Statut
Bractwo Kurkowego
Grodu Bytomskiego

Bytom 2010

str. 28 / 28

V
Nawet na kacu i wśród ciemnej nocy,
gdyby kto naszej zawezwał pomocy,
zbójce okrutne tęgie zbiorą lanie,
całe Bractwo murem stanie.
Ref. Gdyby ktoś, chciał rodzinne strony…

Dla kraju chwały i grodu potęgi,
wolni my Bracia nie żadne łazęgi…

Piosenka Bracka
słowa: Tomasz Jaxa-Mokulski

Dulce et decorum est pro Patria mori

Opracowanie graficzne,
oraz przygotowanie do druku:
Michał Walaszek
Bytom 2018.10.10
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I
Spośród wielu tu wybrani,
W szczerej dłoni, szczera dłoń,
Młodzież tu i weterani,
Krzepko dzierżą ostrą broń.
II
Kiedy dobrze bije rurka,
Kiedy wino świeci w szkle,
Pijmy Bracia zdrowie kurka,
Niech nam dobrze dzieje się.
III
Póki cel nam widny z dala,
Póki prochu starcza nam,
Tęgo lufa niech odpala,
Pijmy zdrowie pięknych dam.
IV
Póki starcza w szklance wina,
Póki bawi życia gra,
Póki nęci nas dziewczyna,
Znaczy młodość jeszcze trwa.
V
Nikt tu pierwszy, nikt ostatni,
Kiedy Bracia stają w krąg,
Niech nas spaja łańcuch Bratni,
Przyjacielskich, szczerych rąk.
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Kujawiak Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego
słowa: Tomasz Jaxa-Mokulski
melodia: kujawiaczek
I
Dla kraju chwały i grodu potęgi,
wolni my Bracia nie żadne łazęgi,
w potrzebie staniem, biedzie się nie damy,
Bractwa to ustanawiamy.
Ref. Gdyby ktoś, chciał rodzinne strony
znagła najść będzie usieczony,
znana jest kondycja nasza
do tańca i do pałasza.
II
A gdyby tutaj nam podskoczył który,
cienkim mu śrutem damy z grubej rury,
z grubej mu rury damy w chudą szyję,
nie ma prawa, nie pożyje.
Ref. Gdyby ktoś, chciał rodzinne strony…
III
A gdy znalazł się wśród nas nieszczery,
grubą mu solą damy w hajdawery,
takie jest u nas skuteczne i tanie
charakteru prostowanie.
Ref. Gdyby ktoś, chciał rodzinne strony…
IV
Nie straszny dla nas dzień i pora taka,
gdyby nasłano na nas wilkołaka,
srybną mu kulę damy między łocy,
nie ma prawa, nie podskocy.
Ref. Gdyby ktoś, chciał rodzinne strony…
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ROZDZIAŁ I :: Statut Honorowy Bractwa
My – zebrani dnia 13 marca AD 1986 BRACIA KURKOWI,
postanowieniem niniejszym z wolney a nieprzymuszoney woli naszey
in gremio ustanawiamy dla splendoru Ojczyzny i Grodu Naszego

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
Celem Bractwa Onego jest we wszelkich arkanach rycerskich
experyeneyę uzyskać dla pożytku i obronności naszey.
Ślubujemy tedy: pro publiko bono działać, a w potrzebie mężnie
stawać by do ostatka zdzierżyć.
W dniach pokoju arkana wojenne ku zażyciu nieprzyjaciela
skuteczność sposobić, chwałę a historyę oręża naszego krzewić.
Młodym, w rzetelnej służbie przykładem świecić.
Wszelakiey pazerności a prywaty zaniechać.
Za dewizę Bractwa hasło przyjmuyem: Dulce et decorum est pro
Patria mori.
Znakiem naszym Kura srebrnego w polu biało-czerwonym
ustanawiamy, którego to signum jak własnej czci i honoru strzec
będziemy. Comilitiones naszych przyjaźń, szczerość a pomoc wzayemna
obowiązują. Gdyby znalazł się wśród nas człek nieszczery, mydłek

ROZDZIAŁ IX :: Pieśni brackie
Marsz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
(na melodię „Hej strzelcy wraz”)
I
Hej, Bracia wraz – szeregiem broń przy broni !
A z piersi naszych żywy stanie mur,
Jak ojców kord – tak Polskę dziś zasłoni
Z braterskich strzelb piorunów gromki chór.
Wszak z hufca strzelców zastęp wnet gotowy
By za Ojczyznę w święty ruszyć bój
Obrońców ziemi zbudzić zapał nowy
I mundur zmienić na obrońców strój
Po wieków wiek strzeleckie oko, dłoń
To Straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń
II
Gdy w dziejów mroku życie Polski gasło
Krew bohaterów sączył srogi wróg
W bractwie strzeleckim żyło wieczne hasło:
Hej ! W broni palnej szukaj zbawczych dróg !
I pierzchnął wróg z Ojczyzny zmartwychwstałej
Rozprysła się kajdanów trwała stal
Więc ojców wzorem i dla ojców chwały
Do oka broń i mierz w cel i pal !
Po wieków wiek strzeleckie oko, dłoń
To straż, to tarcz to dla Ojczyzny broń.
Kr. Stasicki

yakowyś alibo zgoła człowiek kondycyji nikczemny, ślub składanym
takowego sprawiedliwie osądzić, na honorze aliboli majątku szukać,
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b. Gwiazdy noszone są jak gwiazdy orderowe na stroju
organizacyjnym.

a w razie winy dowiedzenia z szeregów Bractwa wyżenąć na wieczny
despekt a pohańbienie.

c. Łańcuch Mistrza noszony jest przy szyi, przy stroju

Co roku w wolnych a uczciwych zmaganiach o pierwszeństwo,

organizacyjnym z okazji Świąt obchodzonych przez Bractwo.

naylepszego Królem Kurkowym obwołać – w czasie regnum onego,
honoru należnemu czynić.
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Uroczystą odznaką godności Wielkiego Mistrza jest łańcuch
ROZDZIAŁ II :: Postanowienia ogólne
§1

wyżej opisany.
5. Gwiazda stanowi szczególne wyróżnienie dla członków Bractwa,

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego (BKGB) zwane dalej Bractwem jest

którzy poprzez wybitne zasługi stali się godnym przyznania tego

Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

niezwykle zaszczytnego wyróżnienia.
6. Członków Kapituły w liczbie czterech, co dwa lata wybiera

§2
Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgromadzenie Kawalerów. Starszyzna Bractwa ze swego grona
wybiera Mistrza Kapituły. Dla ważności Uchwał wymagana jest

§3

obecność, prócz Kanclerza dwóch członków Kapituły.

Siedzibą Bractwa jest miasto Bytom.

7. Wnioski o odznaki honorowe, na ręce Mistrza Kapituły składa

§4

Walne Zgromadzenie Bractwa, król Kurkowy, Hetman Bractwa,

Bractwo może używać stroju, odznak na podstawie zezwolenia

Rada Starszych Bractwa. Hetmanowi Bractwa przysługuje prawo

właściwych organów administracji państwowej oraz pieczęci wg wzoru

własnej inicjatywy przy nadawaniu odznak.

zatwierdzonego przez organ administracji państwowej.

8. Odznaką można wyróżnić cudzoziemców, a zwłaszcza członków
Polonii zagranicznej, którzy położyli szczególne zasługi dla

§5
Bractwo może posiadać sztandar organizacyjny.

Bractwa.
9. Kawalerem Odznaki przestaje być ten, kto na mocy wyroku
sądowego pozbawiony został praw obywatelskich lub za czyny
niehonorowe na mocy orzeczenia Kapituły został wykreślony z
listy Kawalerów.
10. Sposób noszenia Odznak:
a. Odznaki Honorowe noszone są na stroju organizacyjnym
tak, jak inne odznaczenia na wstążkach: po orderach,
odznaczeniach państwowych i organizacyjnych.
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ROZDZIAŁ VIII :: Uchwała Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Bractwa z dnia 03.06.1987 r.
1. Zgodnie ze Statutem Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego
Walne Zebranie Bractwa ustanawia Odznakę Honorową Bractwa
Kurkowego

Grodu

Bytomskiego

w

celu

ROZDZIAŁ III :: Cele i sposoby realizacji Statutu
§6
Celem Bractwa jest:
1.

nagradzania

i historii oręża polskiego, kształtowanie poczucia osobistej

znamienitych zasług położonych dla tejże Organizacji.

odpowiedzialności obywateli za dobro Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Krzyż Honorowy jest najwyższą odznaką Bractwa i będzie
2.

nadawany członkom rzeczywistym i honorowym Bractwa oraz
osobom fizycznym i instytucjom z poza Bractwa, które dla
rozwoju tegoż położyły szczególne zasługi.

Patriotyczne i obronne wychowanie młodzieży.

§7
Sposobem realizacji jest:

3. Odznakami tejże organizacji są:

1.

a. Krzyż Honorowy: Polski Krzyż Ośmiorożny pokryty białą
środku, w kole czerwonym srebrny kur kształtu przyjętego w
Bractwie.

Szeroko rozumiana popularyzacja kultury militarnej poprzez
pogadanki, spotkania, wystawy, zawody strzeleckie, działalność

emalią z literami BKGB oznaczającymi nazwę Bractwa. W

artystyczną i kolekcjonerską członków Bractwa.
2.

Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami społecznymi
w kraju i zagranicą, które w statutach stawiają sobie podobne

b. Srebrna Gwiazda złożona z pęków promieni, na Gwieździe
Krzyż wyżej opisany.

cele.
3.

c. Wstęga Odznaki koloru zielonego z obustronnym obrzeżem
czerwonym, przeszyta srebrnym haQem.

owali

płaskich

wyrażających

herb

Grodu

Prowadzenie działalności wydawniczej, kolportażowej czasopism,
książek, broszur o tematyce historyczno – obronnej.

4.

d. Łańcuch srebrny z powtarzającymi się kolejno ogniwami w
kształcie

Krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji

Kultywowanie tradycji obywatelskich obywatelskich z broni
czarnoprochowej na nabój niescalony o systemie odpalania
kapiszonowym i skałkowym oraz z kuszy.

Bytomskiego i kura srebrnego z zawieszonym krzyżem.
4. Wszyscy Kawalerowie Odznaki łączą się w Zgromadzenie
Kawalerów z Wielkim Mistrzem Kapituły i Kapitułą na czele.
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ROZDZIAŁ IV :: Członkowie Bractwa, ich prawa i obowiązki

ROZDZIAŁ VII :: Sposób rozwiązywania się Bractwa

§8

§ 33

Członkowie Bractwa mogą być:

Zmiany w Statucie organizacji oraz Uchwała w sprawie rozwiązania

1.

Zwyczajni,

2.

Wspierający,

3.

Honorowi.

Bractwa mogą zostać uchwalone na Zebraniu Walnym. Wymagają
większości 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby
członków lub delegatów na Walne Zebranie. Podejmując Uchwałę o
rozwiązaniu Bractwa, Walne Zebranie określa równocześnie cel, na który
przeznacza majątek Stowarzyszenia.

§9
1.

Członkiem

zwyczajnym

może

zostać

każdy

obywatel

Rzeczypospolitej (osoba o pełnej zdolności do czynności
prawnych), który podporządkuje się przepisom Statutu Bractwa,
zgłasza chęć do pracy, nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu na utratę wolności i praw honorowych.
2.

Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Bractwa na roczny okres
próbny. W czasie okresu próbnego kandydat na członka
zwyczajnego bierze udział we wszystkich poczynaniach Bractwa,
opłaca składki członkowskie. Nie posiada czynnego i biernego
prawa wyborczego do władz Bractwa. Nie może zdobyć tytułu
honorowego Króla Kurkowego. Po rocznym okresie próbnym
Zarząd Bractwa w głosowaniu tajnym decyduje o dopuszczeniu
do pasowania na członka zwyczajnego Bractwa. W dniu zawodów
o tytuł „Króla Kurkowego” następuje pasowanie zgodnie
z ceremoniałem Bractwa. Dokumentem przynależności do
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Bractwa jest „Patent Brata Kurkowego” wręczany w momencie

§ 31
Sposób

reprezentacji

Bractwa

w

zakresie

praw

i

pasowania.

obowiązków

majątkowych w imieniu Zarządu – jednoosobowo. Do reprezentacji

3.

Przy Bractwie istnieje sekcja młodzieżowa sportów obronnych –

Bractwa w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Zarządu

objęta osobnym regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd

upoważnieni są:

Bractwa. Na czele sekcji stoi Namiestnik – mianowany przez
Zarząd.

1.

Prezes (Hetman) lub,

2.

Wiceprezes (Kanclerz) lub,

3.

Skarbnik (Strażnik Skarbu).

§ 10
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna
popierająca

§ 32

działalność

statutową

Bractwa. W

poczet

członków

wspierających przyjmuje Zarząd Bractwa.

Na majątek Bractwa składają się:

§ 11

1. Nieruchomości.

1.

2. Ruchomości.

zasłużona dla kultury narodowej, obrony kraju i Bractwa.

3. Wpływy:

2.

b. Z działalności usługowej dla własnych potrzeb Organizacji.

3.

Członkowie Honorowi nie opłacają składki członkowskiej.

§ 12

c. Z darowizn.

Członkowie Bractwa mają obowiązek:

d. Z działalności wydawniczej.

1. Członek zwyczajny:

e. Z dotacji.
składki

Godność członka honorowego nadaje walne zgromadzenie na
wniosek Zarządu Bractwa.

a. Ze składek członkowskich.

4. Wysokość

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie

członkowskiej

przedstawia

Zarząd

zatwierdzenia w formie Uchwały na Zebraniu Walnym.

do

a. Brać czynny udział w pracy Bractwa.
b. Propagować w swoim środowisku cele oraz zadania
statutowe Bractwa.
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c. Przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów i Uchwał
ROZDZIAŁ VI :: Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania
zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał

władz Bractwa.
d. Regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 29

§ 13

Organem powołanym do reprezentowania Bractwa jest Zarząd Bractwa.
1. Członkowie zwyczajni i honorowi Bractwa:

Upoważnia on swych członków do prowadzenia rozmów gospodarczych,

a. Mają prawo wybierać i być wybieranymi do władz Bractwa.
b. Mogą uczestniczyć w zebraniach, posiedzeniach Zarządu,
jeżeli mają powziąć uchwałę dotyczącą oceny ich działalności
lub postępowania.

według zasad określonych przez Zarząd.
nosić

§ 30
Zarząd Bractwa jest wyłącznie właściwy w sprawach dotyczących:
1. Nabywania, zbywania i obciążania przedmiotów majątku

c. Mają prawo korzystania z urządzeń, materiałów i sprzętu

d. Mogą

występowania do czynników oficjalnych w imieniu Stowarzyszenia.

strój,

odznaki

nieruchomego i ruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań.
2. Określenia zasad:

organizacyjne,

mogą

a. Wykorzystywania środków finansowych uzyskiwanych ze

reprezentować Bractwo na zawodach i imprezach za zgodą

składek, darowizn, dotacji i działalności własnej prowadzonej

Zarządu Bractwa.

zgodnie ze Statutem.

2. Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską, mają
wszystkie

prawa

członków

zwyczajnych

i

b. Podziału środków finansowych.

honorowych

z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

c. Podziału i wykorzystania nadwyżek budżetowych.
d. Umarzania należności za usługi i świadczenia w granicach

§ 14

uprawnień Bractwa.
1. Członkowie Bractwa mogą być wyróżniani i nagradzani za
aktywny udział w realizacji zadań Bractwa według zasad

e. Odpłatności za usługi i świadczenia w granicach uprawnień
Bractwa.

określonych przez Zarząd Bractwa.
2. Członkowie Bractwa mogą być wyróżniani:

f.

Stosowania ulg w opłatach za świadczenia Bractwa.

a. Honorową Gwiazdą BKGB do Krzyża Honorowego Bractwa.
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§ 28

b. Krzyżem Honorowym Bractwa.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem

c. Medalem Pamiątkowym Bractwa.

doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

d. Odznakami za wyniki sportowe.
e. Dyplomem honorowym.
f.

Nagrodą rzeczową lub pieniężną,

g. W inny sposób.
§ 15
1. Wobec

członków

zwyczajnych

Bractwa

naruszających

postanowienia Statutu istnieją kary:
a. Upomnienie.
b. Nagana.
c. Odsunięcie od startu w zawodach Bractwa z Królewskim
włącznie.
d. Wykluczenie z Bractwa.
2. W sprawie zastosowania kary organizacyjnej potrzebna jest
Uchwała Zarządu Bractwa.
3. Członek Bractwa wobec którego zastosowano karę, może
odwołać się do Zebrania Walnego w terminie 14-dniowym.
§ 16
Utrata prawa członkowskiego następuje w wyniku:
1.
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Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego przez członka na piśmie.
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c. Wysokości i zasad opłacania składki członkowskiej oraz

2.

Śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej.

3.

Skreślenia z listy członków zwyczajnych przez Zarząd z powodu

podziału funduszy uzyskiwanych ze składek.
6. Podejmowanie

nieusprawiedliwionego nieopłacania składek przez okres 6

Wykluczenia

Uchwał

dotyczących

działalności

programowych Bractwa.

miesięcy.
4.

innych

członka

zwykłego

przez Zarząd

z

powodu

nieprzestrzegania postanowień Statutu, Uchwał i Zarządzeń

§ 26
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku.

Bractwa, bądź działania na szkodę Organizacji.
§ 27
5.

Wykluczenia z szeregów Bractwa za dokonanie przestępstwa
pospolitego ściganego z mocy prawa.

Komisja Rewizyjna w swej działalności kieruje się Statutem Bractwa.
Do zakresu jej działania należy:

6.

Skreślenia z listy członków wspierających przez Zarząd z powodu
niepłacenia zadeklarowanych składek członkowskich przez okres

1. Kontrolowanie i ocenianie:
a. Działalności gospodarczej i finansowej Bractwa.

6 miesięcy.

b. Przestrzegania zasad legalności oraz celowego i oszczędnego
gospodarowania funduszami Bractwa.
c. Prawidłowości

i

terminowości

opłacania

składki

członkowskiej.
2. Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków z dokonanej
kontroli.
3. Składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnych
Zebraniach

i

występowanie

z

wnioskiem

absolutorium ustępującemu Zarządowi.
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o

udzielenie

f.

Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd, Komisję
Rewizyjną oraz członków Bractwa i podejmowanie w tej
sprawie odpowiednich Uchwał.

ROZDZIAŁ V :: Władze Stowarzyszenia i tryb dokonywania ich wyboru,
uzupełnienia składu oraz ich kompetencje
§ 17

§ 24
1. Najważniejszą władzą Bractwa jest Walne Zebranie Członków
Zarząd Bractwa kieruje działalnością między Walnym Zebraniem,

Bractwa.

reprezentuje Organizację na zewnątrz i działa w Jej imieniu.
2. Walne Zebranie wybiera Zarząd Bractwa, którego skład zależny
§ 25

jest od potrzeb i liczebności Organizacji, na dwuletnią kadencję.

Do zakresu działania Zarządu należy:

3. Niezbędne minimum to:

1. Wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania oraz programów

a. Prezes – w strukturze honorowej tytułowany Hetmanem

działania.

Bractwa.

2. Uchwalanie:

b. Wiceprezes – Kanclerz Pieczęci Bractwa.

a. Planów działania, budżetu i zatwierdzanie bilansu rocznego

c. Wiceprezes – Kasztelan.

Bractwa.
d. Mistrz Kapituły Krzyża Honorowego Bractwa.
b. Innych dokumentów w sprawach należących do kompetencji
e. Sekretarz – Strażnik Pergaminu.

Zarządu.
3. Określanie zasad i zakresu współdziałania Bractwa z innymi
organizacjami i osobami prawnymi.
4. Rozpatrywanie

wniosków

Komisji

f.

Skarbnik – Strażnik Skarbu.

g. Strzelmistrz.
Rewizyjnej

działalności gospodarczej i finansowej.
5. Podejmowanie Uchwał w sprawie:
a. Zwołania Walnego Zebrania.

dotyczących

h. Gospodarz Bractwa.
i.

Zbrojmistrz – Strażnik Broni.

4. Walne Zebranie wybiera również Komisję Rewizyjną w składzie
trzech osób.

b. Nadania godności Członka Honorowego.
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§ 18

§ 23

Uchwały władz Bractwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Bractwa.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

braku quorum zebrania, posiedzenia, konferencje i zjazdy odbywają się w
drugim terminie, z góry ustalonym przez Zarząd. Podjęte wtedy Uchwały
są prawomocne bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
Powyższe

nie

dotyczy

Uchwał

w

przedmiocie

zmian

Statutu

3. Zwyczajne Zebranie Walne zwołuje Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Zebranie Walne zwołuje Zarząd:
a. Na mocy własnej Uchwały.

Stowarzyszenia (patrz § 33).
b. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
§ 19
c. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Bractwa.
Wybory do władz Bractwa odbywają się na drodze tajnego głosowania.
Wybory jawne mogą być przeprowadzone tylko na podstawie podjętej w

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

tej sprawie Uchwały, konferencji, zjazdu lub Walnego Zebrania.

a. Ocena działalności Bractwa w okresie rocznym.

§ 20

b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami

Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
c. Udzielenie

Zarządu.

absolutorium

ustępującemu

wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 21
Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą w drodze Uchwały dokooptować do
swego składu w miejsce członków, których mandaty w czasie trwania
kadencji wygasły, inne osoby spośród członków Bractwa.
§ 22

d. Uchwalanie:
i.

Programu działania.

ii.

Zmian w Statucie.

e. Wybór:

Nie można dokooptowywać więcej niż 1/3 liczby członków Zarządu lub

i.

Zarządu.

ii.

Komisji Rewizyjnej,

Komisji Rewizyjnej.
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Zarządowi

na

