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Spotykamy się dziś tutaj, by upamiętnić człowieka, który sam stanowił skarbnicę wiedzy
i pamięci o tych, co urodzili się, mieszkali, pracowali i zmarli na opalenickiej ziemi.
Człowieka, którego praca była jednocześnie pasją, i który niemal przez całe swoje życie
edukował  nas  wszystkich,  a  zarazem  skutecznie  popularyzował  wiedzę  o  regionie.
Dlatego  też  trudno  dziś  sobie  wyobrazić  dorobek  historyczny  i  regionalny  gminy
Opalenica bez dokonań, którym poświęcił swe życie Zygmunt Duda. 

Gdy spojrzymy całościowo na owoce Jego pracy, ukaże nam się człowiek, dla którego
nie  było  ludzi  niegodnych  zapamiętania.  Dla  którego  każdy  był  wart  biogramu  w
stosownym  słowniku  lub  w  artykule  prasowym,  gdyż  wszyscy  jesteśmy  powiązani
niewidzialnymi  niteczkami:  z  sobą,  naszą  wspólną  przeszłością,  teraźniejszością  i
przyszłością.  A  właśnie  te  powiązania  między  ludźmi  budują  prawdziwą  historię
regionu. 

Choć urodził się w Poznaniu (27 marca 1937 r.), po drugiej wojnie światowej na trwałe
zamieszkał w naszej gminie; wpierw w Wojnowicach, później w Opalenicy.

 Jego  aktywność  zawodowa  nieustannie  była  sprzęgnięta  z  edukacją,  kulturą  i
upowszechnianiem wiedzy o naszej  małej  ojczyźnie.  Gdybyśmy chcieli  sprecyzować
działalność  Zygmunta  Dudy,  z  pewnością  musielibyśmy  powiedzieć,  że  przede
wszystkim był pedagogiem i regionalistą. Przy czym obydwie te sfery wzajemnie się
przenikały.  Czym wszakże jest  upowszechnianie wiedzy o regionie,  jeśli  nie jedną z
form pedagogiki społecznej, z drugiej zaś strony nie sposób sobie wyobrazić dobrego
pedagoga,  który  nie  pragnie  wpoić  swym  wychowankom  szacunku  do  przeszłości,
swych korzeni, tego, co ich ukształtowało.

Pedagogiczną karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2
w Opalenicy,  gdzie  nie  tylko  uczył  języka  polskiego  i  historii,  ale  też  nieodpłatnie
prowadził zajęcia pozalekcyjne: kółko teatralne oraz klub żywego słowa. Już wtedy dał
się poznać jako propagator życia kulturalnego w środowisku.

 Po 12 latach pracy nauczycielskiej,  w 1971 r.  objął  funkcję kierownika Miejskiego
Domu Kultury, a następnie dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy,
którą sprawował do 1992 r.

W  tym  okresie  podjął  szereg  wartościowych  i  cenionych  inicjatyw  edukacyjnych,
kulturalnych  i  regionalistycznych,  często  o  zasięgu  ogólnopolskim,  a  nawet  i
międzynarodowym.

Jednym  z  najdonioślejszych  dokonań  opalenickiego  regionalisty  było  powołanie  do
życia  czasopisma  „Echa  Opalenickie”  –  pierwszego  gminnego  tytułu  prasowego  w
Polsce,  którego pierwszy numer ukazał  się 1 lipca 1983 r.  Właśnie tam objawiło się
regionalistyczne zacięcie Zygmunta Dudy. Tam też pojawiły się niezwykle wartościowe
cykle Jego autorstwa: Sylwetki opaleniczan i Rodem z naszej ziemi. Być może właśnie
te  artykuły  zainicjowały  późniejsze  powstanie  dzieła  ze  wszech  miar  niezwykłego,
mianowicie  Opalenickiego  słownika  biograficznego.   Publikacją  tego  typu  niewiele
gmin w Polsce może się poszczycić.



Równie ważny i bogaty jawi się jego dorobek książkowy. Dwie prace napisane wspólnie
z Bogumiłem Wojcieszakiem -  Materiały do kalendarium dziejów Opalenicy 1393-1795
i Materiały do kalendarium dziejów Opalenicy w latach zaborów – dały podstawę do
stworzenia  doskonałej  pracy  zbiorowej  Dzieje  Opalenicy.  A  to  przecież  tylko  mały
wycinek z Jego dorobku. Zygmunt Duda wzbogacił regionalną bibliografię o pozycje
opisujące  życie  społeczne  i  kulturalne  regionu,  Klub  Sportowy  „Promień”,  dzieje
ewangelików przybyłych na nasze ziemie, zaś w ostatnich latach wzbogacił literaturę
regionu  o  zagadnienia  związane  z  historią  wodociągów  i  kanalizacji  miejskiej  oraz
kultem Najświętszego Serca Jezusowego na naszych terenach.

Godną  uwagi  działalnością,  było  również  współredagowanie  dwumiesięcznika
parafialnego „A oto Ja jestem”, na którego łamach stworzył aż cztery doskonałe cykle
tematyczne:

- Czy wiesz, że…, w których okazywał fakty z przeszłości kościoła i parafii;

- Osobliwości parafii św. Mateusza;

- Spod dzwonnicy;

- Opalenicka aleja zasłużonych, gdzie ponownie podjął trud upamiętniania tych, którzy
stworzyli historię naszej gminy oraz miasta.

Szczególnie  ważnym  działem  Jego  książkowego  dorobku  były  pozycje  poświęcone
miejscom kultu religijnego, obrządkom z nimi związanymi, a wreszcie szczegółowemu
opisowi przeszło 600-letnich dziejów parafii  św.  Mateusza w Opalenicy. Przy czym,
doskonałe kalendarium z 2001 r. jest tylko jedną z wielu książek o tej parafii. Spod pióra
Zygmunta Dudy wyszła cała seria książek jej poświęconych, dzięki czemu stanowi ona
jedną z najlepiej opisanych w Polsce.

Jedną z tych publikacji jest praca „Cmentarz parafialny”, opisująca miejsce, w którym
wszyscy teraz stoimy. Oddajmy głos jej Autorowi:

Opuszczając cmentarz, wracając do ulicznego gwaru, domowych  zawodowych zajęć,
dobrze byłoby pomyśleć, że piękna to rzecz dla człowieka, być tam pochowanym, gdzie
żył, gdzie pracował, gdzie tak wielu bliskich i znajomych. A jest to miejsce, u którego
bramy zatraca znaczenie każdy, czyje zwłoki przez nie przechodzą. I tam niwelują się do
jednego poziomu wszelkie na świecie wyższości.

Opracowaniem  dziejów  opalenickiego  cmentarza,  pod  wieczór  swego  życia,  oddaję
pokłon  cieniom  minionych  lat,  a  w  szczególności  Bliskim  Zmarłym,  w  głębokim
przeświadczeniu, że:

I NIC NAD BOGA.

Dwa pozostałe  biogramy,  które  dziś  zostaną/zostały  odczytane  wyszły  właśnie  spod
pióra opalenickiego regionalisty.
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