Relacja z XIX Zjazdu Koła Przyjaciół
Brodów
Wisła, czerwiec 2011 r.
Niedziela, 5 czerwca 2011 r.
Już po raz dziewiętnasty (jak ten czas leci!) spotkali się w hotelu „Start”
w Wiśle członkowie Koła Przyjaciół Brodów. Smutne to, że z tych, którzy byli tu 18 lat temu na
I Zjeździe, przyjechał tylko Wacek Fastnacht, a z uczestniczących w spotkaniach od II Zjazdu
obecni byli tylko Zbyszek Kościów z żoną Anną. Inni albo odeszli na zawsze, albo przykuci do
łóżek lub z uwagi na trudności finansowe mogli tylko sercem i myślami być w tym dniu razem
z nami.
Wszyscy brodzianie, którzy przybyli na Zjazd, zebrali się w sali konferencyjnej na kolacji, po
której Zygmunt Huzarski w ciepłych i serdecznych słowach przywitał obecnych, po czym
przedstawił pory posiłków (śniadanie godz. 800, obiad godz. 1400 i kolacja godz. 1900)
i zaapelował o punktualne przychodzenie na nie. Po kolacji - pożegnani życzeniami dobrej nocy –
udali się wszyscy do swoich pokojów na rozmowy – tym razem w małych grupkach.
Poniedziałek, 6 czerwca 2011 r.
XIX Zjazd Koła Przyjaciół Brodów rozpoczął swoje obrady. Po śniadaniu, które zebrani
komponowali sobie sami z obficie zaopatrzonej „szwedzkiej płyty”, Zygmunt uroczyście otworzył
obrady XIX Zjazdu, witając bardzo serdecznie zebranych, życząc im i sobie, by Zjazd ten tak
jak i poprzednie był dla wszystkich miłym przeżyciem i przedstawiając w ogólnych zarysach
program Zjazdu, którego realizacja uzależniona będzie od czasu, jaki zajmą poszczególne
punkty tego programu.
Kryśka Milerska wspomniała tych członków
koła, którzy w bieżącym roku zjazdowym
odeszli od nas na zawsze. I tak:
W lutym b.r. pożegnaliśmy na zawsze
dwoje z najstarszych stażem członków
naszego Koła: ś.p. Kazimierza Kołodziejczyka i ś.p. Danutę Kalitę, z d. Andrzejewską, a w maju b.r. trzeciego z najstarszych członków: ś.p. Józefa Niedźwiedzkiego. Odszedł także mąż Lubomiry
Zassowskiej-Zawiślak. Ich śmierć napełniła
nas głębokim smutkiem i żalem.
Pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

W imieniu członków Koła Przyjaciół Brodów
naszych
drogich
zmarłych
pożegnali,
uczestnicząc w uroczystościach pogrzebowych:
- Kazimierza
Kołodziejczyka
–
syn
Zygmunta Huzarskiego, Michał,
- Danutę Kalitę – Bożena Przybylik,
- Józefa
Niedźwiedzkiego
–
Bożena
Przybylik i Antonina Kozłowska,
- a Henryka Zawiślaka – Joanna Nasiek
i Danuta Gula.
Minutą ciszy i słowami modlitwy „Wieczne odpoczywanie” pożegnaliśmy naszych drogich
zmarłych przyjaciół.

W Zjeździe uczestniczyły 33 osoby. Ci, którzy nie przyjechali, myślami i sercem byli
z nami, przekazując życzenia listownie, telegraficznie i telefonicznie. Marysia Karpluk napisała:

[…] przesyłam na ten wiślański Zjazd 2011 roku najserdeczniejsze pozdrowienia! Wszystkim: seniorom,
jeszcze w Brodach urodzonym i tym, co odziedziczyli po Rodzicach wierność temu jedynemu dla nas
kresowemu miastu.
Serdecznie myślę o tych, którzy ograniczeni lub przykuci do własnych dziupli, łóżek czy foteli jużeśmy nie
mogli przyjechać. Ale sercem jesteśmy z Wami!
A tym, którzy na zawsze odeszli: wieczne odpoczywanie Polakom, wicznaja pamjat` - Ukraińcom, którzy
nas przed niebezpieczeństwem ostrzegali, błogosławiona pamięć Żydom, którzy skazani byli na śmierć za to,
że byli Żydami.
Wszyscy żyli kiedyś razem, a kolejne wojny przyniosły nieszczęścia i nienawiść.
[…] Niech pozostanie w nas przyjaźń i spokój i – jeśli Bóg pozwoli – niech trwa
nasza Brodzka wspólnota jak najdłużej!
Czego życzy Wam i sobie Wasza
Marysia Karpluk
z Krakowa
Tadeusz Marszał życzył członkom Koła dalszego sprawnego działania, dobrego zdrowia,
doczekania jubileuszowego XX Zjazdu i oświadczył, że problemy Koła są jego problemami.
Siostry Sercanki podziękowały za trudy i pamięć o nich i życzyły nam wszystkim, by obfite
błogosławieństwo towarzyszyło brodzianom każdego dnia i wynagrodziło im wszelką dobroć.
Franek i Jadzia Gratowie przysłali jak zawsze telegram z życzeniami zdrowia, owocnych
obrad i miłych spotkań.
Serdeczne pozdrowienia i uściski na pięknych, ozdobnych
kartkach przysłały Danka
Cymbała-Fudali z Przemyśla i Zosia Leszczyńska z Opola.
Zbiorowe pozdrowienia z zapewnieniem, że sercem i myślami są z nami przysłały również na
ozdobnej
kartce: Ryśka Chmielarz-Krzan, Eugenia Zagórska-Junak, Roma ZagórskaFreudenberger, Zofia Antonicka-Starzyk i Danka Cymbała-Fudali.
Pozdrowienia od mieszkanek Warszawy: Heleny Grochal, Wiktorii Krajewskiej, Jadwigi
Walkowiak, Wandy i Halszki Żuromskich i Stefanii Niedźwiedzkiej przekazała zebranym Bożena
Przybylik.
Telefoniczne pozdrowienia na ręce Zygmunta Huzarskiego i Kryśki Milerskiej
przekazali: Jan Traczyński, Janina Czasławska, Anna Kędzierska, Czesław
Poźniak, Marian Stocki, Wilhelm Dudek i Antoni Rogucki. Zbyszek Grata
przekazał pozdrowienia od Marysi Górskiej i sióstr – Zofii Górnickiej i Marii
Kaczmarek.
W czasie przekazywania pozdrowień dla uczestników Zjazdu, Kryśka Milerska nawiązała
telefoniczną rozmowę z Danusią Bazielich, przekazując jej serdeczne pozdrowienia od zebranych
na sali członków Koła. Danusia przekazała pozdrowienia uczestnikom XIX Zjazdu, życząc
wszystkim zdrowia, pogody ducha, spokoju, radości ze spotkania i wielu innych miłych
wspomnień ze Zjazdu, zapewniając, że sercem i myślami jest razem z nami.
O godz. 1100 w kościele w Wiśle odprawiona
została Msza św. w intencji zarówno zmarłych
jaki i żyjących w Polsce, w Brodach i w
różnych częściach świata brodzian. Na prośbę
ks. proboszcza Janka
Nasiek opracowała
materiały
na
tematy
brodzkie,
które
wykorzystał ks. wikary w swojej homilii
(patrz załącznik nr 1).
Jak zawsze przeszliśmy po mszy na
cmentarz, gdzie Zygmunt złożył w imieniu
Koła kwiaty na grobie dr Stasi Schyleny-Valis
– założycielki naszego Koła. Tak na mszy, jak

i na cmentarzu była z nami córka Stasi Renata Valis-Majewska.
Po powrocie do hotelu pozowaliśmy do pamiątkowego zdjęcia – tym razem wewnątrz budynku,
w sali konferencyjnej, ze względu na padający na dworze deszcz (patrz załącznik nr 2).
Po obiedzie i krótkim odpoczynku obrady zostały wznowione. Na prośbę Zygmunta, który nie
czuł się dobrze, Kryśka Milerska omówiła krótko działalność Koła w okresie międzyzjazdowym. I tak:
- Utrzymywano kontakt z siostrami sercankami w Brodach, przekazując na ich ręce środki
finansowe na organizację Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych dla dzieci i osób
starszych oraz doraźną pomoc pozostającym pod ich opieką mieszkańcom Brodów.
- Przygotowano Zjazd w Wiśle (uzgodniono termin, pokoje, wyżywienie, wycieczki, autokar,
a także mszę w intencji zmarłych i żyjących brodzian oraz przygotowano niezbędną
dokumentację).
- Opracowano i wysłano członkom Koła sprawozdanie z XVIII Zjazdu, kartki
z pozdrowieniami, kartki z życzeniami świątecznymi i zaproszenia na XIX Zjazd.
- Odbyły się dwa zjazdy regionalne: we Wrocławiu i w Katowicach.
- W miarę napływu materiałów uzupełniano kroniki: tak zjazdową, jak i znanych brodzian
i miasta.
- W minionym okresie dało się zauważyć duże zainteresowanie stroną
internetową naszego Koła. Cały szereg osób przysłało e-maile na nasz
adres internetowy, poszukując informacji o swoich brodzkich przodkach.
Nasza pomoc polegała na skontaktowaniu ich z osobami, które mogły
udzielić im jakiejkolwiek informacji. Niestety, tych, którzy mogliby nam
pomóc w tej kwestii jest coraz mniej.
Odrębnym problemem, z którym borykamy się od wielu lat, jest sprawa brodzkiego
cmentarza wojskowego. W zastępstwie Ani Kędzierskiej działania naszego Koła w tej sprawie
omówiła Terenia Ponikowska. Przedstawione zostały one szczegółowo w załączniku nr 3.
Sprawozdanie z finansowej działalności Koła w minionym roku sprawozdawczym przedstawiła
Kryśka Milerska, która w roku 2009 przejęła funkcję skarbnika Koła od Joli Wróblewskiej.

Przychody wyniosły
w tym: wpłaty darczyńców na Koło
wpłaty darczyńców na kościół
wpłaty za zdjęcia
wpłaty za płytki z hymnem
odsetki bankowe
saldo z ubiegłego roku
Rozchody wyniosły
w tym: pomoc brodzianom
wydatki administracyjne
wydatki na prowadzenie kroniki
zakup kwiatów na pogrzeby
opłata za Internet
wywołanie zdjęć i nagranie płytek
opłaty bankowe
Saldo na rok przyszły
w tym: na kościół
na Koło

9.917, 89 zł
7.838,50 zł
1.330,00 zł
208.00 zł
68,00 zł
0,49 zł
472,90 zł
5.144,19 zł
1.750,00 zł
1.626,37 zł
695,00 zł
325,00 zł
360,00 zł
311,72 zł
76,10 zł
4.773,70 zł
1.330,00 zł
3.443,70 zł

Listy darczyńców tak na Koło, jak i na kościół udostępnione zostały uczestnikom Zjazdu do
wglądu w czasie obrad i stanowią odrębne załączniki niniejszego sprawozdania.

Tak jak zawsze, część pieniędzy (pozycja: pomoc brodzianom) przekazana została – jak już
wspomniano wcześniej – siostrom sercankom w Brodach na zorganizowanie Świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocnych dla dzieci i ludzi starych i doraźną pomoc dla nich. Dostarczono też
siostrom żywność, środki czystości i artykuły szkolne na potrzeby ich podopiecznych. Przekazano
też w ubiegłym roku pieniądze na zakup zniczy, które siostry zapaliły w dniu Wszystkich
Świętych na mogiłach żołnierskich na cmentarzu wojskowym.
Wydatki administracyjne i na kronikę to zakup papieru, kolorowych kartonów, czarnego
i kolorowego tuszu do drukarki i kserokopiarki, wywoływania i skanowania zdjęć do sprawozdań
i do kroniki, na druk kartek z życzeniami świątecznymi, na zakup kopert i znaczków na
korespondencję z członkami Koła itp. W ub. roku wysyłano korespondencję do 93 członków Koła.
Całość materiałów, zarówno tych wysyłanych do członków Koła, jak i wykorzystywanych do
bieżącego uzupełniania kronik, drukowana, kserowana i skanowana była na prywatnym sprzęcie
Kryśki Milerskiej, co znacznie obniżało koszty.
Wydatki na internet to opłata za roczny abonament, opracowywanie i prowadzenie na
bieżąco strony internetowej.
Sprawozdanie z działalności regionów złożyli jej przewodniczący: Teresa Ponikowska, Alicja
Wierzbicka, Bożena Przybylik, Wiesław Zacharski i Kryśka Milerska. W dwóch regionach
(dolnośląskim i górnośląskim) odbyły się w marcu spotkania. Sprawozdania z nich dołączone
zostały do niniejszej korespondencji. Pozostałe regiony nie miały wprawdzie spotkań, ale ich
członkowie i przewodniczący utrzymują z sobą bardzo ścisły kontakt, najczęściej telefoniczny.
Ważne to jest szczególnie dla osób starszych, dla których jest to często jedyna droga aby
dowiedzieć się, co się dzieje w naszym Kole.
Wieczorem uczestnicy spotkali się na
wspólnej kolacji, tym razem w hotelu, gdzie
do późnych godzin, przy lampce wina,
wspólnym śpiewie – prowadzonym jak
zawsze przez Zbyszka Gratę – wspominano
poprzednie Zjazdy, wspólnych znajomych
i lata spędzone w ukochanych Brodach. Miłym
akcentem wieczoru było złożenie życzeń Heli
Cop, która w tym właśnie dniu obchodziła
swoje 84 urodziny.
Wtorek, 7 czerwca 2011 r.
Dzień ten zapisał się w pamięci uczestników
Zjazdu wspaniałą atrakcją: O godz. 930 wygodnym
autokarem udali się uczestnicy malowniczą trasą
przez Wisłę-Czarne do zameczku Prezydenta
w Wiśle, zbudowanego przed II wojną światową
dla prezydenta Ignacego Mościckiego.
Oprowadzeni przez bardzo dobrą przewodniczkę zwiedzili tzw. Górny Zamek i znajdujący
się w pobliżu mały, drewniany, uroczy kościółek.

Drugim
etapem
wycieczki
było
zwiedzenie dworku Kossaków i muzeum Zofii
Kossak-Szczuckiej w Górkach Wielkich koło
Skoczowa. Wnętrze dworku, po którym
oprowadzała nas wnuczka Zofii KossakSzatkowskiej
(po
pierwszym
mężu
Szczuckiej) Anna Fenby-Taylor, to przede
wszystkim multimedialna wystawa, z której
można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy

nie tylko o pisarce, ale i jej rodzie. Na piętrze
wisi
fototapeta,
przedstawiająca
bracibliźniaków – Wojciecha i Tadeusza Kossaków.
Ten drugi był ojcem pisarki.
Na zakończenie zwiedzania dworku miła
niespodzianka: można było kupić książki Zofii
Kossak z wpisaną na miejscu przez jej
wnuczkę Annę dedykacją, z czego z czego
skwapliwie skorzystała większość naszych
wycieczkowiczów.
Obok dworku znajduje się niewielki parterowy
budynek, w którym do śmierci mieszkała
p. Zofia, a który pełni obecnie funkcję
muzeum pisarki; muzeum to zwiedzili
również uczestnicy wycieczki, wysłuchując
z uwagą ciekawych opowieści o pisarce.
Po wycieczce obiad, krótki odpoczynek i kolejne spotkanie w sali konferencyjnej.
W następnym punkcie programu Bożenka Przybylik i Nina Kozłowska opowiedziały o swoim
udziale w imprezach zorganizowanych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zaproszenia
na obie imprezy otrzymał Zarząd naszego Koła.
Bożenka wzięła udział w uroczystościach rocznicowych, upamiętniających tragedię Huty
Pieniackiej. Wstrząsający i bardzo ciekawy program obejmował m.in. projekcję filmu „Skrawek
piekła na Podolu”, relacje świadków, wykłady, wystawę, relację ze zlotu motocyklowego w Hucie
Pieniackiej.
Nina Kozłowska wzięła udział w II Muzealnym Spotkaniu z Kresami. W bogatym programie
spotkania m.in. prelekcje znanych historyków sztuki, architektów, historyków.
Na poprzednich Zjazdach przedstawiane były sylwetki wybitnych, nieżyjących już brodzian.
Zapisali się oni złotymi zgłoskami w dziejach naszego kraju. Teraz przyszła kolej na przyjrzenie
się postaciom tych brodzian, którzy żyją wśród nas, działają, odnoszą sukcesy na polu nauki
i kultury. Należą do nich: prof. Maria Karpluk, prof. Antoni Rogucki i człowiek, o którym
mówiliśmy na obecnym Zjeździe: Zbyszek Kościów. Znamy go jako autora książek o Brodach,
Zeszytów Brodzkich, a jednak mało wiemy o jego osiągnięciach jako badacza i popularyzatora
kultury muzycznej polskich Ormian, Połabian i Łużyczan. Jego sylwetkę przedstawiła Ninka
Kozłowska w oparciu o szkic biograficzny opracowany przez Barbarę Mażak i zamieszczony
w formie przedmowy do wydawnictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w r. 2010
p.t. Zbigniew Kościów. Muzyk, pedagog, publicysta. Bibliografia. Wystąpienie Ninki zakończyły
gromkie brawa dla obecnego na Sali Zbyszka (pełny tekst szkicu B. Mażak zamieszczony został
na naszej stronie internetowej i w Kronice.
Był to ostatni punkt zjazdowego programu. Jeszcze tylko na zakończenie Zygmunt Huzarski
zaprosił obecnych do udziału w wycieczce do Brodów i okolic, z prośbą, by zgłoszenia udziału
przesłać do niego najpóźniej do końca lipca.
Nastąpiły teraz pożegnania i życzenia
2012 r. na kolejnym, jubileuszowym
Zygmuntowi Huzarskiemu za
wszystkim nam tylu wspaniałych atrakcji
w tym miejscu najserdeczniejsze,
Mamy nadzieję, drogi Zygmuncie, że
otaczał nas swoją troskliwą opieką.

ponownego spotkania za rok, w czerwcu
XX Zjeździe naszego Koła.
zorganizowanie Zjazdu i zapewnienie
i niezapomnianych przeżyć składamy
najgorętsze podziękowania.
będziesz przez wiele jeszcze lat
Za wszystko dziękujemy!

DO ZOBACZENIA W BRODACH, NA ZJAZDACH REGIONALNYCH I ZA ROK W WIŚLE!
www.brodzianie.one.pl / e-mail: brodzianie@gmail.com

