Drodzy Brodzianie,
Moim zadaniem jest przesłać Wam sprawozdanie z XXIV Zjazdu Koła Przyjaciół
Brodów, który odbył się w Wiśle od 5 do 8 czerwca 2016 roku.
Kiedy jednak zaczynam pisać, przed oczyma przesuwają mi się poprzednie
zjazdy, a właściwie ten pierwszy, kiedy od kilku słów skreślonych przez Stasię
do Zosi tak to się właśnie wszystko zaczęło (załącznik nr 1)…
List Stasi poszedł w Polskę i w odpowiedzi do Wisły zjechało 27 osób

(załącznik nr 2). Spotkanie było wzruszające, były łzy, opowieści, wspomnienia
tych, którzy odeszli na zawsze i tych, którzy żyją w dalekich krajach i tęsknią
do swojej „MAŁEJ OJCZYZNY”. Co jeszcze działo się na tym i na następnych
Zjazdach?
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OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU KOŁA PRZYJACIÓŁ BRODÓW w czerwcu 2017
r., udostępnione wtedy bowiem zostaną wszystkie pamiątki i dokumenty
zbierane przez nas od 1993 roku, kiedy to powstało nasze Koło.
Dlatego serdeczna, gorąca prośba — pomóżcie nam by ten Zjazd był wspaniały
niepowtarzalny, jedyny. Przywieźcie ze sobą pamiątki z Brodów (stare zdjęcia
listy, dokumenty, jednym słowem wszystko to, co będzie nam przypominało
miasto naszych ojców). Zaproście tych brodzian, którzy do tej pory nie spotykali
się z nami. Przyślijcie do Zygmunta Huzarskiego, Basi Bzymek, Tereni
Ponikowskiej lub do mnie – Kryśki Milerskiej ich adresy, żebyśmy mogli
wysłać Im imienne zaproszenia.

A teraz czas już przejść do XXIV Zjazdu.
Jest niedziela 5 czerwca – piękny, gorący letni dzień. Wiślański Hotel Start barwną
tablicą wita przybywających już od godzin przedpołudniowych
uczestników Zjazdu. Serdeczne powitania, uściskom i pocałunkom nie
ma końca. Wszyscy się znają, spotykają się tu przecież co roku już
od lat, mimo to mają sobie wiele do powiedzenia. Szybko podpisują
listy obecności (załącznik nr 3) pobierają identyfikatory, punktualnie o 19 zjawiają
się na kolacji (nie wszyscy – nie dojechała jeszcze Ania Fastnacht- Stupnicka). Przechodzimy
do sali obrad, gdzie Zygmunt bardzo, bardzo serdecznie wita wszystkich obecnych.
Rozchodzimy się do swoich pokoi, gdzie do późnych godzin nocnych „obradujemy”.
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Poniedziałek 6 czerwca.
Godzina 8 – śniadanie – szwedzki stół zaprasza, żeby każdy sam skomponował swoje menu.
Potem spotykamy się w sali obrad gdzie już oficjalnie Zygmunt Huzarski otwiera Zjazd, wita
bardzo serdecznie wszystkich uczestników,
przedstawia program zjazdu (załącznik nr 4),
apeluje o punktualne przychodzenie nie tylko
na posiłki, ale w pierwszym rzędzie na
obrady. Kryska Milerska odczytuje kartki
z pozdrowieniami od osób, które nie mogły
przybyć na nasze spotkanie.
Ela Muszyńska przekazuje telefoniczne
pozdrowienia od Rysi Krzan, Zygmunt od
Wieśka Zacharskiego, a Mietek Traczyński

od swego syna. Na propozycję
Ali Wierzbickiej śpiewamy „Kiedy ranne
wstają zorze”.
Spacerem udajemy się do wiślańskiego kościółka – msza św. w intencji wszystkich brodzian
odprawiona zostaje ze względu na remont kościoła w przykościelnej kaplicy.
Jak wzruszająco brzmią słowa rokrocznie śpiewanej przez nas pieśni:
„Pamiętaj o tych którzy cię czczą w Brodach
I tych rozsianych hen po świata grodach
Daj nam brodzianom spotkać Cię w niebie
Madonno nasza błagamy Ciebie!
Błogosław Matko ojczystej krainie,
Niech żywą wiarą kwitnie cały kraj
I wierność Polski niech szeroko słynie,
MIŁOŚĆ I ZGODĘ POLSKIM SERCOM DAJ!”
Przed wyjściem z kaplicy Zbyszek Grata śpiewa pieśń do
Matki
Boskiej
Podkamieńskiej.
Przechodzimy
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na cmentarz gdzie w ciszy i skupieniu stajemy nad
grobem Stasi Valis-Schyleny. Zygmunt składa wiązankę
pięknych róż, a my odmawiamy modlitwę „Wieczny
odpoczynek racz jej dać Panie”.
Wracamy do hotelu – jeszcze tylko zbiorowe zdjęcie
(nie tylko jedno, bo
fotografów nie brakuje,
a i pozujących też), potem
obiad i znowu zbieramy się w sali obrad. Wracamy myślą do
tych, którzy jeszcze nie tak dawno byli tu z nami, a teraz
pozostały po nich tylko wspomnienia i niezatarta pamięć.
Przypomina ich Kryśka Milerska (załącznik nr 5). Żegnamy ich
słowami pięknej starej modlitwy „Wieczne odpoczywanie racz im
dać Panie”, słuchamy tekstów wygłoszonych nad grobami Wacka
Fastnachta i Marysi Karpluk, których autorką jest Ala Wierzbicka,
oglądamy zdjęcia z pogrzebów zrobione przez Basię Bzymek
(załącznik nr 6).

Zygmunt składa krótkie sprawozdanie z działalności naszego Koła za okres
od czerwca 2015 do czerwca 2016 roku.
W okresie tym zorganizowano Zjazd Ogólnopolski w Wiśle w czerwcu 2015 r.,
Zjazd Regionalny w Katowicach w październiku 2015 r. i Zjazd Regionalny
we Wrocławiu w marcu 2916 r. Frekwencja na zjazdach wahała się w granicach
od 17 do 27 osób. Ze wszystkich tych trzech zjazdów sprawozdania otrzymali
członkowie Koła.
Przedstawiciele naszego Koła brali udział w pogrzebach zmarłych brodzian, złożono kwiaty
(na szarfie był zawsze napis „od Koła Przyjaciół Brodów”). Wysyłano też kondolencje
rodzinom zmarłych.
Jeżeli chodzi o kontakt z naszymi członkami, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia nie
biorą udziału w zjazdach, to niestety był on sporadyczny. Jedynie Basia Bzymek od przeszło
roku systematycznie opiekowała się panią Marią Karpluk, umieściła ją w luksusowym domu
opieki w Głogoczowie, dwa razy w tygodniu jeździła do niej, prała prasowała, i cerowała jej
osobiste rzeczy, zawoziła owoce i słodycze, a przede wszystkim dużo rozmawiała z nią,
starając się żeby pani Maria nie odczuwała samotności. Kiedy pani Maria umarła Basia
załatwiła wszystkie formalności związane z pogrzebem.
Kontakt z Brodami, według relacji Tereni Ponikowskiej, w ostatnim okresie
trochę osłabł po odejściu siostry Michaelli, która została oddelegowana do
Lwowa. Dwie siostry, które pozostały w Brodach, są bardzo zapracowane:
opiekują się nie tylko ludźmi starszymi (spotkania, odwiedziny), ale i dziećmi
(katechizacja, przygotowanie do pierwszej komunii, organizacja półkolonii, nauka
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informatyki dla młodzieży starszej), dbają również o kościół. Raz w roku odwiedzają polski
cmentarz wojskowy, gdzie palą światła na grobach żołnierskich. W ostatnim okresie doszła
trzecia siostra, co może wpłynie na ożywienie stosunków z nami. Ważna jest organizacja
przez siostry spotkań z okazji świąt z nielicznymi już Polakami mieszkającymi
w Brodach i okolicznych wioskach. W spotkaniach tych bierze również udział ksiądz
proboszcz Szpak, który w razie potrzeby przywozi na te spotkania osoby, które same nie
byłyby w stanie same dojechać.
Na bieżąco uzupełniane są kroniki, choć mamy z tym dużo kłopotu – odczuwamy brak
pamiątek z Brodów (dokumenty, zdjęcia, wspomnienia) – mimo wcześniejszych obietnic nie
dostajemy ich za wiele, choć po zeskanowaniu wszystko możemy oddać. Systematycznie
wysyłane są do wszystkich Brodzian sprawozdania ze zjazdów oraz życzenia świąteczne.
W Internecie zamieszczamy również tę samą korespondencję, którą otrzymują członkowie
Koła.
Ponieważ współpraca z Brodami, ale i nasza praca opiera się w dużej mierze
na finansach Kryśka Milerska składa sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
(załącznik nr 7).
Hania Binasiewicz opowiada o prowadzonych przez siebie spotkaniach
kresowych w Parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu.
Grupa ta stara się nawiązać kontakt z działającą w Brodach
i we Lwowie organizacją „Orzeł Biały”.
Pod koniec poniedziałkowych obrad Zygmunt proponuje, aby w związku
ze śmiercią Wacka Fastnachta, który od pierwszego
zjazdu był członkiem zarządu, uzupełnić jego skład.
Propozycja, by do zarządu weszła córka Wacka, Barbara
Bzymek, zostaje przyjęta jednogłośnie, gromkie brawa świadczą o tym, że
doceniono jej dotychczasowe zaangażowanie, obowiązkowość i ogromną
skuteczność działania.
Propozycja Zygmunta dotycząca dalszego działania Koła, jak
i zorganizowania kolejnej wycieczki do Brodów, zostaje odłożona do przemyślenia
i przedyskutowania w czasie późniejszym.

O 1900 uczestnicy spotykają się w sali obrad, tym razem przy nakrytych obrusami
i zastawionych „polskim jadłem” stołach, na których jak co roku płoną świece. Jest też
herbata, kawa soki, a nawet wino i tort.
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Rozpoczyna się nasz tradycyjny WIECZÓR WSPOMNIEŃ, urozmaicony śpiewem starych
pieśni żołnierskich, patriotycznych i harcerskich, których teksty znalazły się
w wydrukowanych przez Krysię
śpiewniczkach. Prym wiodą, jak
widać na zdjęciach, Terenia
Ponikowska,
Franiu
Bachus
i Zbysiu Grata.
Miłym akcentem jest wręczenie
wiązanki róż Zbysiowi Kościowowi
– jako najstarszemu stażem
uczestnikowi Zjazdu (brał udział we
wszystkich spotkaniach od II do
XXIV), Zbysiowi
Gracie – jako
najstarszemu
wiekiem uczestnikowi Zjazdu (ma tylko 89 lat) i Krysi Milerskiej, jako
najbardziej zapracowanej (bo tonącej w zjazdowych papierach),
uczestniczce Zjazdu. „Sto lat” zostaje odśpiewane wyróżnionym.
We wtorek 7 czerwca spotykamy się, tak jak Zygmunt prosił,
punktualnie o godzinie 900, naturalnie już po
śniadaniu. Pierwszy punkt programu: Nina Kozłowska
czyta fragmenty z tomiku „Moi brodzcy Żydzi”,
napisanego przez Anię Andrzejewską. Praca ta otrzymała nagrodę im.
Dawida Ben Guriona w konkursie Pamięci Polsko – Żydowskiej
zorganizowanym w 1999 roku. Jest to zbiór wspomnień o różnych
postaciach Żydów żyjących w Brodach w latach 1932-1939, ludzi prostych
i biednych, jak również wykształconych i pełniących ważne funkcje w społeczności miasta.
Oczytane fragmenty to : „Po prostu Brody”, „Staruszkowie spod Okopiska”, i „Doktor
Berlas” (załącznik nr 8). Okazuje się że wiele osób obecnych na Sali zna te opowiadania.
Zygmunt proponuje wydrukowanie lub upowszechnienie w Internecie tego tomiku,
pozostawia tę kwestię rodzinie.
Następnym punktem programu jest przypomnienie uczestnikom zjazdu historii Gimnazjum
im. Józefa Korzeniowskiego w Brodach. Historię te na podstawie różnych dostępnych
materiałów opracowała, a teraz przedstawia, Kryśka Milerska (załącznik nr 9).
Chwila odpoczynku, po czym oglądamy film odtworzony z Internetu przez Basię Bzymek
„Ratujmy polski cmentarz”, opowiadający o pracach renowacyjnych na cmentarzu
wojskowym, prowadzonych przez uczestników Stowarzyszenia Huta Pieniacka
i Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego. Oglądamy jak porządkowano cmentarz i na
grobach poległych polskich żołnierzy ustawiono krzyże wykonane w Polsce i przywiezione
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do Brodów. Uzupełnieniem filmu jest przedstawiona przez Terenię Ponikowską historia
bitew stoczonych w okolicach Brodów (załącznik nr 10).
Pod koniec poruszona zostaje sprawa prowadzona przez Anię Kędzierską – chodzi
o upamiętnienie 16 osób, których groby zostały zniszczone (osoby te nie figurują nawet
w rejestrze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Liczyliśmy na wsparcie Rady
Ochrony Pamięci i Męczeństwa przy postawieniu tablicy na terenie cmentarza, Rada jednak
nie posiada funduszy na zrealizowanie tego pomysłu. Zygmunt proponuje zatem
skromniejsze rozwiązanie w postaci tablicy i epitafium umieszczonych w kościele, naturalnie
po uzyskaniu zgody księdza proboszcza. Określa koszt w
przybliżeniu na około dwa tysiące zł. Podjęta zostaje
decyzja o sporządzeniu tablicy, nawiązaniu kontaktu z
księdzem w Brodach, uzgodnieniu treści napisu, ustaleniu
dokładnej ceny i zebraniu
pieniędzy potrzebnych na
realizację projektu.
Ostatnim punktem tegorocznego programu jest ognisko, na które zaprasza
wszystkich uczestników zjazdu Zygmunt. Okazuje się, że to
świetny
pomysł.
Są
pieczone na grillu udka
kurczaka,
grillowane
oscypki, kiełbaski, które trzeba było sobie samemu upiec
nad ogniem, wreszcie wiejski chleb z pysznym smalcem.
Najważniejsze to góralska kapela, złożona wprawdzie
tylko z dwóch muzyków, ale za to znających się na
swoim fachu i potrafiących stworzyć wspaniałą
atmosferę. Wszyscy śpiewają, tańczą i bawią się tak
dobrze, że nikt nie chce wracać do hotelu ani iść spać.

Środa 8 czerwca Rano o 900spotykamy się na śniadaniu i to już koniec. Zygmunt żegna
uczestników, którzy serdecznie dziękują mu za wspaniały zjazd. Wszędzie słychać jedynie:
„do widzenia, do widzenia, do zobaczenia za rok w Wiśle” – a jeszcze wcześniej
w Katowicach i Wrocławiu.

KONIEC
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W imieniu uczestników Zjazdu i własnym składam serdeczne podziękowanie:
- Zygmuntowi Huzarskiemu – za zorganizowanie Zjazdu, dbałość o to by wszyscy dobrze się czuli, za
wspaniały pomysł z ogniskiem, które pozwoliło nam wrócić myślami do lat młodości i za całą zjazdową
atmosferę;
- Basi Bzymek – za udostępnienie nam materiałów z pogrzebu Wacka Fastnachta i Marysi Karpluk, za
pokazanie filmu o brodzkim cmentarzu;
- Zbyszkowi Kościowowi – za cenne uwagi merytoryczne dotyczące prezentowanych na Zjeździe materiałów
i dokumentów;
- Jadzi Huzarskiej, Nikodemowi Muszyńskiemu i Waldkowi Zarembie – za prześliczne zdjęcia, które
wykorzystane zostały do naszej kroniki i sprawozdania;
- Tereni Ponikowskiej – za szczegółowe przedstawienie historii wojen toczących się w okolicach Brodów na
przestrzeni lat;
- Ani Fastnacht Stupnickiej – za opracowanie i przekazanie do kroniki biografii Wacława Fastnachta;
- Nince Kozłowskiej – za protokołowanie obrad Zjazdu oraz przedstawienie nam trzech epizodów z życia
brodzkich Żydów;
- WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZJAZDU – za wspaniałą atmosferę,
zdyscyplinowanie w czasie obrad, a przede wszystkim za to, że byli tu w
Wiśle, że mogliśmy razem czuć się BRODZIANAMI.

1. W trakcie dwudziestego czwartego roku zjazdowego (2016/2017) planowane są następujące
spotkania brodzian:
- 1 X 2016 r. (sobota) – Katowice
- marzec 2017 – Wrocław
Serdecznie zapraszamy!
- czerwiec 2017 – Wisła
2. Podaję nazwiska i dane kontaktowe osób, do których można kierować zapytania i propozycje
dotyczące działalności Koła Przyjaciół Brodów, organizacji zjazdów, zorganizowania wycieczki do
Brodów, zbierania materiałów i pamiątek do Kroniki, umieszczania materiałów i wspomnień na
naszej stronie internetowej oraz wszystkich innych spraw związanych z naszymi brodzkimi sprawami:

Zygmunt Huzarski
ul. Żeromskiego 4
59-220 Legnica

Krystyna Milerska
ul. Radockiego 62/13
40-645 Katowice

Teresa Ponikowska
ul. Sądownicza 59
54-109 Wrocław

tel. 76/724-53-82
698-106-102

tel. 32/206-17-77
501-387-212

tel. 71/354-18-41
501-763-616

Barbara Bzymek
ul. Grota Roweckiego 53/11
30-348 Kraków
tel. 12/267-01-86; bzyba@tlen.pl
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