Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry ul. Towarowa 6 tel. kom. +48 600.366.628

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W TARNOWSKICH GÓRACH
ZA 2019 ROK
1. Dane podstawowe:
 Stowarzyszenie KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE, siedziba główna: Towarowa 6,
42-600 Tarnowskie Góry
 KRS 0000077184 - zarejestrowana 31 grudnia 2001 r., a 28.08.2018 r. wpis do
Rejestru jako Organizacji Pożytku Publicznego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego,
 REGON 276405786,
 NIP 6452186503




2.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
Zdzisław Kromkowski
Aleksander Grabowski
Janusz Szroeter
Zarząd Stowarzyszenia:
Janicki Andrzej
Krzysztof Gwóźdź
Czesław Jata
Krzysztof Koszowski
Leonard Woźnica
Zbigniew Fryc
Sylwester Dubas
-

Przewodniczący Komisji.
Członek Komisji.
Członek Komisji.
Prezes - Hetman Bractwa
I Wiceprezes – Kasztelan
Wiceprezes – Mistrz Kapituły Krzyża Honorowego
Sekretarz – Strażnik Pergaminu
Skarbnik – Strażnik Skarbu
Strzelmistrz – Strażnik Broni
Członek Zarządu – Mistrz Ceremoniału

Cele statutowe Stowarzyszenia KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE:
 Krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego,
kształtowanie poczucia osobistej odpowiedzialności obywateli za dobro Rzeczpospolitej
Polskiej;
 Patriotyczne i obronne wychowanie młodzieży;
 Popularyzacja sportu strzeleckiego z broni dawnej czarnoprochowej, jej replik, a także
łuku i kuszy oraz broni pneumatycznej i palnej;
 Rozwój kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania dyscyplin
sportu strzelectwa sportowego, w tym z prochu czarnego (dymnego) i strzelectwa
praktycznego, sportów obronnych i militarnych;
 Upowszechnianie wiedzy z zakresu strzelectwa, w tym strzelectwa z prochu czarnego
(dymnego) i strzelectwa praktycznego;
 Upowszechnianie idei i zasad kolekcjonerstwa broni palnej na Śląsku,
w Rzeczpospolitej Polskiej i w Europie;
 Upowszechnianie wiedzy historycznej i kultywowanie tradycji polskich bractw kurkowych
oraz upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 Promocja wolontariatu;
 Działalność charytatywna i dobroczynna.
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3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
W 2019 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie realizowało swoje cele statutowe jako:

1. Nieodpłatna działalność Statutowa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, jako:
a. Samodzielna organizacja turniejów strzeleckich, których celem jest kontynuowanie
i popularyzowanie zwyczajów brackich, konsolidacja środowiska brackiego i lokalnej
społeczności wokół tradycyjnego strzelectwa:
 Otwarcie Sezonu Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
RP - 6 kwietnia 2019 roku. Na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego W
Tarnowskich Górach odbył się, już po raz kolejny Turniej Otwarcia Sezonu
Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Wzięło w nim udział blisko sześćdziesięciu braci reprezentujących organizacje z:
Bytomia, Mikołowa, Jelcza-Laskowic, Pszczyny, Raciborza, Rybnika, Toszka oraz
Tarnowskich Gór. W rywalizacji do tarczy karabinowej Otwarcia Sezonu
Strzeleckiego Okręgu Śląskiego, ufundowanej przez jego prezesa Tadeusza Żyłę,
najskuteczniejszym strzelcem okazał się Sebastian Gwioździk z Mikołowa, a dwie
kolejne lokaty zajęli tarnogórzanie Jacek Wicher i Marek Sławik. Tarczę
pistoletową Otwarcia Sezonu ufundował hetman KBS w Tarnowskich Górach –
Andrzej Janicki, a puchary tarnogórski burmistrz – Arkadiusz Czech. W tej
konkurencji najlepszy wynik należał do Jerzego Misia z Rybnika. Tuż za nim
uplasowali się Adam Flak (Tarnowskie Góry) i Adolf Siemaszkiewicz (Rybnik).
Tarcza Charytatywna trafiła do rąk wspomnianego już Sebastiana Gwioździka.
Drugie miejsce w tej konkurencji zajął Władysław Frydel (Pszczyna), a trzecie Jerzy
Miś. W tradycyjnym strzelaniu do kura najskuteczniejszy okazał się Józef Pluta
(Racibórz), a Jan Golis (Toszek) i Jan Kubowicz (Jelcz-Laskowice) zostali
sklasyfikowani na drugim i trzecim miejscu. Wśród kadetów klasyfikacja końcowa
wyglądała następująco: Paweł Bania (Pszczyna) oraz tarnogórzanie Oktawia
Hetmańczyk, Dawid Gorol i Michał Kot.
 Dwudziesta edycja corocznego Strzelania Rodzinnego – 1 czerwca 2019 roku. Na
strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach po raz
dwudziesty odbyło się Strzelanie Rodzinne. Od samego początku jego
podstawowym celem jest integracja lokalnej społeczności wokół tradycji brackich i
popularyzacja sportów strzeleckich. Strzelanie połączone jest z piknikiem a biorą
w nim udział rodziny tarnogórskich braci kurkowych i zaproszeni goście. Turniej
prowadzony jest w trzech konkurencjach: kobiecej, męskiej, dziecięcej. Wszyscy
uczestnicy mogą także brać udział w tradycyjnym strzelaniu do kura. Za
organizację imprezy odpowiedzialna jest Rada Królewska, którą do września 2019
roku tworzyli: Henryk Wójcik (król), Andrzej Janicki (I marszałek) i Leszek Waligóra
(II marszałek). Wśród kobiet najskuteczniejsze okazały się: Kamila Spojda, Monika
Waligóra-Wylężek, Anna Szulc. Najlepszymi strzelcami wśród mężczyzn zostali:
Roland Sławik, Adrian Sławik i Artur Szymocha. Strzelanie do kura polega na
zestrzeleniu kura umieszczonego na żerdzi zaś początki tego strzelania sięgają
średniowiecza. W ubiegłym roku sztuka ta udała się Aleksandrowi Augustynowi, a
tuż za nim w tej konkurencji uplasowały się Mariola Koszowska i Beata Szyguła.
Dla wszystkich dzieci uczestniczących w rodzinnym strzelaniu przygotowano
szereg atrakcji, zaś niezależnie od uzyskanego wyniku, wszystkie dzieci są
obdarowane pamiątkami.
 Turniej Królewski Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach - (5
września 2019 roku). To najważniejsze w cyklu rocznym strzelanie ma na celu
propagowanie zwyczaju, którego początki sięgają średniowiecza. Turniejowi
towarzyszy zawsze uświęcona tradycją ceremonia proklamacji króla i dwóch
marszałków, czyli Rady Królewskiej. W 2019 roku ten najważniejszy tytuł bracki
wywalczył po raz drugi z rzędu Brat Henryk Wójcik, a jego marszałkami zostali
Bracia: Zbigniew Fryc (pierwszy) i Sylwester Dubas (drugi). Proklamacja nowego
króla i marszałków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
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nastąpiła 7 września 2019 roku, podczas uroczystego otwarcia „Turnieju
Gwarkowskiego” z okazji Dni Tarnogórskich Gwarków. Zawody te zgłaszane są do
okręgowego kalendarza Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, co wiąże się z
z udziałem w strzelaniu obserwatora PZSS. Rywalizację w „Turnieju
Gwarkowskim” prowadzona jest w kilku konkurencjach. Najskuteczniejszymi
strzelcami do „Tarczy Pamiątkowej”, ufundowanej tak jak w ubiegłych latach
przez burmistrza Arkadiusza Czecha, okazali się: podkomisarz Piotr Skolik, Mariusz
Konopka i hetman Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika – Robert Bugla. Jak co roku
strzelano także o „Szablę Hetmana”, którą zdobył Edward Wójcik (Pszczyna), a
dwa kolejne miejsca zajęli: Sebastian Gwioździk (Mikołów) i Andrzej Suchanek
(Bytom). W konkurencji o „Srebrnego Gwarka” za sprawą Brata Romana Barana
statuetka „Srebrnego Gwarka” trafiła do Głogówka. Tuż za nim uplasowali się
Sebastian Gwioździk i Władysław Frydel (Pszczyna). W strzelaniu do „Tarczy
Charytatywnej” najlepsze rezultaty osiągnęli: Sebastian Gwioździk, Jacek Wicher
(Tarnowskie Góry) i Mariusz Łatanik (Mikołów).
Comiesięczna organizacja strzelań treningowych (rankingi brackie).
Współzawodnictwo w sporcie strzeleckim obwarowane jest wieloma przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa oraz przepisami administracyjnymi. Sport z użyciem
broni palnej, wymaga czynnego udziału we współzawodnictwie strzeleckim, ale
jest także formą rekreacji i spędzania wolnego czasu. Bracia kurkowi, którzy
przyjmują na siebie obowiązki posiadacza broni palnej, zobowiązują się również
do regularnego odbywania treningów strzeleckich. Trenują i biorą udział w
turniejach, a posiadający licencję zawodnika, mają też pozwolenia na broń do
celów sportowych trenują na własnym sprzęcie, co oczywiście poprawia znacząco
wyniki sportowe i zmniejsza koszty samego treningu.

b. Udział Braci Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w imprezach i zawodach
zewnętrznych:
 VIII Spotkanie V Komandorii Rycerstwa Św. Sebastiana. W dniach 26 - 27
kwietnia 2019 roku w Krakowie liczna delegacja KBS brała udział w tym spotkaniu,
w trakcie którego odbyło się Plenarne posiedzenie EGS, Kapituła Generalna
Rycerstwa św. Sebastiana w Magistracie Miasta Krakowa oraz Inwestytura
Rycerstwa św. Sebastiana w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Inwestytura to
Uroczystość przyjęcia w szeregi, działającego od 1985 r. przy Europejskiej
Wspólnocie Strzelców Historycznych (Europäische Gemeinschaft Historischer
Schützen, EGS) Rycerstwa św. Sebastiana. Na czele organizacji, która zrzesza
swoich członków wokół dewizy PRO DEO, PRO EUROPA CHRISTIANA UNITATE,
PRO VITA (Dla Boga, dla zjednoczonej, chrześcijańskiej Europy, dla życia), stoi
wielki mistrz arcyksiążę Karol Habsburg, a głównym jej celem jest zachowanie
wartości chrześcijańskich w zjednoczonej Europie. Podczas inwestytury do grona
rycerzy św. Sebastiana przyjęto 17 osób, w tym dwóch Braci Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Tarnowskich Górach: Czesław Jata i Leonard Woźnica. W
poprzednich latach zaszczytu tego dostąpili tarnogórscy Bracia: Andrzej Janicki,
Jacek Wicher, Krzysztof Gwóźdź i Krzysztof Koszowski. Przystępując do Rycerstwa
św. Sebastiana Rycerze ślubują uznać hasło Rycerstwa Świętego Sebastiana w
Europie „PRO DEO, PRO EUROPAE CHRISTIANAE UNITATE, PRO VITA“ za myśl
przewodnią swojego życia, stosować się do decyzji gremiów wspólnoty,
kształtować rycerskie cnoty, wspierać Braci i Siostry we wspólnocie Rycerstwa.
Stanowi to dla nich zobowiązanie do aktywnej działalności w lokalnych
społecznościach m.in. wokół uniwersalnych wartości propagowanych przez
europejski ruch bracki.
 Intronizacja nowej Rady Królewskiej i turniej strzelecki w Pszczynie - 25 sierpnia
2019 roku. W uroczystości brała udział delegacja Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego na czele z królem kurkowym Henrykiem Wójcikiem. Obok niego w
jej składzie znaleźli się: Władysław Batoryna, Sylwester Dubas, Adam Flak,
Zbigniew Fryc, Grzegorz Gawinek, Zbigniew Madeja, Leszek Waligóra, Jacek
Wicher. W turnieju tarnogórscy Bracia uplasowali się na czołowych lokatach. W
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strzelaniu do tarczy burmistrza Pszczyny o „Replikę ławeczki księżnej Daisy” drugie
miejsce zajął Sylwester Dubas, trzecie – Adam Flak, a czwarte – Jacek Wicher.
Ponadto Adam Flak okazał się najlepszy w strzelaniu do „Tarczy Charytatywnej”, a
Jacek Wicher w tej konkurencji ukończył rywalizację na czwartym miejscu. Adam
Flak znalazł się także wśród zwycięzców konkurencji z okazji „Setnej rocznicy
wybuchu III powstania śląskiego” (III miejsce) i „O Tarczę Starosty Pszczyńskiego”
(IV miejsce).
Turniej inauguracyjny Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toszku. Tarnogórscy
Bracia wzięli udział w sobotę, 28 września 2019 roku w Dzierżnie w strzelaniu
inauguracyjnym Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toszku, którego tradycje
sięgają 1851 roku. Bractwo wznowiło działalność w 2018 roku, po wieloletniej
przerwie. W pierwszym od czasów II wojny światowej zorganizowanym turnieju,
królem kurkowym w Toszku został Krzysztof Szega, a jego marszałkami Katarzyna
Golis-Szega (pierwszym) i prezes towarzystwa Andrzej Cyprian Golis (drugim). W
wydarzeniu brali między innymi bracia z Tarnowskich Gór, Pszczyny, Zabrza i
Raciborza. Obecny był także były król Europejskiej Wspólnoty Strzelców
Historycznych (Europӓische Gemeinschaft Historischer Schützen) i hetman
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie – Tadeusz Żyła. W tym ważnym dla
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toszku wydarzeniu tarnogórskie Bractwo
reprezentowali Bracia: Hetman Andrzej Janicki, Adam Flaka i Jacek Wicher. W
strzelaniu drużynowym z pistoletu do Tarczy Księcia Radziwiłła, jako drużyna
zajęli oni pierwsze miejsce.
Turniej Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. W
Jelczu-Laskowicach 12 października 2019 roku odbył się turniej królewski Okręgu
Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, na którym obecna była
delegacja tarnogórzan w składzie: Władysław Batoryna, Sylwester Dubas, Adam
Flak, Andrzej Janicki, Jacek Wicher. W konkurencji Króla Królów, zastrzeżonej dla
byłych i aktualnych królów bractw i Okręgu Śląskiego, trzecie miejsce zajął Adam
Flak.

c. Drużyna Kadetów. Zgodnie z zapisami Statutu Kurkowe Bractwo Strzeleckie prowadzi
własną drużynę kadetów. Kandydat na kadeta przyjmowany jest w poczet kadetów
przez Zarząd Bractwa, na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację
dwóch członków posiadających status członka zwyczajnego lub honorowego.
Kandydaci na kadetów rekrutowani są w trakcie realizacji nieodpłatnej działalności
statutowej oraz w celu upowszechnienia strzelectwa wśród młodzieży. W tym celu
Bractwo prowadzi pozaszkolne formy edukacji sportowej, zajęcia sportowe,
rekreacyjne oraz działalność usługową wspomagającą szkolnictwo, której celem jest
integracja lokalnej społeczności wokół strzelectwa sportowego. Kurkowe Bractwo
Strzeleckie udostępniało w 2019 roku swój kompleks strzelnicy dla:
 LOK w ramach ogólnopolskich zawodów strzeleckich dla młodzieży „O srebrne
muszkiety” (etap powiatowy);
 Sekcji LOK działającej przy Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych w Tarnowskich
Górach;
 Podopiecznych ochronki działającej przy parafii Matki Bożej Królowej Pokoju;
 Podopiecznych Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w
Tarnowskich Górach;
 Drużyny harcerskiej „Gryf” tarnogórskiego Hufca ZHP;
 Towarzystwa Sportowego „Gwarek”;
 Uczniom tarnogórskich szkół podczas kolejnej edycji gry miejskiej „Rozegraj swoje
miasto”, która w 2019 roku była zatytułowana „Formacje wojskowe w powiecie

tarnogórskim na przestrzeni wieków”.
d. Popularyzacja wiedzy o bractwach strzeleckich: artykuły promujące ruch bracki na
łamach dwumiesięcznika „Montes Tarnovicensis” (dostępne w wersji elektronicznej
http://www.montes.pl/). Brat Krzysztof Gwóźdź opublikował także artykuł w
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„Studiach Śląskich” (t. 85; wyd. Instytut Śląski w Opolu) pt. Działalność Bractwa
Strzeleckiego w Opolu (Schützengilde zu Oppeln) na przykładzie uroczystości
związkowych i jubileuszowych organizowanych w latach 1885–1936.
e. Współpraca z Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach.
Wspieranie działań mających na celu integrację lokalnej społeczności.
f.

Integracja lokalnej społeczności poprzez wspieranie działań mających na celu
propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu, m.in. organizacji Nocy Muzeów w
Tarnowskich Górach - maj 2019 roku.

g. Prowadzenie strony internetowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz Fanpage na
portalu społecznościowym Facebook.
2. Odpłatna działalność Statutowa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego:
BRACTWO prowadziło w 2019 roku działalność pożytku publicznego o charakterze
odpłatnym w zakresie:
a. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z;
Tradycyjny Pochód Gwarkowski w trakcie obchodów Dni Tarnogórskich Gwarków.
Bractwo zorganizowało i zapewniało przemarsz Śląskich Bractw Kurkowych w
pochodzie historycznym organizowanym w trakcie Dni Tarnogórskich Gwarków. To
coroczne najważniejsze święto miejskie odgrywa istotną rolę w popularyzacji historii
miasta i regionu oraz zwyczajów brackich, a także w integracji lokalnej i brackiej
społeczności. Bractwo otrzymało dofinansowanie na pokrycie kosztów organizacji
udziału delegacji śląskich Bractw Kurkowych, wspomaganych przez Grupę
Rekonstrukcji Historycznych z Bielska-Białej. W niedzielę, 8 września 2019 roku udział
w pochodzie gwarkowskim brały delegacje bractw kurkowych Okręgu Śląskiego. Jak co
roku, wśród aplauzu widzów zebranych wzdłuż ulic, którymi maszerowali uczestnicy
pochodu, oddano salwy armatnie. Można było je usłyszeć i zobaczyć przy
tarnogórskim rondzie im. ppłk. pilota inż. Gerarda Karola Ranoszka. Po zakończeniu
pochodu gospodarze na strzelnicy podejmowali przybyłych gości obiadem brackim,
dziękując im tym samym po raz kolejny za liczny udział w święcie miasta.
b. Działalność obiektów sportowych PKD 93.11.Z. W tamach tej działalności Bractwo
udostępniało odpłatnie swoją strzelnicę sportową dla Komendy Powiatowej Policji w
Tarnowskich Górach oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w
Tarnowskich Górach..
3.

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uchwał zarządu stowarzyszenia
w załączeniu – wykaz załącznik nr 1.
5. Uzyskane przychody:
 Z nieodpłatnej działalności
 Z odpłatnej działalności
 Pozostałe przychody
6. Informacja o poniesionych kosztach na :
 Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku
 Prowadzenie odpłatnej działalności
 Administrację ( czynsze, opłaty telef., pocztowe itp.)
 Pozostałe koszty
7. Inne dane finansowe:
 Liczba osób zatrudnionych

24.331,50 zł
18.331,50 zł
6.000,00 zł
0,00 zł
16.095,59 zł
9.168,98 zł
6.209,01 zł
0,00 zł
717,60 zł

0 osób
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Wynagrodzenia
Wynagrodzenia członków zarządu i innych organów fundacji
Wydatki na umowy – zlecenia
Pożyczek - nie udzielano
Nie lokowano kwot na rachunkach bankowych w 2019 roku
Nie nabywano obligacji ani akcji w 2019 roku,
Nie nabywano nieruchomości w 2019 roku,
Nie nabywano środków trwałych w 2019 roku,
Wartość aktywów Stowarzyszenia
Wartość zobowiązań Stowarzyszenia

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

30.926,26 zł
7.629,08 zł.

8. Stan zobowiązań Stowarzyszenie na 31.12.2019 r. w kwocie 7.629,08 zł nie jest
zobowiązaniem zewnętrznym, lecz jest to zobowiązanie wewnętrzne powstałe na
skutek wydzielenia subkonta księgowego służącego do rozliczania Funduszu
Charytatywnego, stworzonego z przychodów uzyskanych ze strzelań do Tarcz
Charytatywnych.
9. Stowarzyszenie nie wykonywało zleceń w 2019 roku na rzecz podmiotów państwowych
ani samorządowych.

10. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych

0,00 zł.

Za 2019 rok złożono następujące deklaracje podatkowe:
 CIT za okres od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r.
11. W 2019r. nie była przeprowadzona w Stowarzyszeniu kontrola.
JANICKI ANDRZEJ
PREZES - HETMAN BRACTWA

….……..……………………………………………

KRZYSZTOF GWÓŹDŹ
I WICEPREZES – KASZTELAN

…..…..………………………………………………

CZESŁAW JATA
WICEPREZES – MISTRZ KAPITUŁY KRZYŻA HONOROWEGO

…………….…………………………………………

KRZYSZTOF KOSZOWSKI
SEKRETARZ – STRAŻNIK PERGAMINU

…….………………………………………………...

LEONARD WOŹNICA
SKARBNIK – STRAŻNIK SKARBU

……………………………………………………....

ZBIGNIEW FRYC
STRZELMISTRZ – STRAŻNIK BRONI

…..…………………………………………………..

SYLWESTER DUBAS
CZŁONEK ZARZĄDU – MISTRZ CEREMONIAŁU

………………………………………………………..

Tarnowskie Góry, dnia 30 marca 2020 roku
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