Kurkowe Bractwo Strzeleckie
im. Bohaterów Wiosny Ludów
w Książu Wielkopolskim

„ĆWICZ OKO I DŁONIE W OJCZYZNY OBRONIE”

Książ Wlkp., 22 czerwca 2016r.

List otwarty do Sióstr i Braci Kurkowych

W historii Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. nie było przypadku dobrowolnego
wyjścia ze struktur. Jesteśmy pierwsi i dlatego winni jesteśmy wyjaśnić i udokumentować wszystkim Siostrom
i Braciom nasz krok.

Kapituła Orderu Zasługi Zjednoczenia została powołana na Zjeździe Delegatów Z.K.B.S. R.P. w dniu
04.05.1996r. w Żorach (zasady działania, klasy orderów, etc.), obecnie działalność kapituły jest czysto
teoretyczna. Praktycznie została zlikwidowana, a to jest niezgodne z prawem. Uchwały Walnego Zebrania
mogą być zmienione wyłącznie uchwałą następnego Walnego Zebrania. Niedopuszczalna jest zmiana uchwały
przez Zarząd, a tak stało się w tym konkretnym przypadku. Kapituła nie działa, order przyznano człowiekowi
z zarzutami prokuratorskimi, przeciwko któremu toczy się sprawa sądowa. Często przy dekorowaniu
odznaczeniami mówi się „w imieniu prezesa”. Na zebraniu Okręgu Poznańskiego w Kórniku na zarzuty
w stosunku do prezesa Gołembowskiego, dlaczego osoba o poszlakowanej opinii otrzymała Order
Komandorski z Mieczami, prezes odparł cytujemy: „ten brat daje dużo pieniędzy na bractwo, ja mu go dałem, a
bo co?”. Na marginesie można dodać, że ten „zasłużony brat” poprzez swoje koneksje pozbawił pracy
małżeństwo brackie z Czarnkowa. Cezura czasowa między jednym odznaczeniem, a drugim nie jest
zachowywana, wszystko zależy od dobrej woli Prezesa.
Na Kongresie w Tarnowskich Górach Prezes zaproponował na przewodniczącego Zebrania swojego
kandydata i poprosił o głosowanie przez aklamację. Zaproponowano z sali innego kandydata i po
przeprowadzeniu głosowania (nie było jeszcze komisji skrutacyjnej), Prezes ogłosił wygraną swojego
kandydata. Optycznie widać było, że nie ma racji. Po protestach delegatów nastąpiła reasumpcja głosowania
i kandydat z sali uzyskał 7 głosów więcej. Prezes ogłosił remis.
Bracia, to jest remis, będzie dwóch przewodniczących zebrania.

Takie działania obrażają naszą inteligencję. Na Zjeździe doszło do bulwersującej sytuacji, jeden z braci strzelał
dwa razy o tytuł Króla i Mistrza Zjednoczenia. Zgodnie z paragrafem 25 Regulaminu Strzelniczego „świadome
oddanie większej ilości strzałów niż przewiduje regulamin- powoduje całkowitą dyskwalifikację uczestnika
z imprezy.” Co się stało z tym oszustem? Zarząd postanowił przekazać sprawę jako skomplikowaną
Strzelmistrzowi Zjednoczenia. Sprawca powinien zostać zdyskwalifikowany na zawodach, a jeżeli to nie
nastąpiło sprawa winna zostać przekazana Sądowi Honorowemu Zjednoczenia. Oszustwo zostało wykryte tylko
dzięki czujności braci z Ostrowa Wielkopolskiego, pomimo to ten człowiek został Vice Mistrzem
Zjednoczenia!

Sąd Honorowy wybrał jednogłośnie na przewodniczącego Brata Darka Lewandowskiego. Po
interwencji Vice Prezesa Zjednoczenia Jana Klauzy: „ten nie może być, ma być inny”, Sąd potulnie wybrał
kandydata rekomendowanego przez vice Prezesa. W związku z tak uwłaczającym zachowaniem, Brat
Aleksander Mitkowski zrezygnował z zasiadania w Sądzie Honorowym Zjednoczenia. Nie będziemy
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wspominać o takich „drobnych” uchybieniach jak: przy braku quorum Zarządu Zjednoczenia dopisanie do
sprawozdania dwóch członków komisji rewizyjnej i rzecznika prasowego, jawne wybory Prezesa Okręgu
Centralnego itp.

Nasze Bractwo w większości składa się z młodych 20-40latków, nie pamiętających czasów słusznie
minionych. Nasz młody delegat z Kongresu w Tarnowskich Górach pytał się starszego „co to jest?”. Dla
młodych ludzi, wychowanych w kraju demokratycznym, takie działania są zadziwiające i nie do
zaakceptowania.

Samozwańcze nadanie sobie stopni generalskich przelało czarę goryczy. Nie chcemy być w organizacji
razem z przebierańcami, z urodzonymi w „lepszych łóżkach” (spójrzcie na sprawozdanie z obrad IV Spotkania
V Komandorii Rycerstwa św. Sebastiana w Europie w Jedlince Zdroju). Po 1918r. w Rzeczpospolitej Polskiej
jest zakaz używania tytułów. Tytuły książęce, hrabiowskie i inne były kupowane u cesarzy, którzy byli później
naszym zaborcami. W polskiej tradycji szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. W brackiej tradycji siostry
i bracia niezależnie od statusu majątkowego, wykształcenia, wieku i wykonywanego zawodu są równi.
Gromada samozwańczych generałów jest niezgodna z ideą bracką. Stopnie generalskie nadaje Prezydent
Rzeczpospolitej, a w zakonach Papież. Nawet dyktator Libii Mu’ammar Kadafi mianował się tylko
pułkownikiem. Prezes Zjednoczenia nosi tytuł- prezes Zjednoczenia, naczelny generał Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Kurkowych (pisownia oryginalna sic!). Według encyklopedii naczelny generał, czyli
generalissimus jest najwyższy rangą. Najbardziej znani Franco w Hiszpanii i Stalin w ZSRR. Jak się czują
bracia z wysokimi stopniami wojskowymi w otoczeniu samozwańczych generałów? Jak przebieraniec może
być poważnie traktowany w ministerstwie czy innym urzędzie? Takie zachowanie ośmiesza ruch bracki w
społeczeństwie. Natomiast ważne sprawy dla braci jak: posiadanie broni, budowa strzelnic, szkoleń i innych są
pomijane. Mimo zaproszenia do prac przy nowej ustawie o broni i amunicji, nikt z wyznaczonych członków
zarządu nie raczył pofatygować się na obrady komisji senackiej, która na delegację bracką czekała i dlatego
ustawa nie jest zbyt korzystna dla nas. Powiązania członków Zarządu Zjednoczenia z działaczami Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego jest aż nadto widoczne (zachęcanie do gremialnego wstępowania w szeregi
PZSS). Wejdźcie do struktur PZSS, a za kilkaset złotych rocznie będziecie mieli święty spokój i broń palną.
Najważniejsza jest jedność i siła, niestety nie ma ani jedności, ani siły.
Takie działania są niezgodne z duchem i wielowiekową tradycją bracką, z równością, braterstwem,
z poszanowaniem innych, elementarną przyzwoitością. Dla nas statut jest świętością, gdyż my go
demokratycznie uchwaliliśmy. Nie ma przyzwolenia na łamanie ustanowionego przez nas w sposób
demokratyczny prawa. Nie można łamać zasad, regulaminów i uchwał Walnych Zebrań. Nie zgadzamy się na
takie działania, nie chcemy być kojarzeni z grupą monarchistów i przebierańców i dlatego zgodnie z podjętą
uchwałą Walnego Zebrania w Książu Wielkopolskim w dniu 18.03.2016r. rezygnujemy z członkostwa
w Zjednoczeniu Kurkowym Bractw Strzeleckich R.P.
Zarząd
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
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