Wrocław 11.03.2016

SPRAWOZDANIE
z X towarzyskiego spotkania Członków Koła Przyjaciół Brodów – Region Dolny Śląsk, które odbyło
się we Wrocławiu w dniu 6 marca 2016 r.
W dniu 6 marca 2016 r, w niedzielę po święcie
św. Kazimierza, spotkaliśmy się we Wrocławiu na mszy św.
o godz. 1030 w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha
oo. Dominikanów. 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
Podkamienieckiej. Tu też odbyły się pierwsze powitania. We mszy
św. uczestniczył zaproszony gość, redaktor Biuletynu
Wrocławskiego
Oddziału
Towarzystwa
Miłośników
Lwowa i Kresów
PołudniowoWschodnich Jan
Jóźków, który ofiarował dla nas, uczestników
10 Spotkania Brodzian Regionu Dolnego Śląska
ostatni nr biuletynu: nr 13 Życia Kresowian.
Podobnie jak w roku ubiegłym odmówiliśmy
modlitwę, tym razem również nie było wśród nas
siostry
Leokadii
i
modlitwie
przewodził jeden z Ojców Dominikanów (Marek Miławicki).
Po modlitwie Zbyszek Grata zaśpiewał tak jak w
poprzednich latach, pięknie ułożoną przez siebie do melodii
znanej pieśni Michotka, pieśń do Matki Bożej, po czym
przeszliśmy do
Refektarza
o.o.
Dominikanów.
Spotkanie
rozpoczęło się powitaniem Uczestników przez
Przeora Klasztoru o. Wojciecha Delika, który z
nami spotkał się po raz pierwszy, natomiast
opowiedział, że przez wiele lat pełnił posługę
na wschodzie m. in. w Petersburgu, i Kijowie,
oraz na zachodzie we Francji. Na czas naszego
spotkania pozostał z nami o. Marek Miławicki.
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Kolejno nastąpiło wspólne oficjalne powitanie
przewodniczącej Regionu Dolny Śląsk, oraz Szefa
Naszego Koła Zygmunta Huzarskiego, który przekazał
smutną wiadomość, że Kazimierz mąż Krystyny
Milerskiej zmarł w dniu poprzedzającym spotkanie,
co siłą rzeczy uniemożliwiło Jej przyjazd do Wrocławia.
Kolejno zostały odczytane ciepłe słowa jakie
przysłali, ewentualnie przekazali drogą telefoniczną,
przewodniczący z pozostałych Regionów: Pozdrowienia
od Krysi Milerskiej z Katowic. Pozdrowienia od Bożenki
Przybylik z Warszawy, pozdrowienia od Wiesia
Zacharskiego
ze
Szczecina
i
pozdrowienia
od
Ali
Wierzbickiej z Sanoka która
dołączyła swój nowo napisany
wiersz zatytułowany „Z oddali”.
Przybyły
na
nasze
spotkanie po raz pierwszy Lesław
Flis, towarzyszący brodziance
Annie Fastnacht, na prośbę
Zygmunta Huzarskiego w kilku
słowach przedstawił nam się jako
Wrocławianin
urodzony
we
Lwowie i opowiedział, że miasto
Brody zna, a zobaczył je
w podróży z rodzicami jako małe siedmioletnie dziecko. Z dużym zainteresowaniem zapoznał się
z posiadanymi przez nasze koło, brodzkimi materiałami, które przywiózł w pękatym skoroszycie
na spotkanie Zygmunt Huzarski.
Natomiast Lesław Flis na Spotkanie
przyniósł z własnych zbiorów mapę Brodów
i okolic, którą to uczestnicy spotkania żywo się
zainteresowali. Jednocześnie została okazana na
spotkaniu jeszcze jedna mapa, w dużym formacie,
obejmująca tereny województw: lwowskiego,
stanisławowskiego
i
tarnopolskiego
którą
przyniosła Hanna Binasiewicz, a którą ofiarował
jej parafianin z działającej Grupy Kresowej przy
kościele św. Jadwigi we Wrocławiu. Obie mapy
były oglądane z uwagą.
Ojciec Marek przebywał na sali refektarza z
nami chętnie słuchając przebiegu naszego
spotkania. Mało tego, włączył się w tok naszych obrad aktywnie, gdyż posiadał wiedzę o Brodach,
którą czerpał z własnej pracy
naukowej, którą opierał m.in. na
materiałach
dominikanina
Sadoka Baroncza z osiemnastego
wieku,
opisującego
historie
Ormian i Dominikanów oraz
historię miasteczek kresowych.
Ojciec Marek był w styczniu br.
w Brodach mając nadzieję, że
tam być może uzyska jakieś
dodatkowe materiały. Niczego
jednak w tamtejszym Muzeum,
ani też w Podkamieniu się nie
2
doszukał.

Uczestnicy
spotkania
oczywiście
szczególnie zainteresowani
byli o
wiadomościami
z Brodów i Podkamienia
gdyż o. Marek przyniósł
i wyświetlił nam swoje
zdjęcia w dużym rzucie na
ścianie.
Na
zdjęciach
z Podkamienia o. Marek
pokazał z różnych stron
zabudowę Klasztoru, udało
mu się zrobić zdjęcie
malowidła „zaśnięcie Matki Bożej”, sfotografował też krzyże pokutne i zwrócił naszą uwagę, że
wyryta na nagrobku hostia wskazuje
na grób dominikanina.
Z
racji
zainteresowania
tematem
swej
pracy
naukowej
o. Marek zrobił w Brodach zdjęcie
budynku dawnej Izby Przemysłowej.
Na zdjęciu w perspektywie widać
Gimnazjum
Korzeniowskiego
i budynek Sokola. Ciekawe, że ta Izba
w Brodach była drugą po znajdującej
się we Lwowie ! O. Marek fotografował
okolice rynku, w tym budynek
w którym mieściła się drukarnia
i księgarnia sławnego Feliksa Westa.
Sfotografował ruiny Synagogi (nadal
nie widać żadnych śladów zadbania o ten zabytek), natomiast z fotografii zrobionych z cmentarza
żydowskiego widoczna jest dbałość o macewy, tamtejsze pomniki historii. Ojciec był również
na cmentarzu wojskowym, zrobił zdjęcia
przy
pomniku
Grobu
Nieznanego
Żołnierza 1914 -1920,
na których
zobaczyliśmy naszego ks. Anatola Szpaka.
Ojciec Marek skierował szczególne
nasze zainteresowanie na zdjęcie budynku
Domu Handlowego, gdyż to właśnie w
tym miejscu mieścił się dawniej
siedemnastowieczny kościół dominikanów i klasztor dominikanów, które w XIX
w.
podległy
kasacie.
Ostatecznie
zabudowania zostały rozebrane w 1945 r
i wybudowano wtedy znany nam dobrze,
UNIWERMAG.
W tym miejscu, głos przejęła
brodzianka Anna Fastnacht -Stupnicka
kontynuując rozpoczęty na ubiegłorocznym
naszym spotkaniu przez o. Marka temat
rewindykacji
dóbr
podominikańskich.
Zreferowała zapowiedziany w tegorocznym
zaproszeniu
na
spotkanie,
temat
o działalności w okresie międzywojennym
Komitetu Społecznego zajmującego się
rewindykacją
kościoła
i
klasztoru
podominikańskiego w Brodach.
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Zrządzeniem losu referat ten
został
wzbogacony
wizualizacją
eksponatu umieszczonego ostatnio
w Muzeum Regionalnym w Siedlcach –
obrazkiem Matki Boskiej Bolesnej, na
którego odwrocie została odbita okrągła
pieczęć
z
napisem:
Komitet
Rewindykacyjny
w
Brodach
klasztoru i kościółka. Obrazek
uzyskałam drogą internetową z tego
Muzeum. Stanowił on jedną z form
zbiórki środków pieniężnych na wykup
od
rodziny
żydowskiej
dóbr
podominikańskich, o czym bardzo
obszernie i ciekawie mówiła prelegentka
i co mieści się w załączonym do sprawozdania, opracowaniu Anny
Fastnacht Stupnickiej.
Przewodnicząca spotkania
zreferowała uzyskane od Hani
Kędzierskiej, zbiorcze wiadomości o cmentarzu wojskowym
w Brodach, ostatnią jest treść
zawarta w piśmie Rady OPWiM
z dnia 21.09. 2015 r iż aktualnie
zastanawiają
się
jak
ma
przebiegać remont Pomnika,
powstała wątpliwość czy należy
dokonać generalnego remontu
tego obiektu, czy też „wznieść
nowe upamiętnienie ”. Niestety
o zmianie mają zadecydować
instytucje ukraińskie.
W ramach wolnego głosu, Zbyszek Grata przypomniał wycieczkę do Podkamienia jaką
odbywał w latach szkolnych, gdy byli
świadkami niespotykanego zjawiska –
olbrzymiej tęczy na niebie, która złączyła
Podkamień z Ławrą Poczajowską. Niestety
do tej pory to się nie ziściło.
Z
zapowiedzianych
pamiątek
materialnych z Brodów – zostało
okazanych kilka eksponatów:
1. Kolekcja zdjęć z albumu matki
Tadeusza Czasławskiego, która budziła
nasze zainteresowanie z uwagi na zdjęcia
rodziny Andersów z okresu brodzkiego.
Ciekawostką dodatkową było, rozpoznanie
przez Krystynę Gieras na jednym z nich
swojej Mamy!
2.Medalion
Matki
Boskiej
Karmiącej Danuty Winieckiej, który
przekazywany był już przez dwa pokolenia
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i będzie służył opieką Rodzinie nadal.
3. Książeczka wydana w drukarni Feliksa Westa w Brodach
w 1909 r „Wybór poezyi” Konstantego Gaszyńskiego,
opracowanie
prof.
Stefana
Morawieckiego,
aktualnie
w posiadaniu Hanny Binasiewicz a podarowana jej przez
koleżankę.
4. Popielniczka w kształcie muszki – wyrób własny mojego
dziadka Mariana Binasiewicza. Mam nadzieję, że takich
popielniczek w Brodach było więcej !

5. Zbyszek Grata zapowiedział, że
na Zjazd w Wiśle przywiezie i pokaże
oryginalną figurkę Matki Bożej która
strzegła ich dom rodzinny w Brodach i
którą zdążyli zabrać uciekając przed
zawieruchą wojenną.
W trakcie spotkania na stołach wyłożone były słodkości, w połowie został podany ciepły
poczęstunek zupki grzybowej z pasztecikami a na deser 2 torty.
Zostały zebrane pewne środki na działalność naszego Koła i przekazane do Krysi Milerskiej
do Katowic.
Wzorem pomysłu Krysi Milerskiej, i na naszym
spotkaniu każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy
kubeczek ze zdjęciem Starych Brodów i herbami.
Podsumowując wrażenia na pewno nasze
X Spotkanie we Wrocławiu spowodowało dalsze
zacieśnienie więzi i przyniosło bezspornie radość
Wszystkim Uczestnikom, mimo iż spotkaliśmy się
w mniej licznym w gronie bo 17 osób !
Teresa Ponikowska z Hanną Binasiewicz
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