
Kilka faktów z działalności Bractwa w 2017 roku:

• Królem zielonoświątkowym w 2017 roku został Brat Tomasz Woźniak, a Rycerzami Bracia 
Jerzy Just i Janusz Nowak. 
Królem Żniwnym został Brat Marcin Just a Rycerzami Bracia Waldemar Jankowski i 
Roman Janiak

 
• Siostry i Bracia Kurkowi działając zgodnie ze Statutem w 2017 roku organizowali strzelania 

statutowe na strzelnicy w Mutowie oraz strzelania z broni pneumatycznej dla uczestników 
Festynu rodzinnego w Kościele Św. Krzyża, Bazylice Mniejszej, z okazji Dnia Szkoły 
podstawowej nr 2 w Szamotułach, z okazji Dnia dziecka w Pamiątkowe, dla uczestników 
bicia Rekordu Guinnesa na ulicy Leśnej, dla uczestników 2 festynów w Gałowie wiejskiego i
na rzecz chorego Mikołaja, z okazji 11 listopada w muzeum Zamek Górków.

• Łącznie w 2017 roku kontakt z Bractwem, sztandarem, mundurem i bronią pneumatyczną 
miało 562 Młodzieży i osób dorosłych a od 2008 roku ponad 3501 co daje średnio około 400 
osób rocznie.

 
• Poczet sztandarowy Bractwa uczestniczył w uroczystościach brackich,  kościelnych i 

samorządowych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły, Powiatu Szamotulskiego w innych 
Miastach na terenie Polski i Niemiec.

  
• W plebiscycie strzelca roku zwyciężył Brat Marcin Just przed 

Braćmi Matuszem Michalakiem, Przemysławem Nowakiem, Romanem Janiakiem, Januszem
Nowakiem i Henrykiem Węckowskim. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy w czasie spotkania opłatkowego.

 
• W maju bieżącego roku Delegacja Sióstr i Braci ze Sztandarem gościła ponownie 

w Gross Gerau na zaproszenie Strzelców z PSG z okazji Dni Europy podczas których 
odnowiono kontakty z przedstawicielami pozostałych miast partnerskich. To już 18 lat jak 
podtrzymujemy współpracę z przyjaciółmi z Gross Gerau.
W tym miejscu serdecznie podziękowanie Panu Burmistrzowi za zapewnienie bezpłatnego 
przejazdu dla Sióstr i Braci do i z Gross Gerau.

 
• Odwiedziliśmy w Dzień zadusznych mogiły naszych 9 zmarłych Braci Kurkowych.

 
• Stan osobowy Bractwa zwiększa się do 23 osób za sprawą Anny Niechciałkowskiej i 

Damiana Dubiela, którzy zgłosili akces wstąpienia w szeregi naszego Bractwa, składając 
ślubowanie na Sztandar i pasowani na członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Szamotułach w czasie spotkania opłatkowego.

 
• Bractwo Kurkowe wspomogło finansowo Brata Kurkowego z Grzebieniska, któremu 

wybuch gazu uszkodził dom oraz rodzinę Brata Szamotuł, która ucierpiała w czasie wichury,
która przeszła nad północną Polską.

 
• Po 11 latach reaktywowano Bal Bracki w pomieszczeniach Pałacu w Kobylnikach, który dla 

uczestników przyniósł wspomnienia z poprzednich bali i miłą zabawę. 
W dniu 20 stycznia 2018 roku ponownie w Pałacu w Kobylnikach odbędzie się kolejny 
Bal Bracki organizaowany przez Bractwo.


