Sprawozdanie finansowe
Koła Przyjaciół Brodów
za okres od czerwca 2016 do czerwca 2017
Przychody:

8.468 zł.

w tym:
1. saldo za okres 2015 – 2016:
2. wpłaty darczyńców:
3. inne:

2.133 zł.
6.215 zł.
120 zł.

Rozchody:

7.068 zł.

w tym:
1. wydatki administracyjne:
2. pomoc brodzianom:
3. opłata za Internet:
4. opłaty pocztowe i bankowe:
5. Kwiaty i znicze:

2.645 zł.
2.224 zł.
666 zł.
980 zł.
553 zł.

Saldo:

1.400 zł.

UWAGI:
1. Wydatki administracyjne to kwoty przeznaczone na zakup tuszu do drukarek, zakup papieru
ksero, druk sprawozdań ze zjazdów: ogólnopolskiego i regionalnych, zakup segregatorów na kroniki.
2. Pomoc brodzianom była niezbyt duża ze względu na niskie wpłat darczyńców. Pieniądze
przeznaczyły siostry na zorganizowanie spotkań z niewielką już grupą polskich mieszkańców Brodów
i okolic z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, osoby starsze w czasie odwiedzin księdza
i sióstr są obdarowywane w pierwszym rzędzie produktami żywnościowymi. Część pieniędzy
przeznaczają siostry na zakup zniczy na polski cmentarz wojskowy.
3. Opłata za Internet to :
- roczny abonament,
- opłata za domenę (nazwę: brodzianie),
- opłata za prowadzenie strony internetowej.
4. Opłaty pocztowe i bankowe to w pierwszym rzędzie zakup znaczków pocztowych na wysyłanie
sprawozdań do wszystkich członków koła oraz kwoty – niewielkie zresztą – potrącane przez bank
za prowadzenie rachunku.

Lista Darczyńców Koła Przyjaciół Brodów
za okres od czerwca 2016 do czerwca 2017
Lp

NAZWISKO i IMIĘ
Franciszek

KWOTA

1

Bachus

100 zł.

2

Binasiewicz

Hanna

200 zł.

3

Bzymek

Barbara

100 zł.

4

Drwięga

Józef

5

Duda

Roman

6

Dziekan

Stanisław

7

Czasławski

Tadeusz

200 zł.

8

Fudali

Danuta

100 zł.

9

Gieras

Krystyna

200 zł.

50 zł.
100 zł.
50 zł.

10 Głodek

Anna

50 zł.

11 Górska

Maria

20 zł.

12 Grata

Franciszek

100 zł.

13 Grata

Zbigniew

25 zł.

14 Gula

Danuta

50 zł.

15 Huzarski

Zygmunt

620 zł.

16 Jelinek

Grażyna

100 zł.

17 Karpluk

Maria

500 zł.

18 Kędzierska

Anna

100 zł.

19 Kozłowska

Antonina

600 zł.

20 Milerska

Krystyna

100 zł.

21 Muszyńska

Elżbieta

300 zł.

22 Nasiek

Joanna

50 zł.

23 Orczyk

Krystyna

50 zł.

24 Ponikowska

Teresa

200 zł.

25 Poźniak

Czesław

200 zł.

26 Przybylik

Bożena

290 zł.

27 Rybak

Teresa

100 zł.

28 Siara

Krystyna

29 Stupnicka

Anna

150 zł.

30 Szyc

Stanisław

100 zł.

31 Traczyński

Andrzej

100 zł.

32 Traczyński

Mieczysław

100 zł.

33 Tymicz

Stanisława

400 zł.

34 Wierzbicka

Alicja

500 zł.

35 Zacharski

Wiesław

100 zł.

36 Zaremba

Barbara

150 zł.

60 zł.

CO SŁYCHAĆ W BRODACH?
Ksiądz proboszcz ANATOL SZPAK został we wrześniu 2016
roku przeniesiony do kościoła polskiego w mieście
Czerniowce na południu Ukrainy, niedaleko granicy
z Rumunią. Został w tym kościele proboszczem.
Czerniowce to piękne miasto, dziesięć razy większe
od Brodów. Ksiądz Szpak w latach 1990-1993, zaraz po uzyskaniu święceń kapłańskich,
był w tym kościele wikariuszem. Potem przez trzy lata był proboszczem w Sadagórze.
Od roku 1996 do września 2016 był „naszym” proboszczem w Brodach.
Nowy proboszcz, ksiądz WIKTOR ANTONIUK, jeżeli to nie jest pomyłka, urodził się
w tej samej miejscowości co ksiądz Szpak, w Murafie w obwodzie winnickim. Ksiądz
Antoniuk święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 roku w Rydze. Potem został
wikariuszem w Czerniowcach, a od roku 1990 był tam proboszczem. Właśnie wtedy
wikariuszem został w tym samym kościele ksiądz Anatol Szpak. Z tego wynika, że obaj
księża dobrze się znają. Ksiądz Antoniuk w latach 1998 – 2009 był proboszczem
Lwowskiej Katedry. Potem był przez rok proboszczem w Rohatyniu, a w latach 2010 –
2016 w Haliczu. Od września tego roku jest „naszym”
proboszczem w Brodach.
W Brodach jest teraz też drugi ksiądz, wikariusz MATEUSZ ŚWISTAK. Urodził się
w 1987 roku w Dębnie koło Tarnowa. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 2012.
Był wikariuszem w Łososinie Górnej i Przecławiu koło Dębicy. Ksiądz Mateusz Świstak
ma profil na Facebooku. Zamieszcza informacje o tym co, dzieje
się w parafii w Brodach. Od 11 września 2016 roku parafia w
Brodach ma też swój profil na Facebooku.
W polskim kościele w tej chwili pracują siostry LAURA
i EMANUELA. Ostatnio na zdjęciach pojawia się też trzecia siostra, Tomasza.
W czasie ostatnich miesięcy wiele zdarzyło się ciekawego w brodzkiej parafii:
*11 IX 2016 r.
*14 IX
*21 IX
*9 X
*8 XI
*20 XI
*10 XII
*25 XII
*2 I 2017 r.
*2-4 I
*3 I
*19 I
*20 I

- zakończenie „Wesołych Wakacji z Bogiem”,
prowadzonych przez siostry.
- odpust parafialny
- imieniny księdza Mateusza
- chrzest Anny Teresy
- bal Wszystkich Świętych
- uroczystość Chrystusa Króla i Święto
Liturgicznej Służby Ołtarza
- wizyta św. Mikołaja
- pasterka, jasełka przygotowane
przez dorosłych i jasełka przygotowane przez dzieci
- jubileusz Księdza Szpaka
- rekolekcje ministrantów we Lwowie Brzuchowicach
- wycieczka dzieci z Brodów do Lwowa, modlitwa w Katedrze Lwowskiej i spotkanie
z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim
- kolęda w Palikrowach
- kolędowanie parafian w różnym wieku w domu sióstr

*19 II

- karnawałowy Bal Przebierańców

*4-5 III

- wizytacja parafii w Brodach przez arcybiskupa
Mieczysława Mokrzyckiego
- Rekolekcje Wielkopostne w kościele w Brodach

*23-26 III
*9 IV
*13-16 IV

- Niedziela
Palmowa
- Wielki Tydzień

*23 IV

- Niedziela
Miłosierdzia
Bożego

*14 V

- Modlitwa
różańcowa z procesją wokół kościoła z figurą Matki Boskiej Fatimskiej

*21 V

- I Komunia Święta, Rocznica I Komunii
Świętej, Dwudziesta Rocznica Ślubu

*3 VI

- Parafialny Dzień Dziecka z udziałem dzieci z Brodów, Łopatynia i Korsowa.

Ksiądz Mateusz i siostra Laura umieszczają na stronie parafii wiele zdjęć z tych uroczystości. Bierze w nich
udział duża grupa dzieci, młodzieży i dorosłych. Kościół jest często pełen wiernych. Jest wielu ministrantów
i schola. Brodzianie w różnym wieku uczestniczą aktywnie w życiu parafii. Kościół z okazji różnych świąt jest
pięknie udekorowany. Dba o to siostra Emanuela.
opracowała
na podstawie informacji
z Internetu
Barbara Bzymek

W BRODACH PO POWSTANIU
Feliks West
Kiedy w roku 1854 jechałem ze Sambora do Brodów marzyłem o powstaniu
i cieszyłem się, że będę mógł wstąpić w szeregi powstańców. Do Brodów
przyjechałem z początkiem kwietnia. Wyprawa wołyńska zakończyła się jednak
klęską pod Radziwiłłowem, a w Brodach zastałem tylko jeszcze kilku rannych
w szpitalu powszechnym. Stawiano wówczas pomnik na cmentarzu, na wspólnym
grobie poległych powstańców, w którym zostali pochowani. Stanisław Egues Gliszczyński, uczeń wyższej szkoły
w Metzu i oficer wojsk francuskich lat 29 zmarł 2 VII 1863, Piotr Zawadowski, szeregowiec lat 25, zmarł 5 VII 1863,
Stanisław Grabczewski, szeregowiec lat 36, zmarł 15 VII 1863, Michał Domagalski, pułkownik lat 52, zmarł 16 VII
1863, Mieczysław Mroczkowski. b. kapitan wojsk austriackich, lat 48, zmarł 27 VII 1863, Edward Bołuboński,
szeregowiec lat 20, zmarł 4 VII 1863 r.
Budową tego pomnika przedstawiającego złamaną kolumnę z białym orłem u góry, zaś z emblematami
powstańczymi u dołu, zajął się Baltazar Potocki tutejszy obywatel, a koszta pokryto ze składek. Poznałem tutaj
Aleksandra Chowańca, powstańca, który walczył w szeregach generała Wysockiego pod Radziwiłłowem. Opowiadał
mi o przebiegu tej walki, którą dokładnie opisał potem profesor tutejszego gimnazjum Franciszek Szyndler
w broszurce pt, „O powstaniu z 1863r .” Dodatko mogę podać następująco. Po rozbiciu oddziału Wysockiego część
powstańców wzięto do niewoli rosyjskiej, wielu skryło się w pobliskich lasach skąd dostali się do Brodów, a większość
została wpędzona do dużego stawu koło Radziwiłłowa. Staw ten otoczyli kozacy, a gdy tylko który z nich spostrzegł
ruch w sitowiu strzelał i od tych kul poległo wielu powstańców. Chowaniec był szczęśliwy- wytrzymał w stawie od
południa do zmierzchu nie ruszając się w sitowiu. Kiedy ściągnięto kozaków do koszar Chowaniec zmoknięty
i zziębnięty, znając drogę, pośpieszył w nocy wprost przez las do Brodów. Po przybyciu do Brodów ukrył się
w domu swoich rodziców, którzy mieszkali pod Wałami (obecnie realność p. Majeranowskiej) Tam w altanie
ogrodowej przesiedział dwa miesiące nie wychodząc w ogóle na miasto, ponieważ panował stan oblężenia a policja
i wojsko szukała za młodzieżą/ Chowaniec należał do tej grupy powstańców która wpadla do „Tamożni” i zabrała kasę
urzędu cłowego. W mieście został stacjonowany pułk huzarów węgierskich. Kierownikiem był niejaki Bieniaszewski,
który przybył do Brodów z Rzeszowa. Jakkolwiek Polak czuł się w pierwszym rzędzie austriackim urzędnikiem.
Komisarzem poicji był nijak Zatecky, Czech, jednak nieszkodliwy. Między innymi rozbitkami spod Radziwiłłowa
przytrzymywany został w Brodch pewien powstaniec, który porzucił służbę w wojsku rosyjskim jako kapitan
i przeszedł do strzelców powstańczych.
Każdej środy odbywała się przed południem na granicy wymiana więźniów. Austriacki urzędnik wydawał rosyjskich
poddanych, a rosyjska żandarmeria austriackich. Członkowie Komitetu opieki nad powstańcami w Brodach zdawali
sobie sprawę, że aresztowanemu powstańcowi, b. kapitanowi wojsk rosyjskich grozi kara śmierci skoro zostanie
wydany. Otóź Trzech poważnych obywateli, a to: Dr Zygmunt Reiger, Julian Gomulińskii, Juliusz Haisig udało się do
starosty Bieniaszewskiego, prosząc go, ażby tego więźnia nie wydano Rosji. Starosta jednak odmówił nawet dość
szorstko. Postanowiono jednak uwolnić więźnia za wszelką cenę. Więzienie znajdowało się tuż przy budynku policji
miejskiej, a okna wychodziły na obecną ulicę Wesołą-tzw.. natomiast „wachcymra”,którą zajmowali husarzy pilnujący
aresztów, łączyła się z budynkiem Magistratu. Aby dać możność ucieczki więźniowi przepiłowano kraty w oknie,
podczas gdy w uliczce sały trzy wynajęte furmanki. Około 7 godziny któregoś dnia kwietniowego 1864 r. wpada do
księgarni (Jana Rosenheima) mój szef Juliusz Haising (inicjator ucieczki ) i opowiada mi cały przebieg. Zmierzch
zapadł kiedy z uliczki za Magistratem rozjechały się trzy fury w różne strony. Na podwórzu Magistratu powstał
niezwykły ruch. Huzar zaglądając do okienka celi, zauważył wyłamane kraty i pustkę w celi. Wybiegł na podwórze
i wystrzałem z karabinu zaalarmował odwach. Żołnierze rozbiegli się na wszystkie strony w poszukiwaniu za
zbiegiem. W ogrodzie miejskim „Rojekówka” oczekiwali członkowie komitetu na wynik.

W budynku gdzie obecnie mieści się szkoła żeńska internowano wszystkich powstańców którzy po bitwie
radziwiłłowskiej przeszli na teren powiatu brodzkiego. Mieszkańcy Brodów przynosili internowanym żywność
i odzież. Od rana do wieczora wchodziły i wychodziły różne osoby, przeważnie panie z pełnymi koszykami,
w których oprócz żywności były także kobiece ubrania. Internowani ubierali spódnice, chustki, kapelusze i wychodzili
sami lub w towarzystwie drugiej kobiety. Uwolnionych przyjmowano po domach, wysyłano na wieś.”
Kiedy w roku 1863 przygotowywano powstanie przysyłano do Brodów broń, która była następnie dostarczana do
obozu powstańczego w lasach berlińskich, otóż opowiadał mi urzędnik telegrafu niejaki Repczyński następującą
przygodę. Pewnej nocy odbiera z policji lwowskiej taką depeszę „zawiadomić natychmiast policję, że w drodze ze
Lwowa do Brodów znajdują się cztery” fury naładowane dużymi beczkami deklarowane jako cukier w głowach
„transport skonfiskować, gdyż zawiera broń”. Odebrawszy taką depeszę w nocy, Repczyński zawiadomił zaraz
głównego członka Komitetu Juliana Gomolińskiego - a depeszę odesłał do policji dopiero rano. Dom spedycyjny
Gomolińskiego wysłał zaufanego z dwoma robotnikami na gościniec lwowski, który skierował fury z bronią w las
starobrodzki, gdzie cały transport beczek z bronią zakopano. Na rogatce przy urzędzie cłowym komisarz policji
i żandarmi czatowali do południa, ażeby kowackik wreszcie natknąć na próżne fury. Urzędnikowi temu wytyczono
dochodzenie – jednak zdołał się wytłumaczyć przemęczeniem po 24 godzinnej służbie. Okoliczni obywatele byli
bardzo uczynni i wspierali powstanie Karol Hubicki właścicielOżydowa, Albert hr. Cetner właściciel Podkamienia
i Kazimierz Mołodecki właściciel Brodów i Lopatyna. Ten ostatni bawił wprawdzie zagranicą – w lasach jednak
znajdowały się obozowiska powstańcze, a urzędnicy jego jak pełnomocnik Wysocki, rządca Niemczewski, dyrektor
Radoszewski i skarbnik Konenberg pomagali oddziałom powstańczym bardzo wydatnie. Czynny udział w powstaniu
brali z ziemi brodzkiej: urzędnik Magistratu z Brodów – Stefanus, oficjalista z Dytkowic – Ludkiewicz, zarządca
szpitala powszechnego z Brodów- Hirsz Rafał, rządca dóbr z Ponikwy – Bauer Alfred, agronom z Gajów
Hołoskowieckich – Kazecki, lasomistrz – Aleksander Chowaniec z Brodów i Hr. Marceli Tyszkiewicz'
Komitet powstańczy na powiat brodzki tworzyli: Rygier Władysław – bankier, Gomuliński Juliusz – obywatel, Haisig
Juliusz – księgarz, Koscicki – aptekarz, Haladewicz Franciszek – nauczyciel, Liskowacki – aptekarz, Błocki Baltazar –
obywatel, Malczyński Stanisław – profesor gimnazjum, Jan Sadłowski – nauczyciel, i Franke.
Żydzi brodzcy wspomagali akcję powstańczą materialnie dość wydatnie. W tych latach był w Brodach Dr Leo Zuger –
prymariusz szpitala, którego syn Dr Filip Zuker w powstaniu znaczną rolę odegrał, a Lwów w swoich kronikach często
powołuje się na jego osobę. Szef sztabu generała Wysockiego pułkownik Struś każdego ranka odwiedzał Brody jako
inspektor szpitalnictwa powszechnego przy wydziale krajowym pod właściwym swoim nazwiskiem Dr Stella –
Sawicki.
Polskość zaczyna się po roku1864 organizować, a do najstarszych Towarzystw na terenie Brodów należą „ Zorza”
i „Gwiazda”. Założycielem tych towarzystw, które grupowały u siebie stan rzemieślniczy, byli: nauczyciel Piotr Mogiła
Stankiewicz, oraz majstrowie Karol Górka, Józef Zgóralski, Henryk Hubert,, Jan Brojanowski, Zygmunt Kuchn, Józef
Piech i Piotr Szarnecki.
W roku 1898 kupiła „Gwiazda własny dom, w którym znalazły się pomieszczenia z czasem i inne nowo powstałe
Towarzystwa, jak „Sokół” „Młodzież Polska”, „TSL”, Kółko śpiewackie i inne. „Gwiazda” była też pierwszym
towarzystwem, które organizowało polską młodzież i krzewiło ducha narodowego, urządzając różne obchody
narodowe.

Profesor Maria Karpluk
dobre, pracowite życie
Urodziła się 30 października 1925 roku w Brodach. Jej ojciec, Konrad Karpluk,
pochodził z Batyjowa koło Brodów. Rodzicami Konrada byli Filip Karpluk
i Dominika z domu Bojek.
Mama, Józefa z Koroliszynów, urodziła się w Podhorcach. Rodzice Józefy to Stefan Koroliszyn i Aniela z Dolińskich.
Marysia była jedynaczką, wakacje spędzała w Podhorcach , u siostry swojej matki. Tak o tym pisała wiele lat później:
PODZAŁĄCZNIK 5A
Ojciec utrzymywał całą trzyosobową rodzinę. Mama nie pracowała zawodowo. Maria,
przedstawiając swój życiorys 22 grudnia 1951 roku, a także 8 maja 1952, 10 maja 1953
i 10 grudnia 1965, pisała tak:
W 1932 roku zaczęłam uczęszczać do Szkoły Powszechnej im. Królowej Jadwigi w Brodach,
zaś w roku 1937 do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Elizy Orzeszkowej, co było
dużym kosztem na 117 złotych urzędniczej emerytury ojca. W latach1939-1941 byłam
uczennicą klasy VII i VIII dziesięcioklasowej szkoły polskiej w Brodach. Po wkroczeniu
Niemców (w czerwcu 1941 roku) pracowałyśmy z matką w polu u okolicznych gospodarzy,
ojciec chorował, nie było go za co leczyć, 29 lipca 1942 roku umarł.
To co przeżyły od połowy marca do maja 1944 roku zawarła w pamiętniku: PODZAŁĄCZNIK 5B
To nie był „pomysł ściętej głowy”. W różnych wersjach życiorysu czytamy:
Podczas walk w maju 1944 roku opuściłyśmy z matką spalone przez Niemców mieszkanie,
w maju tegoż roku dobrnęłyśmy do Lwowa a następnie do znajomych do Kielc. Tam
utrzymywałyśmy się z pracy fizycznej – za pomoc w domu miałyśmy z matką mieszkanie
i utrzymanie. Na tajnych kompletach zdałam 3-ą klasę gimnazjalną w Kielcach w jesieni
1944 roku. Na wiosnę 1945 roku zostałam uczennicą IV klasy Państwowego Gimnazjum
Ogólnokształcącego im. bł. Kingi w Kielcach. Po małej maturze, dla PRZYSPIESZENIA
dalszej nauki, zasilając fundusze korepetycjami, przeszłam do Skróconego Liceum
Zrzeszenia Dyrektorów w Kielcach, gdzie 17 lipca 1946 roku uzyskałam świadectwo
dojrzałości. Rozstrzygnąwszy na korzyść dalszej nauki, w jesieni tegoż roku przyjechałam
do Krakowa i wstąpiłam na Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego -filologia polska. Uzyskane miejsce
w domu akademickim zapewniło mi możliwość studiowania, dawałam dalej lekcje, później: kwiecień-czerwiec 1947
rok i cały rok akademicki 1947/48 miałam stypendium ministerstwa Oświaty. Wykonywałam prace zlecone w Komisji
Ustalania Nazw Miejscowych na Ziemiach Odzyskanych, Słowniku Staropolskich Nazw Osobowych, a od 1 września
1949 roku w Zespole Leksykograficznym Instytutu Badań Literackich.
W roku 2011 w krótkich wspomnieniach studentki przywoływała
pamięć swoich mistrzów – profesorów Kazimierza Nitscha i Zenona
Klemensiewicza. Warto przeczytać te teksty, bo wiele w nich informacji
o studiach Marysi i wiele mądrych słów. PODZAŁĄCZNIK 5C
Od 1946 do 1950 roku Maria była w Krakowie sama. Mieszkała
w akademiku. Józefa Karpluk przebywała wówczas w Oblęgorku u córki
Henryka Sienkiewicza, Jadwigi Korniłowiczowej. Pracowała na swoje
utrzymanie pomagając w domu. W roku 1950 w kamienicy przy ulicy Krowoderskiej 19 Maria Karpluk otrzymała,
dzięki znajomości z Sienkiewiczami, przydział kwaterunkowy na jeden piętnastometrowy pokój na czwartym piętrze.
Kuchnia, toaleta i łazienka były wspólne dla sześciu rodzin. Wtedy matka i córka mogły znowu zamieszkać razem.

Marysia pisała w maju 1952 roku:
Stopień magistra filozofii w zakresie filologii polskiej uzyskałam 15 marca 1952 roku. Cieszę się, że mogłam ściągnąć
do Krakowa moją starą matkę. Obecnie rada jestem, że będę mogła zapewnić jej utrzymanie i pragnę pracować
na polu językoznawstwa, które tak wiele przedstawia problemów.
Rok później uzupełniała:
Od 1 maja 1952 roku jestem asystentem Instytutu Badań Literackich w Krakowskim Zespole Leksykograficznym,
co daje mi możliwość wykonywania w ramach zespołu pracy naukowej, pogłębianie zdobytych dotychczas
wiadomości przez własne gruntowne studia.
W ostatnim zachowanym życiorysie z dnia 10 grudnia 1965 roku
czytamy:
Od jesieni 1949 roku pracuję w Zespole Leksykograficznym IBL
w Krakowie kolejno jako asystent, starszy asystent i adiunkt. W
dniu 30 października 1962 roku (37 urodziny) Rada Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała mi tytuł
doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy z zakresu
onomastyki słowiańskiej. Tytuł rozprawy - „Słowiańskie imiona
kobiece”.
Treść dyplomu wydanego przez tę samą Radę Wydziału
Filologicznego UJ z dnia 24 kwietnia 1969 roku brzmi:
Obywatelka Maria Karpluk, doktor nauk humanistycznych, urodzona 30 października 1925 roku w Brodach,
na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy
habilitacyjnej pod tytułem „Język Jana Jurkowskiego” uzyskała stopień
naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie języka
polskiego.
Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymała 19 czerwca 1981 roku. Marysia,
uzyskując kolejne stopnie naukowe opiekowała się coraz starszą matką. Cały
czas musiała zarobić na utrzymanie dwóch osób. Józefa Karpluk rentę
po mężu otrzymała dopiero kilka miesięcy przed śmiercią. Zmarła w 1974
roku. Trzy lata wcześniej matka z córką otrzymały przydział na dwa pokoje
w tym samym, zamieszkałym przez
kilka rodzin, mieszkaniu na
czwartym piętrze kamienicy przy
ulicy Krowoderskiej 19 w Krakowie.
Maria mieszkała tam do roku 2014.
Z okazji 75 i 80 rocznicy urodzin profesor Marii Karpluk możemy przeczytać
w czasopiśmie „Język Polski” –
Z przedstawionego ...dorobku...wyłania się obraz tytana pracy twórczej,
badaczki wnikliwej i rzetelnej, podporządkowującej całe swoje życie
umiłowanej dziedzinie i oddanej jej bez reszty.
Dziękując ... za przyjaźń, pomoc, hojność w dzieleniu się wiedzą …
PODZAŁĄCZNIKI 5D i 5E
Dziękuję Marysi za to, że mogłam przejść z Nią ostatni, trudny rok Jej
życia.
Barbara Bzymek

Ewakuacja Brodów marzec, kwiecień 1944 roku
Wspomnienia Marii Karpluk
18 maja 1944 roku. Lwów, ul. Zachariewicza 3
Boże – Boże – 18 marca się zaczęło, a kiedy się skończy.
Już dwa miesiące! I wszystko wydaje się złym snem, który trwa i
trwa w nieskończoność.
18 III 1944 roku sobota
Byli jeszcze Niemcy, którzy mieszkali od 19 stycznia. Między nimi
Brauner był najprzyjemniejszy. O 9-ej rano dostali niespodzianie
rozkaz odjazdu. W 5 minut byli spakowani i odjechali. Śmiesznym
mi się dziś wydaje jak to odetchnęłyśmy z mamą i pomyślałyśmy,
że będziemy mieć spokój. Na noc przyszli w sobotę 18 marca
lotnicy.
19 III.
W niedzielę 19 marca raniutko odjechali i w niedzielę już
widzieliśmy cofające się wojska niemieckie. Słychać było głuchy
odgłos strzałów armatnich. Żołnierze opowiadali o rozbiciu
lotniska w Krupce. W poniedziałek 20 marca już miałyśmy
wszystko spakowane i Misio nosił zboże Katy do piwnicy. Jak przez
mgłę przypominam sobie teraz tych wszystkich ludzi, małego Waśkę z jego otwartym pyszczkiem i wtedy wszystkie
nasze drobne domowe sprawy ówczesne wydają mi się takie marne …
20 III.
W poniedziałek 20-ego o drugiej została publicznie ogłoszona ewakuacja miasta Brody. Misiowie zapakowali lepsze
rzeczy na furę i mieli zamiar wyjechać na wieś. Powstrzymał ich od tego Charczuk mówiąc, że tu niczego nie będzie.
Noc była niespokojna, spaliśmy u Misia w piwnicy. Straszno było i zimno. Przerażone twarze w świetle chyboczącej
się lampki naftowej.
21 III.
We wtorek 21 marca rano mama przychodzi i powiada, że była patrol bolszewicka. Rzeczywiście około 6-ej była już
we wsi konnica i rozgorzał straszny bój. Dom nasz został podziurawiony jak sito, wszystko powywracane przez
głodnych żołnierzy. Wszystko co było zdatne do jedzenia, zostało zjedzone. Żal mi było marmolady. Ranny Gruzin leżał
na schodach piwnicy u Misia i opowiadał o teraźniejszym stanie Rosji.
22 III.
Około wieczora 21 marca sowieci pozbierali rannych i wycofali się. We środę 22 marca trwały walki. Niemcy wracali
spowrotem, buszowali wszędzie, biorąc wszystko co im się wydawało potrzebne.
23 III.
We czwartek 23 marca zajechały grupy pancerne niemieckie i zaczęło się najsilniejsze pranie jakie można było sobie
wyobrazić. Rano we czwartek 23 marca próbowaliśmy z Misiami do Podhorzec, mama zostawała. Sądzone było
widocznie inaczej, bo zawrócił nas (most? post? posterunek?) na Starobrodach. Tego samego dnia przed południem
kula rozbiła stajnię Misiów – zabiła 2 konie i jałówkę, raniła cielę. Najczarniejsza rozpacz
ogarnęła
chłopów.
O czwartej popołudniu wśród szkaradnej słoty śnieżnej, grzmotów i świstów, wziąwszy po dwa pakunki, ruszyliśmy
w drogę do Podhorzec. Było to fizyczne niepodobieństwo. Misiowie z Kaśką poszli przodem, my wlokłyśmy się z tyłu.
Wkrótce zniknęli nam z oczu w zawiei. Cudem było, że przebyłyśmy tę drogę. Biedna Mińcia uginała się pod ciężarem
tłumoka, mnie taczki grzęzły co chwila w błocie. Odetchnęłyśmy swobodniej, kiedy u Mikołajewiczów dowiedziałyśmy się - „Pani Hrabina została”. Już przystań była i okropnym, nieludzkim wysiłkiem doholowałyśmy do tej
przystani. Mircia wróciła jeszcze tego samego dnia do domu.

24 III.
Nazajutrz walki trwały dalej, mama przynosiła mleko przez 2 dni.
26 III.
W niedzielę 26 marca rano przyszła z wiadrem mąki, zmieniona biedaczka do niepoznania. Kule trzaskały strasznie,
Pan Bóg ją szczęśliwie przeprowadził. Co ona tam przecierpiała biedaczka! W jej oczach podpalono dom i kazano się
wynosić. W ten dzień spłonęła część Folwarków. Przez resztę tygodni oświetlali sobie Niemcy plac boju coraz to inną
chałupą. W pałacu panował względny spokój i bezpieczeństwo. W piwnicach nagromadzonych było ze 150 osób
Wołyniacy i różni inni. Do pani Abramowiczowej przyłączyły się jeszcze pani Lewicka z panią Kingą Wójcik z Alą.
Na drugi tydzień wpadli Niemcy i kazali się wszystkim wynosić. Ludzie poszli, zostało jeszcze z 40 osób. Niemcy zabrali
zaraz jedną krowę i zaczęli szperanie. Od generała udało się dostać pozwolenie zostania dla pani Abramowiczowej
i Szwarzowej wraz z 4-ema członkami rodzin. Za parę dni przyszli znów wypędzać. Dużo osób musiało opuścić pałac.
Zostało nas 26 ( Pani Abramowiczowa, Steinsberg, Lewicka, pani Wanda, 2 Hele, 2 Szwarz,2 Rokosz, 2 Karpluk,
3 Dziubk., Szczedr, Temechowa, Bednarczukowa, Hordijowa, Wójcików, p. Kul z Justyną, Orłowska ze Stasiem ….)
2 maja 1944
We środę (czwartek) 2 maja przyjechałyśmy do Lwowa
we czwartek (piątek) 24 maja przyjechałyśmy do Rzeszowa
w sobotę 3 czerwca przyjechałyśmy do Kielc
w piątek 30 czerwca 1944 roku mama do Oblęgorka
1 V 1945
Przed paroma dniami zapisałam się …. do Biblioteki Publicznej w Kielcach.
O ile nie nastąpią jakieś nagłe a niespodziewane rzeczy, będę z tej biblioteki korzystać,
a książki o ile możliwości uwieczniać.
20 V 1945
Wpadają mi czasem dzikie pomysły do głowy.
Otóż o ileby rok szkolny skończył się 1 lipca, chciałabym zrobić sama 1-ą licealną,
a od września chodzić do 2-ej licealnej do Kingi.
Ciekawam, czy to jest pomysł ściętej głowy?

