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I.  WŁADZE  BRACTWA 

 
1.  Zarząd Bractwa 

W 2013 roku Zarządu Bractwa Gwarków rozpoczął pracę w składzie: 

Zygmunt Pawłowski     - Prezesa Zarządu    

Jerzy Mańka                  - Wiceprezes Zarządu 
 Zygfryd Skrzypek         - skarbnik 

 Czesław Koczorek        - członek Zarządu 

 Włodzimierz Regulski  - członek Zarządu 

13.11.2013 r. rezygnację z pracy w Zarządzie złożył Czesław Koczorek- członek Zarządu. 

 

2. Komisja Rewizyjna 
Skład Komisji Rewizyjnej w 2012 roku nie uległ zmianie. 

W 2013 roku Komisja Rewizyjna działała w następującym składzie: 
   Bronisław Barchański -  Przewodniczący komisji 
 Henryk Brol    -  Członek komisji 
 Piotr Caputa   -  Członek komisji 

 

II.   DZIAŁALNO ŚĆ  PROGRAMOWA  BRACTWA 

1. 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 
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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, 
• poszerzenie kręgu członków Bractwa, 
• bieżąca aktualizacja strony internetowej, 
• pozyskiwanie sponsorów dla działalności Bractwa, 
• poprawa ściągalności składek, 
• organizacja spotkań członkowskich. 

 
III.  DZIAŁALNO ŚĆ  BRACTWA GWARKÓW  W 2013 ROKU 

 
 

1. 2013 rokiem ks. kard. Augusta Hlonda 
 
W dniu 3 stycznia 1926 roku odbyła się w kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła 

w Katowicach konsekracja pierwszego Biskupa Śląskiego ks. Augusta Hlonda. Tym samym 
ta świątynia stała się pierwszą Katedrą na Górnym Śląsku. Dla uczczenia tego wydarzenia w 
październiku ubiegłym roku radni Sejmiku Województwa Śląskiego ogłosili rok 2013 
Rokiem Augusta kardynała Hlonda. 
Z tą inicjatywą wyszli marszałek woj. śląskiego Adam Matusiewicz i przewodniczący 
sejmiku Andrzej Gościniak 

Dla upamiętnienia tego wydarzenia, w 87. rocznicę sakry biskupiej oraz ingresu do 
katowickiej katedry pierwszego biskupa śląskiego Augusta Hlonda, w dniu 5 stycznia 2013 r. 
br. o godzinie 1830 w tejże Świątyni odbyła się msza święta koncelebrowana m.in. przez 
Arcybiskupa Wiktora Skworca i księży dekanatu katowickiego. 
W  mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń społecznych 
oraz licznie zgromadzeni parafianie. Bractwo Gwarków wystawiło liczne poczty sztandarowe, 
a orkiestra górnicza kopalni węgla kamiennego „Wujek –Śląsk” pięknie wzbogaciła oprawę 
uroczystości. Przedstawiciele innych Bractw i Krain Związku Górnośląskiego w strojach 
regionalnych równie licznie obecność swoją zamanifestowali pocztami sztandarowymi. 
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2. Odsłonięcie tablicy upamiętniąjcej tragedię górnośląską 1945  

W niedzielę 6 stycznia 2013 r. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, odbyła się 
uroczystość odsłonięcia w kaplicy św. Barbary tablicy upamiętniającej tragedię górnośląską 
1945roku. Tablicę odsłonił Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk i sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Wali i Męczeństwa – Andrzej Kunert, w obecności Metropolity 
katowickiego abp Wiktora Skorca, który otrzymał wykaz 10 000 górników wywiezionych w 
1945 roku na roboty do ZSRR. W uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy brali udział 
członkowie Bractwa Gwarków. 

3. Powołanie Społecznego Komitetu ds. pamiątkowej tablicy 
 
13.02.2013 roku został powołany z inicjatywy Bractwa Gwarków Społeczny Komitet 
umieszczenia pamiątkowej tablicy na terenie Muzeum Śląskiego. Tablica informowałaby 
zwiedzających Muzeum o historii terenu na którym znajduje się dzisiaj Muzeum Śląskie. 
 

4. Relikwia Jana Pawła II 
 

W dniu 9 maja 2013r. przedstawiciele Bractwa Gwarków ZG uczestniczyli w 
pielgrzymce z kościała pw. św. apostołów Piotra i Pawła do Krakowa gdzie z rąk  
ks. Kardynała Stanislawa Dziwisza odebrana została  relikwia Jana Pawła II, która zostanie 
wystawiona w kościele pw. św. apostołów Piotra i Pawła. 

 
5. Pielgrzymka do sanktuarium na Święty Krzy ż 

 
Bractwo Gwarków ZG w dniu 22 maja 2013r. wzięło udział w pielgrzymce do 

Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego (kościół pw. Trójcy Świętej) – sanktuarium 
znajdujące się na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) w Górach Świętokrzyskich, na terenie 
diecezji sandomierskiej, najstarsze polskie sanktuarium. 
Data założenia opactwa benedyktynów na Łysej Górze nie jest znana. Tradycja 
benedyktyńska przypisuje fundację Bolesławowi Chrobremu w 1006 roku. Pewnym jest, że 
klasztor założony został w I poł. XII wieku przez Bolesława Krzywoustego, początkowo pw. 
Świętej Trójcy, od XV wieku pw. Świętego Krzyża. Od 1936 mieści się tu klasztor i nowicjat 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.  

 
6. Figurka św. Barbary na ul. Kopalnianej 

  
W poniedziałkowy (27 maja) wieczór mieszkańcy katowickich Bogucic przywitali 

figurkę św. Barbary, która po kilku miesiącach nieobecności wróciła na ul. Kopalnianą.  
Figurka została zdemontowana w październiku 2012 r. po czym trafiła do Pracowni 
Konserwacji Dzieł Sztuki z Sosnowca. Tam została przeprowadzona jej renowacja. Św. 
Barbara odzyskała swój blask dzięki Katowickiemu Holdingowi Węglowemu, o czym 
świadczy niewielka tabliczka umieszczona w dolnej części cokołu, na którym znajduje się 
mierząca kilkadziesiąt centymetrów gipsowa figurka. W uroczystościach uczestniczyli 
prezydent Katowic Piotr Uszok, wiceprezes KHW Mariusz Korzeniowski (członek Bractwa 
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Gwarków) oraz prezes zarządu powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego Leszek 
Boniewski (członek Bractwa Gwarków). Poświęcenia figury św. Barbary dokonał ks. Jan 
Morcinek, proboszcz parafii św. Szczepana. 
Wiceprezes Korzeniowski, przemawiając do mieszkańców Bogucic, którzy tłumnie przybyli 
przywitać patronkę górników, podkreślił górnicze tradycje tej dzielnicy Katowic. Zaznaczył 
także, że dla Holdingu odrestaurowanie tej figurki to zaszczyt, a także radość z tego, że święta 
mogła wrócić na ul. Kopalnianą. Z inicjatywą renowacji figurki św. Barbary wystąpiło 
Bractwo Gwarków. 
Uroczystość uświetnił występ orkiestry dętej z kopalni Staszic pod dyrekcją Grzegorza 
Mierzwińskiego. 

7. Pożegnanie Jerzego Dudka 
 

W dniu 05.06.2013 r. z okazji  pożegnalnego meczu(60) Jerzego Dudka, członek 
Bractwa Gwarków Bogusław Szyguła, kustosz Izby Tradycji przy starej kopalni Knurów i 
jednocześnie naczelnik Poczty Harcerskiej 149 w Knurowie, wręczył Jerzemu Dudkowi 
pamiątkowy numizmat wybity przez Mennicę Górnośląską z podobizną i podpisem Jerzego 
Dutka na awersie i godłem klubu Concordia na rewersie.  

Zanim Jerzy Dudek zasłynął w świecie, pracował w kopalni i kopał piłkę w górniczym 
klubie. Karierę piłkarza zaczynał w Knurowie w 1985 roku jako trampkarz Górnika Knurów. 
W 1988 roku trafił do drużyny juniorów, a trzy lata później do pierwszego zespołu (wtedy już 
Concordii Knurów). Na boisku w rodzinnym mieście spędził 11 lat i rozegrał 200 spotkań 
(115 w drużynie seniorów). 

 
. 

8. Święto Izby Rzemieślniczej 
 

W dniu 12.06.2013 r. odbyły się doroczne uroczystości święta Izby Rzemieślniczej 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Bractwo Gwarków na zaproszenie Izby wzięło udział w 
tych uroczystościach. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną między 
innymi przez kapelana Związku Górnośląskiego i  Bractwa Gwarków ks. Kanonika Pawła 
Buchtę. W dalszej części uroczystości członkowie Bractwa Gwarków złożyli na ręce Prezesa 
Izby Rzemieślniczej okolicznościowe życzenia i tradycyjne górnicze upominki. 

 
9. Ingres ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego 

 
W dniu 16.06.2013 r. przedstawiciele Bractwa Gwarków udają się na Ingres abp. Józefa 
Kupnego na Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego do Archikatedry pw. Św. Jana 
Chrzciciela. Bractwo Gwarków ofiarowało nowemu Arcybiskupowi: węglowy posążek św. 
Barbary z napisem "Bractwo Gwarków", wskaźnikową lampkę górniczą oraz książkę 
"Synteza wspaniałych i tragicznych dziejów Śląska i Ślązaków". 

Jeden z członków Bractwa Gwarków został wyróżniony osobistym zaproszeniem  
ks. Arcybiskupa   na uroczysty Ingres i agapę. 
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10. Jubileusz Katowickiego Holdingu Węglowego 
 

28 czerwca 2013 roku w odświętnej oprawie, wśród górniczych pocztów 
sztandarowych i znamienitych gości uroczyście Katowicki Holding Węglowy fetował   
20-lecie swego istnienia w katowickiej Galerii Szyb Wilson. Już na godzinę przed 
rozpoczęciem gali urodzinowy nastrój obwieszczała koncertem górniczych marszów w 
Katowicach Giszowcu orkiestra kopalni Wieczorek, witając tłumy zaproszonych gości. 
Prócz górniczej elity, prezesów zaprzyjaźnionych spółek węglowych (z prezes Kompanii 
Węglowej Joanną Strzelec-Łobodzińską), wysokich przedstawicieli nadzoru górniczego (z 
prezesem Wyższego Urzędu Górniczego Piotrem Litwą) i kadry naukowej wyższych uczelni, 
prezydentów miast Śląska i Zagłębia (m.in. Katowic - Piotra Uszoka i Sosnowca - Kazimierza 
Górskiego), reprezentantów duchowieństwa, wojska, policji, straży pożarnej oraz instytucji i 
firm współpracujących z KHW uroczystość jubileuszu zaszczycili także m.in. posłowie na 
Sejm RP Ewa Kołodziej, Marek Wójcik, Zbyszek Zaborowski, senator Leszek Piechota, 
przedstawiciel prezydenta RP Jan Lityński, minister rozwoju regionalnego Elżbieta 
Bieńkowska, wiceminister środowiska - Główny Geolog Kraju Piotr Woźniak, wicewojewoda 
śląski Andrzej Pilot, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak, 
członek zarządu Województwa Śl. Stanisław Dąbrowa, dyrektor Departamentu Górnictwa w 
Ministerstwie Gospodarki prof. Maciej Kaliski, przewodniczący Światowego Kongresu 
Górniczego prof. Józef Dubiński oraz nestor górniczej braci, były wiceminister górnictwa i 
energetyki Franciszek Wszołek. Na zaproszenie Prezesa Zarządu Katowickiego Holdingu 
Węglowego członkowie Bractwa Gwarków wzięli udział w tej uroczystości. 
 

11. Spotkanie członków Bractwa Gwarków 
 

W dniu 31 lipca 2013 r. odbyliśmy wakacyjne spotkanie członków Bractwa Gwarków. 
Na zaproszenie odpowiedziało kilkanaście osób. Prawdziwie letnia pogoda i odbywający się 
wyścig kolarski ulicami miasta Katowice, nie sprzyjały licznej obecności. Zgodnie z 
programem wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu naszego kolegi nt. zatrudnienia w 
kopalniach węgla kamiennego (w tym pracy firm usługowych). Na spotkaniu pomimo 
wysokiej temperatury otoczenia panowała koleżeńska atmosfera. Przekazano nam informację 
Komitetu Społecznego nt. przygotowań do umieszczenia na terenie nowej siedziby Muzeum 
Śląskiego, a kiedyś obszarze zlikwidowanej kopalni Katowice – Tablicy Pamiątkowej oraz o 
kursie komputerowym, który Bractwo zamierza zorganizować we wrześniu br. 

 
12. Kolegium redakcyjne Pocztu Gwarków Śląskich 

W ramach cyklu Poczet Gwarków Śląskich Bractwo Gwarków zamierza wydać tomik 
poświęcony Janowi Pawłowi II pod roboczym tytułem „Gwarek Karol Wojdyła”.  
Członkowie Zespołu Redakcyjnego nowej pozycji wydawniczej Bractwa Gwarków w dniu 
27.08.2013r. spotkali się z Arcybiskupem Wiktorem Skworcem przedstawiając ks. 
Arcybiskupowi materiały, które mogły by być wykorzystane w książce. Na spotkaniu 
poproszono Ks. Arcybiskupa o napisanie słowa wstępnego do książki. Bractwo Gwarków 
planuje wydanie tomiku poświęconego Janowi Pawłowi II  przed jego kanonizacją.  
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Ksiądz Arcybiskup poparł inicjatywę Bractwa Gwarków dla proponowanego 
opracowania nowej pozycji z serii Poczet Gwarków Śląskich. 

13. Pochód Gwarków Tarnogórskich 
 
W dniu 08 września 2013 r. Bractwo Gwarków wzięło udział, podobnie jak w roku 

ubiegłym,   w organizowanym przez Tarnogórskie Centrum Kultury tradycyjnym Pochodzie 
Gwarków. . Obecność górników w galowych mundurach, pocztów sztandarowych jak 
również orkiestr górniczych uświetniły tę piękną uroczystość. 
Zarząd uważa, że obecność Bractwa Gwarków na stałe wpisze się w program Pochodu 
Gwarków Tarnogórskich. 
 

14. Konkurs krasomówczy 
 

W dniu 4 października br. odbył się XVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. 
Wojciecha Korfantego . Jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Ma promować język polski i kształtować u młodych ludzi dbałość o 
jego piękno. 
Nagrodę główną przyznano trzem uczniom. To Marek Kołodziejczyk z Gimnazjum nr 53 
Sióstr Prezentek w Krakowie, Adam Kubiczek ze Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem 
Nauczania im. Jana Kubisza w Gnojniku w Republice Czeskiej oraz Bartosz Śmiałecki z 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu. Pojadą na wycieczkę do Brukseli. 
Markowi Kołodziejczykowi przypadła też nagroda publiczności, którą ufundowało bractwo 
Gwarków ZG. 
 

15. Spotkanie z posłem Mirosławem Pawlakiem 
 
Zarząd Bractwa Gwarków w dniu 4 listopada 2013 r. zorganizował spotkanie  z Posłem na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Panem Miroslawem Pawlakiem, I Wicewojewodą Śląskim 
Panem Andrzejem Pilotem oraz Prezydentem Miasta Bytomia Panem Damianem Bartylą. 
Mottem przewodnim spotkania było "Perspektywy górnictwa węgla kamiennego w 
województwie śląskim". Dyskucja odbyła się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu. 
 

16. Urodziny prof. Andrzeja Lisowskiego 
 

11 listopada 2013 roku prof. dr inż. Andrzej Lisowski – zasłużony naukowiec i 
pedagog szerokich rzeszy górniczej braci – obchodził 90 urodziny. Z tej okazji Główny 
Instytut Górnictwa i Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego zorganizowali uroczystą 
konferencję, która odbyła się 13 listopada br. o godz. 11.00 w Auli prof. Boreckiego w GIG 
Katowice. W konferencji wzięło udział wielu wybitnych przedstawicieli nauki. 
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17.  Spotkanie Barbórkowe 
 
W dniu 14.11.2013r. Bractwo Gwarków w ramach spotkania Barbórkowego zorganizowało 
seminarium naukowe "Kult św. Barbary w świecie". 
W trakcie seminarium wygłoszone zostały następujące referaty: 
1. St. Barbara Die Heilige Barbara und ihre Bergleute - Dr.-Ing. Rolfroderich Nemitz (w 
zastępstwie wygłosił  Prof. Bronisław Barchański - Akademia Górniczo-Hutnicza) 
2. Kult Św. Barbary w świecie - Prof. Bronisław Barchański - Akademia Górniczo-Hutnicza 
3. Górnicy kontra władza czyli bitwa o św. Barbarę w PRL-u - Beata Piecha – Schahen – 
doktorantka ks. Prof. Jerzego Myszora na Uniwersytecie Śląskim 
4. Obrzędy Barbórkowe - Bogusław Szyguła – kustosz Izby Tradycji w Knurowie. 
W seminarium udział wzięli przedstawiciele władz górniczych, świata nauki i władz 
samorządowych. Honorowym gościem był ks. Arcybiskup Wiktor Skworc, który podarował 
Bractwu Gwarków ikonę Św. Barbary przywiezioną z Doniecka. 

18. Biesiada piwna KHW S.A. i Katowickiego Węgla 

Na zaproszenie Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego i Katowickiego Węgla Bractwo 
Gwarków ZG uczestniczyło w Biesiadzie piwnej KHW i Katowickiego Węgla w dniu 
22.11.2013 r. w galerii szybu Wilson. W biesiadzie udział brali przedstawiciele władz 
górniczych, samorządowych jak również przedstawiciele świata nauki. 
 

19. Śląska Biblioteka Cyfrowa 
 
W dniu 28 listopada 2013 r. odbyło się VII zebranie uczestników Śląskiej Biblioteki 
Cyfrowej, połączone ze zwiedzaniem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki 
Akademickiej w Katowicach. 
W ponad 4-ro godzinnym spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Bractwa 
Gwarków. W tym roku upłynęła 3-letnia kadencja Zespołu Koordynacyjnego, stąd w trakcie 
spotkania odbyły się wybory członków na kolejną kadencję. Do 7 osobowego gremium został 
ponownie wybrany członek naszego Bractwa - Mirosław Skibski. 
 

20. Barbórka w KHW S.A. 
 
3 grudnia  w Galerii Szyb Wilson w Katowicach odbyły się uroczystości barbórkowe 
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Na to najważniejsze święto górnicze w Holdingu 
przyjechali do Nikiszowca m.in. I wicewojewoda Andrzej Pilot, przewodniczący Sejmiku 
Andrzej Gościniak, szef Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki prof. Maciej 
Kaliski, wikariusz generalny Archidiecezji Katowickiej ks. prałat Grzegorz Olszowski, 
przewodniczący Rady Nadzorczej KHW prof. Jan Klimek, posłowie i senatorowie. 
Członkowie Bractwa Gwarków otrzymali zaproszenie i wzięli udział w tej uroczystości. 
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21. Barbórka w Fundacji Rodzin Górniczych 

 
14 grudnia odbyło się barbórkowo-świąteczne spotkanie, zorganizowane przez 

Fundację Rodzin Górniczych, które odbyło się w  Centrum Kultury Katowice im. Krystyny 
Bochenek. Przybyło na nie około 300 osób. Najważniejszymi gośćmi byli oczywiście 
podopieczni FRG. Nie zabrakło także przedstawicieli spółek węglowych i kopalń, władz 
samorządowych, reprezentantów świata nauki i instytucji związanych z górnictwem. Bractwo 
Gwarków od kilku lat ściśle współpracuje z Fundacją Rodzin Górniczych. Z rekomendacji 
Bractwa Gwarków, Fundacja Rodzin Górniczych otrzymała w 2012 roku nagrodę im. 
Wojciecha Korfantego 
Spotkanie rozpoczęło się od odegrania Mazurka Dąbrowskiego i minuty ciszy dla uczczenia 
pamięci górników, którzy w tym roku stracili życie w kopalniach. Dla większości 
podopiecznych był to moment szczególny, bo FRG pomaga m.in. wdowom i sierotom po 
pracownikach zakładów górniczych. 

 
22.   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. 
Zachęcamy wszystkich do odwiedzania naszej strony internetowej. Od października 2011 
roku do końca 2013 roku naszą stronę internetową odwiedziło ponad 400 000 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, 
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Bardzo  niepokojącym  zjawiskiem i  to już od kilku lat  w  Bractwie  jest sprawa  
opłacania  składek  członkowskich. Mimo wielokrotnych monitów  pisemnych jak  i    
przeprowadzanych  rozmów mających ma celu  zdyscyplinowanie członków Bractwa w  tym  
zakresie, sytuacja w  dalszym ciągu  jest  niezadawalająca . Z należnych składek rocznych   
pozyskano jedynie  38,8  %  należności. 
Zarząd  postanawia  wystosować w 2014 roku kolejne  indywidualne  monity  dotyczące  
możliwie szybkiego  uregulowania  statutowej  powinności.  
Brakujące należności z tytułu niezapłaconych składek  to prócz znacznego uszczuplenia   
wpływów,  prowadzi  z  konieczności do  istotnego  ograniczenia  planowanych przez 
Bractwo przedsięwzięć.  
‘ 


