XX Zjazd Koła Przyjaciół Brodów – ZAŁĄCZNIK nr 2.
Pozdrowienia od nieobecnych
1. Serdeczne Ŝyczenia zdrowia, pogody ducha, wielu szczęśliwych lat Ŝycia i spełnienia najskrytszych
marzeń Ŝyczymy kaŜdemu Uczestnikowi spotkania, zaś z okazji XX – go Jubileuszowego Zjazdu
Brodzian owocnych obrad, miłych wspomnień podczas uroczystej kolacji przy świecach, sercem i duszą
jesteśmy z Wami. Niech to spotkanie będzie wyjątkowym dniem w waszym Ŝyciu spędzonym w miłej
rodzinnej atmosferze. Serdecznie pozdrawiamy i mocno ściskamy.
Danka Cymbała-Fudali i Rysia Chmielarz-Krzan

2. Pozdrowienia dla uczestników XX Zjazdu Koła Przyjaciół Brodów – myślami będziemy z Wami
w dniach 3 – 7 czerwca 2012 r. pozdrowienia przesyłają
Stanisława zd. Hrehorowicz Tymicz, Zbigniew Tymicz.

3. Ten wiersz pełen wspomnień przesyłam moim KOCHANYM KRAJANOM – BRODZIANOM z okazji
20 jubileuszowego Zjazdu
„Chcę, Ŝeby w letni dzień,
W upalny letni dzień
Przede mną zŜęto Ŝytni łan,
Dzwoniących sierpów słyszeć szmer
I świerszczów szept i szum
I Ŝeby w oczach mych
Koszono kąkol w snopie zbóŜ.”
Stanisław Wyspiański

Myślami i sercem będę wam towarzyszyła – przesyłając pozdrowienia wszystkim uczestnikom.
Serdecznie pozdrawiam i całuję. .
Danusia Winiecka

4. W 20 – lecie Koła Przyjaciół Brodów, moc gorących Ŝyczeń, spełnienia marzeń, samych cudownych chwil
wspólnie przeŜywanych podczas Zjazdu Brodzian i Sympatyków. Niech to spotkanie umacnia Waszą
przyjaźń i miejcie wiarę nawet wówczas gdy rzeczywistość jest bezlitosna. śyczy Wam Brodzianin
Janek Traczyński

5. śal, Ŝe nie będę mogła uczestniczyć ze wszystkimi w jubileuszowym Zjeździe. Jestem myślami i sercem z
Wami. śyczę owocnych obrad i duŜo radości ze spotkania i wspólnego świętowania. Wszystkich
serdecznie pozdrawiam, ściskam.
Krysia Gieras

6.

Na XX Zjazd w Wiśle
Kochanym Brodzianom, co roku wiernie tu przebywającym i tym, którzy przyjechać z róŜnych względów
nie mogą. Seniorom – z nich najstarszy to Wacek Fastnacht, obecny na wszystkich Zjazdach, niech nam
Ŝyje! I dalej wspiera i ofiarnie towarzyszy! JuŜeśmy się nieco zrobili starsi, tak troszkę, więc wszystkim,
którzy pamiętają brodzkie gimnazja i szkoły powszechne i tym, którzy dreptali w sandałkach po Rajkówce
za małą łapkę trzymani... I tym w sile wieku, którzy od rodziców o Brodach słyszeli ... I tym juŜ
w trzecim pokoleniu, którym o Brodach wspominano, a teraz oni, przez pamięć o dziadziach i babciach
czują się związani z dawnymi ziemiami... I kochanym najmłodszym, co moŜe teŜ w tym dniu do Wisły
przybędą, jeszcze nie rozumiejąc o co w tym Zjeździe chodzi...
Wszyscy niech nam Ŝyją, śpiewają , popijają coś zdrowotnego w tym uzdrowisku!
Czego serdecznie Ŝyczy
Marysia Karpluk (z Krakowa)

