
W sobotę 17 października 2015 roku w domu parafialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach spotkała się po raz kolejny grupa brodzian z województw 

śląskiego, małopolskiego opolskiego i dolnośląskiego, by wspólnie spędzić ten jesienny dzień na 

rozmowach, wspomnieniach, naradach, by dowiedzieć się czegoś nowego  

o dziejach swojego miasta, a także by poznać kolejne już ciekawe miejsce na 

turystycznej mapie Górnego Śląska. 

 

Spotkania te są dla 

wszystkich brodzian 

niezwykle ważne – 

wielu z nas tyle wie  

o rodzinnym mieście, 

ile zdążyli przekazać 

nam rodzice lub 

dziadkowie i każdy 

nowy fakt, nowa 

informacja, każda nowa ciekawostka jest wręcz na wagę 

złota. Wielu przeżyło w Brodach lata dzieciństwa, po 

których zostały nam wspomnienia w większości 

szczęśliwe, ale są też i te tragiczne – a i tymi, i tamtymi 

chętnie się dzielimy.  

Tak więc rankiem 17 października dwadzieścia cztery 

osoby (załącznik nr 1) już od 

ósmej rano zjeżdżali brodzianie 

na plebanię katowickiej Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej. 

Wśród osób towarzyszących 

znalazły się między innymi córki i wnuczki organizatorki 

zjazdu, Kryśki Milerskiej, a także wnuk Zygmunta 

Huzarskiego. Na przybywających czekała kawa, herbata, 

tradycyjnie 

upieczone przez Krysię ciasteczka  

i upominek niespodzianka – specjalny „brodzki” kubek.  

Obok pomieszczenia, w którym toczyły się obrady, 

znajdowała się 

nieduża salka,  

w której rozłożono 

różne materiały do 

wglądu dla 

zainteresowanych. 

Były to między 

innymi: kronika Brody – Miasto, kronika Sławni 

Brodzianie, kronika Koła, album zdjęć ze zjazdów 

ogólnopolskich, Zeszyty brodzkie, Brody – 

przypomnienie kresowego miasta, Motywy brodzkie, 

Polacy z Kresów – znani i nieznani, Brody – miasto 

kresowe na dawnej pocztówce, Kresy Południowo-

Wschodnie – przewodnik historyczny, Głosy Podolan, 

Obrazki z przeszłości Brodów i powiatu brodzkiego, 

Encyklopedia Kresów i Dzieje Kresów.  

Nie dojechali niestety Zbyszek  

i Ania Kościowowie. Zbyszek, 

nasz historyk, miał referować 

artykuł poświęcony brodzkim 

Ormianom. W związku z jego 

nieobecnością, Zygmunt 

Huzarski odczytał zebranym 

przesłane wcześniej notatki 

(załącznik nr 2).  

Ciekawym punktem naszego  

programu była opowieść Ani 

Fastnacht-Stupnickiej o losach 

otwartej we Wrocławiu wystawy o nazwie „Panorama 

plastyczna dawnego Lwowa” autorstwa inżyniera 

Janusza Witwickiego (załącznik nr 3). 

Zbyszek Grata, najstarszy stażem z obecnych  

w Katowicach brodzian, 

odczytał list Romana 

Łysakowskiego. Tematem 

listu są pierwsze dni  

II Wojny Światowej i ich 

przebieg na terenie  

m. in. Brodów, Lwowa, 

Złoczowa, Tarnopola  

i innych kresowych miast 

(załącznik nr 4). List ten 

zostanie umieszczony  

w kronice Brody – 

Miasto.  



Krysia Gieras zechciała podzielić się z nami przeżyciami 

ze swojej niezwykłej podróży – liczącej prawie tysiąc 

kilometrów pieszej pielgrzymki Drogą Św. Jakuba do 

Santiago de Compostela. 

 

Po krótkiej przerwie zebrani udali się samochodami do 

oddalonej o 1,5 kilometra nowo otwartej siedziby 

Muzeum Śląskiego, by obejrzeć wystawę Światło historii 

– Górny Śląsk na przestrzeni dziejów, 

 zahaczając po drodze o budynek NOSPR-u oraz 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Wszystkie 

te obiekty wchodzą w skład Katowickiej Strefy Kultury. 

Samo muzeum znajduje się na terenach pokopalnianych 

dawnej KWK „Katowice”.  Zajmuje sporą przestrzeń, 

lecz dzięki udogodnieniom dla niepełnosprawnych 

wszyscy bez problemu dotarli w wyznaczone miejsca. 

Niestety nie udało się wjechać na wieżę widokową (czyli 

wieżę dawnego szybu „Warszawa”) – uniemożliwił to 

silny wiatr i siąpiący od rana deszcz. I bez tego jednak 

zwiedzanie trwało dość długo. 

Pobyt w Muzeum Śląskim połączony był również  

z wizytą w bistro Moodro, gdzie poczęstowano 

uczestników zjazdu skromnym tradycyjnym posiłkiem – 

śląską zalewajką, pierogami z krupniokiem i kompotem.       

      

Po powrocie z wycieczki na gości czekała już gorąca 

kawa i szarlotka Danusi Guli i punkt programu 

przeznaczony na dyskusje nad bieżącymi sprawami 

Koła. Podjęta została decyzja o przesłaniu, jak miało to 

miejsce w ubiegłych latach, pieniędzy do Brodów na 

światła, które siostry sercanki zapalą w dniu Święta 

Zmarłych na grobach żołnierzy polskich spoczywających 

na brodzkim cmentarzu wojskowym. Prześlemy również 

pieniądze na zorganizowanie spotkania bożonaro-

dzeniowego dla nielicznych już mieszkających  

w Brodach Polaków.  

 Postanowiono również, że o decyzja o dalszych 

kontaktach z Brodami zapadnie na kolejnym 

ogólnopolskim zjeździe w Wiśle w czerwcu 2016 roku.  

Kryśka Milerska 

  


