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Plan Spotkania:  

1)   Godz. 10 
30

 msza św. z zamówioną intencją za Brodzian odbędzie się w Kościele św. 

Wojciecha, o.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. 

3)    Modlitwa przed Obrazem . 

4)  Około godz. 11
15 

wspólne przejście do Refektarza na spotkanie przy herbatce z 

„Kaziukowymi”  łakociami. 

5).   Przywitanie. 

6). Omówienie przez Prezesa Naszego Koła, Zygmunta Huzarskiego, planów 

zorganizowania wyjazdu  do Brodów   na uroczystość  konsekracji Kościoła oraz podzielenie 

się aktualnymi wiadomościami z Brodów.  

7)  Organizatorki, nawiązując do treści sprawozdania zamieszczonego przez Naszego 

Kronikarza – Krysię Milerską  w Kronice z wyjazdu do Brodów, który odbył się  we wrześniu 

2009, przekażą własne wrażenia z wycieczki oraz zaprezentują nagrania i zdjęcia, oczywiście 

kładąc największy nacisk na temat budowy Kościoła w Brodach. 

8).    Wolny głos: 

        a) dla uczestników wycieczki , (którzy też  winni zabrać ze sobą swoje zdjęcia), 

        b) Wolny głos dla korzystających z prowadzonej przez Krysię Milerską  strony 

internetowej, zrealizowanego przedsięwzięcia rozpowszechniania historii Brodów w 

Internecie.  

   c).Wolny głos w każdej sprawie związanej z Brodami .  

       9).   Planowane zakończenie spotkania około godz. 13- 14 . 

 

UWAGA! 

- Wkład własny uczestników spotkania – 20 zł.   
 

- Na spotkaniu odrębnie będę również przyjmować wpłaty na cel 

działalności Naszego Koła, które przekażę Krysi Milerskiej.   

 

- Spodziewamy się przyjazdu również Janki Karpackiej-Nasiek, stad będzie możliwość 

zakupu jej książki  „Moje Kresy dawniej i dziś”. 
Informacja: 

Kościół św. Wojciecha mieści się w pobliżu centrum handlowego Galerii Dominikańskiej , 

gdzie istnieje możliwość spożycia posiłków według gustu i uznania każdego z uczestników spotkania. 

Dojazd do Kościoła św. Wojciecha: spod Dworca Głównego PKP – tramwajami ulicą Kołłątaja, w 

kierunku Hali Targowej. Należy przejechać  dwa przystanki tramwajowe . 

  
Zaprasza:   TTeerreessaa  PPoonniikkoowwsskkaa      

              ww    uuzzggooddnniieenniiuu  zz  ZZyyggmmuunntteemm  HHuuzzaarrsskkiimm    

 

Proszę o potwierdzenie przyjazdu : 54-109 Wrocław ul. Sadownicza 59  bądź telefonicznie- 

- porą wieczorną  na nr  stacjonarne: Hani Binasiewicz  71 353 11 20 lub  mój  71 354 18 41,  

- albo przez cały dzień  na mój nr komórkowy   501 76  36 16.  


