Rys historyczny
Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice
za lata 1986 -2006
Na posiedzeniu Rady Dyrektorów w dn. 24 października 1986 roku, a więc prawie w przeddzień utworzenia miasta Jelcz-Laskowice,
ówczesny Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Laskowicach Oławskich, członek Rady inż. Jerzy Urbaniak, zaproponował utworzenie na
bazie jej członków Bractwa Kurkowego dla uczczenia tego wiekopomnego dla naszego środowiska faktu.
Propozycja została zapisana do protokołu, ale wobec umiarkowanego entuzjazmu dla tego pomysłu (tyleż niespodziewanego co
niezwykłego, ponieważ działalność Bractw Kurkowych była w tych czasach zakazana, a przynajmniej zapomniana od czasu ich likwidacji
pod koniec lat czterdziestych XX w), jego rozpatrzenie zostało odłożone do późniejszego namysłu członków Rady.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę rychły termin uroczystości nadania praw miejskich, komitet założycielski w
wymaganym dla stowarzyszenia zwykłego gronie 3 osób, podjął decyzję utworzenia z dniem 27 grudnia 1986 roku "Bractwa Kurkowego
Grodu Jelcz-Laskowice", wyznaczając jednocześnie na jego przedstawiciela i Hetmana bractwa inż. Jerzego Urbaniaka, który tę
zaszczytną funkcję pełni do chwili obecnej.
Pierwsza próba rozszerzenia bazy członkowskiej w roku 1990 nie doszła do skutku z powodu rozchwiania postaw i podziałów
społecznych towarzyszących przemianom ustrojowym w naszej Ojczyźnie.
Po 1990 roku, ze szczególnym nasileniem od 1995, działalność Bractwa skupiała się na robotach remontowo –
inwestycyjnych przy tworzonym obiekcie rekreacyjnym tzw. „Górce Piwnej” mającej być siedzibą bractwa i miejscem spotkań
rekreacyjno – sportowych lokalnej społeczności. Szczególną pomoc świadczyli w tym czasie członkowie Koła łowieckiego „Szarak”,
grupa starszych harcerzy z J-L oraz niektórzy z lokalnych przedsiębiorców i miejscowa Spółdzielnia Usług Rolniczych (SKR).
Ponowną próbę Bractwo Kurkowe podjęło w roku 1999 rozszerzając skład Bractwa do 16 członków zwyczajnych i powołało
do życia Strzeleckie Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice, rejestrując je jednocześnie jako stowarzyszenie z osobowością prawną.
W statucie Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice zapisano min. że będzie ono kontynuatorem tradycji
Bractwa Kurkowego. W roku 2001 składało się ono z 14 członków i 9 kandydatów na członków zwyczajnych, oraz grona sympatyków i
sponsorów wspierających działalność bractwa i rozbudowę obiektu rekreacyjnego.
W roku 1999 Bractwo Kurkowe reaktywowało również działalność Ligi Obrony Kraju, tworząc Zarząd Miejsko-Gminny
LOK, aby umożliwić uprawianie obywatelskich sportów strzeleckich szerokiemu gronu współmieszkańców, w tym również młodzieży
szkolnej.
Ponieważ Strzeleckie Bractwo Kurkowe jako kolejna próba rozszerzenia bractwa historycznego, nie zostało następcą
prawnym założonego w 1986 roku Bractwa Kurkowego, funkcjonowały one równolegle w ewidencji rejestrowej stowarzyszeń, jednak
życie organizacyjne skupiało się w ramach Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, aż do roku 2004.
W pierwszej połowie 2004 roku nastąpił podział wśród członków Strzeleckiego Bractwa Kurkowego wywołany różnicami min. w
sposobie widzenia i wypełniania obowiązków:
- wobec lokalnej społeczności, szczególnie jej integracji w warunkach młodego organizmu miejskiego,
- obowiązku wypełniania zaciągniętych wobec dobrodziejów i sponsorów wcześniejszych zobowiązań,
- potrzeby stosowania reguł honorowych, etycznych i ideowych określonych w Regule Bractwa Kurkowego,
- poszanowania i braterskiego stosunku do sympatyków, sponsorów, członków honorowych i kandydatów, oraz
- stopniem utożsamiania się z ideami i historią bractw kurkowych reprezentowanych przez Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczpospolitej Polskiej.
Brak możliwości merytorycznej dyskusji nad tymi problemami, dzielenie członków SBK na swoich i nie swoich (czytaj:
odmiennego zdania), oraz prywata działań części członków i zarządu (nowo wybranego w połowie 2004 roku, w trakcie trwającej od 2003
roku i przerwanej 4 letniej kadencji), spowodował konieczność obudzenia uśpionego od 2000 roku - historycznego Bractwa Kurkowego
Grodu Jelcz-Laskowice.
Pod tym szyldem jako Bractwa - matki, ideowa część Braci próbowała kontynuować wcześniej nawiązane kontakty i
realizować ciągłość zobowiązań, w tym również wobec członków honorowych, kandydatów, sympatyków i darczyńców. Były to działania
tym trudniejsze, że nowy zarząd SBK odmówił części członków skupionych wokół historycznego Bractwa, prawa do używania budowli i
urządzeń brackich (w tym np. tkaniny mundurowej, moździerza i armatki brackiej) wspólnymi siłami przecież pozyskanych.
Brak reakcji na statutowy wniosek o Nadzwyczajne Zebranie Walne, oraz działania zarządu SBK zmierzające do zmiany
statutu i automatycznego wykreślenia z rejestru członków części Braci skupionych wokół historycznego Bractwa Kurkowego, a tym
samym pozbawienia Ich wspólnie wypracowanego zaplecza materialnego, spowodowały że w dniu 18 marca 2005 r. podjęte zostały
niezbędne decyzje zmierzające do uzyskania osobowości prawnej i statusu organizacji pożytku publicznego przez historyczne Bractwo
Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice (które do tego momentu posiadało status stowarzyszenia zwykłego).
W połowie maja 2005 r.. Bractwo Kurkowe skuteczne zarejestrowało nowy statut i dopełniło wszelkich formalności
powodujących, że w chwili obecnej jest prawnie działającym Bractwem Kurkowym Grodu Jelcz-Laskowice.
Pomimo nieudanego eksperymentu z utworzeniem Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, mamy nadzieję, że wszyscy Ci którym
drogie są idee Bractw Kurkowych i są zdolni do kierowania się w swoim życiu zasadami braterstwa, honoru oraz szczerze chcą
współtworzyć w naszej małej i dużej Ojczyźnie warunki dla lepszej pomyślności i przyszłości, znajdą swoje miejsce w naszym Bractwie
Kurkowym. Ostatnie trzy lata w historii naszego bractwa potwierdziły, że o ideały trzeba odważnie walczyć bowiem jak powiedział:

Edmund Burko (1729 - 1797)
Jedynym warunkiem niezbędnym
do tryumfu zła,
jest bezczynność dobrych ludzi.
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