
 

 

 

 

 

Sprawozdanie 
Prezesa Zarządu Zjednoczenia KBS RP 

za rok 2016 
 

 

 

Zarząd  Zjednoczenia rok 2016 wypełnił pracą odbywając poza Krajowym Zjazdem 

Delegatów Zjednoczenia sześć zebrań Zarządu Zjednoczenia. Dwukrotnie w Pleszewie 20.02 

i 08.04, następnie w Tarnowie Podgórnym 27.05, Łodzi 13.08, Sępólnie Krajeńskim 29.10 

oraz Witaszycach 10.12 podczas których podjęto w sumie 18 uchwał zamieszczonych na 

końcu sprawozdania. Wśród członków zarządu pięciu wyróżniło się obecnością na wszystkich 

zebraniach tego gremium, a są to bracia: Jan Klauza, Adam Gołembowski, Artur Piętuch, 

Tadeusz Żychlewicz i Jerzy Wypych. Zebrania Zarządu Zjednoczenia odbywają się w różnych, 

 często odległych częściach Polski, stąd członkowie zarządu pokonują przybywając na 

zebrania odległości idące w tysiące kilometrów, poświęcając na to prywatny czas i środki 

finansowe. 

 W trakcie ubiegłego roku w szeregi Zjednoczenia wstąpiły dwa nowe bractwa 

kurkowe z Lubonia i Radomia. W drugim przypadku jest to już drugie bractwo pochodzące 

z tego miasta. Zasiliły one odpowiednio okręgi Poznański i Centralny. 

W trakcie roku szeregi Zjednoczenia opuściło Bractwo z Książa Wlkp. na własną 

prośbę. Zjawisko opuszczenia szeregów Zjednoczenia nie jest czymś nadzwyczajnym, gdyż 

w przeszłości zdarzały się takie przypadki. Jest faktem pozostawanie pewnej ilości bractw 

poza strukturami Zjednoczenia. Część z nich aspiruje do wstąpienia do Zjednoczenia, część 

pozostaje w roli obserwatorów,    Zarząd Zjednoczenia zawsze otwarty jest na kontakty 

z bractwami i ich członkami. W tym celu zebrania Zarządu Zjednoczenia odbywają się 

rotacyjnie w różnych miejscach w Polsce, aby w ten sposób przybliżyć poszczególnym 

braciom działalność Zjednoczenia i sens wspólnych poczynań w myśl hasła w jedności siła. 

 Zarząd Zjednoczenia rekomenduje Komisji Statutowej Zjednoczenia wprowadzenie zapisu w 

Statucie Zjednoczenia, ograniczającego możliwość przynależności do bractwa w charakterze 

członka zwyczajnego, wyłącznie do jednego bractwa macierzystego, wnosząc w tej sprawie 

o pozytywne zaopiniowanie wniosku Zjazdowi Delegatów. 

 W trakcie roku dokonaliśmy analizy dokonań Biblioteki Zjednoczenia, kierowanej przez 

Brata Romana Grzegorza. Ze względu na podejmowanie przez Bibliotekę Zjednoczenia 



tematów związanych z całością zagadnień zabezpieczania zasobów osiągnięć Zjednoczenia, 

została zaproponowana zmiana dotychczasowej nazwy i przyjęcie nowej. W tej sprawie 

podjęto uchwałę, zgodnie z którą Zarząd Zjednoczenia KBS RP dokonał zmianę 

dotychczasowej nazwy Biblioteka Zjednoczenia, nadając jej tytuł Archiwum Zjednoczenia 

Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. 

Ubiegły rok był również owocny dla Komisji Heraldycznej, która opracowała wiele 

nowych odznaczeń z których część zatwierdził już Zjazd Delegatów w Pleszewie. Komisja 

przedstawiła również wzór Flagi Zjednoczenia w której tło flagi stanowi kolor ciemnozielony 

z biało czerwoną wstęgą, biegnącą pośrodku wzdłuż flagi (wzór nawiązujący do wstążki 

orderowej Zjednoczenia, bez czarnych pasów będących obwódkami). Zarząd Zjednoczenia 

przyjął uchwałą wniosek Komisji Heraldycznej, dotyczący wprowadzenia Flagi Zjednoczenia 

i zarekomendował Zjazdowi Delegatów Zjednoczenia akceptację wnioskowanego rozwiązania. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w Zjednoczeniu jest coroczny Bal 

Zjednoczenia. W opinii członków Zarządu Zjednoczenia formuła balu W Borku Wlkp. jako 

Balu Zjednoczenia uległa wyczerpaniu i nadszedł czas na zmianę. Jan Mazur zaproponował 

objęcie patronatem Zjednoczenia bal w Świebodzinie i tę propozycję przyjęto w formie 

uchwały, zgodnie z którą Zarząd Zjednoczenia obejmuje patronatem i przyznaje tytuł Balu 

Zjednoczenia dla imprezy, która odbyła się w hotelu w  Świebodzinie 04 lutego 2017r. 

 Majątek Zjednoczenia wzbogacił się w 2016r o nowy klejnot. Podczas Zjazdu 

Delegatów Zjednoczenia w Pleszewie swoją premierę odbył nowy klejnot Zjednoczenia, który 

ufundował i przekazał na rzecz Zjednoczenia Strzelmistrz  Zdzisław Kaczmarek. Jest to  

łańcuch Strzelmistrza Zjednoczenia, będący przechodnim trofeum, wręczanym zwycięzcom 

konkurencji strzeleckiej, odbywanej corocznie podczas Zjazdów Zjednoczenia. 

 W ubiegłym roku strzelmistrz Zjednoczenia prowadził procedurę wyjaśniającą 

w zakresie przeprowadzenia zawodów strzeleckich i zgłoszonych w tej sprawie protestów. Po 

zakończeniu procedury kontrolnej główna konkluzja sprowadziła się do konieczności 

pilnowania zapisów regulaminów strzelań, a zupełnie niedopuszczalną jest sytuacja zmiany 

regulaminu w trakcie trwania zawodów. 

W sferze zainteresowania Zarządu Zjednoczenia znajduje się budowa pomnika Jana 

III Sobieskiego w Wiedniu, która postępuje, aczkolwiek jest opóźnienie w stosunku do 

harmonogramu, wynikające z ograniczeń finansowych. Odsłonięcie nastąpi w tym roku we 

wrześniu. W imieniu Komitetu Budowy Pomnika Zdzisław Grzelka zaapelował do Zjednoczenia 

KBS o wsparcie finansowe w kwocie 5000 PLN. Zarząd Zjednoczenia KBS RP zadecydował 

mocą uchwały o przychyleniu się do prośby i przekazaniu kwoty 5000 PLN dla Komitetu 

Budowy Pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu. 



Na wniosek Skarbnika Zjednoczenia Tadeusza Żychlewicza, zdecydowano o wystąpieniu do 

Komitetu Budowy Pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu w sprawie przedstawienia 

rozliczenia  kosztów realizacji projektu i wydatkowania darowizny przekazanej przez 

Zjednoczenie. 

W trakcie realizacji jest również budowa najbliższego naszym sercom pomnika, 

którym jest niewątpliwie Pomnik Brata Kurkowego. Są pozytywne opinie Poznańskiej Komisji 

Pomnikowej oraz uchwała Rady miasta Poznania wyrażająca zgodę na budowę pomnika. Do 

Komitetu Budowy Pomnika Brata Kurkowego włączono Brata Zdzisława Kaczmarka, który 

został przewodniczącym. Komitet zajmie się stroną organizacyjną uroczystości odsłonięcia 

pomnika.  Pomnik został odlany w pracowni pana Janusza Kwiecińskiego w Pleszewie. 

Podczas zebrania zarządu w Witaszycach Jan Klauza V-ce Prezes Zjednoczenia zaprezentował 

odlew pomnika Brata Kurkowego w naturalnej wielkości.  Postać Brata Kurkowego spotkała 

się z wielką aprobatą oglądających. Sponsorzy projektu otrzymają na pamiątkę miniaturkę 

pomnika. Zarząd Zjednoczenia KBS RP przyjął datę czerwcową św. Jana jako dzień 

odsłonięcia w Poznaniu pomnika Brata Kurkowego. Wtedy to Rada osiedla Stare Winogrady 

organizuje w parku Strzeleckim piknik dla mieszkańców. I z tego powodu powinniśmy mieć 

zapewnioną publiczność. 

Równolegle z pracami związanymi z budową pomnika Brata Kurkowego, prowadzone 

są działania prowadzące do wydania Księgi Jubileuszowej Zjednoczenia. Muszę w tym 

miejscu podkreślić stosunkowo słaby odzew ze strony bractw kurkowych w sferze wpłat, 

umożliwiających zrealizowanie tego projektu. Większość pozyskanych środków pochodzi 

z indywidualnych wpłat braci kurkowych 

Z okazji 25-lecia reaktywacji ZKBS RP prowadzone są przygotowania do publikacji 

Księgi Jubileuszowej XXV lecia KBS. Przewidywany nakład księgi wynosi 500 szt z czego 

komitet organizacyjny do swojej dyspozycji pozostawi 100 egzemplarzy. W procesie zbierania 

materiałów do księgi napotkano szereg problemów natury organizacyjnej, wśród których 

jednym z poważniejszych okazało się skompletowanie prawidłowo przygotowanych 

materiałów, które okręgi zobowiązane były do przekazania koordynatorowi projektu. Pomimo 

wielokrotnego monitowania i przedstawiania prawidłowego formatu oczekiwanych materiałów, 

zdarzały się odstępstwa. Były one niemożliwe do zaakceptowania jak i zrozumienie powodów 

takiego działania, gdyż znacznie skomplikowało to cały tok przygotowań. Jan Klauza V-ce 

Prezes Zjednoczenia zaprezentował przygotowaną do druku wersję Księgi Jubileuszowej. 

Będzie jeszcze poddana drobnym korektom, a przed końcowym drukiem autorzy 

poszczególnych rozdziałów, na wniosek V-ce Prezesa Zdzisława Grzelki, dokonają autoryzacji. 



Sekretarz Zjednoczenia Artur Piętuch przekazał informację dotyczącą implikacji dla 

statutu Zjednoczenia, wynikających z  ostatnich zmian w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach. 

W związku z istniejącą możliwością uzyskiwania przez okręgi osobowości prawnej, niezbędne 

będzie uzupełnienie statutu Zjednoczenia o zapisy wymagane przez znowelizowaną ustawę. 

Marszałek Jerzy Wypych zauważył istotną rolę dla bractw kurkowych, które na 

targach obronnych na które jesteśmy zapraszani, powinny prezentować i promować własne 

strzelnice, które są konkretnym wkładem w rozwój potencjału obronnego Polski. 

 Powstał wniosek do bractw kurkowych o przesyłanie informacji dotyczących strzelnic. 

Strzelmistrz wraz z Szefem Artylerii Brackiej mają za zadanie utworzyć Komisję Strzelecką 

i dokonać inwentaryzacji strzelnic będących w posiadaniu bractw kurkowych. Strzelmistrz 

Zjednoczenia Zdzisław Kaczmarek zaapelował o uzupełnianie informacji dotyczących brackich 

strzelnic, które to dane są nam pomocne w rozmowach o współpracy, prowadzonych przez 

nas z Ministerstwem Obrony Narodowej. 

Skarbnik Tadeusz Żychlewicz przedstawił wniosek dotyczący organizowania przez 

bractwa drużyn młodzieżowych i stworzenie ich rejestru w biurze Zjednoczenia. 

vice-Prezydent  EGS Andrzej Wegner przedstawił pismo EGS do Zarządu Zjednoczenia 

KBS RP dotyczące procedur obowiązujących podczas strzelań o tytuł Króla Strzelców EGS. Są 

one ściśle określone i nie mogą być stosowane żadne odstępstwa od tych reguł. Dokument 

dla wszystkich zainteresowanych jest dostępny w Biurze Zjednoczenia. Poinformował również 

o pracy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która 

obejmuje działalność bractw kurkowych w Polsce w latach 1918-2012. Jest szansa na 

przekształcenie i opublikowanie drukiem tej wartościowej dla nas pracy w formie książkowej. 

Król Strzelców Zjednoczenia Piotr Sitarz przedstawił propagowaną przez siebie ideę 

stworzenia konta bankowego, mającego za zadanie wspomaganie sióstr i braci kurkowych, 

którzy znajdą się w szczególnej potrzebie. Z podobną propozycją wystąpił Jan Klauza, 

którego ideą jest powołanie fundacji Bracka Pomoc. Kapelan Zjednoczenia Adam Borysik 

również popiera idee wspierania braci będących w potrzebie. 

Należy się cieszyć że  pojawiła się idea stworzenia fundacji Bracka Pomoc, która za cel 

działania obrała niesienie pomocy siostrom i braciom kurkowym, których koleje losu 

przywiodły do miejsca, w którym sami potrzebują pomocy. Jan Klauza wystosował apel o 

fundowanie tarcz na zawody strzeleckie, z których dochód zasili fundację Bracka Pomoc. 

W części dalszej podsumowania muszę wyrazić zaniepokojenie pojawiającymi się 

w Internecie pomówieniami i dezinformacjami, dotyczącymi różnych aspektów brackiej 

działalności. 



Pojawiają się również manipulacje związane z ilością członków bractw kurkowych. 

Przypominam w tym momencie obowiązującą uchwałę, zgodnie z którą każde bractwo ma 

obowiązek na koniec roku przesyłać do Zjednoczenia listę członków bractwa. W dalszym 

aspekcie analizy tego zagadnienia postanowiono skierować wniosek do Komisji Statutowej 

Zjednoczenia o zmianę Statutu Zjednoczenia w  §14 pkt 2 przez zmianę słowa członków na 

wyrażenie członków rzeczywistych i przedstawienie projektu tych zmian podczas obrad 

Walnego Zebrania Delegatów w Sępólnie Krajeńskim. 

 Podkreślano konieczność uporządkowania zagadnienia jednoczesnej przynależności do 

kilku bractw kurkowych, jak i temat uściślenia sposobu określania liczby członków 

stowarzyszeń zrzeszonych w Zjednoczeniu, ze względu na pojawiające się próby manipulacji 

ilością członków. Fakt ten wykorzystywany jest w dwójnasób. Raz służy zmniejszaniu kwoty 

należnych składek wpłacanych do Zjednoczenia i okręgów, innym razem służy do zwiększania 

ilości mandatów przynależnych poszczególnym bractwom podczas głosowań w trakcie 

walnych zebrań delegatów w okręgach i Zjednoczeniu. Należy również czynić starania w celu 

wyeliminowania narastającej w Internecie agresji werbalnej przepełnionej pomówieniami, 

będącej zaprzeczeniem naszych brackich ideałów. 

Kondycja finansowa Zjednoczenia jest dobra, a szczegółowy raport w tej sprawie 

przedstawi w swoim sprawozdaniu Skarbnik Zjednoczenia Tadeusz Żychlewicz. 

 Przedstawiłem podstawowe zagadnienia, którymi w ubiegłym roku zajmował się 

Zarząd Zjednoczenia. Poniżej zamieszczone zostały podjęte podczas zebrań uchwały. 

Szczegółowe sprawozdania z zebrań Zarządu Zjednoczenia były przesyłane do bractw i są 

zawsze dostępne w Biurze Zjednoczenia. Każdy z członków zarządu oprócz zebrań 

uczestniczył w ciągu roku w licznych imprezach będących częścią działalności Zjednoczenia. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Przyjęte na zebraniach uchwały 
 
UCHWAŁA nr  01/ZZ/01/2016       



Zarząd Zjednoczenia KBS RP przyjmuje Lubońskie Bractwo Kurkowe w poczet 

członków Zjednoczenia KBS RP z numerem 120 i przydziela bractwo do 
Okręgu Poznańskiego. 

 
UCHWAŁA nr  02/ZZ/01/2016       
Zarząd Zjednoczenia KBS RP przyjmuje preliminarz wydatków na rok 2016 

w wersji zaproponowanej przez Skarbnika Zjednoczenia, który załączono do 
sprawozdania z zebrania. 

 
UCHWAŁA nr  03/ZZ/01/2016       
Zarząd Zjednoczenia KBS RP przyjmuje wniosek Komisji Heraldycznej, 

dotyczący propozycji wprowadzenia Flagi Zjednoczenia i rekomenduje 
Zjazdowi Zjednoczenia akceptację wnioskowanego rozwiązania. 

 
UCHWAŁA nr  04/ZZ/01/2016       

Zarząd Zjednoczenia KBS RP przyjmuje propozycję Komisji Heraldycznej, 
dotyczącą wprowadzenia Flagi Zjednoczenia zgodnie z wzorem nr 2. Tło flagi 
stanowi kolor ciemnozielony z biało czerwoną wstęgą, biegnącą pośrodku 

wzdłuż flagi (wzór nawiązujący do wstążki orderowej Zjednoczenia, bez 
czarnych pasów będących obwódkami). 

 
UCHWAŁA nr  05/ZZ/01/2016    

Zarząd Zjednoczenia KBS RP rekomenduje Zjazdowi Zjednoczenia 
wprowadzenie Srebrnej Gwiazdy noszonej na piersi (wzorowana na gwieździe 
z Krzyża Wielkiego), jako następne odznaczenie po Krzyżu Komandorskim 

z mieczami. 
 

UCHWAŁA nr  06/ZZ/01/2016    
 Zarząd Zjednoczenia KBS RP rekomenduje Zjazdowi Zjednoczenia 
wprowadzenie baretek do Orderów Zasługi Zjednoczenia. 

 
UCHWAŁA nr  07/ZZ/01/2016    

 Zarząd Zjednoczenia KBS RP rekomenduje Zjazdowi Zjednoczenia 
wprowadzenie do odznaczeń krzyża „Za Wieloletnią i Wzorową Służbę”. 

 
UCHWAŁA nr  08/ZZ/01/2016    
 Zarząd Zjednoczenia KBS RP rekomenduje Zjazdowi Zjednoczenia 

wprowadzenie do odznaczeń medalu „ZA ZASŁUGI” … , którego przydzielanie 
pozostawać będzie w gestii prezesów okręgów. 

 
UCHWAŁA nr  09/ZZ/01/2016    

Dystrybucja i odpłatność za odznaczenia i dystynkcje pozostaje w wyłącznej 
gestii Zjednoczenia w którego imieniu sprawy prowadzi Skarbnik Zjednoczenia. 

Dystynkcje wraz z opisem i nazwami funkcji oraz wzory patentów 

oficerskich zostaną ujęte w Regulaminie Mundurowym Zjednoczenia. 
Dla aktualnych członków Zarządu Zjednoczenia przewidziano 

rejestrowane i numerowane patenty oficerskie, obowiązujące w trakcie 
pełnienia funkcji. Po zakończeniu trzech kadencji (9 lat) w strukturach Zarządu 



Zjednoczenia, patent staje się bezterminowy. Tak samo tyczy się to władz 

okręgów. 
Prezes Zjednoczenia – Naczelny Generał Zjednoczenia uzyskuje patent 

bezterminowy z chwilą objęcia funkcji. Dla byłych członków Zarządu 
Zjednoczenia i Komisji Zjednoczenia przewidziano odznaki pamiątkowe. 
 

 
UCHWAŁA nr  10/ZZ/01/2016    

 Zarząd Zjednoczenia KBS RP wnioskuje do Kapituły Orderów 
Zjednoczenia o przyznanie Prezesowi Zarządu Zjednoczenia KBS RP Adamowi 
Gołembowskiemu, Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Zjednoczenia. 

 
 

UCHWAŁA nr  11/ZZ/01/2016    
 Zarząd Zjednoczenia KBS RP wnioskuje do Kapituły Orderów 

Zjednoczenia o przyznanie V-ce Prezesowi Zarządu Zjednoczenia KBS RP 
janowi Klauzie, Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Zjednoczenia. 
 

 
UCHWAŁA nr  12/ZZ/01/2016    

 Zarząd Zjednoczenia KBS RP zadecydował o przekazaniu kwoty 5000 
PLN dla Komitetu Budowy Pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu. 

 
 
 

 

 
UCHWAŁA nr  01/ZZ/02/2016       

Zarząd Zjednoczenia KBS RP dokonuje zmianę nazwy dotychczasowej 
Biblioteki Zjednoczenia i nadaje jej nazwę Archiwum Zjednoczenia 

Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. 

 
 

 

 

UCHWAŁA nr  01/ZZ/04/2016 

  
Zarząd Zjednoczenia wnioskuje do Komisji Statutowej Zjednoczenia 

o pozytywne zaopiniowanie Zjazdowi Delegatów zapisu ograniczającego 
możliwość przynależności do bractwa w charakterze członka zwyczajnego, 

wyłącznie do jednego bractwa macierzystego.   
 

 
UCHWAŁA nr  02/ZZ/04/2016 

  

Zarząd Zjednoczenia obejmuje patronatem i przyznaje tytuł Balu Zjednoczenia 
dla imprezy, która odbędzie się w hotelu w  Świebodzinie 04 lutego 2017r. 

 
 



UCHWAŁA nr  01/ZZ/05/2016 

 
Zarząd Zjednoczenia KBS RP przyjmuję datę 14 maja 2017 jako dzień 

odsłonięcia w Poznaniu pomnika Brata Kurkowego 
 
 

UCHWAŁA nr  01/ZZ/06/2016 

Zarząd Zjednoczenia KBS RP przyjmuje projekt budżetu Zjednoczenia 
przedstawiony przez Skarbnika Zjednoczenia i przekazuje do zatwierdzenia 

przez Walne Zebranie Delegatów Zjednoczenia. 
 

UCHWAŁA nr  02/ZZ/06/2016 

Zarząd Zjednoczenia KBS RP przyjmuje Radomskie Bractwo Kurkowe w poczet 

członków Zjednoczenia i przydziela do Okręgu Centralnego. 
 
 

 

 

 


