
1. ANTONI GUSTOWSKI (1837 – 1914) – proboszcz w Opalenicy; 

Trudno przecenić działalność proboszcza Antoniego Gustowskiego na tle historii Opalenicy, i 

to nie tylko na polu duchowym, ale też społecznym i patriotycznym.  

 

Urodził się 19 maja 1837 r. w Rudzie koło Krotoszyna w rodzinie Józefa i Barbary z 

Biszczyńskich. Od 1848 r. uczył się w gimnazjum w Lesznie, gdzie w 1858 r. zdał maturę. W 

tym samym roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu i Gnieźnie, 

zaś święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia 1861 r. z rąk arcybiskupa Wojciecha 

Brodziszewskiego. 

 

Jego droga do probostwa w Opalenicy prowadziła przez Wolsztyn, Tuchorzę, Kopanicę. 

Proboszczem Opalenicy został 28 lutego 1889 r. i pełnił tę funkcję aż do śmierci 31 

października 1914 r. 

 

Podczas pełnienia tej posługi często dawał świadectwo patriotyzmu i przywiązania do tradycji 

polskiej. Podczas duszpasterskiej wizytacji parafii opalenickiej przez abpa Floriana 

Stablewskiego w roku 1894, nakazał chłopom ubrać się w stroje narodowe, co ówczesne 

władze pruskie uznały za demonstrację polityczną. Jednocześnie cały czas dążył do zgodnego 

współżycia katolików polskich i niemieckich. 

 

Władze duchowne doceniając jego zasługi w działalności duszpasterskiej wyróżniły go w roku 

1911 tytułem honorowego radcy duchownego. 

 

Prócz działalności duszpasterskiej, równie imponująca prezentuje się działalność społeczna 

proboszcza Gustowskiego. To właśnie On założył 6 sierpnia 1890 r. Towarzystwo Przemysłowe, 

posiadające własny księgozbiór i scenę amatorską. Inicjatywie przewodniczył do 1900 r. 

Właśnie dzięki Towarzystwu zostały zorganizowane w Opalenicy uroczyste obchody 100. 

Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

 

Również działalność kółka rolniczego w Opalenicy została reaktywowana przez proboszcza 

Antoniego Gustowskiego, którego prezesem pozostał do końca życia. 

Ponadto patronował założonemu w 1895 r. Katolickiemu Towarzystwu Robotników Polskich. 

Aktywnie działał również w Towarzystwie Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego, 

pełniąc funkcję prezesa tej organizacji na powiat grodziski, do którego ówcześnie Opalenica 

należała. 

 

Proboszcz Gustowski brał również udział w poczynaniach jednoznacznie politycznych. Między 

innymi przewodniczył organizowanym w Opalenicy wiecom wyborczym, zaś na jednym z nich 

apelował do wyborców, aby głosowali bez względu na pracodawcę, choć wielu opaleniczan 

pracowało ówcześnie w prowadzonej przez Niemców cukrowni. 

 

Niezwykle ryzykownym przedsięwzięciem było zorganizowanie uroczystej wieczornicy mającej 

upamiętnić 100. Rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego. Wydarzenie zostało uznane 

za nielegalne, a ks. Gustowski wraz z piętnastoma innymi osobami ukarany karą grzywny. 

 



Działalność ks. Antoniego Gustowskiego odbiła się bardzo mocno na życiu społecznym, 

politycznym i religijnym regionu. Ukoronowaniem Jego zasług było nadanie w 1985 r. jednej z 

opalenickich ulic imienia Ks. Antoniego Gustowskiego. 

 

 

2. Jan Wojda (1901 – 1980) – uczestnik walk o Monte Cassino, działacz sportowy i społeczny 

 

Trudno wyobrazić sobie historię opalenickiego sportu bez działalności Jana Wojdy. Trudno też 

mówić o męstwie, odwadze i ofiarności opaleniczan bez wspomnienia tego niezwykłego 

obywatela naszego miasta. Niemal cała jego biografia odznacza się niebywałym 

poświęceniem na rzecz ojczyzny, zarówno w okresie bezpośredniego zagrożenia, jak i w 

okresie pokoju. 

 

Jan Wojda urodził się 15 marca 1901 r. w Wonieściu w rodzinie Antoniego i Franciszki z domu 

Andrzejewskiej. W 1915 r. rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Wolsztynie. 

Wkrótce jednak, z powodu trudnych warunków materialnych, spowodowanych pobytem ojca 

na froncie I wojny światowej, musiał przerwać naukę. 

 

W styczniu 1919 r. zgłosił się do wojsk Powstania Wielkopolskiego i wcielony został do 1. 

pułku artylerii lekkiej w Poznaniu. Z wojska został zwolniony w lipcu 1921 r. W latach 1922 – 

1926 był nauczycielem w szkole podstawowej w Rudnikach. W tym okresie ujawniły się Jego 

talent sportowy. W 1924 r. zdobył tytuł mistrza Dowództwa Okręgu Korpusu w Poznaniu w 

pięcioboju. Również w tym roku zostaje prezesem Klubu Sportowego „Promień”, pełniąc tę 

funkcję aż do wybuchu II wojny światowej. 

 

28 sierpnia 1939 r. został powołany do 27 pułku artylerii lekkiej we Włodzimierzu Wołyńskim. 

Niestety, 21 września dostaje się do niewoli i przez dwa lata przebywał w sowieckich łagrach. 

We wrześniu 1941 r. został wcielony do 5. Kresowej dywizji Piechoty Wojska Polskiego 

formatowanego w ZSRR. W 1942 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym szkołę podoficerską 

rezerwy przy 5 pułku artylerii lekkiej. W 1944 r. uczestniczył w walkach II Korpusu Polskiego 

we Włoszech, biorąc udział w bitwie pod Monte Cassino. W lipcu 1946 r. został mianowany 

oficerem oświatowym i pełnił obowiązki nauczyciela w Szkole Powszechnej Artylerii 

Dywizyjnej %. Kresowej Dywizji Piechoty. W październiku 1946 r. przybył do Anglii, skąd w 

lutym 1947 r. wrócił do Polski. 

 

W marcu 1947 r. wrócił do pracy w opalenickiej cukrowni i objął stanowisko kierownika działu 

gospodarczego. Był również członkiem Rady Zakładowej i Rady Robotniczej.  

 

W roku 1969 r. przeszedł na emeryturę, jednak aż do 1977 r. pełnił funkcję prezesa Klubu 

Sportowego „Promień”, a także działał w Powiatowej Radzie Narodowej w Nowym Tomyślu i 

Miejskiej Radzie Narodowej w Opalenicy. Był także aktywnym działaczek PCK oraz 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu. 

 

Za działalność zawodową i społeczną został wyróżniony wieloma odznaczeniami: 

- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; 



- Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym; 

- Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino; 

- Gwiazdą Italii; 

- Medalem Wojska Polskiego; 

- Medalem Zwycięstwa i  Wolności; 

- Odznaką Grunwaldzką 1939-1945. 

 

Otrzymał też ważne honorowe odznaczenia społeczno-sportowe: 

- Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej; 

- Złotą Odznakę Polskiego Związku Piłki Nożnej; 

- Odznakę 100-lecia Sportu Polskiego; 

- odznakę honorową „Za Zasługi w rozwoju Województwa Poznańskiego”. 

 

W 1994 r. Jan Wojda został patronem Stadionu Miejskiego przy Ul. Parkowej. Natomiast 28 

czerwca 2014 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, upamiętniającej zasługi 

Jana Wojdy dla naszego miasta. 

 

3. Stefania Ptakówna (1905 – 1982) – nauczycielka, wychowawczyni, organizatorka życia 

kulturalnego w Opalenicy 

 

Trudno przecenić osiągnięcia pedagogiczne, wychowawcze i animacyjne Stefanii Ptakówny, 

która dla kilku pokoleń opaleniczan pozostaje po dziś dzień wzorem nauczyciela, pełnego 

pasji, wiedzy i promującego całym swoim życiem postawę w pełni patriotyczną. 

 

Stefania Ptakówna urodziła się 10 października 1905 r. na Czechosłowacji w rodzinie Józefa i 

Stanisławy Śliwów. W 1919 r. rodzina osiedliła się w Krakowie, gdzie Stefania ukończyła szkołę 

powszechną i Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie. W 1928 r. została mianowana 

stałą nauczycielką publicznych szkół powszechnych. 

 

Po przepracowaniu dwóch lat w Publicznej Szkole Powszechnej Męskiej w Kępnie, na własną 

prośbę została przeniesiona do Opalenicy, gdzie bardzo szybko stała się jedną z najbardziej 

rozpoznawalnych nauczycielek, ale też społeczników i organizatorów amatorskiego ruchu 

artystycznego. Stworzyła wiele przedstawień i programów artystycznych, do których 

współtworzył również scenografię, angażowała dzieci, młodzież i dorosłych. 

 

Nie do przecenienia była Jej działalność w opalenickim Magistracie podczas okupacji 

hitlerowskiej. Pomagała wtedy Polakom poprzez wystawianie licznych dokumentów 

ratujących przed wywózką do Niemiec. W latach 1942-1944 prowadziła tajne nauczanie 

czworga dzieci. 

 

W latach 1945-1970 Stefania Ptakówna pracowała jako nauczycielka języka polskiego w 

ówczesnej Szkole Podstawowej nr 2. Prowadziła też kursy dla analfabetów i dla dorosłych. W 

swojej szkole, a również w powiecie, organizowała klasopracownie języka polskiego. Jako 

instruktorka wprowadzała nowe metody nauczania, podnosiła poziom konkursów 

czytelniczych i recytatorskich. 



 

A co najważniejsze, wpisała się na trwałe w pamięć swych uczniów, współpracowników, 

przełożonych. Wyróżniała się wysoką kulturą osobistą, indywidualnym podejściem do pracy i 

życia, a przy tym posiadała niebywały zasób wiedzy. Zachowała się z 1953 r. opinia kierownika 

szkoły Mariana Neunerta o Stefanii Ptakównie: Była pracowitą i sumienną nauczycielką, 

dzielącą się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem z koleżeństwem. Wyszkoliła pokolenia 

dobrych polonistów i miłośników języka polskiego. 

 

Opalenicki regionalista Zygmunt Duda tak natomiast wspominał Stefanię Ptakównę: Jako 

nowy, młody i niedoświadczony polonista startowałem u boku Stefanii Ptakówny, obdarzonej 

naturalnym wdziękiem, emanującej wielką kulturą osobistą, otoczonej szacunkiem dzieci i 

dorosłych. Imponowała olbrzymią wiedzą, poczuciem obowiązku i odpowiedzialności. Swoją 

osobą wnosiła do grona nauczycielskiego pogodę ducha, wzorce kultury zachowań, radość z 

dobrze spełnionego obowiązku, wiarę w człowieka i różnorodność barw jego życia. Czyniła 

wiele do nakłaniania młodych serc i umysłów ku mądrości i dobroci. Stanowiła 

niekwestionowany wzór zachowań obywatelskich, oddana drugim, zawsze życzliwa i miła dla 

osób, z którym rozmawiała. 

 

Nie jest to opinia odosobniona. Stefania Ptakówna angażowała się bez reszty w każde 

przedsięwzięcie. Pamięć o jej szlachetnym postępowaniu pozostała wśród opalenickich 

uczniów i wychowanków. W uznaniu dorobku w oświacie otrzymała w r. 1954 Srebrny Krzyż 

Zasługi. Na emeryturę przeszła w 1970 r. Nigdy nie założyła rodziny. Zmarła 5 października 

1982 r., pochowana obok matki Stanisławy na opalenickim cmentarzu. 

 

 


