
 

ZZAAPPRROOSSZZEENNII EE  NNAA  66  MMAARRCCAA  22001166rr..  
 

ZZaapprr aasszzaamm  nnaa  pprr zzyybbyycciiee  ddoo  WWrr ooccłłaawwiiaa  ww  ddnniiuu  66  mmaarr ccaa  22001166  //  NNII EEDDZZII EELL AA//  --  
CCzzłłoonnkkóóww  KK oołłaa  oorr aazz  zzaapprr oosszzoonnyycchh  ggoośśccii ,,  nnaa  DDZZII EESSIIĄĄTTEE  ttoowwaarr zzyysskkiiee  ssppoottkkaanniiee  

KK oołłaa  PPrr zzyyjj aacciióółł   BBrr ooddóóww  ––  RReeggiioonn  DDoollnnyy  ŚŚlląąsskk..  
 

UWAGA na KOLEJNOŚĆ! 
Najpierw - Msza św. – potem spotkanie. 

Plan Spotkania:  
1). Rozpoczęcie spotkania godz. 10:30 Mszą Św. z zamówioną intencją za brodzian, która 

odbędzie się w kościele św. Wojciecha, o. dominikanów we Wrocławiu -  pl. Dominikański 
(proponuję zajęcie miejsc w ławkach w bliskości ołtarza).  

2). Po zakończeniu Mszy Św. - spotkanie uczestników w lewej nawie, przed obrazem Matki Bożej 
z Podkamienia) i wspólna modlitwa przed obrazem. 

3). Około godz. 11:15 wspólne przejście do refektarza zakonu o.dominikanów.  
4). Przywitanie przez organizatorki, Szefa Naszego Koła Zygmunta Huzarskiego oraz 

towarzyszącego nam ojca dominikanina, przybyłych uczestników spotkania, dopełnienie formalności 
– czyli podpis na liście obecności, przekazanie pozdrowień od osób, które nie mogły przybyć na nasze 
spotkanie. 

5) NOWINKA!  
Na tegoroczne spotkanie przyjeżdżamy z jakąś materialną pamiątką z Brodów!. Każdy z nas 
przybędzie z jakąś rzeczą jaką ma w domu – a pochodzącą z Brodów! Aby nic się nie 
zawieruszyło – każdy postawi tą pamiątkę przed sobą na stole a obok krótki jej opis/ jej historię!.  
6). Chwila przeznaczona dla Krystyny Milerskiej z Katowic, która  przybliży nam sprawy 
finansów Koła i wspólnie przekażemy wieści z Brodów, o  wspieranej przez nas pracy sióstr 
Sercanek w Brodach  z ludźmi starymi i potrzebującymi, 
7).Chwila przeznaczona dla Leszka Krzyżanowskiego który brał udział w marszu rekonstruktorów 
historii przedwojennego Wojska Polskiego i opowie nam o Marszu Katyńskim w Warszawie 
2015, w którym brał udział w mundurze ułana XXII pułku. 
8).Chwila przeznaczona dla Hanny Fastnacht Stupnickiej, która opowie o.Komitecie Społeczym 
zajmującym się rewindykacją kościoła i klasztoru podominikańskiego w Brodach, 
9). Chwila przeznaczona dla Szefa Naszego Koła, Zygmunta Huzarskiego, który podsumuje nasze 
spotkanie. 
10)  Wolny głos:  
    a) dla uczestników spotkania - każdy opowie o swojej przyniesionej pamiątce z Brodów, (a jej  

              opis pozostawi celem włączenia do Kroniki Koła.) W ten sposób przywołamy migawki  
              z tamtych lat! 

    b) wolny głos dla osób korzystających z prowadzonej strony internetowej naszego Koła przez  
              Krysię Milerską i Basię Bzymek, bądź w każdej innej sprawie (Krysia Orczyk) 

11). godz. 14 00- poczęstunek - czas przeznaczony na zacieśnienie więzów towarzyskich.  
12). Pozowanie do wspólnej fotografii.   
13). Planowane zakończenie spotkania około godz. 16 00 

 
Wkład własny uczestników spotkania – 30 zł.  
Krysia Milerska, b ędzie przyjmować wpłaty na cel działalności Naszego Koła 
 
Informacja: 

Kościół św. Wojciecha mieści się w pobliżu centrum handlowego Galerii Dominikańskiej,  
Dojazd do Kościoła św. Wojciecha: spod Dworca Głównego PKP – tramwajami ulicą Kołłątaja, w kierunku Hali 
Targowej. Należy przejechać dwa przystanki tramwajowe. 

      Zaprasza: TTeerreessaa  PPoonniikkoowwsskkaa,,  HHaanniiaa  BBiinnaassiieewwiicczz  
              WW  uuzzggooddnniieenniiuu  zz  ZZyyggmmuunntteemm  HHuuzzaarrsskkiimm    

Proszę o potwierdzenie przyjazdu: 54-109 Wrocław ul. Sadownicza 59 bądź telefonicznie 
 - na nr stacjonarne: Hani Binasiewicz 71 353 11 20 lub mój 71 354 18 41, lub cały dzień nr 501 76 36 16. 

  


