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Adamiuk Antoni
Data urodzenia 18-12-1913

Antoni Adamiuk, ks., ur. 18 XII 1913 w USA, zm. 25 I 2000.
Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,
kierunek ﬁlozoﬁa, teologia (1939). Od VII 1914 wraz z rodziną
w Polsce, we wsi Maksymówka k. Zbaraża (obecnie Ukraina).
W VI 1939 święcenia kapłańskie z rąk abp. Bolesława
Twardowskiego, 1939-1945 w paraﬁi w Busku, posługiwał
wiernym obrządków łacińskiego i greckiego (jego rodzinę
zesłano na Syberię). Od VII 1945 katecheta w gimnazjum i
liceum w Głubczycach, duszpasterz w paraﬁach Szonów i
Klisino, od 1946 dziekan dekanatu głubczyckiego. Po X 1956
wizytator nauki religii, następnie konsultor diecezjalny; od
1961 kanclerz opolskiej Kurii Biskupiej. Prof. pedagogiki i
katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie,
organizator kursów katechetycznych; od VI 1970 opolski bp
pomocniczy.
Od IX 1980 pierwszy kapelan opolskiej „S”; święcił sztandary
związkowe i pomniki stawiane z inicjatywy „S”, m.in. w 1981
pomnik św. Katarzyny w Opolu, w 1981 krzyż i ﬁgurę św.
Floriana w Zdzieszowicach, w 1986 pomnik Trzech Krzyży
przy kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu;
odprawiał nabożeństwa podczas najważniejszych
uroczystości związkowych i patriotycznych, m.in. w 1981
główny celebrans mszy św. podczas uroczystości z okazji 3 V
w amﬁteatrze opolskim.
Po 13 XII 1981 zasłynął jako odważny kaznodzieja, m.in.
podczas specjalnych nabożeństw w intencji Jana Pawła II i
Ojczyzny, odprawianych w katedrze opolskiej 13. dnia
każdego miesiąca, otwarcie krytykował represyjne działania
władz, polemizował z fałszywymi tezami reżimowej
propagandy; mobilizował do walki o krzyże w szkołach i
innych instytucjach publicznych; interweniował u władz woj.
w obronie represjonowanych, m.in. dzięki jego interwencji u

Data śmierci 25-01-2000

wojewody opolskiego w XII 1983 zwolniono z aresztu
Zbigniewa Hryciuka, działacza „S” z Brzegu. W 1982 z ks. dr.
Alojzym Sitkiem założyciel Komitetu Pomocy Internowanym
przy Kurii Biskupiej w Opolu. Od 1989 w stanie spoczynku,
wciąż zaangażowany w sprawy diecezji.
Autor ''Katechizmu dla dorosłych'', ''Małego katechizmu'' oraz
''Historii biblijnej''.
W 1996 wyróżniony tytułem Honorowego Członka „S”.
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