
PROTOKÓŁ Z WALNEGO NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 
KSS LOK GRUPA WAWELBERG Z DNIA 18/12/2022

Dnia 18 grudnia 2022 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Klubu przy ul. Kalinowej w Rudzie Śląskiej (w 
pierwszym terminie) stawiło się 15 członków klubu, w związku z powyższym zebranie uznano za 
nieważne.
W drugim terminie o godzinie 14.30 zebranie uznano za ważne w zgodzie z listą obecnych 
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

1. Prezes Piotr Jasiczak zaproponował następujący przebieg zebrania:
a. wybór protokolanta, 
b. sprawozdanie z działalności,  
c. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
d. omówienie zamierzeń na 2023,
e. omówienie projektu Regulaminu Klubu,
f. omówienie projektu Regulaminu Strzelnicy,
g. podział obowiązków, delegowanie zadań oraz utworzenie sekcji,
h. zmiana nazwy klubu.
Przebieg zebrania zaakceptowano jednomyślnie.

2. Na protokolanta wybrano członka zarządu Pana Mateusza Bibrzyckiego.

3. Prezes Pan Piotr Jasiczak przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2022 r.
     (Stanowiące załącznik do niniejszego protokołu)

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Kalinowski przedstawił protokół z posiedzenia z  
    dnia 16 grudnia 2022 r. wraz z udzieleniem Zarządowi absolutorium.
    (Stanowiące załącznik do niniejszego Protokołu)

5. W trakcie dyskusji uzgodniono, iż za najistotniejsze zadania dla Klubu uznaje się dokończenie 
procesu zmiany tytułu prawnego na podstawie którego użytkowany jest obiekt strzelnicy. 
Dalej zaś po ww. zmianie dalsze prace remontowe a w szczególności naprawę dachu i izolacji.
Nad to zakup, w miarę posiadanych środków, trzech sztuk broni a w szczególności strzelby, 
karabinka typu lever action oraz pistoletu lub karabinka w kalibrze 22lr (umożliwiającego 
rywalizację na zawodach wyższej rangi). 
Postanowiono zintensyfikować starty członków klubu w turniejach rangi wojewódzkiej oraz 
zorganizować nowe zawody karabinowe o charakterze turniejowym zgłoszone w kalendarzu ŚZSS.

6. Prezes przedstawił projekt nowego Regulaminu Klubu, którego głównym założeniem jest jasne 
zobligowanie członków klubu do pracy społecznej na jego rzecz (gdyż Statut LOK omawia tę kwestię
na tyle ogólnie, iż niektórzy członkowie Klubu konsekwentnie uchylają się od swoich obowiązków 
poza opłacaniem składki) oraz wprowadzenie okresu kandydackiego, w celu rozpoznania cech 
osobowościowych przyszłych członków. 
(Regulamin przyjęto jednomyślnie w formie uchwały stanowiącej załącznik do niniejszego 
Protokołu).

7.  Prezes przedstawił projekt nowego Regulaminu Strzelnicy zmierzającego do ujednolicenia jego 
brzmienia z aktualnym stanem prawnym oraz warunkami technicznymi panującymi w obiekcie. 



(Regulamin przyjęto jednomyślnie w formie uchwały stanowiącej załącznik do niniejszego 
Protokołu oraz zobligowano Zarząd do jego złożenia w UM Ruda Śląska).

8. W trakcie dyskusji ustalono co następuje:

a. sekcją sportową opiekować się będzie Pan Adam Kalinowski i to on przejmie obowiązki w 
zakresie organizacji zawodów oraz udziału członków Klubu w zawodach poza Klubem, na którą 
okoliczność otrzyma pełnomocnictwo od Zarządu,

b. w zakresie licencji klubowej oraz licencji zawodniczych (oraz zaświadczeń o członkostwie) a także
wynikających z nich opłat należnych Klub reprezentować będzie dotychczasowy administrator 
danych w portalu PSZZ Pan Mateusz Bibrzycki, na którą okoliczność otrzyma pełnomocnictwo od 
Zarządu,

c. sekcją kolekcjonerską opiekować się będzie Pan Tomasz Baumann i to on przejmie obowiązki w 
zakresie organizacji pokazów i wystaw, na którą okoliczność otrzyma pełnomocnictwo od Zarządu,

d. w zakresie prac remontowych oraz bieżącego utrzymania stanu technicznego obiektu, 
koordynację przejmie Pan Sławomir Kwaśny, który jednocześnie prowadzić będzie nadzór nad 
sekcją strzelań pneumatycznych.

9. Na zakończenie poddano dyskusji kwestię nazwy klubu, która szczególnie wśród rodowitych 
Ślązaków budził kontrowersje. Pan Adam Kalinowski naświetlił kontekst, szczegóły formowania i 
działania grupy dywersyjnej Wawelberg podczas Trzeciego Powstania Ślaskiego.   
W trakcie dyskusji uznano podniesione argumenty za ważne i dyskredytujące dotychczasowego 
patrona Klubu a tym samym konieczność zmiany nazwy Klubu.
Spośród przedstawionych propozycji za najbliższą ducha Klubu uznano Legion Silesia jako 
jednoznacznie wskazującą na tożsamość kulturową jego członków nad to uznano, iż zasadnym jest 
wykreślenie z nazwy przymiotnika „sportowego” gdyż działalność klubu i jego zadania wykraczają 
daleko poza „strzelectwo sportowe” jako takie, tj. np działalność kolekcjonerską, wystawienniczą, 
edukacyjną, pomocową itd.
W wyniku głosowania jednomyślnie przyjęto w formie uchwały (stanowiącej załącznik do 
niniejszego Protokołu) nazwę Klub Strzelecki Legion Silesia oraz zobowiązano Zarząd do 
zainicjowania stosownych zmian w Biurze Zarządu LOK, ŚZSS, PZSS, KRS oraz Urzędzie Miasta Ruda 
Śląska.

Na tym zebranie zakończono.

Protokolant Mateusz Bibrzycki

Za Zarząd Piotr Jasiczak

    


