RELACJA Z 26 ZJAZDU
KOŁA PRZYJACIÓŁ BRODÓW

Nim zacznę relację ze Zjazdu – a będzie ona wyjątkowo krótka – chciałabym
serdecznie przeprosić wszystkich, którzy czekają na wiadomość od nas tak
długo. Niestety stan mojego zdrowia, wiek i zmęczenie nie pozwoliły mi
wcześniej przygotować wszystkich materiałów, a ilekroć zwracałam się
z prośbą o przejęcie moich obowiązków – napotykałam mur – nie było
chętnych. Tym razem również mimo gorących apeli musiałam sama zająć się
pisaniem. Jedynie Joasia
Nasiek przysłała mi notatkę
(którą w całości zamieszczam)
ze swojego głosu w dyskusji,
a
niestrudzony
Waldek
Zawada – zdjęcia, które od kilku już lat wzbogacają nie tylko
wszystkie sprawozdania, ale również i kroniki. Tej dwójce
serdecznie, gorąco dziękuję.

W NOWYM OSRODKU…
26 Zjazd Koła Przyjaciół Brodów zgromadził nas tym razem
nie jak zawsze w Hotelu Start, ale trochę dalej –
w przepięknie położonym na górskim zboczu, wśród lasów
HOTELU POD JEDLAMI przy ulicy Beskidzkiej 17.
Hotel oferował wygodne pokoje – każdy z balkonem,
z którego od rana można było podziwiać piękno okolic Wisły.
Kawiarenka przed recepcją zapraszała na kawę, herbatę,
soki (naturalnie odpłatnie). Tu też najczęściej zbierali się
uczestnicy zjazdu by porozmawiać, wymienić poglądy lub po
prostu odpocząć w ciszy i spokoju.
Duża, wygodna jadalnia oferowała posiłki obfite,
smaczne,
urozmaicone.
Zadaszony
taras
zapraszał na pogaduszki, lub po prostu do

posiedzenia sobie w miłym towarzystwie.
Jedynym problemem była dość duża odległość od centrum
i położenie hotelu na – niewielkim wprawdzie – wzniesieniu. Było to korzystne dla tych, którzy chcieli
rozkoszować się wspaniałymi widokami, ciszą i spokojem, ale mniej korzystne dla amatorów licznych
rozrywek oferowanych turystom w centrum Wisły. Na szczęście wielu było wśród nas właścicieli czterech
kółek, którzy zawsze chętnie służyli w takich sytuacjach pomocą.

NA POCZATKU…
W Zjeździe uczestniczyło 27 osób – nie
dojechała Ala Wierzbicka i jej dwie wnuczki,
które miały ją dowieźć z Sanoka, Basia
Bzymek z Krakowa z mężem oraz Tadziu
Czasławski z Katowic.
Gościliśmy za to nowego członka naszego
Koła – pułkownika Michała Huzarskiego
z Warszawy, który barwnie i bardzo
ciekawie opowiedział nam o swoim życiu,
dzieląc się wspomnieniami z Brodów, gdzie
się urodził i mieszkał wraz z rodziną.
Zjazd rozpoczął się wspólną kolacją, po której zebranych w sali konferencyjnej
serdecznie powitał Zygmunt Huzarski, rozdał ramowy program (załącznik nr 1),
apelując równocześnie o przestrzeganie dyscypliny spotkań na posiłki i zajęcia
organizacyjne.
Kryśka Milerska pożegnała w imieniu uczestników Koła jednego z najstarszych naszych
członków – pułkownika profesora Antoniego Roguckiego (wspomnienie o prof.
Roguckim – załącznik nr 2). Minutą ciszy i modlitwą „Wieczne odpoczywanie”
pożegnali go zebrani. Pogrzeb prof. Roguckiego odbył się 21 maja 2018 roku na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W imieniu Koła przesłaliśmy na cmentarz kwiaty.
Kryśka również przekazała bądź odczytała pozdrowienia od tych którzy nie mogli być
z nami w Wiśle. Gorące, serdeczne pozdrowienia wraz z życzeniami, owocnych obrad, wspaniałego
wypoczynku przesłała Ala Wierzbicka z Sanoka, Stasia Tymicz z Lublina, Czesław Poźniak
z Tarnobrzegu, Danusia Fudali z Rzeszowa, Ela
Muszyńska z Warszawy, Marysia Górska z Opola.
Terenia Rybak egzekwowała podpisy pod listą
obecności, odbiór identyfikatorów oraz podpisy
pod kartkami z pozdrowieniami.
Przy omawianiu programu poruszono sprawę
wycieczki, o której zorganizowanie upominają się
uczestnicy, a która nie została ujęta w programie.
Zorganizowania jej podjęła się Ninka Kozłowska.

Kolejne dnie to między innymi udział uczestników
Zjazdu we mszy św. w kościółku w Wiśle w intencji
brodzian zmarłych, żyjących w kraju, na Kresach,
chorych. Siostra Inga, która przyjechała aż spod
Wodzisławia, swoim wspaniałym głosem uatrakcyjniła
uroczystość.
Po mszy złożenie kwiatów i zapalenie znicza na grobie
Stasi Valis-Schyleny.
Po powrocie - sesja zdjęciowa, obiad no i obrady,
kontynuowane następnie we wtorek.

W TRAKCIE OBRAD…

A. W czasie obrad, Zygmunt zaproponował, żeby zarejestrować nasze Koło. Podał następujące argumenty:
1) finansowanie działalności z:
- odpisów podatkowych, darowizn i zapisów,
- programów pomocowych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej;
2) występowanie oficjalnie w charakterze stron przy kontaktach z instytucjami państwowymi
i samorządowymi;
3) branie udziału w uroczystościach i delegacjach organizowanych przez instytucje powołane dla kontaktów
z ziemiami naszych przodków.
W dyskusji, która wywiązała się po wystąpieniu Zygmunta, wzięło udział kilka osób, zdania były podzielone.
Kilka osób poparło projekt, większość jednak uważała, że Koło liczy zbyt mało członków (w dodatku
zaawansowanych wiekiem) i nie ma już teraz sensu zmieniać jego statusu.
B. Kryśka Milerska złożyła sprawozdanie finansowe za okres od czerwca 2017 do czerwca

2018 (załącznik nr 3). Zwróciła uwagę, że lista darczyńców jest do wglądu u niej –
podobnie jak lista obecności – nie mogą być one jednak przesłane razem ze sprawozdaniem
(RODO).
Najwyższą pozycję w rozchodach stanowią wydatki na kroniki. Wszystkie kroniki, tak te
ze sprawozdaniami ze wszystkich zjazdów ogólnopolskich i regionalnych oraz z bieżącej
działalności Koła od roku 1993 do 2017, jak i te tematyczne: Brody dawniej i dziś; Historia
brodzkiego kościoła i parafii; Brodzkie nekropolie; Brodzkie rody: opowieści, wspomnienia,
historie, notatki; Oni byli stąd – wspomnienia
o zasłużonych brodzianach; Zdjęcia z albumów mieszkańców
Brodów zostały zeskanowane i umieszczone w Internecie.
Każdy uczestnik Zjazdu otrzymał pamiątkowy pendrive ze
skanami wszystkich tych kronik, dzięki czemu będzie mógł
oglądać i czytać je nie tylko na naszej stronie internetowej,
ale również na komputerze, laptopie, tablecie lub po prostu
na telewizorze posiadającym wyjście USB.
Członkowie Koła, którzy są zainteresowani otrzymaniem
pendrive’a, proszeni są o kontakt z sekretarzem Koła. Gotowe
kroniki, jak i inne materiały archiwalne, zostały przekazane
przewodniczącemu Koła – Zygmuntowi Huzarskiemu.

C. W obradach głos zabrała Joasia Nasiek, omawiając między innymi swoje kontakty z Centrum
Dokumentacji Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń. (załącznik nr 4) .

D. Zygmunt przedstawił obecnym artykuł prof. Niciei „BRODY - MIASTO
GRANICZNE”, zaczynający się od słów: Brody – 95 km. na wschód od Lwowa – to
duże miasteczko, symbol upadłej wielkości. Nie zawsze jednak tak było
(załącznik nr 5) .
E. Kryśka Milerska, zastępując tu Basię Bzymek, przedstawiła sylwetkę Bronisława
Miazgowskiego, brodzianina, żeglarza, marynisty, pisarza,
Międzynarodowego Instytutu Kultury Morskiej (załącznik nr 6).

założyciela

Na zakończenie prelekcji wręczono wszystkim uczestnikom tekst opowiadania
Miazgowskiego pt. ”To lubię, czyli co można zrobić z desek, którymi świat jest zabity”, a zaczynający się tak:
Stałem sobie na mostku pod szlabanem na rogatce, która dzieliła Stare Brody od miasta Brodów i plułem w
leniwy nurt Suchowulki. Nie z pogardy dla bystrości nurtu, który – burozielonkawy i niezbyt wonny – ledwie
się sączył.
Tekst opowiadania dostali uczestnicy Zjazdu na miejscu, pozostali członkowie Koła dostają go wraz z
niniejszym sprawozdaniem. Miłej lektury!

W CHWILACH RELAKSU …
Ninka Kozłowska, tak jak obiecała,
zorganizowała wycieczkę. Pogoda – jak
widać na zdjęciach – wspaniale dopisała,
podobnie jak nastroje wycieczkowiczów.
Kolejka
turystyczna
o
nazwie
„WIŚLAŃSKA
CIUCHCIA”
zawiozła
turystów pod skocznię w Wiśle Malince,
nad wodospad w Wiśle Czarne i nad

zaporę w tym samym miejscu, do rezydencji
Prezydentów RP, pod wiadukt w Wiśle Łabajów, do zabytkowego kościółka w Wiśle Głębcach i wielu jeszcze
innych ciekawych miejsc.

Przyjemnie też spędzili uczestnicy Zjazdu czas na kolacji z grillem
na zadaszonym tarasie ośrodka.

Jak co roku, uczestnicy Zjazdu spotkali się również na tradycyjnym i najbardziej przez wszystkich
oczekiwanym wieczorze wspomnień, znanym powszechnie jako „Kolacja przy świecach”. Salę pięknie
przygotował gospodarz ośrodka.

Przy płonących świecach, pysznej kolacji zakrapianej
dobrym winem, zimnych napojach i nad wyraz kalorycznym
(ale kogo to obchodzi!) torcie z ustrońskiej piekarni „Bajka”
oraz innych smakołykach czas szybko mijał. Były
wspomnienia, trochę śpiewu i zapewnienia, że zobaczymy
się znowu za
rok.

DO
ZOBACZENIA!

Z OSTATNIEJ CHWILI …
Miło nam poinformować, że zaproszenie na kolejny Zjazd przyjął
pan Edward Łysiak, autor „KRESOWEJ OPOWIEŚCI” –
beletrystycznego spojrzenia na polsko-ukraińskie relacje ostatnich
80 lat.
Do tej pory ukazały się trzy tomy tej sagi:
- tom I – „Michał”
- tom II – „Julia”
- tom III – „Nadia”.
Oto co sam autor mówi o swoim kresowym cyklu:
Relacje polsko-ukraińskie, to temat niezwykle skomplikowany.
Mówi się o nich także teraz,
a powodem jest sytuacja u naszego wschodniego sąsiada.
Większość komentarzy ogranicza się jednak do ogólnych stwierdzeń, które dużej części Polaków nie
rozjaśniają tego obrazu. Tak jest zawsze, jeśli na współczesną historię Polski i Ukrainy patrzy się głównie
przez pryzmat ludobójstwa na Wołyniu i we Wschodniej Galicji.
W latach 2002-2011 zgłębiałem ten problem. Czytałem publikacje książkowe i internetowe,
zapoznawałem się ze spisanymi wspomnieniami Polaków mieszkających wśród Ukraińców
w okresie międzywojennym, ale przede wszystkim z nimi rozmawiałem. Starałem się uprzedzić czas, który
systematycznie tych ludzi zabierał. Cztery razy byłem też na Zachodniej Ukrainie. Odwiedzałem miejsca
znane z opowiadań moich rozmówców, obserwowałem przejawy współczesnego nacjonalizmu
ukraińskiego, ale również realizowałem program „Łączy nas wspólna historia", którego celem była
wymiana i wzajemne poznanie się młodzieży polskiej
i ukraińskiej.
Równolegle do tych działań pisałem. Tę skomplikowaną polsko-ukraińską historię ostatnich 80 lat
chciałem przedstawić rzetelnie, zgodnie z prawdą historyczną, ale w formie beletrystycznej. Tak powstała
KRESOWA OPOWIEŚĆ, która 2 września 2013 ukazała się na księgarskim rynku.
Akcja powieści, zapisana na 800 stronach, toczy się w latach 1930-2011. Bohaterowie KRESOWEJ
OPOWIEŚCI zabierają Czytelnika do miejsc, gdzie ciągle słychać szum Prutu i Czeremoszu, gdzie kiedyś
echo powtarzało melodie grane na trembitach, a płajami huculskich połonin cichutko przemykał głos
sopiłek watahów i wiwczarów. Powieść pokazuje tradycje, zwyczaje, sąsiedzkie relacje, przyjaźnie, miłości,
ale i dramat obu nacji wynikający z walki ukraińskich nacjonalistów o niepodległą Ukrainę, mówi o
eksterminacji Żydów galicyjskich.
KRESOWA OPOWIEŚĆ jest także podróżą do krainy Łemków i przybliżeniem kulisów akcji Wisła. Powieść
przedstawia życie przesiedleńców na Ziemiach Zachodnich w powojennym dwudziestoleciu, oraz pokazuje
źródła i przejawy współczesnego nacjonalizmu na Zachodniej Ukrainie.
Mój cel, a dotyczy to polsko-ukraińskich relacji, można opisać takimi słowami:
Poznać, ocalić od zapomnienia, zrozumieć, budować lepszą przyszłość od przeszłości.

Dobrze byłoby, gdybyśmy w miarę możliwości zapoznali się z tymi pozycjami przed spotkaniem z autorem.
Osoby, które nie mają możliwości zdobycia książek, mogą skontaktować się z sekretarzem Koła, Kryśką
Milerską, która jest w posiadaniu egzemplarzy „służbowych” i będzie mogła stopniowo i według kolejności
zgłoszeń przesyłać je zainteresowanym.

