
Zakład Poprawczy w Barczewie jako współorganizator 

Koncertu Charytatywnego dla chorego chłopca 

 

 Zakład Poprawczy w Barczewie w 

dniu 22.04.2017 roku, był 

współorganizatorem koncertu charytatywnego 

– Pomocna Dłoń, który odbył się z Zespole 

Szkół w Barczewie. 

Pracownicy i wychowankowie Zakładu 

Poprawczego w Barczewie kolejny raz 

udowodnili, że mają wielkie serca. Podczas 

kolejnego koncertu charytatywnego,  którego 

placówka była współorganizatorem na rzecz chorego  dziewięcioletniego Kacpra Ozga. Z 

samej tylko strefy  gastronomicznej przygotowanej przez pracowników wraz  z 

wychowankami Zakładu Poprawczego w Barczewie (chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym, 

krokiety, babka ziemniaczana) udało się zebrać  332 zł. Pieniążki zostały komisyjnie 

policzone i przekazane Pani Katarzynie Liberda (przewodniczącą zespołu do spraw 

finansowych koncertu). Pieniądze w części pokryją wyjazd na delfinoterapie. Daje ona  szanse 

dla Kacpra na prawidłowy rozwój.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka informacyjna dotycząca koncertu charytatywnego 

Nasze wspaniałe kucharki Pani Gosia Rydel i Tereska Drząszcz. To im zawdzięczamy przepyszne krokiety, smalec oraz babkę 

ziemniaczaną. 

 



Historia Kacpra poruszyła nie jedno 

serce, dlatego chcielibyśmy pomóc chłopcu.  

Kacper Ozga - ma autyzm, choruje na epilepsję, 

niedoczynność tarczycy, Centralne zaburzenia 

przetwarzania słuchowego, zeza rozbieżnego, 

refluks z czynnościowymi zaburzeniami 

połykania, a do tego wszystkiego los go nie 

oszczędził - jego oczko zostało zaatakowane 

przez nowotwór SKÓRZAKOTŁUSZCZAK 

(potworniak).  

W trakcie koncertu na scenie zobaczyliśmy:  

* Sara Sarah Szymczak,  Adam Gałka Marohn (Pl Elvis Presley), Natalia Mularonek 

finalistka Mam Talent,  Zespół Disco-Kwiatki, MAXYM,  MATEO& BERCIK, Szewi,  

Luśka - siostra Kacperka , występy grup tanecznych m.in szkoła baletowa Katarzyny 

Stockiej,  czy też BTB Dance Agency, pokazy sportowe m.in Krzysztof Rodkiewicz - 

kulturysta Mistrz Europy 2015 w Kulturystyce Klasycznej, pokazy Taekwondo – Klaudia 

Ruta oraz Krav Magi- Jarosław Łada. W programie była moc atrakcji dla całych rodzin, strefa 

SPA, Fotobudka, kiermasze regionalne a także ogrodowe, Akcji towarzyszyli także 

MOTOBRACIA.  

 Podsumowaniem była  aukcja różności przekazanych przez partnerów koncertu - m.in. 

zaproszenia, vouchery, sesje zdjęciowe, obrazy, rękodzieła, meble czy też lot nad Olsztynem. 

Należy dodać, iż wiele przedmiotów na aukcję przekazali pracownicy i wychowankowie 

Zakładu Poprawczego w Barczewie. Cały dochód z koncertu zostanie przeznaczony na 

pokrycie turnusu delfinoterapii Kacpra Ozga. Tegoroczny koncert został objęty Honorowym 

Patronatem Burmistrza Barczewa. Patronat medialny został objęty przez TVP 3 Olsztyn oraz  

Radio Eska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Halinka przygotowała wspaniałe maskotki, kota, pieska, jamnika, ślimaka oraz myszkę. 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeczy jakie przekazali pracownicy na aukcję. Osoby, które przekazały rzecz: Magdalena Lobert, Krzysztof Trąbiński, 

Patryk R. (wychowanek), Rafał Wysocki, Tomasz Michałowski, Zbigniew Lebiecki, Halina Biniecka. 

Wszystkim z całego serca dziękujemy !!! 

 

Kartki drewniane wykonane przez wychowanków na 

zajęciach warsztatowych pod okiem  

Tomasza Michałowskiego. 

 



 

 To bardzo ważny element w procesie długotrwałego leczenia dla chorego chłopca, jak 

również ważny element resocjalizacji wychowanków Zakładu Poprawczego w Barczewie, 

którzy czynnie włączają się w pomoc drugiemu człowiekowi.  

 

Osoby w szczególny sposób zaangażowane w charytatywny koncert: 

 IRENA MYSAKOWSKA 

 DARIUSZ KOTOWSKI 

 DOMINIK SIDWA 

 PATRYK ROMANOWSKI 

 NORBERT DWORAKOWSKI 

 MACIEJ WNUKIEWICZ 

 MIROSŁAW WASZKIEWICZ 

 IZABELA JAGAŁA 

 MAŁGORZATA LECHICKA 

 KRZYSZTOF TRĄBIŃSKI 

 MAŁGORZATA RYDEL 

 TERESA DRZĄSZCZ 

 MAGDALENA LOBERT 

 TOMASZ MICHAŁOWSKI 

 

 

 

 

 

Strefa  gastronomiczna przygotowana przez pracowników wraz  z wychowankami 

 Zakładu Poprawczego w Barczewie 

Pan Mirek Waszkiewicz zaprasza do skosztowania przepysznych krokietów, 
 już nie wiele zostało !!! 



 

 

 

Pan Maciej Wnukiewicz podczas liczenia pieniążków 

zebranych podczas koncertu charytatywnego 

 



 

Wychowankowie przekazują Kacprowi własnoręcznie wykonaną z drewna w trakcie zajęć  

warsztatowych pocztówkę urodzinową 
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Na wsparcie pracowników zawsze możemy liczyć na widowni Pani Kasia Smosarska i Pani Jola Kujawa z rodziną. 

 

 

Artykuł napisany przez Tomasza Michałowskiego, 

foto uczestnicy koncertu charytatywnego,  

oprawa graficzna i tekstowa K. Trąbiński 

 


