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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

WIKTOR ŁOPATA ZASŁUŻONYM OSTRZESZOWIANINEM
W galerii zasłużonych dla miasta i
gminy Ostrzeszów - kolejna postać. 22
listopada, na uroczystej sesji Rady Miejskiej, medal z rąk burmistrza Mariusza
Witka otrzymał WIKTOR ŁOPATA – długoletni nauczyciel, regionalista, człowiek
niezwykle aktywny w wielu obszarach
społecznej działalności. Jako że znaczący
kawał życia spędził w murach Zespołu
Szkół nr1 w Ostrzeszowie, toteż właśnie w tamtejszej auli, pośród dawnych
współpracowników, przyjaciół i młodzieży, odbyła się uroczystość uhonorowana p. Wiktora medalem „ZA ZASŁUGI
DLA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW”.
Rozpoczęła się od granego na trąbce
hejnału Ostrzeszowa. Później przewodniczący Edward Skrzypek odczytał
treść uchwały podjętej przez Radę 21
czerwca br.
Bogatą w ważne wydarzenia drogę
życiową zasłużonego obywatela miasta
przypomniał burmistrz M. Witek.
Wiktor Łopata urodził się 12 lipca
1924r. w Ostrowie Wlkp. Od najmłodszych lat związał się z harcerstwem,
w którym działa do dziś. Jest długoletnim instruktorem i harcmistrzem ZHP,

posiada Honorową Odznakę Chorągwi
Wielkopolskiej. W 1939r. zgłosił się jako
ochotnik do pogotowia wojennego harcerzy w Warszawie. W latach 1943-1945 był
członkiem Szarych Szeregów w Kielcach.
W 1944 walczył jako żołnierz Armii Krajowej w oddziale „Szarego", a w 1945r. był
żołnierzem II Armii Wojska Polskiego. Po
wojnie, do 1947r. pełnił służbę w marynarce wojennej.
Swoje życie zawodowe w Ostrzeszowie związał z branżą drzewną, będąc
wieloletnim instruktorem i kierownikiem
warsztatów szkolnych dzisiejszego
Zespołu Szkół nr1. Przez wiele lat był
aktywnym działaczem ZNP. Za działalność nauczycielską i związkową został
wyróżniony m.in. odznaką honorową
„Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wciąż aktywnie działa w środowiskach kombatanckich, będąc inicjatorem
licznych przedsięwzięć o charakterze
patriotycznym, dzieląc się swoimi wspomnieniami z młodzieżą, uczestnicząc
m.in. w powstawaniu miejsc pamięci
w Wygodzie Tokarskiej i Kobylej Górze.
Jest autorem wielu opracowań, w tym
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Małżeńskie
jubileusze
10 listopada Urząd Stanu Cywilnego w
Doruchowie zorganizował jubileusze par
małżeńskich, obchodzących 25, 30, 35, 40,
45 i 50-lecie pożycia małżeńskiego.
To już tradycja, która zakorzeniła się na
terenie gminy Doruchów od kilkudziesięciu
lat. Na zaproszenie Urzędu odpowiedziało
56 par Jubilatów, w tym 6 par Jubilatów,
obchodzących złote gody - pary te otrzymały od prezydenta RP medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, oraz jedna para,
obchodząca 60-lecie pożycia małżeńskiego.
Uroczystości rozpoczęły się o godz.
15.00 mszą św. w kościele parafialnym w

publikacji „50 lat warsztatów szkolnych
ZSZ nr 1 w Ostrzeszowie", regionalnej
i szkolnej edycji przewodników turystycznych „Poznaj Swój Region". Do
największych osiągnięć Wiktora Łopaty
należy założenie Muzeum Oświaty im.
prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej, oraz zainicjowanie powstania
w tym muzeum izby poświęconej działalności ZHP i działu etnograficznego.
Bogata jest również jego działalność
samorządowa - w latach 1975-1985 był
przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Dzielnicy nr 5, a obecnie wchodzi w skład rady tej dzielnicy. W 2008r.
otrzymał tytuł honorowy „Przyjaciel
Ziemi Ostrzeszowskiej". Jest również
aktywnym działaczem PZERiI oraz UTW.
Od wielu lat należy do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej i to właśnie
to stowarzyszenie wyszło z propozycją
uhonorowania przez miasto Wiktora
Łopaty.
Wiele ciepłych słów wynikających z
blisko 40-letniej znajomości p. Wiktora,
zawarł w swoim wystąpieniu prezes
TPZO, B. Grobelny.
Niewolne od osobistych wspomnień
były także wystąpienia gości i przyjaciół,
śpieszących z życzeniami i gratulacjami.
„Panu Wiktorowi towarzyszyła od
zawsze wizja, pasja – poparte konkret-

nym działaniem” – mówił Zbyszko Szmaj,
podkreślając pracę na rzecz szkoły, przywracającą jej piękno po pożarze.
Z życzeniami dla p. Wiktora spieszyli
przedstawiciele stowarzyszeń, emeryci,
kombatanci… „Jesteś świadectwem, jak
należy żyć, jak należy pracować dla ciebie, Polsko” – mówił Edmund Ostrowski.
Ostatnie słowo należało do bohatera
uroczystości, który podziękował za tyle
pięknych życzeń, a dyrekcji szkoły za trud
włożony w organizację imprezy.
Finałem uroczystej sesji był montaż
słowno-muzyczny zaprezentowany przez
młodzież ZS nr1, w którego przygotowaniu pomagali nauczyciele: Maria Miguła,
Paweł Sieczka i Ewa Tomczak.
„Niech żyje nam! Niech żyje nam! W
zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam!” – śpiewała na zakończenie młodzież, a wtórowali jej wszyscy
uczestnicy uroczystości.
Pan Wiktor Łopata ukończył 88 lat –
to zacny wiek, wypełniony pracą i społecznym działaniem. Chylę czoło przed
werwą i entuzjazmem, z jakim wciąż
podchodzi do kolejnych, wyznaczanych
sobie samemu zadań. A wszystko dlatego, bo zapewne uważa, że ważne są
tylko te dni, których jeszcze nie znamy…
K. Juszczak

Maria i Mieczysław Niedźwiedziowie
Iwona i Marek Piekarscy
Bożena i Marian Powolni
Agata i Zbigniew Szulcowie
Grażyna i Wojciech Śmigielscy
Stanisława i Bogusław Wiciakowie

30-lecie – perłowe gody:
Krystyna i Hieronim Frasowie
Teresa i Jacek Kaczmarkowie
Barbara i Kazimierz Królowie
Barbara i Stanisław Przybyłowie
Anna i Władysław Sikorowie

35-lecie – płócienne gody:
Jadwiga i Stanisław Dolatowie
Zdzisława i Czesław Drabentowie
Irena i Jan Kowalscy
Irena i Marek Kukułowie
Anna i Jan Królowie
Halina i Andrzej Liebnerowie

Zdzisława i Edmund Nowakowie
Jadwiga i Józef Skorupkowie
Teresa i Bogdan Warkoczowie
Zofia i Stanisław Waissowie
Maria i Henryk Walczakowie

40-lecie – rubinowe gody:
Janina i Kazimierz Balcerzakowie
Danuta i Tadeusz Baraniakowie
Maria i Marian Jarzynowie
Monika i Jan Krawcowie
Joanna i Bogdan Margasowie
Czesława i Feliks Mieszałowie
Zofia i Mieczysław Mieszałowie
Halina i Marek Musiałowie
Maria i Jan Nowakowie
Krystyna i Stefan Trzcińscy
Józefa i Stanisław Woszczykowie

45-lecie – platynowe gody:
Janina i Kazimierz Augustyniakowie

Doruchowie. Później wszyscy udali się do
restauracji PARKOWEJ. Tu Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty z rąk wójta
gminy Doruchów oraz przewodniczącej
Rady Gminy.
Jubileuszowe świętowanie uprzyjemniał występ Zespołu Folklorystycznego
„Doruchowianie”.
Nad przebiegiem uroczystości czuwała
kierownik USC Urszula Kowalińska.

25-lecie – srebrne gody,
obchodzili państwo:
Krystyna i Czesław Aniołowie
Joanna i Marek Blewąskowie
Dorota i Janusz Calińscy
Wiesława i Kazimierz Kamolowie
Aniela i Jan Kieroniowie
Maria i Kazimierz Kinastowscy
Ewelina i Zenon Kowalczykowie
Anna i Czesław Kujawiakowie
Maria i Jan Kucharscy
Mariola i Sławomir Kuchtowie
Kazimiera i Franciszek Bochmowie
Janina i Józef Niełacni
Czesława i Czesław Płotkowie
Urszula i Stanisław Szubertowie
Krystyna i Mieczysław Tomaszewscy

50-lecie – złote gody:
Kazimiera i Zenon Aleksandrowiczowie
Bronisława i Franciszek Hoińscy
Irena i Józef Kałużni
Marianna i Stanisław Kowalczykowie
Krystyna i Andrzej Skurniakowie
Regina i Stanisław Warszawscy

60-lecie – diamentowe gody:
Teresa i Józef Owczarkowie
Wszystkim wspaniałym małżeńskim
parom życzymy kolejnych lat przeżytych
wspólnie w miłości, wzajemnym szacunku,
życzliwości i zdrowiu.
redakcja
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