SPRAWOZDANIE
z XXVII Zjazdu Koła Przyjaciół Brodów
Wisła, 2-6 czerwca 2019 r.
Tegoroczne Spotkanie Ogólnopolskie w Wiśle różniło się
od dotychczasowych tym, że odbyło się bez udziału w bezpośrednich
działaniach organizacyjnych Krysi Milerskiej, a także tym, że w tym
roku po raz pierwszy nie przyjechał Zbyszek Grata. Przyzwyczajeni
byliśmy do ciągłej obecności tych obu osobowości i wchodziliśmy
w harmonogram przewidzianych dla nas zajęć z lekkim
zaniepokojeniem – czy damy radę bez potknięć ten plan
zrealizować???
Teraz,

po

zakończeniu naszego Spotkania, możemy już
odetchnąć – UFF!!!! Udało się! Z pewnością
największe brawa należą się naszemu
Prezesowi i głównemu organizatorowi Zjazdu,
Zygmuntowi
Huzarskiemu,
niemniej
jednak ważne jest, że poruszał się w aurze
wszechstronnego wsparcia, to znaczy, że
myślami i sercem z nami była Krysia M., że mógł liczyć na każdą
pomoc, w każdym momencie, od każdego z Uczestników Zjazdu!

Termin przebywania na Zjeździe w Wiśle był pozostawiony
uczestnikom
do wyboru: pobyt trzydniowy albo czterodniowy, z tym że pobyt
trzydniowy wyczerpywał zaplanowany porządek zajęć, natomiast
ci, którzy nie zostawali na dzień czwarty, mogli żałować
dłuższego czasu osobistych rozmów, żałować dłuższego relaksu. Nasz Prezes oczywiście
towarzyszył nam od pierwszych chwil rozpoczęcia Spotkania do zakończenia dnia
czwartego.
Przyjeżdżaliśmy do Ośrodka w niedzielę sukcesywnie,
w zależności od posiadanych środków transportu, od planu
przyjazdów pociągów, od pokonywania zastawionych na nas przez
drogowców pułapek (mijanek na przebudowywanej szosie w Wiśle).
Na Uroczystej Kolacji zebraliśmy się jednak w komplecie
(siostrzyczki Janka i Danusia z domu Karpackie planowo celowały na poranek
poniedziałkowy).
Pierwszym zadaniem każdego z nas, zaraz po wejściu w progi Ośrodka, było
staranie, aby skrzętne wypełnić (pod bacznym okiem Hani Binasiewicz) swoimi
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nazwiskami przygotowaną przez Krysię M. listę obecności oraz sprawnie odebrać w
recepcji klucze do przeznaczonych dla nas przez Zygmunta H. pokojów. Po zawieszeniu
na szyi „smyczy” wizytówki z własnym imieniem i nazwiskiem, ozdobionej
emblematem tegorocznego Zjazdu, wraz ze „smyczą” klucza/karty magnetycznej do
pokoju, byliśmy już „u siebie” w Naszym Ośrodku, doceniając jego komfort.
Pierwszy posiłek (kolację niedzielną) serwowano w formie bufetu, choć niektórzy z
nas już wcześniej skonsumowali indywidualnie zamówione danie obiadowe. Dobrego
jedzonka
było
pod
dostatkiem.
Nawzajem
wszyscy
się
witali,
wymieniając serdeczne słowa powitania
i wzajemne uściski. Zapanowała, jak
zwykle bywało, WIELKA RADOŚĆ!
Wtedy to mieliśmy pierwszą okazję
poznać zaproszonych gości: państwa
Wandę i Edwarda Łysiaków. Od
pierwszych chwil nasi Goście stali się
jednymi z nas. Myślę, że tak jak my Ich
polubiliśmy, tak i Oni nas polubili, gdyż
spędzali z nami wiele czasu, nie tylko
ten przeznaczony dla Pana Edwarda na prelekcję o jego książce o tematyce kresowej.
W poniedziałek rano po śniadaniu pojechaliśmy samochodami, w różnych
konfiguracjach osobowych, do kościoła na godz. 10, na zamówioną w intencji
brodzian mszę św. Odprawiał ją młody ksiądz, który powiedział mi przed rozpoczęciem
celebry, że wie kim jesteśmy, bo zaznajomił się z naszą stroną internetową. Jak
dawniej, wypełniliśmy wszystkie ławki w kościele
(oczywiście nie siedząc ściśle). Udział we mszy św.
wzięła też córka p. Stasi Schyleny. Na grobie Stasi
S. złożyliśmy piękny bukiet białych kwiatów,
o które zadbał Zygmunt. Przybył też Pan Fotograf,
nasz „stary znajomy”, i starał się w kościele i przed
kościołem zrobić różne ujęcia zdjęć - pamiątek
z 2019 r.

Po
obiedzie
ustawiał
nas
z atencją w tym samym miejscu
przed Ośrodkiem, co
w roku
ubiegłym - przed figurą Hutnika,
gdzie
kwietnik
tworzy
różnicę
poziomów gruntu imitującą schody,
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co pozwoliło tak ustawić naszą grupę, aby wszystkie uśmiechnięte buzie były widoczne.
Wywołane zdjęcia mogliśmy kupować już tego samego dnia, wieczorem.
Spotkanie w sali projekcyjnej po obiedzie w poniedziałek było faktycznie
oficjalnym otwarciem Zjazdu, sprawnie i zgrabnie przeprowadzonym przez Zygmunta
Huzarskiego. Przekazał pozdrowienia od tych osób, które na Zjazd nie mogły przyjechać:
Krysi Milerskiej, Zbyszka Graty, Basi Bzymek i innych. Tradycyjne słowa pozdrowień
od nas, skierowane do tych członków Koła,
którzy nie byli z nami fizycznie, tylko
metafizycznie (tj. myślami), podpisywaliśmy hurtem w każdej wolnej chwili
i
Zygmunt
H.
wrzucił
te
kartki
z pozdrowieniami do skrzynki pocztowej
już tego samego, bądź następnego dnia!
Zygmunt H. przedstawił osoby, które
przyjechały na Zjazd po raz pierwszy:
młode małżeństwo z Warszawy, Grażynę
i
Waldemara
Kawków,
których
zainteresowanie
naszym
istnieniem
wzmogły bliskie więzy krwi Waldka Kawki z rodziną Huzarskich! Pan Waldemar Kawka w
dalszej części obrad przedstawił nam historię swojej rodziny, drogę kariery zawodowej,
zainteresowania itp. Nasze Koło tym samym zostało wzbogacone o uczestników
kolejnego pokolenia.
Nasz Prezes przedstawił oficjalnie Państwa Wandę i Edwarda Łysiaków
i to właśnie Pan Edward Łysiak rozpoczął część naukowo-oświatową Zjazdu, przybliżając
genezę swojej trzytomowej powieści. Każdy z nas doświadczył, że nie w pełni
poznane przez nas losy dziadków, ojców, jakich
doświadczyli na polskich kresach w czasach
wojennych
i
wcześniej,
w
latach
przedwojennych, korciły, aby je poznać
dokładnie.
Podobnie
Pan
Edward
Ł.
po zgłębieniu historii rodzinnej, wzbogaconej
wiedzą
uzyskaną
w
bibliotekach,
IPN,
o większej perspektywie historii kresowej,
zapragnął
utrwalić
ją
dla
potomności
w postaci powieści beletrystycznej, którą
mogłoby się zainteresować szersze grono
czytelników, nie tylko ci, którzy zdobywają
suchą wiedzę historyczną. I to mu się
wyśmienicie udało! Dowiedzieliśmy się, że losy bohaterów tej powieści nie są fikcją
literacką, lecz zawierają autentyczne wydarzenia i sylwetki ludzi z Pokucia, którzy
musieli stawić czoła całemu złu, jakie niósł czas wojenny: bestialskim czynom dwóch
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najeźdźców na
różnorodnego
dokonywanym
przedstawiając

państwo polskie, wojsk niemieckich i armii rosyjskiej, względem ludności
pochodzenia: polskiego, żydowskiego, ukraińskiego, oraz zbrodniom
przez siły zbrojne band prezentujących nacjonalizm ukraiński. Autor
zdarzenia tamtych strasznych czasów, z dużą mocą podkreślał, iż nie
można utożsamiać z wszystkimi mieszkającymi
na kresach Ukraińcami bestialskich mordów na
ludności polskiej. Ujął w powieści autentyczne
zdarzenia, w tym dobre czyny, przypadki
ratowania Polaków przez ludność ukraińską. A
było to w czasach, gdy wszyscy mieli
świadomość, iż za pomoc udzieloną Polakom
Ukraińców karano śmiercią!

Autor opowiedział nam o swojej pracy nad
tą książką. Wiedzę na temat strasznych
wydarzeń dostarczali mu świadkowie, którzy
przeżyli ten czas. Spotykał się z nimi w latach
2004, 2005, 2008 i 2011 na Pokuciu (zachodnia
Ukraina), gdzie przed wojną, we wsi Rybaki
(Rybno) mieszkały jego babcia i mama.
Spotkania te odbywały się w bardzo dobrej,
pełnej zrozumienia atmosferze. Mieszkańcy
Rybna wystąpili z propozycją zbudowania kapliczki w miejscu spalonego kościoła. Prócz
tego postawili tam pomnik dla upamiętnienia wspólnego życia na tych ziemiach
z napisem na biało-czerwonym tle „Z WAMI DO 1944”. Bardzo uroczyste
poświęcenie pomnika odbyło się w 2011 roku. Autor omówił treść wszystkich trzech
tomów powieści: „Michał”, „Julia”, „Nadia”. Nadmienił, że miał problemy z wydaniem
tych książek, ale później w czasie spotkań z czytelnikami spotkał się z dużym
zainteresowaniem i uznaniem, a profesor Nicieja ocenił jego książkę za najlepszą
powieść poświęconą tej tematyce.
W nawiązaniu do tej opinii głos zabrała Janka Karpacka, która oceniła „Kresową
opowieść” jako bardzo wiarygodną. Wspomniała o podobnych kłopotach przy wydawaniu
swojej książki poruszającej podobne problemy, którą w końcu wydała na własny koszt.
Dużym urozmaiceniem obrad była niespodzianka przygotowana przez Pana
Edwarda Łysiaka, mianowicie konkurs na temat Brodów. Był to opracowany przez niego
test składający się z wielu pytań, uczestnicy mieli za zadanie wybrać z kilku podanych
wersji prawidłową odpowiedź, lub uzupełnić tekst brakującą informacją. Ci z
uczestników, którzy próbowali posłużyć się znajomością „wujka Google” honorowo nie
poddali swoich prac ocenie. Konkurs wygrała Ala Wierzbicka!
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Zwyciężczyni wśród bardzo życzliwych braw odebrała
przyznaną przez autora nagrodę – trzy tomy „Kresowej
opowieści ”z piękną jego dedykacją. Kilkoro uczestników
zjazdu kupiło tę powieść.
Wielką atrakcją spotkania był wyłożony do wglądu
album, przygotowany przez Krysię Milerską i jej córkę
Anię, poświęcony zmarłym brodzianom. Jest to zbiór
fotografii nadesłanych przez rodziny, przedstawiający
groby brodzian na różnych cmentarzach w Polsce i za
granicą.
Dzień ten zakończyła UROCZYSTA KOLACJA PRZY ŚWIECACH, w której udział
wzięła Danusia, córka Ali Wierzbickiej. Podczas kolacji zrobiliśmy NIESPODZIANKĘ
dwojgu Jubilatom (dziewięćdziesięciolatkom), Ali Wierzbickiej i Zbyszkowi
Kościowowi, podając do stołu dwa torty z zapalonymi świeczkami i wręczając stosowne
upominki: Ali bukiet kwiatów a Zbyszkowi buteleczkę wyśmienitego winka!
Odśpiewaliśmy Jubilatom kilka pieśni, życząc dalszych wielu lat spokojnego życia
(oczywiście w naszym towarzystwie!).

W
drugim
dniu
po
śniadaniu
pożegnaliśmy
wyjeżdżających państwa Łysiaków i udaliśmy się na kolejny
cykl naszych obrad.
Hania Fastnacht przedstawiła nam postać Zdzisława
Maja, brodzianina, którego losy wyszukała na prośbę Krysi
Milerskiej. Hania dowiedziała się od księdza IsakowiczaZaleskiego, że zmarł były prezes Bractwa Kurkowego, który
urodził się w 1934 roku w Brodach, działał jako prezes
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Bractwa w latach 90-tych. Był to człowiek bardzo pracowity, wpływowy, niezwykle
życzliwy i serdeczny, z wielką pogodą ducha. Zostając w 1998 roku królem kurkowym,
przyjął miano „Odnowiciel Pogodny”. Znany był z powiedzonka, którym rozładowywał
napięcia: „Chłopie, nie martw się, ważne żebyś długo żył i miał za co”. Właściwie
opowieść o Zdzisławie Maju była pretekstem do przedstawienia nam działalności
i znaczenia Bractwa Kurkowego (zał. nr 2). Wykład ten był bardzo ciekawy i pouczający.
Hania F. zażartowała, że więcej może powiedzieć na temat Bractwa niż na temat
głównego bohatera wykładu (nie udało się jej nawiązać kontaktu z córką pana Maja),
co kojarzy się ze znanym dowcipem na temat egzaminu z zoologii (profesor miał
zwyczaj pytania tylko o robaki, więc student, który wykuł ten temat, gdy usłyszał
niespodziewane pytanie o budowę słonia, zaczął: „Słoń to duże zwierzę, które ma długą
trąbę podobną do robaka. A robaki dzielą się na…”).
W nawiązaniu do opowieści Hani Fastnacht, Teresa Ponikowska
w kilku zdaniach opowiedziała o swoim wrażeniu, jakie na niej przed
kilkoma laty zrobiło Bractwo Kurkowe w Krakowie w czasie procesji
Bożego Ciała wyruszającej z katedry Wawelskiej. Wspaniałe barwy
strojów i sztandaru, godność przedstawicieli.
Hania F. poinformowała na zakończenie,
że poznała stryjeczną wnuczkę Antoniego
Berezowskiego, od 1928 roku nauczyciela w
Brodach. Z pewnością dowiemy się o nim więcej na kolejnym
spotkaniu.
Następnym
omawianym
tematem
były
sylwetki
ciekawych i zasłużonych brodzian, które wybrał i przedstawił
Zbyszek Kościów. Nie zdecydował się jednak osobiście zabrać
głosu, tylko odpowiednie fragmenty książki i artykuły
przeczytała Nina Kozłowska.
Stanisław Głowa w powieści pt. „Mrok i Mgła nad Auschwitz, Wspomnienia więźnia
20017 wśród osób” wyd. Replika, wśród tych, których pamięć
pragnął zachować dla potomności, wymienił dr. Henryka
Suchnickiego. Był to lekarz wojskowy w randze kapitana
(czy majora) który przybył do Obozu Zagłady transportem
lubelskim.
Autor
użył
dla odzwierciedlenia tej postaci słowa „przemiły kolega”, cyt.:
„był nad podziw usłużny, dobry lekarz, cieszył się wielką
sympatią” …” w pracy niezmożony, potrafił badać chorych cały
okrągły dzień, zmuszając mnie do wpisywania danych do kart
chorobowych”.
Autor
wspominał,
że
lekarz
ten
był
nieprzejednanym wrogiem złodziei, zwłaszcza chleba. Stale
pouczał przyłapanego na kradzieży, wygłaszając formułę
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że kradnąc choremu chleb, kradnie się mu życie. Jeżeli nocą usłyszał okrzyk „złodziej”
zrywał się z posłania i pędził w tamtą stronę. Lecz właściwie to nie pędził tylko skakał,
gdyż podobnie jak inni więźniowie, dla obrony przed pchłami i pluskwami, nocną porę
spędzał zamknięty w poszwie! Autor wspominał też, że nieraz zdarzało się, iż koledzy
wznosili dla kawału okrzyk „złodziej”, żeby pośmiać się z tak humorystycznie
wyglądającej skaczącej postaci. Niestety ten lekarz nie doczekał się końca wojny ani
powrotu do armii. W 1942r w odwecie za ucieczkę dwóch więźniów, którzy niedługo
po ucieczce, na wolności organizowali partyzantkę i wysadzali pociągi z amunicją,
Niemcy
postanowili
rozstrzelać
wszystkich
więźniów
Oświęcimia pochodzących z transportów lubelskich. Wśród
nich i Henryka Suchnickiego. Ci zaś nie chcieli tanio oddać
życia, bez walki ! Wzniecono wielki, heroiczny bunt
więźniów, który krwawo został stłumiony. Autor sam widział
jak 200 zwłok wozami przewożono do Brzezinki.
Drugie wspomnienie, opracowane według artykułu
prof. Andrzeja Targowskiego „Pan Twardowski na Księżycu”
(publ. PAUza nr 22-29 z grudnia 2016), dotyczyło polskiego
inżyniera Henryka Hawrana, urodzonego w 1926 roku w
Brodach. Miał 13 lat, gdy został wyrwany z rodzinnego
miasta przez NKWD i wywieziony wraz z rodziną na Syberię.
Tam musiał pracować jak dorosły, był dwa razy bliski śmierci
z wycieńczenia i chorób. Codziennie, budząc się rano
w baraku, znajdował wokół siebie zmarłych kolegów, których ciała pomagał wrzucać do
dołów z wapnem. Przeszedł drogę do Uzbekistanu, gdzie formowała się Armia Andersa
(„wyszedł żywy” i stamtąd, gdzie w ciągu kilku tygodni zmarło 7000 Polaków z
wycieńczenia i chorób). Został wcielony do organizującego się Wojska Polskiego i
nieludzką ziemię opuścił przez Morze Kaspijskie na statku/cysternie wypełnionym do
granic możliwości. Wędrówka nastoletniego Henryka przez Iran, Irak, Egipt zakończyła
się w Palestynie. Tam ukończył Junacką Szkołę Kadetów. Potem wyjechał do Anglii,
gdzie odbył służbę wojskową w Royal Air Force początkowo jako starszy szeregowy,
potem kapral. Za wzorową służbę został odznaczony medalami polskim i brytyjskim. Po
zakończeniu wojny Rząd Polski na Uchodźstwie umożliwił mu odbycie studiów
politechnicznych. Jako inżynier mechanik przez 12 lat pracował w Anglii w sławnej firmie
lotniczej de Havilland. Potem przeniósł się do Kanady, gdzie pracował 3 lata, następne
30 lat przepracował w Stanach Zjednoczonych, w stanie Michigan, w mieście Kalamazzo.
Pojazd kosmiczny, zaprojektowany przez Hawrana i wykonany w jednym z centrów
badawczych NASA, został wysłany na Księżyc. W latach 1966-1968, po 65 godzinach
podróży z Ziemi, na Księżycu lądowały kolejne jego implementacje (ich koszt wyniósł
469 mln USD). Pojazd ten zbierał informacje o warunkach lądowania na Księżycu,
czy będzie możliwe miękkie lądowanie na Księżycu przez pojazd Apollo, oraz gdzie
lądowanie będzie najkorzystniejsze. Dane te zostały wykorzystane w programie Apollo.
Misja Apollo 12, która miała miejsce w październiku 1969 r., sprowadzała się do tego, że
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astronauta Dick Gordon dotarł do pojazdu Hawrana
Surveyor 3 pozostającego na Księżycu od 1967 r.
Następnie Hawran wykorzystał swoje umiejętności przy
projektowaniu samolotów typu F 16. Samoloty te teraz
bronią
polskiego
nieba
i powinniśmy pamiętać, że w nich zawarta jest
inżynierska myśl Polaka z Brodów.
Z

treści
zawartej
w
innym
źródle,
artykule
prof. Ryszarda Tadeusiewicza (publ. Gazeta Krakowska z 31.05. 2017 r.),
dowiedzieliśmy się, że sonda Surveyor oparła się na powierzchni Księżyca trzema
szeroko rozstawionymi nogami, które zaprojektował inż. Henryk Hawran. I to
był właśnie ten polski element sondy! Było to bardzo wymagające zadanie: trzeba
było tak zaprojektować kształt „stóp” lądownika oraz ich hydrauliczne sterowanie, aby
sonda mogła stanąć stabilnie na dowolnym gruncie: niezależnie od tego, czy będzie to
pył, czy twarde kamienie, niezależnie od stopnia nachylenia powierzchni! Lądownik miał
stać prosto, bo zainstalowana kamera wymagała położenia pionowego z uwagi na
zamontowane nad nią lustro, które umożliwiało wówczas sfotografowanie przestrzeni
wokół lądownika! Taką właśnie pozycję zapewniały nogi zaprojektowane przez
inż. Henryka Hawrana. Właściwa pozycja sondy gwarantowała dobrą jakość komunikacji
z Ziemią oraz skuteczne pozyskiwanie energii z baterii słonecznych. Lądownik wykonał
i przesłał na Ziemię 11237 zdjęć doskonałej jakości. Po „nocy księżycowej
(od 14 czerwca do 7 lipca) udało się naładować baterie i 7 lipca 1966 Surveyor ponownie
podjął swoje zadania.
Ostatni referat wygłoszony tego dnia dotyczył Pałacu Prezydenckiego
(nazwa od 1984 r.) w Warszawie. Opracowany przez Jankę Karpacką materiał,
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jak zwykle był przygotowany rzetelnie, z wielką znajomością tematu.
Janka opowiedziała o fundatorze i o samej budowli. Budowli ufundowanej przez
hetmana polnego Ksawerego Koniecpolskiego urodzonego w 1581 roku. Stał on
na straży granic południowo-wschodniej Polski, w latach 1626-1629 bronił Królestwa
Polskiego przed Szwedami, w latach 1630-1636 wzniósł twierdzę w
Brodach.
Koniecpolski zakupił w 1643 r. działkę budowlaną przy
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie i zamierzał na niej wznieść
swą nową rezydencję. Niestety zmarł w 1646 r. Zapoczątkowana
przez niego a dokończona przez jego syna budowla miała bujne
dzieje. Zdewastowana przez Szwedów, potem przez wojska
Rakoczego, na dłuższy okres została przekazana odpłatnie w ręce
rodziny Radziwiłłów. W roku 1918 pałac przeszedł na własność
rządu. Po drugiej wojnie światowej pełnił rolę reprezentacyjną. W
roku 1989 odbyły się tutaj Obrady Okrągłego Stołu, w 1994 stał się siedzibą Prezydenta
RP, w roku 2003 ratyfikowano akt o przystąpieniu do Unii Europejskiej.
Janka K. ustaliła, że budowla gościła wiele ważnych, znanych osobistości
(chlubnych, mniej chlubnych i niechlubnych w naszych dziejach), z których wymieniła:
króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, Napoleona, małego Chopina, carów Rosji:
Mikołaja, Piotra i Aleksandra I, Hitlera. Przypomniała, że obecnie stojący przed pałacem
pomnik księcia Józefa Poniatowskiego jest repliką, gdyż oryginał został zniszczony
w czasie Powstania Warszawskiego. Przywołała też związaną z budowlą legendę:
niekiedy krąży po jej komnatach widmo szlachcica w kontuszu.
Na XXVII Zjeździe omówiono kilka spraw praktycznych. Zygmunt H.
zasygnalizował, że zauważamy zmianę w relacjach z siostrami i kościołem w Brodach,
czego przyczynę głównie można upatrywać w zmianie sytuacji
wiekowej i materialnej członków naszego koła. W nawiązaniu do
powyższego Teresa Ponikowska przedstawiła uczestnikom treść
ostatniej, prowadzonej przez nią osobiście, korespondencji mailowej
z siostrami z Brodów, po tegorocznych Świętach Wielkiej Nocy. Nie
uzyskała odpowiedzi.
W związku z rezygnacją Krysi Milerskiej z prowadzenia spraw
naszego koła Zygmunt H. prosił o pomoc w tym zakresie. Środki na
doraźne potrzeby koła zebrała Bożena Przybylik, która jak zwykle
zbiórkę wzbogaciła o środki zebrane za zrobione własnoręcznie
zakładki do książek. Prócz tego omówiono sposób prowadzenia
korespondencji (większość osób zgodziła się na korespondencję
mailową). Teresa Ponikowska przyjęła na siebie pisanie sprawozdań a Zygmunt
obowiązek organizowania Zjazdu.
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Na ostatnim spotkaniu w środę jeszcze raz omawiano sprawy
organizacyjne i pomoc w przejęciu obowiązków Krysi Milerskiej. Hania
Binasiewicz podjęła się wysyłania korespondencji do osób, które nie
mają możliwości odbierania jej drogą mailową.
Rozmawialiśmy o sytuacji Zbyszka Graty, który obecnie przebywa
w Domu Seniora w Grodkowie. Zygmunt
zachęcał do odwiedzenia naszego kolegi.
Teresa Ponikowska zaproponowała, aby naszą
brodzką stronę wzbogacić wierszami Ali Wierzbickiej. Ala
wyraziła na to zgodę i oczywiście wybór pozycji (których
jeszcze nie znamy) pozostaje w rękach
autorki.
Uczestnicy upuszczali tegoroczny Zjazd w trzecim i czwartym
dniu, zapewniając, że już NIEDŁUGO spotkamy się znów na
ZJEŹDZIE NASTĘPNYM!

Tekst sporządziła Teresa Ponikowska, przy wspomaganiu Dobrych Duszków.

10

