
W dniu 8 marca 2015 r, w pierwszą niedzielę po święcie św. Kazimierza, spotkaliśmy 

się we Wrocławiu na mszy św. o godz. 1200 w kościele oo. Dominikanów pod 
wezwaniem św. Wojciecha. Jak zwykle, odczytane zostały nasze Intencje „za 
Brodzian i ich Rodziny, oraz za zmarłych”. 

Po mszy św., również jak zwykle, skupiliśmy się w nawie bocznej Kościoła, pod 
Obrazem Matki Bożej Różańcowej Podkamieńskiej, gdzie podobnie jak w roku 
ubiegłym odmówiliśmy modlitwę, której przewodził jeden z Ojców Dominikanów,  
o. Marek. 

Odbyły 
się nasze 
pierwsze 

powitania, niestety już bez  
ś.p. Helenki Cop. Tu też pięknie 
zaprezentował się nasz gość, Leszek 
Krzyżanowski umundurowany jako 
ułan 22 Pułku Ułanów Podkarpackich 
stacjonujących w Brodach.  

Po modlitwie Zbyszek Grata zaśpiewał, tak jak w minionych latach, ułożoną przez siebie 
pieśń do Matki Bożej, po czym przeszliśmy do Refektarza o.o. Dominikanów. 

Spotkanie rozpoczął ojciec Marek, który po oficjalnym powitaniu w imieniu Zgromadzenia 
o.o. Dominikanów, zaskoczył nas bardzo ciekawą krótką prelekcją, na temat zamierzchłych 
czasów - XVI wieku, kiedy to właśnie w „naszych” Brodach przez około 200 lat 
zamieszkiwali zakonnicy z tego samego zgromadzenia - o.o. Dominikanie. Informacje te 
zdobył w zbiorach bibliotecznych; ojcowie zakupili spory kawałek ziemi w okolicy 
ryneczku, zbudowali kościół, ale stracili swoje dobra w czasie kasacji w XVIII wieku. Nie 
udała się próba odzyskania tego majątku, który wcześniej 
wykupiła gmina żydowska. 

Widocznie nie bez powodu my Brodzianie spotykamy się właśnie już dziewiąty raz  
w refektarzu o.o. Dominikanów! 

Kolejno powitała przybyłych uczestników Teresa Ponikowska, przewodnicząca Regionu 
Dolny Śląsk. Dalej zostały odczytane pozdrowienia od przewodniczących pozostałych 
Regionów w kraju: Bożeny Przybylik i Antoniny Kozłowskiej z Warszawy, Alicji 
Wierzbickiej z Sanoka i Wiesława Zacharskiego ze Szczecina. Krystyna Milerska 
przewodnicząca Regionu Górny Śląsk, pozdrowiła nas osobiście a jednocześnie w 
imieniu Prezesa naszego Koła, Zygmunta Huzarskiego, który zmożony chorobą tym 
razem pozostał w domu, ale przekazał wszystkim obecnym najlepsze życzenia. 

Jedną z pierwszych wiadomości było wspomnienie o ś.p. Helenie Cop, która 
zamierzała przyjechać na nasze Spotkanie, ale nie doczekała… Przekazana została 
informacja, że zbiegiem okoliczności na drugi dzień po pogrzebie odwiedziła Alę 
Wierzbicką siostra Michaela z Przemyśla, której to Ala przekazała pieniążki za mszę 
do Brodów – tak że odbyły się dwie msze św. odprawione przez ks. Anatola Szpaka; 
za Helenę i jedna za wszystkich Brodzian. 



 

 

Krystyna Milerska przywiozła na nasze 

spotkanie niespodziankę: bardzo pięknie 

wykonane w dużym powiększeniu zdjęcia 

zbiorowe ze wszystkich Zjazdów 

Ogólnopolskich w Wiśle, które zostały 

rozstawione wzdłuż sali refektarza na 

oparciach krzeseł, co znacznie wzbogaciło 

nasze spotkanie! Można było zamówić sobie 

takie całe komplety zdjęć w przystępnej cenie! 

Krysia przywiozła też Kroniki Brodzkie i osoby które dopiero do nas dołączyły, już mogły zapoznać się  

z ich treścią. Dalej opowiedziała o pomyślnie przeprowadzonej bardzo roztropnie przez nieocenioną Basię 

Bzymek akcji, mającej na celu wspomożenie w okresie poszpitalnym, jednej z naszych starszych Brodzianek, 

mieszkankę Krakowa, która pozostawała w tak trudniej chwili sama (bez rodziny). Misja zakończyła się 

zwycięsko, gdyż Basi udało się zapewnić właściwą opiekę tej osobie. 

Kolejno mikrofon przejął nasz gość z Kluczborka, Leszek 

Krzyżanowski, który opowiedział o podtrzymywanych przez 

pięcioosobową grupę pasjonatów tradycji ułańskich, łącznie  

z odtworzeniem pełnego umundurowania, barw i szabel! Opowiedział, 

jak uprawnienia do noszenia i występowania w mundurze ułana 

uzyskali w Londynie, prezentując przed specjalną komisją wiedzę  

z zakresu kanonu honoru i umiejętności kawaleryjskich. 

Bardzo nam się spodobał, tym bardziej, że przywiózł i gitarę, na której 

zagrał do wtóru pieśni „ Sokoły”, jaką chętnie i donośnie uczestnicy 

spotkania zaśpiewali! 

Opowiedział o przebiegu uroczystości wmurowania w kościele  

w Brodach pamiątkowej tablicy granitowej z tekstem napisanym  

w języku polskim i ukraińskim, przypominającym stacjonujący  

w międzywojniu 22 pułk ułanów, co miało miejsce w Brodach 15 

sierpnia ubiegłego roku (nocowali u sióstr Sercanek). Zaśmiewaliśmy 

się z opowiedzianej ze swadą historyjki, jak to chcąc upamiętnić  

w sposób maksymalny swój pobyt w Brodach – zaspokoili przemożną chęć „zaludnienia” aktualnych Brodów 

widokiem ułanów, (jak to miało miejsce przed wojną) lecz sesję zdjęciową odbyli na wszelki wypadek bladym 

świtem, co zupełnie się udało, bo przeszli przez miasto jakby byli niewidzialni, a mundur ułana polskiego nie 

został rozpoznany jako obcy czasom współczesnym! Wmurowanie tablicy było bardzo uroczyste, w obecności 

władz miasta, we mszy św. uczestniczył biskup, który w homilii jednoznacznie przedstawił intencję 

ofiarodawców; aby pamięć o 22 Pułku Ułanów Podkarpackich nie 

zaginęła. 

Merowi miasta została oficjalnie przekazana odznaka pułkowa dla 

umieszczenia w tamtejszym Muzeum Historycznym, co zostało 

przyjęte z aplauzem. 

Oprócz uroczystości, Leszek Krzyżanowski z towarzyszami wykonali 

sporo prac na cmentarzu w Brodach: doprowadzili do poprawienia 

bardzo zapadniętego grobu znamienitego ks. prałata, wykonali prace 

porządkowe. Leszek pochwalił doprowadzenie przez działającą  

w Brodach fundację Orła Białego, do dobrego stanu pomnika 

Powstańców Styczniowych (biały cokół z dumnym Orłem),  

co potwierdziły okazane nam barwne slajdy sporządzone na cmentarzu. Cmentarz wojskowy jest faktycznie  

w bardzo dużym stopniu uporządkowany! 



 

 

 

Mieli poza tym i inne kontakty z miejscową ludnością brodzką, gdzie nauczali o działalności 22 Pułku Ułanów 

Podkarpackich, podkreślając wielonarodowość Państwa Polskiego, gdzie w 22 Pułku walczyli z bolszewikami, 

ramię w ramię, zarówno ułani narodowości polskiej, jak Żydzi i Ukraińcy. 

Jedno z pokazanych nam zdjęć, przedstawiające pięciu ułanów z grupą harcerzy z Równego świadczy jak żywe 

jest podtrzymywanie tradycji! Każdego roku w dniu 22 sierpnia 

odbywają się spotkania w Garbatce k/Warszawy, wspólne z harcerzami 

wyjazdy na Ukrainę szlakiem sławnych bitew, ostatnio zwiedzili 

Beresteczko, Rochatyń gdzie znajduje się piękny grobowiec gen. 

Dwernickiego.  

W międzyczasie jak zwykle, przedstawiły się osoby przybyłe na 

spotkanie po raz pierwszy: rodowita Brodzianka, Anna Grzelakowska z 

domu Oliwa, z synem Krzysztofem, zamieszkali we Wrocławiu, oraz 

siostry Elżbieta Walkowiak i Barbara Kijo też z Wrocławia, córki 

Brodzianki Jadwigi Dżumygi zm. w grudniu 2014 r. 

Kolejno na naszą prośbę, zabrała głos Wiesława Neuhoff, która nie 

uczestniczyła w ubiegłorocznym Spotkaniu, gdyż była śmiertelnie chora, i opowiedziała nam o historii swojego 

leczenia, które zakończyło się w całym tego słowa znaczeniu pomyślnie, co zdaniem Wiesi jest cudownym 

ozdrowieniem, dziełem nie tylko dobrych lekarzy i dobrej opieki pielęgniarskiej, lecz które mogło się ziścić bo 

zostało wsparte pośrednictwem jej wiadomych Duchów Dobrych i uzyskania szczególnej łaski Bożej. 

W spotkaniu tym razem z nami wzięli udział również inni ojcowie 

Dominikanie, wymieniony wyżej ojciec Marek, i przeor  

o.o. Stanisław Gurgul, a nawet zaglądnął do nas ojciec Łukasz 

Mścisławski, który był z nami w roku ubiegłym dłużej i widać było, 

że chętnie słuchali przebiegu naszego spotkania. 

Krystyna Milerska w imieniu naszego szefa Zygmunta Huzarskiego 

podała czas Zjazdu na Ogólnopolskie Spotkanie w Wiśle:  

4-7 czerwca 2015 r.   

 

W trakcie spotkania na stołach 

wyłożone były słodkości, w połowie został podany ciepły poczęstunek domowej 

roboty zupki z pasztecikami, a na deser torciki. 

Zostały zebrane pewne środki na działalność naszego Koła i przekazane   

Krysi Milerskiej z Katowic. Przed zakończeniem Spotkania Zbyszek Grata 

zaśpiewał pogodną piosenkę z przeszłości. 

Podsumowując wrażenia stwierdzam z pewnością, że nasze IX Spotkanie 

we Wrocławiu spowodowało dalsze zacieśnienie więzi i przyniosło bezspornie 

radość Wszystkim Uczestnikom! 

 

Teresa Ponikowska z Hanną Binasiewicz 

 

 


