
SLAJD  1 - Narodziny  

Ten znany i szanowany obywatel z pochodzenia był Wielkopolaninem. Urodził się  

12 kwietnia 1875 r. w Zielonej Górze (powiat szamotulski) w rodzinie dróżnika Piotra Adamskiego i 

jego żony Józefy, z domu Wasilewskiej. W swoim domu rodzinnym otrzymał patriotyczne 

wychowanie, które zaowocowało w przyszłości bardzo zdecydowanymi poglądami i w sposób 

niejako naturalny kazało mu się włączyć w działalność ruchu niepodległościowego. Uczęszczał do 

gimnazjów  

we Wronkach, Poznaniu i Międzyrzeczu. Tam należał do polskich tajnych kółek samokształceniowych.  

SLAJD 2 - Kapłaństwo                                                                                                             

Ks. Stanisław Adamski studia teologiczne odbył w Poznaniu i Gnieźnie, gdzie przyjął również 

święcenia kapłańskie w 1899 roku. Pracę duszpasterską rozpoczął w Gnieźnie, w parafii Świętej 

Trójcy, od początku angażując się w działalność społeczną. 

SLAJD 3 - Biskupstwo  

Sakrę biskupa katowickiego przyjął 26 października 1930 roku z rąk kardynała Augusta 

Hlonda. Jego zasługą jest rozwój życia narodowego na Górnym Śląsku. Zasłynął z działalności 

związanej  

z pomocą dla bezrobotnych, integracją narodowościową i wychowaniem młodego pokolenia.  

W czasie II wojny światowej uczestniczył w akcjach pomocowych dla potrzebujących. Po wojnie 

wydał rozporządzenie w sprawie zbierania podpisów pod petycją dotyczącą przywrócenia nauki religii  

w szkole. Napisał wiele cennych prac z zakresu nauki społecznej Kościoła. W czasie swojej posługi 

dwa razy był zmuszony do opuszczenia diecezji: w latach 1941-1945 przez hitlerowskie władze 

okupacyjne oraz w latach 1952-1956 przez komunistów.   

SLAJD 4 - Wizja Polski  

Bp Adamski był nieprzejednanym krytykiem socjalistycznych pomysłów rozwiązania 

kwestii rolnej w Polsce. Obca mu była idea walki klasowej. Wielokrotnie krytykował wybujały, 

bezwzględny liberalizm i nawoływał do współpracy w życiu gospodarczym, a nie walki. 

Społeczeństwo winna łączyć solidarność nakładająca współodpowiedzialność za losy i życie 

członków całej wspólnoty, a nie wybranych grup społecznych. Bardzo mocno zaangażował się 

w popularyzację wśród polskich robotników ubezpieczeń społecznych, które w  owym czasie 

weszły w  życie w  państwie niemieckim. W związku z barierą językową, robotnicy polscy 

początkowo korzystali z nich rzadko. Spółdzielczość stanowiła dla ks. Adamskiego główne 

narzędzie walki z antypolską polityką, germanizacją ziem zaboru pruskiego i  próbami 

zmuszenia ludności polskiej do emigracji lub sprowadzenia jej do rangi obywateli drugiej 

kategorii. Stanowiła więc instrument służący utrzymaniu polskości na tych ziemiach, a w dalszej 

kolejności odzyskaniu niepodległości. O ile przed I wojną światową spółdzielczość odgrywała 

w jego wizji przede wszystkim rolę narzędzia walki z antypolską polityką zaborców, środek obrony 

„wobec napaści wymierzonej przeciw Polakom, jako narodowi”, to w latach międzywojennych 

na czoło wysunęły się jej inne aspekty. Oczywiście nie przestał być aktualny narodowy wymiar 

spółdzielczości, która stanowić ma najlepszy instrument zmagań z obcym kapitałem, ale większą 

uwagę zwrócił ks. Adamski na pozostałe jej zalety. Przede wszystkim chodziło o podstawy 

moralne spółdzielczości i o coś, co moglibyśmy określić jej psychologicznymi 



skutkami. Ks. Adamski podkreślał, iż sprzyjają one rozwojowi pożądanych cech, postaw 

i zachowań, a więc spełnia rolę formacyjną czy wychowawczą.  

SLAJD 5 - Powstaniec Wielkopolski  

W latach poprzedzających odrodzenie Polski ks. Adamski należał do czołówki polskich 

działaczy społecznych i politycznych na terenie Wielkopolski, ale był zaliczany do osób, które 

odzyskania wolności szukali na drodze dyplomatycznej i kosztem jak najmniejszych strat ludzkich. 

Ks. Stanisław Adamski, jako patron Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, największej potęgi 

finansowej  

w zaborze pruskim, znacząco poprawił zaopatrzenie ludności w żywność w czasie I wojny światowej.  

Z jego inicjatywy zwołano między 3 a 5 grudnia 1918 roku Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, który 

usankcjonował władzę Naczelnej Rady Ludowej. Wzięło w nim udział 1399 polskich działaczy  

z Wielkopolski, Pomorza, Śląska, Warmii, Mazur oraz Westfalii, w tym aż 75 księży. W czasie 

powstania wielkopolskiego ściśle współpracował z ks. Józefem Prądzyńskim, odpowiedzialnym za 

Wydział Prasy  

i Propagandy, później dziekanem generalnym Wojska Polskiego, jak również z zajmującym się 

sprawami administracyjnymi ks. Walentym Dymkiem, przyszłym arcybiskupem poznańskim oraz  

z ks. Stanisławem Łukomskim, organizatorem polskiego szkolnictwa. Po wybuchu powstania 

wielkopolskiego ks. Stanisław bez wahania przystąpił do niego, a w grudniu 1918 roku, obok 

Wojciecha Korfantego i Adama Poszwińskiego, stanął na czele rządu dzielnicowego  tzw. 

Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej.  

SLAJD 6 - Działacz społeczny  

W czasie działalności na Wielkopolsce powołał do życia Związek Stowarzyszeń Kobiet 

Pracujących oraz jego organ prasowy „Gazetę dla Kobiet”. Inicjatywą  ks. Adamskiego było również 

objęcie działalnością stowarzyszeniową pracujących kobiet. W 1906 r. powstał Związek Katolickich 

Towarzystw Kobiet Pracujących, którego prezesem został ks. Adamski. Związek zajmował się tak 

szerzeniem oświaty i kultury wśród członkiń, jak polepszeniem ich warunków życia i pracy. Ponadto 

uczestniczył w pracach krzewiącego czytelnictwo i zakładającego na wsiach biblioteki Towarzystwa 

Czytelni Ludowych, fundującego ubogiej młodzieży stypendia Towarzystwa Pomocy Naukowej  

im. Karola Marcinkowskiego, Towarzystwa Kolonii Wakacyjnych i Stacji Sanitarnych „Stella” czy 

Towarzystwa Opieki nad Wychodźcami Sezonowymi. Zasiadał też w zarządzie Towarzystwa 

Społeczno-Higienicznego, Opieki Katolickiej nad Służbą Żeńską, przewodniczył Towarzystwu Opieki 

nad Dziećmi Katolickimi. Współtworzył wreszcie, a następnie redagował dwutygodnik „Ruch 

Chrześcijańsko-Społeczny” i tłumaczył na język polski prace znanych przedstawicieli niemieckiego 

katolicyzmu społecznego. Był redaktorem pism katolickich, wieloletni dyrektor poznańskiej Księgarni  

św. Wojciecha. W latach 1911-1927 pełnił funkcję patrona Związku Spółek Zarobkowych, a zdobyte 

doświadczenie w działalności spółdzielczej i bankowej  uczyniły go jednym z czołowych specjalistów 

bankowości w międzywojennej Polsce. Poza udziałem w Komitecie Organizacyjnym Banku 

Polskiego, był także członkiem kilku rad nadzorczych spółek akcyjnych.  Od roku 1929 działał w 

Akcji Katolickiej w charakterze koordynatora z ramienia Episkopatu Polski.  

SLAJD 7 - Poseł na sejm  

Z listy Narodowego Stronnictwa Robotników na okręg gnieźnieński, Adamski wszedł do Sejmu 

Ustawodawczego RP (1919-1922). W sejmie uczestniczył w pracach Komisji Rolnej, w której 



zajmował się opracowaniem zasad reformy rolnej oraz komisjach:  Kontroli Długów Państwowych i 

Skarbowo-Budżetowej. Był zwolennikiem demokracji, opartej na zasadach katolickich, 

decentralizacji państwa, wolnego rynku, budowy kapitalizmu, walki z monopolami i poszanowania 

własności prywatnej. Był zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich odmian socjalizmu i totalizmu. Z 

wielką energią włączył się w budowę silnej partii chadeckiej, jako przeciwwagi dla wpływów lewicy. 

Stanął na czele Komitetu Organizacyjnego Chrześcijańskiej Demokracji, a jej program zawarł w 

broszurze „Zadania Chrześcijańskiej Demokracji w Polsce” (Poznań 1922). Z listy chadeckiej wszedł do 

senatu. Premier Grabski zaangażował Adamskiego do reformy bankowości w Polsce. Na III 

Kongresie Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji 31 maja-1 czerwca 1925 został wybrany 

prezesem stronnictwa. Po zamachu majowym Adamski, rozczarowany kierunkiem zmian w jakim szła 

demokracja w Polsce, z wolna wycofywał się z aktywnego życia politycznego 

SLAJD 8 - Śmierć  

 Poseł – Biskup Adamski odszedł do Pana 12 listopada 1967 r. Został zapamiętany jako osoba, 

która w dużym stopniu przyczyniła się do odzyskania Niepodległości przez Polskę na drodze 

dyplomacji i pokoju. W swoim ciężkim życiu niejednokrotnie bronił interesów niepodległej RP  

i Polaków – za co został dwa razy wygnany ze swojej diecezji. Był osobą, której naprawdę zależało na 

ojczyźnie i takim Go zapamiętamy … Niech spoczywa w pokoju… 
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