XXXII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Babimoście
Wróciliśmy, po czterech dniach wspólnego świętowania w Babimoście, a plan wycieczki
zrealizowaliśmy w stu procentach. Zgodnie z planem na obchody XXXII ODP wyjechaliśmy
w czwartek. Po ponad pięciu godzinach drogi dotarliśmy na Ośrodek Wypoczynkowy
Wojnowo, gdzie zostaliśmy zakwaterowani w domkach otoczonych lasem i pięknym jeziorem
Wojnowskim.
Następnego dnia, po obfitym śniadaniu w miejscowej stołówce wyruszyliśmy na wycieczkę
krajoznawczą, której plan zwiedzania był bardzo bogaty. Najpierw udaliśmy się do
Babimostu, by poznać przewodnika, który oprowadzi nas po zakątkach Ziemi Lubuskiej.
Pierwszym punktem wycieczki był Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych w miejscowości
Podmokle Małe. Zostaliśmy tam również poczęstowani przez miejscowe Koło Gospodyń
kawą oraz samodzielnie wypieczonym ciastem. Po udanym zwiedzaniu i konsumpcji
udaliśmy się do Kosieczyna. Na miejscu mieliśmy okazję zobaczyć najstarszy w Europie
drewniany kościół, którego historię opowiedział nam proboszcz parafii ks. Zdzisław
Przybysz. Historia opowiedziana przez księdza zafascynowała praktycznie każdego
uczestnika, o czym świadczyć mogła ilość pytań kierowanych do proboszcza.
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Z Kosieczyna udaliśmy się na zwiedzanie zespołu klasztornego opactwa cysterskiego w
Gościkowie-Paradyżu. Po kompleksie oprowadzał nas kleryk mieszczącego się w tym
kompleksie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Przedstawił nam piękny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego
Marcina, a także wytłumaczył, iż nazwa miejscowości pochodzi od sformułowania „Paradisus
Sanctae Mariae”, co oznacza „ Raj Matki Bożej”.
Następnie wyruszyliśmy do wyczekiwanego przez wszystkich uczestników wycieczki
Świebodzina. Pierwszym punktem zwiedzania był Plac Jana Pawła II w Świebodzinie, gdzie
główną atrakcją była ławeczka, na której znajduje się Czesław Niemien.

Po szybkim spacerze po Rynku w Świebodzinie udaliśmy się na zwiedzanie Figury Jezusa
Chrystysa Króla Wszechświata, gdzie przewodnik wyjaśnił, iż calkowita wysokość pomnika
wynosi 36m, z czego 33m przypadają na figurę a 3m na koronę wieńczącą pomnik, w
związku z czym pomnik ten jest o 3 metry wyższy od pomnika Chrystusa Odkupiciela w Rio
de Janeiro.

Ze Świebodzina udaliśmy się do Zielonej Góry, gdzie odwiedziliśmy Palmiarnię a następnie
wraz z przewodnikiem udaliśmy się na zwiedzanie Starego Miasta. Dowiedzieliśmy się, iż
cztery główne ulice Starego Miasta w Zielonej Górze ułożone są w kształcie krzyża. W
Zielonej Górze zobaczyliśmy m.in. Konkatedrę św. Jadwigi a także miejsce, w którym
urodziła się królowa polskiej sceny muzycznej – Maryla Rodowicz.
Po całym dniu zwiedzania, zmęczeni ale z jakże szczęśliwi z ujrzenia tak wielu ciekawych
miejsc wróciliśmy na miejsce naszego zakwaterowania. Nie był to jednak koniec atrakcji,
gdyż na Ośrodku czekała na nas kolacja w postaci ogniska. „Pod chmurką” mieliśmy okazję
zintegrować się nie tylko między sobą, ale również z kolegami pszczelarzami z Sieradza,
którzy również byli zakwaterowani w Wojnowskim Ośrodku. Do ogniska przygrywał nam
miejscowy grajek, więc po chwili ognisko zamieniło się we wspólną zabawę taneczną.

Sobota 6 września, była oficjalnym dniem otwarcia Ogólnopolskich Dni Pszczelarza. W
uroczystej ceremonii udział brały również nasze poczty sztandarowe: Regionalnego Związku
Pszczelarzy w Toruniu, Rejonowego Koła Pszczelarzy w Toruniu oraz Rejonowego Koła
Pszczelarzy w Jabłonowie Pomorskim.

Po oficjalnej części każdy z nas miał czas i możliwość na zakup sprzętu pszczelarskiego, a
także wyrobów woskowych i innych produktów.

Czas wolny umilali nam lokalni artyści i grupy taneczne. Natomiast gwiazdą wieczoru był
zespół UNIVERSE, który dał półtoragodzinny koncert, atmosfera była niesamowita. Po nich
imprezę prowadził lokalny zespół MROZU I DUET.
W niedzielę rano, po śniadaniu nastąpiło wykwaterowanie i przejazd do Babimostu, gdzie o
godzinie 11, na Targowisku Miejskim odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji
pszczelarzy, którą odprawiał ks. bp dr Paweł Socha. Swoje przemówienie wygłosił również
Prezydent PZP Tadeusz Sabat.
Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz uroczystym korowodem po ulicach Babimostu, w którym
uczestniczyli wszyscy zaproszeni goście, poczty sztandarowe, a także mieszkańcy Babimostu.

Następnie udaliśmy się na przygotowany przez organizatorów posiłek, który wydawany był w
miejscowym przedszkolu. Po posiłku wyjechaliśmy z Babimostu. W drodze powrotnej
udaliśmy się jeszcze na zwiedzanie Zamku w Kórniku, który jest zabytkową rezydencją
pozostawioną przez dwa rody,Zamoyskich oraz Działyńskich. Warto nadmienić, iż Zamek
jest siedzibą Biblioteki Kórnickiej PAN, jednej z największych w Polsce.

Po zakończeniu zwiedzania Zamku w Kórniku wyruszyliśmy w dalszą podróż powrotną do
Torunia.
Wyjazd na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza to niesamowite przeżycie, zarówno dla
najstarszych jak i najmłodszych uczestników święta. Jest to możliwość poznania ciekawych
zakątków Polski, wymienienia się swoimi doświadczeniami a także zarażenia swoją pasją
nowych pokoleń. Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę przedstawicielom kół z Torunia,
Chełmży, Łasina, Grudziądza, Wąbrzeźna, Golubia – Dobrzynia oraz Jabłonowa
Pomorskiego.
Do zobaczenia w Wałczu!
J.K.

