„ Odszedłeś tak nagle, że trudno uwierzyć, a tym bardziej się
pogodzić"

4 kwietnia 2021 roku z grona myśliwych, w wieku 61 lat
do Krainy Wiecznych Łowów odszedł:

śp. Kolega Piotr Barełkowski

Do Polskiego Związku Łowieckiego i do Koła Łowieckiego „Eskulap” w Stargardzie
wstąpił w 1985 r. Z problematyką łowiecką miał okazję zapoznać się jako młody człowiek,
uczestnicząc w życiu koła u boku swojego ojca, który był także myśliwym i długoletnim
Prezesem naszego koła. Jako młody człowiek uczestniczył w pracach gospodarczohodowlanych oraz nagankach organizowanych przez zarząd.
Kiedy wstąpił do Polskiego Związku Łowieckiego, przykładnie wywiązywał się z
nakładanych na niego obowiązków, a polowania wykonywał zgodnie z zasadami prawa i
etyki łowieckiej. Wysoko cenił tradycje i zwyczaje łowieckie oraz udział w poczcie
sztandarowym koła. Bardzo kochał swoje pieski, którym pozwalał na „wszystko”.
W 1994r. uzyskał uprawnienia selekcjonerskie.
Od 2004 roku aż do chwili obecnej pełnił funkcję Członka Komisji Rewizyjnej Koła.
Za swoją działalność i zasługi dla koła i łowiectwa odznaczony został Medalem za Zasługi
dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej.
Z zawodu nauczyciel. Pierwszą jego pasją była historia. Z zaciekawieniem słuchaliśmy
jego opowieści o historii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i dziejach najnowszych.
Był niedoścignionym znawcą historii Pomorza Zachodniego a zwłaszcza dziejów
Stargardu. W Domu Myśliwskim „Ostoja”, przy ognisku, bądź w chłodniejsze dni, przy
kominku, snuły się opowieści o dziejach Stargardu, jego architekturze, kulturze,
zamożności miasta i codziennym życiu mieszczan. Rozmowy trwały długo. Drugą pasją
był sport. Prowadził w szkole zajęcia z wychowania fizycznego oraz organizował drużyny
sportowe z którymi przeżywał sukcesy i gorycz porażki. Wszystko czego się podejmował
robił z pasją i entuzjazmem. Coraz mniej jest takich nauczycieli!
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 9 kwietnia 2021 roku o godz. 13.30 w kaplicy na
starym cmentarzu w Stargardzie, przy ul. Kościuszki.
Niech ukochana knieja wiecznie szumi nad Jego mogiłą, a św. Hubert ma Go w swojej
opiece. Pamięć o Nim pozostanie wśród nas na zawsze !
Składamy najszczersze kondolencje rodzinie zmarłego Kolegi, łącząc się w smutku i żalu.
Zarząd i Członkowie Koła Łowieckiego „Eskulap” w Stargardzie.

