ponadczasowych tre�ci i potrzeb
cz³owieka, wyp³ywaj¹cych z Ewangelii Chrystusa. Dlatego nasi harcerze tak rado�nie
i z wielk¹ powag¹ ducha, i z wielkim m³odzieñczym przejêciem przyjêli u siebie �wiête
relikwie harcerskiego patrona, ksiêdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Dzisiaj, gdy nasi harcerze przyjmuj¹ za patrona swojego hufca ksiêdza biskupa An-
toniego Adamiuka, pioniera o�wiaty i wychowania w powojennych G³ubczycach, wiel-
kiego przyjaciela m³odzie¿y, m³odego duchem do sêdziwego wieku, cz³owieka wielkiej
wiary i g³êbokiej wierno�ci najszczytniejszym idea³om, ¿yczê naszym harcerzom - dzi-
siejszym i m³odym wielu ³ask Bo¿ych. Niech dzie³o harcerskie bêdzie w naszej g³ub-
czyckiej spo³eczno�ci zawsze �ród³em i najbardziej �wiêt¹ inspiracj¹ dla naszej m³o-
dzie¿y - która niech bêdzie zawsze naszym �wiêtym darem dla naszej Ojczyzny i Ko-
�cio³a.

ks. Micha³ �lêczek, proboszcz Parafii G³ubczyce
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Wprowadzenie

Ks. Antoni Adamiuk by³ dla wielu z nas wzorem do na�ladowania, autorytetem
¿ycia duchownego, nauczycielem i patriot¹. Cz³owiekiem, któremu przypad³ "los
wygnañca, nieoszczêdzonego przez historiê, wojny i totalitaryzm". Jego postawa wobec
wydarzeñ tak wiele znacz¹cych dla historii Polski, jakimi by³y: odzyskanie niepodle-
g³o�ci w 1918 roku, wojna polsko - ukraiñska i polsko - bolszewicka, okres II wojny
�wiatowej, czasy re¿imu stalinowskiego i propagandy antyko�cielnej, a nastêpnie
pocz¹tki III Rzeczypospolitej (1989), sta³a siê nie tylko dla katolików drogowska-
zem, który okre�la³ warto�ci etyczno - moralne jakimi nale¿y kierowaæ siê w ¿yciu
prywatnym, rodzinnym i spo³ecznym. Jego wiara oraz umi³owanie Ojczyzny, szacu-
nek dla pokoleñ walcz¹cych o wolno�æ, buduj¹cych etos Solidarno�ci, daje przyk³ad
m³odzie¿y i �wiadectwo temu, ¿e mo¿liwe jest wspólne ¿ycie w poszanowaniu ludz-
kiej godno�ci, bez uprzedzeñ, w wierze i mi³o�ci, tolerancji religijnej oraz w duchu
polskiego patriotyzmu.

60-lecie harcerstwa na ziemi g³ubczyckiej oraz 50-lecie powstania Komendy Hufca
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w G³ubczycach to szczególna okazja do nadania jej
imienia bp. Antoniego Adamiuka, cz³owieka g³êbokiej wiary i przyjaciela m³odzie¿y,
organizatora polskiego szkolnictwa oraz wspó³za³o¿yciela harcerstwa na ziemi g³ub-
czyckiej. Niepodwa¿alny autorytet druha Antoniego staje siê od tego momentu drogo-
wskazem dla g³ubczyckich skautów.

dr Arkadiusz Szymczyna

BISKUP POMOCNICZY

DIECEZJI OPOLSKIEJ

ANTONI ADAMIUK

1913 - 2000

PATRON HARCERZY

KOMENDY HUFCA ZHP

W G£UBCZYCACH
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KOMENDA HUFCA ZWIAZKU HARCERSTWA
POLSKIEGO W G£UBCZYCACH

NASZE CELE I HARCERSKIE IDEA£Y
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym

samorz¹dnym stowarzyszeniem zuchów, harcerzy, starszych oraz instruktorów. Zwi¹-
zek jest niezale¿ny ide-
owo i organizacyjnie od
partii, ruchów i organiza-
cji o charakterze poli-
tycznym.

ZHP jest cz³onkiem
�wiatowej rodziny skau-
towej. Nale¿y do �wiato-
wej Organizacji Ruchu
Skautowego (WOSM) i
�wiatowego Stowarzy-
szenia Przewodniczek i
Skautek (WAGGGS).
Dzia³a zgodnie z zasada-
mi, celami i metod¹
wprowadzon¹ przez za³o¿yciela skautingu Roberta Baden - Powella, rozwiniêt¹ przez
twórcê harcerstwa polskiego Andrzeja Ma³kowskiego. Hufiec stanowi nieod³¹czny ele-
ment ¿ycia spo³ecznego miasta i gminy oraz �rodowisk, na terenie których dzia³a: s¹ to

szko³y podstawowe i ponad-
podstawowe. Obok szko³y i
rodziny jest istotnym �rodowi-
skiem wychowania m³odego
pokolenia jest terytorialn¹
wspólnot¹ gromad zuchowych,
dru¿yn harcerskich i starszo-
harcerskich.

Kadrê instruktorsk¹ stano-
wi¹ w zdecydowanej wiêkszo-
�ci nauczyciele, poprzez prowa-
dzenie w hufcu systemu kszta³-
cenia doskonal¹ swoje kwalifi-
kacje, zdobywaj¹c przy tym

stopnie instruktorskie, a zdobyta przez instruktorów wiedza z zakresu metodyki harcer-
skiej pozwala im na wykorzystanie jej w pracy pozalekcyjnej w globalnym systemie
wychowawczym szko³y.

Nadrzêdnym celem komendy hufca jest - zgodnie z zasadami skautingu - przyczynia-
nie siê do rozwoju m³odych ludzi w taki sposób, aby w pe³ni mogli wykorzystaæ swoje
mo¿liwo�ci duchowe, intelektualne, spo³eczne i fizyczne jako jednostki, odpowiedzial-
ni obywatele, cz³onkowie wspólnot lokalnych naszych ma³ych ojczyzn.

fot. Sz. Popczyk

fot. Sz. Popczyk
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ROZWÓJ DUCHOWY
Jest nieustannym d¹¿eniem do poszukiwania g³êbszego zrozumienia i pe³niejszego

kierowania siê w ¿yciu okre�lonym systemem warto�ci. Mi³o�æ, nadzieja, dobro, praw-
da, wolno�æ, sprawiedliwo�æ, tolerancja i przyja�ñ stanowi¹ harcerski system warto�ci
oparty na zasadach chrze-
�cijañskich.

Rozwój duchowy reali-
zowany jest przez: ¿ycie
religijne, refleksjê nad sa-
mym sob¹, pokonywanie
w³asnych s³abo�ci, rozwi-
janie swoich zdolno�ci i
doskonalenie samego sie-
bie, s³u¿bê innym, kontakt
z przyrod¹, rozbudzenie
wra¿liwo�ci etycznej i es-
tetycznej, budowa harmo-
nii, poznawanie i tworze-
nie kultury.

ROZWÓJ SPO£ECZNY
To budowanie szacunku wobec drugiego cz³owieka, jego godno�ci, wolno�ci i prze-

konañ, wyrabianie umiejêtno�ci ¿ycia we wspólnocie lokalnej opartej na dialogu i po-
trzebie solidarnego dzia³ania.
To poznawanie swoich praw
i powinno�ci obywatelskich
w spo³eczeñstwie demokra-
tycznym.

Rozwój spo³eczny realizo-
wany jest przez budowanie
braterstwa i przyja�ni, s³u¿-
bê innym, odpowiadanie pro-
gramem dzia³ania na najwa¿-
niejsze problemy wspólnoty
lokalnej, poznanie i stosowa-
nie zasad demokracji, pozna-
wanie mechanizmów i struk-
tur ¿ycia spo³ecznego, wyra-
bianie postawy obywatel-
skiej.

Nawiedzenie relikwii b³. Wincentego S. Frelichowskiego

Kwesta na fundacjê �Dzie³o Nowego Tysi¹clecia�
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ROZWÓJ FIZYCZNY
To sta³a troska o zdrowie i kondycjê fizyczna zucha i harcerza, nauka zdrowego stylu

¿ycia, nieuleganie na³ogom, wy-
chowanie w poszanowaniu w³asne-
go zdrowia, przezwyciê¿anie w³a-
snych s³abo�ci i lêków.

Rozwój fizyczny realizowany jest
przez dba³o�æ o sprawno�æ fizycz-
n¹, uprawianie sportu, ¿ycie obo-
zowe, uprawianie wêdrówek i tu-
rystyki, poznanie zasad zdrowego
trybu ¿ycia, walka z na³ogami, po-
pularyzowanie i przestrzeganie za-
sad higieny.

ROZWÓJ INTELEKTUALNY
Jest ci¹g³ym zdobywaniem wiedzy, wy-

rabianiem umiejêtno�ci my�lenia, refleksji
i dokonywania wyborów, prób¹ zrozumie-
nia otaczaj¹cego nas �wiata, kszta³towa-
niem postawy twórczej, poznawaniem sa-
mego siebie i w³asnych zdolno�ci, rozwija-
niem wyobra�ni i wra¿liwo�ci na piêkno.

Rozwój intelektualny realizowany jest
przez samokszta³cenie i doskonalenie, na-
ukê, kszta³towanie indywidualno�ci,
uczestniczenie w ¿yciu kulturalnym, roz-
budzanie zainteresowañ.

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY
Harcerski system wychowawczy jest rozumiany jako jedno�æ zasad harcerskiego wy-

chowania, metody i programu.
Sta³y rozwój zuchów i harcerzy
jest mo¿liwy tylko wtedy gdy kie-
ruj¹c siê harcerskimi zasadami,
wykorzystuj¹c harcersk¹ metodê
tworzymy program pobudzaj¹cy
do kszta³towania w sobie cech i
umiejêtno�ci potrzebnych w ¿y-
ciu osobistym i przydatnych w
spo³eczeñstwie. Harcerskie zasa-
dy wychowawcze to Obietnica i
Prawo Zucha, Przyrzeczenie i
Prawo Harcerskie, Zobowi¹za-
nie Instruktorskie.

W zgodzie z natur¹

Z prof. S³awomirem S. Niciej¹

Z hm. Ligi¹ Zabilsk¹ - Sierpin¹
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METODY HARCERSTWA
Metodyka harcerska opiera siê na nastê-

puj¹cych elementach:
# pozytywno�æ - gdy¿ harcerskie wycho-
wanie polega na budowaniu dobra, roz-
budzaniu w cz³owieku jego zdolno�ci, od-
krywaniu zalet, pozwala ³atwiej akcepto-
waæ �wiat, innych ludzi, siebie samego,
pokazuje, ¿e nie nale¿y poddawaæ siê z³u
i beznadziejno�ci;
# indywidualno�æ - poniewa¿ harcerskie
wychowanie jest ukierunkowane na jednostkê, na rozwój osobisty, dostosowuj¹ sta-
wiane przed ka¿dym cz³onkiem Zwi¹zku oczekiwania do jego mo¿liwo�ci i umiejêtno-
�ci, buduj¹c jego indywidualne cechy;

# wzajemno�æ oddzia³ywañ - czyli
partnerstwo naszego ruchu, gdzie
wszyscy s¹ zarówno wychowawca-
mi, jak i wychowankami; instruk-
tor pe³ni rolê "starszego brata"
bêd¹cego dla harcerza wzorem do
na�ladowania, a jego autorytet opie-
ra siê przede wszystkim na posta-
wie zgodnej z Harcerskim Prawem;
# dobrowolno�æ i �wiadomo�æ ce-
lów - gdy¿ ka¿dy cz³onek Zwi¹zku
samodzielnie wyra¿a chêæ kierowa-

nia siê w ¿yciu harcerskimi zasadami i przynale¿no�ci do naszej organizacji;
# po�rednio�æ - poniewa¿ wszystkie po-
dejmowane przez nasz ruch dzia³ania
s³u¿¹ realizacji celów wychowaw-
czych, atrakcyjne, spo³ecznie po¿ytecz-
ne zadania realizowane w harcerstwie
pobudzaj¹ do rozwoju wewnêtrznego;
# naturalno�æ - polegaj¹ca na przysto-
sowaniu wszystkich podejmowanych
dzia³añ do potrzeb i mo¿liwo�ci har-
cerskiego zespo³u i poszczególnych
jego cz³onków oraz ró¿norodnych wa-
runków dzia³ania; na wsi, w mie�cie,
w nowej dru¿ynie.

Warunkiem skuteczno�ci harcerskiej metody jest przyk³ad osobisty instruktora. Swoj¹
postaw¹ instruktor powinien dawaæ przyk³ad osi¹gania warto�ci, którym s³u¿y harcer-
stwo, pokazywaæ, ze ¿ycie wed³ug Prawa Harcerskiego mo¿e byæ �ród³em rado�ci.
Instruktor nie jest dowódc¹ ani nauczycielem, jest starszym koleg¹ lub kole¿ank¹, któ-
ry zuchowi, harcerzowi stwarza warunki do kszta³cenia charakteru.

Czeski Mikulas (�w. Miko³aj)

Przygotowania do Harcerskiej Akcji Zimowej

W naszej Stanicy
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W NASZYM HUFCU
Wszystko to jest mo¿liwe i realne gdy

wszyscy nawzajem wspieramy siê i na
co dzieñ wspó³pracujemy, pokazujemy
siê na zewn¹trz, ¿e jeste�my i trwamy
na posterunku, a tak¿e jeste�my do-
strzegani przez innych. Tak siê sk³ada,
¿e Rada Miejska niezale¿nie od swego
sk³adu zawsze dostrzega³a, rozumia³a
i rozumie potrzeby g³ubczyckich har-
cerzy, a tak¿e wspiera³a finansowo
dzia³ania Komendy Hufca ZHP.

Nie mo¿na zapomnieæ o zak³adach
pracy i instytucjach, które równie¿ wspiera³y finansowo b¹d� rzeczowo nasz Hufiec.
Nadchodz¹cy czas stawia przed harcerzami wyzwanie do integracji ze wspólnotami
europejskimi.

Harcerze Hufca G³ubczyce podejm¹ to wyzwanie i wspólnie bêdziemy budowaæ mocny
pomost na drodze do przysz³o�ci.

Zadanie nasze mo¿liwe jest do wy-
konania dziêki przyjacio³om, którym
nie obca jest metodyka zuchowa i har-
cerska. Do pozytywnych dzia³añ na-
le¿y wspó³praca z w³adzami miasta i
gmin Kietrza, Baborowa i Branic,
wspó³praca z wszystkimi zwi¹zkami
kombatanckimi, które funkcjonuj¹ na
naszym terenie.

Komenda �ci�le wspó³pracuje z
wojskiem, a w szczególno�ci z 10. Opolsk¹ Brygad¹ Zmechanizowan¹ w Opolu jako
jednostka patronacka nad naszym Hufcem, ze �l¹skim Oddzia³em Stra¿y Granicznej w
Raciborzu, Zarz¹dem Wojewódzkim PCK, Towarzystwem Przyjació³ Dzieci, z Pañ-
stwow¹ Powiatow¹ Stra¿y Po¿arnej,
Komend¹ Powiatow¹ Policji, Miej-
skim O�rodkiem Kultury, O�rodkiem
Pomocy Spo³ecznej, Zarz¹dem
O�wiaty, Kultury i Sportu, Parafi¹
Rzymskokatolick¹ w G³ubczycach i
dekanacie. Ogó³em we wszystkich
imprezach proponowanych przez Ko-
mendê Hufca rocznie uczestniczy
oko³o 7 tysiêcy zuchów, harcerzy i
m³odzie¿y niezorganizowanej.

Rok 1998 jest rokiem jubileuszo-
wym bowiem, w tym roku przypada
80-lecie Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Kierujemy nasze my�li do tych, którzy prze-

"Bratnie s³owo ...

... sobie dajem ...

... ¿e pomagaæ ...
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kazali nam har-
cerskie idea³y
s³u¿by i bêd¹c
wierni trwali
przy m³odzie¿y,
chocia¿ w
znacznej czê�ci
odeszli na
wieczn¹ Wartê,
kierujemy do
nich nasz¹
wdziêczno�æ.
To dziêki Nim,
przenosz¹cym
przez dziesi¹tki
lat legendê har-
cerskich ide-
a³ów, mo¿emy
mówiæ o ci¹g³o-
�ci wychowawczej  Komendy Hufca G³ubczyce. Zwracam siê do rodziców harcerek i
harcerzy, do wszystkich, którzy byli harcerzami, do w³adz samorz¹dowych gminy i

powiatu, in-
stytucji, dy-
r e k t o r ó w
szkó³, zak³a-
dów pracy,
firm, aby�cie
zechcieli oto-
czyæ opiek¹
harcerstwo.

Wy r a ¿ a m
uznanie dla
wszystkich
instruktorek i
instruktorów
pe ³n i¹cych
czynna s³u¿bê

harcerska - m³odzie¿ Was potrzebuje, na Was siê wzoruje. Stañmy dzi� w harcerskim
krêgu ze wszystkimi, którzy choæ chwilê swego ¿ycia z³¹czyli z harcerstwem.
"Bratnie s³owo sobie dajem, ¿e pomagaæ bêdziem wzajem"

CZUWAJ!
Z harcerskim pozdrowieniem

Komendant Hufca ZHP hm. Ryszard Kañtoch
fot. Jan Wac

Dowództwo i kadra 55 Batalionu Remontowego w Opolu
... bêdziem wzajem"

fot. ze zb. Komendy Hufca

fot. ze zb. Komendy Hufca
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NASZ SZTANDAR - NASZYM ZNAKIEM

Druhny, Druhowie i Druhenki z Komendantem hm. Ryszardem na czele,
Wasi zacni, dostojni go�cie

Sztandar, flaga, chor¹giew, proporzec, herb - to znaki rozpoznawcze, z którymi czê-
sto spotykamy siê, ale czy zastanawiamy siê, co oznaczaj¹, jaka jest ich geneza?

Flaga to przymocowany do drzewca lub masztu kawa³ek tkaniny okre�lonego forma-
tu, barwy i wzoru. Flaga mo¿e byæ pañstwowa, samorz¹dowa, ko�cielna, olimpijska,
morska, firmowa. Flaga pañstwowa z god³em na placówce dyplomatycznej identyfiku-
je za granic¹ pañstwowo�æ placówki. Flaga pañstwowa z god³em na statku, to flaga
morska albo bandera, okre�la przynale¿no�æ pañstwow¹ statku.

Flaga samorz¹dowa i herb to podstawowe symbole to¿samo�ci gminy, spo³eczno�ci
lokalnej i regionalnej.

Chor¹giew - np. ko�cielna jest noszona w procesji.
Proporzec to znak dru¿yny harcerskiej, sportowej, pami¹tka turystyczna (proporczyk).
Sztandar, któremu chcia³bym po�wiêciæ uwagê - wg s³ownika jêzyka polskiego - to

god³o, znak oddzia³u wojskowego lub organizacji, instytucji cywilnej.
Szanowni Pañstwo,
proszê pozwoliæ mi kierowaæ s³owa tej gawêdy do najm³odszych.
Znane s¹ Wam s³owa wiersza "A jak poszed³ król na wojnê ..." A jak poszed³ król na

wojnê za nim sz³y oddzia³y rycerzy, ¿o³nierzy. Ci, aby nie zgubiæ siê, i�æ w tym samym
kierunku co król, wypatrywali znaku niesionego wysoko nad g³owami. (Tak czyni¹ te¿
przewodnicy, oprowadzaj¹cy wycieczki). Ten znak musia³ byæ jedyny, niepowtarzalny.
Przeciwnikowi najbardziej zale¿a³o na zdobyciu tego znaku, bo wtedy ¿o³nierze roz-
prosz¹ siê, nie wiedz¹c, w którym kierunku pod¹¿aæ, gdzie jest król? Najwiêksz¹, naj-
cenniejsz¹ zdobycz¹ w bitwie, dowodem zwyciêstwa by³ ten znak. Dlatego ¿o³nierze
strzegli znaku. Bywa³o, ¿e w sytuacji zagro¿enia, niebezpieczeñstwa, ukrywali ten znak,
np. zakopywali w ziemi. Uwa¿ali, ¿e lepiej samemu popa�æ w niewolê, ni¿ oddaæ ten
znak w rêce wroga, bo to by³aby hañba.

Czy w czasach pokojowych, wspó³czesnych, tzn. powojennych istnia³y w G³ubczy-
cach potrzeby ukrywania sztandaru? Otó¿, pos³uchajcie! Kiedy w pierwszej kadencji
samorz¹dowej pe³ni³em funkcjê przewodnicz¹cego Rady Miejskiej uczestniczy³em w
walnym zgromadzeniu PSL. Wprowadzono na salê sztandar. Przygl¹dam siê sztanda-
rowi i z niedowierzaniem odczytujê: "POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, ZA-
RZ¥D POWIATOWY, G£¥BCZYCE, 1946".

W czasie przerwy pytam: �Sk¹d macie taki sztandar? Panie przewodnicz¹cy, ten
sztandar po�wiêci³ w dniu �wiêta Ludowego w 1946 roku, ks. dziekan Antoni Ada-
miuk. W latach piêædziesi¹tych, w czasie narastaj¹cej walki z religi¹ i ko�cio³em ka-
zano nam przekazywaæ sztandary do Opola i fundowaæ sobie nowe, ale z or³em bez
korony, bez odniesieñ do Boga i wiary. Nasz mia³ wyhaftowany, wokó³ wizerunku
Matki Boskiej Czêstochowskiej napis: "KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ, B£OGO-
S£AW PRACY LUDU. ¯YWI¥ I BRONI¥!"

Jan Wac
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Wtedy nasz sztandar zagina³, znikn¹³, nikt nie wiedzia³ co siê z nim sta³o. Dopiero
w latach `90 odnalaz³ siê w klasztorze oo. Franciszkanów w G³ubczycach. Tam kto�
go ukry³ w czasie zagro¿enia�.

Druhny i druhowie!
Czy¿ nie piêkny to przyk³ad szacunku dla sztandaru, traktowania go jak �wiêto�ci?

Ale nie zawsze tak by³o. Mam na to przyk³ad z lat pó�niejszych.
Powstawa³y ró¿ne organizacje polityczne, które równie¿ fundowa³y sobie sztandary.

Jedna z takich organizacji, po rozwi¹zaniu siê, odda³a klucze od swoich biur. Opowia-
da³ mi o tym pan Marian £oziñski: �Poszed³em obejrzeæ te pomieszczenia, by zdecy-
dowaæ na co je przeznaczyæ. Pomieszczenia by³y puste, tylko na �rodku le¿a³a sterta
papierzysk, wysypanych z szuflad. Spod tej sterty �mieci wystawa³o co� czerwonego.
Tr¹ci³em butem, a to - panie przewodnicz¹cy - ich sztandar! Znaæ, nie by³ dla nich
�wiêto�ci¹�.

Stawiacie sobie pewnie pytanie: - Co nale¿y uczyniæ ze sztandarem, je�li organizacja
przestaje istnieæ?

Niedawno, bo 4 wrze�nia w Zespole Szkó³ im. Weteranów II Wojny �wiatowej w
Lisiêciach w czasie uroczystego rozpoczêcia roku szkolnego tamtejsze Ko³o Zwi¹zku
Kombatantów RP i By³ych Wiê�niów Politycznych przekaza³o swój sztandar pod opiekê
uczniom szko³y, której patronowali. Kombatanci, których ilo�æ zmala³a z 94 do 9 za-
ufali uczniom, ¿e ich sztandar pozostanie w godnym miejscu. Wcze�niej prezes Zwi¹z-
ku, pan Marian £oziñski, przekaza³ inny sztandar do Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.

Druhny, druhowie!
Wróæmy jeszcze raz do dawnych czasów, sytuacji faktycznego zagro¿enia sztandaru.
Co robili ¿o³nierze, by uchroniæ sztandar przed dostaniem siê w rêce wroga?
Bywa³o, ¿e ciêli na czê�ci i wszywali za podszewkê p³aszcza, by po wojnie zszyæ go na

nowo. W G³ubczycach tu¿ po wojnie, organizowa³o siê na nowo ¿ycie, zaczyna³a siê
nauka w szko³ach, powstawa³y organizacje, w�ród nich harcerstwo. Jego wspó³organiza-
torem by³ ks. Antoni Adamiuk, katecheta w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, a tak¿e miesz-
kaj¹ca obecnie w Toruniu - pani Ligia Zabilska - Sierpina, wówczas uczennica liceum,
instruktorka harcerska. Znakiem tamtych harcerzy by³ oczywi�cie sztandar. Po maturze
pierwszego najstarszego rocznika - jak wspomina pani Ligia - powsta³y obawy, co stanie
siê z ich po�wiêconym sztandarem, kiedy rozjad¹ siê z G³ubczyc na studia. Postanowi³y
poci¹æ go na czê�ci, ka¿da zabra³a jedn¹ z nich po to, by kiedy�, je�li warunki pozwol¹,
spotkaæ siê znowu i zszyæ go na nowo. Niestety, nie spotka³y siê.

Pani Ligia przechowa³a swoj¹ czê�æ (frêdzle) i przekaza³a Wam, harcerzom, uzna-
j¹c, ¿e oddaje w godne rêce. To w Waszym sztandarze, dzi� po�wiêconym wszyta jest,
jak relikwia, cz¹stka tego pierwszego w G³ubczycach harcerskiego sztandaru, tak pie-
czo³owicie, ze czci¹ i tyle lat przechowywana. Flagi mo¿na kupiæ w sklepie, jednako-
we, w dowolnej ilo�ci. Pamiêtajcie - Sztandar jest jeden, jedyny, po�wiêcony, niepo-
wtarzalny, a Wasz w szczególno�ci.

Jan Wac
Gawêda o sztandarach przygotowana na uroczysto�æ po�wiêcenia sztandaru

i nadania imienia bpa Antoniego Adamiuka Komendzie Hufca ZHP
G³ubczyce, pa�dziernik 2006
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dr Arkadiusz Szymczyna

Ks. bp Antoni Adamiuk

kap³an, patriota i nauczyciel

"By�my nie dali siê zniewoliæ przez k³amstwa,
nie szli na ¿adne kompromisy z ideologi¹ nienawi�ci,

by�my z³o dobrem zwyciê¿ali"

(bp A. Adamiuk, kazanie - Opole, 20.10.1987)

Tablica na Placu bpa Antoniego Adamiuka
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G³ubczyccy harcerze przy grobie patrona

Bp Antoni Adamiuk z Ojcem �w.
na Górze �w. Anny w 1983 roku

Na zje�dzie Absolwentów Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach

z prof. Bronis³aw¹ Adamsk¹
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Dzieciñstwo i m³odo�æ ks. Antoniego Adamiuka

Ks. Antoni Adamiuk urodzi³ siê 18 grudnia 1913 r. w Old Forge w Pensylwanii
(USA). Jego matka Józefa (z domu Krzy¿anowska) wraz z ojcem Andrzejem przyje-
cha³a do Ameryki "za chlebem". Po roku ma³y Antoni z matk¹ i rodzeñstwem przy-
je¿d¿a do Maksymówki oddalonej o 7 km od Zbara¿a (woj. tarnopolskie). Ojciec, któ-
ry musia³ pozostaæ w Stanach Zjednoczonych i do³¹czy³ do ca³ej rodziny dopiero po
zakoñczeniu I wojny �wiatowej (koniec 1920), przeszed³ d³ug¹ drogê zawirowañ wo-
jennych. Antoni jako dziecko by³ �wiadkiem walk pomiêdzy ¿o³nierzami austriackimi i
rosyjskimi. Pomimo m³odego wieku pamiêta³ tak¿e, ¿e do obu walcz¹cych ze sob¹
armii wcieleni byli Polacy, którzy przy boku zaborców walczyli o niepodleg³o�æ Pol-
ski2. Zapamiêta³ dobrze tak¿e wojnê polsko - ukraiñsk¹ i polsko - bolszewick¹.

Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w Maksymówce (1921 - 1925), a nastêpnie w latach
1925 - 1933 kontynuowa³ naukê w II Gimnazjum im. Juliusza S³owackiego w Tarno-
polu. Po maturze wst¹pi³ do Seminarium Duchownego we Lwowie. Studia teologiczne
na Uniwersytecie Jana Kazimierza ukoñczy³ stopniem magistra teologii (1934 - 1939),
by 18 czerwca 1939 roku w katedrze lwowskiej otrzymaæ �wiêcenia kap³añskie z r¹k
arcybiskupa Boles³awa Twardowskiego. Pierwsz¹ parafi¹ duszpastersk¹ m³odego ksiê-
dza (od 1 sierpnia 1939) by³ Busk.

Lata wojny i okupacji

W okresie II wojny �wiatowej ks. A. Adamiuk by³ wikarym oraz katechet¹ w Busku
a¿ do 30 maja 1944 r., kiedy to zosta³ przymusowo ewakuowany i musia³ opu�ciæ
Kresy. Ten okres pó�niejszy biskup zapamiêta³ bardzo dobrze i do koñca swojej pos³u-
gi duszpasterskiej czêsto powraca³ wspomnieniami do swoich parafian z Buska, Kre-
sów, walki z Niemcami, okupacji sowieckiej, rzezi banderowców i momentu przymu-
sowych przesiedleñ3.

Busk w okresie wojny by³ zamieszka³y przez ludno�æ narodowo�ci polskiej (katoli-
cy), ukraiñskiej (grekokatolicy) i ¿ydowskiej (wyznawcy judaizmu). Poza ko�cio³em
parafialnym, w którym proboszczem by³ ks. Wojciech Stuglik, a katechet¹ ks. Leon
Boles³awski, ks. Adamiuk prowadzi³ katechezê i odprawia³ nabo¿eñstwa w okolicz-
nych miejscowo�ciach, w których znajdowa³y siê ko�cio³y filialne (¯uratyn, Pietrycze,
Grabowa i Maziarnia). Serdeczno�æ i szczero�æ, jak¹ obdarza³ swoich wiernych ks. A.
Adamiuk, pozosta³a w pamiêci wielu parafian. W tym okresie nawi¹za³ wiele znajo-

1 Wiadomo�ci Urzêdowe Diecezji Opolskiej (dalej: WUDO), 2000/3, s. 155.
2 A. Adamiuk wspomina, ¿e od 1915 r. linia frontu pomiêdzy wojskami austriackimi i rosyjskimi prze-
biega³a obok jego domu rodzinnego w Maksymówce. Archiwum Diecezji Opolskiej (dalej: ADO), Bi-
skup Antoni Adamiuk, Wspomnienia, mps.
3 Na spotkaniu tarnopolan w Kalwarii Zebrzydowskiej powiedzia³: "wróæmy do naszej tarnopolskiej
m³odo�ci, do tego miasta, gdzie zdobywali�my wiedzê i gdzie kszta³towa³y siê nasze charaktery �
wdziêczn¹ pamiêci¹ i modlitw¹ ogarniamy naszych nauczycieli, wychowawców, katechetów, profeso-
rów i dyrektorów. Byli to ludzie ró¿nych narodowo�ci: Polacy, ¯ydzi, Ukraiñcy. Mieli ró¿ne przekona-
nia polityczne, ale wszyscy byli szanowani dla swoich warto�ci intelektualnych i moralnych". WUDO
2000/3, s. 147.
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mo�ci i przyja�ni, które po wojnie nadal by³y podtrzymywane. Jeden z jego uczniów,
Zdzis³aw Mase³ko, wspomina ksiêdza jako wspania³ego kaznodziejê: "wyg³asza³ za-
wsze przepiêkne, patriotyczne kazania. Oparte na faktach historycznych, na dziejach
orê¿a polskiego, rozbudzaj¹c poczucie dumy narodowej, wiary, warto�ci rodziny, domu
rodzinnego, Ojczyzny, naszej wielko�ci i miejsca w Europie w ostatnim tysi¹cleciu" 4.

Lata spêdzone w Busku to czas walki z Niemcami, Sowietami i bandami UPA. W
swoich wspomnieniach czêsto nawi¹zuje do wydarzeñ o charakterze politycznym, po-
wraca do kwestii odpowiedzialno�ci polityków za swój kraj i losy okupowanych naro-
dów5. Staje siê krytykiem biernej postawy mocarstw  koalicji antyhitlerowskiej, które
nie dostrzega³y w swoich decyzjach w Ja³cie i Poczdamie losów narodów Europy �rod-
kowowschodniej.

We wrze�niu 1939 r. ks. Adamiuk prze¿y³ wraz ze swoimi rodakami bombardowanie
Buska przez samoloty hitlerowskie (pierwsze bomby spad³y na miasto 6 - 7 wrze�nia).
Nastêpnie by³ �wiadkiem  licznych rozstrzeliwañ i ³apanek. Po przejêciu w³adzy przez
Sowietów przeszed³ prze�ladowania, aresztowania i przes³uchiwania przez NKWD6.
By³ tak¿e �wiadkiem aresztowañ i wywózki na Sybir swoich rodaków oraz mordu
niewinnej ludno�ci i dzieci przez banderowców7.

Pomimo gro¿¹cego mu niebezpieczeñstwa nawi¹za³ kontakty z polskim podziemiem,
organizacjami walcz¹cymi o wolno�æ i niepodleg³o�æ. Mimo ogromnych trudno�ci ak-
tywnie pomaga³ we wspólnym przygotowaniu dzieci polskich i ukraiñskich do pierw-
szej Komunii �w. (oko³o 200 dzieci), zaopatrywa³ w prowiant chorych, którzy byli
wyznania grekokatolickiego, pomaga³ materialnie najubo¿szym, ludno�ci narodowo�ci
¿ydowskiej oraz uciekinierom z obozu jenieckiego w Busku. Wspó³pracowa³ z ksiê¿mi
narodowo�ci ukraiñskiej oraz pomimo zakazu organizowa³ spotkania konspiracyjne ze
swoimi parafianami.

W okresie okupacji sowieckiej w Busku ¿o³nierze Armii Czerwonej urz¹dzili w za-
budowaniach folwarcznych obóz dla jeñców polskich. Przebywa³o w nim oko³o 1000
¿o³nierzy, a w�ród nich byli oficerowie, którzy brali udzia³ w wojnie polsko - bolsze-
wickiej w 1920 r. Jeñcy pracowali przymusowo przy budowie nowej drogi z Lwowa do
Kijowa, która przebiega³a przez Busk. Ciê¿kie warunki pracy oraz g³ód powodowa³y
�mieræ ¿o³nierzy oraz rozprzestrzenia³y choroby. Jesieni¹ 1940 roku wszyscy jeñcy
zostali wywiezieni na Sybir, a wraz z nimi kapelan o. Brunon Wo�ny, który by³  bernar-
dynem.

Ogromne trudno�ci w tym okresie prze¿ywa³ Ko�ció³. Po wkroczeniu Rosjan do mia-
sta i otwarciu szko³y usuniêto z niej naukê religii. Zakazano tak¿e dzia³alno�ci organi-
zacjom katolickim i akcjom katolickim. Kap³anów szykanowano i czêsto wzywano na
przes³uchania. Ks. Adamiuka wraz z proboszczem Wojciechem Stuglikiem, z którym

4 Busk we wspomnieniach doktora Zdzis³awa Mase³ki, w: M. Trojan - Krzynowa, Miasto Busk i okoli-
ce na kresach II Rzeczpospolitej, Racibórz 1998, s. 176.
5 ADO, Biskup Antoni Adamiuk, Wspomnienia, mps.
6 A. Sitek pisze, ¿e w 1940 r. ks. A. Adamiuk by³ jedenastokrotnie wzywany przez NKWD na przes³u-
chania, na których musia³ pisaæ swój ¿yciorys wci¹¿ na nowo. WUDO 2000/3, s. 149.
7 We wspomnieniach ks. A. Adamiuk pisze, ¿e mia³o to miejsce z 9 na 10 lutego 1940 r. (oko³o 1000
osób), a nastêpnie wiosn¹ 1940 i 1941 r. w nocy przy 20 stopniowym mrozie zabierano z domów
wszystkich chorych, niemowlêta i starych. ADO, Biskup Antoni Adamiuk, Wspomnienia,  mps.
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³¹czy³a go serdeczna przyja�ñ, usuniêto z plebanii i wikarówki. Zamieszkali razem na
przedmie�ciu w jednym pokoju (na plebani zosta³ utworzony szpital dla rannych ¿o³-
nierzy, a nastêpnie oddzia³ zaka�ny dla chorych na tyfus). O swoim proboszczu Ada-
miuk tak pisze: "By³ dla mnie ¿yczliwy, dzieli³ siê bogatym do�wiadczeniem duszpa-
sterskim, a równocze�nie w ka¿dej sprawie pyta³ mnie  o zdanie. W czasie prawie 5-
letniej pracy nigdy nie by³o miêdzy nami najmniejszego nieporozumienia. By³ dla
mnie przyjacielem, a ja stara³em siê odwdziêczyæ - g³êbokim szacunkiem"8.

Dzia³alno�æ zbrodnicza ¿o³nierzy sowieckich i NKWD w Busku by³a widoczna na
ka¿dym kroku. Kiedy wybuch³a wojna miêdzy ZSRR i Niemcami (czerwiec 1941),
Armia Czerwona cofa³a siê w po�piechu, a wielu ¿o³nierzy dezerterowa³o i poddawa³o
siê. W piwnicach, gdzie przetrzymywano aresztantów, odnajdywano zw³oki bestialsko
zamordowanych wiê�niów. Podobny los spotka³ wiê�niów Lwowa, Z³oczowa i wielu
innych miejscowo�ci9.

Jesieni¹ 1941 r. powracaj¹cy z niewoli jeñcy radzieccy, którzy prze¿yli trudy obo-
zów stali siê "obiektem lito�ci" ludno�ci cywilnej, która zabiera³a z ulicy do domów
le¿¹cych na wpó³ wyczerpanych ¿o³nierzy. Cen¹, jak¹ zap³acili cywile za udzielenie
pomocy, by³ rozprzestrzeniaj¹cy siê tyfus i dur brzuszny (oko³o 1000 osób). W wyniku
epidemii chorób zmar³o 200 osób. Pomimo zagro¿enia ks. Antoni codziennie sprawo-
wa³ obowi¹zki duszpasterskie spowiadaj¹c, udzielaj¹c komunii �w. i odwiedzaj¹c cho-
rych. Od wrze�nia 1941 r. prowadzi³ zajêcia katechetyczne na  terenie parafii oraz
prowadzi³ tajne nauczanie m³odzie¿y w szkole handlowej i gospodarczej. W pracy
pomagali  mu nowi wikarzy ks. Micha³ Damm oraz ks. Aleksander Jêczalik,  z którym
wspólnie pracowa³ do wiosny 1944 r.

W maju 1942 r. ks. Antoni przechodzi operacjê zapalenia wyrostka robaczkowego.
Wspomina: "operacjê przeprowadzono mi w szpitalu w Kamionce Strumi³owej ju¿ po
pêkniêciu. Stan by³ niemal beznadziejny, nast¹pi³o zapalenie otrzewnej, zapalenie
okostnej ¿eber, wreszcie zastrzyk glukozy danej poza ¿y³ê doprowadzi³ do operacji
rêki. Po 6 - tygodniowym pobycie w szpitalu wróci³em do Buska"10.

Wiosn¹ 1942 r. Niemcy w rejonie Buska rozpoczêli  prze�ladowania ¯ydów i wy-
wózkê ludno�ci cywilnej do obozów koncentracyjnych. Coraz bardziej by³a te¿ wi-
doczna dzia³alno�æ ukraiñskich nacjonalistów walcz¹cych o niepodleg³o�æ Ukrainy11.
Rozpoczê³y siê masowe morderstwa przez banderowców na Polakach. Ks. Adamiuk
przez d³ugi czas by³ chroniony przez ludno�æ ukraiñsk¹, gdy¿ pomaga³ im w ciê¿kich
chwilach i otacza³ opiek¹ duszpastersk¹ ich dzieci. Jego wcze�niejsza postawa i ogromny
autorytet uchroni³ go przed �mierci¹.

Po powrocie ze szpitala jego praca w parafii by³a bardzo ciê¿ka. Wraz z innymi
ksiê¿mi spowiada³ po 12 - 14 godzin dziennie. Grozi³o mu tak¿e �miertelne niebezpie-
czeñstwo. Zawi�æ odsuniêtego przez parafian z Buska ukraiñskiego ksiêdza Kupczy

8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Szerzej na ten temat patrz: E. Prus, Banderowcy - defekt historii, Wroc³aw 1994; H. Paj¹k, Za samo-
stijn¹ Ukrainê, Lublin 1992; R. Torzecki, Kwestia ukraiñska w polityce III Rzeszy (1933 - 1945),
Warszawa 1972.
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doprowadziæ mia³a do zamordowania ks. Antoniego przez banderowców z Sokala.
Uprzedzony przez dobrych ludzi opu�ci³ w ostatniej chwili Busk12.

Przyjecha³ do Tarnowa gdzie zosta³ serdecznie przyjêty w Kurii Biskupiej przez wi-
kariusza kapitulnego ks. pra³ata Bulêdê. Wraz z innymi ksiê¿mi Archidiecezji Lwow-
skiej podj¹³ pracê duszpastersk¹ jako rezydent w parafii powiatu brzeskiego - Strzelce
Wielkie (diecezja tarnowska). Proboszczem tej parafii by³ ks. kanonik Stefan Kamion-
ka, który otoczy³ go troskliw¹ opiek¹. W tym te¿ okresie nowo mianowany wikary
nawi¹za³ kontakt z w³adzami Armii Krajowej oraz Batalionów Ch³opskich. Ks. Anto-
niemu zale¿a³o, aby obie organizacje (w ramach swoich mo¿liwo�ci) pomog³y jego
parafianom, którzy wraz z nim zostali z Buska przymusowo ewakuowani13. Pracê ka-
techetyczn¹ jako nauczyciel religii podj¹³ od wrze�nia 1944 r. we wszystkich szko³ach
parafii Strzelce Wielkie, Strzelce Ma³e oraz D¹brówka. Jego wsparcie materialno -
duchowe zapamiêta³o wiele osób, które by³y w tym okresie prze�ladowane i walczy³y o
wolno�æ Polski. Swoj¹ pos³ugê w diecezji tarnowskiej prowadzi³ do 30 maja 1945 r.

Po opuszczeniu parafii w Strzelcach Wielkich 1 sierpnia 1945 r. ks. Adamiuk przy-
jecha³ do Kurii Biskupiej we Wroc³awiu. W tym samym dniu z³o¿y³ podanie na rêce
wikariusza kapitulnego z pro�b¹ "o skierowanie do pracy duszpasterskiej w Bytomiu,
w parafii �w. Krzy¿a"14. Pocz¹tkowo wybór tej parafii podyktowany by³ tym, ¿e do�æ
liczna grupa wiernych z Buska osiedli³a siê w Bytomiu. Ostatecznie jednak ks. Antoni
wyje¿d¿a na �l¹sk Opolski - do G³ubczyc.

Ogromne znaczenie dla pó�niejszej pracy duszpasterskiej ks. A. Adamiuka mia³y te¿
prze¿ycia rodzinne. Pod koniec wojny z Sybiru powracaj¹ jego matka oraz siostra z
synkiem. Natomiast ojciec nie wytrzymuj¹c trudu wojny umiera z g³odu. Brat walcz¹-
cy w Armii Andersa umiera na tyfus w Buzutuku, a szwagier zostaje zamordowany
przez Sowietów w Katyniu15.

Pocz¹tki kszta³towania siê polskiej administracji ko�cielnej
 na Ziemiach Odzyskanych

Wprowadzenie jednolitej polskiej organizacji ko�cielnej na ca³ym obszarze Ziem Od-
zyskanych po zakoñczeniu dzia³añ wojennych by³o pocz¹tkowo niemo¿liwe. Dolny
�l¹sk jak i Opolszczyzna wchodzi³y w sk³ad archidiecezji wroc³awskiej kierowanej
przez metropolitê wroc³awskiego Adolfa Bertrama. Czê�æ Górnego �l¹ska nale¿a³a
natomiast do diecezji �l¹skiej kierowanej przez ordynariusza katowickiego biskupa
Stanis³awa Adamskiego. A. Bertram, obawiaj¹c siê w³¹czenia Opolszczyzny do diece-
zji katowickiej, ostro sprzeciwia³ siê oddaniu tych terenów pod jurysdykcjê polsk¹,
uniewa¿niaj¹c m.in. mianowanie biskupa S. Adamskiego wikariuszem generalnym dla

12 Z. Mase³ko wspomina: "m³ody katecheta, potem dzia³acz  i organizator konspiracji, zmuszony do
sta³ego ukrywania siê, czêsto zmienia³ miejsce pobytu. Ostrze¿ony przez przyjació³ musia³ uciekaæ na
Zachód. Wielki Polak, prawdziwy ksi¹dz, gor¹cy patriota". Busk we wspomnieniach doktora Zdzis³a-
wa Mase³ki, w: M. Trojan - Krzynowa, Miasto Busk i okolice �, s. 176.
13 "W najbli¿szej okolicy znalaz³o bowiem schronienie oko³o 100 rodzin z Buska. Czêsto nie mieli
niczego, bo ledwie z ¿yciem uszli". ADO, Biskup Antoni Adamiuk, Wspomnienia, mps.
14 Ibid., Biskup Antoni Adamiuk, Pismo ks. A. Adamiuka do wikariusza kapitulnego we Wroc³awiu z
dnia 1 sierpnia 1945 r.
15 Ibid., Biskup Antoni Adamiuk, Wspomnienia, mps.
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�l¹ska Opolskiego. Podstaw¹ dzia³alno�ci Ko�cio³a i pracy duszpasterskiej na tere-
nach Ziem Odzyskanych by³o rozwi¹zanie problemu stanu prawnego i jurysdykcji du-
chowieñstwa. Przejêcie Ziem Odzyskanych pod zarz¹d polskiej administracji ko�ciel-
nej by³o bardzo wa¿nym i nagl¹cym problemem ze wzglêdu na  falê osadników przyby-
waj¹cych na tereny �l¹ska oraz rozpoczêt¹ akcjê wysiedlania ludno�ci niemieckiej.
Zobowi¹zywa³o to Ko�ció³ do wziêcia pod opiekê du¿ej liczby ludno�ci, z której wiêk-
szo�æ by³a wyznania katolickiego.

Uregulowaniem problemu musia³a siê zaj¹æ Stolica Apostolska w zwi¹zku z prote-
stami duchownych, którzy przybywali wraz z przesiedleñcami. Ksiê¿a ¿¹dali unieza-
le¿nienia od niemieckich w³adz jurysdykcyjnych. Dzia³ania w sprawie jurysdykcji du-
chowieñstwa najszybciej podj¹³ biskup S. Adamski. Pomocnym okaza³o siê spotkanie
jego m. in. z prezydentem Krajowej Rady Narodowej Boles³awem Bierutem16.

O trudnej sytuacji Ko�cio³a w Polsce zosta³ poinformowany równie¿ papie¿ Pius
XII, który otrzyma³ informacje w tej sprawie od Episkopatu Polski17.

     Idealnym momentem do uregulowania problemów ko�cielnych przy tworz¹cej siê
nowej administracji pañstwowej by³ powrót z zagranicy kardyna³a Augusta Hlonda -
prymasa Polski. Prymas przebywaj¹c w Rzymie, zosta³ umocowany do nadzwyczaj-
nych pe³nomocnictw i uprawnieñ od papie¿a Piusa XII18. Dekret, który stanowi³ pod-
stawê do dzia³ania prymasa w organizowaniu ¿ycia ko�cielnego na Ziemiach Odzyska-
nych, zosta³ sporz¹dzony przez Kongregacjê do Nadzwyczajnych Spraw Ko�cielnych
w dniu 8 lipca 1945 r. i podpisany przez Domenico Tardiniego19.

Pierwszym krokiem prymasa A. Hlonda by³o przekonanie niemieckich duchownych
o rezygnacji z jurysdykcji, jak¹ posiadali na terenie pañstwa polskiego, a nastêpnie
nominowanie nowych polskich administratorów apostolskich. Zadanie to by³o bardzo
trudne, gdy¿ wieloletnia dzia³alno�æ ksiê¿y niemieckich by³a silnie zakorzeniona na
terenach Ziem Odzyskanych. �l¹sk Opolski by³ niew¹tpliwie w niewygodnym po³o¿e-
niu równie¿ z punktu widzenia politycznego.

Konsultacje prymasa w tej sprawie z metropolit¹ krakowskim Adamem Sapieh¹ oraz
biskupem katowickim S. Adamskim posiada³y nadzwyczajny charakter. Rozmowy pry-
masa m. in. z biskupem pomocniczym archidiecezji o³omunieckiej Józefem Nathanem
w Branicach mog¹ �wiadczyæ o wielkim zaanga¿owaniu i roztropno�ci prymasa w
sprawach tworzenia nowej administracji ko�cielnej20.

16 Biskup Adamski spotka³ siê dwukrotnie z  B. Bierutem: raz w Katowicach w dniu 18 marca 1945 r.
podczas uroczysto�ci z okazji przy³¹czenia do Pañstwa Polskiego terenu  Opolszczyzny, a drugi raz we
Wroc³awiu w dniach 15 - 15 maja 1945 r.
17 I Konferencja Episkopatu Polski  odby³a siê w Czêstochowie  w dniach 26 - 27 czerwca 1945 r.,  E.
Kaszuba, Odbudowa i utrwalanie w³adzy (1945 - 1948), w: M. Czapliñski, Historia �l¹ska, Wroc³aw
2002, s. 443.
18 ADO, Regimen Dioecensis 4/5, Zarz¹dzenia 1945 - 1976. List Arcybiskupa Stefana Wyszyñskiego do
Administratora Apostolskiego �l¹ska Opolskiego ks. B. Kominka z dnia 5 pa�dziernika 1950.
19 Ks. Alojzy Sitek, Organizacja i kierunki dzia³alno�ci Kurii Administracji Apostolskiej �l¹ska Opol-
skiego w latach 1945 - 1956, Wroc³aw 1986, s. 9-10.
20 Siostra El¿bieta Ciñcio  podkre�la, ¿e biskup J. Nathan by³ bardzo zadowolony z planów przedstawio-
nych mu przez prymasa Polski A. Hlonda i jednocze�nie zapewnia³ o swojej lojalno�ci do osoby nowego
administratora apostolskiego z Opola. S.M. El¿bieta Ciñcio SMI, Dzieje branickiej prowincji Zgroma-
dzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w latach 1934 - 1984, Kraków 1998, s. 157.
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6 lipca 1945 r. nieoczekiwanie umiera metropolita wroc³awski A. Bertram, a na jego
miejsce jako wikariusza kapitulnego archidiecezji wroc³awskiej wybrano ks. Ferdy-
nanda Piontka (ur. w G³ubczycach), który chêtnie wspó³pracowa³ z polskimi w³adzami
ko�cielnymi21.

Latem 1945 r. ks. pra³at F. Piontek zrezygnowa³ z wikariatu kapitulnego we Wroc³a-
wiu dziêki rozmowom prowadzonym miêdzy innymi z prymasem Polski. Umo¿liwi³o
to przejêcie archidiecezji wroc³awskiej przez polsk¹ administracjê ko�cieln¹. W ten
sposób 15 sierpnia 1945 r. dosz³o do wrêczenia dekretów nominacyjnych nowo powo-
³anym administratorom apostolskim przez kardyna³a A. Hlonda22.

1 wrze�nia 1945 r. swoje obowi¹zki jako administrator apostolski na Ziemiach Od-
zyskanych �l¹ska Opolskiego przej¹³ ks. Boles³aw Kominek, którego ingres odby³ siê
9 wrze�nia 1945 r. w Opolu23. Zakoñczy³ siê w ten sposób pierwszy etap tworzenia
przez Ko�ció³ administracji na terytorium Ziem Odzyskanych Pañstwa Polskiego.

Pierwszy list pasterski ks. B. Kominka skierowany zosta³ do diecezjan 14 wrze�nia
1945 r. Administrator apostolski �l¹ska Opolskiego w swoim li�cie do wiernych i du-
chowieñstwa nakre�la³ plan pracy dla nich na najbli¿sze lata, opieraj¹c siê jednocze-
�nie na przes³aniu papie¿a Piusa XII, który postawi³ biskupom i ordynariuszom pol-
skim nadzoruj¹cym  tworzenie administracji nowe zadania. Biskup Kominek w li�cie
pasterskim skierowa³ równie¿ S³owo Bo¿e do parafian dekanatu g³ubczyckiego: "[�]
Z dniem 1 pa�dziernika br. przechodzi tak¿e pod w³adzê ko�cieln¹ administratora
Opolskiego w Opolu i ta czê�æ województwa �l¹sko - d¹browskiego, która dot¹d nale-
¿a³a do diecezji o³omunieckiej (Dekanat G³ubczyce, Kietrz, Branice i Owsiszcze  - A.
Sz.). Witamy w naszej nowej administracji tak¿e kap³anów i wiernych tej okolicy nowo
przy³¹czonej do nas jak najserdeczniej" 24 .

21 E. Kaszuba, Odbudowa i utrwalanie w³adzy (1945-1948), w: M.Czapliñski, Historia �l¹ska�, s.443.
22 "Niniejszym za�wiadczam, ¿e ks. dr Boles³aw Kominek zosta³ ustanowiony 15 sierpnia 1945 r. Admi-
nistratorem Apostolskim, a tym samym Ordynariuszem w znaczeniu kanonicznym, �l¹ska Opolskiego,
nale¿¹cego ko�cielnie do Archidiecezji wroc³awskiej, oraz powiatu g³¹bczyckiego, nale¿¹cego do Ar-
chidiecezji O³omunieckiej. W my�l przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan. 315,1 i Kan. 316,1)
Ks. Administrator Apostolski Boles³aw Kominek wszed³ we wszystkie prawa i obowi¹zki, jakie w spra-
wach jurysdykcyjnych oraz w sprawach maj¹tkowych Ko�cio³a Katolickiego na terenie �l¹ska Opol-
skiego i powiatu g³¹bczyckiego. Wed³ug Kan. 1519 Kodeksu Prawa Kanonicznego Ks, Administrator
Kominek jako Ordynariusz �l¹ska Opolskiego i powiatu g³¹bczyckiego ma prawo i obowi¹zek nadzo-
rowania nad zarz¹dem  wszelkich dóbr ko�cielnych na powy¿szym terytorium istniej¹cych. Mimo doko-
nanych zmiany personalnych na stanowisku zarz¹dcy dóbr Ko�cielnych, maj¹tek ko�cielny nie przesta³
byæ w³asno�ci¹ ko�cielnych osób moralnych, gdy¿ te pozosta³y te same. Zmieni³y siê osoby fizyczne,
nie za� moralne. Osobowo�æ prawna Administracji Apostolskiej na terenie �l¹ska Opolskiego i powia-
tu g³¹bczyckiego, je¿eli chodzi o podmiot praw i obowi¹zków, nie jest ró¿na od osobowo�ci prawnej
Archidiecezji Wroc³awskiej oraz Diecezji O³omunieckiej. Zmieni³a siê jedynie osoba Ordynariusza.
Ko�ció³ Katolicki jako podmiot praw i obowi¹zków pozosta³ ten sam. Ze wzglêdu wiec na to¿samo�æ
osoby moralnej, ¿adna w³asno�æ diecezjalna na wymienionym wy¿ej terenie nie straci³a mimo zmiany
warunków politycznych swego charakteru maj¹tku ko�cielnego"; ADO, Stan prawny diecezji opolskiej
3/1, Administracja Apostolska 1945 - 1972, Odpis za�wiadczenia notarialnego sporz¹dzonego dla Kar-
dyna³a Augusta Hlonda z dnia 3 lipca 1948 r. w kancelarii notarialnej w Opolu w obecno�ci notariusza
Stanis³awa Mroczkowskiego.
23 Ibid., Pismo Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 wrze�nia 1945.
24 A. Sitek, Organizacja i kierunki dzia³alno�ci �, s. 15.
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Od³¹czenie od diecezji o³omunieckiej parafii powiatu g³ubczyckiego i przy³¹czenie
pod zarz¹d administracji ko�cielnej �l¹ska Opolskiego wi¹za³o siê z ogromnymi trud-
no�ciami nawet o charakterze politycznym.

Dzia³alno�æ ksiê¿y pracuj¹cych w nowej rzeczywisto�ci by³a bardzo trudna. Straty
materialne Ko�cio³a jak równie¿ w�ród duchowieñstwa, wywo³ane dzia³aniami wojen-
nymi, by³y dotkliwe. Bp. Jan Kopiec pisze: "[...] W wyniku akcji okupacyjnej w obo-
zach i wiêzieniach zginê³o 5 biskupów, 2060 duchownych i 127 kleryków (na ogóln¹
liczbê 12 tys. w 1939 r.), ok. 200 braci zakonnych i 243 siostry zakonne. Tylko w
obozie koncentracyjnym w Dachau znalaz³o siê 1393 polskich ksiê¿y, z których 750
zginê³o, 59 zwolniono, a 591 doczeka³o zwolnienia przez wojska alianckie"25.

     Rozpoczêta jednocze�nie akcja weryfikacyjna utrudnia³a dodatkowo powo³ywa-
nie duchownych do nowych parafii. �l¹sk Opolski ogarnê³a tak¿e fala wysiedleñców
zza Buga. Zmusza³o to ksiê¿y do oddanej pracy duszpasterskiej. Zniszczone ko�cio³y,
kaplice i domy nabo¿eñstw wymaga³y natychmiastowej odbudowy i nale¿ytej opieki.
Ksiê¿a musieli zak³adaæ now¹ ewidencjê wiernych w poszczególnych parafiach, gdy¿
wiêkszo�æ przybywaj¹cych z Kresów Wschodnich by³a katolikami. Wprowadzono na
pieczêciach, pismach i w urzêdach administracji apostolskiej �l¹ska Opolskiego, jêzyk
polski (jako jêzyk urzêdowy)26. Pos³uga duszpasterska wymaga³a ogromnego po�wiê-
cenia. Spowiadano, chrzczono, udzielano �lubów i chowano zmar³ych zgodnie z trady-
cjami i w obrz¹dku katolickim. Msze �wiête odprawiano systematycznie w miarê pa-
nuj¹cych warunków. W ko�cio³ach brakowa³o: ornatów wszelkiego rodzaju, bielizny
ko�cielnej i o³tarzowej (alby, kom¿e, bielizna kielichowa), kielichów i puszek, ubrañ i
kom¿y dla ministrantów, msza³ów zwyk³ych i ¿a³obnych, brewiarzy (zw³aszcza wyda-
nych po 1910 r.), naczyñ do olejów �w., �wiec i wina mszalnego27. Naukê religii prowa-
dzono w miarê mo¿liwo�ci. Wi¹za³o siê to z obsad¹ stanowisk katechetów pracuj¹cych
w jêzyku polskim28. Pomagano równie¿ materialnie, zw³aszcza o�rodkom pomocy spo-
³ecznej oraz domom dziecka.

Innym problemem, przed którym stan¹³ Ko�ció³, by³a odbudowa zniszczonych przez
wojnê ko�cio³ów i kaplic. Ich stan materialny w wielu parafiach by³ bardzo z³y.

Odbudowa zniszczonego mienia ko�cielnego odbywa³a siê dziêki wielkiemu wysi³-
kowi ca³ego spo³eczeñstwa. Poszczególne parafie dokonywa³y remontów ko�cio³ów
w³asnymi si³ami i przy ogromnym zaanga¿owaniu proboszczów. Ilo�æ pieniêdzy prze-
znaczona z Kurii Biskupiej na odbudowê (zw³aszcza zabytkowych ko�cio³ów) by³a

25 J. Kopiec, Ko�ció³ w Polsce po 1945 roku, Materia³y pomocnicze dla studentów teologii Uniwersyte-
tu Opolskiego, Opole 1999, s. 9.
26 "Jêzykiem urzêdowym Administracji Apostolskiej �l¹ska Opolskiego jest, obok jêzyka ³aciñskiego,
jêzyk polski. Wszystkie dokumenty publiczne nale¿y wystawiaæ wy³¹cznie w jêzyku polskim. Tak samo
protoko³y z posiedzeñ korporacji ko�cielnych, ksiêgi metrykalne i testamenty winne byæ spisane po
polsku, je¿eli maj¹ byæ wa¿ne wobec w³adzy pañstwowej. Druków urzêdowych i piecz¹tek nale¿y u¿y-
waæ tylko z napisami polskimi, wzglêdnie ³aciñskim". Wiadomo�ci Urzêdowe Administracji Apostol-
skiej �l¹ska Opolskiego 1945, s. 11.
27 ADO, Reginen Dioecesis 4/4, Okólniki 1945 - 56, Okólnik nr 2 Administratora Apostolskiego �l¹ska
Opolskiego ks. B. Kominka z dnia 20 lutego 1946 r.
28 "Wszystkie stanowiska katechetów w szko³ach �rednich objêli ksiê¿a nie tutejsi, ze wzglêdów jêzyko-
wych. Poza tym mamy ich trochê w szko³ach powszechnych, jako katechetów etatowych, z szeregiem
m³odych wikarych. Bardzo zniemczone powiaty zachodnie obsadzamy przewa¿nie ksiê¿mi
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niewystarczaj¹ca, dlatego prowadzono zbiórki pieniêdzy w�ród parafian. W miejsco-
wo�ciach, gdzie zniszczenia by³y znaczne wiêksze, msze �wiête prowadzono w budyn-
kach zastêpczych lub barakach29.

Z Kresów na Ziemie Odzyskane

We wrze�niu 1945 r. ks. Antoni Adamiuk przesiedlony z Kresów na Ziemie Odzy-
skane uzyska³ od biskupa Józefa Nathana z Branic jurysdykcjê dla o³omunieckiej czê-
�ci �l¹ska Opolskiego i podejmuje wyzwanie pracy duszpasterskiej z przesiedleñcami.

Od maja 1945 r. zaczêli masowo przybywaæ na teren powiatu g³ubczyckiego (do
1946 r. nazwa urzêdowa to G³¹bczyce) wysiedleni zza Buga oraz przesiedleñcy z cen-
tralnej Polski. Migracja spo³eczeñstwa z Kresów Wschodnich, które sta³o siê ofiar¹
uk³adu ja³tañskiego, a nastêpnie poczdamskiego posiada³a przede wszystkim swój
wymiar polityczny. Powolny proces przejmowania przez polsk¹ administracjê zak³a-
dów przemys³owych oraz instytucji ¿ycia publicznego spowodowa³ tak¿e konieczno�æ
przeprowadzenia akcji weryfikacji ludno�ci autochtonicznej. Wysiedlenie Niemców
mia³o na celu nie tylko stworzenie nowych miejsc dla polskich przesiedleñców, ale
tak¿e zawiera³o pierwiastek politycznej propagandy, aprobuj¹cej poczynania w³adz w
kraju. Utworzony czerwcu 1945 roku punkt zborny Pañstwowego Urzêdu Repatria-
cyjnego w G³ubczycach odegra³ wa¿n¹ rolê w procesie osadnictwa na naszym terenie,
nios¹c pomoc nowo przyby³ym i pomagaj¹c jednocze�nie Niemcom w wysiedleniu na
Zachód.

Ks. A. Adamiuk osiedli³ siê ostatecznie w G³ubczycach i zosta³ katechet¹ w tutej-
szym gimnazjum i liceum. Uczy³ tak¿e religii w szko³ach podstawowych oraz w szkole
rolniczej w Klisinie. Jego tygodniowy wymiar pracy wynosi³ ponad 40 godzin30.  Mimo
wielu obowi¹zków duszpasterskich ks. Adamiuk podj¹³ w nastêpnych latach pracê
jako nauczyciel propedeutyki, filozofii  i historii. Mieszka³ u franciszkanów, a nastêp-
nie u sióstr Notre Dame31. Prowadzi³ te¿ pos³ugê duszpastersk¹ w Szonowie i Klisinie.
Po wysiedleniu ks. Golli otrzyma³ 4 lipca 1946 r. nominacjê na wikariusza substytuta
parafii Szonów i ex currendo Klisino32. Maria M³ot wspomina: "Wa¿nym wydarzeniem
w moim ¿yciu by³o przyst¹pienie do I Komunii �wiêtej w 1945 roku w Busku. Do
Komunii przygotowa³ nas proboszcz, ale ju¿ wtedy wikarym w naszej parafii by³ pó�-
niejszy biskup Antoni Adamiuk. To on wyjecha³ z nami w 1945 roku do Szonowa w
powiecie G³ubczyce"33.

nietutejszymi w miarê jak tam postêpuje kolonizacja Polska. W chwili obecnej pracuje na naszym tere-
nie przesz³o 170 ksiê¿y razem z zakonnikami, którzy przybyli z diecezji polskich w tym przesz³o 100
ksiê¿y repatriantów. �l¹sk Opolski przyj¹³ dot¹d wed³ug naszych informacji najwiêksz¹ ilo�æ kap³anów
z diecezji polskich". Ibid.,  Sprawozdanie z dnia 5 grudnia 1945 r.
29 "Zachodnia Agencja Prasowa" 1946, nr 24.
30 Dotyczy to lat 1945 - 1949. ADO, Biskup Antoni Adamiuk, Wspomnienia, mps.
31 Ks. A Adamiuk by³ spowiednikiem sióstr Notre Dame od 27 lutego 1948 r. WUDO 2000/3, s. 141.
32 Ibid., s. 140.
33 "Dobrze, ¿e jeste�" 2004, nr 10.
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Ks. Antoni Adamiuk z grup¹ dziewczynek przystêpuj¹cych do I Komunii �w.
na tle budynku Sióstr Szkolnych de Notre Dame w G³ubczycach -   rok 1950

17 stycznia 1946 r. papie¿ Pius XII skierowa³ list pasterski do Episkopatu Polski, a
który we fragmentach zosta³ odczytany jako orêdzie kardyna³a Augusta Hlonda, pry-
masa Polski do ludno�ci katolickiej Ziem Odzyskanych 24 maja 1948 r., w którym
ubolewa nad losem ludno�ci przesiedlonej  " [...] Ze wschodnich ziem Polski p³yn¹ ku
zachodnim kresom t³umy ludzi, dotkniêtych nieraz ciê¿kim losem, bolej¹cych nad opusz-
czonym mieniem, zas³uguj¹cych na to, by im rodacy w nieoczekiwanym po³o¿eniu
okazali szybk¹ i wspó³czuj¹c¹ pomoc. [...] Budujcie Polskê na zagonie, w mie�cie, w
kopalni, w ka¿dej pracowni - a w duszach, rodzinie i parafiach umacniajcie Króle-
stwo Chrystusowe"34.

Aktywno�æ ks. Adamiuka zwi¹zan¹ z integracj¹ autochtonów i ludno�ci¹ nap³ywo-
w¹ z Kresów Wschodnich zosta³a doceniona przez g³ubczyckie spo³eczeñstwo oraz
Kuriê Biskupi¹ w Opolu.

W sierpniu 1946 r. administrator apostolski ks. bp B. Kominek zleci³ objêcie obo-
wi¹zków dziekana dekanatu g³ubczyckiego ks. Antoniemu Adamiukowi35. W momen-
cie objêcia tej funkcji dekanat g³ubczycki liczy³ 19 parafii, w sk³ad których wchodzi³o
34 wsie. Na terenie dekanatu znajdowa³o siê 26 ko�cio³ów i 3 kaplice publiczne. Po-
nadto urz¹dzone by³y trzy kaplice prowizoryczne. Cztery ko�cio³y i jedna kaplica by³y
ca³kowicie zniszczone. Jednak wiêkszo�æ obiektów ko�cielnych powa¿nie uszkodzono
podczas dzia³añ wojennych36.

34 Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945 - 1974, Paris 1975, Orêdzie kardyna³a Augusta Hlonda,
prymasa Polski do ludno�ci katolickiej Ziem Odzyskanych, Warszawa 24 maja 1948 r. s. 17-18.
35 ADO, Akcje Spo³eczne 1945 - 56, Pismo administratora apostolskiego ks. bp B. Kominka do ks. A.
Adamiuka w G³ubczycach z dnia 30 sierpnia 1946 r.
36 Ibid.
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W swoim rocznym sprawozdaniu za 1946 rok ks. A. Adamiuk pisa³, ¿e w dekanacie
g³ubczyckim by³o 15 ksiê¿y, z czego 12 pracowa³o w duszpasterstwie. We wszystkich
szko³ach (1 gimnazjum, 1 szko³a zawodowa i 26 szko³ach powszechnych) religii uczyli
ksiê¿a, spe³niaj¹c wzorowo swoje obowi¹zki w bardzo ciê¿kich warunkach. Ks. A.
Adamiuk podkre�la³, ¿e najwiêkszym problemem dekanatu jest pijañstwo, kradzie¿e
oraz rozpusta. Zapowiada³ jednocze�nie, ¿e wszystkie parafie zostan¹ objête misjami
�wiêtymi w celu podniesienia ¿ycia moralnego37.

Efektem pracy duszpasterskiej w nastêpnym roku by³a ogólna poprawa ¿ycia moral-
nego wiernych dekanatu g³ubczyckiego, jak równie¿ stanu materialnego ko�cio³ów i
kaplic  w parafiach. Du¿¹ w tym zas³ugê mia³ ks. Antoni, który z racji pe³nienia funkcji
dziekana nadzorowa³ realizacjê powziêtych zobowi¹zañ.

W sprawozdaniu rocznym za 1947 r. ks. dziekan pisa³: "Dziêki wytê¿onej pracy
ksiê¿y podniós³ siê poziom ¿ycia religijnego i moralnego, zmniejszy³o siê pijañstwo,
daje siê zauwa¿yæ coraz wiêksze przywi¹zanie do Ko�cio³a. Wielk¹ rolê odegra³y re-
kolekcje i misje �wiête, które urz¹dzono we wszystkich parafiach. Wierni coraz czê-
�ciej przystêpuj¹ do sakramentów �w. Ponadto specjaln¹ uwagê po�wiêcono odbudo-
wie zniszczonych ko�cio³ów" 38.

W kolejnych latach praca duszpasterska skierowana by³a na pog³êbienie znajomo�ci
prawd wiary i podniesienie ¿ycia moralnego wiernych. Ksiê¿a szczególny nacisk k³adli
na kazania i nauki stanowe. Dziekan podkre�la³ ogromn¹ rolê misji �wiêtych oraz "lo-
jalny stosunek kap³anów do w³adz pañstwowych i brak wyst¹pieñ ksiê¿y o charakterze
politycznym"39. W tym okresie pogorszy³ siê jego stan zdrowotny. Administrator apo-
stolski B. Kominek zwróci³ siê nawet do g³ubczyckich franciszkanów z pro�b¹, "aby
zechcieli odci¹¿yæ choæby w najskromniejszej mierze ksiêdza dziekana Adamiuka w
udzielaniu lekcji. [�] jest tak przepracowany, ¿e grozi mu gru�lica"40. Mimo s³abego
zdrowia ks. Adamiuk nadal prowadzi aktywny tryb ¿ycia, nauczaj¹c religii, wspó³pra-
cuj¹c z m³odzie¿¹ oraz pomagaj¹c szykanowanym za pogl¹dy polityczne.

W Decretum Reformationis  dla dekanatu g³ubczyckiego z maja 1948 r. J. E. ks. B.
Kominek pisa³ "[...] Stwierdzam naocznie, ¿e wierni i ich duszpasterze ¿yj¹ na ogó³
na tym terenie, powa¿nie przez wojnê zniszczonym, w warunkach trudnych, niemal
misyjnych. Tak wierni, jak i kap³ani wspólnym wysi³kiem d¹¿¹ do utrwalenia na Ziemi
Odzyskanej ducha Chrystusowego, jak równie¿ ducha narodowego polskiego. [...] W
szczególno�ci wyra¿am s³owa uznania dla ks. dziekana  A. Adamiuka za gruntowne
poznanie rozleg³ego dekanatu, za niezmordowan¹ pracê na jego terenie przy tak licz-
nych zajêciach w szkole i przy tak w¹t³ym  zdrowiu"41.

37 Ibid., Dekanat G³ubczyce, Sprawozdanie dziekañskie ks. A. Adamiuka z dekanatu g³ubczyckiego za
rok 1946 z dnia 17 grudnia 1946 r.
38 Ibid., Sprawozdanie dziekañskie ks. A. Adamiuka  z dekanatu g³ubczyckiego za rok 1947.
39 Ibid., Sprawozdanie dziekañskie  ks. A. Adamiuka z dekanatu g³ubczyckiego za rok 1948 z dnia  11
marca 1949 r. O zakazie dzia³alno�ci o charakterze politycznym lub partyjnym informuje równie¿ list
"Ex lie litteris" do duchowieñstwa polskiego z dnia 20 lipca 1920 r. Ibid., Regimen Dioecesis 4/5.
Zarz¹dzenia 1945 - 76, Wskazania dla duchowieñstwa z 1950 r.
40 Ibid., Biskup Antoni Adamiuk, Pismo administratora apostolskiego B. Kominka do franciszkanów w
G³ubczycach z dnia 31 grudnia 1947 r.
41 Ibid., Dekanat G³ubczyce, Pismo z dnia 4 maja 1948 r. W dniach 18 - 24 kwietnia ks. B. Kominek
udziela³ m³odzie¿y dekanatu g³ubczyckiego sakramentu bierzmowania i wizytowa³ inne parafiach.
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Jego 12-letni pobyt w G³ubczycach
zaowocowa³ nie tylko napraw¹ ¿ycia
moralnego wiernych i pog³êbienie wia-
ry, ale tak¿e nawi¹zaniem wielu przy-
ja�ni oraz pomoc¹ najubo¿szym i prze-
�ladowanym. W swoich wspomnieniach
pisa³: "ze wzruszeniem wspominam te
lata, bo dozna³em tam od ludzi i wspa-
nia³ej, bezkompromisowej m³odzie¿y
wiele zaufania i ¿yczliwo�ci"42.

16 lipca 1957 r. biskup opolski Fran-
ciszek Jop mianowa³ go diecezjalnym
wizytatorem i referentem nauczania re-
ligii przy Kurii Biskupiej w Opolu, a
nastêpnie od 11 grudnia 1957 konsulto-
rem diecezjalnym43. W zwi¹zku z pod-
jêtymi przez bp. F. Jopa nominacjami i
nowymi obowi¹zkami dla ks. A. Ada-
miuka zamieszka³ on w Opolu przy pl.
Katedralnym. By³y kanclerz Kurii Bi-
skupiej w Opolu ks. Alojzy Sitek pisze,
¿e biskup opolski darzy³ ks. Adamiuka
wielkim zaufaniem, st¹d powierzano mu
dalsze obowi¹zki i wa¿ne stanowiska44.
Nale¿y tu wymieniæ: sta³e delegacje, by
w razie nieobecno�ci biskupa móg³
udzielaæ jurysdykcji, jak¹ posiada wi-
kariusz generalny (8 stycznia 1958 r.), objêcie funkcji referenta do spraw sztuki ko-
�cielnej i budownictwa ko�cielnego oraz przewodnictwo w komisji kurialnej do powy¿-
szych spraw (28 marzec 1958 r.), objêcie obowi¹zków wyk³adowcy katechetyki i peda-
gogiki w Wy¿szym Seminarium Duchownym (17 pa�dziernika 1958 r.), nominacja na
egzaminatora posynodalnego (25 pa�dziernika 1958 r. z przed³u¿eniem od 9 listopada
1967 r.).

Ks. Adamiuk zosta³ te¿ cz³onkiem Diecezjalnej Komisji Katechetycznej (9 marca
1959) oraz kanclerzem Kurii Biskupiej w Opolu (29 lipca 1961 r. do nominacji na
biskupa). Od 24 lutego 1962 r. piastowa³ obowi¹zki kapelana Jego �wi¹tobliwo�ci
(funkcja pra³ata). Godno�æ ta zosta³a nadana przez Stolicê Apostolsk¹ staraniem bp. F.
Jopa. Dekretem z 13 wrze�nia 1969 r. ks. A. Adamiuk zosta³ diecezjalnym referentem
do spraw misji parafialnych oraz rekolekcji.

42 "Kalendarz G³ubczycki" 1994, s. 72.
43 Ks. Alojzy Sitek pisze opieraj¹c siê na dokumentacji archiwalnej, ¿e nominacja ta odby³a siê 11
grudnia 1957 r. (WUDO 2000/3, s. 141.), natomiast ks. Antoni Adamiuk w swoich wspomnieniach
pisze, ¿e by³o to w roku 1958 (ADO, Biskup Antoni Adamiuk, Wspomnienia, mps.)
44 WUDO 2000/3, s. 141.

I Komunia �w. w parafii G³ubczyce
- 8 czerwca 1952

Ks. Antoni Adamiuk i Zofia Idziak



26

Biskupia tiara

Ojciec �w. Pawe³ VI, przychylaj¹c siê do pró�b bp. F. Jopa, powo³a³ dotychczasowe-
go kanclerza Kurii Biskupiej w Opolu do godno�ci biskupiej mianuj¹c ks. Antoniego
Adamiuka "biskupem pomocniczym biskupa Franciszka Jopa"45. Tytularna stolica bi-
skupia A. Adamiuka wyznaczona przez Paw³a VI mie�ci³a siê w Ala Miliaria (Algie-
ria).

5 lipca 1970 roku ks. bp Franciszek Jop uroczy�cie konsekrowa³ ks. A. Adamiuka na
biskupa pomocniczego. Has³em pos³ugi biskupiej zosta³y s³owa modlitwy "B¹d� wola
Twoja". W uroczysto�ciach brali udzia³: bp Ignacy Tokarczuk z Przemy�la, bp Jan
Nowicki z Lubaczowa, bp Wac³aw Wycisk oraz bp Wincenty Urban z Wroc³awia.
Biskup opolski F. Jop w swojej odezwie z czerwca 1970 r. pisa³: "nasza rado�æ p³ynie
st¹d, ¿e wybór kandydata na to stanowisko dokonany przez Ojca �wiêtego pad³ na
Kap³ana, odznaczaj¹cego siê gorliwo�ci¹, o¿ywion¹ mi³o�ci¹ do Chrystusa i Ko�cio-
³a, ciesz¹cego siê powszechnym uznaniem i szacunkiem"46.

Od tego momentu wiêkszo�æ czasu  biskup po�wiêca³ na wizytacje w parafiach,
udzielanie sakramentu bierzmowania i sprawowanie ró¿norodnych uroczysto�ci, kate-
chezê oraz pomoc internowanym i prze�ladowanym przez w³adze PRL.

Lata 1970 - 1980 by³y okresem czê�ciowego z³agodzenia polityki w³adz wobec Ko-
�cio³a katolickiego. Utworzono m. in. diecezjê opolsk¹ (1972)47, powo³ano do ¿ycia
przedstawiciela PRL przy Watykanie dziêki podpisanemu porozumieniu pomiêdzy pañ-
stwem a Ko�cio³em, pozwolono na budowê nowych obiektów sakralnych. Najwiêk-
szym jednak wydarzeniem, które m. in. zapocz¹tkowa³o powolny rozpad bloku so-
wieckiego, by³ wybór Karola Wojty³y na papie¿a w 1978 r. Rok pó�niej nowo wybrany
papie¿ przyjecha³ na sw¹ pierwsz¹ pielgrzymkê do kraju, rozwijaj¹c w Polakach po-
czucie narodowej wiêzi. Te lata nale¿¹ równie¿ do okresu, w którym Ko�ció³ katolicki
popiera³ niejawnie �rodowisko opozycji demokratycznej w Polsce. Do tego grona nale-
¿a³ tak¿e bp Antoni Adamiuk.

W swoich kazaniach czêsto nawi¹zywa³ do okresu wojny i pracy duszpasterskiej w
Busku48, do tradycji narodowych i wydarzeñ z dziejów historii Polski49.

45 ADO, Biskup Antoni Adamiuk, Pismo Prymasa Polski Stefana Wyszyñskiego z dnia 1 czerwca 1970r.
46 WUDO 2000/3, s. 145.
47 Ojciec �w., Pawe³ VI, który niespe³na miesi¹c po podpisaniu uk³adu o podstawach normalizacji
stosunków pomiêdzy Polsk¹, a RFN 7 grudnia 1970 r., dokona³ reorganizacji struktur ko�cielnych na
ziemiach polskich, niemieckich i czeskich. W ten sposób dosz³o tak¿e do ustanowienia naszej diecezji
opolskiej ze stolic¹ w Opolu i katedr¹ biskupi¹ przy ko�ciele �w. Krzy¿a. Dotychczasowy administrator
apostolski Franciszek Jop, zosta³ pierwszym biskupem opolskim. A. Sitek, Ani s³owa wiêcej. Pogadan-
ki w opolskim radiu diecezjalnym, Opole 2003, s. 68; Diecezja Opolska powo³ana zosta³a wraz z Go-
rzowsk¹, Szczeciñsko - Kamieñsk¹, Koszaliñsko - Ko³obrzesk¹ na mocy bulli papieskiej z dnia 28
czerwca 1972 , WUDO 1973/1, s. 17.
48 B. Bardon, Nauczyciel Opolan Biskup Antoni Adamiuk, Kazanie bp. Antoniego Adamiuka wyg³oszo-
ne na Mszy �w. w ofierze tym, co zostali zamordowani w Katyniu i innych miejscach ka�ni na terenie
ZSRR w 1940 r., Opole 2000, s. 43 - 53.
49 Ibid., Kazanie bp. Antoniego Adamiuka wyg³oszone na uroczysto�ci religijno - patriotycznej zorgani-
zowanej przez komitet obchodów 190 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, s. 21 - 31.
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11 lipca 1970 r. bp Adamiuk zosta³ mianowany wikariuszem generalnym, a rok pó�-
niej bp F. Jop zleci³ opiekê nad nowo powo³anym Diecezjalnym O�rodkiem Kszta³ce-
nia Organistów wchodz¹cym w sk³ad Referatu Nauczania Chrze�cijañskiego50.

13 czerwca 1975 r. z okazji obchodzonych imienin kard. Karol Wojty³a napisa³:
"Ekscelencjo, Najczcigodniejszy Ksiê¿e Biskupie. Ewangelizacja stanowi samo ¿ycie
Ko�cio³a i jego zasadnicz¹ dzia³alno�æ, która wyprasza i zarazem wypracowuje ludz-
ki wzrost dla Bo¿ego siewu na wzór, którzy siej¹ we ³zach, a zbieraj¹ w rado�ci.
Postêpuj¹ oni naprzód w�ród p³aczu, nios¹c ziarno na zasiew. Z powrotem przycho-
dz¹ w�ród rado�ci przynosz¹c swoje snopy. Na Dzieñ Imienin sk³adam gor¹ce ¿ycze-
nia, aby trud ewangelizacji owocowa³ i przyniós³ rado�æ. £¹czê wyrazy braterskiej
czci. kard. Karol Wojty³a"51.

Na pocz¹tku lat 80. sytuacja w Polsce uleg³a gwa³townym zmianom. Po fali straj-
ków latem 1980 r. zosta³o podpisane w Gdañsku porozumienie, daj¹ce zgodê na utwo-
rzenie Niezale¿nego i Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego "Solidarno�æ" z Lechem
Wa³ês¹ na czele. Masowe strajki robotników, zapa�æ gospodarcza i niepowodzenia
polityczne aparatu partyjnego oraz fiasko rozmów idei porozumienia narodowego (W.
Jaruzelski, J. Glemp i L. Wa³êsa) doprowadzi³y do wprowadzenia 13 grudnia 1981 r.
stanu wojennego. W³adzê w pañstwie przejê³a Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
z W. Jaruzelskim na czele.

Ogromn¹ rolê w walce z komunizmem odegra³ w Polsce Ko�ció³ katolicki. Wybór
Polaka na papie¿a oraz skryta dzia³alno�æ polityczna duchownych umo¿liwi³y aktyw-
ne  wsparcie opozycji "solidarno�ciowej" i zintensyfikowanie dzia³añ o charakterze
charytatywnym. W tym okresie Ojciec �w. odwiedzi³ Polskê dwa razy (1983 i 1987), a
jego wizyty mia³y ogromne znaczenie spo³eczne, jak i polityczne. Karol Wojty³a sta³
siê najwiêkszym autorytetem naszych czasów, a Ko�ció³ w Polce odegra³ rolê mediato-
ra w rozmowach pomiêdzy rz¹dem a opozycj¹.

W okresie Solidarno�ci i stanu wojennego dzia³alno�æ duszpasterska bp. Adamiuka
zwi¹zana by³a z udzielaniem pomocy represjonowanym, internowanym i zamykanym
w wiêzieniach dzia³aczom NSZZ "Solidarno�æ". Bp Adamiuk uwa¿a³, ¿e Ko�ció³ nie
powinien i�æ na ¿aden kompromis z w³adz¹ komunistyczn¹ i namawia³ do bojkotu
wyborów. Sam by³ inwigilowany i wielokrotnie przes³uchiwany przez S³u¿by Bezpie-
czeñstwa w Opolu52.

By³y kanclerz Kurii Biskupiej w Opolu Alojzy Sitek wspomina: "z biskupem Ada-
miukiem przysz³o mi pracowaæ przez ponad 35 lat. A wiêc szmat czasu. By³ moim, ¿e
siê tak wyra¿ê, serdecznym przyjacielem. Nie mieli�my wobec siebie tajemnic. Razem
pracowali�my zw³aszcza w okresie stanu wojennego tworz¹c opolski komitet pomocy
osobom pozbawionym wolno�ci i ich rodzinom"53.

1 maja 1981 r. odby³a siê na stadionie miejskim w Raciborzu uroczysta msza za
Ojczyznê, w której bra³o udzia³ 30 tys. osób. Mszê koncelebrowa³ bp A. Adamiuk.

50 WUDO 2000/3, s. 145.
51 Ibid., s. 152.
52 Ibid., s. 151.
53 A. Sitek, Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie, Wywiady w opolskim  radiu diecezjal-
nym, cz. 2, Opole 2003, s. 54.
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Uczestnicy nabo¿eñstwa wspominali: "Jego kazania, niepowtarzalne i jedyne w swo-
im rodzaju, �ci¹ga³y rzesze wiernych, ale te¿ i niewierz¹cych uczciwych patriotów,
którzy mieli okazjê wys³uchaæ s³ów prawdy wielkiego biskupa. On mia³ odwagê g³osiæ
j¹ w czasach ciê¿kich dla polskiego narodu i �wiadomie nara¿a³ siê na szykany i
prze�ladowania"54.

3 maja 1981 r. w opolskim amfiteatrze powiedzia³: "Bez Boga musi siê zrodziæ z³o i
zrodzi³o siê, ale w atmosferze z³a ludzie ¿yæ nie mog¹ i dlatego nast¹pi³a reakcja,
zryw najpierw klasy robotniczej, a pó�niej ca³ego narodu. Rozpoczê³y siê strajki, któ-
re objê³y ca³y kraj. Powszechne ¿¹danie nie tylko poprawy warunków bytu, ale i to
przede wszystkim ¿¹danie prawdy, sprawiedliwo�ci, wolno�ci, poszanowania godno-
�ci ludzkiej i oparcia ¿ycia osobistego, rodzinnego, spo³ecznego, gospodarczego i
politycznego na zasadach nauki Chrystusowej, która jest jedyn¹ podstaw¹ szczê�cia
ostatecznego i wiecznego. [�] Mog¹ byæ i bezpartyjni, i partyjni. Mog¹ byæ tu te¿ i
niewierz¹cy. Wszyscy jednak mamy budowaæ nasz wspólny dom, nasz¹ Ojczyznê"55.

Biskup A. Adamiuk by³ bardzo zwi¹zany z "Solidarno�ci¹" "traktowa³ ruch solidar-
no�ciowy jako pierwsze odrodzenie wolnej my�li w narodzie polskim, zniewolonym
obc¹ i polsk¹ komun¹"56. Dlatego te¿ bra³ czêsty udzia³ w uroczysto�ciach okoliczno-
�ciowych, w których koncelebrowa³ msze lub wyg³asza³ kazania m. in. 26 marca 1981
w siedzibie MKZ w Opolu przy ul. Reymonta odprawi³ mszê �w. w intencji cz³onków
Solidarno�ci,  na Górze �wiêtej Anny z inicjatywy Zarz¹du Regionu �l¹ska Opolskie-
go NSZZ Solidarno�æ przy organizacyjnym wspó³udziale NSZZ Rolników Indywidu-
alnych Solidarno�æ oraz NSZZ Solidarno�æ Rzemios³a celebrowa³ mszê z okazji I rocz-
nicy podpisania porozumieñ spo³ecznych z Gdañska, Szczecina i Jastrzêbia, w której
uczestniczy³o 10 tys. osób (31 sierpnia 1981 r.), ods³oni³ i po�wiêci³ pomnik  �w. Kata-
rzyny patronki kolejarzy oraz po�wiêci³ sztandar Komisji Zak³adowej NSZZ Solidar-
no�æ na terenie ZNTK w Opolu (10 pa�dziernika 1981 r.), po�wiêci³ krzy¿, Grotê �w.
Barbary i sztandar NSZZ Solidarno�æ z okazji Dnia Górnika z inicjatywy Komisji
Zak³adowej NSZZ Solidarno�æ przy Kopalni Skalnych Surowców Drogowych (5 grudnia
1981 r.), przewodniczy³ mszy koncelebrowanej w ko�ciele parafialnym w £ambinowi-
cach z okazji wyprowadzenia z ukrycia sztandaru NSZZ Solidarno�æ pracowników
Celpy (8 lipca 1989 r.)57.

W roku 1982 umar³ nagle w G³ubczycach ks. Franciszek Kalisz, a funkcjê probosz-
cza przej¹³ ks. Micha³ �lêczek. Wiadomo�æ o �mierci ks. Kalisza bardzo dotknê³a bpa
Adamiuka. Z ks. Kaliszem ³¹czy³y go serdeczne wiêzy. Ks. Adamiuk podkre�la³, ¿e
zawsze lubi³ przyje¿d¿aæ do G³ubczyc, do swoich parafian, znajomych i rodziny. Chêt-
nie bra³ udzia³ w naszej parafii w uroczysto�ciach sakramentu bierzmowania. By³ za-
wsze z m³odzie¿¹ i jej pomaga³.

W maju 1988 r. wojewoda opolski Kazimierz Dzier¿an wystosowa³ pismo do ordy-
nariusza Diecezji Opolskiej ks. bp. Alfonsa Nossola, w którym prosi³, aby biskup wy-

54 R. £obos, Biskup Antoni Adamiuk w Raciborzu, w: "Gazeta Raciborska" 1994, nr 6, s. 3.
55 B. Bardon, Nauczyciel Opolan Biskup Antoni Adamiuk, Kazanie Bp. Antoniego Adamiuka wyg³o-
szone na uroczysto�ci religijno - patriotycznej �, s. 21 - 31.
56 R. £obos, Biskup Antoni Adamiuk w Raciborzu �, s. 3.
57 Informacje zosta³y zebrane ze strony internetowej Zarz¹du Regionu NSZZ Solidarno�æ �l¹ska Opol-
skiego. www.solidarnosc.opole.pl
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da³ stosowne zarz¹dzenie A. Adamiukowi w zwi¹zku z jego szkodliw¹ dla Pañstwa
dzia³alno�ci¹ prowadzon¹ w obiektach sakralnych. Wed³ug wojewody w kazaniach ks.
bp. A. Adamiuk "potêpia³ ustrój pañstwowy oraz jego w³adze. [�] Zarzuca³, ¿e w
Polsce nie szanuje siê cz³owieka i nie prowadzi dialogu ze spo³eczeñstwem, szykanuje
i prze�laduje obywateli za przekonania religijne i polityczne, nie realizuje postano-
wieñ sierpniowych". K. Dzier¿an uwa¿a³ równie¿, ¿e A. Adamiuk  nawo³ywa³ do boj-
kotu wyborów, pochodów ulicznych i akademii organizowanych przez w³adze pañ-
stwowe, a usprawiedliwia³ przy tym strajki robotników w zak³adach pracy58.

Ciekawostk¹ jest, ¿e ten sam wojewoda rok pó�niej, 18 czerwca 1989 r. wystosowa³
pismo do ks. Antoniego z okazji 50-lecia �wiêceñ kap³añskich, sk³adaj¹c jubilatowi
"szczere uznanie i szacunek za d³ugotrwa³¹ i owocn¹ pracê na niwie duszpasterskiej".
Wojewoda podziêkowa³ tak¿e za "spo³eczne zaanga¿owanie i gor¹ce serce w³o¿one w
budowê i rozwój województwa opolskiego, w tworzenie i krzewienie kultury narodo-
wej, polskiego s³owa  w spo³eczeñstwie, wiêzi duchowej Opolan ze swoj¹ Macierz¹"59.

Ks. bp A. Adamiuk by³ tak¿e cz³onkiem Komisji Katechetycznej do spraw Trze�wo-
�ci oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Funkcjê tê bardzo sobie ceni³ i chêtnie uczestni-
czy³ w obradach komisji.

2 stycznia 1989 r. bp Antoni Adamiuk z³o¿y³ rezygnacjê ze sprawowania urzêdu
ko�cielnego na rêce Ojca �w. Procedura  ta jest przyjêta przez Ko�ció³ dla kap³anów
koñcz¹cych 75 rok ¿ycia. Z tej okazji Episkopat Polski z prymasem Polski Józefem
Glempem oraz sekretarzem Bronis³awem D¹browskim z³o¿yli bp. A. Adamiukowi ser-
deczne podziêkowanie za wieloletni trud w pracach episkopatu.

W 1991 r. emerytowany biskup po�wiêci³ w Grod�cu urnê z ziemi¹ katyñsk¹, a w
1993 r. odby³a siê wzruszaj¹ca uroczysto�æ w filharmonii opolskiej, w której jego ro-
dacy ze Wschodu  wpisali go na listê cz³onków Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa.
Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e bp A. Adamiuk jako wspania³y katecheta opracowa³
"Ma³y Katechizm", "Historiê Biblijn¹" oraz "Katechizm" dla doros³ych (w sumie ok. 3
mln egzemplarzy).

�mieræ i uroczysto�ci pogrzebowe bp. Antoniego Adamiuka

W ostatnich latach swojego ¿ycia bp. A Adamiuk stara³ siê pomagaæ kap³anom i
ksiê¿om opolskim. Jednak ciê¿ka choroba uniemo¿liwia³a mu w pe³ni wykonywanie
obowi¹zków kap³añskich.

15 lipca 1999 r. biskup przyj¹³ z r¹k oficja³a, ks. pra³ata Piotra Ko³oczka, sakrament
namaszczenia chorych, a nastêpnie przed sam¹ �mierci¹ z r¹k kanclerza kurii ks. pra-
³ata Gerarda Strzedu³y. Po pó³nocy dnia 25 stycznia 2000 r. bp Antoni Adamiuk od-
szed³ do Pana w obecno�ci arcybiskupa Alfonsa Nossola, ksiê¿y i sióstr zakonnych.
Zmar³ w wieku 87 lat jako najstarszy biskup w Polsce.

58 ADO, Biskup Antoni Adamiuk, Pismo wojewody opolskiego Kazimierza Dzier¿ana do Ordynariusza
Diecezji Opolskiej ks. bp. Alfonsa Nosola z dnia 9 maja 1988 r.
59 Ibid., Pismo wojewody opolskiego Kazimierza Dzier¿ana do Sufragana Diecezji Opolskiej ks. bp.
Antoniego Adamiuka z dnia 18 czerwca 1989 r.
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W swoim testamencie napisa³, ¿e wszystkie rzeczy osobiste przekazuje do Schroni-
ska �w. Brata Alberta. Prosi³, aby pogrzeb by³ skromny, a jego cia³o z³o¿ono na Górze
�w. Anny. Biskup ¿y³ bardzo skromnie, wiêc nie pozostawi³ po sobie ¿adnego maj¹tku.

Uroczysto�ci pogrzebowe rozpoczê³y siê 27 stycznia 2000 r. w ko�ciele �w. Sebastia-
na w Opolu nieszporami poprowadzonymi przez ks. Joachima Walaszka. Teresa Sien-
kiewicz - Mi� i Andrzej Kerner pisali: "Nazajutrz, 28 stycznia, ks. Hubert Sklorz prze-
wodniczy³ modlitwie ró¿añcowej odmawianej przy zmar³ym wystawionym w ko�ciele
�w. Sebastiana. Po niej rozpoczê³a siê ceremonia eksporty do katedry, której przewod-
niczy³ arcybiskup Alfons Nosol. W procesji uczestniczy³y poczty sztandarowe, ksiê¿a,
siostry zakonne, biskupi, klerycy Wy¿szego Seminarium Duchownego, rodzina zmar-
³ego i liczne rzesze wiernych. �piew id¹cych i d�wiêk katedralnych dzwonów towarzy-
szy³ zmar³emu w ostatniej drodze do katedry. Trumnê nie�li klerycy WSD w Opolu"60.

W katedrze mszy �w. przewodniczy³ kardyna³ Henryk Gulbinowicz, a koncelebro-
wali: abp ordynariusz opolski Alfons Nossol, bp ordynariusz diecezji legnickiej Tade-
usz Rybak, bp Jan Bagiñski, bp Jan Kopiec, bp Jacek Jezierski z Olsztyna, bp Gerard
Kusz z Gliwic, bp Jan Szkodoñ z Krakowa, bp Janusz Zimniak z Bielska - Bia³ej, bp
Antoni D³ugosz z Czêstochowy,  bp Jan Tyrawa z Wroc³awia. Ponadto w uroczysto�ci
pogrzebowej wziêli udzia³ licznie zebrani wierni z ró¿nych zak¹tków Polski oraz Kre-
sów, przedstawiciele w³adz wojewódzkich i samorz¹dowych Opolszczyzny, delegacje
zak³adów pracy, delegacje szkó³ podstawowych i �rednich, uczelni oraz �rodowisk kul-
turalno - naukowych. Byli te¿ i harcerze, zawsze mu wierni, z którymi wspó³pracowa³
i naucza³ ich w duchu polskiego patriotyzmu. Krzewi³ w�ród nich najcenniejsze posta-
wy oparte na ludzkiej ¿yczliwo�ci i mi³o�ci do bli�niego.

Po wys³uchaniu kazañ wyg³oszonych przez abp. A. Nossola i kardyna³a H. Gulbino-
wicza, bp Jan Kopiec odczyta³ telegram kondolencyjny od nuncjusza apostolskiego
abpa Józefa Kowalczyka i od prymasa Polski Józefa Glempa. Przekaza³ te¿ s³owa
pamiêci o zmar³ym od Jana Paw³a II. Nastêpnie wojewoda opolski Adam Pêzio³ prze-
czyta³ telegram kondolencyjny od premiera Jerzego Buzka.

Po zakoñczeniu uroczysto�ci pogrzebowych w opolskiej katedrze Podwy¿szenia Krzy-
¿a �wiêtego trumnê ze zw³okami bp. A. Adamiuka wynie�li z ko�cio³a opolscy klerycy.

Zgodnie z wol¹ zmar³ego cia³o jego mia³o byæ pochowane na Górze �w. Anny. Uro-
czysto�æ pogrzebowa rozpoczê³a siê w bazylice �wiêtej Anny po godzinie 13.30. Mszy
¿a³obnej przewodniczy³ abp Damian Zimoñ, metropolita górno�l¹ski. Koncelebranta-
mi byli: abp Nossol oraz biskupi: Bagiñski, Kopiec, Kusz, Wilski, Fortuniak i Pêkal-
ski. Po wyg³oszonej homilii przez abp. D. Zimonia oraz kilku refleksji abp. A. Nossola
odczytano na zakoñczenie list po¿egnalny od przewodnicz¹cego NSZZ Solidarno�æ i
Solidarno�ci �l¹ska Opolskiego.

Biskupa Antoniego Adamiuka pochowano na cmentarzu u podnó¿a bazyliki �wiêtej
Anny, miêdzy grobami franciszkanów.

Po �mierci biskupa Antoniego Adamiuka w naszej gminie powsta³y miejsca i tablice
upamiêtniaj¹ce Jego postaæ: Szpital Powiatowy im. bpa A. Adamiuka, tablica na placu
bpa A. Adamiuka przed klasztorem oo. Franciszkanów (foto str. 13), tablica w ko�cie-
le parafialnym, w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, w Braciszowie.

dr Arkadiusz Szymczyna
fot. ze zbiorów KH, Z.E. Przyby³a, J. Wac60 WUDO 2000/3, s. 153 - 154.
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fot. J. Wac



32

FINIS CORONA OPUS
W 50-t¹ rocznicê matury naszym kochanym wychowawcom:

BRONIS£AWIE ADAMSKIEJ, CECYLII CZOPEÑKO,
ks. biskupowi ANTONIEMU ADAMIUKOWI
oraz zmar³ym kolegom wdziêczni na zawsze -

"Ga³gany", matura 1952 r.

PARK
IM. KS. BISKUPA

ANTONIEGO ADAMIUKA,
OTWARTY 13 MAJA 2001,
NA PAMI¥TKÊ 238 DZIECI
URODZONYCH W GMINIE

G£UBCZYCE
W ROKU JUBILEUSZU AD 2000

�Chrystus wczoraj, dzi�,
ten sam na wieki� Hebr. 13,8

fot. J. Wac


