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Szanowni Państwo, 

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że dziś o poranku dotarła do nas  wiadomość, że 

dnia 28 lutego 2016 r. po krótkiej, nagłej  i niespodziewanej chorobie, zmarł nasz kolega i 

przyjaciel  Zbyszek Okopski. Miał 75 lat, miał plany związane z prezentacją  swojej wystawy w 

marcu  2016 r. Był pełen energii i różnorodnych pasji…. 

Trudno mówić o Zbychu w czasie przeszłym. Trudno mówić, że odszedł od nas malarz, 

rysownik,  rzeźbiarz, śpiewak, bard,  chórzysta, nauczyciel plastyki. Człowiek pogodny, 

wesoły z ogromnym dystansem do siebie i otaczającego Go świata. Trudno przyjąć do 

wiadomości tę tragiczną wiadomość, trudno zgodzić się, że nie ma już Go wśród nas. 

 

Zbyszek, Zbychu - nie Zbigniew,  ukończył PWSSP w Poznaniu i studia podyplomowe 

w Kaliszu. Wcześniej był górnikiem – ratownikiem, dekoratorem, a potem przez wiele lat 

nauczycielem plastyki.  Systematycznie uczestniczył w plenerach  malarsko-rzeźbiarskich w 

Polsce i za granicą, w wielu  prezentacjach poplenerowych, w niezliczonych wystawach 

zbiorowych i indywidualnych w Polsce i poza granicami, organizowanych przez 

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury oraz przez  związki twórcze do których 

należał. Wykonał dziesiątki rzeźb wielkoformatowych w rozpoznawalnym  i 

charakterystycznym dla Niego  stylu, które stoją w przestrzeni miast gdzie powstawały, m.in. 

w Goleniowie, Lusowie i in.  

Od 2005 roku należał do STiSK-u, był członkiem  Eko-Art-u, działał w związku twórczym  -  

Strefa Wyobraźni, w ZAP w Pile oraz w WZAP w Poznaniu. Śpiewał w Chórze Moniuszko, w 

Męskim Chórze „ECHO”, w Męskim Chórze Kompania Druha Stuligrosza oraz w Chórze 

Kameralnym Lekarzy Wielkopolskiej Izby lekarskiej „WIL”. 

 Laureat wyróżnienia Grand Prix przyznanego przez Pro Symfonikę za całokształt  działań w 

strefie edukacji muzycznej młodzieży szkolnej. 

Pisał również teksty piosenek, wiesze i fraszki, grał na harmonijce ustnej i na gitarze. Często 

ozdabiał wernisaże wystaw i spotkania towarzyskie  dowcipem, śpiewem i grą na gitarze. 

 Rodzinie naszego Kolegi składamy szczere kondolencje i wyrazy współczucia. 
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