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   SPIS  TREŚCI 

 
 

I. WŁADZE  BRACTWA 
 

1. Zarząd Bractwa 

W 2015 roku Zarząd Bractwa Gwarków pracował w składzie: 

Zygmunt Pawłowski     - Prezesa Zarządu    

Jerzy Mańka                  - Wiceprezes Zarządu 

Zygfryd Skrzypek         - skarbnik 

  Włodzimierz Regulski  - członek Zarządu 

2. Komisja Rewizyjna 

Skład Komisji Rewizyjnej w 2015 roku nie uległ zmianie. 

W 2015 roku Komisja Rewizyjna działała w następującym składzie: 

   Bronisław Barchański -  Przewodniczący komisji 

 Henryk Brol    -  Członek komisji 

 Piotr Caputa   -  Członek komisji 

II.  DZIAŁALNO ŚĆ  PROGRAMOWA  BRACTWA 

Kierunki  działania Bractwa  

Zarząd Bractwa Gwarków określił kierunki działania, które Bractwo Gwarków 
będzie realizowało w kolejnych latach swojej działalności. 

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

Za   najważniejsze Zarząd uznał następujące kierunki działania: 

• 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),  

• współpraca z władzami samorządowymi, 

• organizacja konferencji naukowych, 

• wydawanie tomików Pocztu Gwarków Śląskich, 

• współpraca z mediami, 

• poszerzanie kręgu członków Bractwa, 

• bieżąca aktualizacja strony internetowej, 

• pozyskiwanie sponsorów dla działalności Bractwa, 



• poprawa ściągalności składek, 

• organizacja spotkań członkowskich. 

 
III DZIAŁALNO ŚĆ BRACTWA GWARKÓW W 2015 ROKU 

 
1. W dniu 19 stycznia 2015r. o godz. 1700 w Kościele św. Apostołów Piotra 

i Pawła w Katowicach, odbyło się spotkanie modlitewne z okazji Dnia 
Judaizmu w Kościele Katolickim. Jednym z organizatorów tego spotkania było 
Bractwo Gwarków. W spotkaniu uczestniczył delegat biskupi ds. dialogu 
z Judaizmem ks. Paweł Buchta. 

2. W dniu 27.01.2015 r. Zarząd Bractwa Gwarków spotkał się z Biskupem 
Pomocniczym Markiem Szkudło. Zarząd przedstawił nowemu Biskupowi 
Pomocniczemu zakres działalności Bractwa Gwarków. 

3. W dniu 11 marca 2015 r. odbyła się w siedzibie Bractwa Gwarków debata na 
temat stanu polskiego górnictwa. Kilkugodzinne spotkanie pod hasłem 
„Polskie górnictwo węglowe 2015 r.” otworzył prof. Józef Dubiński.  
Prof. Dubiński podkreślił, że polskie kopalnie nie dogonią świata bez znaczącej 
poprawy produktywności i zarządzania zasobami ludzkimi. Dyskusję 
moderował dr Jacek Korski, prezentując na wstępie własną obszerną prelekcją 
o sytuacji górnictwa węglowego w kraju. 

4. W dniu 6 maja 2015 r.  w siedzibie Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim 
odbył się wykład prof. Grażyny Szewczyk pt. „Roberta Kurpiuna opowieści 
o Śląsku” ... Robert Kurpiun - zapomniany pisarz. Jednym z najwybitniejszych 
pisarzy kiedykolwiek związanych z Tarnowskimi Górami był Robert Kurpiun, 
autor licznych powieści o tematyce regionalnej i dziejach górnośląskiego 
przemysłu. Miejsce: dom przy ul. Gliwickiej 24. W spotkaniu uczestniczyli 
członkowie Bractwa Gwarków. 

5. W dniu 02.06.2015 r. odbyła się z inicjatywy Bractwa Gwarków sesja 
zdjęciowa na terenie likwidowanej Kopalni Kazimierz Juliusz sp. z o.o. 
w Sosnowcu. W czasie sesji wykonano zdjęcia obiektów kopalni z cyklu ocalić 
od zapomnienia. 

6. W dniu 3.06.2015 r. w siedzibie Bractwa Gwarków spotkanie nt. „Górnictwo 
Węgla Kamiennego na świecie”. Bardzo ciekawą prelekcję popartą własnym 
doświadczeniem wygłosił członek Bractwa Gwarków dr Jacek Korski 
przedstawiciel firmy FAMUR. 

7. 15.06.2015 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Instytutu 
Górnictwa. „Nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości”  - to motto 
jubileuszu 90. lecia działalności Głównego Instytutu Górnictwa. - Chcemy, 
żeby nasz Instytut realizował staszicowską dewizę - być narodowi użytecznym 
- mówił prof. Józef Dubiński, naczelny dyrektor GIG, w czasie swego 
wystąpienia podczas uroczystej akademii rocznicowej w Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach. Bractwo Gwarków zostało zaproszone do wzięcia udziału 
w tych uroczystościach. 

8. W dniu 11 czerwca odbyła się Gala Śląskiego Śpiewania w Koszęcinie. 
Bractwo Gwarków ufundowało nagrodę dla Zespołu Raciborzanie. Nagrody 
wręczał wiceprezes Bractwa Gwarków mgr inż. Jerzy Mańka. 

9. W niedzielę 21 czerwca 2015 r. ogłoszono kościół sanktuaryjny 
w Katowicach-Bogucicach Bazyliką Mniejszą  przez Nuncjusza Apostolskiego 
w Polsce arcybiskupa Celestino Migliore Kazanie wygłosił Biskup Płocki Piotr 
Libera. W uroczystości brała udział delegacja Bractwa Gwarków. 

10. W dniu 20 czerwca 2015 r. Członek Bractwa Gwarków - Jacek Paris 
z małżonką wypłynęli z Mysłowic kajakiem do Paryża. Jest to już kolejna 
wyprawa tego zapalonego kajakarza. Do Paryża małżeństwo dotarło 23 lipca, 



by później na szczycie Wieży Eiffla rozwiesić flag z herbem miasta 
Mysłowice. 

11. Bractwo Gwarków na zaproszenie Dyrekcji Muzeum wzięło udział 
w uroczystym otwarciu nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 
w dniu 27 czerwca 2015 r. o godz. 1200. Po części oficjalnej zaproszeni goście 
mogli zwiedzić ekspozycję Muzeum Śląskiego. 

12. W dniu 3 lipca 2015 r. delegacja Bractwa Gwarków na zaproszenie Związku 
Ślązaków wzięła udział odsłonięciu w Chorzowie pomnika F.W. Redena w 250 
rocznicę jego urodzin i 200 rocznicę uruchomienia Huty Królewskiej. 

13. W dniu 21 lipca 2015 r. odbyło się na terenie Muzeum Śląskiego spotkanie 
byłych pracowników kopalni Katowice Ferdynand. Większość uczestników 
tego spotkania to członkowie Bractwa Gwarków. 

14. W dniu 12 sierpnia 2015 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbyło się 
spotkanie Wiceprezesa Zarządu Bractwa Gwarków Jerzego Mańki 
z dr. Stefanem  Kaiserem dyrektorem Muzeum Śląskiego w Ratingen. Celem 
spotkania było nawiązania współpracy Bractwa Gwarków z Muzeum Śląskim 
w Ratingen. 

15. W dniu 9 września 2015 r.  przedstawiciele  Bractwa Gwarków wzięli udział 
w wykładzie prof. Grażyny Szewczyk zorganizowanym przez Dom 
Współpracy Polsko – Niemieckiej i Fundację Rozwoju Śląska. 

16. W dniu 12 września 2015 r Bractwo Gwarków uczestniczyło w wycieczce 
statkiem po kanale Kłodnickim. 

17. W dniu 24 września 2015 r. odbyło się spotkanie Zarządu Bractwa Gwarków 
z nowym Naczelnym Dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa prof. dr hab. 
inż. Stanisławem Pruskiem. Na spotkaniu omówiono założenia dalszej 
współpracy Bractwa Gwarków z GIG. 

18. W dniu 8 października 2015 r. z okazji 150-lecia miasta Katowic na 
katowickim rynku zagrało 150 muzyków z 5 górniczych orkiestr dętych. 
Impreza KATODA odbyła się z inicjatywy Bractwa Gwarków, a prowadził ją 
członek Bractwa Lucjan Czerny. 

19. W dniu 5 grudnia 2015 r. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy 
Muzeum Górnośląskim w Ratingen a Izbą Tradycji Górniczej w Knurowie, 
której kustoszem jest członek Bractwa Gwarków Bogusław Szyguła. 

20. W dniu 12 grudnia 2015 r. otwarta została w Muzeum Śląskim wystawa sztuki 
sakralnej, na której prezentowano również eksponaty ze zbiorów Izby Tradycji 
Górniczej w Knurowie. 

 
  Poczet Gwarków Śląskich 
 

W 2009 roku podjęta została przez Bractwo Gwarków inicjatywa opracowania 
i wydawania cyklu wydawniczego pod tytułem „Poczet Gwarków Śląskich”, który ma 
być 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. Dotychczas wydano 8 tomów 
tego cyklu. Ostatnim wydanym tomem tego cyklu była książka pod tytułem „Polski 
górnik został świętym” wydana z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. 
 
Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego 
 

Bractwo Gwarków aktywnie uczestniczy w digitalizacji zasobów dziedzictwa 
kulturowego, w tym zbiorów i dokumentów górniczych.  
Przygodę z digitalizacją rozpoczęliśmy w 2007 roku, gdy zostaliśmy Członkiem 
Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (ŚBC). W grudniu 2014 r. członek Bractwa Gwarków 



Mirosław Skibski został wybrany na już drugą kadencję do składu Zespołu 
Koordynacyjnego ŚBC. Obecnie posiadamy własną pracownię digitalizacji 
wyposażoną w skaner fotograficzny (pozwalający na skanowanie ze szczególną 
ostrożnością pozycji bardzo starych, trudno otwierających się czy bardzo zwartych) 
oraz szybki skaner płaski.  

Do dzisiaj podpisaliśmy: 
1)  40  umów na digitalizację książek, 
2)  104 umowy na digitalizację czasopism. 

Spośród 61 instytucji tworzących zasoby ŚBC, poza samą Biblioteką Śląską - 
Bractwo Gwarków opublikowało najwięcej pozycji – ponad 9 tys. 
 
Kr ąg Barbar Śląskich 
 

W dniu 1 marca 2013 r. z inicjatywy pani Dyrektor Teatru Śląskiego Krystyny 
Szaraniec i pani Barbary Surmanowej zebranie założycielskie Kręgu Barbar Śląskich. 
W spotkaniu założycielskim wzięło udział 10 Pań Barbar. Wzorcem  Kręgu Barbar 
Śląskich jest Stowarzyszenie Krystyn, które działa w Polsce od kilkunastu lat. Krąg 
Barbar Śląskich korzysta z pomieszczeń Bractwa Gwarków organizując swoje 
spotkania jak również korzysta ze strony internetowej Bractwa Gwarków.  
Krąg Barbar Śląskich organizuje wiele imprez i spotkań  swoich jak również wspólnie  
z Bractwem  Gwarków. 
 
Spotkania Barbórkowe 
 

Członkowie Bractwa Gwarków, jak co roku, brali udział  w wielu spotkaniach 
Barbórkowych i Barbórkowo-świątecznych organizowanych przez firmy górnicze 
i okołogórnicze. Członkowie Bractwa Gwarków uczestniczyli również w karczmach 
piwnych organizowanych przez kopalnie i firmy współpracujące z górnictwem. 

Z okazji Święta Górnika członkowie Bractwa Gwarków brali udział w wielu 
spotkaniach w przedszkolach śląskich, a także w szkołach w tym również w szkole 
specjalnej. W Galerii Szyb Wilson Bractwo Gwarków otwarło wystawę obrazów, 
zdjęć i starych urządzeń górniczych. 

 
Strona internetowa Bractwa Gwarków  

 
Od 2010 roku Bractwo Gwarków posiada własną stronę internetową 

www.gwarkowie.pl 
Na stronie tej zamieszczane wszystkie informacje dotyczące działalności Bractwa 
Gwarków, a także wybrane artykuły oraz informacje dotyczące branży górniczej. 
Ponadto na naszej stronie, w zakładce „galeria zdjęć”, zamieszczone są zdjęcia 
ze wszystkich imprez w których brali udział członkowie Bractwa Gwarków. 
W 2015 roku naszą stronę internetową odwiedziło ponad 416 676  internautów.   

 
Bractwo Gwarków, tak jak dotychczas wspierać będzie inicjatywy mające na celu: 

• promocję tradycji i zwyczajów górniczych poprzez inicjowanie i wspieranie 
wszelkich inicjatyw, których celem jest ocalenie od zapomnienia tradycji, 

• rodzinnych, zawodowych i kulturowych Górnego Śląska, 
• obronę interesów polskiego górnictwa, w tym przeciwstawianie się opiniom 

krzywdzącym polskie górnictwo i szkalujących ludzi z nim związanych, 
• troskę o zabytki techniki górniczej, 
• reprezentowanie braci górniczej i interesów branży we władzach 

samorządowych wszelkich szczebli. 
A ponadto: 



• 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 kolejnych  tomików Pocztu Gwarków Śląskich, 

•  współpraca z mediami, 
 

Bardzo  niepokojącym  zjawiskiem i  to już od kilku lat  w  Bractwie  jest sprawa  
opłacania  składek  członkowskich.  

Zarząd Bractwa Gwarków apeluje do wszystkich członków o regularne płacenie 
składek członkowskich. 

Brakujące należności z tytułu niezapłaconych składek  to prócz znacznego 
uszczuplenia   wpływów,  prowadzi  z  konieczności do  istotnego  ograniczenia  
planowanych przez Bractwo przedsięwzięć.  

 
 
 
 
 

                                                  


