
 

 

Uwaga: W programie mogą zaistnieć drobne zmiany 

Koszty Zjazdu: 
Karta uczestnictwa      45 zł 
Doba hotelowa             45 zł 
Wyżywienie dzienne    45 zł    |10-25-10| 
 
Uprzejmie proszę o możliwie szybkie wypełnienie załączonej ankiety i wysłanie jej na adres:  

Zygmunt Huzarski, ul. Żeromskiego 4, 59-220 Legnica 
oraz wpłacenie przekazem pocztowym do końca kwietnia stosownej kwoty (w zależności od liczby 
zarezerwowanych noclegów i posiłków) na ten sam adres lub na konto nr:  
                                   85 1090 2066 0000 0001 1369 3227   
Dodatkowych informacji udzielam także telefonicznie w godzinach wieczornych (po 20.00) pod 
numerem 076 724 53 82 lub przez cały dzień pod numerem 0698 106 102. 
 
Gorąco zachęcam do udziału w Zjeździe, który podobnie jak poprzednie zaplanowany jest w sposób 
dla uczestników niemęczący, niewymagający wysiłku fizycznego. 
Mile widziana będzie obecność osób towarzyszących. 
 

Powodzenie Zjazdu jak zwykle zależy od nas samych.  Do miłego zobaczenia w Wiśle! 

                                                                                           Zygmunt Huzarski   

DATA GODZ.GODZ.GODZ.GODZ.    ZAPLANOWANE  ZAJĘCIAZAPLANOWANE  ZAJĘCIAZAPLANOWANE  ZAJĘCIAZAPLANOWANE  ZAJĘCIA    

5 czerwca 
niedziela 

19.00 
- kolacja 
- powitanie uczestników 

8.30 
9.30 
11.00 
 
 

- śniadanie  
- otwarcie zjazdu 
- msza św. w kościele parafialnym w Wiśle  

w intencji żyjących i zmarłych brodzian 
- złożenie kwiatów na grobie ś.p. Stanisławy Valis Schyleny 

12.45  Pamiątkowe grupowe zdjęcie 
13.30   obiad 
 
15.00 –
18.00 
 

 Robocze spotkanie wszystkich uczestników Zjazdu: 
- sprawozdanie z działalności Koła – Zygmunt Huzarski,  
- sprawozdanie finansowe – Krystyna Milerska,  
- sprawa brodzkiego cmentarza 

6 czerwca 
poniedziałek 

19.00 uroczysta kolacja – wieczór wspomnień 

8.30 śniadanie 

9.30 – 
12. 30 

 Wznowienie obrad: 
- sprawozdania z działalności w poszczególnych regionach: 
Krystyna Milerska, Teresa Ponikowska, Bożena Przybylik, Alicja 
Wierzbicka, Wiesław Zacharski, 
- prelekcja Wacława Fastnachta: Zasłużeni brodzianie cz.1 

13.00 obiad 

14.00 – 
16.00 

- co dalej? dyskusja nad działalnością Koła w latach następnych; 
- z życia brodzkiej parafii – problemy brodzkiej społeczności 

lokalnej. 
16.00 – 
19.00 

Krótka wycieczka – opcjonalnie  

7 czerwca 
wtorek 

19.00 Kolacja 
8.00 Śniadanie 8 czerwca 

środa 10.00 Zakończenie zjazdu  


