
BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 
 12 września 2020 - godzina 1730 w ZST w Rybniku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności w roku 2019

WSTĘP 
Poniższe sprawozdanie zawrze podsumowanie poprzedniego roku prac Zarządu.

DANE ORGANIZACYJNE
   1. Bractwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 
       pod numerem 0000013219, 
   2. Bractwo posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
   3. Bractwo jest zrzeszone w Zjednoczeniu Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polski,
       w Okręgu Śląskim Zjednoczenia, oraz jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa 
       Sportowego z licencją klubową nr LK-1068/2017
   4. Na strukturę Bractwa składają się:

- pierwsza drużyna strzelców czarnoprochowych
- drugi baon artylerii brackiej
- trzecia sekcja strzelców sportowych
- czwarta drużyna kuszników i łuczników
- piąty szwadron kawalerii zmotoryzowanej

   5. Siedziba Bractwa miesi się w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, w jednym 
       z pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku
   6. Bractwo posiada:

a/ strzelnicę polową w Jejkowicach przy ul. Za Koleją 62 /własność/
b/ strzelnicę pneumatyczną w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 

              /pomieszczenie użyczone przez ZST/
c/ magazyn broni w Jejkowicach /pomieszczenie użyczone przez Urząd Gminy Jejkowice/
d/ insygnia brackie, w tym: sztandar, proporzec drużyny strzelców czarnoprochowych,

                pięć funkcyjnych łańcuchów i buzdygan hetmański.
   7. Zarząd Bractwa w okresie sprawozdawczym pracował w składzie:

Prezes Zarządu/Hetman Bractwa brat Robert BUGLA
Wiceprezes Zarządu/Mistrz Ceremoniału brat Lech GĘBORSKI

Wiceprezes Zarządu/Strażnik Honoru i Tradycji brat Józef KLINK
Skarbnik/Strażnik Skarbu brat Grzegorz PIKSA

Sekretarz Zarządu/Strażnik Pergaminu brat Marek KUREK
Członek Zarządu/Strażnik Broni brat Marek TWARDAWA

Członek Zarządu/Chorąży brat Piotr KUREK
Członek Zarządu/Członek Rady Starszych brat Marek SCHWEITZER



Poniżej przedstawiam Braciom wynik prac w poszczególnych działach. 

DZIAŁANIA STATUTOWE
to należyta dbałość o realizację statutowych imprez rybnickiego Bractwa, takich jak „walne 
Zebranie Członków”, „Strzelanie Królewskie”, „Intronizacja Króla Elekta”, to dbałość o kontynuację
autorskich imprez strzeleckich, takich jak: „Strzelanie na 100 Kroków Hetmańskich”, „O Nagrodę 
Królowej Pani”, „Rybnickie Spotkania Czarnoprochowe”, ”Królewski Turniej Karabinowy”.
Tradycją stają się również strzeleckie imprezy organizowane przez nasze Bractwo z broni 
współczesnych, takich choćby jak: „Karabin, Pistolet Praktyczny”, „Turniej Trzech Broni”, czy też 
„Turniej o Puchar Strzelmistrza” na których nasi członkowie zajmują wysokie miejsca w rankingu 
zawodników.
Współczesne współzawodnictwo strzeleckie ze wszelkiego rodzaju broni, to element tradycji 
brackiej, która ma za zadanie przypominanie o powinnościach patriotycznych Braci Kurkowych, 

SKŁAD OSOBOWY 
został powiększony o następujących członków Paulinę Piecha, Sebastiana Piecha, Piotra 
Rudnickiego, Łukasza Wosia, Michała Dajosa, Roberta Zbroję, Jana Szymiczka, Arona 
Kieszniewskiego, Grzegorza Omyłę. Tym samym nasza organizacja wzbogaciła się o dwóch 
instruktorów strzelectwa oraz sędziów 3 klasy.

UMUNDUROWANIE
to wizytówka naszej organizacji, jest wizualnym elementem przynależności do Bractwa i daje 
czytelny znak spójności formy z treścią.  Przykładamy do umundurowania Braci wielką wagę, 
szczególnie dotyczy to sposobu zachowania i noszenia munduru.
W rybnickim Bractwie obowiązują dwa rodzaje umundurowania, galowe i polowe. Galowe posiada
braci i tyleż samo polowe. 
Mundur rybnickiego Bractwa, jest powszechnie uznany za jeden z najciekawszych w Polsce.

SIEDZIBA
niezmiennie mieści się w Rybniku, przy ul. Tadeusza Kościuszki 5. Sekretariat czynny jest 
w czwartki w godzinach 17:00 do 19:00.

INWESTYCJE
to w roku 2019

1. W sprawie uzyskania służebności drogi poprzez zasiedzenie w rybnickim sądzie odbyło się 
5 rozpraw, których werdykt był dla Bractwa niekorzystny. Tym samym wyczerpując 
wszystkie możliwości sięgnęliśmy po rozwiązanie ostateczne – ustanowienie drogi 
koniecznej.

2. Rozpoczęły się prace na strzelnicy kulowej mające na celu gruntowny remont oraz 
przygotowanie obiektu do rozbudowy o niezbędne elementy takie jak kulochwyt dolny, 
zadaszenie, budowa osi 100m. Prace te są nadal kontynuowane czego dowodem jest 
wzniesienie już w bieżącym roku kulochwytu, wstawienia nowej bramy, przygotowanie 
miejsca do budowy osi poprzez przeniesienie kontenera.

3. Zakup broni karabinu dpm, dwóch karabinków cz, pistoletu 9mm.

WSPÓŁPRACA
Poczet Sztandarowy Bractwa wraz z honorową asystą był obecny na wszystkich uroczystościach 
związanych z obchodami świąt narodowych, na które zaproszeni zostaliśmy przez Burmistrza 



Miasta Rybnika co podkreśla naszą pozycję na tle innych organizacji oraz buduje nasz wizerunek 
jako nieodłącznego elementu obchodów tych świąt.
Mamy również znakomitą współpracę z władzami gminy Jejkowice, w ramach której przekazano 
Zbroję Husarską do Szkoły Podstawowej, co obiło się szerokim echem na terenie ziemi rybnickiej.
Podpisana została umowa o współpracy ze Stowarzyszeniem Silesia Superior oraz kołem 
Łowieckim Jaźwiec.
Współpracujemy również z gronem pedagogicznym a także radą rodziców szkoły w zakresie 
szkolenia młodzieży w strzelectwie sportowym na naszej strzelnicy pneumatycznej. 
Wieść o lidze młodzieżowej opuściła mury szkoły co zaowocowało współpracą w zakresie 
szkolenia klas mundurowych.

MARKETING I INFORMACJA

Stworzenie nowego cennika wynajmu strzelnicy oraz komercjalizacja działalności w postaci 
świadczenia usług z zakresu szkolenia strzeleckiego. 2019
Prezentacja Stowarzyszenia w Punkcie Informacji Miejskiej – Halo! Rybnik 2019
Po raz kolejny odbył się piknik strzelecki skierowany do miejscowej ludności, który cieszył się 
zainteresowaniem w akompaniamencie wspaniałej atmosfery. 
Szkolenie klas mundurowych przynosi prestiż naszej organizacje a sami uczniowie oraz ich 
prowadzący oceniają jakość przeprowadzanych lekcji bardzo wysoko.

IMPREZY OBCE 
jak co roku są ważnym elementem naszej działalności zarówno Brackiej jak i sportowej. 
Jesteśmy chętnie przyjmowani na imprezach brackich w kraju i za granicą.
Reprezentacja Bractwa wraz z pocztem sztandarowym obecna była na wszystkich imprezach 
organizowanych przez ościenne bractwa, gdzie zdobyła liczne nagrody wzbudzając szacunek oraz
wysokie uznanie.
Nie będziemy ukrywać, lubią nas bracia na śląsku i w Polsce, dlatego należy kontynuować 
intensywnie wizyty strzeleckie i kurtuazyjne u Braci w Polsce i poza jej granicami.

PODSUMOWANIE 
Stowarzyszenie coraz bardziej jest rozpoznawalne wśród zwykłych obywateli dzięki swojej 
działalności kulturalno-sportowej. „Młodzieżowa liga” szkoli już młodzież z pobliskich szkół co 
świadczy o potrzebie dalszego kontynuowania tego przedsięwzięcia.
Chwilami prace nie osiągnęły zakładanego rozmachu, ze względu na braki 
chętnych/zainteresowanych pomocą. Na wyróżnienie jednak zasługują bracia Marek Harczuk, 
Łukasz Woś, Robert Zbroja, Piotr Prauza, Aleksander Rduch, Zbigniew Czakon, Jerzy Miś, 
Stanisław Darłowski, Ewa i Wojciech Rajchel, Krystian Kowacz, Marek Kurek, Piotr Kurek, Lech 
Gęborski, Marek Twardawa, Józef Klink, Grzegorz Piksa, Marek Schweitzer ,Grzegorz Omyła, za 
co serdecznie im dziękuję i zachęcam wszystkich do aktywnej współpracy. 
Ze względu na przeciwności losu nie rozpoczęła się jeszcze budowa obiektów na strzelnicy kulowej
jednak przez cały czas prowadzone są działania mające na celu zmianę tego stanu. 
Nie należy być zadowolonym do końca ze swojej pracy, ale to, co zdarzyło się w naszym Bractwie 
w poprzednim roku, rokuje na jeszcze większy postęp i dalszy rozwój Bractwa w patriotycznej 
służbie na rzecz społeczności miasta i całej Ziemi Rybnickiej.

sprawozdanie przygotował

 Hetman Bractwa

brat Robert Bugla

sporządzono w Rybniku, 10.09.2020
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