'' ...40 lat minęło jak jeden dzień....''
W dniu 5 listopada br. członkowie Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej”
obchodzili 40-lecie istnienia związku. Z tej to okazji w domu kultury w Przedborzu odbyło się
uroczyste spotkanie założycieli i wszystkich osób, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju
Związku. W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Maciejewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, Miłosz Naczyński burmistrz Przedborza oraz Wojciech Karbownik, prezes Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej. W spotkaniu uczestniczył także Andrzej Molenda,
kapelan rolników i pszczelarzy Archidiecezji Częstochowskiej oraz Henryk Dziadczyk proboszcz
parafii przedborskiej, Czesław Korpysa sekretarz Polskiego Związku Pszczelarskiego, Grażyna
Stoikowska dyrektor Zespołu Szkolnego-Gimnazjalnego w Przedborzu.
Po wprowadzeniu
sztandaru Związku i odśpiewaniu
hymnu Polski, ksiądz kapelan
poprosił o uczczenie chwilą ciszy
pamięć tych członków
założycieli, którzy już odeszli do
wieczności. Następnie burmistrz
Przedborza Miłosz Naczyński
powitał przybyłych gości.
Historię powstania Związku,
przedstawił Czesław Kobędza,
były wieloletni prezes Związku,
a obecnie prezes honorowy.
Sekretarz Polskiego Związku Pszczelarskiego i także były prezes Regionalnego Związku
Pszczelarzy Czesław Korpysa przybliżył prace i przedsięwzięcia członków Związku dla
pszczelarstwa polskiego w kolejnych latach pracy. Wskazał na prace prowadzone w Mazowieckim
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu w dziedzinie pszczelarstwa oraz o współpracy ze
związkiem dla dobra pszczelarstwa na Ziemi Piotrkowskiej.
Obecny prezes Stanisław Ból przestawił zagadnienia, którymi dzisiaj zajmuje się Związek,
który obecnie liczy 16 kół terenowych 868 członków posiadających ponad 19800 rodzin pszczelich.
Głos zabrał Krzysztof Maciejewski poseł na Sejm RP, mówiąc t o WY tworzyliście kartę

historii pszczelarstwa Ziemi Piotrkowskiej o tym należy pamiętać. Wszystkim pszczelarzom,
weteranom piotrkowskiego związku życzę przede wszystkim długiego życia i dobrego zdrowia i
spełnienia własnych marzeń.
Główną częścią uroczystości było
wręczenie pamiątkowego medalu
upamiętniającego 40-lecie powstania
Regionalnego Związku Pszczelarzy
,,Ziemi Piotrkowskiej,,. Łącznie medal
otrzymało 115 osób.

Pod koniec uroczystości młodzież gimnazjum przestawiła prezentację poświęconą pszczelarstwu
Ziemi Przedborskiej.

Całość uroczystości poprowadził Józef Kołaczek a nad stroną techniczną przebiegu
uroczystości czuwał Wojciech Dziuba. Obchody zakończyły się uroczystym obiadem.

