Relacja z VI Regionalnego Zjazdu

Koła Przyjaciół Brodów
Regionu Górny Śląsk
W sobotę 6 października 2012 r. w domu parafialnym
Ewangelicko-Augsburskiej Katedry Zmartwychwstania Pańskiego
w Katowicach odbył się kolejny – szósty już – regionalny Zjazd członków Koła Przyjaciół Brodów.
Jako pierwsza zjawiła się Krysia Borecka-Siara z Katowic, która tradycyjnie już zajęła się
przybywającymi na Zjazd brodzianami, nalewając kawę, herbatę, częstując ciasteczkami.
Oprócz mieszkających w regionie członków Koła, w Zjeździe uczestniczyli również nasi goście
spoza regionu: Zygmunt Huzarski i Hela Cop z Legnicy, siostry Hanna Binasiewicz i Teresa
Ponikowska oraz Stanisław Dziekan z Wrocławia, Zbyszek Grata z Brzegu, a także Barbara i Roman
Jachowie z Warszawy,
Organizatorka Zjazdu w serdecznych słowach powitała wszystkich gości. Szczególnie ucieszyli
się wszyscy z przyjazdu córki i zięcia Wacka Fastnachta oraz małżeństwa Jachów, którzy dołączyli do
nas dopiero w bieżącym roku. Przy kawie i słodyczach, przyniesionych przez Joasię i Dankę Karpackie
oraz Krysię Milerską, uczestnicy zostali zapoznani z proponowanym programem Zjazdu.
Zygmunt Huzarski w imieniu Zarządu Koła powitał zebranych i życzył miłego spędzenia czasu
i owocnych obrad. Wyjaśnił również przyczynę odwołania wycieczki do Brodów, spowodowanego
zbyt małą ilością zgłoszeń.
Na program spotkania złożyły się:
-

wykład Joasi Nasiek pt. „Kresy Południowo-Wschodniej Polski w okresie pierwszych Piastów
[X-XI wiek];

-

zwiedzanie kościoła ewangelickiego;

-

zapoznanie zebranych z postacią generała Mariana Przewłockiego – następcy generała
Władysława Andersa, dowódcy Kresowej Brygady Kawalerii – w opracowaniu Zbigniewa
Kościowa;

-

relacja Barbary i Romana Jachów z wycieczki do Brodów;

-

relacja z prac porządkowych na cmentarzu wojskowym w Brodach, dokonanych przez
kilkudziesięcioosobową grupę motocyklistów – uczestników rajdu do Huty Pieniackiej,
przekazana przez prof. R. Dudę na ręce Teresy Ponikowskiej;

-

wycieczka do Browaru w Tychach;

-

ciepły posiłek, a po nim luźne rozmowy, wspomnienia i powrót do domów.

Joasia Nasiek przedstawiła obszernie historię Kresów
Południowo-Wshodniej Polski w okresie pierwszych Piastów w X
i XI wieku – historię przechodzenia tych ziem w ręce książąt raz
ruskich, raz polskich (referat ten znajduje się w Kronice Koła i jest
do wglądu w czasie Zjazdów).
Kolejny punkt programu – zwiedzenie kościoła ewangelickiego, na plebanii którego rok rocznie odbywają się Zjazdy naszego regionu, odbyło się na prośbę
większości obecnych na Zjeździe, którzy nie mieli do tej pory okazji jego zwiedzenia. Wnętrze kościoła
i historię jego budowy przedstawił zebranym pokrótce mąż Krysi Milerskiej.
To, że w Brodach stacjonowała Kresowa Brygada Kawalerii, i to, że jej
dowódcą był przez kilka lat generał Władysław Anders wiedzieli na ogół wszyscy
brodzianie. Natomiast sylwetka jego następcy była bardzo mało znana i dobrze, że
Zbyszek Kościów przysłał opracowaną przez siebie informację o generale Marianie
Romanie Przewłockim, który od maja 1935 roku do sierpnia 1939 roku dowodził
Brygadą, potem walczył w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli
bolszewickiej, z której udało mu się wydostać i dotrzeć do Wojska Polskiego na Zachodzie.
Stało się już tradycją na Zjazdach brodzian, że nowi członkowie Koła przedstawiają się
zebranym, mówią o swych związkach z Brodami, gdzie tam mieszkali, kiedy je opuścili, gdzie się
osiedlili itp. Tym razem zebranym przedstawiło się małżeństwo Barbara i Roman Jachowie
z Warszawy, którzy opowiedzieli następnie o odbytej przez nich niedawno wycieczce do Brodów
i swych wrażeniach z tej wycieczki.
Z kolei Terenia Ponikowska opowiedziała o spotkaniu z prof. R Dudą z
Wrocławia i jego relacji ze swego pobytu w Brodach akurat w tym czasie,
gdy dotarła tam kilkudziesięcioosobowa grupa motocyklistów –
uczestników Rajdu Huta Pieniacka, którzy następnie przez kilka dni
porządkowali bardzo zaniedbany brodzki cmentarz wojskowy, i jak
wielkie wrażenie na obecnych mieszkańcach Brodów wywarł ich przyjazd.
Specyficznym punktem programu katowickich zjazdów regionalnych są za każdym razem
wycieczki do różnych ciekawych miejsc w okolicy. Nie inaczej było i tym
razem, gdy celem wycieczki było zwiedzenie Książęcego Browaru w Tychach.
I choć trzeba się było sporo nachodzić (teren browaru jest dosyć rozległy),
to dzięki wspaniałej, elokwentnej przewodniczce, której słuchali wszyscy
z wielkim zainteresowaniem, a często rozbawieniem – nie okazało się to
znów tak bardzo męczące. Za to zakończenie wycieczki było dla wszystkich miłym zaskoczeniem:
w nastrojowej piwniczce obdarowani zostali wszyscy pamiątkową szklanką do piwa z herbem
browaru (w specjalnym pudełku) i dużym kuflem doskonałego, zimnego, pienistego piwa.

Nie zapomnieliśmy jednak o zmarłej niedawno naszej
koleżance Danusi Bazielichowej, toteż w drodze do tyskiego
browaru wstąpiliśmy na cmentarz przy ul. Sienkiewicza i na jej
grobie złożyliśmy przywieziony przez Zygmunta Huzarskiego duży
bukiet przepięknych białych róż, zaświeciliśmy znicze i postaliśmy
chwilę w modlitewnej zadumie.
Po powrocie z wycieczki na plebanię czekał już na nas
nakryty stół i gorący posiłek przygotowany przez organizatorkę Zjazdu. Po posiłku, czas pozostały im
do wyjazdu spędzili obecni na Zjeździe przy kawie lub herbacie i ciastkach na indywidualnych
rozmowach i wspomnieniach o swym rodzinnym mieście – Brodach.

Zainteresowanych, posiadających dostęp do Internetu informuję, że bardzo bogaty zestaw
zdjęć, a nawet film ilustrujący prace wspomnianej wyżej grupy motocyklistów na cmentarzu
wojskowym w Brodach, można obejrzeć na stronie internetowej:
www.hutapieniacka.blogspot.com/2012/10/brody-2012.html
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