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I. WPROWADZENIE 
 

1. Powstanie Bractwa Gwarków  
 
W dniu 6 czerwca 2008 roku grono osób w składzie: 

1. Marian Filipek 
2. Roman Regulski 
3. Zygfryd Skrzypek 
4. Włodzimierz Regulski 
5. Andrzej Szyguła 
6. Waldemar Rasała 
7. Ks. Paweł Buchta 
8. Jerzy Mańka 

wzięło udział w spotkaniu komitetu założycielskiego Bractwa Gwarków, które odbyło się w siedzibie 
Związku Górnośląskiego. Przewodniczącym komitetu założycielskiego Bractwa Gwarków został 
wybrany Roman Regulski.  

Komitet założycielski Bractwa Gwarków wystąpił z prośbą do Zarządu Głównego Związku 
Górnośląskiego o podjęcie stosownej uchwały zgodnie z § 17 Statutu ZG o założeniu Bractwa 
„GWARKÓW” z jednoczesną prośbą o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, członków 
komitetu założycielskiego. 

W dniu 8 lipca 2008 roku Zarząd Związku Górnośląskiego: 

• Uchwałą nr 1, przyjął założycieli Bractwa Gwarków w poczet członków Związku    
Górnośląskiego 

• Uchwałą nr 2, powołał Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego 

• Uchwałą nr 3, powierzył Romanowi Regulskiemu pełnienie obowiązku tymczasowego    
Prezesa Bractwa Związku Górnośląskiego. 

 

2. Wybory władz Bractwa 
 

W dniu 15 października 2008 roku zostało zwołane przez Przewodniczącego Komitetu 
Założycielskiego Bractwa Gwarków Romana Regulskiego Walne Zebranie Wyborcze 
Bractwa Gwarków na którym przeprowadzone zostały wybory władz Bractwa. 

W przeprowadzonych w sposób tajny wyborach wybrano: 

- Prezesa Zarządu Bractwa Gwarków – Zygmunta Pawłowskiego  

- Członków Zarządu Bractwa Gwarków, którymi zostali 

 Czesław Koczorek 
 Roman Łój 
 Jerzy Mańka 
 Andrzej Muc 
 Zygfryd Skrzypek 

 Józef Sobczyk 
- Członków Komisji Rewizyjnej Bractwa Gwarków, którymi zostali 

 Bronisław Barchański 
 Henryk Brol 
 Piotr Caputa 
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3. Skład Zarządu 
 

W dniu 23 października 2008 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Bractwa 
Gwarków Związku Górnośląskiego.  

Członkowie Zarządu w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Wiceprezesa Zarządu, 
Sekretarza Zarządu oraz Skarbnika Zarządu.  

W wyniku tajnego głosowania ukonstytuował się Zarząd Bractwa Gwarków  
w następującym składzie: 

• Zygmunt Pawłowski  - Prezes Zarządu 
• Jerzy Mańka  - Wiceprezes Zarządu 
• Józef Sobczyk  - Sekretarz 
• Zygfryd Skrzypek - Skarbnik 
• Czesław Koczorek  - Członek Zarządu 
• Roman Łój  - Członek Zarządu 
• Andrzej Muc  - Członek Zarządu 

 

Przez cały 2009 rok skład Zarządu Bractwa i Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie. 

 

 

II.  DZIAŁALNO ŚĆ  PROGRAMOWA  BRACTWA 
 

1. Program działania Bractwa 
 

Zarząd Bractwa Gwarków określił program działanie Bractwa Gwarków, który 
zakłada, że u podstaw działania Bractwa, podobnie jak całego Związku Górnośląskiego, leży 
zamiar obrony wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego Śląska. Bractwo w sposób 
szczególny chce zająć się kulturą i wartościami cywilizacyjnymi, jakie dla regionu wniosło 
i dalej wnosi górnictwo.  

Bractwo jest stowarzyszeniem osób identyfikujących się z wartościami i etosem pracy 
górniczej i chce być rzecznikiem aspiracji oraz interesów Braci Górniczej. Bractwo i jest 
organizacją otwartą zapraszającą do swoich szeregów ludzi o podobnych poglądach.  
 
 

2. Spotkanie opłatkowe 30.01.2009r. 
 

Spotkanie opłatkowe odbyło się w Domu Kultury KWK Wujek 
Prezes Związku Górnośląskiego Józef Buszman otworzył spotkanie, przywitał przybyłych 

na spotkanie członków i sympatyków Bractwa oraz zaproszonych gości i poinformował o 
powstaniu w ramach Związku Górnośląskiego nowego bractwa – Bractwa Gwarków. W 
dalszej części swojej wypowiedzi przypomniał historię górnictwa na terenie Górnego Śląska. 
Prezes Zarządu Bractwa Gwarków Zygmunt Pawłowski powitał gości, sympatyków i 
członków Bractwa Gwarków dziękując wszystkim za przyjęcie zaproszenia na Spotkanie 
Opłatkowe. Odczytane zostały listy zaproszonych gości, którzy nie mogli wziąć udziału w 
spotkaniu opłatkowym. Następnie przedstawił historię powstania Bractwa Gwarków, cele i 
program działania bractwa oraz zamierzenia i inicjatywy podejmowane przez bractwo. Prof. 
Barchański w swoim wystąpieniu nawiązał do historii górnictwa o której mówił  Prezes Józef 
Buszman a następnie przedstawił podjęte przez Bractwo inicjatywy. 
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3. Poczet Gwarków Śląskich 

 
 

W 2009 roku podjęta została przez Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego 
inicjatywa opracowania i wydania cyklu wydawniczego pod tytułem „Poczet Gwarków 
Śląskich”, który byłby przypomnieniem historii powstania i rozwoju górnictwa na terenie 
Górnego Śląska a także przedstawieniem sylwetek i osobowości ludzi, którzy na trwale 
wpisali się w historię górnictwa na obszarze Górnego Śląska. 

W czerwcu 2009  roku z inicjatywy Zarządu Bractwa udało się wydać pierwszy tomik 
Pocztu Gwarków Śląskich, poemat Wilhelma Szewczyka pt. „Hanys”. 

Aktualnie prowadzone są zaawansowane prace nad wydaniem drugiego tomiku Pocztu 
Gwarków pt. Alma Mater Gliviciensis. Tomik ten będzie poświęcony 60-cioleciu działalności 
Wydziału Górnictwa  i Geologii Politechniki Śląskiej.   

Kolejne tomiki tego cyklu będą przedstawiały sylwetki wybitnych postaci związanych 
z historią Górnego Śląska a także przedstawią przebieg rozwoju górnictwa na terenie Górnego 
Śląska.  

 
 
4. Promocja orkiestr górniczych 

 
 

Zarząd Bractwa Gwarków postanowił wystąpić z inicjatywą promocji orkiestr 
górniczych, które tworząc wartości kulturowe na trwale wpisały się w tradycje i zwyczaje 
Śląska. Odpowiednim forum do prezentacji orkiestr górniczych jest Śląska Biblioteka 
Cyfrowa dostępna na stronach internetowych. Przedstawiciel Zarządu wraz z organizatorem 
Festiwalu Orkiestr Górniczych w Zabrzu Piotrem Buchwaldem przeprowadzili rozmowy z 
kierownictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej na temat prezentacji orkiestr górniczych w. 
 Zarząd postanowił wystąpić z apelem do swoich członków o udostępnienie 
archiwalnych książek z zakresu górnictwa dla zaprezentowania ich na forum Śląskiej 
Biblioteki Cyfrowej. 
 
 

5 Konferencja naukowa w kop. GUIDO 
         

 
Zarząd Bractwa Gwarków zorganizował w dniu 27 czerwca 2009 roku konferencję na 

temat: „Czy górnictwo węgla szkodzi klimatowi”, której celem było poszerzenie wiedzy na 
temat udziału górnictwa węgla w zmianach zachodzących w naszym klimacie jak również 
określenie roli górnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Konferencja 
zorganizowana została w podziemiach Zabytkowej Kopalni GUIDO.  

Honorowy patronat konferencji objęli 
• Metropolita Katowicki   - Arcybiskup Damian Zimoń 
• Marszałek Województwa Śląskiego – Bogusław Śmigielski 
• Wojewoda Śląski    - Zygmunt Łukaszczyk 
• Prezydent Miasta Zabrze  - Małgorzata Mańka - Szulik 
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W konferencji udział wzięli: Parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, 
przedstawiciele świata nauki, spółek górniczych, kopalń, firm współpracujących z 
górnictwem oraz członkowie Bractwa Gwarków. 
Referat problemowy pt: „Próba ustalenia przyczyn zmian klimatycznych zachodzących na 
Ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem udziału CO2 w tak zwanym efekcie cieplarnianym” 
wygłosił prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański   
z Akademii Górniczo – Hutniczej. Referat prof. Barchańskiego był próbą zweryfikowania 
wielu poglądów na temat negatywnego wpływu górnictwa na środowisko i był symbolicznym 
przesłaniem dotyczącym sytuacji, w jakiej znalazło się polskie górnictwo. 
Dodatkową atrakcją konferencji była możliwość zwiedzenia kopalni przed jej rozpoczęciem.  
Konferencję prowadził Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa  
Prof. dr hab. Inż. Józef Dubiński. 
 

 
6. Współpraca z Wydawnictwem Górniczym  

 
 W 2009 roku Zarząd Bractwa Gwarków nawiązał współpracę z Wydawnictwem 
Górniczym w celu promowania działalności Bractwa jak również zamieszczania na łamach 
Wiadomości Górniczych artykułów dotyczących górnictwa autorstwa członków Bractwa. 01 
października 20209 roku ukazał się w Trybunie Górniczej artykuł, który przedstawił historię 
powstania Bractwa, program działania oraz dotychczasowe działania Bractwa. Zarząd 
Bractwa. Ustalono, że Trybuna Górnicza będzie cyklicznie zamieszczała artykuły dotyczące 
działalności zarówno Bractwa Gwarków jak też Związku Górnośląskiego.  

 
 
7. Publikacje Członków Bractwa 
 

• Na łamach wydawnictwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa 
został zaprezentowany artykuł pt. „Co dalej z Polskim Górnictwem” autorstwa 
członka Bractwa Gwarków pana Zygfryda Skrzypka, w którym ukazano m. in 
restrykcyjną politykę kolejnych rządów wobec górnictwa na przełomie lat 
2000 – 2007.  

• W Przeglądzie Górniczym Nr 11-12/2009 członek Bractwa prof..zw. dr hab. 
inż.  Bronisław Barciański opublikował artykuł Pt. „Czy produkcja energii 
elektrycznej z  węgla może wywołać ocieplenie klimatu” 

• Prof. Zygfryd Nowak – Redaktor Naczelny czasopisma Czystsza produkcja i 
EKO  zarządzanie publikuje szereg artykułów dotyczących tego tematu. 

o Procedura i stan realizacji Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i  
Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości jako systemu Dobrowolnych 
Zobowiązań Ekologicznych 

o Laureaci konkursu na Liderów Czystszej Produkcji 
o Zielony czek dla Lidera Polskiego Programu Czystszej Produkcji – 

coroczne uznanie WFOŚiGW dla najlepszych w regionie. 
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8. List otwarty Bractwa 
 

  Po wrześniowej katastrofie w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”  
Ruch „Śląsk” Zarząd Bractwa Gwarków wystosował na ręce Premiera Donalda Tuska

 list otwarty, w którym przedstawiona została katastrofalna sytuacja finansowo –  
ekonomiczno – kadrowa polskiego górnictwa. 
 W grudniu 2009 roku zarząd Bractwa otrzymał odpowiedź z Ministerstwa 
 Gospodarki podpisaną przez Ministra Gospodarki – Waldemara Pawlaka.  
Ponieważ opinia Bractwa różni się w istotny sposób z opinią zawartą w piśmie  
Ministerstwa Gospodarki Zarząd Bractwa wystosował odpowiedź do Pana Premiera 
 Pawlaka zapraszając Pana Premiera na szczerą dyskusję do siedziby Związku 
 Górnośląskiego. 
 
 

9. Spotkanie opłatkowe 
 

  W dniu 18.grudnia 2009 roku odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe  
w domu związkowym parafii Piotra i Pawła w Katowicach w którym udział wziął 
Kapelan Związku Górnośląskiego ks. Kanonik Paweł Buchta: 

  

 
    

 
 

III.   DZIAŁALNO ŚĆ  ORGANIZACYJNA  BRACTWA 
 
 

1. Siedziba Bractwa 
 

Od momentu powołania Bractwo Gwarków nie posiadało własnej siedziby, co 
stanowiło duże utrudnienie w bieżącej działalności. Staraniem Zarządu udało się 
pozyskać pomieszczenie na siedzibę Bractwa. Dnia 28.04.2009 roku podpisano 
umowę na użyczenie pomieszczenia na siedzibę Bractwa. 
Adres siedziby:   ul. Kili ńskiego15,   40-060 Katowice 

 
 

2. Logo  Bractwa 
 

Członek Zarządu pan Roman Łój przedstawił Zarządowi kilka propozycji, które  
 mogły by stanowić logo Bractwa. Zarząd wybrał jedną z propozycji, która została 
 zaakceptowana jako logo Bractwa Gwarków. Logo Bractwa figuruje na papierze  
 firmowym Bractwa obok logo Związku górnośląskiego. 

 
 
3. Składki 

 
Z powodu braku siedziby i braku własnego rachunku bankowego wielu członków nie 
wiedziało gdzie można wpłacać składki. Do wszystkich członków Bractwa przesłano 
zarówno mailem jak też pocztą informację o numerze rachunku, na który można 
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wpłacać oraz informację o pełnionych dyżurach w Związku Górnośląskim w czasie, 
których można wpłacać składki członkowskie. Ściągalność składek wyraźnie się 
poprawiła, lecz w dalszym ciągu jest niezadowalająca. 
Na dzień 31.12.2009 należność z tytułu składek wynosiła –  6 500,00 zł. 
Wielkość wpłaconych składek na dzień 31.12.2009 wynosiła – 3 250,00 zł co stanowi 
50 % należnych składek. 
Zarząd ma nadzieję, że uzyskanie osobowości prawnej i założenie własnego rachunku 
bankowego usprawni kontakt z członkami i usprawni również ściągalność składek. 
 
 
4. Osobowość prawna 

 
Bractwo jako jednostka organizacyjna Związku Górnośląskiego ma możliwość 
uzyskania osobowości prawnej. Osobowość prawna pozwoli na prowadzenie własnej 
działalności bez pośrednictwa Związku Górnośląskiego. Pozwoli to na założenie 
własnego rachunku bankowego z nieograniczonym dostępem. W chwili obecnej 
dostęp do rachunku, na który wpływają składki członkowskie ma tylko księgowa 
Związku Górnośląskiego. Z uwagi na jej niepełny etat w Związku dostęp do 
informacji na temat finansów Bractwa jest utrudniony. Osobowość prawna pozwoli na 
zawieranie umów i wystawianie faktur. Aktualnie przygotowano wszystkie 
dokumenty potrzebne do zarejestrowania Bractwa. 
 
 
 
5. Strona internetowa 

 
Dotychczas Bractwo Gwarków korzystało ze strony internetowej Związku 
Górnośląskiego poprzez zakładkę „Bractwa”. Otwarcie własnej strony internetowej 
pozwoli na zamieszczanie, np. reklam, za które Bractwo mogłoby mieć wymierne 
korzyści. Na stronie internetowej zamieszczane będą wszystkie informacje Bractwa 
jak również informacja i komentarze dotyczące górnictwa. Strona internetowa 
zostanie uruchomiona w lutym 2010 roku.   
 
 
6. Pozyskiwanie nowych członków    
Na dzień 31.12.2009 r. ilość członków Bractwa wynosił 50 osób. Zarząd stoi na 
stanowisku, że zwiększenie ilości członków jest rzeczą bardzo ważną, stanowiącą o 
sile organizacji. Dlatego należy wykorzystać wszystkie możliwości dla pozyskania 
nowych członków. W 2010 roku Zarząd podejmie intensywne działania dla 
pozyskania nowych członków. 
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IV. KIERUNKI  DZIAŁANIA  W  2010  ROKU 
 
 

• dążenie do wypracowania przez Bractwa Gwarków pozycji niezależnej i silnej 
organizacji doradczej i opiniotwórczej zajmującej się tematyką górnictwa 
i energetyki,  

• doradztwo w zakresie aktywizacji terenów poprzemysłowych (głównie po 
przemyśle wydobywczym),  

• aktywny udział w ochronie dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska (w 
tym szczególnie obiektów będących pozostałością zlikwidowanych zakładów 
górniczych),  

• nawiązanie współpracy z władzami samorządowymi, 
• organizacja konferencji naukowych, 
• wydawanie tomików Pocztu Gwarków Śląskich, 
• współpraca z mediami, 
• sfinalizowanie rejestracji w  KRS, 
• poszerzenie kręgu członków Bractwa, 
• utworzenie strony internetowej i jej stała aktualizacja, 
• pozyskiwanie sponsorów dla działalności Bractwa, 
• poprawa ściągalności składek, 
• uruchomienie stałych dyżurów w biurze Bractwa – powiadomienie na stronie 

internetowej, 
• organizacja spotkań członkowskich. 

 
 

Zarząd Bractwa uważa, że przedstawiony program jest programem otwartym i zaprasza 
członków Bractwa do składania własnych propozycji.  

 


