1. STANISŁAW SKRZYPCZAK (1861-1934) – organista, organizator życia kulturalnego
w Opalenicy.

Stanisław Skrzypczak urodził się 10 października 1861 r. w Kępie Wielkiej w ówczesnym
powiecie średzkim. Jego rodzicami byli Michał i Apolonia z domu Jarzyna. Po ukończeniu
szkoły powszechnej w Zaniemyślu, uczył się gry na organach w Środzie.
W roku 1881 przybył do Opalenicy, gdzie objął posadę organisty przy kościele parafialnym
św. Mateusza. W naszym mieście prowadził chór kościelny pod wezwaniem św. Cecylii oraz
miejską orkiestrę dętą, które uświetniały występami wszelkie uroczystości religijne i narodowe.
Stanisław Skrzypczak w opinii współczesnych był: duszą pracy społecznej w krzewieniu
pieśni polskiej – tak religijnej, jak i patriotycznej, urządzał z młodzieżą przedstawienia
teatralne w czasie zaboru oraz po odzyskaniu niepodległości.
Był współzałożycielem i wieloletnim członkiem zarządu powstałego 6 lipca 1890 r.
Towarzystwa Przemysłowego – organizacji, której celem było podniesienie moralności, oświaty
i dobrobytu oraz dbanie o zabawę i wzajemne pouczanie w rzeczach przemysłu. Pełnił tam
obowiązki bibliotekarza, organizował odczyty oraz prowadził teatr amatorski.
Teatr powstał w 1892 r. – wówczas to urządzono dwa sceniczne przedstawienia. Grano m.
in. „Damy i huzary”, „Krakowiaków i górali”, a podczas uroczystych obchodów 10-lecia
działalności Katolickiego Towarzystwa Robotników Polsko-Katolickich w 1905 r. wystawiono
w Opalenicy sztukę „Chwała boża a chwała królewska”.
W 1891 r. Stanisław Skrzypczak był organizatorem uroczystej wieczornicy z okazji 100.
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prowadził również bibliotekę Katolickiego
Towarzystwa Robotników Polskich, które powstało w Opalenicy w 1895 r. W roku 1901,
podczas strajków szkolnych, przeprowadził zbiórkę pieniędzy, które później przekazał na tzw.
„fundusz wrzesiński”.
Funkcję organisty pełnił nieprzerwanie przez 52 lata, do 1933 r. Niezwykle uroczyście
obchodzono jubileusz jego 50-lecia pracy zawodowej, który odbył się 2 lutego 1931 r.
Głównym organizatorem jubileuszu, który stał się świętem całej parafii, był ks. Dziekan
Mieczysław Chudziński, a informację o wydarzeniu opatrzoną zdjęciem jubilata zamieścił
„Przewodnik Katolicki”.
W małżeństwie z Marią (z domu Dakowską) miał ośmioro dzieci: Annę, Marię, Antonine,
Zofię, Józefę, Helenę, Antoniego (kapelmistrza w orkiestrze opalenickiej cukrowni) i Józefa
(członka orkiestry wojskowej w 57 pułku piechoty w Poznaniu).

