Niniejsza relacja przygotowana została przez Krystynę Milerską
na podstawie szczegółowych notatek sporządzonych przez Alicję
Wierzbicką, której składamy serdeczne podziękowania za pracę
włożoną w dokumentowanie przebiegu naszego spotkania.
Dziękujemy, Alu!

W niedzielne popołudnie Wisła przywitała uczestników, jak zawsze ukwiecona azaliami
i rododendronami, cała w zieleni. Przed ośrodkiem START stała już plansza – Witamy uczestników XXV
Zjazdu Koła Przyjaciół Brodów. Zygmunt i Krysia czynili honory domu, witając kolejno przybywających
uczestników. Jakże radośnie i miło rozpoczęło się wspólne spotkanie!
W recepcji hotelu Danusia Gula i Hania Binasiewicz pilnowały, aby
każdy podpisał listę obecności (
), wręczały
identyfikatory i dwie jubileuszowe plakietki – „25 lat Koła Przyjaciół
Brodów” i „Wisła, 25 Zjazd Koła Przyjaciół Brodów”.
Przyjechały 32 osoby – po raz pierwszy: siostra Emanuela z Brodów,
Jola Trojanowska – córka Krysi Orczyk, Zbigniew Junak – syn Eugenii
Junakowej. Nie dojechał Franek Grata – przyczyna: wypadek w czasie rehabilitacji. Franek zgłosił się jako pierwszy
na Zjazd, wpłacając całą należną kwotę – pieniędzy nie wycofał, przeznaczając je częściowo na Koło, a częściowo
na pokrycie kosztów Zjazdu. Nie przyjechała również zgłoszona wcześniej Joasia Nasiek ze względu na stan zdrowia,
Krysia Orczyk – z powodu pobytu w sanatorium – oraz Lesław Hartel.
Do kolacji tego pierwszego dnia spędzali uczestnicy czas według własnego uznania. Sala spotkań zapraszała pięknym
wystrojem. Były tam na dużych planszach grupowe
zdjęcia wszystkich uczestników od 1 do 24 zjazdu,
24 identyfikatory z poprzednich zjazdów – również
wyeksponowane na dużej tablicy, były też kroniki. Treść
naszych kronik dotyczy nie tylko historii miasta, ale też
ludzi, ich losów, wspomnień, są też zdjęcia z różnych
uroczystości. Oglądający odnoszą zawsze wrażenie,
że trzeba ratować to, co pozostało nie tylko w pamięci.
Trzeba to zachować dla potomnych, ocalić
od zapomnienia, aby nasze dzieci i wnuki poznały
historię „Małej Ojczyzny” ich przodków.
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Po kolacji Zygmunt rozpoczął „posiady”- witając raz jeszcze serdecznie wszystkich uczestników, zapoznając wstępnie
z programem Zjazdu (
). Program był bardzo bogaty – oprócz wolnego czasu na wspólne spacery,
rozmowy, czy wspomnienia, znalazły się w nim między innymi:
- wiadomości o tym, co słychać w Brodach;
- projekcja koncertu „Listy na Kresy. Skąd Jesteśmy”;
- wspomnienia Feliksa Westa z przebiegu Powstania Styczniowego 1863 r. w Brodach;
- 24 lata naszych Zjazdów w obiektywie (fragmenty filmów);
- prof. Maria Karpluk – życie i praca wybitnego naukowca.
5 czerwca o godz. 1000 – msza św. w kościele w Wiśle. Oprawę muzyczną zapewniła siostra Inga, która
grała na pierwszych spotkaniach kościelnych naszego Koła. Po mszy złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
na grobie założycielki Koła, Stasi Valis-Schyleny. Po powrocie do ośrodka zdjęcia pamiątkowe, wykonane
nie tylko przez zawodowego fotografa, ale i przez licznych uczestników.
Zgodnie z programem, po obiedzie Krysia Milerska przekazała pozdrowienia i życzenia od
tych, którzy wprawdzie nie przyjechali na Zjazd, ale sercem i myślami towarzyszyli nam
w Wiśle. Napisali do nas, zadzwonili lub przysłali smsy: Danusia Fudali, Joasia Nasiek ,
Stasia Tymiczowa, Ania Kędzierska, Ela Muszyńska, prof. Roman Duda, Wiesia Neuhoff –
córka Turczyna, Krysia Orczyk, Eugenia Junak, Lech Hartel, Janek Kalita
i Czesław Poźniak, który przekazał nam taki komunikat: „Popieram każdą przemyślaną
i owocną Waszą decyzję dotyczącą przyszłości naszego Koła Brodzian.”
Co roku brodzianie pamiętają o tych, którzy odeszli od nas w okresie od zakończenia
jednego do rozpoczęcia kolejnego Zjazdu. Wspólną modlitwą i chwilą ciszy pożegnaliśmy
w tym roku:
- Henrykę (Rysię) Krzan – zmarła po długiej i ciężkiej chorobie. Była aktywnym członkiem
naszego Koła – to dzięki Niej uzyskaliśmy pierwszy spis mieszkańców Brodów,
walczyła też o zwrot Kościoła brodzkiego pisząc i wysyłając pisma do władz
państwowych, kościelnych, do prezydentów, do wszystkich ludzi, którzy powinni
pomóc. Uczestniczyła w 5 Zjazdach Ogólnopolskich, w pozostałych ze względu
na stan zdrowia tylko sercem i myślami.
- Romana Jacha – nie znaliśmy go zbyt dobrze. Późno dołączył do nas, zdążył być uczestnikiem
tylko jednego Zjazdu Ogólnopolskiego w Wiśle i 2 regionalnych w Katowicach. Wspaniały
człowiek – artysta, plastyk, pedagog. Jego prace były wystawiane nie tylko w Polsce, ale także
poza naszymi granicami, między innymi w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech
czy w Czechach.
Zygmunt poinformował zebranych o działalności Koła – koncentruje się ona na przygotowaniu i organizacji zjazdów:
ogólnopolskiego w Wiśle i regionalnych w Katowicach i we Wrocławiu, zbieraniu dokumentacji i prowadzeniu kronik,
wysyłaniu sprawozdań ze zjazdów do wszystkich członków naszego Koła, udziale (o ile zostaniemy poinformowani)
w uroczystościach pożegnania zmarłych, utrzymywaniu kontaktu listowego, telefonicznego i mailowego
z poszczególnymi członkami Koła, odwiedzanie ich w miarę możliwości. Koło prowadzi też działalność finansową.
Z niej sprawozdanie złożyła Krysia Milerska (
).
Bardzo szczegółowo zostało omówione zagadnienie „Co słychać w Brodach?” Jako pierwsza omówiła ten temat
Basia Bzymek (
), po niej głos zabrała
siostra Emanuela, która wieści przywiozła nam prosto
z samych Brodów.
Siostra Emanuela opowiedziała, że w kościele brodzkim
w każdą niedzielę o 915 odprawiane są msze św. w języku
polskim, uczestniczy w nich około 30 osób, liczniejszy udział
notują natomiast msze odprawiane w czasie świąt.
W kościele odbywają się też chrzty, komunie, rekolekcje,
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a nawet rocznice ślubu. Szczególnie dużo imprez dla dzieci organizuje ksiądz Mateusz, wspólnie z siostrami wciągając
do aktywnej współpracy rodziców i dziadków. Razem z kapłanem w każdy
pierwszy piątek miesiąca odwiedzają siostry osoby starsze i chore, a z okazji
świąt obdarowują je drobnymi upominkami (najczęściej są to artykuły
żywnościowe i słodycze). Systematycznie w parafii prowadzona jest
katechizacja dzieci i młodzieży, organizowane są również spotkania
z biorącymi udział w służbie liturgicznej i Scholce. Siostry dbają również
o utrzymanie w dobrym stanie paramentów liturgicznych – komży, alb,
obrusów itp. Siostry pomagają obsługiwać wszelkie święta, komunie,
rekolekcje itp. W dawnym odremontowanym budynku mieszkają uczennice
Szkoły Pedagogicznej w Brodach. Korzystają u sióstr dodatkowo z pianina,
komputera, Internetu. Opłacają usługi komunalne, co pozwala siostrom
na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem domu.
Jeden z uczestników naszego Koła był nie tak dawno w Brodach. Pisze tak o kościele: „Mamy się czym pochwalić,
dzięki naszym staraniom nasi współrodacy Polacy w Brodach mają piękny, duży i nowoczesny, nowy Kościół i niech
Bóg im błogosławi. Uważam ten Kościół za polski, chociaż na tablicy ogłoszeń trudno znaleźć chociażby jedno słowo
w naszym ojczystym języku, a słowo kostel zastąpiono słowem cerkwa.
Kolacja przy świecach – wieczór wspomnień. Panie
obdarowane zostały przez Zygmunta różami. Wszyscy
w doskonałych nastrojach, gala w strojach, jadło skromne, ale
wytworne, pyszne trunki – w normie,
z
toastami.
Niekończące
się
rozmowy, wspominki, dyskusyjne
pogaduszki, śpiewy – nastrój zaiste
familijny.
Za
pracę
przy
zorganizowaniu zjazdu Zygmunt
złożył podziękowanie Krysi, natomiast
– jak nakazuje dobre wychowanie – w imieniu uczestników podziękowała Zygmuntowi
seniorka Zjazdu, brodzianka Ala Wierzbicka.
Dziękowała nie tylko za zorganizowanie tego zjazdu
(z którym było dość dużo kłopotu), ale za całokształt
pracy w Kole Przyjaciół Brodów. Podziękowanie
złożyła Ala obecnej wśród nas córce Stasi ValisSchyleny za to, że koło istnieje, że od 25 lat możemy
spotykać się w Wiśle, choć jest nas coraz mniej
(na obecnym zjeździe na 32 osoby tylko 6 było urodzonych w Brodach –
pozostali to już drugie pokolenie, ale przez rodziców związane z naszym
kresowym miastem).
Następny dzień rozpoczął się od prawie dwugodzinnego koncertu
odtworzonego z płyty przez wnuka Zygmunta – Oliwiera – pt. Listy na Kresy. Skąd jesteśmy.
To wyjątkowe dzieło wokalno-instrumentalne producenta Marka Klementowskiego, z tekstem Jana
Drechslera, muzyką i aranżacją Michała T. Malickiego. Premiera koncertu miała miejsce w Operze
Śląskiej w Bytomiu, gdyż właśnie ta Opera swój prestiż zawdzięcza między innymi wspaniałym artystom Opery
Lwowskiej przybyłym w latach 40. do Bytomia. Słuchanie pięknej muzyki i nostalgicznie nastrajających recytacji
wszystkich nas wprawiło w poważny, refleksyjny nastrój.
Atmosferę zadumy podtrzymał następny punkt programu: omówienie pamiętnika Feliksa Westa „W Brodach
po powstaniu.” Z zaciekawieniem słuchali uczestnicy o tym, jak młody, bo liczący zaledwie 17 lat chłopiec, przeżywał
powstanie 1863 roku, jak postrzegał walki Polaków z Moskalami. Stosowne fragmenty odczytała Terenia Ponikowska
z książki Zbigniewa Kościowa „MOTYWY BRODZKIE”. (
).
3

Z ogromnym wzruszeniem oglądali zebrani fragmenty filmów z pierwszego i siódmego Zjazdu Brodzian. Filmy,
dostarczone przez Zygmunta, przygotowała i wyświetlała Basia Bzymek, odpowiednio komentując ich treść. Pierwszy
filmik trwał 14 minut, a jego akcja toczyła się w ogrodzie Stasi. Widzieliśmy spacerujące grupy założycieli naszego
Koła, którzy jako pierwsi przed wielu laty zjechali do Wisły, zapoczątkowując w ten sposób tradycję naszych
dorocznych spotkań. Oglądaliśmy też początek mszy św. w kaplicy.
Filmik z VII zjazdu trwał 26 minut. Widzieliśmy fragmenty mszy św., słuchaliśmy kazania, ale największe poruszenie
wywołał moment, kiedy w drzwiach kościoła zaczęli pojawić się kolejno uczestnicy, których niestety nie ma już wśród
nas. Kiedy przed oczyma oglądających przesuwały się kolejno od dawna nieżyjące osoby, ze strony oglądających
słychać było szepty: Popatrz to Stasia, a obok niej Danusia Bazielich, to Janeczka Czasławska, ta drobniutka to Gienia
Wawrzycka, a to Kazio Kołodziejczyk, Bronka i Wanda Kwaśnickie, Ania Heinrich, Marysia Rottermund, Adaś Pilszak,
Wacek Fastnacht… Tylu ich było, tylu ich nosimy w sercach i we wspomnieniach…
By nieco rozluźnić atmosferę, wieczór poświęcony został rozrywce. Wszyscy zgromadzili się w sali konferencyjnej
na „Brodzkim wieczorze na wesoło”, by w losowo (mniej lub bardziej) dobranych grupach rywalizować w serii
przygotowanych przez Krysię zabaw. Znalazło się wśród nich
rozwiązywanie krzyżówki, wykreślanki i labiryntu, jak też
układanie
puzzli.
Nad
prawidłowym (i uczciwym!)
przebiegiem zawodów czuwała
niestrudzona komisja, złożona
z trzech panów: Waldemara,
Tadeusza i Ryszarda.

Żadna zabawa nie trwa wiecznie, więc kolejny
dzień znów rozpoczęliśmy od tematów poważnych.
Najważniejszym tematem dnia było wspomnienie o Marysi – profesor Marii Karpluk. Opowiadała
o niej Basia Bzymek, pod opieką której spędziła Marysia ostatni okres swojego bogatego, bez reszty poświęconego
nauce, życia. Profesor Maria Karpluk – dobre, pracowite życie – tak, jakże trafnie, zatytułowała swoją opowieść,
do zapoznania się z którą serdecznie zapraszamy, Basia (
).

Czas mijał szybko, a do omówienia pozostało jeszcze wiele tematów. Czas przeznaczony na głosy uczestników
zmonopolizował Zbyszek Grata, opowiadając zebranym o spotkanej po latach koleżance z brodzkiej podstawówki,
a następnie o swoich przygodach przy organizowaniu Towarzystwa Miłośników Lwowa i KP-W w Brzegu.
Wywiązała się dyskusja o kolejnych zjazdach. Czy je organizować? A jeśli tak, to czy dalej w Wiśle, gdzie po zmianie
kierownictwa hotelu „Start” zrobiło się jakby mniej dogodnie i przyjaźnie? Wszyscy są przekonani, że spotykanie się,
nawet wobec możliwych trudności, ma jednak wielki sens – no i stało się już przecież naszą tradycją.
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Krysia przedstawiła swoją pracę kronikarza Koła, opowiedziała, jak opracowuje kroniki i jakich materiałów
najbardziej potrzebuje, by je stale wzbogacać i rozwijać.
Zaapelowała, a także apeluje i z tego miejsca w sprawozdaniu,
o nadsyłanie wszelkich materiałów, które dotyczą historii brodzkich
rodzin, wspomnień z Brodów, opowieści rodzinnych, zdjęć, słowem
wszystkiego tego, co chcielibyśmy zachować dla następnych pokoleń.
Nie zostawiajmy tego, by niszczało w zakamarkach naszej pamięci!
Chwyćmy za pióra i zacznijmy spisywać to, co pamiętamy z własnych
doświadczeń lub z opowiadań zasłyszanych
od krewnych.
Dyskusje dnia przeciągnęły się poza salę zjazdową – kontynuowaliśmy je w czasie
pożegnalnego ogniska. Zeszłoroczne okazało się tak
wielkim sukcesem, że i w tym roku postanowiliśmy w ten
sposób zakończyć nasz Zjazd. Było wszystko to, co na takiej
imprezie znaleźć się powinno: strzelające w niebo
płomienie, zapach pieczonych kiełbasek, góralska kapela,
dużo śpiewu i tańców w takt skocznych ludowych melodii.

Czwartkowy poranek przyniósł niestety już tylko pożegnania.
Po śniadaniu zaczęli się brodzianie rozjeżdżać do swoich miast, do swoich
domów i do swoich codziennych obowiązków, niosąc w pamięci
wspomnienia tych kilku wspaniałych, spędzonych w gronie przyjaciół dni, a w sercach
nadzieję, że za rok wszyscy znów się tutaj spotkamy.
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PROGRAM XXV ZJAZDU KOŁA PRZYJACIÓŁ BRODÓW
NIEDZIELA 4 czerwca 2017 r.
18.30

jadalnia

KOLACJA POWITALNA

PONIEDZIAŁEK 5 czerwca 2017 r.
8.00

jadalnia

8.45

sala obrad

10.00

kościół

12.00

przed
hotelem
jadalnia

13.00

14.00

sala obrad

ŚNIADANIE
uroczyste otwarcie Zjazdu

Z. Huzarski

msza św. w intencji brodzian – po mszy: złożenie kwiatów na grobie Stasi

pamiątkowe zdjęcie grupowe; zdjęcia indywidualne
OBIAD
rozpoczęcie obrad

Z. Huzarski

wspomnienie zmarłych brodzian

K. Milerska

sprawozdanie z działalności Koła za rok 2016/2017

Z. Huzarski

Co słychać w Brodach?

B. Bzymek

Opieka nad Polakami w Brodach – głos Siostry z Brodów

s. Emanuela

C Z A S W O L N Y -- O D P O C Z Y N E K
19.00

sala obrad

W I E C Z Ó R W S P O M N I E Ń – UROCZYSTA KOLACJA PRZY ŚWIECACH

WTOREK 6 czerwca 2017 r.
9.00

jadalnia

10.00

sala obrad

14.00

jadalnia

15.00

sala obrad

19.00

jadalnia

ŚNIADANIE
„Listy na Kresy: skąd jesteśmy” – widowisko

K. Milerska

„W Brodach po Powstaniu” – odczytanie wspomnień F. Westa

T. Ponikowska

OBIAD
Dwadzieścia pięć lat zjazdów w obiektywie i zza kamery

B. Bzymek

Brodzki wieczór na wesoło: gry i zabawy zespołowe

K. Milerska

KOLACJA

ŚRODA 7 czerwca 2017 r.
9.00

jadalnia

10.00

ŚNIADANIE
Profesor Maria Karpluk – dobre, pracowite życie

B.Bzymek

Dyskusja

Z. Huzarski

Głosy uczestników Zjazdu.
13.00

Jadalnia

15.00

OBIAD
OGNISKO

CZWARTEK 8 czerwca 2017 r.
9.00

jadalnia

Ś N I A D A N I E. Z A K O Ń C ZE N I E XXV Z J A Z D U.
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