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Kodeks Honorowy
Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

Kodeks  Honorowy  Raciborskiego  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  reguluje  stosunki
w  Bractwie  wynikające  z  historycznego  charakteru  Bractwa,  nawiązując  do  tradycji  brackiej,
w szczególności Bractwa Strzeleckiego uprzednio działającego na terenie miasta Raciborza oraz
innych  Bractw  Kurkowych,  mając  na  celu  ochronę  obywatelskiego  dziedzictwa  kulturowego
regionu  raciborskiego.  Kodeks  stanowi uściślenie  §10 Statutu Bractwa.  Kodeks opisuje  władze
honorowe,  znaki,  symbole,  klejnoty,  odznaczenia  obowiązujące  w  Bractwie  oraz  obchodzone
uroczystości i obrzędy. Interpretacja oraz ustalanie zakresu i sposobu wykonania zapisów Kodeksu
należy do Królewskiej Rady Tradycji i Honoru.

Władze i tytuły Honorowe 
Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

Królewska Rada Tradycji i Honoru – to osoby zasłużone w działalności Bractwa, mające uznanie
i szacunek  pozostałych Braci. Rada działa pod przewodnictwem Strażnika Tradycji i Honoru.
W  składzie  Rady  uczestniczą  także  aktualni  Marszałkowie  i  Hetman  Bractwa.  Rada
rozstrzyga  wszelkie  sprawy  związane  z  tradycją  i  obyczajami  w  Bractwie  a  opisane
w Kodeksie Honorowym. Zatwierdzenie decyzji Rady następuje mocą Edyktu Królewskiego
przez aktualnego Króla Kurkowego. Rada rozstrzyga jednocześnie spory pomiędzy Braćmi
oraz  ocenia  zachowania  Członków Bractwa wnioskując  o zastosowanie  przez  Zarząd kar
dyscyplinarnych.

Król  Kurkowy  –  to  honorowy  tytuł  Brata  Kurkowego  który  podczas  strzeleckiego  turnieju
królewskiego  uzyskał  najlepszy  wynik.  Wraz  z  tytułem  Bratu  przysługuje  w  okresie
panowania prawo noszenia na wszelkich uroczystościach brackich przechodniego łańcucha
królewskiego, proporca królewskiego, oraz wydawania edyktów w sprawach wynikających
z tradycji historycznej bractwa na odpowiedni wniosek Królewskiej Rady Tradycji i Honoru.
Królowi,  w  stosunku  do  karanych,  przysługuje  prawo  łaski.  Król  Kurkowy  w  okresie
panowania winien być zwolniony ze składki członkowskiej.  

Marszałkowie  Prawy i  Lewy –  to  honorowe  tytuły  Braci  Kurkowych,  którzy  podczas
strzeleckiego  turnieju  królewskiego  uzyskali  II  i  III  wynik.  Wraz  z  tytułem,  Braciom
przysługuje prawo noszenia na wszelkich uroczystościach brackich przechodniego łańcucha
marszałkowskiego i uczestnictwa w Królewskiej Radzie Tradycji i Honoru.    

Honorowy Hetman Bractwa – to dożywotni tytuł Brata Kurkowego najbardziej zasłużonego dla
Bractwa a  nie pełniącego  żadnej funkcji  w organach wykonawczych i  kontrolnych.  Wraz
z tytułem Bratu przysługuje prawo noszenia łańcucha hetmana honorowego i buławy oraz
uczestniczenie w Królewskiej Radzie Tradycji i Honoru. Tytuł na wniosek Królewskiej Rady
Tradycji i Honoru przyznaje zgromadzenie wszystkich braci. W Bractwie, w danym okresie,
może być nadany tylko jeden tytuł Hetmana Honorowego

Chorąży  Bractwa –  to  tytuł  Brata  Kurkowego  występującego  ze  sztandarem lub  chorągwią
podczas  oficjalnych  imprez  i  uroczystości  Bractwa.  Chorąży odpowiada  także,  za  godne
prezentowanie  i  utrzymanie  sztandaru,  chorągwi i  proporców Bractwa.  Tytuł  nadaje  Król
Kurkowy na wniosek Królewskiej Rady Tradycji i Honoru.



Kanonier Bractwa –  to tytuł Brata Kurkowego sprawującego pieczę nad artylerią  Bracką oraz
kierujący wystrzałami podczas występów Bractwa. Tytuł nadaje Król Kurkowy na wniosek
Królewskiej Rady Tradycji i Honoru

Celebrans Bractwa – to tytuł Brata Kurkowego prowadzącego zbiórki, przemarsze i uroczystości
Brackie. Celebransa wyznacza Hetman Bractwa w zależności od potrzeb.

Brat Kurkowy – to Członek Bractwa, który w okresie kandydackim spełnił wymagania nałożone
przez Statut Bractwa oraz złożył przyrzeczenie w obecności Króla Kurkowego. Brat Kurkowy
oprócz uprawnień wynikających ze Statutu Bractwa otrzymuje godność noszenia piór koguta
na  kapeluszu,  oficerskiego  akselbantu,  oraz  uczestniczenia  w  strzelaniu  o  tytuł  Króla
Kurkowego. 

Brat Kadet –  to Członek Bractwa będący w okresie kandydackim. Brat Kadet winien korzystać
w trakcie okresu kandydackiego z uwag i sugestii Braci Kurkowych wprowadzających.

Znaki, symbole i ubiór galowy
Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

Godło Bractwa – to stylizowana sylwetka Kura z wpisaną tarczą strzelecką w kolorze czarnym wg
autorskiego projektu Brata Mariana S. Zawisły z roku 2005. Sylwetka może być z napisem
w  okręgu  w  kolorze  czarnym  „Raciborskie  Kurkowe  Bractwo  Strzeleckie”.  Godło
umieszczone na okrągłej szarej tarczy z obwódką w kolorze ciemno zielonym stanowi Herb
Bractwa.  Godło  lub  Herb  Bractwa  winien  widnieć  na  ubiorze,  weksyliach,  insygniach,
odznaczeniach  i  składnikach  majątkowych  Bractwa.  Na  chorągwi  i  sztandarze  Godło
z  napisem  jest  w  kolorze  złotym.  Zgodę  na  użycie  Godła  lub  Herbu  Bractwa  wydaje
każdorazowo Królewska Rada Tradycji i Honoru.

Barwy Bractwa –  to  kolory szary i  zielony w odcieniu oliwki.  Kolor  szary obrazujący srebro
symbolizuje pracowitość, uczciwość i szczerość intencji wymaganą w trakcie realizacji celów
Bractwa.  Kolor  zielony  symbolizuje  radość  działania,  ufność  i  nadzieję  w  osiąganie
wyznaczonych  celów  Bractwa.  Kolory  szary  i  oliwkowy winny  dominować  w  ubiorze,
weksyliach, insygniach, odznaczeniach i składnikach majątkowych Bractwa.

Hymn Bractwa –  to  pieśń mobilizująca Braci do wspólnego  podejmowania  wysiłków podczas
realizacji celów Bractwa składająca się ze słów:

„Stańmy Bracia wraz, ilu jest tu nas,
zróbmy przyjacielskie koło i zanućmy pieśń wesoło,
póki radość w nas, póki radość w nas”

Pieśń  jest  odśpiewywana  na  rozpoczęcie  i  zakończenie  spotkań,  oraz  innych  imprez
i uroczystości raciborskiego Bractwa.

Sztandar Bractwa – stanowi relikwię Bractwa obrazującą determinację Braci do obrony ideałów
narodowych, obywatelskich i brackich. Stanowi symbol zjednoczenia Braci w działaniach na
rzecz społeczności Miasta Raciborza i regionu raciborskiego. Sztandar według autorskiego
projektu Brata Mariana  S. Zawisły składa się  z  dwustronnego płata w kształcie  kwadratu
o wymiarach 1,00x1,00  przymocowanego do drzewca i obszytego frędzlą w kolorze złotym.
Do dolnego rogu doczepiony jest chwost w kolorze złotym. Na stronie głównej widnieje na
tle krzyża szaro – zielonego Godło Bractwa z napisem: „Stańmy Bracia wraz” oraz  symbol
tarczy  ze  skrzyżowanymi  karabinami.  Na  stronie  drugiej  zdobionym  Herbem  Miasta
Raciborza widnieją daty znaczące w historii Bractwa. Przy nasadzie głowicy zawiązane są



ozdobne  wstęgi  biało  czerwone  z  chwostami.  Głowicę  stanowi rzeźba  Godła  bez  napisu
otoczona  wieńcem  dębowym.  Sztandar  noszony  jest  przez  Chorążego  Bractwa  któremu
pomagają  dwaj  przyboczni.  Sztandar  używany  jest  z  nakazu  Hetmana  Bractwa  jedynie
podczas ważnych oficjalnych uroczystości.

Ubiór Galowy – to strój wyróżniający Członków Bractwa spośród braci kurkowej i społeczeństwa
noszony  podczas  oficjalnych  uroczystości.  Ubiór  składa  się  z  kurtki  dwurzędowej,
podłużanej, kroju wojskowego, koloru szarego, z mankietami i klapami w kolorze zielonym.
Kurtka posiada haftowane plakietki z  Godłem Bractwa na lewym rękawie  i karczku.  Pod
kurtką nosi się koszulę szarą z zielonym krawatem. Do kurtki nosi się ciemno zielone spodnie
z szarym lampasem oraz kapelusz z podpiętym z lewej strony rondem w kolorze zielonym
z  metalowym  Godłem Bractwa  w  miejscu  zapinki.  Na  kapeluszu  z  pozostałym rondem
podgiętym na styl polski Bracia Kurkowi noszą od tyłu pęk piór z ogona koguta. Na stopach
noszone są trzewiki w kolorze ciemnym. Do ubioru nosi się akselbanty oficerskie w kolorze
srebrnym, Broń białą nosi się przypiętą do pasa spodni. Noszenie ubioru na uroczystościach
zarządza Hetman Bractwa.

Chorągiew Bractwa – to znak rozpoznawczy informujący o przebywaniu lub organizowaniu na
danym terenie lub obiekcie oficjalnej uroczystości lub imprezy przez Bractwo. Chorągiew
wykonana jest z jednostronnego płata o wymiarach 2,00 x 0,60 metra, zamocowanego trwale
na poziomym drzewcu, zakończona ogonami obciążonymi drewnianymi kulami. Na chorągwi
umieszczone  jest  Godło  Bractwa  z  napisem  w  kolorze  złotym  /chorągiew  główna/
i  zielonym /chorągiew siedziby/,  a  na  skrajach  czoła  płata  umieszczone  są  Herb  Miasta
Raciborza  i  Herb  Piastów  Śląskich.  Chorągiew  występuje  w  wersji  stałej  i  przenośnej.
Chorągiew  stała  /siedziby/  używana  jest  do  oznaczenia  siedziby  Bractwa,  a  przenośna
/główna/  używana jest do oznaczenia innych miejsc niż siedziba Bractwa lub noszona jest
podczas  przemarszów  bez  sztandaru.  Chorągiew  noszona  jest  wtedy  przez  Chorążego
Bractwa na czele pochodu. Zakres i sposób użycia chorągwi ustala Hetman Bractwa.

Proporzec Królewski – to znak przebywania na uroczystościach wśród Braci Króla Kurkowego.
Proporzec  noszony  jest  przez  przybocznego  Chorążego  Bractwa,  lub  przez  Marszałka
Prawego.  Proporzec wykonany jest  z  jednostronnego  płata w kolorze zielonym obszytym
złotą frędzlą na którym umieszczone jest Godło Bractwa z napisem w kolorze złotym oraz
symbol  korony  królewskiej.  Głowicę  stanowi  Godło  Bractwa  bez  napisu  na  podstawie
w  kształcie  korony,  a  u  nasady  głowicy  zawiązane  są  wstęgi  w  kolorze  czerwonym
z chwostami. Zakres i sposób używania proporca ustala Król Kurkowy. 

Proporzec Hetmański – to znak przebywania na uroczystościach wśród Braci Hetmana Bractwa.
Proporzec noszony jest przez przybocznego Chorążego Bractwa lub przybocznego Hetmana.
Proporzec wykonany jest z jednostronnego płata w kolorze szarym obszytym zieloną frędzlą
na  którym  umieszczone  jest  Godło  Bractwa  z  napisem  w  kolorze  zielonym,  oraz  dwie
skrzyżowane  buławy.  Głowicę  stanowi  Godło  Bractwa  bez  napisu,  a  u  nasady  głowicy
zawiązane są wstęgi w kolorze zielonym z chwostami. Zakres i sposób użycia proporca ustala
Hetman Bractwa. 

Klejnoty
Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

Pieczęć  bractwa –  to  okrągły  stempel  z  Godłem  Bractwa  z  napisem  mający  podkreślać
wyjątkowość  uroczystych  dokumentów  wydawanych  przez  Zarząd  Bractwa,  a  w  wersji
wyciskanej /opłatkowej/ przez Króla Kurkowego.



Łańcuch Królewski – to symbol pełnienia przez Brata Kurkowego godności Króla Kurkowego.
Król  Kurkowy  nosi  go  w  czasie  oficjalnych  wystąpień.  Łańcuch  jest  wykonany
z uszlachetnionego metalu według autorskiego projektu Braci Mariana S. Zawisły i Józefa
Pluty i składa się z ogniw do których doczepione są plakietki z Herbami Miasta Raciborza,
Śląska  i  Ryngraf  Królewski.  Ustępujący  Król  przekazuje  Łańcuch  następcy,  a  do  ogniw
łańcucha  doczepia  wotum  abdykacyjne  wykonane  ze  szlachetnego  metalu  z  wyrytym
nazwiskiem i imieniem oraz okresem panowania. Przekazanie odbywa się w sposób uroczysty
w trakcie Intronizacji Króla Kurkowego Elekta.

Miecz  Królewski –  to  oznaka  władzy  królewskiej,  potwierdzająca  moc  wydawania  edyktów,
prowadzenia sądów w sprawach honorowych, udzielania aktów łaski, oraz pasowania Braci
Kadetów na Braci Kurkowych.

Łańcuch  Marszałkowski –  to  symbol  pełnienia  przez  Brata  Kurkowego  godności  Marszałka
Prawego lub Marszałka Lewego. Łańcuchy noszą aktualni Marszałkowie w czasie oficjalnych
wystąpień. Łańcuchy są wykonane z uszlachetnionego metalu według autorskiego projektu
Braci Mariana S. Zawisły i Józefa Pluty i składają się  z doczepionych do ogniw plakietek
z Herbami Miasta Raciborza, Śląska i Bractwa. Na zworniku łańcucha Marszałka Prawego
umieszczona jest cyfra I, a Marszałka Lewego cyfra II. Ustępujący Marszałkowie  przekazują
łańcuchy następcom. Przekazanie odbywa się w sposób uroczysty w trakcie Intronizacji Króla
Kurkowego Elekta.

Łańcuch  Hetmański –  to  symbol  wyróżnienia  osoby  sprawującej  władzę  wykonawczą
i  reprezentacyjną  w  Bractwie.  Hetman  Bractwa  nosi  go  w  czasie  oficjalnych  wystąpień,
imprez i uroczystości. Łańcuch wręczany jest przez Przewodniczącego Obrad Wielkiej Ławy
po zakończonych wyborach. Łańcuch jest  wykonany z uszlachetnionego materiału  według
autorskiego projektu Braci Mariana S. Zawisły i Józefa Pluty składa się z doczepionych do
ogniw plakietek z Herbami Miasta Raciborza, Śląska i Bractwa. Na zworniku umieszczony
jest symbol władzy hetmańskiej w postaci skrzyżowanych buław. Po zakończeniu kadencji
łańcuch składany jest do Prezydium Obrad Wielkiej Ławy.

Buława Hetmańska – to symbol władzy wykonawczej jednoczący Braci wokół osoby wiodącej
Braci do realizacji celów Bractwa. Wykonana jest  z uszlachetnionego materiału  i noszona
przez  Hetmana  Bractwa  podczas  prowadzenia  oficjalnych  imprez  i  uroczystości.  Buławę
przekazuje Hetmanowi Przewodniczący Obrad Wielkiej Ławy po zakończonych wyborach.
Po zakończeniu kadencji buława składana jest do Prezydium Obrad Wielkiej Ławy.

Szarfa  Chorążego i  Szarfy  Przybocznych  – to  symbol wyróżnienia  osoby pełniącej godność
Chorążego Bractwa i przybocznych . Szarfa jest w kolorze zielono – szarym mająca zapinkę
w kształcie Herbu Bractwa z napisem. Szarfa noszona jest przez Chorążego gdy występuje on
ze sztandarem lub chorągwią.

Odznaki, ordery i medale
Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

Odznaki –  to wyróżnienia noszone przez Braci w postaci plakietek, naszywek napisów. Odznaki
informują o przynależności do Raciborskiego Bractwa /przyczepiane do ubioru galowego, lub
powszedniego/. Pokazują  stopień  przynależności  /Brat  Kadet,  Brat  Kurkowy,  Członek
Honorowy, Członek wspierający/, sprawowaną funkcję  /Hetman Bractwa, Strażnik Tradycji
i  Honoru,  Strażnik  skarbu,  Strażnik Pieczęci  i  pergaminu,  Zbrojmistrz,  Radca Trybunału,
Ławnik Trybunału, Chorąży, Kanonier Bractwa, Celebrans/  oraz nabyte dostojeństwa /Król
Kurkowy/. Odznaki wykonane są z materiałów uszlachetnionych wg oryginalnych projektów.



Sposób ich noszenia  ustala  Królewska  Rada  Tradycji i  Honoru. Odznaki mogą być  także
w formie znaczków metalowych lub upominków wręczanych sympatykom Bractwa i osobom
spoza  Bractwa  w  celach  popularyzatorskich.  Odznaki  przekazuje  Hetman  Bractwa  lub
wyznaczona przez niego osoba.

Order Zasługi  RKBS – to  odznaczenie  nadawane  Braciom i  osobom z  poza  Bractwa,  które
w szczególny sposób zasłużyły się sumiennością, ofiarnością i poświęceniem przy realizacji
celów Bractwa oraz dla rozwoju Bractwa. Order wykonany jest z uszlachetnionego metalu ze
wstawkami z metalu szlachetnego według projektu zatwierdzonego przez Królewską Radę
Tradycji i Honoru. Order posiada trzy klasy:

I Klasy – Krzyż złoty z wieńcem,
II Klasy – Krzyż złoty,
III Klasy – Krzyż srebrny.

Order Zasługi posiada certyfikat i numer kolejny. Order Zasługi nadawany jest przez Króla
Kurkowego na wniosek Królewskiej Rady Tradycji i Honoru. 

Medale Pamiątkowe – to odznaczenia honorowe nadawane z okazji ważnych wydarzeń Braciom,
instytucjom i osobom spoza Bractwa przyczyniającym się do rozwoju Bractwa. Wykonywane
są z uszlachetnionego materiału  według projektów zatwierdzonych przez Królewską Radę
Tradycji i Honoru. Medale nadawane są przez Zarząd Bractwa. 

Uroczystości i ceremonie 
Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

Przyjęcie w poczet  Braci  Kurkowych –  to  uroczystość  podczas której dokonuje  się  przyjęcia
Członka Kadeta Bractwa w poczet Członków Braci Kurkowych Bractwa. Przyjęcia dokonuje
się  mocą  Edyktu  Królewskiego  w  czasie  najbliższej  Intronizacji  Króla  Kurkowego  od
ukończenia przez Członka Kadeta okresu kandydackiego i spełnieniu wymagań statutu dla
Członków Bractwa. Członek Kadet po wywołaniu i prezentacji przez wprowadzających stojąc
przed sztandarem lub chorągwią  jednocześnie  zwracając  się  do  Króla Kurkowego  winien
wygłosić Rotę Przyrzeczenia o treści:

     „Świadom  powagi  chwili,  ja  /Imię  i  Nazwisko/ potwierdzam  wolę
wspólnego  działania  w  gronie  Raciborskich  Braci  Kurkowych.  Zgodnie,  rzetelnie  i
przyjacielsko  pragnę  wypełniać  swe  obowiązki  wynikające  ze  Statutu  i  Tradycji
Kurkowej. Działać pragnę tak, aby zaufania Braci nie utracić.”
Członek Kadet następnie klęka na tarczy pasowania a Król Kurkowy uderza Go trzykrotnie
w ramię mówiąc: „Witaj w gronie Raciborskich Braci Kurkowych” oraz wręcza odpowiedni
certyfikat.  Wprowadzający  wręczają  nowemu  Bratu  kogucie  pióra  oraz  srebrny oficerski
akselbant. Na cześć nowego Brata Kurkowego wznoszone są okrzyki i wiwaty. Nowo przyjęci
Bracia na najbliższym spotkaniu Bractwa podejmują Braci poczęstunkiem.

Strzelnie Królewskie – to uroczystość mająca na celu wyłonienie z pośród Braci Kurkowych osobę
Króla Kurkowego w trakcie turnieju strzeleckiego. Uroczystość odbywać się powinna raz do
roku  w  okresie  Zielonych  Świąt.  W  turnieju  mogą  brać  jedynie  Bracia  Kurkowi
Raciborskiego Bractwa wezwani do rywalizacji przez Hetmana Bractwa. Turniej polega na
oddaniu przez każdego z uczestników jednego strzału do kołkowanej tarczy ze wspólnego
pistoletu czarnoprochowego z odległości 15 kroków Strażnika Tradycji  i  Honoru. Królem
Kurkowym zostaje Brat którego strzał jest najcelniejszy. Drugie i trzecie miejsce honorowane
jest  odpowiednio  tytułem Marszałka  Prawego  i  Marszałka  Lewego.  Podczas  uroczystości
odbywać się powinno strzelanie z broni historycznej do kołkowanej Tarczy Honorowej dla
Gości, Członków Honorowych i Wspierających oraz strzelanie o stracenie kura ze strzechy
dla wszystkich obecnych. W trakcie uroczystości powinien być organizowany także festyn dla



publiczności propagujący historię i obyczaje bractw kurkowych.

Intronizacja Króla Kurkowego – to uroczystość wprowadzenia na tron Króla Elekta. Uroczystość
winna  być  przeprowadzona  najpóźniej  do  dwóch  tygodni  od  Strzelania  Królewskiego.
Uroczystość  winna  odbywać  się  w  godnym  dla  wydarzenia  miejscu  z  udziałem  Gości
reprezentujących  władze  państwowe,  samorządowye  oraz  instytucje  i  organizacje
współpracujące z Bractwem. Uroczystość ma być okazją do przyjmowania Braci Kadetów
w poczet Braci Kurkowych, nadania odznaczeń i wyróżnień w tym nadania godności Członka
Honorowego  oraz  zorganizowania  imprezy  artystycznej.  Uroczystość  kończyć  się  winna
przemarszem Braci przez centrum miasta salutem artyleryjskim, turniejem strzeleckim oraz
wydawanym przez Króla i Marszałków Bankietem Królewskim dla Gości i Braci.

Strzelanie  okolicznościowe  –  to  uroczystość  strzelecka  mająca  na  celu  uczczenie  ważnych
wydarzeń  w  Bractwie,  mieście  lub  kraju.  Przeprowadzenie  strzelania  okolicznościowego
nakazuje edyktem Król Kurkowy określając jego charakter i zakres.

Inne uroczystości w Bractwie – to uroczystości których organizacja ma służyć jednoczeniu się
członków wspólnoty brackiej. Do uroczystości należą:

•wieczerza bracka, organizowana w rocznicę reaktywacji Bractwa,
•bal hetmański, organizowany w okresie karnawału,
•pożegnanie brackie, organizowane dla oddania honorów zmarłemu Bratu
•pozostałe, organizowane dla uczczenia rocznic, jubileuszy, ślubów oraz podobnych wydarzeń.

Przeprowadzenie  uroczystości  ustala  Król  Kurkowy  lub  Hetman  Bractwa  określając  jej
zakres.

Uczestnictwo  w  uroczystościach  państwowych,  regionalnych,  miejskich  i  brackich  –  ma
wskazywać na  świadomość i postawę obywatelską Braci oraz przynależność do wspólnoty
brackiej.  Uczestnictwo  w uroczystościach  ustala  Hetman  Bractwa  określając  jego  sposób
i zakres.

Racibórz, dn. 30.03.2006 r.
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