– urodzony 27 sierpnia 1921 roku – odszedł 11 sierpnia 2015 r. mając 94 lata.
Przez 22 zjazdy był z nami, uczestniczył też w zjazdach regionalnych w Katowicach,
wspierał finansowo działalność naszego Koła, duże zasługi położył w gromadzenie
funduszy na budowę brodzkiego kościoła.
Służył nam też swoją bogatą wiedzą pisząc artykuły do kroniki, dzieląc się pamiątkami po
mieście, które kochał. Pożegnali go w imieniu naszego: Koła Zygmunt Huzarski, siostra
Michaella, Ania Kędzierska i Kryśka Milerska, a piękne słowa pożegnania (przekazał je
Zygmunt) przesłała Ala Wierzbicka.

– odszedł od nas w wieku 83 lat w październiku 2015 roku.
Wieloletni emerytowany nauczyciel przysposobienia obronnego, przez 10 lat pracował
w zespole do spraw obronności kraju, zakładał Izby Pamięci. W 1913 roku otrzymał awans
na stopień podpułkownika.
Był czynnym członkiem Kola Przyjaciół Brodów.

z domu Zassowska. Zmarła w październiku 2015 roku w wieku 91lat.
Długoletni wykładowca Politechniki Śląskiej. Aktywny uczestnik 9 Zjazdów Ogólnopolskich naszego
Koła w Wiśle, w tym pięciu – wspólnie z mężem, oraz regionalnych w Katowicach. Żyła
wspomnieniami o Brodach, pisała o swoim ukochanym mieście artykuły do kroniki.
Długo chorowała. Ostatni rok spędziła w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Knurowie. W imieniu
Koła pożegnała ją Danusia Gula.

– odeszła w styczniu 2016 roku mając 91 lat.
Członek honorowy Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, absolwentka Uniwersytetu
Jagiellońskiego, przez całe życie zawodowe związana z Instytutem Badań Literackich PAN.
Współautorka Słownika polszczyzny XVI wieku, autorka Słownika staropolskiej terminologii
chrześcijańskiej i ponad 250 innych prac z zakresu onomastyki, gramatyki historycznej,
historii języka polskiego, języka polskich i ruskich pisarzy XVI i XVII w. Od 1990 roku była
członkiem komitetu redakcyjnego „Języka Polskiego”
Aktywna w ratowaniu polskiego dziedzictwa oraz wspomaganiu rodaków w rodzinnych
Brodach.
z domu Andrzejewska, zmarła w wieku 81 lat.
Uczestniczka 8 zjazdów ogólnopolskich, siostra Ewy Kwaśnickiej, Anny Heinrich
Andrzejewskiej i Danuty Kalitowej.
Wspierała działalność naszego Koła, w imieniu którego pożegnała ją
jej siostrzenica Nina Kozłowska. Na jej grobie złożyła wiązankę od brodzian.

