9 września 2018 roku w Toruniu odbył się XXXV Wojewódzki Dzień Pszczelarza-Dożynki
Pszczelarskie połączone z obchodami 100- lecia Związku Pszczelarzy w Toruniu. Imprezę tą
zorganizowali: Rejonowe Koło Pszczelarzy w Toruniu, Regionalny Związek Pszczelarzy w
Toruniu, Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski w Bydgoszczy oraz Regionalny Związek
Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzańskiej we Włocławku. Uroczystości te rozpoczęły się uroczystą
mszą św. w Bazylice Katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty koncelebrowaną
przez ks. Kanonika Adama Ceynowę w asyście kapelana pszczelarzy ks. Jacka Dudzińskiego oraz
ks. Eugeniusza Marciniaka. We mszy św. uczestniczyli także: Marszałek Województwa Kujawsko
-Pomorskiego pan Piotr Całbecki oraz poseł pan Paweł Szramka, poczty sztandarowe, a także
licznie zgromadzeni pszczelarze z rodzinami. Podczas mszy św. ofiarowano dary ołtarza. Homilia
wygłoszona przez ks. Jacka Dudzińskiego podkreślała ogromną rolę pszczół jako zapylaczy, ale
także wkład pracy pszczelarza, bez której pszczoły nie istniałyby. Na zakończenie mszy św. pan
Piotr Całbecki wręczył Regionalnemu Związkowi Pszczelarzy w Toruniu symboliczny medal,
wybity z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości . Po mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz
ulicami miasta na trasie Bazylika Katedralna-Muzeum Etnograficzne. To właśnie na terenie
Muzeum Etnograficznego odbyły się główne obchody tegorocznego Wojewódzkiego Dnia
Pszczelarza. Zgromadzona publiczność miała okazję podziwiać występy artystyczne na scenie
amfiteatru Muzeum Etnograficznego: Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Rzęczkowie, Ludowego
Zespołu Śpiewanego „Harmonia” z Górska, Folklorystycznego Zespołu „Gniewkowianie” z
Gniewkowa pod kierownictwem Agnieszki Szafrańskiej, a także Zespołu „Slavic Voices”pod
kierownictwem Michała Hajduczenia. W czasie uroczystości posadzono na terenie skansenu lipę z
okazji 100-lecia Związku Pszczelarzy i Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystego
nasadzenia dokonali zaproszeni goście.
Podczas tego pszczelarskiego święta można było uczestniczyć w wykładach pt.: „Apiterapiasekretne życie pszczół i ich znaczenie dla naszego zdrowia” poprowadzone przez dr Marię
Sobiewską-Lechowicz oraz „Bestsellery i nowości w ofercie firmy „Łysoń”. W trakcie trwania
obchodów można było podziwiać wystawę plastyczną prac laureatów „VII Wojewódzkiego
Konkursu o pszczołach” oraz wystawę fotograficzną „ 25 lat Forum Pszczelarzy w obiektywie” Na
terenie muzeum odbywał się także kiermasz pszczelarski. Na zakończenie obchodów wystąpił
pszczelarz ze swoim pokazem iluzjonistycznym.
Tegoroczne podwójne obchody 100-lecia Związku Pszczelarzy w Toruniu oraz XXXV
Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza były okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących
minionego sezonu pszczelarskiego.
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