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Piękną,
słoneczną
pogodą
powitały
Katowice
uczestników
VII Regionalnego Zjazdu Koła Przyjaciół Brodów, którzy już siódmy raz
gościli w domu parafialnym Kościoła Ewangelickiego pod wezwaniem
Zmartwychwstania Pańskiego. Pierwsi uczestnicy przybyli parę minut po
800. Do chwili oficjalnego rozpoczęcia spotkania
czas upływał na wspomnieniach, rozmowach
czy oglądaniu materiałów, wśród których znalazło się piękne wydawnictwo o
historii 22 Pułku Ułanów, nadesłane przez Stasię Tymicz
z Lublina, trzy książki wydane nakładem Feliksa Westa w 1905 i 1912 roku,
wypożyczone przez Zbyszka Kościowa, dostarczony przez Basię Bzymek
album wykonanych w ostatnim okresie zdjęć z Brodów, a także nasze
kroniki, które mieszczą się w pięciu grubych segregatorach.
O godzinie 1000 organizatorka zjazdu, Kryśka Milerska, powitała wszystkich
uczestników spotkania, szczególnie gorące słowa kierując do gości przybyłych
z Krakowa – dr. Huberta Chudzio – dyrektora Centrum Dokumentacji Zsyłek,
Wypędzeń i Przesiedleń – i jego asystentki, mgr Alicji Śmigielskiej, a także do przewodniczącego Koła,
Zygmunta
Huzarskiego,
jego
żony
Jadwigi
oraz
wszystkich
tych,
którzy
chcieli
i mogli się spotkać w Katowicach. Razem z uczestnikami spotkania - niestety tylko myślami, sercem
i życzeniami byli: Stasia i Zbyszek Tymiczowie z Lublina, Bożenka Przybylik z Warszawy, Ala Wierzbicka
z Sanoka i Wiesiek Zacharski ze Szczecina.
Kryśka Milerska przybliżyła zebranym postać Jerzego Hebdy – poety brodzkiego, mieszkającego od
zakończenia wojny w Anglii, autora kilku tomików wierszy, wśród których szczególnie bliskie brodzianom są
wiersze poświęcone naszemu miastu. Twórczość Jerzego Hebdy omówiła Magdalena Czubińska w artykule
zamieszczonym na łamach Dziennika Polskiego, wychodzącego na Wyspach Brytyjskich od 1940 roku,
a który został w całości odczytany zebranym (zobacz załącznik). Każdy z uczestników dostał folder, którego
stroną tytułową jest zdjęcie widokówki z Brodów przysłanej przez Anię Kędzierską z jej pobytu w tym
mieście, a druga i trzecia strona to trzy wiersze Jerzego Hebdy – „Przyśniły mi się Brody”, „Żaby” i „Myślą
uciekam w odległe dzieje”, a ostatnia strona to herb Brodów (zobacz załącznik).
Dalsza część spotkania odbywała się w innej sali, gdzie dr Chudzio – ilustrując swoją wypowiedź zdjęciami
wyświetlonymi na ekranie – przedstawił zebranym działalność Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń
i Przesiedleń. Instytucja ta powołana została do życia przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, prof.
dr. hab. Michała Śliwę, w ramach współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.
Na siedzibę Centrum przekazany został krakowski Fort Skotniki, gdzie mieści się Muzeum, Biblioteka
i Archiwum Centrum. Pracownicy Centrum to ludzie młodzi – studenci i doktoranci Uniwersytetu
Pedagogicznego, którzy od kilku lat dokumentują losy Polaków poddanych przymusowym migracjom.
Celem działania Centrum jest ochrona przed zapomnieniem losów mieszkańców Rzeczypospolitej
(w jej obecnych i byłych granicach) poddanych zsyłkom, wypędzeniom i przesiedleniom. Bardzo ważne jest

rozpowszechnienie wiedzy na ten temat wśród
młodzieży
szkolnej,
studentów,
społeczności lokalnych. Cele te są
realizowane poprzez projekty
naukowe i edukacyjne.
Priorytetem dla Centrum jest
zbieranie
relacji
świadków
historii, szczególnie sybiraków,
oraz ludzi przymusowo wysiedlonych
ze swoich domów przez rosyjskich
i niemieckich okupantów.
W skład Centrum wchodzą:
- Muzeum Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń
- Jednostka badawcza zajmująca się przymusowymi migracjami Polaków
- Biblioteka i Archiwum centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.
Dr Chudzio pozwolił nam śledzić losy tych, którzy zgodzili się opowiedzieć o swojej gehennie, o tułaczce po
wszystkich prawie kontynentach, o walce o przetrwanie. Dzięki ich opowieściom, zarejestrowanym na
taśmie, mogliśmy poznać obraz Polaków mieszkających na Wschodzie. Ich opowieści do głębi nami
wstrząsnęły, często wywołały łzy i wspomnienia przeżyć, kiedy zmuszeni do pozostawienia ojcowizny
tułaliśmy się po Polsce szukając miejsca, gdzie moglibyśmy się osiedlić. Kończąc, dr Chudzio zaapelował do
wszystkich tych, którzy doświadczyli przymusowych migracji, do podzielenia się z Centrum swoimi
wspomnieniami, lub też przekazania dokumentów, pamiątek, książek czy fotografii, do kontaktów
i nadsyłania relacji o własnych (bądź rodzinnych) losach.
Jako pierwsza z naszego grona na apel odpowiedziała Joasia Nasiek,
która nie wzięła udziału w następnym punkcie programu – wycieczce,
a pozostała z pracownikami Centrum by przekazać im historię swoich
przeżyć. Uczestnicy natomiast, kontynuując rozpoczętą rok temu
tradycję, udali się na Szlak Zabytków Techniki Województwa
Śląskiego – tym razem do Siemianowic, do Parku Tradycji, by
poznawać dziedzictwo przemysłowe Górnego Śląska.
Siemianowicki Park Tradycji mieści się w budynku maszynowni
kopalni Michał, której historia sięga XIX wieku. Obiekt posiada
cztery kondygnacje, na których znajdują się
m. in: sala widowiskowa, parowa maszyna
wyciągowa z 1905 roku, makieta pieca hutniczego, czy też okazała kolekcja
lamp górniczych. W podziemiach zaaranżowany został chodnik górniczy
z multimedialną ekspozycją. Przemysłowego krajobrazu dopełnia wieża
wyciągowa szybu Krystyn oraz Karczma Barbórka z tradycyjną kuchnią śląską,
gdzie uczestnicy zostali zaproszeni na ciepły posiłek.

Po powrocie nadeszła pora
na główny punkt
spotkania
–
opowieść Ani
Kędzierskiej
o jej niedawnym
pobycie
w Brodach,
spotkaniu
z
uczestnikami
IV Zlotu Motocyklowego Huta Pieniacka, którzy
kontynuują prace nad uporządkowaniem
cmentarza poległych polskich żołnierzy i oczyszczeniem Grobu Nieznanego Żołnierza, oraz o udziale
w ceremoniach na cmentarzu.
W czasie uroczystości, odprawianych według ceremoniału wojskowego, dokonano
poświęcenia 5. metrowego krzyża, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy. Na
zaproszenie komandora l. Rysaka, uczestnicy udziału w uroczystościach na
cmentarzu wojskowym przeszli do kwatery głównej cmentarza, gdzie znajduje
się Pomnik Powstańców Styczniowych (1863), ufundowany przez społeczność
brodzką, zniszczony w czasie II Wojny Światowej, a odrestaurowany przez
Związek Polaków „Orzeł Biały” dla uczczenia 150 rocznicy
Powstania Styczniowego (szczegółowa relacja Ani
znajduje się w załączniku).
Dużo miejsca w swoim sprawozdaniu poświęciła Ania życiu
i warunkom pracy Sióstr. W czasie wizyty w Brodach, przekazała z naszego konta
Siostrom 600 zł. Z pieniędzy tych Siostry zakupiły światła na żołnierskie mogiły,
a ksiądz Szpak odprawił mszę za naszych żołnierzy, którzy pochowani zostali na
brodzkim cmentarzu.
Po wystąpieniu Ani, Basia Bzymek wyświetliła zdjęcia wykonane w Brodach przez
Anię Kędzierską, a dokumentujące jej uczestnictwo w pracach na cmentarzu
i uroczystościach związanych z poświęceniem Krzyża. Basia wyświetliła
również zdjęcia z pobytu w Brodach, wykonane przez brodziankę
mieszkającą w Anglii, Basię Różycką, tak wspaniale
opowiadając o każdym obiekcie, że zebrani mieli wrażenie,
że opowiada o własnych doświadczeniach.
To był już ostatni punkt programu. Po nim zostało jeszcze
trochę czasu na pogaduszki i wspomnienia, a potem powoli
wszyscy musieli się pożegnać.

Do zobaczenia we Wrocławiu i Wiśle!

Komunikaty: .
1. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację Zjazdu, a szczególnie: Basi Bzymek,
Ani Kędzierskiej, Danusi Guli, Zygmuntowi Huzarskiemu i Tadziowi Czasławskiemu.
2. Już w czasie pisania sprawozdania udało się zdobyć dodatkowe wiadomości o życiu Jerzego Hebdy –
dołączamy je do notatki o nim.
3. Spełniając prośbę szóstki brodzian wracających z ogólnopolskiego zjazdu, ksiądz proboszcz kościółka
„Na Górce” umieścił obok obrazu Madonny brodzkiej historię tego obrazu i jego drogi z Brodów do
Opola.
4. Na początku grudnia bieżącego roku przekazana zostanie siostrom w Brodach z naszego konta kwota
1000 zł. na zorganizowanie spotkania świątecznego dla brodzkiej Polonii.
5. W marcu zapraszamy na regionalny zjazd do Wrocławia, a w czerwcu – na ogólnopolski do Wisły.

Opracowała: Kryśka Milerska

