
Pięknej, słonecznej soboty 4 października 2014 roku tonący 

w barwach wczesnej jesieni dom parafialny parafii 

ewangelicko-augsburskiej w Katowicach od samego rana witał 

gości przybywających na VIII regionalne spotkanie brodzian. 

Przyjechali do Katowic z Brzegu, Gliwic, Krakowa, Legnicy, 

Opola i Wrocławia. Pierwsi uczestnicy zjazdu pojawili się już 

kilka minut po godzinie 8.00. Było więc – jeszcze przed 

oficjalnym rozpoczęciem obrad – sporo czasu na rozmowy, 

wspomnienia, których zawsze jest za mało, na kawę, herbatę  

i powitalne przysmaki, przygotowane tradycyjnie przez 

organizatorkę. Tym razem ciasto własnej roboty przywiozła 

również Danusia Gula, a Terenia Ponikowska częstowała przybyłych imieninowymi 

czekoladkami. 

Kilka minut po godzinie 10.00 

– jako że tradycyjnie trzeba 

było zaczekać na spóźnialskich 

– organizatorka tego 

spotkania, Krysia Milerska,  

w kilku ciepłych słowach 

przywitała wszystkich zebra-

nych i podziękowała im za 

przybycie po raz kolejny do 

Katowic. Szczególne słowa 

podziękowania skierowała do 

Zygmunta Huzarskiego – 

prezesa naszego Koła 

Przyjaciół Brodów – który 

swoją obecnością rok rocznie 

zaszczyca wszystkie regionalne zjazdy – tak w Katowicach, jak i we Wrocławiu.  

 Serdecznie i z radością powitany został uczestniczący po raz pierwszy w naszym 

spotkaniu pan Jerzy Zakrzewski – członek Towarzystwa Przyjaciół Koniecpola, który 

nawiązał z nami kontakt już jakiś czas temu dzięki wizycie na naszej 

stronie internetowej. Niestety, dość napięty program nie pozwolił na 

to, by przedstawił nam historię swojego Towarzystwa i miasta, ale  

z całą pewnością zrobi to, jeśli uda mu się spotkać z nami na zjeździe 

ogólnopolskim w Wiśle. Podarował nam za to pięknie wydaną książkę 

„Koniecpol – szkice z dziejów miasta”. Wszyscy chętni mogą ją 

wypożyczyć i przeczytać – obecnie znajduje się w posiadaniu Kryśki 

Milerskiej i do niej należy skierować prośbę o przesłanie tego wydawnictwa.  



Po oficjalnym rozpoczęciu i powitaniu głos 

zabrał Wacek Fastnacht – najstarszy stażem 

członek naszego Koła (uczestniczył jako jedyny 

brodzianin we WSZYSTKICH zjazdach 

ogólnopolskich w Wiśle i wszystkich  

w Katowicach!). Wacek opowiedział zebranym 

o życiu i działalności 

swojego ojca, którego 

osoba ściśle związana 

była z dziejami naszego 

miasta (załącznik nr 2). 

Po Wacku wystąpił Zbyszek Kościów – autor kilku 

wspaniałych publikacji na temat Brodów. Tym razem 

przedstawił nam postać mało znaną, a związaną z 

działalnością wojskową, którą był pułkownik Stafan 

„Hanka” Kulesza (załącznik nr 3).  

Jako trzecia głos zabrała Ania Kędzierska, która od lat śledzi postępy  

w pracach na cmentarzu wojskowym w Brodach i prowadzi systematyczną 

korespondencję nie tylko z władzami, ale w pierwszym rzędzie z członkami 

Stowarzyszenia Huta Pieniacka i uczestnikami motocyklowych zlotów, którzy  

z ogromnym zaangażowaniem działają na rzecz przywrócenia pierwotnego kształtu tej 

brodzkiej 

nekropolii. 

Jej 

informacje  

o postępie 

prac zwią-

zanych  

z porząd-

kowaniem 

cmentarza 

również 

zostają dołączone do niniejszej relacji (załącznik nr 1). Na 

zakończenie swojego wystąpienia, Ania przeczytała zgromadzonym 

przygotowany w imieniu całego Koła list do członków 

Stowarzyszenia Huta Pieniacka i uczestników Motocyklowych 

Zlotów Rajdu Katyńskiego z podziękowaniem za ogromny wkład 

pracy włożony w ciągu kilku ostatnich lat w ratowanie brodzkiego 

cmentarza i odnawianie znajdujących się na nim wojskowych 

grobów (załącznik nr 4).  



W czasie zasłużonej, choć niestety krótkiej przerwy po tak wyczerpujących punktach 

programu, uczestnicy spotkania posilili się pizzą i barszczykiem. 

 Po tym mini-obiedzie 

przyszedł czas na 

tradycyjną wycieczkę. 

W tym roku 

zgromadzeni wybrali 

się do Dąbrowy 

Górniczej, gdzie – ci 

silniejsi i odważniejsi 

– zdecydowali się na 

przeżycie mocnych 

wrażeń w czasie 

zwiedzania ćwiczeb-

nej kopalni węgla 

kamiennego o nazwie 

„Sztygarka”.  

Ubrani w odzież ochronną, z kaskami na głowach, śmiało podążyli za przewodnikiem  

w głąb ciemnych i wąskich 

korytarzy, gdzie przeko-

nali się na własne oczy 

jak ciężka, niebezpieczna 

i niewdzięczna jest praca 

górników.   

Zwiedzanie zakończył 

spacer po niedawno 

otwartym parku militarno-

historycznym znajdują-

cym się w sąsiedztwie 

kopalni. 

Po powrocie do domu 

parafialnego, wszyscy 

zmęczeni wycieczko-

wicze z przyjemnością 

zasiedli do czekającego 

już na nich podwie-

czorku.  

Nie był to jednak czas 

odpoczynku. Nadeszła 

mianowicie pora na 

omówienie ważnych 

spraw bieżących.  

 



 

 

Po długiej i gorącej dyskusji 

postanowiono przekazać 600 zł na 

zakup zniczy, które siostry sercanki 

zapalą na grobach żołnierskich w 

dniu 1 listopada.  

W odpowiedzi na przesłaną 

mailowo na ręce Tereni – która 

odpowiada za utrzymywanie kontaktów  

z Brodami – prośbę sióstr sercanek, 

postanowiono kolejne 600 zł przeznaczyć 

na jednorazową pomoc dla pochodzącego 

z Brodów żołnierza, który został ciężko 

ranny w walkach na wschodzie Ukrainy.  

Ponieważ zbliżał się wieczór, goście 

zaczęli powoli żegnać się i rozjeżdżać. 

Najwytrwalsi skorzystali jeszcze  

z możliwości przejrzenia naszych 

brodzkich kronik, zdjęć, książek i innych 

materiałów. Żegnając się wszyscy wyrażali nadzieję, że po raz kolejny spotkamy się 

już wczesną wiosną we Wrocławiu, latem  w Wiśle i za rok – ponownie w Katowicach.  

 

Do zobaczenia na następnych zjazdach! 

 

 

Opracowała:  

Krystyna Milerska 



 


