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Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

  

  

  

Protokół 

ze Zjazdu Krajowego odbytego dnia 24.06.2005 r. w Czarnkowie. 

  

Zjazd o godzinie 1630 otworzył prezes Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bracte Strzeleckich 

Rzeczypospolitej Polskiej Brat Andrzej Wegner. 

Powitał zaproszonych gości, w tym: 

1. Delegację Bractw Kurkowych z Chorwacji w składzie 15 osobowym pod 

przewodnictwem Przewodniczącego Związku Bractw Strzeleckich Chorwacji;  

2. Starostę Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego Wiesława Maszewskiego;  

3. Wójta gminy Czarnków Bolesława Chwarścianka;  

4. Przewodniczącego Rady Miejskiej czarnkowa Zdzisława Chwarścianka;  

5. Księdza Kanonika Dekanatu Czarnkowskiego Stanisława Tomalika.  

Zaproszeni goście wystąpili przed delegatami dziękując za zproszenie na Zjazd, życząc 

pomyślności w życiu oraz mądrych w dniu dzisiejszym podejmowanych decyzji. 

 Na Przwodniczącego dzisiejszego Zjazdu Brat Andrzej Turowicz z Bractwa 

Kurkowego w Krakowie zaproponował Brata Prezesa Andrzeja Wegnera. Przy trzech głosach 

wstrzymujących się Brat Andrzej Wegner Prezes Zarządu Krajowego został wybrany 

Przewodniczącym Zjazdu. Brat Andrzej Wegner podziękował wszystkim za wybór  na 

Przewodniczącego i zaproponował na swego zastępcę Brata Pawła Przychodniaka z Bractwa 

Kurkowego w Czarnkowie a na Sekretarza obrad Brata Tomasza Bugajskiego z Bractwa 



Kurkowego w Wyrzysku. Obydwaj w głosowaniu jawnym uzyskali 100% głosów 

aprobujących ich kandydatury. 

 Przewodniczący obrad zaproponował przegłosowanie porządku obrad-Załącznik Nr 1. 

Brat Sytek, mandat Nr 52, zaproponował aby wprowadzić do obrad pkt. 9 – „Wolne głosy i 

wnioski”, ponadto Brat Turowicz Andrzej poprosił o wprowadzenie punktu przedstawienia 

stanowiska Krakowskiego Bractwa Kurkowego, oraz Okregu Krakowskiego w sprawie 

strzelania do tarczy z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II przez braci z bractwa Kurkowego w 

Rawiczu. W głosowaniu nad tym punktem podjęto decyzję, że stanowisko Braci Andrzej 

Turowicz, mandat Nr 43, przedstawi w pkt. 9 – wolne głosy i wnioski. 

Padł z sali wniosek złożony przez Brata Adama Warzyboka z Ostrzeszowa, mandat Nr 9, aby 

przegłosować porządek obrad z poprawką na „wolne głosy i wnioski” jako pkt. 9. Przy trzech 

głosach wstrzymyjących się przyjęto porządek obrad, który będzie nas obowiązywał na 

dzisiejszym Zjeździe. Zgodnie z punktem 6 porządku obrad Przewodniczący Zjazdu 

zaproponował wybór 2 komisji: 

1/ Mandatowo – Skrutacyjnej 

2/ Uchwał i Wniosków. 

Z sali padły kandydatury podawane przez delegatów. 

Do komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zostali podani: 

1. Brat Marek Hałas – Bractwo Kurkowe Krobia;  

2. Brat Michał Biereniejczuk – Bractwo Kurkowe Warszawa;  

3. Brat Jacek Fortuna – Bractwo Kurkowe Kraków.  

Przewodniczący poddał te kandydatury pod głosowanie i delegaci jednogłośnie poparli je na 

członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 

W/w po wybraniu ukonstytuowali się i tak powierzyli sobie funkcje: 

1. Brat Jacek Fortuna - Przewodniczący Komisji;  

2. Brat Michał Biereniejczuk – Członek;  

3. Brat Michał Hałas – Członek.  

Do komisji uchwał i wniosków podano kandydatury: 

1. Brat Marian Rybicki – Bractwo Kurkowe Roszków;  

2. Brat Ireneusz Dobras – Bractwo Kurkowe Krotoszyn;  

3. Brat Andrzej Szumiński – Bractwo Kurkowe Opalenica.  



Przewodniczący poddał te kandydatury pod głosowanie jawne, po wyrażeniu zgody przez 

w/w na kandydadowanie.  Delegaci jednogłośnie wybrali w/w Braci do składu Komisji 

uchwał i Wniosków.  

W/w, po przegłosowaniu, ukonstytuowali się i tak powierzono funkcje: 

1. Brat Marian Rybicki – Przewodniczący Komisji;  

2. Brat Andrzej Szumiński – Sekretarz Komisji;  

3. Brat Ireneusz Dobras – Członek Komisji.  

Sprawozdanie Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej 

Polskiej za okres od 19.06.2004 r. do 20.06.2005 r., w imieniu Zarządu, przedstawił V-ce 

Prezes January Bątkiewicz. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu. 

Członek Prezydium, Brat Mariusz Thomas, przekazał informacje szczegółowe o stronach 

internetowych oraz ponowił prośbę o przesłanie do Zjednoczenia na stronę internetową: 

zjednoczeniekbsrp@tlen.pl kontaktów e-mail z poszczególnych Bractw. 

W dalszej części porządku obrad w punkcie 7 sprawozdanie złożył Skarbnik Okręgu 

Zjednoczenia Brat Tadeusz Żychlewicz oraz przedłożył sprawozdanie finansowe 

Zjednoczenia za 2004 rok. Dokumenty te stanowią załącznik Nr 3 i Nr 3a niniejszego 

protokołu. 

W tym samym punkcie 7, w imieniu Komisji rewizyjnej, Brat Janusz Idczak – 

Przewodniczący Komisji, Przedstawił protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej odbytego 

dnia 24.05.2005 roku w Poznaniu. Stwierdził między innymi, że gospodarka finansowa a 

także poczynione wydatki były zgodne z potrzebami dla właściwej obsługi członków 

Zjednoczenia i wniósł do Zjazdu delegatów Zjednoczenia o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Zjednoczenia za rok 2004. 

Protokół stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 

W dalszej części punktu 7 podpunkt „Sąd Honorowy” Brat Andrzej Szumiński z Bractwa 

Kurkowego w Opalenicy w imieniu tegoż Sądu Honorowego Zjednoczenia Kurkowych 

Bractw Strzeleckich RP przedstawił sprawozdanie, które jest załącznikiem Nr 6 do 

niniejszego protokołu. 

Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań Przewodniczący Zjazdu otworzył pkt. 8 „Dyskusję 

nad sprawozdaniami”.  Jako pierwszy, mandat Nr 52, rozpoczął dyskusję Brat Jacek Sytek z 

Bractwa Kurkowego Poznań 1253 r. w sprawie Sądu Honorowego. Zadał pytanie czy wiemy 

jak wygląda regulamin Sądu Honorowego a w szczególności czy członkowie Sądu mają taki 

regulamin i czy go znają? Brat Marian Rybicki – jako Przewodniczący Komisji Uchwał i 

Wniosków (załącznik Nr 6) poprosił o wyraźne precyzowanie  tematu i w szczególności 

składanie wniosków jako dokumentu a jeśli słownie to bardzo wolno aby móc zanotować. 

Przewodniczący postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2004. W 

głosowaniu jawnym przy trzech głosach wstrzymujących się udzielono absolutorium 

Zarządowi Zjednoczenia za rok 2004 (załacznik 6a). 
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Brat Andrzej Turowicz, mandat Nr 43, z Krakowskiego Bractwa Kurkowego przedstawił 

bardzo szeroki wniosek o wykluczenie Bractwa Kurkowego w Rawiczu z szeregów Bractw 

Kurkowych RP (wniosek stanowi załacznik Nr 7) poparty przez Okręg Krakowski. 

Brat Tomasz Bugajski z Bractwa Kurkowego w Wyrzysku, mandat Nr 40, odczytał pismo 

przesłane do Prezesa Zjednoczenia K.P.S.R.P. przez Prezesa Okręgu Bydgoskiego Brata 

Władysława Kurka (pismo stanowi załącznik Nr 8). 

Ponadto Brat Tomasz Bugajski jako Marszałek Okręgu Bydgoskiego poparł wniosek Brata 

Turowicza o wykluczenie Bractwa z Rawicza ze Zjednoczenia z tym, że nie poparł zakazu 

noszenia mudurów gdyby byli wykluczeni. 

Następnie w dyskusji zabrał głos Starszy Brat Bractwa w Rawiczu Brat Tadeusz Pawłowski i 

złożył głębokie wyjaśnienie przyczyn zaistniałej sytuacji na strzelnicy Brackiej w Rawiczu, 

jaka miała miejsce w maju br. Stwierdził między innymi, żę w maju tego roku Zarząd 

Bractwa w Rawiczu podjął decyzję o tym, że ten rok jest rokiem naszego zmarłego Papieża 

Jana Pawła II. Zleciliśmy malarzowi artyście namalowanie tarczy z wizerunkiem Papieża dla 

szacunku Świętej Osoby. Spotkaliśmy się przed przemarszem i zobaczyliśmy tarczę 

namalowaną, teraz tak słynną w Polsce i na świecie. Nikomu nie przyszło do głowy, że 

możemy dokonać profanacji tak świętej postaci. 28 strzelców oddało strzały, 27 trafiło w 

tarczę. Zaproponowaliśmy wcześniej budowę w Rawiczu pomnika naszego śp. Papieża i ja 

zostałem Przewodniczącym Komitetu budowy tego pomnika. Nie było naszym celem 

jakąkolwiek krzywdę czynić tak dla nas świętej postaci. Jeśli któryś z Braci czuje się 

dotkniety tym faktem, w imieniu Bractwa Kurkowego w Rawiczu, Brat Tadeusz Pawłowski 

wszystkich Braci przeprosił. Do wszystkich mediów przekazał oświadczenie z przeprosinami. 

Głos zabrał Brat Andrzej Zamoiski z Bytomia, mandat Nr 7, i stwierdził, że jest wielką 

bezmyślnością i bezczynnością Zjednoczenia, że do dnia dzisiejszego nie rozwiązano 

problemu strzelania do postaci. Powinno być tak, że tarcza powinna stanowić symbol a 

strzelać powinno się do tarczy towarzyszącej.  

Brat, mandat Nr 66, - jako prawnik- stawia wniosek aby Rawickie Bractwo zostawić w 

spokoju po ich wyjaśnieniu i podjąć stosowną decyzję. 

Brat, mandat Nr 37, z Rawicza w dyskusji przyznał, że nie zamierza się nikomu tłumaczyć z 

postępowania Bractwa. Jako Przewodniczący Sądu Honorowego nie może zrozumieć o co w 

tym wszystkim chodzi. W Bractwie Kurkowym jest 60 Braci, w tym drużyna młodzieżowa. 

Brat Tadeusz Pawłowski jest Burmistrzem i tu jest jego zdaniem problem Bractwa 

rawickiego. 

Brat Marian Rybicki, mandat Nr 1, z Bractwa w Opalenicy stwierdził w dyskusji, że gdyby 

nie media, nie byłoby w ogóle sprawy. Ale media były i sprawa jest. 2 lata temu Brat Kurek 

Władysław Prezes Oręgu Bydgoskiego podnosił temat aby nie strzelać do postaci. Należy 

bezwzględnie do tego tematu powrócić. Zjednoczenie i strzelmistrz nic w tej sprawie nie 

zrobili i bezwzględnie dzisiaj trzeba się tym zająć. Wykluczenie z szeregów Bractw 

Kurkowych jest za daleko idącym wnioskiem. Wniosek Bractwa Kurkowego z Krakowa oraz 

Brata marszałka Okręgu Bydgoskiego poszedł za daleko i nie powinno się zabronić Bractwu z 

Rawicza bycia Bractwem Kurkowym. W świat, dzisiejszy zjazd, powinien wysłać sygnał, że 

akt skruchy Braci z Rawicza jest za mały. Cały Zarząd Bractwa Kurkowego w Rawiczu 

powinien się poddać do dymisji, tym samym oczyścić atmosferę wobec ruchu Brackiego i 



wokół wszystkich Braci, bo na razie atmosfera jest bardzo zła i od Braci z Rawicza zależy 

jaka będzie. 

Następny głos w dyskusji, mandat Nr 39, z Bractwa Kurkowego w Krotoszynie dotyczył po 

prostu wstydu, nas Braci, za to, że poruszamy ten problem.  

mandat Nr 18, Brat Stanisław Spychała stwierdził, że to co się zdarzyło w Rawiczu mogło się 

wydarzyć w każdym bractwie. Błędy jakie były w Rawiczu również są popełniane u 

wszystkich Braci. Należy tak opracować regulamin aby nie trafiać do postaci ludzkich. 

Brat Jacek Fortuna poinformował w tym momencie, że zgodnie z protokołem przekazanym 

Komisji Skrutacyjno Mandatowej jest obecnych 77 delegatów i Zjazd jest władny do 

podejmowania uchwał i rozpatrywania wniosków (załącznik Nr 6 do protokołu). 

Mandat Nr 67, Brat Koch Mieczysław z Pleszewa – to, co się zdarzyło w Rawiczu i całą tę 

sprawę skierować do Sądu Honorowego, który jest wybrany i składa w tym momencie 

wniosek formalny aby oddać sprawę zachowania Braci Kurkowych w Rawiczu w juryzdykcję 

tegoż sądu. Byłoby błędem aby dzisiaj podejmować decyzję o wykluczeniu Braci ze 

Zjednoczenia. Nie dajmy się, jako ruch bracki, wciągnąć w politykierstwo, ja nie jestem po 

żadnej ze stron, chcę obiektywnego osądzenia sprawy i ustrzec innych aby takich błędów nie 

robili. Rzeczą ludzką jest bładzić, rzeczą diabelską jest w tym błędzie brnąć dalej.  Jest jeden 

plus w tym wszystkim a mianowicie fakt, że o tym jest mowa. Szkoda, że tak późno, o 2 lata 

za późno. 

Kolejny delegat, Brat Ryszrd Trajner z Żor, mandat Nr 16, wniósł o zamknięcie dyskusji i 

przstapienie do głosowania, zgłosił to jako wniosek formalny. 

Brat Rokosz Kuczyński z Bractwa Kurkowego Kraków, mandat Nr 42, zgłosił wniosek 

przeciwny, aby dyskusja nad tak ważnym problemem trwała dalej. 

Przstąpiono do głosowania za wnioskiem 1-szym o zamknięciu dyskusji. 

Głosowanie o zamknięcie dyskusji: 35 głosów za, przeciw zamknięciu dyskusji 15 głosów, 

wstrzymujących się 8 głosów. 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Krakowskiego Bractwa Kurkowego oraz Brata 

Marszałka Okręgu Bydgoskiego Tomasza Bugajskiego o wykluczenie z szeregu Bractw 

Kurkowych R.P. Bractwa z Rawicza. 

Przed głosowaniem o głos poprosił Starszy Bractwa Kurkowego w Krakowie Brat Andrzej 

Turowiczi wyjaśnił, że można wykluczyć Bracwto z Rawicza zgodnie z obowiązującym 

statutem, gdyż naruszono chrześcijańską tradycję. W moim Bractwie Kurkowym i w moim 

Okręgu zostałem zobowiązany do przedstawienia takiego wniosku, stwierdził na końcu 

swojego wystąpienia. 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o wykluczenie Braci z rawicza: 

-         za wykluczeniem było 7 delegatów 



-         przeciw wykluczeniu było 43 delegatów 

-         wstrzymało się od głosu 11 delegatów. 

Poddano wniosek brata Mieczysława Koche z Pleszewa o przekazanie sprawy do Sądu 

Honorowego w celu jej szczegółowego zbadania. Za przekazaniem sprawy do Sądu 

Honorowego było 27 delegatów, przeciw przekazaniu było 9 delegatów, wstrzymało się od 

głosu 28 delegatów. 

Przystąpiono do pkt. 9 porządku Zjazdu tj. „Wolne głosy i wnioski”. 

Jako pierwszy głos zabrał Brat Krzysztof Smoleński i poruszył bardzo dużo spraw, zdaniem 

jego, nie załatwionych przez Zarząd Zjednoczenia i o to ma bardzo duże pretensje do całego 

Zarządu a w szczególności do Prezesa Zarządu Brata Andrzeja Wegnera. Od posiedzenia 

Zarządu w lipcu ubiegłego roku, wystąpił do Zarządu o postawienie przed Sądem 

Honorowym V-ce Prezesa Zjednoczenia Brata Januarego Bątkiewicza. Sparawa Bractwa w 

Wysokiej jej apogeum działania wbrew Zarządowi. Geneza tych działań sięga do roku 2001, 

kiedy zapadła decyzja o historycznej przynależności do starych granic okręgów. Nigdy ta 

sprawa nie stanęła na posiedzeniach Zarządu Zjednoczenia i o to ma największe pretensje. 

Otrzymał za to od Prezesa Zarządu odpowiedź, że lepiej jest mieć wroga blisko siebie a nie na 

odległość i dlatego zaproponowano aby Brat January został jego zastępcą. 

Również nie wie dlaczego kapituła odznaczeń działała nielegalnie, obecnie już funkcjonuje 

wszystko należycie jeśli chodzi o odznaczenia.  

Trzecia sprawa to problem naszej gazety „Proporzec” , co się z nią stało, gdzie przekazano tą 

prasę a Zjednoczenie nic z tym nie zrobiło. 

Nie może się Brat Smoleński pogodzić z faktem, iż wpłynęło do Zjednoczenia pismo od 

byłego Ministra Spraw Wewnętrznych Sobótki, należało mu odpisać i dać Bractwom do 

wiadomości, ale Zjednoczenie nie odpisało na to pismo. Zdaniem jego zostałowyrzucone do 

kosza. Z tego powodu uważałem i dalej tak uważam, że jego miejsce w Zarządzie 

Zjednoczenia jest zbędne.  

Czwarty problem jest bardziej złożony stwierdził, że teraz wybierani na Zjazd znacznie słabsi 

niż poprzednio, za mało walczą o ruch bracki. Poruszył ponadto problem, że informatyk 

Zarządu Zjednoczenia pocztą elektroniczną przesłał informację, że będziemy strzelać do 

zwierzyny, czy to prawda? Stwierdził ponadto, że u nich mieli również tarczę 3-cio majową 

piękną, rzeźbioną a w górnym rogu była umieszczona postać Matki Boskiej z dzieciątkiem. 

Co by się stało gdyby tak któryś z Braci strzelił do tej Świętej postaci i trafił w wizerunek? Co 

jest i co możemy na to zrobić, jeśli chcemy umieścić bardzo znaną postać na tarczy a on nie 

wyraża na to zgody? 

Ostatni problem, który chciałby poruszyć to pobyt w Krotoszynie.Został On i jego Bracia 

potraktowani jak intruzi. Jeden z Braci, który posiadał mandat delegata na Zjazd Okręgowy 

zapytał gdzie te 24.000,00 zł z Kasy Zjednoczenia. Na to odpowiedział Brat Skarbnik 

Tadeusz Zychlewicz, że ci którzy powinni wiedzieć, wiedzą gdzie są te pieniądze. Dzisiaj on 

dalej o to pyta: co z tą kasą? 



W tym momencie Brat Groenwald Jan z Wjherowa, mandat Nr 17, poprosił o głos i zaprosił 

wszystkich Braci delegatów i całe Bractwa na strzelanie do Wejherowa na 29.09.2005 r., 

zwracając się do Zarządu Zjednoczenia o określenie charakteru tego spotkania.  

Brat Warzybok Adam z Ostrzeszowa, mandat Nr 2, w dyskusji stwierdził, że skoro strzelamy 

do tarczy gdzie są one symbolami, należy strzelać do tarczy pomocniczej papierowej i tak 

rozstrzygnąć strzelanie. Omówił ponadto sprawę wyjazdu wszystkich Bractw do częstochowy 

dnia 03.06.2005 r. i całą organizację. Pogratulował Bratu Starszemu Okręgu Śląskiego całości 

organizacji tego wyjazdu. Szkoda tylko, że w tym dniu miało być strzelanie w Bractwie 

Kurkowym Raszków, tego strzelania oczywiście nie było, kto zawinił? Poruszył bardzo 

poważny problem jaki zaistniał w Częstochowie gdzie była znaczna niedyspozycyjność 

niektórych Braci. Miasto Częstochowa to symbol a Sanktuarium Maryjne to Świętość i należy 

to uszanować a nie lekceważyć. 

W imieniu Zarządu głos zabrał Brat Stanisław Osiewicz, mandat Nr 61, V-ce Prezes Zarządu 

i przedłożył 5 wniosków dla Komisji Uchwał i Wnisków. 

Brat z Bractwa Kurkowego Rogoźno (bez mandatu) poruszył sprawę prasy i obecności tych 

mediów w życiu Brackim. 

W tym momencie Przewodniczący Komisji uchwał i Wniosków Zjazdu, Brat Marian Rybicki, 

przedłożył projekty uchwał (wg załącznika Nr 9). Uchwały od 1-7, które zostały przez Zjazd 

przyjęte. 

Ponadto Zjazd przyjął 2 stanowiska, które poddano głosowaniu. 

Na wniosek Brata krzysztofa Smolińskiego przegłosowano sprawę bycia na każdym 

strzelaniu I i II grupyprzedstawiciela Zarządu Zjednoczenia, oraz przekazania tarcz i amunicji 

przez tegoż przedstawiciela gdyż to są koszty Zjednoczenia. 

Za wnioskiem głosował 46 delegatów, przeciw był 1 delegat, wstrzymało się od głosu 11 

delegatów. 

Drugie stanowisko Zjazd podjął aby strzelanie oraz Zjazd Delegatów Zjednoczenia odbył się 

29.09. br jako „Zaślubiny z morzem” i byłby to taki 1-szy Zjazd. 

Za wnioskiem głosowało 12 delegatów, przeciw było 28 delegatów, wstrzymało się do sgłosu 

16 delegatów. 

Na tym zakończyły się podejmowane uchwały i przyjmowane stanowiska Zjazdu Delegatów. 

W zasadzie Zjazd wyczerpał program i mógłby być zamknięty lecz o głos poprosił jeszcze 

Brat Krzysztof Smoleński i zwrócił się do Prezydium Zjadzu aby zwołać Zjadz dodatkowy 

połączony ze strzelaniem królewskim i byłby on sprawozdawczo – wyborczy. 

Przewodniczący Zjazdu Brat Andrzej Wegner oświadczył, że wniosek nie może być przyjęty 

bo dąży on do skracania kadencji Zarządu i taki cel mu przyświeca. 

Brat Król Zjednoczenia poruszył sprawę przedłużenia kadencji Króla.  



Brat Thomas Marian poruszył sprawę imprezy w Wejherowie i Gdyni i proponował aby tą 

imprezę potraktować szczegółowo. 

Brat, mandat Nr 12, wniósł, aby imprezę „Zaślubiny z morzem” potraktować bardzo 

uroczyście, ale oddzielnie nie łącząc jej z żadnym Zjazdem. 

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło pismo z Bractwa Pleszewskiego i Bractwa 

Ostrzeszowskiego podważające sposób wyboru miasta Tucholi jako organozatora Zjadu 

Europejskiego w 2012 r.  i prośby aby uchylić ten wybór. 

Zabrał głos Przewodniczący Zjazdu Prezes Zjednoczenia Brat Andrzej Wegner i stwierdził, 

że jest zaskoczony tym wnioskiem, wyglądałoby to na przekręt przy wyborze miasta Bractwa. 

Każdy z członków Komisji miał prawo dokonania wyceny punktowej wg własnego zdania. 

Król Zjednoczenia stwierdził, że częś członków głosowała wg dziwnego przydzielania, jego 

zdaniem, punktów. 

Brat Marian Thomas stwierdził, że co wycenił i podpisał z całą odpowiedzialnością 

potwierdza i prosi o nie stawianie Komisji w dziwnym świetle – bez insynuacji. 

O głos poprosił V-ce Prezes January Bątkiewicz i przedstawił wniosek o to, aby uznać 

głosowanie za prawidłowo odbyte a jeśli delegaci uważają inaczej to jest to równoznaczne z 

wotum nieufności do Zarządu Zjednoczenia. Postawił tym samym Zarząd do dyspozycji 

Zjazdu. 

Brat Andrzej Turowicz V-ce Prezes Zjednoczenia potwierdził swoje głosowanie i poddał w 

dyskusji prawo decyzji a problem demokracji prosił aby delegaci nad tym się zastanowili. 

Siostra Maria Jakubiak, Członek Prezydium Zarządu Zjednoczenia,  zadała pytanie po co w 

ogóle Zarząd istnieje? Pyta o co tu właściwie chodzi w tej dyskusji bo na pewno nie o 

meritum sprawy. Decyzja już została podjęta. 

Brat Paweł Przechodniak, Strzelmistrz Zjednoczenia, stwierdził, że na poprzednim Zjeździe 

uchwała o wyborze miasta była już podjęta, Zarząd został powołany do tego wyboru i to się 

stało. 

V-ce Prezes Stanisła Osiewicz stwierdził, że jego faworytem był Ostrzeszów. Mimo, że jest 

nie zadowolony  z wyboru to uznaje demokratyczny wybór.  

Brat Jan Mazur ze Zbąszyna, mandat Nr 24, przywołał Liberum Veto jako naszą dzisiejszą 

dyskusję. Wynik wyboru jest znany i taki wynik należy uszanować. Należy skupić się nad 

realizacją tego wyboru i przestać dyskutować. 

W tym momencie Brat Adam Warzybok z Ostrzeszowa podziękował wszystkim zabierającym 

głos w obronie ich i Pleszewa oraz stwierdził, że w tej sytuacji w imieniu własnego Bractwa 

oraz Bractwa Pleszewskiego wycofuje wniosek złożony do Komisji Uchwał i Wniosków. 

Brat Jan Kurek, Bractwo Kurkowe w Kcyni, nawiązał do uchwał przegłosowanych, że nie 

było podjęte stanowisko ani uchwały, które przedstawił w imieniu Władysława Kurka 

Marszałek Okręgu Bydgoskiego. 



Przewodniczący poddał ten wniosek dodatkowo pod głosowanie. 

Za wnioskiem było 2 delegatów, przeciw było 35 delegatów, wstrzymało się od głosu 2 

delegatów. 

Brat Krzysztof Smoleński dodatkowo przypomniał, że nie rozliczył się z tarcz 

charytatywnych. Ponadto proponuje aby było podjęte jednoznaczne stanowisko zjazdu co do 

zachowania Braci z Rawicza. Bracia z Rawicza przeżyli, to co przeżyli ale efekty spadają na 

wszystkie Bractwa. Musimy zamieścić odwrotnie na stronie internetowej nasze stanowisko, 

jasne i precyzyjne, odcinające się od takich zachowań. 

Brat Andrzej Turowicz, V-ce Prezes Zjednoczenia uważa, że pomimo nie podjęcia decyzji o 

wykluczeniu Bractwa z Rawicza, że sprawa nie jest zamknięta i do niej i tak będziemy 

niedługo musieli powrócić. 

Po tym głosie Przewodniczący Zjazdu jeszcze raz zapytał czy przed zamknięciem Zjazdu są 

jeszcze jakieś wolne głosy czy wnioski. 

Ponieważ nie było zgłoszeń po podziękowaniu za cierpliwość po 5,5 godzinnych obradach 

uznał Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej w 

Czarnkowie za zamknięty. 

  

  

  

Sekretarz Zjazdu-Protokolant         Przewodniczący Zjazdu 

  

        Tomasz Bugajski      Andrzej Wegner 

Marszałek Okręgu Bydgoskiego    Prezes Zarządu Zjednoczenia 
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