POŻEGNANIE PSZCZELARZA – KRONIKARZA
,,ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ,,
W środę 4 maja 2016 roku pszczelarze Ziemi Piotrkowskiej
pożegnali kolegę Stanisława Kieliszka. Stanisław Kieliszek zmarł w wieku
87 lat nagle będąc w sanatorium. Pozostawił kochającą Żonę Mirosławę i
syna.
Msza żałobna odbyła się w kaplicy przycmentarnej w Tomaszowie
Mazowieckim. W ostatniej drodze towarzyszyły poczty sztandarowe
Regionalnego Związku Pszczelarzy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kół
Pszczelarzy oraz licznie zgromadzeni pszczelarze, przyjaciele i mieszkańcy
miasta. Po raz pierwszy żegnał sztandar pszczelarzy z Tomaszowa
Mazowieckiego, którego inicjatorem ufundowania był między innymi kolega Staszek. W imieniu
pszczelarzy Stanisława żegnał Prezes Koła w Tomaszowie Ignacy Gruda oraz wice Prezes
Regionalnego Związku Pszczelarzy Józef Kołaczek.
Kolega Staszek ofiarnie pracował na rzecz polskiego pszczelarstwa i pszczelarstwa tej ziemi.
Pamiętamy Go z czasów gdy pracował, jako skarbnik Koła a od 1993 roku był przez dwie kadencje
sekretarzem w zarządzie Regionalnego Związku Pszczelarzy w Piotrkowie Tryb. Zapisał się na
stałe w historii pszczelarstwa na łamach książki o pszczelarstwie na „Ziemi Piotrkowskiej”. Jego
pasją była fotografia co dla Związku była bardzo przydatna cecha i dlatego powierzono Mu
prowadzenia kroniki związku na kartkach której utrwalił najważniejsze wydarzenia z życia związku,
utrwalił wiele postaci pszczelarzy którzy pozostaną dla potomnych.
Po jego śmierci brzęczały pszczoły nie tylko w Tomaszowie, ale w całym naszym regionie.
Brzęczą wyrażając żal, że odszedł człowiek, który dbał o nie jak nikt inny.
Zawsze był skromny, życzliwy, uczciwy, solidny w dążeniu do wyznaczonego celu. Umiał
zawsze pogodzić pracę własną w domu z pracą trudną, nie łatwą na rzecz pszczelarstwa. Kierował
się to samą ideą co Wielki Polskiego Pszczelarstwa ks. Dr. Dzierżon oto jego słowa ...” prawda,
prawda ponad wszystko..” były te słowa Jego mottem życiowym. Był inicjatorem organizacji
licznych wycieczek i spotkań pszczelarzy w pasiekach kolegów. W 1996 roku był organizatorem
Wojewódzkiego Dnia Pszczelarzy oraz wystawy pszczelarskiej w Muzeum Regionalnym która,
została przez zwiedzających oceniona za bardzo ciekawą i udaną.
Za pracę zawodową odznaczony został Krzyżem Kawalerskim, Srebrnym i Złotym Krzyżem
Zasługi, licznymi wyróżnieniami resortowymi, Medalem ,,Zasłużony dla Tomaszowa Maz.,,.
Za zasługi dla
pszczelarstwa otrzymał: Brązową, Srebrną, Złotą Odznakę PZP, Medal
i Statuetką ks. dr. Jana Dzierżona, tytuł honorowego członka Regionalnego Związku Pszczelarzy.
Żegnają Cię przyjaciele, koleżanki i koledzy z Regionalnego Związku Pszczelarzy
w Piotrkowie Trybunalskim

