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I.

WŁADZE BRACTWA

1. Zarząd Bractwa
W 2012 roku Zarządu Bractwa Gwarków pracował przez cały rok w składzie:
Zygmunt Pawłowski

- Prezesa Zarządu

Jerzy Mańka
Zygfryd Skrzypek

- Wiceprezes Zarządu
- skarbnik

Czesław Koczorek

- członek Zarządu

Włodzimierz Regulski - członek Zarządu
2. Komisja Rewizyjna
Skład Komisji Rewizyjnej w 2012 roku nie uległ zmianie.
W 2012 roku Komisja Rewizyjna działała w następującym składzie:
Bronisław Barchański - Przewodniczący komisji
Henryk Brol
- Członek komisji
Piotr Caputa
- Członek komisji

II.

DZIAŁALNOŚĆ 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
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.
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III.

DZIAŁALNOŚĆ BRACTWA GWARKÓW W 2012 ROKU

Spotkania członków Bractwa
1. Spotkanie Noworoczne
W dniu 24 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie członków Bractwa Gwarków z
udziałem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca i naszego kapelana ks. Kanonika Pawła Buchty.
Spotkanie uświetnił występ żeńskiej orkiestry salonowej KHW KWK Murcki-Staszic pod
dyrekcją Pana Grzegorza Mierzwińskiego. W spotkaniu uczestniczyło około 70 Gwarków
oraz zaproszeni goście między innymi:
- Prof. Andrzej Lisowski związany z Głównym Instytutem Górnictwa,
- Prof. Jan Klimek - Przewodniczący Rady Nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego,
- Piotr Litwa - Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
- Józef Myrczek - Dyrektor Banku Spółdzielczego Silesia oraz Przewodniczący Rady
Nadzorczej w JSW SA
- Andrzej Stania - Prezes Związku Górnośląskiego,
- wieloletni Wiceministrowie górnictwa - Franciszek Wszołek i Jerzy Malara,
oraz proboszczowie parafii m.in. z Katowic Brynowa i Dębu.
2. Spotkanie integracyjne
W dniu 18.10.2012 r. odbyło się spotkanie integracyjne w siedzibie Bractwa Gwarków
w którym udział wzięli oprócz członków Bractwa przedstawiciele Katowickiego Holdingu
Węglowego i powiatowego Zarządu PSL.
W trakcie spotkania głos zabrał, jak sam mówił, "ostatni żyjący wiceminister górnictwa i
energetyki", Stara Strzecha Górnicza - Franciszek Wszołek, przekazując list do
Wicepremiera Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka w sprawie powołania
Społecznej Rady Górniczej.
Dzięki zaangażowaniu Gwarków - myśliwych, mieliśmy ogromną przyjemność uraczyć się
wspaniale przyrządzonym i upieczonym dzikiem, który wraz ze złotym napojem smakował
wszystkim wyśmienicie.
3. Karczma piwna w KWK „Wujek”
Gwarecki Stan kopalni "Wujek" zaprosił braci gwarków do Zakładowego Domu
Kultury w dniu 14 grudnia 2012 r. na tradycyjną Karczmę Piwną.
Bractwo Gwarków odpowiedziało na zaproszenie i chętnie wzięło udział w tej tradycyjnej
uroczystości. Uczestników Karczmy Piwnej bawił jak zawsze wyśmienicie kabaret "Rak".
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Konferencje / Seminaria
1. „W trosce o przyszłość górnictwa”
„Górnictwo było sercem Śląska, teraz powinno być jego sumieniem”
To hasło było mottem przewodnim konferencji dniu 16.04.2012 r. z udziałem
przedstawiciela Rządu RP – Wicepremiera Waldemara Pawlaka.
Głos w debacie zabrali:
• Zygmunt Łukaszczyk – Dialog społeczny w Województwie Śląskim
• Józef Dubiński – Przyszłość polskiego górnictwa
• Jan Klimek – Zarządzanie wiekiem i wiedzą
• Bronisław Barchański – Pakiet klimatyczny a przyszłość polskiego górnictwa
• Konrad Tausz – Społeczne skutki restrukturyzacji górnictwa
• Dyskusja
• Waldemar Pawlak – podsumowanie,
„Dziękuję Bractwu Gwarków za rolę jaką odgrywa na Śląsku, integrując różne środowiska
wokół spraw dla niego najważniejszych. Jedną z nich jest górnictwo” - tymi słowami
zakończył wypowiedź Wicepremier.
W spotkaniu uczestniczyło oprócz członków Bractwa Gwarków, wiele osobistości świata
górniczego: prezesi spółek węglowych, dyrektorzy kopalń, przedstawiciele świata nauki i
firm okołogórniczych.
2. Bolesław Krupiński
24 października Główny Instytut Górnictwa w Katowicach wspólnie z Bractwem
Gwarków zorganizował, pod honorowym patronatem ministra gospodarki Waldemara
Pawlaka, seminarium poświęcone osobie i dorobkowi Bolesława Krupińskiego, naukowca,
wychowawcy, kreatora rozwoju polskiego górnictwa.
Aula GIG wypełniona była do ostatniego miejsca. W seminarium uczestniczyły najważniejsze
osoby górniczego świata - naukowcy AGH i Politechniki Śląskiej, przedstawiciele zarządów
spółek węglowych, firm pracujących w otoczeniu górnictwa, byli wiceministrowie górnictwa:
Klemens Ścierski, Jerzy Malara, Jan Szlązak, Franciszek Wszołek i Jerzy Markowski oraz
znajomi i przyjaciele prof. Krupińskiego.
Delegacja seminarzystów złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą założyciela Głównego
Instytutu Górnictwa. Wkrótce po tym prof. Marian Turek otwierając seminarium przypomniał
w skrócie drogę zawodową zmarłego przed 40 laty prof. Krupińskiego. Uczestniczący w
okolicznościowym spotkaniu zobaczyli film dokumentalny "Górnik w profesjonalnej todze".
Prof. Józef Dubiński, dyrektor naczelny GIG mówił o wkładzie Bolesława Krupińskiego w
rozwój nie tylko górnictwa węgla kamiennego. Natomiast dawny student prof. Krupińskiego ,
a dziś profesor, Bronisław Barchański, opowiadał na podstawie własnych doświadczeń o tym,
jakim wychowawcą był Bolesław Krupiński. O swoich kontaktach z Profesorem, o tym, co
współczesne górnictwo zawdzięcza "górnikowi w profesorskiej todze" mówili, m.in.,
profesorowie: Wiesław Blaschke, Roman Magda, Adam Lipowczan, Andrzej Lisowski.
Uczestnicy konferencji otrzymali wydany przez Bractwo Gwarków kolejny tomik z cyklu
„Poczet Gwarków Śląskich” poświęcony prof. Bolesławowi Krupińskiemu.
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Inicjatywy i przedsięwzięcia Bractwa
1. 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 2012 roku wydany został tomik 7 poświęcony prof. Bolesławowi Krupińskiemu wraz z
płytą na której zarejestrowano wypowiedzi ludzi związanych z prof. Krupińskim.
2. Nagroda im. Wojciecha Korfantego
W dniu 19 kwietnia 2012 r. w Siemianowicach Śląskich odbyła się ceremonia
wręczenia nagród im. Wojciecha Korfantego. To już 20 edycja nagrody honorującej osoby
oraz instytucje zasłużone dla regionu, kształtujące jego tożsamość.
Bractwo Gwarków w tym roku zarekomendowało do tej nagrody Stowarzyszenie Fundacja
Rodzin Górniczych. Kapituła Nagrody przyjęła naszą nominację i pod przewodnictwem
profesora Wojciecha Świątkiewicza przyznała Fundacji Rodzin Górniczych Honorową
Nagrodę im Wojciecha Korfantego.
3. Nagroda „Ikona Śląska”
Bractwo Gwarków, zostało zaproszone do wzięcia udziału we wspaniale
przygotowanej i świetnie poprowadzonej przez Panów prof. dr hab. Janusza Janeczka
i dr Zbigniewa Widerę, gali rozdania "Ikon Śląska". Kapituła Godła Promocyjnego „Ikona
Śląska" powołana we współpracy z redakcją Gońca Górnośląskiego i Uniwersytetu Śląskiego
przyznała w dwanaście statuetek. Nagrody przyznaje się, by uhonorować szczególne
osiągnięcia wybitnych ludzi i instytucji.
4.

Biesiada trzech pokoleń

W dniu 11.05.2012 r. w chorzowskiej restauracji „Cafe Milano" odbyła biesiada trzech
pokoleń mieszkańców naszego regionu. Nawiązywała ona swym charakterem do typowych
śląskich tradycji związanych z jedzeniem, strojami i zwyczajami. Głównym bohaterem
biesiady był krupniok. Przedstawiciele Bractwa Gwarków skorzystali z zaproszenia
gospodarza biesiady i wzięli udział w tej imprezie o niepowtarzalnym klimacie.
5. Piknik rodzinny z okazji Święta Niepodległości USA
Bractwo Gwarków zostało zaproszone przez Klub Niezależnych Stowarzyszeń
Twórczych „Marchołt” do współorganizowania piątej edycji pikniku rodzinnego,
organizowanego zgodnie z tradycją celebrowania obchodów Święta Niepodległości Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej na Śląsku.
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Piknik odbył się 30 czerwca 2012 roku w stadninie koni „ARABKA”
w Mysłowicach –Dźiećkowicach.
W pikniku wzięli udział członkowie Bractwa Gwarków
W czasie pikniku odbyła się uroczystość pożegnania Konsulów Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej kończących pracę w Polsce.
6. Pożegnanie ks. Kanonika Pawła Buchty
Dnia 28 sierpnia 2012 roku odbyło się uroczyste pożegnanie ks. Proboszcza parafii
pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła ks. Kanonika Pawła Buchty.
Bracia Gwarkowie licznie odpowiedzieli na zaproszenie naszego kapelana ks. kanonika Pawła
Buchty. Powitanie w gronie zacnych emerytów było niezwykle piękne i uroczyste. Grała
orkiestra KWK "Murcki-Staszic" pod batutą Grzegorza Mierzwińskiego, śpiewał chór,
a soliści wykonali pieśń "Va pensiero" z 3 aktu opery Nabucco tak, że "ciarki szły po
plecach". Kazanie wygłosił dziekan Dekanatu Katowickiego ks. dr Andrzej Suchoń. Przed
błogosławieństwem ksiądz Paweł przyjmował niezliczone podziękowania za 25 lat służby w
parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła. Po uroczystej mszy św. odbyło się spotkanie
zaproszonych gości i wiernych zorganizowane przez Zarząd Bractwa Gwarków.
7. Śląska biblioteka Cyfrowa
Od grudnia 2011 r. Bractwo Gwarków zostało Uczestnikiem Śląskiej Biblioteki
Cyfrowej. Digitalizacją kolejnych pozycji do Śląskiej Biblioteki cyfrowej Bractwo Gwarków
pragnie włączyć się w dzieło zachowania dla przyszłych pokoleń unikalnych pamiątek naszej
historii. Dotychczas zdigitalizowanych zostało 30 pozycji wykonując 3860 skanów.
Przedstawiciele Bractwa wzięli udział w VI Zebraniu Uczestników Śląskiej Biblioteki
Cyfrowej w grudniu 2012 roku.
Uczestnicy spotkania jednogłośnie uzupełnili skład Zespołu Koordynacyjnego o 2 nowe
osoby. Jedną z osób, która weszła w skład Zespołu Koordynacyjnego Śląskiej Biblioteki
Cyfrowej jest Pan Mirosław Skibski - członek Bractwa Gwarków
8. „Rodzina Górnośląska”
Związek Górnośląski od 12 lat organizuje na Górze św. Anny uroczystość o nazwie „Rodzina
Górnośląska”. Pomysłodawcą był abp. Senior Damian Zimoń, który zaproponował miejsce
oraz jej charakter i tematykę.„Rodzina Górnośląska” to spotkanie członków Związku
Górnośląskiego oraz wszystkich, którym bliskie są wartości zapisane w Deklaracji Związku –
miłość i przywiązanie do swojej „Małej Ojcowizny”. 22 września 2012 roku o godz. 10
uroczystość rozpoczęto pod pomnikiem Jana Pawła II, następnie była msza św. w intencji
Związku Górnośląskiego, którą koncelebrował i homilię wygłosił kapelan Związku – ks.
kanonik Paweł Buchta. W uroczystościach na Górze św. Anny brali udział również
członkowie Bractwa Gwarków.
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9. Otwarcie wystawy w kopalni „Krupiński”
W dniu 01.10.2012 r. na kopalni „Krupiński” wchodzącej w skład Jastrzębskiej Spółki
Węglowej S.A. – w przededniu 40 rocznicy śmierci – została otwarta Izba Pamięci Profesora
Bolesława Krupińskiego, wielkiego górnika, Polaka i człowieka.
W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprezes JSW SA, Dyrekcja Kopalni, przedstawiciele Agencji
Rozwoju Przemysłu SA O/Katowice, SITG O/Rybnik oraz członkowie Bractwa Gwarków
a wśród nich m.in. autorzy kolejnej edycji Pocztu Gwarków Śląskich pt. „Gwarek Profesor
Bolesław Krupiński”.
Spotkanie przebiegło w familijnej atmosferze. Rzeczowa dyskusja przepojona była troską o
dzień dzisiejszy i jutro polskiego górnictwa - czego uczył ale przede wszystkim dawał
przykład swą pracą i życiem ten wielki człowiek.
Bardzo przemyślana lokalizacja Izby Pamięci – w holu na piętrze głównego budynku kopalni
oraz nowoczesna, wzbogacona multimedialnym przekazem prezentacja - pozwoli zarówno
załodze kopalni ale również wszystkim gościom - poznawać patrona tego miejsca ciężkiej,
górniczej pracy.
Jeden z uczestników – prof. A. Lisowski przekazał bardzo cenny eksponat: laskę profesora
Krupińskiego.
10. Pogrzeb Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg
Bractwo Gwarków uczestniczyło w dniu 11.10.2012r. w Żywcu w ostatniej drodze
Księżnej Marii Krystyny Habsburg. Poczty sztandarowe kopalni Wujek i kopalni Katowice
wspaniale prezentowały się w szpalerze przed żywiecką Konkatedrą. Kopalnie KHW SA są
nadal pracodawcą dla wielu mieszkańców żywiecczyzny. W ostatniej drodze zmarłej
towarzyszyli najbliżsi, w tym siostra Renata Habsburgo-Lorena de Zulueta i bratanica
Krystyna, a także przedstawiciele rodu Habsburgów z Hiszpanii, Szwecji, Węgier i Austrii. W
kondukcie szły setki żywczan. Uroczystościom przewodniczył ordynariusz bielsko-żywiecki,
biskup Tadeusz Rakoczy

11. Wystawa w Ratingen
15 lat temu rozpoczęła działalność Izba Tradycji Górniczej w Knurowie, ukazująca
bogate dziedzictwo przemysłowe i kultury górniczej. Izba współpracuje z innymi
Górniczymi Izbami Tradycji, Muzeami, Komisją Muzealnictwa ZG SITG oraz Bractwem
Gwarków Związku Górnośląskiego. Kustosz tej Izby Tradycji jest członkiem Bractwa
Gwarków. W wyniku podpisanego porozumienia o współpracy z Muzeum Ziemi
Górnośląskiej w Ratingen ekspozycję o Knurowie, „mieście na węglu wyrosłym” ,mogą
zobaczyć mieszkańcy Nadrenii – Westfalii. Do Ratingen pojechały m.in. obrazy lokalnych
artystów Fojcika, Kubicy Przezdzinga, Ulfiga i Zgolika. Ponadto Izba udostępniła również
historyczne książki, albumy, dokumenty, mapy oraz eksponaty związane z miernictwem,
łącznością, sprzętem strzałowym i ratownictwem górniczym.
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12. Koncert „Serce za serce”
24 listopada odbyła się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu doroczna Gala „Serce za
serce” Zabrzańskiej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.
W trakcie gali wręczono wyróżnienia za wspieranie fundacji przyznane dziewięciu osobom,
firmom i instytucjom. W trakcie uroczystości członkowie Bractwa Gwarków wręczyli,
przyznane przez Związek Zawodowy „Kadra” na wniosek Bractwa, honorowe odznaczenie
górnicze „Kordzik” prof. Marianowi Zembali oraz Zbigniewowi Nawratowi.
13. Jubileusz 15-lecia Fundacji Rodzin Górniczych
Fundacja Rodzin Górniczych każdy rok kończy tradycyjnym barbórkowoświątecznym spotkaniem. W tym roku miało ono wyjątkowy charakter ze względu na
jubileusz 15-lecia działalności Fundacji. W niedzielę, 16 grudnia, w Katowickim Centrum
Kultury im. Krystyny Bochenek odbył się jubileuszowy koncert z okazji 15-lecia FRG na
który zaproszonych zostało wielu znakomitych gości. W trakcie koncertu wręczono szereg
wyróżnień Fundacji dla darczyńców, a także dla wdów, stypendystów i laureatów konkursów.
W trakcie koncertu Fundacja Rodzin Górniczych odznaczyła Bractwa Gwarków Związku
Górnośląskiego Medalem "Przyjaciela Fundacji". Bractwo Gwarków ściśle współpracuje z
Fundacją Rodzin Górniczych niosąc pomoc będącym w potrzebie członkom Bractwa
Gwarków.
14. . Święto CHANUKA
Święto Chanuka było zorganizowane przez Gminę Wyznaniową Żydowską w
Katowicach, KNST "Marchołt", Urząd Miasta Katowice i Regionalny Ośrodek Kultury.
Święto Chanuka upamiętnia starotestamentalne cudowne wydarzenie zaszłe podczas
powstania Machabeuszów pod wodzą Judy Machabeusza - niewielka ilość czystej rytualnie
oliwy po rekonsekracji świątyni jerozolimskiej paliła się przez osiem dni. Święto Chanuka
zorganizowane na ulicy Mariackiej oraz w "Klubie Marchołt" obejmowało uroczystą
modlitwę, wykład o genezie święta, koncert muzyki żydowskiej, degustację potraw
żydowskich oraz gry i zabawy dla dzieci. Członkowie Bractwa Gwarków zostali zaproszeni
do wzięcia udziału w tym święcie.
15. .Wydanie książki „Synteza wspaniałych i tragicznych dziejów
Śląska i Ślązaków”
Bractwo Gwarków brało udział w wydaniu książki pt. „Synteza wspaniałych i
tragicznych dziejów Śląska i Ślązaków”. Autor książki zwrócił się do Bractwa z prośbą o
pomoc w wydaniu tej książki. Przyniesione przez autora materiały były ponad 1000
stronicowym rękopisem. Rękopis został przepisany na komputerze i opracowany przez
członków Bractwa w formie umożliwiającej przygotowanie wersji do wydruku. Książka
została wydana pod pseudonimem literackim Georgius Silesius. Ideą przewodnią tej syntezy
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jest ukazanie w ogólnym zarysie prawdziwych losów Śląska i Ślązaków na przestrzeni
minionych wieków.
Poznanie prawdziwego oblicza Śląska, według autora książki, pozwoli żyjącym jeszcze na
Śląsku rdzennym Ślązakom sięgnąć głębiej do swoich korzeni. Bractwo Gwarków pomaga
również autorowi w dystrybucji książki.
16. . Wspomnienie związane z kopalnią „Katowice”
Na terenach po byłej kopalni „Katowice” powstaje Katowicka Strefa Kultury.
Reportaż pt. Strefa Kultury przygotowywany przez TVP Katowice– to opowieść o miejscu,
które powstaje w Katowicach i będzie składało się z trzech części związanych z kulturą: sali
koncertowej NOSPRU, Muzeum Śląskiego i Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
W reportażu pojawiły się rozmowy z ludźmi, między innymi z członkami Bractwa Gwarków,
pamiętającymi kopalnię i ich refleksje na temat tego, co teraz powstaje w miejscu dawnej
kopalni Katowice.
Reportaż poruszał temat rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym przypadku
pokopalnianych i zaadoptowanie ich na Strefę Kultury. Poruszony był aspekt ekologiczny,
ale także socjologiczny i symboliczny. Zaadoptowanie tych terenów pokopalnianych dla
kultury symbolizuje nieuniknioną w tym przypadku przemianę regionu. Do współpracy przy
powstawaniu reportażu zaproszeni zostali również członkowie naszego Bractwa.
17. Sala konferencyjna
W 2012 roku udało się dzięki sponsorom wyposażyć salę konferencyjną w meble
oraz rzutnik multimedialny wraz z ekranem. Wyposażenie to wzbogaci multimedialnie
prowadzenie wykładów i prelekcji.
W Sali konferencyjnej eksponowane są także stare mapy górnicze, nieużywany sprzęt
górniczy i ratowniczy oraz różne pamiątki związane z górnictwem. Ponadto w Sali
konferencyjnej przygotowywane są stanowiska komputerowe do prowadzenia szkoleń w
zakresie obsługi komputera i Internetu.
18. . 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 2012 roku naszą stronę internetową odwiedziło ponad 170 000 internautów.
Bractwo Gwarków posiada od dnia 22.08.2011 osobowość prawną i zostało wpisane
pod numerem 0000394052 do Krajowego Rejestru Sądowego.
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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. 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 33,7 % należności.
Zarząd postanawia wystosować w 2013 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.

