
 
 
 
 
 
 

Księgi protokołów 
Bractwa Strzeleckiego w Książu 

 
 

TRANSKRYPCJA 
Księga I – 1902-1931 
Księga II – 1932-1947 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
im. Bohaterów Wiosny Ludów 

w Książu Wielkopolskim 
grudzień 2013 



 

Zachowały się, zabytkowe już dzisiaj, księgi protokołów Bractwa Strzeleckiego w Książu. 
Pierwsza obejmuje lata 1902-1931, druga - 1932-1947, kiedy to mocą ustawy działalność 
bractw kurkowych została w Polsce zakazana. 
 
Księgi obrazują codzienność organizacji, która przed II wojną światową była jedną z 
najprężniejszych w Książu. Protokóły stanowią niebywałą skarbnicę informacji o 
działalności naszych poprzedników, zbiór wskazówek etycznych i praktycznych dla nas – 
kontynuatorów oraz niebywałą opowieść o naszej lokalnej przeszłości. Są pisane prostym 
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wyróżnione tu numery stron (KP1 strona 12, KP2 strona 36 itd.) są zgodne z numeracją 
plików DjVu. 
 
Transkrypcji dokonał Maksymilian Gwinciński 
 
Komplet plików jest dostępny w Internecie:  
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Wirtualnej Izbie Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski: www.wir-ksiazwlkp.pl 
 
 
 
 
 
 
 
Prace nad digitalizacją i transkrypcją ksiąg, a także renowacja introligatorska, skład  i druk 
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KSIĘGA I – 1902-1931 

KP1 strona 5 [24.08.1902] 

Xions 24ste August 1902. 
Currendą zapozwani członkowie Bractwa Strzeleckiego w Książu zebrali się w dniu 
dzisiejszym tj w Niedziele dnia 24 Sierpnia popołudniu o 4 godzinie na Generalne 
Zgromadzenie i pierwszy kwartał celem obradowania nad punktami Currendą 
przepisanych w pomieszkaniu Cechmistrza.  
Porządek dzienny obrad:  
I.  złożenie rachunków z rocznego Dochodu i Rozchodu Kasy Strzeleckiej przez pana 
Mietlińskiego Rendanta Kasy i tegoż  pokwitowania za rok 1901 na 1902.  
II. Ściągnięcie kwartalnego za I kwartał  
Wnioski 

KP1 strona 12 [25.08.1902] 

Warunki dzierżawy 
Po załatwieniu spraw bieżących przystąpiono do wydzierżawienia szynku, porcelany i 
pierników na strzelnicy. warunki są następujące: 

1. Zarząd z góry sobie zastrzega przybicie jeżeli by jakie nieformalność zajść miały 
Resztującymi do Kasy Strzeleckiej nie wolno licytować 

2. Każdy który jaką pretencyją wyjdzierżawi winien natychmiast po przybiciu przez 
Zarząd swoją należność dzierżawy całkowicie do kasy strzeleckiej złożyć. 

3. Bractwo strzeleckie nie przyjmuje na siebie żadnych odpowiedzialności, ani 
obowiązków wynagrodzenia, wrazie niezgody. 

4. Każdy dzierżawca winien dla swojej a szczególniej dla Publiczności o potrzebne 
budy stoły i ławki na swój koszt się postarać.  

5. Dzierżawcy szynku zobowiązuje Bractwo Strzeleckie, ażeby na strzelnicy jak 
największy spokój i porządek. Na przeszkodzenia i zakłuceniu publicznego spokoju 
utrzymać i o potrzebne budy i stoły i ławki dla wygody Publiczności na swój koszt 
się wystarać. 

6. Panowie obejmujący Tarcze do zrobienia i budów do postawienia dla Towarzystwa 
winni swoją powinność jak najrzetelniej wypełnić i przez dobre wykonanie 
Tarczów Towarzystwo zadowolnić. 

7. Dołowemu Zamborowi[?] i Muzyce zobowiązują się, ażeby się podczas cały zabawy 
piknie i w trzeźwym stanie się znajdować, w razie przeciwnym 50 fn kary 
porządkowy.  

Poczem przystąpiono do wydzierżawienia. 

KP1 strona 13 [08.02.1903] 

Xions den 8te Februar 1903. 
Na dzisiejsze zebranie dnia 8 popołudniu o 4 godzinie w lokalu Cechmistrza zgromadzili się 
członkowie Bractwa Strzeleckiego w Książu celem obradowania nad punktami Currendą 
przypisanych. 

1. Ściągnięcie kwartalnego za drugi kwartał 
2. Obradowanie nad różnymi sprawami dotyczących się Towarzystwa Strzeleckiego.  

Wnioski. Uchwały 
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KP1 strona 37 [22.04.1904] 

Xions den 22ste April 1904. 
Szanowni członkowie bractwa strzeleckiego w Książu Currendą zwołani zebrali się w dniu 
dzisiejszym tj 22go Kwietnia po południu o godz 5 pomieszczeniu Cechmistrza celem 
Kwartału Strzeleckiego i narady.  
Porządek obrad:  
1. Ściągnięcie kwartalnego za I i II kwartał.  
Narady i ustanowienie nad tego rocznym świątecznem strzelaniem i całej zabawy. 
Wnioski. 

KP1 strona 48 [21.04.1907] 

Xions den 21ste April 1907. 
Panów Braci Strzeleckich w Książu przez niniejsza Currende się zaprasza ażeby się w 
przyszłą Niedziele 28 kwietnia popołudniu o 4 ½ godzinie w pomieszkaniu 
Przewodniczącego licznie stawili celem wyprawienia III Kwartału 
porządek dzienny jest: 

1. Ściągnięcie Kwartalnego za III kw  
Wydzierżawienie Szynku Porcelany i Pierników i Tarczy jako też wydanie najtaniej do 
zrobienia obóch Tarczy Lasów i urządzenie Dzwonka do Strzelania. Zgodzenie Muzyki i 
Dołowego. 
Wnioski 

KP1 strona 53 [20.04.1908] 

Xions, den 20ste April 1908. 
Panów Braci Strzeleckich w Książu przez niniejsza Kurende się zaprasza na Niedziele dnia 
20. Kwietnia b.r. popołudniu  o godzinie 4 ½ w pomieszkaniu Pana Cechmistrza na I i II 
Kwartał. Cel posiedzenie jest następujący 

1. Złożenie Rachunków przez Kasyjera i udzielenie temurz pokwitowania za rok 1907. 
2. Ściągnięcie kwartalnego za I i II kwartał z roku 1907 na 1908. 
3. Oradowanie nad tegorocznem strzelaniem. 
4. Oradowanie i ustanowienie dnia dzierżawy 
5. Wnioski 

Pan Kierblewski stawił wniosek o zmiszenie Kwartalnego z 3 Marek na 2 Marki 

KP1 strona 59 [02.05.1909] 

Xions, den 2. Mai 1909. 
Kurendą zwołani zgromadzili się członkowie bractwa strzeleckiego w Książu o oznaczony 
godzinie w dniu dzisiejszym na posiedzenie celem wydzierżawienia Szynku, Porcelany i.t.d. 
Pożądek dzienny jest następujoncy 

1. Przedłużenie rachunków przez  Kasyera za rok 1909. 
2. Ściągnięcie Kwartalnego 
3. Wydzierżawienie szynku i.t.d. 
4. Wnioski i uchwały. 

KP1 strona 62 [23.05.1909] 

Xions, den 23. Mai 1909. 
Kurendą zwołani zgromadzili się członkowie w pomieszkaniu pana Cechmistrza na ostatni 
Kwartał. Po zagajeniu posiedzenia przez pana cechmistrza przystąpiono do sciągniencia 
kwartalnego 
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Pieniędzy wpłynęły 22.75 M i 6 Marek reszte wstępnego od pana Günthra razem 28,75. Pan 
P. Gawroński stawia wniosek ażeby jak najwięcy członków szło z flintami 
potem posiedzenie zamknięto.  
A. Buliński 
O. Heinke 
Mietliński 
A. Günther 
Piotr Gawroński 
M. Ulanowski 
A. Kolendowicz 
Br. Schlafke 
A. Garbarczyk 
L. Trzeciak 
J. Koch  

KP1 strona 96 [10.08.1919] 

Książ, dnia 10go Sierpnia 1919 roku 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie do hotelu pana Bulińskiego o 
godzinie 5 po południu. Zagajał cechmistrz pan Buliński senior. Zebranie najprzód 
postanawia urządzić zabawę na pożegnanie Króla Kurkowego, ponieważ Król Kurkowy pan 
K. Krajewski Książ opuszcza. Po obszernej dyskusji zgodzono się na urządzenie zabawy 
wspólnie z Towarzystwem Przemysłowym i Kołem Śpiewackim, która się ma odbyć w 
niedzielę 24 sierpnia 1919 roku. Do komitetu zabawy dobrano z bractwa strzeleckiego 
członków zarządu panów A. Bulińskiego seniora i pana aptekarza Rejsnera. Następnie 
uchwalono, ażeby w niedzielę dnia 17 sierpnia zwołać walne zebranie, na którym na 1. 
miejscu ma być zarząd bractwa wybierany, po 2. uregulowana cena wstępnego od nowych 
członków. Potem zdał rendant pan Mietliński sprawozdanie ze stanu kasy. Dochodu było w 
roku 1914 385 marek, a rozchodu 379,95, tak że pozostaje w kasie 5 marek i 5 fenigów. W 
Banku Ludowym mamy 448,40, a w kasie pośmiertnej 153,20. W końcu uchwalono przyjąć 
pana J. Śmigalskiego z powrotem do towarzystwa, lecz musi wypłacić 6 marek, które też 
zaraz złożył. Pan J. Guenter zapłacił resztę wstępnego 6 marek, z kwartalnego wpłynęło 81 
marek. 
p. p. p. 
Buliński 
Rejsman 
M. Ulanowski, sekretarz 

KP1 strona 97 [17.08.1919] 

Książ, dnia 17 sierpnia 1919 roku 
Kurendą na walne zebranie na dzień dzisiejszy zwołani, zebrali się członkowie. Cechmistrz 
pan Buliński zagaił walne zebranie o godzinie 5 minut 15. Na sekretarza powołał pana M. 
Ulanowskiego, potem przystąpiono do wyboru zarządu. Na cechmistrza wybrano 
jednogłośnie pana A. Bulińskiego seniora, jako drugiego członka zarządu pana W. 
Kierblewskiego i jako trzeciego pana Fr. Łukowskiego, poniewarz dotychczasowy członek 
zarządu pan aptekarz urzędu nie przyjął. Potem przystąpiono do wyboru oficerów. Jako 
komendanta obrano pana Stanisława Banaszyńskiego, a jako jego zastępcę pana 
Maksymiliana Ulanowskiego, obydwóch jednogłośnie. Jako skarbnika obrano nadal 
jednogłośnie pana Stanisława Mietlińskiego, jako sekretarza obrano nadal jednogłośnie 
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pana M. Ulanowskiego, a jako jego zastępcę pana Fr. Bulińskiego. Wstępnego od nowych 
członków uchwalono pobierać 20 marek i to połowę zaraz, a drugą połowę bez rok. 
Kwartalne podwyższono z 3 marek na 6 marek rocznie, od 1 stycznia 1920 począwszy. Jako 
nowych członków proponują członek pan Jezierski z Chwałkowa pana Józefa 
Hmielewskiego, pan F. Buliński proponuje  

KP1 strona 98 [17.08.1919 cd.] 

pana Władysława Flaczyńskiego z Książa. Pan Hmielewski był na zebraniu obecny. Na 
wniosek pana przewodniczącego przystąpiono do głosowania i to kartkami. Pan 
Hmielewski został do bractwa strzeleckiego przyjęty 25 głosami, przeciwnego nie było 
żadnego głosu. Wstępne zapłacił pan Hmielewski zaraz w całości w sumie 20 marek. Przy 
końcu zebrania przybył pan Leon Mietliński i został przez pana F. Bulińskiego 
proponowany. Zarządzono głosowanie tajne i pan Leon Mietliński został 28 głosami do 
bractwa strzeleckiego przyjęty. Wstępnego wpłacił pan Leon Mietliński 10 marek. 
Ponieważ nikt głosu nie zabrał, zamknął przewodniczący o godzinie 6 minut 40 zebranie. 
Członków było obecnych 28. Z kwartalnego wpłynęło 12 marek, z wstępnego 36 marek, 
razem 48 marek. 
p. p. p. 
A. Buliński 
W. Kierblewski 
Fr. Łukowski 
Zarząd 
Maksymilian Ulanowski, sekretarz 

KP1 strona 99 [14.09.1919] 

Książ, dnia 14go Września 1919 
Kuręndą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie w liczbie 13tu o godzinie 5 
minut 15 zagajał cechmistrz pan A. Buliński sen zebranie stosownie do porzątku dziennego 
przystąpiono najprzód do obrania 2 członków do komitetu mogił jednogłośnie obrano pana 
A. Bulińskiego sen i pana Stanisława Banaszyńskiego. Pan W. Flaczyński został dzisiaj do 
bractwa przyjęnty wszystkiemi głosami. Wstępnego wpłacił pan Flaczyński połowe to jest 
10 Marek. Poniewarz nikt wniosku niestawił posiedzenie zamknięto o godzinie 5 minut 45. 
p. p. p. 
Buliński 
Kierblewski 
Zarząd 
Maksymilian Ulanowski, sekretarz 

KP1 strona 100 [02.02.1920] 

Książ, dnia 2go lutego 1920 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie o godzinie 5 minut 20 zagaił 
cechmistrz pan A. Buliński sen, najprzód ściągnięto kwartalne z którego wpłynęło 64 M 50 
f. Potem debatowano nad sprawą zakupu gruntu pod strzelnice z czego wywiązała się 
obszerna dyskusja. Sekretarz bractwa pan Ulanowski nadmienił rze wyczytał w ustawach 
bractwa iż bractwo strzeleckie w Książu posiada przywilej od hrabiego Makana[?] 
dawniejszego dziedzica Książka iż właściciel Książka miejsce pod strzelnice dać musi. 
Zebranie uchwala arzeby zajrzec do Aktów i przekonac się czy w aktach nic zapisanego 
niema i wybrało komisję składająncą się z [...] panów trzech członków zarządu to jest pana 
1.  A. Bulińskiego sen, 2. W. Kierblewskiego i 3. F. Łukowskiego i dwóch członków 
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Towarzystwa to jest panów J. Cyplika i F. Bulińskiego którzy się tą sprawą mają zająnć. Przy 
wolnych głosach stawił pan J. Cyplik wniosek aby zarząd bractwa zajrzał do ustaw 
Krigerferein czyją własnością są sztucery które dawniejszy Krigerferein posiadał celem 
użycia ich dla bractwa strzeleckiego dalej stawiono wniosek aby na przyszłe zebranie 
zgłosili się wszyscy którzy posiadają mundury wojskowe celem przerobienia ich na 
mundury dla strzelców. 
p. p. p. 
Buliński 
W. Kierblewski 
Łukowski 
M.  Ulanowski, sekretarz 

KP1 strona 101 [25.04.1920] 

Książ, dnia 25go Kwietnia 1920 roku 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie. O godzinie 4 ½ zagaił 
cechmistrz pan Buliński zebranie. Najprzód poruszono sprawe zakupu gruntu pod 
strzelnice. Komisja oświadczyła irz nie mogła się tą sprawą gruntownie zająć, poniewarz 
statut nie było pod ręką. Zebranie uchwala aby sprawe zakupu gruntu odroczyć arz się 
stosunki zupełnie uregulują. Sprawa mundóruw tagrze odłożono na puzni. Z kwartalnego 
wpłynęłu Marek 91.50 Zebrani członkowie uchwalają większoscią głosów, aby w tym roku 
odbyła się strzelnica o ile dostaniemy pozwolenstwo na odbycie. Na wniosek sekretarza o 
podwyrzenie wynagrodzenia za [...] uchwalono ze 6 Marek na 12 Marek. tagrze uchwalono 
panu Banaszyńskiemu 6 Marek wynagrodzenia za wyczyszczenie karabinów. Na chorążego 
wybrano pana Antoniego Kolendowicza jednogłośnie. W rocznice powstania w roku 1848 
29go kwietnie bierze bractwo strzeleckie udział zbiurka o godzinie 8 ½ u pana Bulińskiego. 
p. p. p. 
Zarząd bractwa strzeleckiego 
Buliński 
Kierblewski 
Łukowski 
M.  Ulanowski, sekretarz 

KP1 strona 102 [08.05.1920] 

Książ, dnia 8go maja 1920 r. 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie celem wydzierżawienia szynku 
itd. O godzinie 5 ¼ zagaił cechmistrz pan A. Buliński posiedzenie. Najprzód przystąpiono do 
wydzierżawienia szynku.  
Pan J. Günther 400 M. podał za szynk 
Ratajski 410 
J. Günther 500 
Ratajski 510 
J. Günther 600 
Ratajski 610 
J. Günther 700 
Ratajski 710 
A. Buliński 750 
Ratajski 760 zostało przybite panu Rratajskiemu 
Strzelanie zostało panu A. Güntherowi za 10 M. oddane  
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za dostarczenie tarczy królewskiej żądał pan J.Günther 50 M. M. Ulanowski  45 M. Ma 
dostarczyć za 45 Marek. Wywiezienie budów i desek zobowiązał się pan J. Günther uczynić 
bezpłatnie a zwiezienie [bal] pan A. Buliński tesz bezpłatnie.  
Pierniki wzioł pan J. Günther za 10 Marek, za tarczowego zobowiązał się pan Gorczak na 3 
półdnia to jest w poniedziałek, wtorek i niedziele za 30 Marek. Na szynk dzierżawy wpłacił 
pan Ratajski Marek 200 na pierniki pan. J. Günther 10 M. na strzelanie pan A. Günther 10 
Marek z kwartalnego wpłynęło 24 M. wstępnego reszte od pana L. Mietlińskiego 10 Marek. 
Pan Kierblewski proponuje na członka pana Walentego Ciastowskiego właściciela młyna z 
Książa, ponieważ przeciw wyżej wymienionemu 

KP1 strona 103 [08.05.1920 cd.] 

niema nikt nic do zarzucenia został pan W. Ciastowski do bractwa przyjęty. Wstępnego 
wypłacił pan Ciastowski połowe to jest 10 Marek. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał 
zamknął przewodniczący o godzinie 7mej posiedzenie. 
p. p. p. 
Buliński 
Kierblewski 
Łukowski 

KP1 strona 104 [24.05.1920] 

Książ dnia 24 maja 1920 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na nadzwyczajne zebranie. O 
godzinie 5tej zagaił cechmistrz pan Buliński zebranie. Cel zebrania był ten, że zabawa się 
nie mogła odbyć w świątki z powodu że nie można było dostarczyć muzyki dlatego zarząd 
postanowił zwołać zebranie czy strzelanie ma się odbyć później. Gdy pan cechmistrz stawił 
to pytanie do członków oświadczyli się obecni za zabawą która się ma odbyć w Niedziele 
18go czerwca w poniedziałek 14go czerwca i w niedziele 20 czerwca. Ponieważ pan 
Ratajski oświadcza, że szynku za te cenę zatrzymać nie chce, uchwala zebranie 
wydzierżawienie szynku na przyszłą niedziele to jest 30go maja o godzinie 5po południu. 
Pan Józef Günther oświadczył, że te 10 Marek które wpłacił dzierżawy za ciastka daruje 
kasie strzeleckiej. O muzykę mają się postarać panowie Józef i Kazimierz Günther w 
przeciągu 8 dni Pan J. Cyplik stawiał wniosek o podwyższenie pośmiertnego który to 
wniosek na przyszedłem zebraniu przejdzie pod obrady. Pan Jan Cyplik proponuje na 
członka pana A. Kamieńskiego mistrza fryzjerskiego z Książa obecnego na zebraniu. Gdy 
pan cechmistrz pytał zebranych czy mają przeciw temu pan co do nadmienia oświadczyli 
się wszyscy za przyjęciem pana A. Kamieńskiego do bractwa, co pan 

KP1 strona 105 [24.05.1920 cd., 06.06.1920] 

cechmistrz pan A. Buliński sen, panu Kamieńskiemu przez podanie ręki oświadczył. 
Ponieważ nikt więcej głosu nie zabierał przewodniczący posiedzenie zamknął. Pan 
Kamieński wypłacił wstępne całkowite to jest 20 M. z Kwartalnego wpłynęło 12 Marek 
Buliński 
Fr. Łukowski 
Kamieński, nowy członek 
M. Ulanowski, sekretarz 
 
Książ dnia 6go Czerwca 1920 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani celem przyjęcią ostatniej decyzji co do tegorocznej 
zabawy stawili się członkowie w pokaźnej liczbie. Najprzód zagaił cechmistrz pan Buliński 
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zebranie i zapytał co członkowie myślą, czy uzgodnić zabawę lub nie na zapytanie to 
wywiązała się obszerna dyskusja i w koncu przyszło do tego, że zabawy w tym roku nie 
będzie dla niedoboru kasy. 
p. p. p. 
Buliński 
Kierblewski 
Łukowski, 
M. Ulanowski, sekretarz 

KP1 strona 106 [08.08.1920] 

Książ dnia 8go sierpnia 1920 rok 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na nadzwyczajnie zebranie. 
Najprzód zagaił przewodniczące zebranie, następnie odczytał sekretarz ustawy nadesłane 
przez województwo i zarazem dawniejsze ustawy Towarzystwa. Zarządowi zlecono 
wyporządzić nowe ustawy i do przyjęcia takowych zwołać w krótce walne zebranie. 
Następnie ściągnięto resztę kwartalnego za rok ubiegły i to w sumie 9 Marek. Towarzystwo 
uchwala, ażeby zamówioną tarcz zapłacić i na przechowanie do pana cechmistrza oddać. 
Pan F. Buliński stawia wniosek arzeby na przyszłem walnem zebraniu ustanowić spłaty 
kwartalnego i wstępnego od nowych członków. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał 
zamknął przewodniczący zebranie. Członków obecnych było 17 
p. p. p. 
Buliński 
Kierblewski 
M. Ulanowski, sekretarz 

KP1 strona 107 [16.01.1921] 

Książ dnia 16 stycznia 1921 roku 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na Walne zebranie które zagaił 
cechmistrz pan A. Buliński sen. Następnie obrało  Walne zebranie przewodniczącem 
dzisiejszego zebrania strzeleckiego bractwa pana burmistrza Dykiera który tesz 
przewodnictwo objął. Następnie zdał skarbnik bractwa pan Mietliński sprawozdanie z kasy 
bractwa za rok 1920. Dochody było 319.10 rozchodu 118.00. pozostało 201,10 do banku 
ludowego oddano 200.00 pozostaje w kasie 1,10 M.  
rok obrachunkowy ustanawia na 29go stycznia każdego roku. Potem przystąpiono do 
punktu 2go porządku obrad to jest unormowanie wstępnego i kwartalnego i tak uchwalono 
pozbierać wstępnego od nowych członków 100M a kwartalnego 20 M rocznie. Co do kasy 
pośmiertny zobowiązują się obecni członkowie jednogłośnie płacić 4 M rocznie do tejże 
kasy. Nowi członkowie którzy do bractwa wstąpią a tego samego roku zemrą otrzymują 
pośmiertnego tylko połowe. To jest 50 M. Ponieważ wsparcie pośmiertne zostało 
podwyższone z 20 Marek na 100 Marek. Następnie spłacono kwartalnego z którego 
wpłynęło do kasy bractwa 100 marek a do kasy pośmiertnej 20 Marek. Następnie 
uchwalono urządzić zabawę dla członków 

KP1 strona 108 [16.01.1921 cd., 03.04.1921 ] 

i zaproszonych gości na dzień 7go lutego na sali pana Bulińkiego. Gości do zaproszenia 
winni członkowie zgłosić przynajmniej tydzień przed zabawą do cechmistrza pana 
Bulińskiego. Wstępnego uchwalono pobierać 20 Marek od karzdego cżłonka i gościa, w 
końcu został pan Mieczysław Zychowicz m.p. z Książa do bractwa jednogłośnie przyjenty i 
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przez podanie ręki. Wstępne wpłacił pan Zychowicz całkowicie  to jest 20 M. Członków btło 
obecnych 20. 
p. p. p. 
A. Buliński 
W. Kierblewski 
Fr. Łukowski  
Mietliński 
Dykier, burmistrz 
M. Ulanowski, sekretarz 
 
Książ dnia 3go kwietnia 1921 roku 
Z powodu niedostatecznej ilości członków zebranie się nieodbyło. 
M. Ulanowski, sekretarz 

KP1 strona 109 [10.04.1921] 

Książ dnia 10go kwietnia 1921 roku 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na kwartalne zebranie które 
zagaił cechmistrz pan A. Buliński sen. Najprzód przystąpiono do ściągnięcia kwartalnego z 
którego wpłynęło 125 Marek następnie przystąpiono do punktu drugiego to jest strzelania 
w tym roku. Wszyscy obecni członkowie oświadczyli się za strzelaniem w tym roku 
postanowiono pobierać 5 M wstępnego od każdego mężczyzny. Do wybierania tego 
wybrano 6 najmłodszych członków z bractwa. Wydzierażawienie szynku porcelany i.t.d. 
postanowiono odbyć w przyszłą niedziele to jest 17go kwietnia w godzinie 5tej po 
południu. Pan Józef Günther proponuje na członka pana Łucjana Kopankiewicza z Książa. 
Do sypania wałów ofiarowali swoich ludzi następujący panowie W. Krajewski, Kierblewski, 
Stanisław Banaszyński, Szyszka, Józef Günther. Deski ofiarował pan Zychowicz pożyczyć. 
Ponieważ żadnych wniosków nie było posiedzenie zamknięto. 
p. p. p. 
Buliński 
Kierblewski 
Łukowski 
Dykier 
M. Ulanowski, sekretarz 

KP1 strona 110 [17.04.1921] 

Książ dnia 17go Kwietnia 1921 roku 
W dniu dzisiejszym zebrali się członkowie bractwa oraz kilku gości celem wydzierżawienia 
szynku itd. Na szynk dają  
J. Günther  400 M      
A. Kolendowicz  500 M          
Ratajski   600 M 
A. Günther 700 M 
J. Günther 1000 M 
Ratajski  1200 M 
A. Günther 1500 M 
Ratajski  1600 M 
J. Günther 1700 M 
Ratajski  1800 M 
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J. Günther  1900 M 
Ratajski   2000 M  
zostało panu Ratajskiemu przybite i wypłacił zaraz 1000 Marek 
Na pierniki 
Koch   10 M 
J. Günther 50M 
Koch  60M 
A. Kolendowicz  100 M 
Koch  110 M 
A. Kolendowicz 150 M 
J. Günther 160 M 
A. Kolendowicz 170M 
J. Günther 200 M 
Koch   210 M 
Ratajski   220 M 
Koch  240 M 
J. Günther  300 M 
Ratajski  310 M 
Koch  320 M 
J. Günther 330 M 
Ratajski  350 M 
Koch  360 M 
J. Günther 370 M 
Ratajski   380 M  
Koch  390 M 
J. Günther 400 M 
Ratajski  410 M 
Koch  420 M 
A. Kolendowicz 430 M 
Koch  440 M 
Zostały panu Kochowi przybite za 440 Marek wpłacił zaraz 300 Marek. 
Muzykę zobowiązał się pan Mielczarek dostarczyć i to 6 hłopów za cenę 5000 Marek i za 
taniec w lesie zbiera muzyka dla siebie.  Stawiał pan Mielczarek 400 Marek. 

KP1 strona 111 [17.04.1921 cd., 01.05.1921] 

Wywiezienie desek na budy uskuteczni pan A. Buliński bezpłatnie. Pan Józef Günther z 
Książa proponuje na członków panów Stanisława Jankowiaka sen, kupca z Książa i syna 
jego tagrze Stanisława a pan A. Kolendowicz proponuje syna swego Edwarda. 
p. p. p. 
Buliński  
Łukowski 
Mietliński, 
Ulanowski, sekretarz 
 
Książ dnia 1go maja 1921 roku 
Kurnedą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na dziejsze zebranie które 
zagaił chechmistrz pan Buliński starszy potem przystąpiono do ściągnięcia kwartalnego z 
kótrego wpłynęło 220 M. wstępnego 400 M. Następnie przystąpiono do wyboru zastępcy 
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sekretarza na którego obrano pana A. Bulińskiego młodszego który wybór przyjął. Po 
załatwieniu tego punktu przystąpiono do przyjęcia nowych członków to jest pana Łucjana 
Kopankiewicza, pana Edwarda Kolendowicza i panów Jankowiaków ojca i syna wszystkich 
4 panów przyjęto jednogłośnie przez aklamację. Wstępne wpłacili wszycy nowi członkowie 
to jest po 100 M razem 400 marek. Na wniosek pana Kierblewskiego uchwalono 
jednogłośnie ażeby w drugiem dniu strzelnicy to jest we wtorek o godzinie 8mej wieczorem 
króla kurkowego proklamować. 

KP1 strona 112 [01.05.1921 cd., 16.05.1921] 

Pan cechmistrz Buliński stanowił wniosek ażeby każdy członek bractwa wpłacił do kasy 
strzeleckiej na pokrycie kosztów najmniej 20 Marek co przed wymarszem w pierwsze 
święto ma być uchwalone. Panowie rzeźnicy którzy są członkami przyjęli ofiarować 
bezpłatnie po 1M Kiełbasy każdy na premie przy zabawie dla dzieci. Poniewarz nikt więcy 
głosu nie zabrał posiedzenie zamknięto. Pan Ciastowski zobowiązuje się wszystkie 
przybory po świątkach zwieźć z pola bezpłatnie, postawienie namiotów oddano panu 
Bulińskiemu do załatwienia. 
p. p. p. 
Buliński 
Kierblewski 
Łukowski 
[...], asesor[?] 
Mietliński 
M. Ulanowski, sekretarz 
 
Książ dnia 16go maja 1921 roku 
Dziś przed wymarszem stawili się niżej wymienieni panowie to pan Piasecki Stefan, pan 
Rybak Szczepan i pan Kempiński Karol i oświadczyli że chcą do bractwa strzeleckiego 
wstąpić, gdy pan cechmistrz to członkom do wiadomości podał zostali wyżej wymienieni 
panowie jednogłośnie przyjęci, ponieważ nikt nie miał przeciwko tym panom to 
nadmienieni wstępne wpłacili wszyscy trzej całkowite to jest 300 Marek.  

KP1 strona 113 [16.05.1921] 

p. p. p. 
nowi członkowie 
Szczepan Rybak 
Stefan Piasecki 
M. Kempiński  
 
Książ dnia 16ego maja 1921 
Panowie Weinert Józef kupiec z Książa Niedzielski Jan właścicielu młyna z Książ i pan Klupp 
Konrad kupiec z Książa i kierownik szkoły pan Józef Kaźmierczak z Książa zgłosię się i 
oświadczyli że hcą do bractwa strzeleckiego przystąpić co pan cechmistrza to członkom 
oznajmił i zapytał się czy który z członków ma naprzeciw tym panom co do nadmienienia. 
Ponieważ nikt nie był przeciwny zostali wszyscy trzej panowanie wszystkiemi głosami 
przyjęci do bractwa i przez podanie ręki wprowadzeni. 
p. p. p. 
nowi członkowie 
Konrad Klupp 
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J. Weinert 
J. Niedzielski 
Kaźmierczak 
Ulanowski, sekretarz 

KP1 strona 114 [17.05.1921] 

Książ dnia 17go maja 1921 roku. 
Dziś stawili się następujący panowie Komisarz obwodowy pan Piotrowski z panem 
Stanisław Dziennik i pan Witalis Flaczyński i pan Mieczysław Ginter  i Buliński Józef  i 
oświadczyli że chcą do bractwa przystąpić. Gdy cechmistrz pan Buliński to zebranem 
oświadczył i przeciw wyżej wymienionem nic do nadmienienia nie było zostali wszyscy 
jednogłośnie do bractwa przyjęci. 
p. p. p. 
nowi członkowie 
Piotrowski[?] 
Stanisław Dziennik 
Witalis Flaczyński 
Józef Buliński 
Mieczysław Ginter 
Wstępne wpłacili panowie całkowite to jest po 100 Marek. 

KP1 strona 115 [04.01.1922] 

Książ dnia 4 stycznia, 1922 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na walnie zebranie które zagaił 
cechmistrz pan A. Buliński sen. następnie wybrano przewodniczącem dzisiejszego zebrania 
pana W. Krajewskiego który wybór przyjął. Potem zdał skarbnik pan Mietliński 
sprawozdanie ze stanu kasy za rok 1921. Dochodu było 10559,10 rozchodu 6216,25 
pozostaje 4342,75 z kótrych zostało oddane do banku 4000 M. resztę 342,75 m. zostało u 
skarbnika. Walne zebranie to przyjęło do wiadomości i udzieliło panu skarbnikowi 
potwierdzenia. Do punktu 3 wybór sekretarza wybrano jednogłośnie pana M. Ulanowskiego 
nadal i ychwalono wynagrodzenia we wysokości 200 m. rocznie na przybory i papier. Do 
komisji sporządzenia inwentarza wybrana pana Józefa Bulińskiego i Władysława 
Flaczyńskiego przy wolnych wnioskach stawił pan Ulanowski wniosek żeby urządzić w 
karnawale jaki wieczorek na co zebrani członkowie się godzą i uchwalono urządzenie 
przedstawienia amatorskiego na co wybrano specjalną komisję składającą się z 
następujących panów: M. Ulanowskiego, St. Banaszyńskiego, Ed. Kolendowicza, Józefa 
Bulińskiego którzy tą sprawą się zajmą i uchwalony 

KP1 strona 116 [04.01.1922 cd., 05.02.1922] 

Urzędzie w drugi połowie lutego b.r. Pan Józef Weinert stawia wniosek o podwyrzszenie 
składek do Towarzystwa na co było powiedziane na 100 Marek do 110 Marek kwartalne na 
co zebranie się zgodzili. Tagrze uchwalono podwyrzszenie wstępnego i to na 1000 M. 
(tysiąc Marek) 
p. p. p. 
p. Walenty Krajewski przewodniczący walnego zebrania 
Buliński 
Mietliński 
Ulanowski  
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Książ dnia 5.2.22 
Dzisiejsze zebranie zagaił p. Buliński. W miejsce sekretarza p. Ulanowskiego, który 
niedomaga ze zdrowiem, obrano do pióra J. Żywiaka. Na początku dziennego był sprawa 
zabawy która się ma odbyć d. 19. B. m. Na opowiedziane p. Banaszyńskiego, że woźnica 
kościelny uchwalił pobierać od towarzystw za urzywanie sali domu katolicki 3000 marek 
odpowiedział. Kilku mówców że na to się towarzystwo zgodzić nie może ponieważ dozór 
stary nie jest kompetentny do podobnych uchwał. Dalej uchwalono następujące miejsce: 
Rezerwowe miejsce 300 z, I miejsce 200 III miejsce 150, miejsce do stanie 50 marek. 
Członkowie płacą wszystkim miejsca zarówno z gośćmi, zaś takowe wpłacać będę 
członkowie podkład uchwały komitetu. Na gospodarzy zabawy wybrano: p.p. Józef Günther, 
Wasik[?], P. Gawroński i Malchrowicz, do kasy zaś Mietliński i K. Klupp. Wyszynk w domu. 

KP1 strona 117 [05.02.1922 cd., 30.04.1922] 

Wydzierżawiono p. K. Kluppowi za mk 13000(Trzynaście tysięcy) Wyszynk drugi oddano p. 
Ant. Bulińskiemu gratis i to dlatego ponieważ zabawa odbywa się u niego i pan B. Daje opał 
i światło do prób teatru. Członkowie mogą zabierać ze sobą gości, muszą jednakowych 
poprzednio zgłosić ich zarządowi Synowie i córki członków uznani są za najbliższą familije i 
mają te same prawa co członkowie. Zebranie uchwalono pozbierać: Na sali domu kat. od 
mężczyzn 100 od kobiet 50 na sali p. Bulińskiego od mężczyzn 200 marek, od kobiet 50 
marek. Po wyczerpaniu tematu p. przewodniczący zebranie zamknął. Członków obecnych 
było 25. 
p. p. p. 
Buliński, przewodniczący 
Banaszyński 
[...], sekretarz 
W. Kierblewski 
Mietliński 
 
Książ dnia 30/4/22 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie które zagaił 
cechmistrz pan Buliński. Następnie przeczytano protokół z ostatniego zebrania przeciw 
któremu nie było nic do nadmienienie potem sekretarz p. Ulanowski zdał rachunek z 
odbytej zabawy za skarbnika pana Mietlińskiego który jest hory.  
Dochodu było 76.000 M.  
rozchodu było  50.480 M.  
Pozostaje  25.600 Marek. 

KP1 strona 118 [30.04.1922 cd.] 

Do punktu 4 co do tegorocznej zabawy to postanowiono jednogłośnie takową wydać, 
członek Zyehrowicz ofiarował pożyczyć desek na ustawienie bud w lesie za cenę 500 
Marek. Na co zebranie z wielkim uznaniem się godzą. Pan Kierblewski ofiarował przez do 
okopów bezpłatnie a następnie członkowie zobowiązali się takowy dowieźć bezpłatnie i to 
Ziembowski, Zychowicz, Ulanowski, Buliński, Ratajski, Klupp, J. Günther a do wykonania tej 
pracy w lesie uchwalono nająć robotników. Do komisji która ma tej pracy dyrygować 
wybrano pana A Bulińskiego, Ratajskiego, Jankowiak, i J. Günther. O muzykę ma się postarać 
zarząd. Z kwartalnego wpłynęło 2700 Marek. Pan Malchrowicz proponuje na członka pana 
Tułase i pana Krzaka oboje z Książa. Pan J. Cyplik stawia wniosek aby wykopać rowy do 
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strzelania. Zebrani członkowie oddają to panu Bulińskiemu aby się o potrzebne zezwolenie 
z zarządu lasu postarał co pan Buliński przyrzekł uczynić. Członków było obecnych 32. 
p. p. p. 
Buliński 
[...] 
[...] 
Kierblewski 
M. Ziembowski 
Fr. Łukowski 
Ulanowski, sekretarz 

KP1 strona 119 [19.05.1922] 

Książ dnia 19 maja 1922 roku 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie które zagaił 
cechmistrz pan Buliński a następnie odczytał sekretarz warunki dzierżawy poczem 
przystąpiono do wydzierżawienia szynku w lesie. Pan Buliński  
daje za szynk  10000  
Günther J.  15000  
Ratajski   25000  
Gratkowski  30000  
Wojciechowski  35000  
J. Günther  36000  
Ziembowski  50000  
Ratajski   51000  
Ziembowski  60000  
Ratajski   61000  
Ziembowski  65000  
Ratajski   66000  
Ziembowski  70000  
Ratajski   71000  
zostaje panu Ratajskiemu przybite za cenę 71000 Marek.  
Na pierniki daje  
Koch   200 M  
E. Kolendowicz  1500  
Koch   1600  
E. Kolendowicz  2000  
Koch   2100  
E. Kolendowicz  2500  
Koch   3000  
E. Kolendowicz  3500  
Koch   3600  
Kolendowicz  4000  
Koch   4100  
Kolendowicz  4500  
Koch   4600  
E. Kolendowicz  5000 
Koch   5100  
J. Günther 5500  
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E. Kolendowicz  5600 
zostaje przybite panu E. Kolendowiczowi za cene pięć tysięcy sześćset marek. 

KP1 strona 120 [19.05.1922 cd.] 

Za strzelanie do tarczy daje panu J. Günther 1000 m został na Günthera przybite za cene 
tysiąc marek. Na dołowego zgromadzono Dębskiego za cenę 1500 Marek, co pan Dębski 
własnoręcznie ofiarował. 
Tarcz królewską zobowiązał się pan J. Günther dostarczyć za cenę 2500 Marek. 
Wywiezienie potrzebnych desek i słupów do budowy w lesie przetworzenie takowych 
rozebranie z gruzu i przewiezienie wszystkiego na szuje miesjką zobowiązuję się pan 
Ratajski za cene 3000 M. Co do przyjmowania nowych członków to oświadczył pan 
Kamieński, że pan Krzak cofa swój wniosek, ponieważ obecnie do bractwa należeć nie 
może, a pan Tułasa ma dostarczyć poświadczenie jak długo był członkiem bractwa 
strzeleckiego w Nowemmieście nad Wartą. Przy wolnych głosach oświadczył pan 
Kierblewski, że orła do rzucania na pierwszy dzień dostarczy bezpłatnie, a pan Kamieński 
dostarczy drąg do tego potrzebny. Na wniosek pana komisarza Piotrowskiego obrano 
Komisję która ma się zająć zbieraniem podarków od członków składającą się z pana 
Jankowiaka sen., Malchrowicza i Ulanowskiego, którzy to panowie urząd przyjmują. 

KP1 strona 121 [19.05.1922 cd.] 

Wymienieni członkowię dają następujące podarki p. Jankowiak 
 W. Krajewski jedno jagnie  
p. Szyszka 
 Schlafke 
J. Weinert 
Ziembowski 
Wojciechowski 100 papierosów[?] 
Łukowski 
Ratajski 
Wasik 
Zychowicz 
Rybak, 
Z kwartalnego wpłyłeo 6300 Marek członków obecnych było 35. 
W końcu stawia pan Komisarz Piotrowski dwa wnioski: I. ażeby przed świątkami urządzić 
małe ćwiczenie celem wtajemniczenia w przyjętą komendę. II. Wniosek o podwyższenie 
premii dla Króla 10000 Marek wicekróla 5000m. I marszałka 3000 M i II Marszałek 2000 M, 
poniewarz nikt więcej głosu nie zabierał zamknął przewodniczący pan Buliński zebranie.  
p. p. p. 
Fr. Łukowski 
Kierblewski[?] 
Buliński 
Ulanowski, Sekretarz 

KP1 strona 122 [21.05.1922] 

Książ dnia 21/5/22 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie pan cechmistrz pan 
Buliński sen. A następnie odczytał sekretarz protokół z ostatniego zebrania który 
jednogłośnie przyjęto. Następnie przystąpiono do punktu 3go to jest sprawa szynku która 
została załatwiona tak, że pan Ratajski szynk zatrzyma i to za cene 71000 M. tak jak przy 
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licytacji zostało jemu przybite. Co do punktu 4 dotyczy wniosków komisarza to uchwalono 
zrobić zbiórkę w pierwsze święto o godzinie 5tej po południu w lokalu pana Bulińskiego. Co 
do premii to uchwalono podwyższenie jak następuje dla Króla Kurkowego 10 000 Marek 
dla wicekróla 5000 M. dla pierwszego marszałka 3000 M. Dla drugiego 2000 M. Następnie 
uchwalono że karzdy  członek który kurendę przedłuży a na zebranie nie przyjbędzie bez 
uniewinnienia płaci karę porządkową 20 M. (Dwadzieścia Marek) z kwartalnego wpłynęło 
1200 Marek. Na szynk wpłaca pan Ratajski 10 000 Marek (dziesięć tysięcy) a pan E. 
Kolendowicz na pierniki i porcelane 4000 M (cztery tysiące ) ponieważ nikt więcej głosu nie 
zabierał posiedzenie zamknięto. 
p. p. p. 
Ulanowski, sekretarz 
Ratajski 
E. Kolendowicz 

KP1 strona 123 [08.06.1922] 

Książ dnia 8/6/22 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani na nadzwyczajne zebranie zebrali się członkowie 
bardzo licznie które zagaił cechmistrz pan Buliński a następnie objaśnił sekretarz pan 
Ulanowski dlaczego zebranie zostało zwołane. Następnie przystąpiono do wyboru 
członków sądu chowrowego i wybrano następujących pan Jankowiaka sen i Ziembowskiego 
a na ich zastępców pana Fr. Śmigielskiego i J. Günthera. Wymienieni członkowie wybór 
przyjmują. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał, przewodniczący posiedzenie zamknął. 
p. p. p.  
Kierblewski 
Łukowski 
Ulanowski, sekretarz 

KP1 strona 124 [07.07.1922] 

Książ dnia 7 lipca 1922 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie o godzinie 8mej wieczorem na 
Walne zebranie, które zagaił cechmistrz pan Buliński następnie obrano przewodniczącem 
dzisiejszego zebrania pana Józefa Weinerta, który to przewodnictwo przyjął. Potem pan 
sekretarz Ulanowski zdał tylko powierzchowne sprawozdanie z kasy bractwa ponieważ 
dotychczasowy skarbnik pan Mietliński jest hory. Dochodu było 14256,00, rozchodu było 
98442,00, pozostało 41814,00 z roku 1921 pozostało 342,75 u Skarbnika, razem 42156,75. 
Do zarządu wybrano na cechmistrza nadal pana A. Bulińskiego, W. Kierblewskiego i Fr. 
Łukowskiego. Na skarbnika wybrano pana Józefa Weinerta ponieważ pan Mietliński 
oświadczył że z powodu horoby urzędu przyjąć nie może. Sekretarzem obrano pana M. 
Ulanowskiego jego zastępcą pana A. Bulińskiego jun. Kapitanem obrano nadal pana 
Banaszyńskiego Stanisława jego zastępcą M. Ulanowskiego. Do rewizji kasy wybrano 
panów Jankowiaka sen. i A. Günthera. Do punktu 4 uchwalono brać udział w pogrzebach 
tylko członków z pełną dekoracją, zaś w pogrzebach żony 

KP1 strona 125 [07.07.1922 cd.] 

członka tylko prywatnie to jest bez dekoracji zaś w pogrzebach dzieci członka bractwa 
wcale nie będzie brał udziału. Punkt 5tej co do noszenia broni to uchwalono, że każdy 
członek do 50 lat musi broń nosić która jemu zostanie przydzielona obowiązek ma każdy 
członek który posiada broń własną. Do urzędu honorowego wybrano nadal panów 
Ziembowskiego i Jankowiaka sen, a na ich zastępców panów J. Günthera i Wasika. Następnie 
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uchwalono następujące normę za przewinienia i to od 100m. do 1000m. zaś za niestawienie 
się na zebranie bez własnego uniewinnienia 50 mk grzywny. Do kasy pośmiertnej 
uchwalono płacić odtąd 100m rocznej składki o tej kasy będzie tylko wieniec dla zmarłego 
członka zakupiony. Wstępnego uchwalono pobierać odtąd od nowych członków 3000 m. a 
kwartalnego 400 mk, rocznie. Do wzięcia udziału w poświęceniu strzelnicy w Śremie 
zgłosili się następujący członkowie A. Buliński sen., Ziembowski, J. Cyplik, J. Günther, A. 
Buliński jun. Potem uchwalono że towarzystwo bierze czynny udział w tej uroczystości i 
jeżeli się odpowiednia liczba członków zbierze to pan J. Günther zobowiązał się dostarczyć 
wóz w drabiach za cenę 5000 Marek. 

KP1 strona 126 [07.07.1922 cd.] 

42156,75 z tych oddano do Banku 41000 Marek i to 19500 nad starą bujkę a 21500 marek 
na nową bujkę przed tytułem na zakupy nowej strzelnicy które to pieniądze złożyli 
następujący członkowie i to pan Ziembrowski Król Kurkowy pan Śmisniewicz[?] wice Król, 
pierwszy Marszałek pan Tułasa i pierwszy marszałek pan J. Cyplik, którzy to panowanie 
wyrzekli na korzyść naszego bractwa. Tagrze pan J. Günther ofiraował tagrze 1500 Marek. 
Przy wolnych głosach stawiał pan J. Weinert wniosek ażeby sprawić litewki i aby zarząd się 
postarał o oferty na materjał i przy następnym posiedzeniu to przedłożył. 
p. p. p. 
M. Ziembowski 
Łukowski 
J. Weinert 
Buliński 
M. Ulanowski, sekretarz 

KP1 strona 127 [23.07.1922] 

Książ dnia 23 lipca 1922 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie które zagaił 
cechmistrz pan Buliński o godzinie 4 ½ po południu poczem przystąpiono do obrad i 
uchwalono że w 25letnim jubileuszu bractwa strzeleckiego w Śremie nie bierze udziału. Na 
zjazd delegatów do Poznania uchwalono wysłać 2 delegatów i to panów Ziembowskiego i 
M. Ulanowskiego. Pan Kierblewski stawił wniosek ażeby pana Stanisława Mietlińskiego 
długoletniego Rajsnera naszego bractwa i najstarszego członka zamianować członkiem 
honorowem naszego bractwa a drugi wniosek aby podwyższyć sekretarzowi 
wynagrodzenie. W końcu uchwalono wysłać telegram do Premiera Ministrów W. 
Korfantego w Warszawie następującej treści. 
Premier W. Korfanty w Sejmie 
Pomnąć na twoje chwalebne czyny w obronie narodu polskiego przesyłamy Ci tą drogą 
najserdeczniejsze życzenia we wytrwaniu nad swem trudem stanowiska w radzie tworząc 
nadzieje już nas lepsza przyszłość czeka. 
Bractwo strzeleckie w Książu 
pow. Śremski 
p. p. p. 
p. Buliński 
Kierblewski 
Hempel[?], burmistrz 
M. Ulanowski, sekretarz 
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KP1 strona 128 [11.03.1923] 

Książ dnia 11 marca 1923 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie które zagaił 
cechmistrz bractwa pan Buliński sen o godzinie 4 ½ po południu, poczem przystąpiono do 
obrad stosownie do porządku obrad umieszczonego na kurendzie. Do punktu 2go 
zamianowano jednogłośnie pana Stanisława Mietlińskiego członkiem honorowem naszego 
bractwa zaś sprawa wynagrodzenia dla sekretarza odłożono na później. Ze zjazdu który się 
odbył w Poznaniu zdał pan Ulanowski krótkie sprawozdanie. Z kwartalnego wpłynęło 
10000 M. Następnie uchwalone że o ile warunki na to pozwolą to zabawa czyli strzelanie się 
w tym roku odbędzie. Pan Ulanowski stawia wniosek aby strzelanie przed zabawą 
strzelecką to jest zaniem bractwo na miejscu strzelanie się znajduję usprawnić. Pan 
Malchrowicz stanowi wniosek aby wstępne i kwartalne podwyższyć za obwieszenie 
kurendy uchwalono 1000 Marek (tysiąc) płacić. Rachunek pana Ulanowskiego uchwalono 
wpłacić. Członków było obecnych 30 i dwóch gości. 
p. p. p. 
Buliński 
Fr. Łukowski 
Banaszyński 
P. Gawroński 
Ulanowski, sekretarz 

KP1 strona 129 [08.04.1923] 

Książ dnia 8 kwietnia 1923 roku 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na Walne zebranie które zagaił 
cechmistrz pan Buliński Następnie wybrano przewdoczniącem dzisiejszego walnego 
zebrania pana Kierblewskiego który ten przewodnictwo objął. Do punktu 3go jw. obrany 
przedłożył wniosek pana Malchrowicza większością głosów i uchwalono pobierać 
wstępnego od nowych członków 50000 Marek a kwartalnego 3000 marek. Począwszy od 
1go stycznia 1923 roku. Za obwieszczenie kurendy uchwalono odtąd płacić 2000marek 
wynagrodzenie dla sekretarza ustalono na 10000 marek rocznie i pozostaje wedle 
rachunków przedłożonych dla pana sekretarza. Wnioskami uchwalono, że strzelanie 
próbne przed wymarszem jest surowo zakazane i na ostatni Kurendzie przed świątkami 
zostanie to umieszczone. Pan Piotrowski stawia wniosek aby Zarząd postarał się o nowy 
regulamin bractwa strzeleckiego i takowy na przyszłem zebraniu będzie omawiany. 
Wniosek pana Malchrowicza aby każdy członek który bez ważnych powodów na zebranie 
się nie stawił zapłacił 500 mk (pięćset) marek grzywny przeszedł większością głosów 
premie ustalono jak następuję dla Króla 50000 Marek, Wicekról 30000 marek, I Marszałek 
20000, II 10000 marek, razem 110000 Marek. Z kwartalnego wpłynęło 60000 marek 
członków było obecnych 27. 
p. p. p. 
W. Kierblewski 
J. Weinert 
Łukowski 
Ulanowski, sekretarz 
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KP1 strona 130 [08.04.1923 cd., 23.04.1923] 

Po zamknięciu zebrania stawia pan Piotrowski wniosek aby premie były uchwalono nie 
wedle najlepszych strzałuw tylko wedle pierszczeni[?] który to wniosek na przyszłem 
posiedzeniu przyjdzie pod obrady. 
 
Książ dnia 23/4/23 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zwyczajne zebranie które 
zagaił cechmistrz bractwa pan Buliński sen. Potem przystąpiono do porządku obrad 
umieszczonego w Kurendzie. Co do punktu 2go przeczytanie regulaminu nie mogło się 
odbyć ponieważ pan Wojciechowski komendant strzelec ze Śremu nie przybył. Następnie 
ściągnięto kwartalne z którego wpłynęło 58 marek. Na szynk dają panowie 20000, J 
Günther 50000, Ratajski 51000, J Günther 60000, Ratajski 61000, J. Günther 700000, 
Ratajski 71000, J. Günther 80000, Ratajski 81000, J. Günther 90000, Ratajski 91000, J. 
Günther 10100, Ratajski 102000, J Günther 110000, Ratajski 201000, J. Günther 210000, 
Ratajski 211000, J. Günther 220000, Ratajski 221000, zostału panu Ratajskiemu przybite za 
221000 mk. Wpłacił zaraz (sto tysięcy) na porcelane pan E. Kolendowicz 10.000, M. 
Ulanowski 15.000, E. Kolendowicz 20.000 

KP1 strona 131 [23.04.1923 cd.] 

M. Ulanowski  21.000   M. Ulanowski  46.000 
E. Kolendowicz  25.000   E. Kolendowicz 50.000 
M. Ulanowski  26.000   M. Ulanowski  51.000 
E. Kolendowicz  30.000   E. Kolendowicz 55.000 
M. Ulanowski  35.000   M. Ulanowski  60.000 
E. Kolendowicz  40.000   E. Kolendowicz 61.000 
M. Ulanowski  41.000   M. Ulanowski  62.000 
E. Kolendowicz  45.000   E. Kolendowicz 65.000 
       M. Ulanowski  66.000 
E. Kolendowicz 70.000 
M. Ulanowski 71.000, E. Kolendowicz 75.000 
M. Ulanowski 76.000, E. Kolendowicz 77.000 
M. Ulanowski 78.000, E. Kolendowicz 80.000 
M. Ulanowski 81.000, E. Kolendowicz 85.000 
M. Ulanowski 86.000, E. Kolendowicz 87.000 
M. Ulanowski 90.000, E. Kolendowicz 91.000 
zostało panu Kolendowiczowi przybite za cenę dziewięćdziesiąt jeden tysiące wpłacił zaraz 
41 000 Marek 
E. Kolendowicz 
Na pierniki pan 
Koch 20.000 
Kolendowicz 30.000 
Koch 35.000 
Kolendowicz 40.000 
Koch 40.000 
Kolendowicz 50.000 
Koch 51.000 
Kolendowicz 54.000 
zostało panu E. Kolendowiczowi przybite za cenę (pięćdziesiąt cztery tysięcy marek) 



Transkrypcja 

21 

E. Kolendowicz 
Za strzelanie do tarczy zakładny pan Kopankiewicz 5.000 nk zostało jemu przybite wpłacił 
zaraz wszystko 
Kopankiewicz 

KP1 strona 132 [23.04.1923 cd., 13.05.1923] 

Tarcz królewską zobowiązał się pan J. Günther dostarczyć za cenę 40000 Marek za 
dostarczenie da pan J Günther 20000 M Ratajski 19000 ma pan Ratajski dostarczyć i to 
frakcyjnego i na czarno malowanego. Do punktu 6go zmiany premii to uchwalono 
pozostanie przy staremu że ten który odda najlepszy strzał zostanie Królem Kórkowem. 
Ponieważ pan Wojciechowski ze Śrem przybył przy końcem zebrania zatem został punkt 
drugi porządku obrad tagrze wypełniony to jest przeczytanie regulaminu bractwa 
strzeleckiego ze Śremu po którem wywiązała się obszerna dyskusją następnie prelegent 
pan Wojciechowski objaśnił teraźniejszą komendę. 
p. p. p. 
Ulanowski, sekretarz 
Kierblewski 
 
Książ dnia 13 maja 1923 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zwyczajnie zebranie które 
zagaił cechmistrz pan Buliński następnie odczytał sekretarz protokół z ostatniego zebrania 
oraz uchwały z walnego zebrania. Pan Tułasa proponował na członka pana 
Zwieszchlewskiego kupca z Książa który został jednogłośnie do bractwa przyjęty i przez 
podanie ręki wszystkiem obecnym członkom do bractwa wprowadzony. Wstępne zapłacił 
pan Zwierzchlewski całkowite to jest 50,000 marek. 

KP1 strona 133 [13.05.1923] 

Następnie ściągnięto kwartalne z którego wpłynęło 85800 Marek. Poświęcenie tarczy i 
chorągwi odbędzie się na rannem naborzeństwie to jest o godzinie 8mej rano winni się 
zatem członkowie wszyscy stawić w Komplecie godzinie 7 ½ rano w lokalu przeddzień 
kurendy się odbywać nie będzie. Pan Piotrowski stawił wniosek aby wybrać kogo który 
będzie miał karabiny przedstawić wybrano jednogłośnie pana Banaszyńskiego który wybór 
przyjął, a zatem będą takowe do odebrania u pana Banaszyńskiego i to według numeru i 
każdy członek który karabin odbierze ten tesz jest za takiego przez cały tydzień  
odpowiedzialny. Za wyczyszczenie karabinów otrzyma pan Banaszyński 5000 Marek 
wynagrodzenia. Członków było obecnych 33. 
p. p. p. 
Buliński 
Kierblewski 
Ulanowski sekretarz 

KP1 strona 134 [22.05.1923, 25.05.1923] 

Książ dnia 22 maja 1923 rok 
Pan Dr. Werner lekarz praktyczny z Książa zgłosił się dziś i oświadczył, że ma zamiar 
wstąpić jako członek do bractwa strzeleckiego. Cechmistrz pan Buliński to członkom 
oznajmił i zapytał się zarazem czy kto ma co naprzeciw panu Dr. Wernerowi. Ponieważ nikt 
nie był przeciwnym został pan Dr.Werner jednogłośnie do bractwa przyjęty i przez podanie 
ręki jako członek wprowadzony. Wstępne zapłacił całkowite to jest 50000 mk. I 6000 ml. 
Kwartalnego. Werner nowy członek. 
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p. p. p. 
M. Ulanowski 
 
Książ dnia 25 maja 1923 roku 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie które zagaił 
cechmistrz pan Buliński. Następnie przeczytano protokół który panowie delegaci z 
Poznania od związku zjednoczonych zachodnich bractw strzeleckich który został przyjęty 
30 głosami przeciw jednemu głosowi a jeden członek wstrzymał się od głosowania. 
Powyższa uchwała znosi proklamacje króla kurkowego z dnia 22 maja 1923 roku. 
p. p. p. 
Buliński 
Kierblewski 
 Łukowski 

KP1 strona 135 [30.03.1924] 

Książ dnia 30 marca 1924 roku 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie które zagaił 
cechmistrz pan Buliński. Następnie odczytał sekretarz pan Ulanowski list P.R.U Jarocin 
dotyczący zbiórki alarmowej. Zebrani członkowie oświadczyli, że w zbiórce udział 
towarzystwo weźmie. Do punktu 3 ustanowienie  Kwartalnego i wstępnego uchwalono co 
następuje. Kwartalnego płacić będziemy od 1go stycznia 1924 jeden złoty waloryzacyjny na 
kwartał. Wstępnego uchwalono pobierać od nowych członków 15 (piętnaście złotych) u 
pana waloryzacyjnych. Ściągnięcie kwartalnego nie nastąpiło ponieważ pan skarbnik 
Weinert na zebranie się nie stawił. Przy wolnych głosach proponuje pan Zwierzchlewski na 
nowego członka pana Józefa Zeidlera krawca z Książa. Pan Rybak proponuje pana 
Kazimierza Krajewskiego ślusarza z Książa, pan A. Kolendowicz proponuje pana Stanisława 
Antowicza mistrza kamieńskiego z Książa pan Józef Günther proponuje pana Stanisława 
Kończaka nauczyciela z Książa i pana Jana Łowickiego zbożowca z Książa. Następnie 
omawiano sprawę strzelnicy w lutniem roku uchwalono jednogłośnie że strzelanie się w 
latniem roku odbędzie i upoważniono zarząd aby się postarał o pozwoleństwo Żułana. 
Następnie uchwalono brać udział w pogrzebach i to jak następuję jeżeli zemrze członek 
naszego bractwa to towarzystwo bierze udział w pogrzebie z pełną dekoracją to znaczy że 
wszyscy członkowie idą pod bronią zaś w pogrzebie żony członka idzie tylko dwóch 
członków obok chorągwi pod bronią reszta zaś bez broni zaś w pogrzebie dziecka członka 
towarzystwo bierze tylko udział jeżeli zemrze dziecko ponad 10 lat (dziesięć lat). Za 
obnoszenie kurendy uchwalono płacić odtąd 1(jeden złoty) waloryzacyjnego. 
p. p. p. 
Buliński 
Łukowski 
M. Ulanowski 

KP1 strona 136 [04.05.1924] 

Książ dnia 4 maja 1924 r. 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie które zagaił 
cechmistrz Buliński. Następnie przystąpiono do przyjęcia nowych członków i to panów 
Zeidlera, Józefa Krawa, Krzyweskiego Kazimierza, Antoniewicza Stanisława, mistrza 
Kuśmiejrskiej. Wszyscy z Książa. Wyżej wymienienie panowanie zostali jednogłośnie do 
bractwa przyjęci. Następnie wybrano pana A Bulńskiego sen.  i Günthera Józefa którzy 
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przyjdą do Chociczy wedle muzyki a pan A. Buliński da furmanki bezpłatnie, potem 
ściągnięto kwartalne z którego wpłynęło zł 22. Do punktu 5 sprawa umundurowania 
uchwalono, że na przyszłym zebraniu zostaną przedłożone próbki i zaproponowana będzie 
mniej więcej podana cena za litewke[?].   
Sprawa sekretarza[?] odłożona do przyszłego zebrania. Brat Weinert stawia wniosek aby 
przed zwołaniem zebrania najprzód zarząd porozumiał co do dnia i godziny zwołania 
zebrania. 
p. p. p. 
Buliński 
W. Kierblewski 
Fr. Łukowski 
M. Ulanowski 
J. Weinert 

KP1 strona 137 [11.05.1924] 

Książ dnia 11.5.1924 
Kurendą na dzień dzisiejszy zebrali się członkowie na zebranie które zagaił cechmistrz p. 
Buliński. Następnie przeczytano protokół z zeszłego zebrania który przyjęto bez żadnej 
dyskusji. Do punktu 2. Wybrano komisję składającą się z 5 członków to jest p. J. Weinerta, p 
J. Cyplika, P. Łukowskiego, p. E. Kolendowicza i p. Tułasę którzy się zajmą sprawą 
umundurowania. Do punktu 3 dotyczy muzyki, zapłacono muzykę = kapela z Chociczy = na 
co jednogłośne poświadczenie. Za dorosłego zgodzono Józefa [...] za cenę dziennie 2 złote. 
Za szynk licytują panowie J. Günther 20 zł, A Günther 40 zł, Buliński 50 zł, A. Günther 60 zł, 
Na porcelane licytują Kocha 6 złotych, p. Kolendowicz 7 zł, p. Koch 8 zł, p. Klupp 10 zł, p. 
Holewig 11 zł, p. Ulanowski 15 zł, p. Koch 16 zł, p. Kolendowicz 20 zł, p. Ulanowski 21 zł, p. 
Kolendowicz 22 zł, p. Ulanowski 23, p. Kolendowicz 25, p. Ulanowski 30, p. Kolendowicz 31, 
p. Ulanowski 32, p. Kolendowicz 33, p. Ulanowski 34, p. Kolendowicz 35, p. Ulanowski 36, p. 
Kolendowicz 37, p. Ulanowki 38 zł, p. Kolendowicz 40 zł, p. Ulanowski 41 zł, p. Kolendowicz 
42, p. Ulanowski 43, p. Kolendowicz 45, p. Ulanowski 46,p. Kolendowicz 47, pan Ulanowski 
48, p. Kolendowicz 50 zł, p. Ulanowski 51, p. Kolendowicz 52, p. Ulanowski 53. P. 
Ulanowskiemu przybite zostało za cenę 53 złote na które wpłacił 30 od razy  

KP1 strona 138 [11.05.1924 cd.] 

Na pierniczki licytują p. Koch 10 zł 
p. Kolendowicz 15 
p. Koch 16 
p. Kolendowicz 17 
p. Koch 18 
p. Kolendowicz 20 
p. Koch 21 
p. Kolendowicz 22 
p. Koch 23. 
P Kolendowicz 25 zł 
p. Kolendowiczowi przybito za cenę 25 złotych z których wpłacił 25 od razu. 
Strzelnice zatrzymuje bractwo strzeleckie. 
2. Tarcze zobowiązał się dostarczyć p. Kierblewski za cene 30 złotych? 
Ponieważ p. Günther zrezygnował z urzędu zatem przystąpiono ponownie do 
wypowiedzenia byzyka, na którą podał p. Ratajski 30 zł 
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J. Günther 40 zł 
P. Ratajski 41 zł 
P Duliówka 45 zł 
p. Cyplik 47 zł 
p. Kolendowicz 50 zł 
p. Ratajski 51 zł 
P. Ratajski najwięcej dając za cenę 51 zł został przybity, na które dał zapłatę 50 zł. P. Zeidler 
wpłacił całkowite wstępne w liczbie 15 zł. P Tatarewicz wpłacił 5 zł. Kwartalnego wpłynęło 
do kasy 42.400 tysięcy złotych. Wniosek pana Weinerta został przyjęty. 

KP1 strona 139 [11.05.1924 cd., 25.05.1924] 

Przy wolnych głosach wstawił pan Cyplik wniosek ażeby zarząd zwrócił się do Bractwa 
strzeleckiego w Poznaniu o wyjaśnienie, co członek p. Ziembowski przedstwił zarządowi w 
Poznaniu w sprawie najlepszego strzału oddanego w imieniu p. [...] w roku 1923. Co do [...] 
protokułu to stawił sekretarz p. Ulanowski wniosek, arzeby zostało dopisane że przed 
licytacją zostały warunki dzierżawy przeczytane, co terz zostało uzupełnione. 
p. p. p. 
W. Kierblewski 
Buliński 
Fr. Łukowski 
[...] 
 
Książ dnia 25 maja 1924 roku 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na walne zebranie które zagaił 
cechmistrz pan Buliński a następnie wybrano przewodniczącego dzieiszejgo zebrania pana 
Wanika który wybór przyjął. Następnie omówiono sprawę zatargu z panem Ratajskim o 
przestawinie budów na miejsce zabawy i to w ten sposób, że pan Ratajski postawi 
wszystkie budy potrzebne dla bractwa strzeleckiego i to jest te w których nie dadzą strzelać 
i do strzelania. Do punktu 2 ustanowienie wstępnego od nowych członków to pozostanie 
pobierać w przyszłym głosowaniu punktem jak następuje tu jest 35 złotych( trzydzieści 
pięć złotych). Strzelanie do tarczy Kurkowej ma rozwijać członka  a gdy takowy się nie 
wstawi to rozwiązanie deklaruje Król Kurkowy. Trzeba pokryć wydatki bractwa uchwalono 
że każdy członek ma dać daniny dwa złote i to przed wymarszem. Premje ustanowi jak 
następuje. I premje 60 milj. II premje 30 milj. III premie 20 milj. IV premie 10 milj.  
Propozycja pana Łukowskiego arzeby pana Schulza zaprosić wypadło. 

KP1 strona 140 [25.05.1924 cd., 22.06.1924] 

Strzelanie do tarczy zakładny udano panu Kopankiewiczowi za cenę 5 złotych (pięć 
złotych) a każdy członek który będzie strzelał do tarczy zakładny płaci za dziurę 200.000 
Marek (dwieście tysięcy marek) pan Kopankiewicz wpłacił na strzelanie 2 złote (dwa złote) 
z kwartalnego wpłynęło 21.550, daniny 575.000 
p. p. p. 
Buliński 
W. Kierblewski 
Banaszyński 
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Książ dnia 22/6/24 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie, które zagaił 
cechmistrz pan Buliński następnie odczytał sekretarz pan Ulanowski protokół z ostatniego 
zebrania, który przyjęto beze dyskusji. Potem omawiano sprawę zaproszenia od Jaraczewa 
przy którym wywiązała się obszerna dyskusja i w końcu przystąpiono do głosowania 
nadtem czy pojedzie całe towarzystwa czy tylko delegacja i przedstawiono 11 głosami 
przeciw 3 głosy, że Towarzystwo całe jedzie. Zbiórka o godzinie 6 ½ w lokalu pana 
Bulińskiego. O furmankę poprosi towarzystwo pana Ratajskiego. Karzdy członek który 
pojedzie zapłaci pewną sumę za furmankę. Przy wolnych głosach uchwalono aby członka 
pana Ziembowskiego postawić przed sąd honorowy towarzystwa 

KP1 strona 141 [11.01.1925] 

Książ dnia 11 stycznia 1925 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na Walne zebranie które zagaił 
cechmistrz pan Buliński o godzinie 6 minut 10 wieczorem przystąpiono do wyboru 
przewodniczącego na którego wybrano jednogłośnie pana Jana Cyplika który też 
przewodnictwo objął. Następnie zdał skarbnik bractwa pan Józef Weinert sprawozdanie ze 
stanu kasy za rok 1924 które się przedstawia jak następuję w dochodzie 663 mól 161,135 
marek w rozchodzie 635,1894000 pozostaje na czysto 27971735 marek. Walne zebranie 
przyjęło powyższe sprawozdanie do wiadomości bez dyskusji i udzieliła skarbnikowi jak 
zarządowi pokwitowania. Do punktu 4 uregulowanie kwartalnego i wstępnego uchwalono 
co następuję: Kwartalnego uchwalono pozbierać od 1gostycznia 1925 6 złotych (sześć 
złotych) rocznie Wstępnego postanowiono pozostawić jak było to jest 35 złotych 
(trzydzieści pięć złotych). Do sprawy umundurowania postanowiono że pan Weinert zwoła 
członków do Komisji na zebranie dnia 17 stycznia o godzinie 7 wieczorem do lokalu swego. 
Na członków sądu honorowego wybrano na przeciąg 3 lat następujących panów J. Cyplika i 
Szczepana Wasika a na ich zastępców pana Rybaka i Zwierzchlewskiego. Wszystkich 
przyjęto jednogłośnie. Premie dla krula kurkowego wicekróla i marszałków za rok 1925 
ustalono jak następuję I premia Król 100 zł, II wicekról 50 zł, III 30 zł, IV 20 zł. Przy 
wolnych głosach przedłożył pan Ratajski rachunek za furmankę do Jaraczewa we wysokości 
20 złotych które zebranie uchwala panu Ratajskiemu zapłacić a towarzystwo ściągnie 
powyższą sumę od tych członków którzy jechali. 

KP1 strona 142 [11.01.1925 cd., 26.01.1925] 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał zamknął przewodniczący zebranie o godzinie 8mej 
członków było obecnych 27. 
p. p. p. 
Kierblewski 
Łukowski 
Buliński 
Ulanowski 
 
Książ dnia 26/I/25 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie które zagaił 
cechmistrz pan Buliński o godzinie 6tej po południu. Wpierw omówiono sprawę 
umundurowania, do której zapadła następująca uchwała. Postanowiona odczekać do 
następnego zebrania o ile komitet na następnym zebraniu nic pewnego nam nie przedstawi 
do towarzystwa przejdzie inna uchwała w tej sprawie.  Do punktu trzeciego sprawa zabawy 
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karnawałowej to uchwalono, że zabawa się nie odbędzie. Ściagnięcie kwartalnego się nie 
odbyło ponieważ pan skarbnik nie przybył. Ponieważ wniosków nie było zamknął 
przewodniczący zebranie o godzinie 7 ½ członków było obecnych 20 
p. p. p. 
Buliński 
Kierblewski 
Ulanowski 
Łukowski 

KP1 strona 143 [21.04.1925] 

Książ dnia 21/4/25 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie które zagaił 
cechmistrz pan Buliński sen. O godzinie 7 ½ wieczorem potem omawiano sprawę według 
porządku obrad. Do punktu 2 sprawa umundurowania to uchwalono co następuję. Pan 
Tułasa zobowiązuję się dostarczać materjał na mundurki podłóg próbki którą przedłożył 
pan Weinert i w 14 dniach dostarczyć jeden mundurek na próbę. Materiał i dodatki 
dostarczy pan Tułasa za cene 36 złotych (trzydzieści sześć złotych) Do punktu 3 z 
kwartalnego wpłynęło 8 zł i 1.50 za furmankę do Jaraczewa. Na zastępcę chorągwi wybrano 
do przyszłego walnego zebrania pana Antoniewicza mistrza kamieniarskiego. Do punktu 5 
uchwalono że zabawa czyli strzelanie ma się odbyć i upoważniono pana Weinerta by się w 
sprawie muzyki porozumiał w Chociczy razem z panem Banaszyńskim. Przy wolnych 
głosach zabrał głos członek Wasik i stawił propozycję aby o ile się da to kupić od pana 
Żułana to miejsce pod strzelnice ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał zamknął 
przewodniczący zebranie o godzinie 9 ½ wieczorem. Członków było obecnych 19. 
p. p. p. 
Buliński 
Kierblewski 
Ulanowski 

KP1 strona 144 [02.05.1925] 

Książ dnia 2 maja 1925 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie które zagaił 
chechmitrz pan Buliński o godzinie 7 ½ wieczorem, potem omówiono sprawy objęte 
porządkiem obrad i tak uchwalono co następuję. W sprawie zakupu strzelniczy uchwalono 
by zarząd bractwa porozumiał się z panem Zułanem czy by takowej odsprzedał bractwu 
strzeleckiemu i na pryszłem zebraniu przedłożyli jak daleko sprawa postąpiła. Z 
kwartalnego wypłynęło 12 zł i na furmankę do Jaraczewa 3 zł. Pan Tułasa przedłożył jeden 
mundurek na okaz i tak samemu mają być wszystkie zrobione. Wydzierżawienie szynku, 
porcelany itd. Ma się odbyć w przyszły czwartek dnia 7 maja o godzinie 8mej wieczorem. 
Zostanie tam ogłoszone przez wydzierżawienie. Zajmie się tylko X. przemowa cechmistrza, 
pana Lindera i pana Kierblewskiego. Uchwalono 5 złotych z kasy na premię w zawodach. 
Towarzystw pisze udział w nabrzenitwie i przygodzie w pełny dekoracji; W końcu 
przedstawił sekretarz, pan Ulanowskie, że zgłosi się na członka pan Józef Marak z Rugół? 
Członek Imisiewicz stawił wniosek aby wydobył ćwiczenie komendy by każdy członek 
wicekróla jak nie ma załatwione. A członek Weinert stawił wniosek by każdy członek który 
się na zebraniu nie stawi bez uniewinniania był karany, ponieważ nikt więcej głosu nie 
zabrał zamknął przewodniczący zebranie o godzinie 9tej. 
p. p. p. 
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Buliński 
F. Łukowski 
Ulanowski 

KP1 strona 145 [07.05.1925] 

Książ dnia 7.5.25 
O godzinie 8 ½ wieczorem rozpoczął przewodniczący wydzierżawienie najprzód odczytał 
sekretarz warunki dzierżawy następnie przystąpiono do wydzierżawienia szynku Ratajski 
20 zł, A. Buliński sen 50 zł. Ratajski 51 zł, Buliński A. jun 60 zł, członek A. Buliński jun jest 
najwięcej dającym i została jemu za cenę 60 złotych przybite. Na porcelane Kolendowicz 20 
zł, M. Ulanowski 25 zł, Ratajski 30 zł, Klupp 35 zł, Kolendowicz 36, Ulanowski 40, Ratajski 
41 zł, Klupp 45 zł, Kolendowicz 46, Ulanowski 47, Klupp 50 zł, Kolendowicz 51 zł, 
Ulanowski 52 zł, Ratajski 53 zł, Klupp 55 zł, Ulanowski 60, Kolendowicz 61, Ulanowski 65m 
Ratajski 66, Kolendowicz 67, Ulanowski 68, Kolendowicz 69, Ulanowski 70, Kolendowicz 
75, Ulanowski 76, Kolendowicz 77, Ulanowski 78, Kolendowicz 80, Ulanowski 81, 
Kolendowicz 85, Ulanowski 86, Kolendowicz 87, Ulanowski 90 

KP1 strona 146 [07.05.1925 cd.] 

Kolendowicz 91, Ulanowski 92, Kolendowicz 95, Ulanowski 96, Kolendowicz 97, Ulanowski 
98, Kolendowicz 99, Ulanowski 100, Kolenodwicz 101, Ulanowski 105, jest najwięcej 
dającym zatem przybiti jemu za cenę 105 złotych na pierniki. Koch 10 zł Kolendowicz 11 zł 
Ulanowski 20 zł, Kolendowicz 25 zł Ulanowski 30 zł, Kolendowicz 35 zł, Ulanowski 36 zł, 
Kolendowicz 37 zł, Ulanowski 40 zł, Kolendowicz 45 zł, Ulanowski 46 zł, Kolendowicz 50 zł, 
Ulanowski 51, Kolendowicz 52 , Ulanowski 55 ł, Kolendowicz 60 zł, Ulanowski 61 zł, 
Kolendowicz 65 Ulanowski 66 Kolendowicz 67, Ulanowski 68 Kolendowicz 69 Ulanowski 
70, Kolendowicz 71, Ulanowki  72, Kolendowicz, Ulanowski 75, Kolendowicz 76, Ulanowki 
77, Kolendowicz 78 Ulanowski 80 Kolendowicz 81, Ulanowski 82 Kolendowicz 83 
Ulanowski 85, Kolendowicz 86 Ulanowski 87, Kolendowicz 88 Ulanowski 90 Kolendowicz 
91 Ulanowski 92 Kolendowicz 95 Ulanowski 96 Kolendowicz 97 Ulanowski 98 Kolendowicz 
100 Ulanowski 101 Kolendowicz 102, Ulanowski 103, Kolendowicz 104, Ulanowski 105, 
Kolendowicz 106, Ulanowski 107, Kolendowicz 108, Ulanowski 110 zł jest najwięcej  

KP1 strona 147 [07.05.1925 cd., 24.05.1925] 

dającym i został jemu przybite za cenę 110 żł. Zrobienie dwóch tarczy Banaszyński 70 zł, 
Kierblewski 68 zł, Klupp 66 zł, Ratajski 65 zł, Kierblewski 60 zł, Ratajski 59 zł Pan Ratajski 
ma dostarczyć dwie tarczę za cenę 59 złotych. Ponieważ na teraz zakładnią nie było 
reflektowana zatem zatrzymał bractwo takowe dla siebie. Następnie licytację zamknięto. 
p. p. p. 
p. Buliński 
Kierblewski 
Banaszyński 
Krajewski 
Ulanowski 
 
Książ dnia 24/5/25 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie które zagaił 
cechmistrz pana Bulińskiego o godzinie 4 ½ .  Następnie przystąpiono do ściągnięcia 
kwartalnego z którego wpłynęło 77 zł. Na dułowego zgodzono Józefa Mroza Książa za cenę 
2 zł dziennie przy tarczy a za naprawę naszyjników 4 zł dziennie.  Co do wniosku członka 
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Śmiszewicza wspieranie Komendy uchwalono, że w drugie święto po ranem nabożeństwie 
odbędą się ćwiczenia w lokalu pana Bulińskiego. Do punktu 5 uchwalono 22 głosami 
przeciw 22 głosami, że każdy członek miejscowy który się na zebranie nie stawi bez 
dostatecznego uniewinnienia płaci do kasy 20 gr za drugim razem 50 gr, za trzecim razem 1 
zł zaś członek który nie przybędzie cztery razy na zebranie zostanie z bractwa wykluczony. 

KP1 strona 148 [24.05.1925 cd.] 

Pan Józef Marczak z Książa który się zgłosił na członka został dzisiaj większością głosów 
przyjęty i zostanie przez sekretarza zaraz uwiadomiony. Strzelanie do tarczy z zakładni 
oddano panu K. Krajewskiemu za które zapłaci 40 złotych (czterdzieści złotych) i ulał do 
tejże tarczy, za strzał do tarczy zakładni oddany z własnego Karabinu lub sztucera i 
własnem nabojem płaci każdy panu Krajewskiemu 10 groszy (dziesięć groszy). Na 
zastępców sekretarza w lesie zgłosili się dobrowolnie panowie Kamieński i Koch. Ponieważ 
nikt więcej głosu nie zabrał zamknął przewodniczący zebrania o godzinie 6 ½ po południu. 
Członków było obecnych 24. 
Członek Weinert stawia wniosek aby na przyszłe zebranie wybrano Komisję która ma zając 
się sprawą nowego ustroju i dekoracji.  
p. p. p. 
Ulanowski, sekretarz 
Buliński 
Fr. Łukowski 
W. Kierblewski 
St. Banaszyński 

KP1 strona 149 [15.06.1925] 

Książ 15.6.25 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie o godz. 9 tej, które 
zagaił cechmistrz p. a. Buliński za Następujące oczekiwania objęte porządkiem obrad 
dzisiejszego zebrania: 
Do punktu 2. uchwalono co następuję 
Celem zakupu strzelnicy wybrano komisję składającą się z następujących członków: 
p.   Rienllerkiego p. Weiała p. Bulińskiego p. Ceweiki, p Kierblewskiego, która ma w swej 
obradzie dalsze kroki począć, 
punkt  3. Wybrano komisję która podejmie się przeprowadzenia wyznaczenia którego 
ustrojów dekoracji Króla Kórkowego, wicekróla itd. Równocześnie wspomożeni z jej 
Komisją do ewentual. Przeglądu starych medali, później, jak wyposażą. W skład tej komisji 
wchodzą p.: Weinert, Cyplik i Ulanowski. 
Punkt 4 Do Jasienia wyjeżdzą tylko delegacja składająca się z następujących członków 
p. Cyplika, Weinerta, Ulanowskiego, Tołasę, [...], Ratajskiego, Kamieńskiego, Piaseckiego, 
Kluppa, Bulińskiego jr, Rybaka. Zbiórka 28.7 o godz. 6 rano przed lokalem p. Bulińskiego, 
Ponieważ nikt w wolnych głosach nie zajął głosu posiedzenie p. Cechmistrza o godz. 10 ½ 
zakończył 
Członków było 30. 
p. p. p. 
Fr. Łukowski 
Buliński 
Maćkowiak 
Kierblewski 
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KP1 strona 150 [04.07.1925] 

Książ dnia 4 lipca 1925 roku 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie o godzinie 9tej wieczorem na 
zebranie które zagaił członek zarządu pan Kierblewki. Następnie przedstawił członek 
Weinert mowę deklracyjną Bractwa Kurkowego i wicekróla który przywiózł z Poznania 
które się wszystkim zebranem bardzo podobało. Następnie przystąpiono do ściągania 
kwartalnego od nowego roku 1926. W sprawie zaproszenia do Wrześni i Lwówka 
Towarzystwo urzekło, że nie bierze udziału. We wolnych głosach podziękował cżłonek 
towarzystwa Brzeźiński w imieniu całego towarzystwa komitetowai który zajął się 
sprawieniem dekoracji. Ponieważ nikt więcej głosu nie zebrał zakończył członek zarządu 
pan Kierblewski zebranie o godzinie 9:45 minut. Członków było obecnych 16. Od członków 
nie obecnych na dzisiejszym zebraniu, uchwalono ściąganie kwartalnego przez wysłanie 
Kurendy. 
p. p. p. 
Kierblewski 
Ulanowski  

KP1 strona 151 [24.01.1926] 

Książ dnia 24/1/26 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na walne zebranie które zagaił 
chechmistrz pan A. Buliński sen o godzinie 4 ½ po południu, następnie wybrało walne 
zebranie przewodniczącem dzisiejszego zebrania pana Ratajskiego który też 
przewodnictwo przyjął. Do punktu 2 sprawozdanie które za rok 1925 zdał pan J. Weinert 
skarbnik bractwa i przytoczył szczegółowo wszystkie pozycję dekretu i rozelelu. Dochodu 
było w roku 1925 zł 694.04. Dochód za wynosił w roku 1925 708.43. a zatem było 74.09 zł 
rozdano więcej jak dochodu które zostały pokryte z niespłaconych dotąd składek za rok 
1925. Ze składek wpłynęło za rok 1925 15 złotych. Zaś za rok 1926 wpłynęło 31.50. Walne 
zebranie przyjęło sprawozdanie Rendanta bez dyskusji i udzieliło skarbnikowi i zarządowi 
potwierdzenia. Do punktu 4 uchwalono większością głosów, że w niedziele przyszłą ma się 
odbyć przedstawienie a  następnie przygotowanie do zabawy tanecznej i w tem celu 
wybrano komitet składający się z następujących panów Ulanowskiego, Dziennika i Ed. 
Kolendowicza. Bractwo strzeleckie uchwala jednogłośnie zakupić jakiś podarek na 50lecie 
pożycia małrzeńskiego dla długoletniego członka naszego i cechmistrza pana A. Bulińskiego 
sen. które się odbędzie dnia 26 lutego 1926 roku. Kwota zostanie pokryta z dobrowolnych 
składek o ile takowe nie daje się pokryć kasa strzelecka. Do zebrania takowego 
upoważniono pana J. Weinerta i M. Ulanowskiego 

KP1 strona 152 [24.01.1926 cd., 26.04.1926] 

Po wolnych głosach stawił członek pan Kierblewski wniosek aby na ostatniem zebraniu 
przed zielonymi świątkami było ustalenie premii dla Króla Kurkowego, wicekróla itd. Na 
rok 1926. Ponieważ nikt więcej głosy nie zabrał zamknął przewodniczący zebranie o 
godzinie 6tej po południu. Członków było obecnych 22. 
p. p. p. 
Ratajski 
Kierblewski 
Ulanowski 
Banaszyński 
Rybak 
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Łukowski 
Śmigielski 
 
Książ dnia 26/4/26 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie które zagaił 
cechmistrz pan Buliński o godzinie 8mej wieczorem, następnie odczytał sekretarz porządek 
obrad dzisiejszego zebrania, który zebrani jednogłośnie przyjęli. Co do punktu 2 to 
ychwalono, że strzelnica ma się odbyć resztę zaś odłożono do następnego zebrania. Z 
kwartalnego wypłynęło 46,50 zł. Zgromadzeni muzyki zostawiono zarządowi wspólnie z 
panem Kaźmierczakiem do załatwienia. Ustalanie premii odłożono do następnego zebrania. 
Na nowych członków przyjął pan J. Cyplik, pana Wincentego Maćkowiaka z Książa, a pan 
Ratajski pana Motelskiego z Książa. Dochód z teatru i zabawy wyniósł 722,86 rozchód zaś 
478,05. Pozostało na czysto 244,81 które zostały złożone do Kasy. 

KP1 strona 153 [26.04.1926] 

Strzelnicy które to konta mamy już w naszej Kasie zaprowadzone. We wolnych głosach 
uchwalono, że towarzystwo weźmie udział ze sztandarami w nabożeństwie dnia 29 
stycznia które się odbędzie za poległych w roku 1848. Następnie zebranie bractwa 
odbędzie się w przyszły poniedziałek o godzinie 5tej po południu na którem odbędzie się 
wydzierżawienie szynku porcelany itd. Członek bractwa pan Banaszyński stawia wniosek 
aby rok rocznie odbyła się msza swoista za zmarłych członków naszego bractwa. Drugi 
wniosek pana Banaszyńskiego jest żeby członkowie którzy nie biorą udziału we wymarszu 
w pierwszym dniu nie byli dopuszczeni do strzelania. Sekretarz pan Ulanowski 
podsumowuje zebranie wiadomością, że na przyszłym zebraniu składa urząd sekretarza. W 
imieniu zebranych podziękował członek zarządu pan Kierblewski. Członków było obecnych 
23. 
p. p. p. 
Buliński 
Ulanowski 
Kierblewski 
Banaszyński 

KP1 strona 154 [03.05.1926] 

Książ dnia 3/5/26 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani zebrali się członkowie na zebranie, które zagaił 
cechmistrz pan Buliński o godzinie 5:20 następnie odczytał sekretarz porządek obrad 
dzisiejszego zebrania który zebrani członkowie jednomyślnie przyjęli. Do punktu 2) to 
uchwalono jak następuję ażeby poszczególne budy przyjęły odpowiednią dzierżawę, 
ofiarują następujący członkowie, potrzebny Materiał do ustawienia budy strzeleckich do 
strzelania i stołów i ławek dla publiczności Kierblewski deski na ławki. Kulczyński deski na 
stoły Piasecki deski  Niedzielski deski i płachty Weinert deski Banaszyński jednego ucznia 
Kierblewski jednego ucznia Tułasa 4 gwoździe a Lmieśiewicz zajmie się ustawianiem tego a 
zarząd dostarczy jednego robotnika. Kuczyński 2 gwoździe Furmanko dostarczy Weinert, 
Ulanowski Niedzielski Cyplik i Buliński przyślę po wałki. Do 3) z wstępnego wpłynęło 31.50 
do 4) przystąpiono do wydzierżawienia szynku. Ratajski 40 zł, Klupp 60zł Ratajski 61 zł, 
Klupp 70 zł, Ratajski 71 zł, Klupp 80 zł, Ratajski 81 zł, Klupp 90 zł, Ratajski 91, Klupp 100 zł 
Ulanowski 101 Klupp 110, Ulanowski 111, Klupp 115, Ulanowski 116, Klup 120 zl. 
Ulanowski 121 jest najwięcej dającym  
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KP1 strona 155 [03.05.1926 cd.] 

na porcelanę Kolendowicz 30 zł, Koch 31zł, Ulanowski40 zł, Kolendowicz 50zł, Koch51 zł, 
Klupp 60 zł, Koch 61 zł, Kolendowicz 65 zł, Ulanowski 66 zł, Koch 67 zł, Kolendowicz 70 zł, 
Ulanowski 71 zł, Klupp 80 zł, Ulanowski 81 zł, Kolendowicz 90, Ulanowski 91, Kolendowicz 
95 zł jest najwięcej dającem. Na pierniki Kolendowicz 20 zł, Ulanowski21 zł, Kolendowicz 
25 zł, Klupp 30 zł, Ulanowski 35 zł, Kolendowicz 36 zł, Ulanowski 37, Kolendowicz 38, 
Ulanowski 40, Kolendowicz 41, Ulanowski 45, Kolendowicz 46,Ulanowski 50, Kolendowicz 
51, Ulanowski 52, Kolendowicz 55, Ulanowski 56, Kolendowicz 60, Ulanowski 65, 
Kolendowicz 66, Ulanowski 67, Kolendowicz 68, Ulanowski 69, Kolendowicz 70, Ulanowski 
71, Kolendowicz 75,Ulanowski 76, Kolendowicz 80 jest najwięcej dającym 

KP1 strona 156 [03.05.1926 cd.] 

za strzelanie. Ponieważ nie było więcej reflektantów dle tego zatrzymuje bractwo dla siebie 
i uchwala że każdy członek który strzela do tarczy zakładni z własnego sztucera i własnemi 
nabojami płaci 20 gr strałowego. Na dołowego zgodzono Mróza za 20 zł, w tem musi już 
naprawić nasypy. Za zrobienie 2 tarczy Kierblewski 32 złote Banaszyński 31 zł, ma takowe 
dostarczyć. 
Do 5) ustalenie premji uchwalono jak następuje 
I premja 75 zł II premja 30 zł, III premja 20 zł, IV premja 10 zł. 
Do 6) przyjęcie dwóch nowych członków odłożono do następnego zebrania poniewarz ci 
panowie się nie stawili na dzisiejsze zebranie. 
Wniosek postawiony na ostatnim posiedzeniu przez p. Banaszyńskiego, aby rok rocznie 
zakupić Mszę św. za zmarłych członków jednogłośnie przyjęto. i to w październiku każdego 
roku. 
Co do drugiego wniosku p. Banaszyński [...] z następującą zmianą, aby członek który bez 
dostatecznego uniewinnienia się do wymarszu[?] w pierwszym dniu nie był dopuszczany 
do strzelania w bieżącym roku. 
Uchwała jednogłośnie zapadła. 
Do ?) W wolnych głosach proponuje p. Tułasa na członka p. Kamińskiego 
p. Szyszka proponuje p. Końszczyńskiego 
p. Zwierzchlewski proponuje p. Kozaka[?]  

KP1 strona 157 [03.05.1926 cd.] 

p. chorąży Kolendowicz wstawił wniosek że szarpa dla chorążego jest już bardzo 
zniszczona zatem postanowił zarząd takową zakupić. Sprawę uwzględnienia nowo 
zgłoszonych członków, którzy już byli w innych bractwach strzeleckich, aby im obniżyć 
wstępne do połowy, nie uwzględniono. P. Wasik wstawił propozycję aby brać wstępne 
wejścia do strzelnicy, która, będzie na przyszedłem posiedzenie ujęta. Do komisji 
pobierania od tańców są następujący Panowie proponowani, jak p. Tułasa, p. 
Zwierzklewski, p. K. Krajewski i p. Marczak co poszczególni Panowie ten urząd przyjmują. 
Od tańca ma być pobierane od mężczyzn 1,00 zł. P. Cyplik zobowiązał się wziąć nadzór nad 
komisją tańca. P. Cyplik zobowiązał się postarać u P. Kik, w Jarocinie o sztucery i naboje 
wojskowe. 
Ad. 8. Sprawa sekretarza przyjmuje na razie jego zastępcę p. Bulińskiego jun. aż do obrania 
nowego sekretarza i to na przyszłym posiedzeniu. Bractwo uchwaliło gości zaprosić X. prob. 
Echausta, p. Lindnera, p. Michalskiego i p. Bartscha.  
p. p. p. 
A. Buliński 
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Kierblewski 
A. Buliński 
J. Weinert 
Banaszyński 
[...] 

KP1 strona 158 [07.06.1926] 

Książ dnia 7.6.1926 
Członkowie zebrani na dzień dzisiejszy celem omówienia czy uroczystość ma się odbyć czy 
nie. Zebranie zagaił cechmistrz p. Buliński o godz. 8 ½. Po dyskusji uchwalono większością 
głosów aby się uroczystośćodbyła i postanowiono aby poszczególne budy na nowo 
wydzierżawić uroczystość ta ma się odbyć 27,28,29 czerwca 1926. Nastąpiło 
wydzierżawienie pierników które było jak najwięcej dąjcem p. M. Ziembowski i to za 40 zł. 
P M. Ulanowskiemu przybito budę z porcelaną za 71 zł. Wyszynk zatrzymuję pan M. 
Wieczorek za cenę 121 zł. Ponieważ w wolnych głosach nikt nie zajął głosu p. cechmistrz 
posiedzenie o godz. 9:45  zamknął. Członków było 26.  
p. p. p. 
Buliński 
Banaszyński 
Kierblewski 

KP1 strona 159 [17.06.1926] 

Książ dnia 17.6.1926 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwoła się członkowie na zebranie które zagaił p. cechmistrz 
Buliński o godz. 8:15. Następnie przeczytał zastępca sekretarza porządek obrad, co 
członkowie jednogłośnie przyjęli. Członkowie zwiedzili poprzednie miejsce celem zakupu 
nowej strzelnice które się członkom bardzo podobało. 

2. Uchwalono 16 głosami zakup nowej strzelnicy tylko jedne członek oponował. 
Każdy członek ma płacić 30 zł kto nie będzie chciał zaraz płacić to odpłacił będzie 
na raty. P. Niedzielski ofiarował dobrowolnie składkę 250 zł, p. Tułasa 100zł, p. 
Weinert 100 zł. 

3. Sprawą orkiestry zajmie się zarząd 
4. p. Maćkowiak jako nowy członek jest jednogłośnie przyjęty. P. Konarski przyjęty 

jako nowy członek 15 głosami prócz jedno głosy który oponował. P. Kończyniak nie 
został przyjęty th 9 głosów przeciwnych za 7 głosów. 

5. Wstępnego nie wpłynęło nic. 
6. Obwieszczenie kurendy pozostawiono jak dotąd przy starem zwyczaju. 
7. Zabawa ma się odbyć 27 b. m. Komisja która będzie pobierać w lesie od tańca 

KP1 strona 160 [17.06.1926 cd.] 

pobierać będzie na sali. Zabawa ma się odbyć w lokalu zebrań. Od tańca pobierać 
będzie się od mężczyzny 1.50 od kobiet 1.00 zł 

8. Wybór sekretarza odłożono do walnego zebrania. 
9. Przy wolnych głosach prosił p. Puściński poszczególnych ofiarodawców aby 

punktualnie dostarczyli materiał do przebudowania budów stołów itd. a p. 
sekretarz zobowiązał się poszczególnych panów umówić.  

Członków było obecnych 16. Zamknięcie posiedzenia nastąpiło o godz 9 ¾ Uchwalono 
dodatkowo aby zaprosić ustępujących Panów p.p. Wendland’a, p. Schniege’go, p. 
Rövinga, pana Juana, p. Sch[...] z Klenki . 
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p. p. p. 
Buliński 
A. [...] 
Ulanowski 
J. Weinert 
St. Banaszyński 

KP1 strona 161 [05.12.1926] 

Książ dnia 5.12.1926 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołani p. Członkowie bractwa strzeleckiego zwołani na Walne 
zebranie które zagaił p. Cechmistrz A. Buliński o godz. 4:15 Na przewodniczącego 
dzisiejszego zebrania wybrano jednogłośnie p. burmistrza Borysa. Do punktu 2. P. J. 
Weinert skarbnik przeczytał protokół dochodu i rozchodu. Dochodu było zarok 1926=1352 
zł, rozchodu 1303.45 tak że na czysto zostaje 48.62 W banku złożone na zakup nowej 
strzelnicy 272.62 zł Kasa strzelecka 12zł. Tak że majątek bractwa strzeleckiego wynosi 
321,36 zł. Do punktu 3 wybrano na przewodniczącego czyli cechmistrza jednogłośnie p. W. 
Kierblewskiego który ten wybór przyjął. Na skarbnika wybrano J. Weinerta a na sekretarza 
p. A. Bulińskiego jr. A na jego zastępcę p. W. Maćkowiaka. Na ławników proponowano p. 
Niedzielskiego, Ratajskiego Cyplika i Parańskiego. Wybrano na ławników p. Niedzielskiego i 
Ratajskiego. Na porucznika pwołoano p. Banaszyńskiego na podpor. P. Wankowiaka. Na 
rewizora kasy wybrano p. Cyplika i p. Wankowiaka. Na chorążego wybrano dalej p. Ed. 
Kolendowicza na jego zastępcę p. L. Kaźmierczaka. Składek ściągnięto razem 57 zł 

KP1 strona 162 [05.12.1926 cd.] 

Wobec wyjaśnienia statutu pkt 11. Upada wybór Rejestrów kasy. Przy wolnych głosach 
stawił pan Kierblewski wniosek o zmianę lokalu posiedzeń ponieważ nie było. 
Postanowiono tego punktu na porządek obrad odłożony sprawę na następne zebranie. 
Na członków zarządu honorowego wybrano p. Rybaka i p. Cyplika. P. Bórmistrz Borys 
postawił propozycję w przeciągu 1 kwartału, aby statut był sprawdzony, ponieważ niektóre 
paragrafy nie zgadzają się z obranemi[?] wymogami. 
W sprawie zaległej dzierżawy p. Ulanowskiego za porcelane zobowiązuje się dostarczyć 
poświadczenie zezwolenia na urządzenie gry fantowej do przyszłego zebrania. 
Na obchód Jubileuszu X. Prob. Echausta uchwalono wysłać telegram [...].  
p. p. p. 
W. Kierblewski 
St. Banaszyński 
W. Ratajski 
J. Weinert 
Borys 
A. [...] 

KP1 strona 163 [27.12.1926] 

Książ dnia 27 grudnia 1926 
Na zwołane na dzień dzisiejszy zebrani zarządu stawili się pp: Kierblewski jako 
przewodniczący (cechmistrz) Buliński jr. Jako sekretarz, Weinert jako skarbnik. Niedzielski 
i Ratajski jako radni oraz p. Buliński sen. Jako były cechmistrz. Przystąpiono do załatwienia 
spraw podlegających obradowaniu i załatwiono je jak następuję: 

1. Cechmistrz p. Kierblewski przyjmuję od byłego cechmistrz p. Bulińskiego 
następujące przedmioty: 1 skrzynie, 1 litawkę dla dołowego, 1 chorągiew, 1 szarfę 
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żałobną dla chorążego, 1 czepe, 4 pałki do bębna, 1 dzwonek, 1 szarfa królewska od 
medali, 1 szarfę dla chorążego, 1 szarfę dla marszałka, 1 szarfę dla wicekróla, 1 
łańcuch królewski, 1 łańcuch dla właściciela, 1 szarfa czerwona, 1 frusal, 11 
pojedyńczych medali na wstążkach, 1 pałasz 

2. W uroczystości jubileuszowej z okazji 25lecia pracy Ks. Proboszcza ochuta bierze 
bractwa strzeleckie udział i delegacja pp. Kierblewskiego, Niedzielskiego i 
Ratajskiego celem złożenia życzeń. Bractwo stawi się w kompletnym 
umundurowaniu o godzinie 3/5 11 po nowym roku 1925 w lokalu p. Bulińskiego. 

p. p. p. 
Kierblewski 
Buliński 

KP1 strona 164 [10.01.1927] 

Książ dnia 10 stycznia 1927. 
Na zwołane na dzień dzisiejszy zebrani zarządu stawili się p. Kierblewski, Buliński, 
Niedzielski, Banaszyński, Weinert 

1. Uchwalono urządzić Bal maskowy w dniu 6 lutego r.b. w sali pana Ratajskiego. 
Początek o godz. 8mej wieczorem. Wstępne ustala się dla osób z maskami 2 zł, bez 
maski 3 zł. Członkowie i ich żony i dzieci płacą połowę. Dla 4 najoryginalniejszych 
masek wyznacza się premie (nagrody). Bufet wydzierżawi się najwięcej dającemu 
członkowi Bractwa, który winny jest dostarczyć opał, stoły  z obrusami i krzesła. 
Wydzierżawienie nastąpi na kolejnym zebraniu 16 b.m. o godzinie 5tej po południu. 
Zamówienie salki uskuteczni p. Banaszyński, zamówienie muzyki p. Niedzielski, 
Zaproszenia p. Burmistrz Borys. 

2. Cechmistrz p. Kierblewski przyjmuje dodatkowo od byłego cechmistrza p. 
Bulińskiego : dwa pałaszę, jedną pałkę, drut do odgrodzenia strzelnicy, dzwonek do 
strzelnicy, pieczęć Bractwa. 

p. p. p. 
Kierblewski 
Niedzielski 
Banaszyński 

KP1 strona 165 [16.01.1927] 

Książ dnia 16 stycznia 1927 r. 
Kurendą na dzień dzisiejszy zebrali się członkowie na zebranie, które zagaił cechmistrz p. 
Kierblewski o godz. 5 tej po południu. Następnie przeczytał następujących porządek obrad, 
a członkowie jednogłośnie przyjęli. 

1. Przystąpiono do wydzierżawienia bufetu który drogą licytacji wydzierżawiął p. K. 
Klupp w cenie Zł 101. Warunki został o tyle przemienione że o stoły i krzesła na 
salę zabawy postara się zarząd. 

2. Co do braci uchwalono: aby poszczególni członkowie, którzy jeszcze jaką broń 
posiadają oddali ją p. Komendantowi do przyszłego zebr.  

Pan Rybak wstawia wniosek aby była sprawiona flaga do broni innych rzeczy. Składek 
ściągniętych razem zł 21.00 wstępne za rok 25= 3,00, za rok 26 zł 18,00 od p. Klupa a 
koszty dzierżawy 30. 
Stoły i krzesła zobowiązali się dostarczyć poszczególnu członkowie – przywieźli je i odwieźi 
z powrotem p. Niedzielski zaś nadzór nad tem obejmuje p. L. Kopankiewicz. 
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Pan Banaszyński wstawił wniosek by zarząd zwołał zebranie Tow. Przemysłowego celem 
przelania majątku tegoż Towarzystwa. Pan Cyplik wstawia wniosek by zarząd postarał się o 
spis wszystkich rzeczy i książek Tow. Przemysłowego 
Co do punktu drugiego p. Cyplik wstawił wniosek by o broń postarał się p. komendant do 
przyszłego zebrania celem przejęcia. 
O godz. 7.25 p przewodniczący zamknął zebranie. 
p. p. p. 
Kierblewski 
Banaszyński 
Maćkowiak 

KP1 strona 166 [18.01.1927] 

Książ dnia 18.I.27 
Na zwołanym na dzień dzisiejszy zebraniu zarządu uchwalono 

1. Wstępne na bal maskowy ustanowiono dla osób z maską 1zł, dla osób bez masek 2 
zł Członkowie i ich najbliższa rodzina płacą o ile przyjdą bez maski 1zł 

2. Do kasy uchwalono poprosić p. Cyplikowąa i p. Maćkowiakową. 
3. Gospodarzem zabawy na ustanowiono p. Banaszyńskiego 
4. Do wybrania jury upoważnia się p. Kierblewskiego 
5. Na zakupienie nagród wyznacza się 20 zł 

p. p. p. 
W. Kierblewski 
W. Ratajski 
Banaszyński 

KP1 strona 167 [15.02.1927] 

Książ dnia 15.II.1927 
Na dzień dzisiejszy zwołane zebrani zagaił p. cechmistrz Kierblewski popołudniu. 
Przystąpiono do porzadu obrad. 

1. Dochodu z banku markowego było 369.50 zł ponieważ rachunki za wyborem 
Tarczy na które nie wpłynęły, rozchodów nie było można na razie zrobić. Czysty 
dochód przeznacza się na fundację bractwa strzeleckiego. 

2. Ewidencje braci strzelców którzy brali udział w powstaniu wlkp. spisano. 
3. Majątek należący to Tow. Przemysłowców przejęło bractwo strzeleckie na swoją 

własność, przez uchwałę zd. 15 II 1927. A mianowicie 3 stoły i szafę do książek, 2 
regały do garderoby, 1 chorągiew i 1 latarnia magiczna, 1 karolinka. Uchwalono 
szafe  broń 2 chorągwie umieścić w Magistracie, i szafe wewnątrz odpowiedni 
przerobić, zaś stoły i regały pozostają nadal w domu katolickim. Ordery i przybory 
przechowuje Cechmistrz. 

4. Kwartalnego zebrano 21 zł 
5. Przy wolnych głosach zaproponował p. przewodniczący wybranie komisji celem 

wypracowania projektu nowego statutu. Zebranie godzi się jednogłośnie na 
propozycję pana przewodniczącego, i wybiera następującą komisją:  
pp. Borys burmistrz 
M. Ulanowski 
J. Cyplik 

p. Buliński składa z dniem dzisiejszym jako sekretarz swój urząd. 
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p. Cechmistrz Kierblewski zapytał się powtórnie o zaległą dzierżawę, a p. Ulanowski 
oświadczył że się o to postara. 
człoknów było 20 
p. p. p. 
Borys 
Zwierzchlewski 
Banaszyński 
W. Kierblewski 
[...] 

KP1 strona 168 [27.04.1927] 

Książ dnia 27.4.1927 
Na zwołanem na dzień dzisiejszy zebraniu zarządu i komisji statutowej ogłasza się jak 
następuje 

1. Zebranie uchwala wziąć udział w przekazie na mogiły poległych z roku 1848 
2. Referent p. Burmistrz przedkłada zarządowi statut, który uzupełnia, z pożądany 

statu przełoży się Walnemu zebraniu do zatwierdzenia 
P. Cyplik stawia wniosek, by zarząd postarł się o zwrot starych ustaw od Starostwa w 
Śremie 
p. p. p. 
Kierblewski 
Maćkowiak 

KP1 strona 169 [03.05.1927] 

Książ dnia 3.5.1927 
Bractwo strzeleckie w Książu liczy 47 członków. Kurendą na dzień dzisiejszy zwołano 
nadzwyczajne walne zebranie, które zagaił cechmistrz bractwa p. Kierblewski o godz. 5:15 
po południu. Na przewodniczącego Nadzwyczajnego walnego zebrania zaproponowała 
cechmistrz Kierblewski p. Burmistrza Borysa na którą to propozycję się zebrani 
jednogłośnie zgodzili. P. Burmistrz przyjął wybór. Następnie przystąpiono do odczytania 
porządku obrad dzisiejszego zebrania, który zebrani bez sprzeciwu przyjęli. 

2. Pan przewodniczący przystąpił do odczytania nowego statutu walne zebranie 
przyjmuje jednogłośnie cały nowy statut 

3. Zarząd przedkłada walnemu zebraniu sprawę tegoroczny uroczystości na która się 
zebrani jednomyślnie godzą. Brat Cyplik wstawia wniosek by zarząd zajął się 
sprawą muzyki, na co się zebrani zgodzili. Ustalenie premii uchwalono jak 
następuję: I premia zł 75, II. 30 zł, III 20 zł, IV 10 zł. Na cenzorów zostali wybrani 
brat Szyszka i brat Puriśiewicz którzy też wybór przyjęli. Na przyszły poniedziałek 
d. 9.5.27 postanowiono zwołać zebranie zarządu. 

4. Na zastępcę cechmistrza walne zebranie wybrało jednogłośnie brata Niedzielskiego 
na sekretarza wybrano dotychczasowego zastępcę brata Maćkowiaka, zaś na 
zastępcę tegoż stanowiska 

KP1 strona 170 [03.05.1927 cd.] 

tegoż wybrała walne zebranie brata Kamieńskiego wyżej wymienieni wybór 
przyjęli. Na marżałków postanowiono wybrać brata K. Krajewskiego i brata 
Marzaka, na ich zastępców brata Zwierzchlewskiego i brata Piaseckiego 

5. We wolnych wnioskach zaproponował brata Tułasa zaprosić jako gościa na 
tegoroczną uroczystość p p. Dr Krybusa i aptekarza Wrońskieg w miejscu, na które 
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zebrani także zgodzili. Cechmistrz Bractwa na życzenie zebranych dał obszerne 
wyjaśnienie tyczące się sprawy zakupienia strzelnicy. 

Następnie wybrał walne zebranie dodatkowo z członków do komisji zakupienia strzelnicy 
brata K. Kluppe i brata Ratajskiego. Walne zebranie upoważnia komisję do zakupienia 
strzelnicy, ile by komisją uznała to za korzystne. Brat Kolędowicz przypomina zarządowi o 
zakupieniu nowej szarpy. 
Pan przewodniczący zamyka nadzw. Walne zebranie o godz. 7:45 Członków było obecnych 
na zebraniu 25ciu 
p. p. p. 
W. Kierblewski 
W. Ratajski 
Maćkowiak 

KP1 strona 171 [09.05.1927] 

Książ dnia 9.5.27 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołali zebrani zarządu, zawarte przyjęciem porządku obrad: 

1. Wydzierżawienie szynku porcelany pierników i sprawa Tarczy 
2. Przyjęcie nowych członków 

Do p. 1) Przystąpienie do wydzierżawienia szynku porcelany i pierników przed odczytał 
sekretarz warunek dzisiejszy. 
Dzierżawa szynku 
Zychowicz 30zł, Kolędowicz 50zł, Ulanowski 55 zł, Kolędowicz 60zł, Ulanowski 61 zł, Klupp 
100zł, Ratajski 101 zł, Klupp 110 zł, Ratajski 111 zł, Klupp 120 zł, Ratajski 121 zł, Klupp 
130 zł, Ratajski 131 zł, Klupp 140 zł, Ratajski 141 zł, Klupp 150 zł, Ratajski 151 zł, 100 zł, 
Ratajski 161 zł, Klupp 170 zł, 
Pan Klupp jest najwięcej dający i jemu przybił naszyjnik za 170 zł 
Dzierżawa porcelany. Pan Kolędowicz jako jeden licytujący otrzymał porcelanę za 50 zł i 
jemu też przybito wyżej wymienioną cenę. Dzierżawa pierników. Pan Kolędowicz również 
jako jeden tylko licytujący otrzymał pierniki za 20 zł i jemu przybitą wyżej wymienioną 
cenę. Pan Kolędowicz za porcelane i pierniki zapłaciłz góry to jest 70 zł razem. 

KP1 strona 172 [09.05.1927 cd.] 

Tarcze  
Pan Kierblewski dostarcza za złotych 26.00 Tarcz Królewską i zakładnią starą tarcz, ale 
pociągniętą papą i przemalowaną. 
2) Pan Cechmistrz przedłożył zebranym 2 panów: Feliksa Łukowskiego i Stanisława 
Schlafkiego. oboje wyżej wymienieni zostali jednogłośnie przyjęci. Na propozycje jednego z 
członków zostali jeszcze przyjęci na członka następująci panowie: Józef Guzik Kierownik 
Szkoły w miejscu i Henryk Łagodzki. 
Jako gości postanowiono zaprosić na tegoroczną uroczystość Księdza Proboszcza, p. 
Bartscha, p. Michalskiego, p. Lindnera, p. Wendlandta, p. Döringa, i p. Dr. Krybusa. 
O godz. 10 ½ pan przewodniczący zamknął posiedzenie. 
p. p. p. 
W. Kierblewski 
J. Niedzielski 
W. Ratajski 
Maćkowiak, sekretarz 
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KP1 strona 173 [29.05.1927] 

Książ dnia 29.5.27 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołane zebr zagaił cechmistrz p. Kierblewski o godz 8 wiecz. 
Następnie przeczytał sekretarz porządek obrad którego zebrani jednogłośnie przyjęli. 

2. Zgłosiło się do wzięcia udziału w ćwiczeniach razem z Tow. wojaków i powst. 21 
członków. Następnie przystąpiono do wydzierżawienia budy z strzelaniem do 
Tarczy zakładniej. Cyplik 21 zł Rybak 22 zł, Konarski 23 zł, Rybak 25 zł, Konarski 
26 zł. Brat Konarski jest najwięcej dającym i jemu przybito strzelanie za złotych 26 
budę strzelaniczą postawić musi sobie dzierżawca. Członek który strzela z własnej 
broni i własnymi nabojami płaci 2 gr od strzału. Cechmistrz p. Kierblewski 
zobowiązuje się postawić budę strzelecką wraz z budą do strzelania do Królewskiej 
tarczy potrzebne stoły i ławki. 

3. Cechmistrz p. Kierblewski stanowczym przemówieniem wprowadził nowo 
przyjętych członków i każdego z osobna powitał przez podanie ręki. 

4. Składek kwartalnych i wstępnego od nowo przyjętych członków zebrano razem 
13.00 złotych Kasą zajmie się brat J. Niedzielski 

5. W wolnych głosach wstawił brat najstarszy Kierblewski wniosek, by w przyszłości 
tytułowano każdego członka jako brat, na co się zebrani większością głosów 
zgodzili. Brat Weinert Józef wstawił wniosek by przy prowadzeniu Króla do domu 
się odbyła zabawa na sali zaś brat Cyplik wstawił wniosek by ewentualna 
przekąska na Króla niedłużej trwała jak do godz. 10 ½ oba wnioski zostały 
jednogłośnie przyjęte 

 

KP1 strona 174 [29.05.1927 cd., 09.08.1927] 

Brat najstarszy Kierblewski objął od byłego brata najstarszego sen. Bulińskiego: 11 
Karabinów i to: 9 Karabinów laudsera i 2 mausera. Na członków zostali przyjęci 
następujący panowie: Stanisław Weinert z Radoszkowa, Seweryn Okla z Książa i 
Franciszek Wencel z Burana. Następnie zostali wyżej wymienieni panowie 
wprowadzeni i powitani przez wszystkich zebranych. 

2. 6) o godz. 10 ½ brat najstarszy zamknął zebranie Członków obecnych było 26. 
p. p. p. 
W. Kierblewski 
W. Ratajski 
 
Książ dnia 9.8.27 
Na dzień dzisiejszy zwołano zebranie zarządu na którę stawiło się 5 braci jak następują brat 
najstarszy Kierblewski, J. Weinert. St. Banaszyński, W. Maćkowiak i burmistrz Borys. 
Po zagajeniu zebrania przez brata najstarszego przystąpiono do regulowania rachunków z 
ostatniej zabawy (strzelnicy) Wypłacenie premji pozostawiono do przyszłego zebrania. Po 
wyczerpaniu dyskusji zamknął brat najstarszy zebranie o godz. 10tej wieczorem. 

KP1 strona 175 [11.11.1927] 

Książ dnia 11.11. 1927 
Kurendą na dzień dzisiejszy zwołano zebranie zagaił cechmistrz Kierblewski o godz. 6 ½ 
Następnie przeczytał sekretarz porządek którego zebrani przyjęli bez zmiany. 
Porządek obrad 

1. Zagajenie 
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2. Ściągnięcie składek 
3. Sprawa zabawy 
4. Wypłacenie premii 
5. Sprawa zakupu strzelnicy 
6. Wolne głosy i zamknięcie 

Do 2) sciągnięcie składek odłożono do następnego zebrania ( z powodu małej ilości 
członków) 
Do 3) sprawę zabawy przestawiono również do następnego zebrania 
Do 4) Brat Niedzielski zrezygnował z wypłacenia mu I premii, brat Kierblewski 
zrezygnował z II premii, brat A. Buliński jr. Zrezygnował z III premii, za co członkowie 
wszystkim serdecznie podziękowali 
Do 5) Uchwala się zakupić 6 mórg pod strzelnicę. Postanawia się ściągnąć od członków 
uchwalone na zakup nowej strzelnicy dnia 17.6.1926 30 złotych i wybrano w tem celu 
następujących panów do zebrania i iż w ciąg miesiąc wyżej wymienieni skład p. burmistrza 
E. Borysa, i p W. Ratajskiego. 
Zebranie uchwala by przy pomiarach zakupionego gruntu przez magistrat zaraz wytknąć 
plan pod strzelnicę. 
Ponieważ w wolnych głosach nikt głosu nie zabrał zamknął p cechmistrz zebranie o 
godzinie 9:15 
p. p. p. 
Kierblewski 
Ratajski 

KP1 strona 176 [14.03.1928] 

Książ dnia 14.III.1928 
Na zwołane na dzień dzisiejszy zebranie zarządu stawili się p. Ed Borys, W. Kierblewski, W. 
Ratajski, W. Maćkowiak.  
Uchwalono następujący porządek obrad walnego zebrania 

1. Zagajenie 
2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania 
3. Przeczytanie protokołu z walnego zebrania i ostatniego zebrania 
4. Sprawozdanie za rok 1927 b. sekretarza b. skarbnika 
5. Omówienie sprawy nowej strzelnicy 
6. Podanie do wiadomości członkom nowego statutu 
7. Wybór zarządu na rok 1928 
8. Ściągnięcie składek 
9. Wolne głosy i zamknięcie 

Po dość opszernej pogadance zamknął p. prezes zebranie o godz. 8.45 
p. p. p. 
W. Kierblewski 
W. Ratajski 

KP1 strona 177 [18.03.1928] 

Książ dnia 18.III.1928 
Sprawozdanie za rok 1927 
W przeciągu ostatniego roku w Bractwie Strzeleckim odbyło się zebrań jak następuje 
1 walne zebranie 
1 nadzwyczajne walne zebranie 
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4 zebrania plenerowe 
7 zebrań zarządu  
13 
Dnia 3 maja 1927 na nadzywczajnem walnem zebraniu bractwo przyjęło nowy statut. W 
ciąg roku przystąpiło nowych członków 8, wystąpiło w ciągu roku 6, obecnie bractwo 
składa się z 55 członków 

KP1 strona 178 [18.03.1928 cd.] 

Książ dnia 18.III.1928 
O godzinie 5tej po południu zagaił p. cechmistrz dzisiejsze Walne zebranie, następnie 
sekretarz p. Maćkowiak przeczytał porządek obrad jak następuję: 

1. Zagajenie 
2. Wybór przewodniczącego wal. zebrania 
3. Przeczytanie protokołu walnego i ostatniego zebrania 
4. Sprawozdanie za rok 1927 od sekretarza b. skarbnika 
5. Omówienie sprawy nowej strzelnicy 
6. Podanie do wiadomości członkom nowego statutu 
7. Wybór zarządu za rok 1928 
8. Ściągnięcie składek 
9. Wolne głosy i zamknięcie 

Do 2) Na propozycją: wybrano jednogłośnie na przewodniczącego dzisiejszego wal. 
zebrania p. K. Kluppa p. Klupp wybór przyjmuje i obejmuje przewodnictwo wal. zebrania. 
Do 3) Protokoły  z walnego i ostatniego zebrania przeczytał sekr. P. Maćkowiak które wal. 
zebr. Jednogłośnie przyjęło do wiadomości. 
Do 4) Szczegółowe sprawozdanie roczne zdał sekretarz zaś sprawozdanie kasowe skarbnik 
p. Weinert, stan kasy wynosi per 1.1.1928 w dochodzie 1291,07 w rozchodzie 941,50, stan 
kasy wynosi 348,57 oba sprawozdania przyjmuję wal. zebranie do wiadomości i udziela 
sekretarzowi i skarbnikowi pokwitowania. 
Do 5) Sprawę nowej strzelnicy wyjaśnił p. Burmistrz Borys, po obszernej wymianie zdań, na 
wniosek p. Ratajskiego walne zebranie uchwala następujące zastrzeżenie:  w razie 
niedojścia zakupionego gruntu pod strzelnicę bractwo strzeleckie winno wrócić członkom 
wpłacone składki przez nich w sumie zł 30 na zakupienie wyżej wymienionego gruntu. 
Walne zebranie 

KP1 strona 179 [18.03.1928 cd.] 

uchwala jednogłośnie poprzeć komisją budowy strzelnicy, aby się komisja energicznie 
mogła zająć sprawoą zakupienia gruntu pod strzelnicę. 
Do 6) Walne zebranie nowy statut przyjęła do wiadomości 
Do 7) Przez losowanie wystąpiło dwóch członków zarządu, zastępca cechmistrza p. 
Niedzielski oraz radny p. W. Ratajski, zaś trzeci członek zarządu sekr. P. Maćkowiak 
ustępuję dobrowolnie, pierwszych dwóch, i to p p. Niedzielskiego i Ratajskiego wybiera wal.  
zebranie nadal na tę same stanowiska, którę poprzednio zajmowali, Na sekr.  wybrano 
jednogłośnie dotychczasowego zastępcę sekretarza p. ----- Kamieńskiego, a na zastępcę 
sekretarza p. W, Maćkowiaka, wspomniani wyżej wymienieni wybór przyjęli. 
Do 8)  
składek ściągniętych za rok 1926 6.00 
Kwartalnego za rok 1927 60.00 
Na strzelnicę 60.00 
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Wstępnego 32.50 
Razem 158.50 
 
Do 9) W wolnych głosach przysłał p. Burmistrz apel do zjednoczenia Kurkowych Bratcw 
Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, nadesłany do bractwa. Walne zebranie uchwala 
jednogłośnie przystąpić do zjednoczenia kurkowych bratów strzeleckich. Walne zebranie 
uprasza przedstawić zarządowi sprawę z nieosiągnięcia zaległej dzierżawy od p 
Ulanowskiego. Walne zebrania uchwala by zarząd zajął się sprawoą poprawionej Kurendy. 
Po obszernej dyskusji zamknął p. przewodniczący wal. zebranie o godz. 7.45. Członków 
było obecnych na wal. zebr. 25 
p. p. p. 
W. Kierblewski 
W. Ratajski 
 Niedzielski 
J. Weinert  

KP1 strona 180 [20.04.1928] 

Książ, dnia 20.4.1928 
O godz. 8 ½ wieczorem zagaił zebranie zarządu starszy brat Niedzielski, na temże 
uchwalono urządzenie w zielone świątki sczelanie swiąteczne, zas do zamuwienia orkiestry 
upoważniono brata Ratajskiego i to orkiestre p. Ciesielskiego z Śremu lub p. Mielczarka z 
Włościewewek, uchwalono następujący porządek obrad. 
1. Zagajenie 
2. Odczytanie ostatniego protokułu 
3. Sprawa uroczystosci i sczelania swiątecznych. 

a. wydzierżawienia bufetu (b. porcelany i pierników (c wydzierżawienie tarczy 
zakładny (d zamuwienie tarczy. 

4. Przyjęcie nowych członków 
5. Zbieranie składek 
6. Wolne głosy i zamkniecie. 
Obecni byli starzy brat Niedzielski Ratajski Borys Kamieński O godz. 9.20 starszy brat 
Niedzielski posiedzenie zamknął. 
p. p. p. 
J. Weinert 
W. Ratajski 
J. Niedzielski 
W. Kierblewski 
Kamieński, sekretarz 

KP1 strona 181 [29.04.1928] 

Książ dnia 29.4.1928 
O godz 5:20 po południu zagaił brat cechmistrz zebranie następnie sekrt. brat sekretarz 
przeczytał porządek obad następujący 

1. Zagajenie 
2. Przeczytanie protokołu ostatniego zebrania 
3. Sprawa uroczystości i ściągania świątecznych 
4. Wydzierżawienie a) bufetu b) porcelany i pierników c) wyjaśnienie tarczy d) 

zaniesienie tarczy) 
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5. Przyjęcie nowych członków 
6. Zbieranie składek 
7. Wolne głosy i zamknięcie 

Poprawka do p. 5 ostatniego protokłu wniósł brat Cyplik takowa brzmi: jeżeli bractwo 
strzeleckie nie zakupi gruntu pod strzelnicę natomiast miasto natenczas owe 30.00zł 
wpłacone przez członków bractwa będą zużytę na urządzenie strzelnicy. Brat Ratajski 
zamienił królewskie za cene 270 zł i kaucję 20.00zł i tu panów i tu panów Miezkańców 
zwoła na dzień 29 i 30 maja i 3 czerwca. Następnie przeczytał brat sekrt. warunki 
dzierżawy, potem przystąpiono do wydzierżawienia bufetu. 
Licytacja bufetu 
Ratajski 30zł, Ziembowski 50 zł, Ratajski 60 zł, Ziembowski 70 zł, Ratajski 75 zł, 
Ziembowski 100 zł, Ratajski 101 zł, Ziembowski 120, Ratajski 121, Ziembowski 125, 
Ratajski 126, Ziembowski 150. Bufet przybito bratu Ziembowskiemu za cenę 150 zł jako 
najwięcej dającemu. Brat Kolendowicz jako sam licytujący otrzymał porcelanę za cenę 20 zł 
tak samo pierniki za cenę 10 zł. Takowe zostało jemu przybite  

KP1 strona 182 [29.04.1928 cd., 29.05.1928] 

Tarcz zakładną wydzierżawiono bratu Konarskiemu za 10.00 zł, pojedynczy sczał z 
własnem napojem kosztuje 0.20 gr. Starszy brat Niedzielski dostarczy tarcz strzelacka za 
cene 20.00 zł. Zamuwienie dołowego uskuteczni brat cechmistrz Kierblewski.  
Składek kwart. za rok 1927 33.00 zł Kwartalnego za rok 1928 sciągnieto 70.50 zł. Brat 
cechmistrz zaproponował tarcz 10. piersczeniową propozycja upadła. Sprawę 
przefasowania kapeluszy załatwi brat Łukowski. Brat Komendant Banaszyński prosi zarząd 
o zwolnienie na czas nieograniczony od sczynności komendanta, na jego zastępce wybrano 
jednogłośnie brata Rybaka, który zastępsto przyją 
Sprawa karabinów i naboji przyzek prezes Cyplik się o takowe postarać Członków było 27. 
O godz. 7.30 brat cechmistrz posiedzenie zamknął. 
p. p. p. 
Kamieński, sekretarz 
 
Książ dn. 29.5.28 
Zarząd Bractwa Strzeleckiego przyjęło wnioski p.p. Dr. Krybusa i p. Döringa na członków 
jednogłośnie przez podanie dłoni. 
Pan Bartsch i  Lindner i Michalski głosili się tagze na członków gdzie przez zarząd przyjęci. 

KP1 strona 183 [15.05.1928, 14.06.1928] 

Książ dnia 15.5.28 r 
Na zebraniu zarządu uchwalono poświęcić tarczę na pierwszy mszy św. w drugie św 
zaprosić gości w osobach p.p. X. prob. Echausta Wentland[?] Blanka[?] Michalski Lindmer, 
Bartz. uchwalono a brat Ziembowski uiścił się zapłata dzierżawy bufetu taksamo brat 
Kolendowicz wydzierżawionych kiosków ściągnąć ma brat sekrt. Od tańca[?] w lesie 
uchwalono 1zł. Następnie brat przewodniczący posiedzenie zamknął o gdz. 21:30 
p. p. p. 
Kamieński, sekretarz 
 
Książ dnia 14.6.1928 
Dzisiejsze posiedzenie zagaił przewodniczący brat Kierblewski o godz. 8 ½ wieczorem. 
Następnie brat skarbnik wypłacił premię Królowi  zł 75. Które zostały wypłacone. Brat 
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Łagodzki zastępuję króla zł 30. Z których zrezygnował. Brat Susiniewicz[?] zł 20 od których 
też zrezygnował w obu wypadkach na fundusz nowej strzelnicy. Brat Cyplik jako II 
marszałek nie był na zebraniu obecny, dlatego premji nie otrzymał. Brat Niedzielski odebrał 
za tarcz zł 20.00. Sprawa kolacji dla muzyków została załatwiona w ten sposób, że 
wypłacono 10 złotych. Brat Józef Weinert proponuje zabawę lataną (zmienne strzelanie) 
Brat Niedzielski proponuje na członka p. Wrońskiego aptekarza. Pan burmistrz załatwię 
doniesienie nowych członków o przyjęciu i składek. Uchwalono przystąpić do Związku. Brat 
przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 10tej 
p. p. p. 

KP1 strona 184 [27.07.1928] 

Książ dnia 24.7.1928 
Dzisiejsze zebranie zarządu zagaił przewodniczący brat Kierblewski o godz. 9:10 
wieczorem. Następnie przeczytał brat sekretarz protokół z ostatniego zebrania zarządu. 
Pana Apterkarza L. Wrońskiego przyjęto jednogłośnie na członka. Zarząd  projektuje 
urządzić latową zabawę (proponuje strzelanie) na dzień 12 sierpnia w razie niepogody 
tydzień później. Projektuje się urządzić jedno proponuje strzelanie a nagrody z karabinów i 
jedna proponuje strzelanie z wiatrówek. Premjowa tarcz o 20 pierścieniach obowiązują 3 
strzały zaś o najleprzemu strzelanie rozstrzyga największa ilość pierścieni. Komisja 
bufetowa składać się winna z 3 osób przewodniczącem tej komisji wybrano brata Kluppa 
który dobierze sobie resztę członów komisji komisja strzelania składa się z następujących 
braci: J.Cyplika jako przewodniczącego komisji, następnie Józefa Konarskiego Maćkowiaka 
Przemysława i Łagodzkiego. Do komisji koła szczęścia wybrano brata Ratajskiego i brata 
Niedzielskiego resztę członków tej komisji wybiera się na następnem zebraniu. Koszyk 
zgodzi brat Ratajski. Następne zebranie bractwa postanowiono zwołać na poniedziałek dnia 
30 b.m. na godz. 8 ½ wieczorem. Ustalono następujący porządek obrad. 

1. Zagajenie i przeczytanie protokołu z ostatniego zebrania. 
2. Sprawa zmiennego strzelania 
3. Wolne głosy i zamknięcie 

Po ożywionej dyskusji brat przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 11tej Członków 
było obecnych na zebraniu 13. 
p. p. p. 

KP1 strona 185 [30.07.1928] 

Książ dnia 30.7.1928 
Dzisiejsze zebranie Bractwa strzeleckiego zagaił przewodniczący brat Kierblewski o godz. 
8:45 wieczorem następnie brat sekretarz przeczytał protokół z ostatniego zebrania 
zarządu, który zebranie jednogłośnie przyjmuję. 
Do 2) brat przewodniczący objaśnił zebranym sprawę zmiennego strzelania i urządzenia 
latowej zabawy. Zebranie godzi się na urządzenie zmiennego strzelania i latowej zabawy. 
Zebrani godzą się na proponowane przez zarząd komisjię, i wybór akceptują. Na 
przewodniczącego komisji tańca wybrano jednogłośnie brata Doering, reszte członków tej 
komisji dobiera sobie przewodniczący sam do pomocy. Postawienie budów na strzelnicy 
zajmie się brat Ratajski, do pomocy Bractwo dostarczy ludzi, deski na ten cel ofiaruje brat 
Lindner z Boguszyna, zaś drągi i kołki brat Kielacki. Furmanki ofiaruje brat Ratajski i brat 
Klupp. Brat Lindner przyślę stelmacka do postanowienia budów. Brat Szyszka przyślę syna, 
brat Łagodzki jednego człowieka. Brat Niedzielski ofiaruje bractwu jedną nową tarcz bez 
pomalowania. Koszty pomalowania tarczy ofiarował ponieść brat Stanisław Puklafik. 
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Wyznaczenie czasu strzelania do tarczy premiowej postanawia sięzarządowi do 
załatwienia. Brat Kierblewski ofiaruje tarcz starą jako zakładową. Zaproszeniami do Bractw 
Strzeleckich i zamówieniami afiszów jak i rozesłaniem tychże ofiarował się zająć p. 
burmistrz Borys. 

KP1 strona 186 [30.07.1928 cd., 14.08.1928, 27.08.1928] 

Wymarsz do strzelnicy uchwalono na godz. 1.00 po południu. W wolnych wnioskach po 
opszernej dyskusji zamknął brat przewodniczący zebranie o godz. 10tej. Członków było 
obecnych na zebraniu 25. 
p. p. p. 
 
Książ dnia 14.8.1928 
Dzisiejsze zebranie zarządu i poszczególnych komisji zagaił przewodniczący brat 
Kierblewski o godz. 8:30. Następnie przystąpiono do obliczeń zysków i strat. Ogólny dochód 
wynosi 1398.27 rozchód 1082.00 czysty zysk 316.27. 
 
Książ dnia 27.8.28 r. 
Zebranie zagaił brat przewodniczący Kierblewski z następującem porządkiem obrad. 

1. Zagajenie 
2. Przeczytanie prot. ost. zebrania 
3. Sprawa ziemia strzelnicy 
4. Sprawa zmiennego strzelania. Przedłożono rachunek przed komisję 
5. Ogłoszenie stanu kasy. Komisja uchwala rewizję kasy 
6. Złożenie urzędu Cechmistrza. 
7. Sprawa przyjazdu Biskupa 
8. Wolne głosy i zamknięcie 

KP1 strona 187 [27.08.1928 cd., 08.12.1928] 

Przystąpiono do przeczytania prot. Które zebranie przyjęło bez zmiany 
3. Sprawą drzewa ze strażnicy dano przy głosowaniu do dyspozycji zarządu oraz zgodzone 
ma być q przeciągu 8 min dni od brata Kierblewskiego usunięte. 
4. Brat Klupp przedłożył rachunki z bufetu gminnego strzelania które to cechmistrz za 
pozwoleniem przyjął 
5. Brat Skarbnik na życzenie cechmitrza aby zdał stan kasy ogólny i zabawy spowodu 
nieporozumienia wzbrania się zdać i sprawę odłożono 
6. brat cechmistrz Kierblewski złożył urząd cechmistrza jako zastępca figuruje brat 
Niedzielski. 
7. Sprawa biskupa uchwalono wziąć udział 
8. Po wyczerpaniu a obszr. dyskusji brat cechmistrz zamknął posiedzenie o godz. 9:15 
p. p. p. 
Kamieński, sekretarz 
 
Książ dnia 8.12.1928 
Sprawozdanie za rok 1928 
W przeciągu ostatniego roku w Bractwie strzeleckim odbyły się zebrania jak następuje: 
1 walne, 6 zebranie planowanych, 5 zebrań zarządu. W ciągu roku uzgodnione zabawy 
połączone ze strzelaniem w zielone św. I strzelanie zmienne które imponująco wypadło, 
dalej uchwalono zakupienie gruntu pod strzelnicę lub takowej uwzględnienie. Nowych 
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członków przyjęto 5ciu. Łącznie w tym roku bractwo przystąpiło do związku Bractw 
Kurkowych. Bractwo liczy obecnie 52 członków. 

KP1 strona 188 [06.12.1928] 

Książ dnia 6.12.1928 
Walne zebranie zagaił st. brat Niedzielskiego przeczytaniu porządku obrad który bez zmian 
przyjęto przystąpiono do wyboru przewodniczącego walnego zebrania, wybrany został 
jednogłośnie st. Brat Niedzielski. Następnie przeczytał sekretarz Kamieński protokół z 
ostatniego walnego zebrania. Sprawozdanie z kasy zdał brat Weinert dochód 2708,59 
rozchód 2670,25 .Przystąpiono do obozu całego zarządu sprawę nowych statutów na okres 
tszyletni. Proponowano na przewodniczącego pp. Banaszyńskiego i Niedzielskiego, potem 
proponowano dwu minutową przerwę, po takowej zarząd wysuwa kandydaturę p. 
Weinerta, wyżej wymienieni bracia wycofują swoją kandydaturę, potem brat Weinert 
wybrany jednogłośnie na przewodniczącego. Na zastępcę jego proponowano p. p. 
Niedzielskiego Banaszyńskiego i Ratajskiego, dwóch Iszychbraci rezygnuję dlatego 
wybrano brata Ratajskiego sekret. Został jednogłośnie wybrany brat Cyplik jako zastępcę 
prop. Brata Łagodzkiego który zrezygnował natomiast jednogłośnie wybrano brata 
Weinerta z Radoszkowa. Na skarbnika proponowano przez zarząd brata Ulanowskiego zaś 
członkowie brata Kluppa. Brat Klupp został większością głosów wybrany skarbnikiem. 
Głosów było 17 Klupp, 6 Ulanowski  

KP1 strona 189 [06.12.1928 cd.] 

Na ławników wysuwa zarząd dr. Krybusa i p. Niedzielskiego członkowie braci Rybaka i 
Bulińskiego głosów osiągli dr. Krybus 17 Niedzielski 13 gł Rybak 13 gł Buliński 7 gł jedna 
czysta. Zatem wybrano dr. Rzybusa i Niedzielkiego jako ławników. Horążego brata 
Kolendowicza zastąp.  Kopankiewicz. Rewizorów kasy wybrano jednogłośnie braci Rybaka i 
Maćkowiak do sądu honorowego proponowano cechmistrza Weinerta  Bulińskiego 
Łagodzkiego i Jaworskiego.  Tych braci jednogłośnie wybrano. Następnie uchwalono 
wzięcie udziału w introdukcji ks. Proboszcza Piotrowskiego. Brat przewodniczący omówił 
sprawę przystąpienie do związku pośmiertnego i nasze bractwo zostało przyjęte. Na 
urządzenie salki kat proponujei Pan burmistrz aby bractwouchwaliło sumę pieniężną jako 
dat. Bractwo uchwaliło na ten cel 60 zł na dwie raty. Członków było obecnych 28.  Po 
wyczerpaniu dyskusji brat posiedzenie zamknął. 
p. p. p. 

KP1 strona 190 [21.01.1929] 

Książ dnia 21 stycznia 1929 
Dzisiejsze zebranie zarządu zagaił p. J. Weinert na porządku dziennym było  

1. przejęcie urzędowania dotychczasowych członków zarządu. 
2. Sprawozdanie inwentarza rachunkowego 
3. Wolne wnioski 

Do I. W nieobecności zastępcy cechmistrza oddał p. Antoni Buliński insygnia królewskie 
cechmistrzowi J. Weinertowi i to 1 łańcuch królewski, 1 łańcuch dla wicekróla, 8 
pojednyczych medali na wstążkach, 1 szarfa czerwona. Oprócz tego znajduje się 
wszystkiego:  1 skrzynia, 1 szarfa dla dorosłego, 1 litewka czerwona, 4 pałki, 1 dzwonek, 4 
trodle, 1 żołta szarfa, 1 szarfa wypożyczona, 1 szarfa różowa, 1 szarfa żałobna, 1 welon 
żałobny, 10 karabinów, 1 chorągiew bractwa, Ponadto znajduję się: naboje do karabinów u 
sekr. Cyplika, 3 złote w domu katolickim, 2 stojaki do garderoby w domu bractwa, 1 latarnia 
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u p. Kęskiego, 1 karabin u pana Bulińskiego. Na razie zatwierdza się brak 3 medali 
pojedynczych na wstążkach, karabin, oraz jedne pałasz. 
W magistracie znajduje się równierz 1. wałek 

KP1 strona 191 [21.01.1929 cd., 01.05.1929] 

drutu kolczastego i jeden wałek drutu zwykłego i pewna ilość drzewa i kołków. Kasę 
przyjmuję p. K. Klupp osobno odp. J. Weinerta. Sekretarz przejmuję następujące książki: 1 
protokularz, 1 Książkę strzałową, 1 tekę akt, 1 starą książkę protokularza po 
przemysłowcach, 1 stempel z pieczęcią, 1 traktat wzorowy 
Do III. Zarząd przystąpi niezwłocznie do dokładnego sprawdzenia całego inwentarzu 
towarzystwa i sporządzi całościowy spis w osobnej książce inwentarzowej 
p. p. p. 
Przewodniczący K. Klupp 
Borys 
Cyplik 
 A. Kamieński, sekretarz 
 
Książ dnia 1.5.29 
Na dzisiejszym zebraniu zarządu zdał p. J. Weinert kasę nowo wybranemu skarbnikowi p. 
K. Kluppowi. P Klupp przyjmuje: 

1. Gotówkę  51.34 
2. 1 Książeczkę dep.  1292.72 
3. 1 Książeczkę kas. 11.07 
4. Razem 1355,13 zł 

Książki kasowe sprawdzono i uzgodniono. Prezes potwierdza 
p. p. p. 
Cyplik 
Klupp 
Weinert 
Borys 

KP1 strona 192 [01.05.1929, 03.05.1929] 

Książ dnia 1 maja 1929 
Na dzień dzisiejszy zwołano zebranie zarządu Bractwa strzeleckiego w sprawie urządzenia 
tegorocznej strzelnicy. Uchwala się jednogłośnie urządzenie strzelnicy w drugie święto 
zielonych świąt, trzecie święto i niedziele. Zebranie Bractwa zwoła się na piątek dnia 3 b. m. 
o godz. 4tej po południu w lokalu p. Bulińskiego 
p. p. p. 
J. Weinert 
Cyplik 
W. Ratajski 
 
Książ dnia 3.5.29 
Dzisiejsze zebranie Bractwa Strzeleckiego zagaił przewodniczący p. J. Weinert. Na porządek 
obrad było: 

1. Zagajenie 
2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania 
3. Sprawa urządzenia strzelnicy 
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4. Wolne głosy i zamknięcie 
Do I. Protokół ostatniego zebrania przeczytał sekretarz który bez zmiany przyjęto. 
Do II. Zebrani uchwalają jednogłośnie urządzenie strzelnicy i to w drugie święto zielonych 
świąt trzecie święto i ostatnią niedziele. Muzykę zamówi zarząd. Premie dla króla wicekróla 
i marszałków uchwalono następujące Król 150 zł, Wicekról 75 zł, I Marszałek 50 zł, II 
Marszałek 25 zł. 

KP1 strona 193 [03.05.1929 cd.] 

Za taniec pobierać się będzie zł 1,- za wieczór. Tańcem i zbieraniem gotówki zajmą się pp. 
I święto Kamiński i Śmieszewicz 
II     ” Łukowski i Tułasa 
III    ” K. Krajewski i Piasecki 
Do biura [...] zgłosili się dobrowolnie pp. Kamiński (pomaga w drugie święto) Śmieszewicz 
(trzecie święto) 
Zebranie uchwala jednogłośnie urządzenie balu królewskiego w ostatnią Niedzielę. W 
pierwsze dwa dni pozostaje się w lesie do godz 9tej zaś w ostatnią niedzielę do godz 8½. 
Bal królewski może trwać najpóźniej do godz 10.45 poczem następuje zabawa taneczna. 
Wstęp na bal jest bezpłatny. Członkowie mają prawo przyprowadzić ze sobą żonę i dzieci 
(nieżonatych i niezamężnych). Liste gości ustala Zarząd. Każdy członek ma prawo zgłosić 
Zarządowi osoby mające być zaproszone na bal i to najpóźniej w drugie święto wieczór. 
Nieotrzymanie zaproszenia równa się odmowie. 
Kolejność i rodzaj toastów na balu królewskim ustala Zarząd do czego winni się członkowie 
zastosować. Będące w posiadaniu Bractwa 300 naboji rozda się pomiędzy członków po 5 
sztuk za zapłatą zł 2.00 
Przy wolnych głosach zciągał p. Kasjer kwartalne  

KP1 strona 194 [03.05.1929 cd., 05.05.1929] 

Kwartalne za rok 1928 całkowite wpłynęło zł 124.50 
Zaległe składki ściągnie p. Kasjer regularną listą i każdy członek jest zobowiązany zaległość 
uregulować. 
p. Prezes rozdał członkom kart legitymujące związek. 
Przy wolnych głosach stawił sekretarz wniosek ażeby p. Komendant podał ilość karabinów  
celem wpisania ich do zestawienia inwentarza. Po wyczerpaniu porządku obrad i dyskusji 
zamknął p. przewodniczący zebranie. Członków było obecnych 24. 
p. p. p. 
Borys, przewodniczący 
Cyplik, sekretarz 
 
Książ dnia 5 maja 1929 r. 
Protokół licytacyjny 
Po odczytaniu warunków wydzierżawienia przystąpiono do licytacji 

I. Wyszynk: jako trzech najwięcej dających są: W. Ratajski zł 160, K. Klupp zł 165, W. 
Ratajski 170zł, 

II. Porcelana: St. Stojan zł 110, Pacel 111 zł, St. Stojan 115 zł 

KP1 strona 195 [05.05.1929 cd.] 

III. Pierniki: St. Stojan 50 zł, Edward Kolendowicz 60 zł, St. Stojan 70 zł,  
IV. Strzelanie: Kolendowicz zł 62, Ulanowski 63 zł, Kolendowicz 64 zł. 
V.  Tarcz dzierżawę: pp. Marczak Józef zł 20, Banaszyński 19, Marczak 18, 
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zarząd załatwia następujących reflektantów: wyszynk panu Ratajskiemu za zł 170, 
Porcelany St.Stojan 115 zł, Pierniki Stojan 70 zł, Strzelanie  Edward Kolendowicz 64 zł, 
Tarcza Marczak 18 zł 
p. p. p. 
Wojciech Ratajski 
Cyplik 
Stojan 

KP1 strona 196 [13.05.1929] 

Książ dnia 13.5.1929 
Zebranie zarządu bractwa strzeleckiego zagaił p. Weinert na porządku dziennym obrad 
było ustalenie przebiegu uroczystości zielonoświątkowych.  Uchwala się następujący 
program. 
1. O godz. 8:15 zbiórka u pana Bulińskiego i wymarsz na sąsiedztwo 
2. O godz. 12:30 wymarsz po króla kurkowego i odmarsz na strzelnicę. Porządek pochodu: 

Muzyka, komendant, Statutowcy, zarząd i zapr. goście, porucznik oddział członków z 
bronią i bez broni. Mowę powitalną wygłosi za strzeleckiego wygłosi ks. Proboszcz 
Piotrowski. 

3. We wtorek zbiórka o 12:30 i wymarsz do strzelnicy. O godz.7mej wieczorem zdjęcie 
tarczy królewskiej i proklamacja króla, wicekróla i dwóch marszałków 

4. W niedzielę dnia 26 b. m. zbiórka o godz. 12.30 i wymarsz na strzelnicę. O godz. 8:30 
wieczorem odmarsz do domu. Odprowadzenie tarczy. 

5. O godz. 11tej zabawa tanezna na sali p. Bulińskiego udział biorą członkowie  i 
zaproszeni przez zarząd gości. Podczas uczty wygłosi się następujące honory: 
I na Rzeczpospolitą p. Burmistrz Borys 
II na cześć Króla Kurkowego ks. Prob. Piotrowski 
III na cześć wicekróla prezes p. Weinert 
IV na ncześć gości sekr. Cyplik 
V na cześć marszałków p. Banaszyński 

W końcu uchwalono wyszykować starą skrzynie bractwa instruktorowi p. W. 
Kaźmierczakowi do przechowywania w niej różnych obecnych przedmiotów oraz zezwala 
się na wstawienie 

KP1 strona 197 [13.05.1929 cd., 23.05.1929] 

karabinów P. W. do kasy bractwa 
Klucze od kasy otrzymuje komendant bractwa i instruktor P. W. 
p. p. p. 
Banaszyński 
Klupp 
Cyplik 
W. Ratajski 
 
Książ dnia 23.5.1929 
Zebranie zarządu zagaił prezes p. Weinert. Na porządku dziennym było: 

1. Sprawa balu królewskiego 
2. Przyjęcie nowych członków 
3. Wolne głosy i zamknięcie 
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Do I. Zarząd z porozumieniem Króla Kurkowego ustala następującą listę gości na bal 
królewski:  
pp. Baranowski  Książ-Dworzec 
Marian Tułasa    ” 
Kazimierz Łukowski z żoną 
Stefan  ” ” 
M. Ankowiak[?] okrg. Książ z nażeczoną (Filipek) 
 Jan Nowak organista Książ z żoną 
Majorkowski student Książ 
Gondek 
Fingerholz 
Teofil Saeman z żoną Książ 
Jan Saemann  Książ 
M. Woydzienka        ” 
 Elżbieta Kęska        ” 
Garbarczykówne     ” 
Makowiecki i Makowiecka[?] Książ (młodzi)  
Świątkowna Książ 
Świtalski Brzóstownia 

KP1 strona 198 [23.05.1929 cd.] 

Do II. Na członków zgłosili się: 
1. Ks. proboszcz Ignacy Piotrowski 
2. Jan Piotrowski obywatel z Książa 
Wyżej wymienieni zostali jednogłośnie na członków Bractwa przyjęci, z tem że p. Jan 
Piotrowski nie płaci wstępnego tylko składkę. 
Do III. Przy wolnych głosach przedłożył p. prezes Weinert wniosek p. Komendanta 
Banaszyńskiego, dotyczący zachowania się horążego p. Kolendowicza w dniu 21. bm. przy 
wymarszu. 
Tło sprawy było następujące: 
p. Kolendowicz zjawił się w wyżej wymienionym dniu do wymarszu w ostatniej chwili i w 
nietrzeźwem stanie, tak dalece, że podczas marszu się zataczał co robiło ujemne wrażenie. 
W lesie zaś zrzucił horągwią trzykrotnie p. Komendantowi czapkę z głowy. 
Za niewłaściwe zahowanie się p. Kolendowicza uchwala Zarząd większością głosów 
(głosował 5ciu a 2 wstrzymało się od głosowania) udzielić p. Kolendowiczowi pisemną 
ostrą naganę. 
Łagodną tę karę wymierza się dlatego, że Kolendowicz prowadził się dotąd beznagannie. 
p. p. p. 
J. Weinert, prezes 
W. Ratajski 
Klupp 
Borys 
J. Niedzielski 
Banaszyński 
Br. Schlafke 
Cyplik, sekretarz 
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KP1 strona 199 [02.06.1929] 

Książ dnia 2.6.1929 r. 
Dzisiejsze zebranie Zarządu zagaił p. J. Weinert. Na porządku dziennym było: 
1. Zestawienie dochodów i rozchodów z odbytej strzelnicy. 
2. Wypłacenie premji 
3. Przyjęcie nowych członków 
4. Wolne wnioski. 
Do I. Ogólny dochód wynosił: 

1. Bufet  zł    170.00 
2. Porcelana  ”   115.00 
3. Pierniki  ”      70.00 
4. Strzelanie  ”      64.00 
5. za taniec w lesie ”   121.50 
6. za sprzedane naboje   115.20 

(własność Bractwa) 

   zł   655.70 
7. składki kwartalne     319.25 
8. wstępne        60.00 

Razem dochód:   1034.95 
Ogólny Rozchód wynosił: 

1. Rk. p. Marczak za dostarczenie tarczy   zł     18.00 
2.   ” p. Mielcarek za muzykę    ”   280.00 
3.   ” Skałecki – dołowy     ”     25.00 
4.   ” Wojciechowski za ławki    ”     19.50 
5.   ” za przywiezienie i odwiezienie ławek do Śremu ”     10.00 
6. ” p. Weinert      ”       2.40 
7. ” p. Cyplik      ”     27.10 
8. ” p. Schlafke      ”       0.82 

       Rozchód:   382.82 

Premje: 
1. p. Br. Schlafke (król)       150.00 
2. p. Lindner (wice król)         75.00 
3. p. Śmieszewicz I marszałek        50.00 
9. p. Szyszka Fr. II marszałek         25.00 

          682.82 

KP1 strona 200 [02.06.1929 cd.] 

Dochód ogólny  zł  1034.95  
Rozchód     ”         682.82  
                                        352.13  
Dochodzi zrezygnowana premia „Lindnera” 
              75.00 
ogólna nadwyżka zł 427.13 
Z powyższej nadwyżki uchwala się przelanie zł 400 na fundusz zakupienia strzelnicy. 
Do III. Na członka przyjęto jednogłośnie p. Stefana Łukowskiego z Poznania. Pan St. 
Łukowski wpłacił przez p. Burmistrza Borysa na fundusz zakupienia strzelnicy zł 50.00 
Do IV. Sprawę nowej strzelnicy zareferował p. Weinert i podał wynik kalkulacji i p. Juana. 
Następnie przedłożył pan Weinert sprawę wzięcia udziału Bractwa naszego w zjeździe 
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delegatów( wszechpolski kongres) w Poznaniu który się odbędzie w dniach 22/6 – 7/7/29. 
Zarząd proponuję wysłać tam najlepszyszch strzelców za zwrotem opłaty kasy 
strzelniczych. Zarząd uchwala zakupienie nowego drzewa do obszaru oraz przerobienie i 
uzupełnienie płótna sztandaru przez wycięcie na stronie odwrotnej herbu oraz napis: 
Bractwo Strzeleckie w Książu rok założenia 1818. Na stronie pierwszej wokół tarczy napis: 
„Ćwicz oko i dłonie ku chwale ojczyzny i jej obronie” 
p. p. p. 
J. Weinert, przewodniczący 
W. Ratajski 
Borys 
Klupp 
Schlafke 
J. Niedizelski 
Fr. Szyszka 
J. [...] 
Cyplik, sekretarz 

KP1 strona 201 [23.01.1930] 

Sprawozdanie za rok 1929 
W roku 1929 odbyło się 1 zebranie planowe i 1 zebranie zarządu. W ciągu roku urządzono 
jedno strzelanie zielonoświątkowe, połączone z balem królewskim. Członkowie tow. Brali 
udział w uroczystościach podokręgu w Barku. W roku 1929 przyjęto 3 nowych członków, w 
roku 1929 wstąpiło 3 członków. Na rok 1930 przechodzi 52 członków. W tym  1 członek 
honorowy. 
 
Książ dnia 23.1.1930 
Walne zebranie bractwa strzeleckiego zagaił prezes. P. J Weinert. Porządek obrad walnego 
zebraniabył następujący: 

1. Zagajenie i wybór przewodniczącego 
2. Sprawozdanie zarządu i sekretarza i skarbnika 
3. Wybór członków zarządu 
4. Ściągnięcie składek 
5. Wolne głosy i zamknięcie 

Na przewodniczącego walnego zebrania wybrano jednogłośnie p. Burmistrza  Borysa. 
Do II. sprawozdanie za rok 1929 zdał sekretarz J. Cyplik oraz skarbnik p. Konrad Klupp. 
Ogólny dochód za rok1929 wyniósł 3107,88 zł rozchód 1205.05 stan kasy na 31.12.1929 – 
1902.86 
Następujący przez wybranie dwóch członków zarządu 

KP1 strona 202 [23.01.1930 cd., 24.04.1930] 

W. Ratajskiego i Stanisława Weinerta wybrano ponownie jednogłośnie w dotychczasowem 
charakterze.  
Do III. składek zebrano zł 76.50 
Przy wolnych głosach stawił p. Niedzielski wniosek, ażeby w pszyszłości Bractwo 
fundowało każdorazowemu Królowi Kurkowemu medal. Pan W. Ratajski wnosi, ażeby 
Zarząd zaprowadził kwitarjusze składek, co przyczyni się do pilniejszego płacenia i 
ściągania tychże. W końcu poruszono sprawę zabezpieczenia dołowych od wypadku, którą 
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to sprawą zajmie się Zarząd. Po wyczerującej dyskusji zamknął p. przewodniczący zebranie. 
Członków obecnych było 28. 
p. p. p. 
J. Weinert, przewodniczący 
J. Cyplik, sekretarz 
 
Książ dnia 24.4.1930. 
Zebranie Zarządu Bractwa Strzeleckiego zagaił prezes p. Weinert. Na porządku dziennym 
była sprawa urządzenia strzelnicy zielono świątecznej.  
Uchwala się urządzenie strzelnicy jak roku ubiegłem. Zebranie ogólne woła się na dzień 27 
b. m o godzinie 7.30 wieczorem do lokalu p. Bulińskiego. 
p. p. p. 
J. Weinert, przewodniczący 
J. Niedzielski 
W. Ratajski 
Borys 
J. Cyplik, sekretarz 

KP1 strona 203 [28.04.1930] 

Książ dnia 28.4.30 
Zebranie Bractwa Strzeleckiego zagaił prezes p. J. Weinert, z następującym porządkiem 
obrad: 
1. Zagajenie i odczytanie protokołu z ostatniego zebrania 
2. Sprawa urządzenia strzelnicy 
3. Wolne głosy i zamknięcie. 
Do I. Przeczytany protokoł z ostatniego zebrania przyjęto jednogłośnie bez zmiany. 
Do II. Zebranie uchwala jednogłośnie urzadzenie strzelnicy na warynkach zeszłorocznych.  
Jako nowość uchwala się fundowanie medali każdorazowemu Królowi Kurkowemu i 
strzelcowi z największą ilością obręczy, z kasy Towarzystwa. 
Wydzierżawienie [...] bud nastąpi w pierwszej połowie maja. 
Do III. We wolnych głosach przedłożył Zarząd zaproszenia z Bractw z Jarocina, Wrześni i 
Radości[?], zachęcając członków do wzięcia udziału.  
Obszerna dyskusja wywiązała się z powodu niedostarczenia przez p. Komendanta spisów 
karabinów i pałaszy, będących własnością Bractwa. 
PanKomendant przyżekł żądany spis dostarczyć. 
Pan Klupp zebrał 49.- zł składek 
Po wyczerpaniu dyskusji zamknął p. prezes zebranie o godz. 9tej. Członków obecnych było 
15.  
p. p. p. 
J. Weinert, przewodniczący 
J. Cyplik, sekretarz 

KP1 strona 204 [18.05.1930] 

Książ dnia 18 maja 30 r. 
Protokół licytacyjny.  
Na dzień dzisiejszy zwołano kurendą zebranie Bractwa celem wydzierżawienia bud na 
uroczystości zielono świąteczne. Po odczytaniu warunków wydzierżawienia rozpoczęto 
licytację 
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I. Wydzierżawienie wyszynku: trzech najwięcej dających: 
1. Stanisław Ratajczak 190 zł 
2. Michał Nowak 195 zł 
3. Wojciech Ratajski 200 zł 

II. Porcelana: trzech najwięcej dających: 
1. Konrad Klupp 50 zł 
2. Edward Kolendowicz 83 zł 
3. Maksymilian Ulanowski 84 zł 

III. Pierniki: trzech najwięcej dających: 
1. K. Klupp 40 zł 
2. M. Ulanowski 60 zł 
3. Edward Kolendowicz 62 zł 

IV. Strzelanie: trzech najwięcej dających: 
 

KP1 strona 205 [18.05.1930 cd., 19.05.1930] 

pp. K Krajewski 33 zł, Fr. Pacel 35 zł, K. Klupp 40 zł,  
Tarcze: (dostawa) W. Ratajski zł 30, Marciniak zł 21, Śmieszewicz 10 zł.  
Zatwierdzenie następujących reflektantów:  
wyszynk Stanisław Ratajczak zł 190 
porcelana Edward Kolendowicz 83 zł 
Pierniki Edward Kolendowicz 62 zł 
Strzelanie Konrad Klupp 40 zł 
Tarcz p. Śmieszewicz 60 zł 
 zarząd: 
 Cyplik, Klupp, J. Niedzielski, Schlafke, Borys, W. Ratajski, M. Ulanowski  
dzierżawcy:  
Edmund Kolendowicz, St. Ratajczak 
 
Książ dnia 19.5.30 
Zebranie zarządu zagaił prezes J. Weinert porządek obrad: 

1. Przyjęcie nowych członków 
2. Zamówienie muzyki 
3. Zamówienie dołowego 

Do I. Na członków nowych zaproponowano p. Stanisława Ratajczaka (proponował 
Ratajski), Stanisława Kuczyńskiego (proponował Weinert), Stanisława Kościelniaka 
(proponował Klupp), Teofila Taemanda (proponował Klupp) 

KP1 strona 206 [19.05.1930 cd., 09.06.1930] 

Wymienionych panów przyjęto jednogłośnie na członków bractwa. 
II. Upoważnia się p. prezesa do zamówienia zgodzenia Muzyki za cenę do 320,- zł. 
III. Na dołowego zgodzono Cylarza[?] za 20,- zł 
p. p. p. 
Cyplik 
J. Weinert 
Klupp 
J. Niedzielski 
Borys 
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Schlafke 
Ratajski 
Książ, dnia 6.6.1930 
Dzisiejsze zebranie Zarządu zagaił prezes p. J. Weinert. Na porządku obrad było: 

I. Wypłacenie premji 
II. Ustalenie programu balu królewskiego 

Do I. Premje wypłacono: 
pp. 1. M. Ziembowski zł 150,- 
2.  St. Schlafke   ”    75,- 
3. Jan Cyplik   ”    50,- 
4. Jan Niedzielski  ”    25,- 
pokwitowanie: odebrał M. Ziembowski, St. Schlafke, J. Cyplik 

KP1 strona 207 [09.06.1930 cd.] 

Do II. Program balu królewskiego jest tak samo jak w roku ubiegłym. Zarząd zaprosi 
następujących gości: 

1. Michał Cyplik 
2. Adam Szubert – Książ 
3. Bronisław Kolendowicz – Książ 
4. Stanisław Wawrzyniak – Mchy 
5. Motkowski – Kołacin 
6. Kazimierz Wawrzyniak – Kołacin 
7. Jan Toffel – Mchy 
8. Świtalski – Brzóstownia 
9. Bajon – Chwałkowo 

Mowy okolicznościowe wygłoszą: 
Na rzeczpospolitą Dr. Krybus 
Na cześć Króla Kórkowego ks. proboszcz Piotrowski 
Na cześć wicekróla J. Weinert 
Na cześć marszałków St. Banaszyński 
p. p. p. 
J. Weinert, przewodniczący 
Klupp 
Krybus[?] 
M. Ziembowski 
St. Schlafke 
Cyplik, sekretarz 
 
Książ dnia 19.5.1930 
Zestawienie dochodów i rachunków z odbytej strzelnicy w roku 1930 
Dochody:  
1. Dzierżawa budy 200 zł,  
2. Kolendowicz porcelana 83 zł,  
3. Kolendowicz pierniki 62 zł,  
4. Klupp strzelanie, do tarczy 107,50 

R: 492.50 
Kwartalne  403.00 
Dochód       895.50 zł. 
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 Rozchód  689.20.  
Nadwyżka 206.30.  
Rozchód:  
1.  Zezwolenie pociągu 5.00 
2.  Muzyka 320,00 
3.  Wałowy (Ciastaczek) 20,00 
4.  Za korki 14.00 
5.  Na tarcz 10.00 zł  
7.  Br. Cyplik 20.20  
8.  premia Król 150.00 zł  
9.  premia wicekról 75.00 zł 
10. premia I marszałek 50.00 
11. premia II Marszałek 25.00 
razem 689.20zł 
Cyplik, Klupp, J. Weinert, Niedzielski 

KP1 strona 208 [26.04.1931] 

Sprawozdanie za rok 1930 
W roku 1930 odbyło się jedno zebranie walne oraz 2 zebranie zwyczajne i 4 zebrania 
zarządu. W ciągu roku urządzono jedno strzelanie zielono-świąteczne połączone z balem 
królewskim. Nowych członków przyjęto 6. Wystąpiło 0 na rok 1931 przechodzi  52 
członków zwyczajnych 1 członek honorowy. 
p. p. p. 
J. Weinert, prezes 
Cyplik 
 
Książ dnia 26.4.1931 
Dzisiejsze walne zebranie bractwa strzeleckiego zagaił p. J. Weinert z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i wybór przewodniczącego walnego zebrania 
2. Sprawozdanie zarządu a) sekretarz b) skarbnik 
3. Wybór dwóch członków zarządu 
4. Sprawa urządzenia strzelnicy 
5. Zebranie kwartalnego 
6. Wolne głosy i zamknięcie 

Do I. Na przewodniczącego walnego zebrania wybrano jednogłośnie p. J. Weinerta 
Do II. Roczne sprawozdanie z dotychczasowej działalności zdał sekretarz J. Cyplik oraz 
skarbnik K. Klupp Ogólny dochód na 31.12.1930 

KP1 strona 209 [26.04.1931 cd.] 

wynosił: zł 3079.53 ogólnych rozchód 722,85. Kasa 2356.68 
Walne zebranie przyjmuje sprawozdanie zarządu do wiadomości i udziela pokwitowania. 
Do III. W miejsce wybranego członka zarząd J. Cyplika oraz p. K. Kluppa którzy z powodu 
wyporządzenia się do Śremie dobrowolnie ustąpił, wybrano jednogłośnie sekretarza J. 
Cyplika ponownie zaś na Skarbnika p. Rybaka Szczepana. 
Do IV. Uchwala się urządzenie strzelnicy na warunkach zeszłorocznych 
Do V. Kwartalnego zebrano zł 97.50 
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Do VI. We wolnych głosach poruszono sprawę zakupienia nowej strzelnicy oraz kilka 
innych spraw jak przystępowanie komendy do chwili obecnej unormowania przepisów w 
pochodach i uroczystościach kościelnych, zbieranie szczególnych składek, oraz pościąganie 
w terminie do wymarszu zielono-świątecznego wszystkich zaległości składkowych. Na 
jubileusz 50letniego obchodu założenia kółka rolniczego w Książu wydelegowano pp. 
Kolendowicza, Marczaka i K. Krajewskiego. Członków obecnych było26. 
p. p. p. 
Cyplik 
Kolendowicz 
Rybak 
Krajewski 
Maćkowiak 

KP1 strona 210 [05.05.1931] 

Książ dnia 5 maja 1931 
Protokół licytacyjny 
Na dzień dzisiejszy zwołano kurendą zebranie bractwa strzeleckiego w celu 
wydzierżawienia bufetu, pierników, porcelany, i strzelanie na czas trwania tegorocznej 
strzelaniny która się odbędzie w dniach 25.V i 26.V 1931 r. 
Po odczytaniu warunków rozpoczęto licytację 
I. Wydzierżawienie bufetu  
jako trzech najwięcej dających są: 
pp. 
1. ……………………. zł 
2. ……………………. zł 
3. ……………………. zł 
II. Porcelana: jako trzech najwięcej dających są: 
1. ……………………. zł 
2. ……………………. zł 
3. ……………………. zł 
III. Pierniki: jako trzech najwięcej dających są: 
1. p. Piasecki      zł 
2. ……………………. zł 
3. ……………………. zł 
Strzelanie jako trzech najwięcej dających są: 
1. ……………………. zł 
2. ……………………. zł 
3. ……………………. zł 
Tarcze (dostawa) najniższa oferta 
1. Piasecki  20 
2. Banaszyński  15 
3. ……………………................. 

KP1 strona 211 [05.05.1931] 

Potwierdza się następujących reflektantów którzy zgodzili się  
Wyszynk: P. K. Roguniak 
Porcelanę: p. Edward Kolendowicz 
Pierniki: p. Stefan Piasecki 
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Strzelanie: p. Paul 
Tarcze: p. St. Banaszyński 
p. p. p. 
zarząd:  
Cyplik 
Weinert 
Rybak 
Niedzielski  
własnoręczny podpis dzierżawców: 
Banaszyński 
Piasecki 
E. Kolendowicz 
Roguniak 
Paul 
 
Książ dnia 5.5.1931 
Na dzisiejszym zebraniu zarządu zgodzili się na członków pp. Kazimierz Roguniak z Książa i 
Kazimierz Wawrzyniak z Chwałkowa Kość. Oboje panowie zostali jednogłośnie na 
członków bractwa przyjęci. Składek zapłacili 20.00, wstępnego 10 zł 
p. p. p. 
J. Weinert 
Cyplik 
J. Niedzielski 
Banaszyński St. 
Rybak 
 
Książ dnia 7.5.1931. 
Zebranie Zarządu zagaił p. J. Weinert. Na porządku dziennym było zamówienie Muzyki. 
Zarząd przyjmuje ofertę orkiestry Chóru Kościelnego w miejscu za cenę zł 210 – dwieście 
dziesięć złotych. 
p. p. p. 
J. Weinert 
Cyplik 
Rybak 
Banaszyński 
J. Niedzielski 
Nowak[?] 

KP1 strona 212 [26.10.1931] 

Książ dnia 26.10.31 
Zebranie zarządu bractwa strzeleckiego zagaił prezes p. J. Weinert. Na porządku dziennym 
była sprawa zakupienia gruntu pod nową strzelnicę. Ponieważ p. Jacanowie ma zamiar 
obecnie grunt pod nową strzelnicę sprzedać. Wybiera się w tym roku komisję z p. Borysa, 
ks. Piotrowskiego, J. Niedzielskiego i J. Weinerta do przeprowadzenia transakcji kupna. Do 
wprowadzenia regulaminu wybiera się p. Ks. Proboszcza Piotrowskiego. Edwarda Borysa, J. 
Weinerta, i J. Cyplik. 
p. p. p. 
J. Weinert, przewodniczący 
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Cyplik, sekretarz 
 
Sprawozdanie za rok 1931 
W rok 1931 odbyło się 1 walne zebranie 1 zebranie zwyczajne z 3 zebrania zarządu. 
Bractwo brało udział w pogrzebie pp. Marji Weinertowej oraz w pogrzebie członka 
Bulińskiego i Wojciecha Ratajskiego. Bractwo urządziło jedno strzelanie zielonoświątkowe. 
Członków było na dzień 31.12.31 47 
p. p. p. 
J. Weinert 
Cyplik, sekretarz 
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KSIĘGA II – 1932-1947 

KP2 strona 7 [03.02.1932, 01.03.1932] 

Książ dnia 3 lutego 1932 
Zebranie zarządu Bractwa Kurkowego zagaił prezes pp. J. Weinert z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Sprawa zakupienia nowej strzelnicy 
2. Wolne wnioski 

Do I. Uchwala się zakupienie 6 mórg pod budowę nowej strzelnicy za cenę zł 400 morga 
zalesiona, za 100 zł morga niezalesiona. Kasa Bractwa jest upoważniona do wypłacania 
wszelkich rachunków związanych z kupnem i budową nowej strzelnicy. Zarząd załatwi 
sprawę następujące formalności wstępne: 

1. Wniosek do województwa o zezwolenie na kupno strzelnicy 
2. Wniosek do województwa na zezwolenie wycięcia lasu 
3. Wniosek do wójta o zezwolenie budowy strzelnicy 
4. Wniosek do urzędu kulturalnego celem dokończenia pomiarów. 

Do wykonania planów przycinków zaprosi zarząd p. Moszczyńskiego budowniczego z 
Jarocina. Oprócz tego znajdzie zarząd oferty z firmy K. Gawrota Tartak – parowy Jarocin 
oraz Łoźiński- Śrem na dostawę sztachet rozmiarów 4 x 6 x 150. 
 
Książ dnia 1 marca 1932 
Zebranie zarządu Bractwa Strzeleckiego zagaił p. J. Weinert. Na porządku obrad była 
sprawa zarejestrowania bractwa Strzeleckiego w rejestrze sądowym. Uchwala się 
zarejestrowanie bractwa w rejestrze sądowym. W tym roku zwoła się nadzwyczajne walne 
zebranie Bractwa w środę dnia 2/III/32 o godz. 7:30 wieczorem w lokalu p. A. Bulińskiego. 
Na kapitana prowadzącego 

KP2 strona 8 [01.03.1932 cd., 29.03.1932] 

proponuje zarząd p. M. Ulanowskiego na porucznika p. R. Zwierzchlewskiego. 
 
Książ dnia 29.III.1932 
Zebranie Bractwa Kurkowego zagaił p. J. Weinert. Na porządku dziennym było przyjęcie 
planów budowy strzelnicy. Plany budowy strzelnicy wykonane przez p. Monarszyńskiego 
zatwierdza się. Celem wykonania tańszych kosztem opłotowanie strzelnicy uchwala się 
wyciąć wszystkie zdatne olszyny oraz pewną ilość grubych sosen na deski, regle i słupki. Na 
członka nowego zgłosił się p. Józef Günther z Książa którego zarząd jednogłośnie przyjmuje 
z tem zastrzeżeniem, że p. J. Günther wpłaci do 15.4.32 do kasy bractwa 35 złotych 
wstępnego po 2 zł na budowę nowej strzelnicy i ¼ roczną składkę. Oprócz tego musi nowo 
przyjęty członek sprawić sobie na własny koszt przepisowe umundurowanie. Uchwala się 
zakupić 10000 cegły. 

KP2 strona 9 [10.04.1932] 

Książ dnia 10.4.32 
Zebranie bractwa Kurkowego zagaił prezes p. J. Weinert z następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie 
2. Sprawozdanie z budowy nowej strzelnicy 
3. Ściągnięcie składek 
4. Wolne wnioski 
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Do II) Sprawozdanie dotychczasowego wykonania prac przy budowie nowej strzelnicy zdał 
prezes p. J. Weinert z którego wynika że pracę te postępują planowo naprzód i będą 
wykończone przypuszczalnie na Zielone Świątki. Potem podał prezes do wiadomości, że 
kontrakt kupna terenu pod budowę nowej strzelnicy został zawarty w piątek dnia 8 b. m. u 
notariusza p. Kosowskiego w Jarocinie. Cena kupna wynosi zł 2014 z czego już zapłacone 
1500 zł resztę zaś zł 514 zapłaci do 15.5.32. Prowizoryczny kosztorys budowy strzelnicy 
przedstawił sekretarz J. Cyplik Koszt budowy wynosić będą 3000 zł z tem że sale strzelnicy 
oraz halę restauracyjną wybuduje się na razie prowizorycznie. Ks. Proboszcz Piotrowski 
przemawiał za wykonaniem w bieżącym roku najpotrzebniejszych prac i zastosowanie 
najdalej idącej oszczędności. 
Do III) Składek zebrano zł 87.50, na budowę strzelnicy wpłynęło 60 zł, razem 147.50. 
Do IV) Zarząd zaapelował do członków, ażeby uiścili zaległości składkowe do pierwszego 
½rocza 1932 włącznie oraz do wpłacenie specjalnej składki na budowę nowej strzelnicy. 

KP2 strona 10 [16.04.1932, 27.04.1932] 

Książ dnia 16.4.1932 
Zebranie zarządu Bractwa kurkowego zagaił prezes p. J. Weinert. Na porządku obrad była 
sprawa opłotowania nowej strzelnicy oraz rozpoczęcia kopania nowej strzelnicy i sypanie 
wałów obronnych. Uchwala się oddanie pracy opłotowania p. Śeleckiemu za zmienne 
wynagrodzenie do zł 5.00 natomiast prace ziemne oddaje się p. W. Ratajskiemu z Kiełczyna 
również za obiecane wynagrodzenie od zł 5. Zaprawa do ogrodu będzie 3 mt. szeroka i 
słupek wmurowany. Nad nią napis „Ogród Kurkowego Bractwa Strzeleckiego”. 
 
Książ dnia 27.4.1929 
Zebranie zarządu zagaił prezes p. Weinert. Na porządku dziennym było otwarcie ofert na 
budowę strzelnicy. Oferty nadesłali: 

1. K. Kozak – Książ na złotych 312.45 
2. Edmund Wąsik – Książ na złotych 244.  

Uwzględniono ofertę p. Wąsika jako najtańszą. Jako nowych członków przyjęto 
jednogłośnie pp. Stanisława Nowaka oraz Leona Rumińskiego (oby dwaj bez wstępnego 
albowiem należeli już do bractwa) 

KP2 strona 11 [05.05.1932] 

Książ dnia 5 maja 1932 
Dzisiejsze zebranie Bractwa Strzeleckiego zagaił p. prezes Weinert z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołów z ostatniego zebrania 
2. Przyjęcie nowych członków 
3. Sprawozdanie z budowy nowej strzelnicy 
4. Referat „O Bractwach kurkowych” 
5. Sprawa strzelania zielono –świątecznego 
6. Ściągnięcie składek 
7. Wolne wnioski 

Do 1) Po zagajeniu odczytał sekretarz protokół z ostatniego zebrania który bez zmiany 
przyjęto. 
Do 2) Jako nowych członków przyjęto pp. Stanisława Nowaka i Leona Rumińskiego 
Do 3) Sprawozdanie z dotychczasowego wykonanych prac budowy nowej strzelnicy zdał 
prezes p. Weinert, które zebrani przyjmują do wiadomości. 
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Do 4) Referat „O Bractwach Kurkowych” wygłosił p. Burmistrz Borys, który wysłuchano z 
wielkim zainteresowaniem, bo zawierał wiele ciekawych i nieznanych szczegółów od 
dawniejszych bractw kurkowych. Ks. Proboszcz Piotrowski zaproponował przepisanie 
powyższego referatu i dołączenie go do akt Bractwa. 
Do 5) Strzelanie zielono-świąteczne odłożono z powodu niewykończonych prac na 26 
czerwca b. r. Strzelanie ma trwać od 26/6-29/6/32 
Do 6) Składek ściągnięto 113 zł 
Do 7) W wolnych głosach poruszył brat Niedzielski sprawę sprowadzenia albumu 
pamiątkowego i zaproponował wybór komisji z pp. Burmistrzem Borysem, ks. Prob. 
Piotrowskiem J. Weinertem i J. Cyplikiem którzy zajmą się zakupienie albumu i spisaniem 
historii bractwa. Po obszernej dyskusji zamknął p prezes zebranie. 
Cyplik, sekretarz 

KP2 strona 12 [16.05.1932] 

Książ dnia 16.5.32 
Zebranie zarządu zagaił prezes p. J. Weinert Na porządku obrad przyjęcie nowych 
członków. Na członków przyjęto: 

1. Walentego Kulasika z Książa 
2. Stanisława Falkiewicza z Książa 
3. Stanisława Dobrego z Książa 

Ostatni bez wstępnego albowiem był członkiem w Nowem Tomyślu 
p. p. p. 
Cyplik, sekretarz 
 
Książ dnia 21.5.32 
Zebranie zarządu zagaił prezes p. J. Weinert. Na porządku obrad była sprawa poświęcenia 
nowej strzelnicy i ułożenie programu uroczystości. Uchwala się następujący program: 
Niedziela 26 czerwca b.r. 
O godz. 9:30 zbiórka w lokalu p. Bulińskiego poczem wymarsz najpierw Bractwa po 
sztandar i Króla Kurkowego. O godz. 10:30 wymarsz do kościoła na nabożeństwo i 
poświęcenie tarczy królewskiej. Po nabożeństwie defilada na rynku i powrót do lokalu p. 
Bulińskiego. Od godz. 12-14 przerwa obiadowa. O godz. 14 wymarsz na nową strzelnicę 
tamże powitanie gości, towarzystw, poświęcenie strzelnicy, przemowy okolicznościowe i 
zapoczątkowanie strzelanie do wszystkich tarczy, poprzednio oddanie strzałów 
honorowych. Poniedziałek 27.6.32 o godz. 13 wymarsz do strzelnicy i dalszy w ciąg 
strzelania. Wtorek 28.6.32 o godz. 13 wymarsz do strzelnicy i dalszy ciąg strzelania. O godz. 
18 proklamowanie króla zielono-świątecznego i dwóch rycerzy, poczem śniadanie 
królewskie 

KP2 strona 13 [21.05.1932 cd., 28.05.1932] 

Środa 29.6.32 
O godz. 14 wymarsz do strzelnicy i dalszy ciąg strzelania 
O godz. 18 zakończenie zawodów strzeleckich, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

1. Rozkład tarczy: 
2. Tarcza Królewska zielonoświąteczna. 9 strzałów z oparciem. Strzelają tylko 

członkowie miejscowego bractwa 
3. Tarcza premiowa: Seria 3 strzały z oparciem zł 2 – z prawem dopuszczenia decyduje 

najwyższa ilość pierścieni jednej serii. Wartościowe nagrody (2 stanowiska) 
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4. Tarcza orderowa: seria 5 strzałów zł 3 – bez prawa do kupna. Decyduje najwyższa 
ilość pierścieni. 3 honorowe ordery 

5. Tarcza próbna: 3 strzały 0.50 groszy 
 
Książ dnia 28.5.32 
Zebranie zarządu zagaił p. Weinert na porządku dziennym było: 

1. Obliczenie przypuszczalnych dalszych kosztów budowy strzelnicy 
2. Sprawa zmiany dnia poświęcenia strzelnicy 
3. Zmiana punktu 21 statutu. 

Do 1) Ostatecznie koszty budowy strzelnicy oblicza się na zł……., dochody……….., różnica 
…………. Różnicę zł …… pokryje się z zaciągniętych pożyczek 
Do 2) Uchwala się przełożyć uroczystość poświęcenia nowej strzelnicy na 10,11,12 i 17 
lipca b. r. ( z powodu kongresu bractw kurkowych w Katowicach 26/6 – 3/7.32) 
Do 3) Proponuje się zmianę punktu 21 w tym kierunku: Najlepszy strzał otrzymuje tytuł 
Króla, z następnym tytuł I Rycerza i II Rycerza. Króla otrzyma premie zł 50 i medal 
pamiątkowy. 

KP2 strona 14 [28.05.1932 cd., 29.05.1932] 

Rycerz tylko medale. Kolacją królewską urządza towarzystwo na własny koszt. Wstęp do 
strzelnicy dla dorosłych 0.50 gorszy (dzieci poniżej 14 lat wstęp wolny) towarzystwo 
zaproszone płacą połowę. 
p. p. p. 
Cyplik, sekretarz 
 
Książ dnia 29.5.32 
Nadzwyczajne walne zebranie Bractwa Kurkowego zagaił p. J. Weinert z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i wybór przewodniczącego 
2. Uchwalenie zmiany punktu 21 statutu 
3. Sprawa poświęcenia nowej strzelnicy 
4. Ściągnięcie składek 
5. Wolne wnioski 

Do I. Na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zebrania wybrano jednogłośnie p. J. 
Weinerta. 
Do II. Uchwala się jednogłośnie zmianę punktu 21 statutu w tym kierunku: najlepszy strzał 
otrzymuje tytuł króla kurkowego a dwa następne tytuły I i II Rycerz. Uchwala się 
większością głosów następujące premie: Dla Króla 50 zł, dla rycerzy 0 zł. Kolację królewską 
wyprawia bractwo kurkowego oraz funduje następną. Wstęp do ogrodu uchwala się zł 0.50 
od osoby dorosłej dzieci poniżej lat 14 wstęp wolny. Towarzystwo płacą połowę (dzieci 
członków wstęp wolny) 
Do III. Z powodu odbywającego się w dniach od 26/6 do 3/7/32 kongresu bractw 
kurkowych w Katowicach uchwala się przesunięcie uroczystości poświęcenia nowej 
strzelnicy na 10/7 11/7 12/7 i 17/7/32 
Do IV. Składek ściągnięto zł 154.50 

KP2 strona 15 [29.05.1932 cd., 18.06.1932] 

Po obszernej dyskusji zamknął p. prezes zebranie o godz. 11. Członków obecnych było 27. 
J. Niedzielski, w. prezes 
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p. p. p. 
Cyplik,sekretarz 
 
Książ dnia 18.6.1932 
Zebranie zarządu bractwa strzeleckiego zagaił prezes J. Weinert z następującym 
programem: 

1. Ustalenie dnia wydzierżawienia budów na strzelnicę 
2. Zgodzenie orkiestry 
3. Wolne wnioski 

Do I. Wydzierżawienie budów nastąpi w czwartek dnia 23. B. m. o godz. 8:30 wieczorem w 
lokalu p. A. Bulińskiego. Wydzierżawi się następujące stoiska: 

1. Wyszynk 150 zł 
2. Porcelana 40 zł 
3. Pieczywo 20 zł 
4. Ziółka  20 zł 

Do II. Ofertę chóru kościelnego na dostarczenie orkiestry na czas uroczystości ( 4 dni 
włącznie z balem królewskim) za cenę zł 200 przyjęto z tym zastrzeżeniem że po 
ukończeniu strzelnicy niezwłocznie grać przed domem członków bractwa 
Do III. Po uzupełnieniu zaproszeń i ustaleniu potrzebnych komisji uroczystości oraz 
wyboru delegatów na kongres Kurkowych bractw strzeleckich w Katowicach (delegat p. 
Niedzielski) zamknął p. prezes zebranie. 

KP2 strona 16 [23.06.1932] 

Książ dnia 23.6.1932 
Dzisiejsze zebranie bractwa Strzeleckiego zagaił prezes p. Weinert z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu z ostatniego zebrania 
2. Wydzierżawienie: wyszynku, porcelany, pieczywa i kiełbasków 
3. Wybór poszczególnych komisji na czas uroczystości poświęcenia strzelnicy 
4. Ściągnięcie składek 
5. Wolne wnioski 

Do I) Po zagajeniu przez p. prezes J. Weinerta przeczytał sekretarz protokół z ostatniego 
zebrania który z małą poprawką przyjęto. 
Do II) Wydzierżawienie wyszynku: Jako trzech najwięcej dających stwierdzono: p. 
Stanisław Nowak 225 zł, Antoni Buliński 220 zł, M. Ratajski 210 zł, oddano panu Nowakowi. 
Porcelana: Taksa 40 zł (odkłada się na później), Pierniki: taksa 20 zł p. Edwardowi 
Kolendowiczowi za taksę. Kiełbaski: taksa 20 zł. P. Pacel 60 zł, p. Nowak 58 zł, p. Ratajski 20 
zł, przybicie p. Pacel zatwierdzone do wtorku. 
Do III) Wybrano następujące komisje:  
Strzelmistrz p. J. Śmieszewicz,  
Nadzór dołowych: Ratajczak, [...],  
sekretarze w hali strzelniczej: Kamieński, Marczak, Piasecki, Saemann[?], Kulasik, 
Kościelniak, Maćkowiak, Gawroński.  
Do kasy głównej: Rybak i Dobry,  
do kasy przy bramie: p. Schlafke – Weinert, Szyszka – H[...], Łukowski – Wąsik 
Dwóch gospodarzy: Konarski – Łagodzki. 
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KP2 strona 17 [23.06.1932 cd., 25.08.1932] 

Komisja strzałowa: J. Weinert, Ks. Prob. Piotrowski, J Śmieszewicz, delegacja na dworzu: 
Rybak, Gawroński i Łukowski. 
Do 4) Składek zebrano 18 złotych na budowę strzelnicy 30 razem 48 zł 
Do 5 Po obszernej dyskusji zamknął p. prezes zebranieogodz 11. 
p. p. p. 
Rybak 
Ulanowski 
Piotrowski 
Niedzielski 
Kolendowicz 
Ulanowski 
Cyplik 
 
Książ dnia 25.8.1932 
Dzisiejsze zebranie bractwa kurkowego zagaił prezes p. J. Weinert z następującem 
porządkiem obrad: 

1. Zagajenie 
2. Sprawozdanie kasowe 
3. Sprawa żniwnego strzelania 
4. Ściągnięcie składek 
5. Wolne wnioski 

Do II. Sprawozdanie kasowe z odbytego strzelania zielonoświątecznego zdał p. prezes J. 
Weinert ogólny dochód wyniósł zł 1660.50 rozchód 905.55, różnica 754.95 zebrani 
przyjmują sprawozdanie do wiadomości. 
Do III. Uchwala się urządzenie strzelania żniwnego o godność króla żniwnego i dwóch 
rycerzy. Każdy zwycięża otrzyma medal oprócz tego strzelać się będzie do tarczy 
premiowej o ustalonej nagrodzie. Urządzeniem tej inicjatywy zajmie się zarząd. 
Do IV. Składek zebrano 4.50 
Do V Po obszernej dyskusji zamknął p. prezes zebranie członków było obecnych 22. 
Weinert, prezes 
Cyplik, sekretarz 

KP2 strona 18 [15.11.1932] 

Książ dnia 15.11.32 
Zebranie zarządu Bractwa kurkowego zagaił prezes p. J. Weinert z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Obliczenie dochodów i rozchodów z odbytego strzelania żniwnego 
2. Sprawa wypożyczenia krzeseł innym towarzystwom 
3. Sprawa ewentualnego cięcia drzewa opłotowego 
4. Wolne wnioski 

Do I) Ogólny dochód ze strzelania żniwnego wyniósł 206.80 zł, ogólny rozchód 215.30 
niedobór zł 8.50. 
Do II) Uchwala się wypożyczać krzesła następującym towarzystwom bezpłatnie: Polski 
Czerwony Krzyż, Koło Śpiewackie Polskie, Kółko rolnicze Książ. Wszystkie inne 
towarzystwa płacą za wypożyczenie 5 zł oraz przejmują odpowiedzialność za ewentualne 
uszkodzenia krzeseł. Do wydawania i odbierania krzeseł upoważnia się p. Edwarda 
Kolendowicza za pewnym odszkodowaniem (odebranie ½ rocznej składki) 
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Do III) Uchwala się wyciąć pewną ilość drzewa na pawilon kupiecki i na opał 
Do IV) Wniosków nie było 
Buliński 
Cyplik 

KP2 strona 19 [24.11.1932, 09.02.1933] 

Książ dnia 24 listopada 1932 
Zebranie Bractwa Kurkowego zagaił prezes. P. J. Weinert z następującym porządkiem 
obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołów z ostatniego zebrania 
2. Sprawozdanie z odbytego strzelania żniwnego 
3. Sprawa urządzenia imprezy dochodowej 
4. Wolne wnioski 

Do I. Protokół z ostatniego zebrania przyjęto bez zmiany. 
Do II. Ogólny dochód z strzelania żniwnego wynosił zł 206.80. ogólny rozchód 215,30 
niedobór zł 8.50. 
Do III. Uchwala się urządzić w karnawale zabawę dla członków i zaproszonych gości. 
Urządzeniem tej zabawy zajmie się zarząd po obszernej dyskusji zamknął p. prezes 
zebrania. Członków obecnych było 33. 
A. Buliński 
 
Książ 9.2.33 
Zebranie zarządu Bractwa Kurkowego zgaił w.p. P. Buliński. Na porządku dziennym obrad 
były następujące sprawy. 

1. Sprawa odbioru przez zarząd nowej strzelnicy 
2. Sprawa zabawy karnawałowej. 

Do I. Pan Buliński zakomunikował że w koniec stycznia był p. Kacorek z urzędu 
budowlanego Rawicz celem zbadania budowy strzelnicy i odbioru tejże. Pan Kacorek zalecił 
pewne uzupełnienia przy budowie oraz zmianę. Uzupełnienia przy kulodrzewie uzupełni 
się na wiosnę natomiast sprawę zmiany rachunków polecono p. Bulińskiemu ażeby zwrócił 
się uprzednio do p. Kacorka i poprosił go o wykonanie sprawunku za mniejszą opłatą. 

KP2 strona 20 [09.02.1933, 12.02.1933] 

Do II. Uchwala się urządzenie zabawy karnawałowej we wtorek dnia 21. B. m. członkowie 
płacą wstępne 1 zł członkowie rodziny płacą najmniej 0.50 groszy najwięcej 1 zł 
Antoni Buliński, prezes 
 
Sprawozdanie za rok 1932 
W roku 1932 odbyło się 6 zebrań planowanych 9 zebrań zarządu 1 walne zebranie i jedno 
nadzwyczajne walne zebranie. W roku 1932 odbyła się uroczystość poświęcenia nowo 
wybudowanej strzelnicy przy udziale licznych bratnich towarzystw pozatem urządzono 
jedno strzelanie żniwne i nagrodzono i godność króla żniwnego. W roku 1932 wystąpiło 4 
członków wstąpiło nowych 6 członków. Pozostaje na koniec 51 członków. 
A. Buliński 
Cyplik 
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Książ dnia 12 lutego 1933 
Walne zebranie Bractwa Kurkowego zagaił w. prezes p. Antoni Buliński z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i wybór przewodniczącego zebrania 
2. Sprawozdanie zarządu a) sekretarza b) kasjera 
3. Wybór dwóch członków zarządu 
4. Ściągnięcie składek 
5. Sprawa zabawy karnawałowej 
6. Wolne wnioski 

Do I. Po zagajeniu walnego zebrania i zakomunikowania członkom że prezes Bractwa p. J. 
Weinert swój urząd złożył przystąpiono do wyboru przewodniczącego walnego zebrania. 
Na ogólne życzenie wybrano przewodniczącego w. zebrania p. Antoniego Bulińskiego. 
Do II. Sprawozdanie zarządu za rok 1932 zdał sekretarz J. Cyplik oraz kasjer p. Rybak. 
Ogólny dochód per 31.12.32 wynosił 10674 zł ogólny rozchód 10638.56, kasa 36,01 

KP2 strona 21 [12.02.1933 cd., 02.03.1933, 19.04.1933] 

Do III. W miejsce wybranych dwóch członków zarządu wybrano ponownie jednogłośnie p. 
Szczepana Rybaka i Dr. Maksymiliana Krybusa, 
Do IV. Składek zebrano zł 38 
Do V. Zabawę karnawałową urządzi się we wtorek dnia 21.II.33 
Do VI. Po obszernej dyskusji zamknął p. przewodniczący walne zebranie o godz. 10teh 
członków obecnych było 26. 
A. Buliński, prezes 
 
Książ dnia 2 marca 1933 
Zebranie zarządu zagaił p. Antoni Buliński z następującym porządkiem obrad: 

1. Obliczenie dochodów i rozchodów z odbytej zabawy 
2. Wolne wnioski 

Do 1) Ogólny wchód z odbytej zabawy karnawałowej wynosił zł 56.90 ogólny rozchód 
72.45 niedobór zatem 15.55 zł 
Do 2) Po dyskusji zamknął p. Buliński zebranie 
 
Książ dnia 19 kwietnia 1933 
Dzisiejsze zebranie zarządu zagaił p. Antoni Buliński z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawa uzupełnień w budowie strzelnicy 
2. Sprawa ściągnięcia zaległych składek 
3. Uchwalenie taksy za wypożyczenie strzelnicy i ogrodu strzeleckiego 
4. Sprawa albumu pamiątkowego 

Do I. Sprawę uzupełnień w budowie strzelnicy założono przez powiatowy urząd budowlany 
zreferował p. Buliński 
Do II. Zaleca się p. kasjerowi intensywne ściąganie składek celem zdobycia potrzebnej 
gotówki na wydatki bieżące 
Do III. Za wypożyczenie strzelnicy i ogrodu strzeleckiego uchwala się następujące opłaty: za 
oddanie strzelnicy samej na jedną dobę 

KP2 strona 22 [19.04.1933, 10.05.1933] 

dały 10 zł na ogród strzelecki do inwentarza dochodowego zł 20 opłaty te winny być z góry 
zapłacone do kasy strzeleckiej. Za wyrządzone szkody w ogrodzie jest odpowiedzialne 
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wynajmujące towarzystwo według oszacowania szkody przez zarząd bractwa 
strzeleckiego. 
 
Książ dnia 10 maja 1933 
Dzisiejsze zebranie zarządu bractwa Kurkowego zagaił w. prezes. Antoni Buliński z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawa strzelanie zielono-świątecznego 
2. Wolne wnioski i komunikaty 

Do I. Uchwala się urządzić strzelanie zielono-świąteczne o godność króla i rycerzy w dniach 
5, 6 i 11 czerwca 1933 r. wystawi się trzy tarcze i to : próbna 3 strzały opłata 50 gr, 
premiowa (5 nagród od 3 do 15 zł) 3 strzały i królewska członkowie płacą za każdy strzał 
50 gr. Premie dla Króla i rycerzy ustala się na 30,15, i 10 złotych. Zatem obowiązują 
warunki zeszłoroczne 
Do II. Uchwala się jednogłośnie oddanie bezpłatne sali strzeleckiej na czas koniec czerwca-
lipca b.r. harcerzom z Poznania w liczbie 25 do 30 chłopców w wieku 8-12 lat który 
opiekunką jest p. M. Andrzejewska. Przedłożono też zaprosić Bractwo Kurkowego z 
Kostrzyna które przyjęło do wiadomości z tem że wysłali tylko życzenia. Obecni na 
zebraniu byli pp. Borys Burmistrz, Rybak, Buliński. Panowie Weinert i Niedzielski 
uniewinnieni 

KP2 strona 23 [18.05.1933] 

Książ dnia 18.5.1933 
Dzisiejsze zebranie Kurkowego Bractwa zagaił wiceprezes Antoni Buliński z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu z ostatniego zebrania 
2. Sprawa strzelania zielono-świątecznego 
3. Ściągnięcie składek 
4. Wolne wnioski i zakończenie 

Do I. Protokołu z ostatniego zebrania przyjęto bez zmian. 
Do II. Uchwala się urządzenie Strzelania zielono-świątecznego o godność Króla Kurkowego i 
rycerzy w dniach 5,6 i 11 czerwca b.r. Premie i opłaty uchwala się w myśl propozycji 
zarządu. Wydzierżawienie bufetu i własnych stołów nastąpi w niedziele dnia 21 b. m. o 
godz. 9tej  po południu.  Balu królewskiego się nie urządzi. Zarząd zakomunikował że p. St. 
Bartkowiak ora p. Schlafke dostarczą bezpłatnie drzewek do sadzenia na strzelnicy co 
zebrani przyjęli z uznaniem do wiadomości. Przed zielono-świątecznymi zebranie zarządu 
odbędzie się celem wybrania poszczególnych komisji. 
Do III. Składek ściągnięto 9 zł. 
Do IV. Pan dobry proponuje ażeby rok rocznie robić zajęcia ogólne całego towarzystwa. Po 
obszernej dyskusji zamknął p. przewodniczący zebranie. Członków obecnych było 17. 

KP2 strona 24 [21.05.1933] 

Książ dnia 21.5.1933 
W dniu dzisiejszym przystąpiono do wydzierżawienia bufetu, stoiska z piernikami i 
porcelaną. Po odczytaniu warunków wydzierżawienie rozpoczęto o godz.4:15 licytację 
I Wydzierżawienie pierników: trzech najwięcej dających: Stanisław Nowak 10 zł, M. 
Ratajski 11 zł, T. Ulanowski 12 zł przybite panu Ulanowskiemu. 
II Bufet: trzech najwięcej dających: M. Ratajski 149 zł, Nowak Stanisław 150 zł, M. Ratajski 
151 zł, przybite panu Nowakowi ( Nowak cofnął i nie przyjął przybicia) 
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Porcelana: trzech najwięcej dających: M. Ulanowski 20 zł, M. Ratajski 21 zł. Przybito panu 
Ratajskiemu 
Tarcz: oferta najwyższa p. Marczak 7 zł przybicie udzielono p. Marczakowi. Licytację 
zakończono o godz. 4:50. 
A. Buliński 
Sz. Rybak 

KP2 strona 25 [01.06.1933] 

Książ dnia 1 czerwca 1933  
Zebranie Strzeleckiego Bractwa Kurkowego zagaił p. Antoni Buliński z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołów z ostatniego zebrania. 
2. Wybór komisji świątecznych 
3. Wolne wnioski 

Do I) Protokół z ostatniego zebrania przyjęto bez zmiany. 
Do II) Wybrano następujące komisje: 
Komisje strzelania: Antoni Buliński, ks. Proboszcz Piotrowski, J. (Szumiewicz), sekretarze 
pp. Maćkowiak i Zwierzchlewski – tarcza próbna, pp. Kulasik i Krajewski tarcza królewska, 
pp. Marczak i Kamieński tarcza premiowa. Kasa główna: Rybak i Weinert, kasa przy bramie 
Wąsik, Szyszka, Falkiewicz, Gawroński. Taniec Konarski i Łagodzki. Kontrola strzałów 
Kolendowicz i Łukowski. 
Do III) We wolnych głosach poruszono sprawę zaangażowania orkiestry ze Śremu i zakupu 
premii tanecznych które odpowiedział zarząd i wyjaśnił przy tem, że spłata miejscowej 
orkiestry była za  wygórowana i nie do przyjęcia. Zarząd zaproponował orkiestrę 
miejscową 120 zł i kolacją na co się p. dyrygent p. Kawec nie zgodził żądając zł 140. Z 
powyższych też powodów był zarząd zmuszony zwrócić się do dyrygenta orkiestry 
Śremskiej p. Bierewicza który zgodził się dostarczyć orkiestrę za zł 120. 

KP2 strona 26 [17.06.1933] 

Książ dnia 17.6.33 
Zebranie zarządu Bractwa Kurkowego zagaił w. prezes p. Antoni Buliński z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Obliczenie dochodów i rozchodów z odbytego strzelania zielono- świątecznego. 
2. Wolne wnioski 

Do 1) Ogólny dochód wyniósł: za taniec zł 43.27, za wstępne 162.78, za strzelanie 
premiowe 147.00, za wydzierżawienie bufetu 100.00, za wydzierżawienie pierników 12 zł, 
za wydzierżawienie porcelany 20 zł, razem 486.00. Ogólny rozchód: za zezwolenie 20 zł, 
Paul i Nowak 15 zł, Januszewski Rd. 60 zł, Orkiestra 120,00 zł, Kierownik tarcz 7 zł, Premia 
Króla i rycerzy 55zł, kolacja królewska 82,00, Schlafke RD. 11.20, Mąki przy tarczy 5.00, 
ordery 32 zł, premie do tarczy premiowej 41.50, prowizja 2.20 zł, Ru Buliński 6.70 zł, Ru 
Kowalik 10 zł, Fabiniak 5 zł, razem 419,20 ogólny dochód 486 zł, ogólny rozchód 419.20 
różnica 66.85. 
Do 2) Wolnych wniosków nie było 

KP2 strona 27 [09.08.1933, 15.08.1933] 

Książ dnia 9 sierpnia 1933 r. 
Zebranie zarządu bractwa Kurkowego zagaił p. Antoni Buliński z następującym porządkiem 
obrad: 

1. Sprawa strzelania żniwnego 
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2. Wolne wnioski 
Do I. Uchwala się urządzić strzelanie żniwne dnia 20 sierpnia b. r. Dla Króla i rycerzy 
wyznacza się ordery, zaś dla tarczy premiowej 5 nagród. Wstęp do strzelnicy łącznie z 
tańcem 50 gr. Członkowie i dzieci takowych wstęp wolny. Bilety familijne 1 zł. Karta 
strzelania 50 gr. Strzelanie próbne 50 gr. 
Do II. Pan Niedzielski wstawia wniosek o uzupełnienie zarządu przez wybór prezesa. 
A. Buliński 
Cyplik 
 
Książ dnia 15 sierpnia 1933 r. 
Zebranie bractwa kurkowego zagaił p. Antoni Buliński z następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu z ostatniego zebrania 
2. Sprawozdanie z odbytego strzelania zielono-świątecznego 
3. Sprawa urządzenia strzelania żniwnego 
4. Wolne wnioski  i zakończenie. 

Do I. Protokół z ostatniego zebrania przyjęto bez zmian. 
Do II. Sprawozdanie z odbytego strzelania zielono-świątecznego zdał kasjer p. Rybak które 
zebranie przyjmuje do wiadomości. 
Do III. Uchwala się jednogłośnie urządzić w dniu 3 września b. r. strzelanie żniwne którą to 
sprawą zajme się zarząd komisje pozostają te same co w zielone świątki. 
Do IV. Po obszernej dyskusji zamknął przewodniczący zebranie.  
Członków było obecnych 18. 
A. Buliński 
Cyplik 

KP2 strona 28 [28.10.1933] 

Książ dnia 28.10.1933 
Zebranie zarządu bractwa strzeleckiego zagaił p. Antoni Buliński z następującym 
porządkiem obrad:  

1. Rozliczenie dochodów i rozchodów ze strzelania żniwnego 
2. Komunikaty 

Do I. Ogólny dochód z strzelanie żniwnego wynosił zł 160.15, rozchód 164 zł, niedobór 3.85 
Do II. Uchwala się wzięcie udziału w strzelaniu małokalibrowym o odznakę strzelecką i to 
dnia 5/11/33 po południu o godz. 1. Uchwala się jednogłośnie przyjąć na członka bractwa 
p. Jana Berdyszaka z Zawór, który wykonał dla bractwa piękny album pamiątkowy 
bezpłatnie. Pana Berdyszaka zwalnia się od opłaty wstępnego 
A. Buliński, prezes 
Cyplik, sekretarz 

KP2 strona 29 [11.01.1934, 26.01.1934] 

Książ dnia 11 stycznia 1934 
Nadzwyczajne walne zebranie Kurkowego bractwa strzeleckiego w Książu zagaił p. Antoni 
Buliński z następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie 
2. Uchwalenie nowego statutu w myśl nowych przepisów nowego prawa o 

stowarzyszeniach 
3. Wolne wnioski i zamknięcie 
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Do II. Dotychczasowy statut bractwa anuluje się, a w miejsce tegoż uchwala się jednogłośnie 
nowy statut znormalizowany dla zjednoczonych kurkowych bractw strzeleckich R.P 
dostosowany do nowego prawa o stowarzyszeniach z dnia 27.10.1932. 
Do III. Uchwala się urządzenie w karnawale zabawy którą to sprawą zajmie się zarząd. 
Członków było obecnych 26. 
A. Buliński, wice prezes 
Cyplik, sekretarz 
 
Książ dnia 26.1.1934 
Zebranie zarządu Bractwa Kurkowego zagaił p. Antoni Buliński z następującym porządkiem 
obrad: 

1. Sprawa zabawy karnawałowej 
2. Wolne wnioski 

Do I. Uchwala się zabawę karnawałową w sobotę dni 3.2.34 na sali p. Bulińskiego. 
Członkowie z rodzinami płacą 1.50 wstępnego, goście 1.50 panie 1 zł początek zabawy o 
godz. 7:30. Gospodarzami zabawy pp. Konarski i Łagodzki 
Do II. Z okazji 25lecia Kapituły ks. Prob. Piotrowskiego uchwala się posłać ks. Proboszczowi 
gratulacje i mały upominek. 
A. Buliński 

KP2 strona 30 [01.03.1934] 

Sprawozdanie za rok 1933 
W roku 1933 odbyło się 1 walne zebranie 4 zwyczajnie 6 zebrań zarządu. Bractwo 
urządziło jedno strzelanie zielonoświątkowe i jedno strzelanie żniwne. W roku 1933 zmarli 
członkowie Ś. P. Stanisław Ratajczak i Jan Piotrowski. W ciągu roku wystąpiło 1 członków, 
wstąpiło 4 członków. Przechodzi na rok 1934 43 członków. 
 
Książ dnia 1 marca 1934 
Walne zebranie bractwa kurkowego zagaił p. Antoni Buliński z następującym porządkiem 
obrad: 

1. Zagajenie 
2. Sprawozdanie zarządu a) skarbnika b) sekretarza 
3. Wybór zarządu w myśl nowego statutu 
4. Uchwała dotycząca obciążenia nieruchomości bractwa 
5. Ściągnięcie składek 
6. Wolne wnioski 

Do II. Sprawozdanie za rok 1933zdał sekretarz J. Cyplik oraz skarbnik Szczepan Rybak. 
Ogólny dochód per 31.12.33 wynosił zł 2203 rozchód 2436 zł różnica 233 zł. 
Do III. Stosownie do punktu 16 nowego statutu wybrano następujący zarząd: 

1. Jan Niedzielski prezes z Książa 
2. Antoni Buliński wiceprezes z Książa 
3. Szczepan Rybak skarbnik z Książa 
4. Jan Cyplik sekretarz z Książa 
5. Stanisław Weinert zastępca sekretarza z Konarzyc 
6. Maksymilian Ulanowski Komendant z Książa 
7. Józef Śmieszewicz strzelmistrz z Książa 
8. Radni Dr. M. Krybus i Feliks Łukowski z Książa 

Do komisji rewizyjnej wybrano pp. Fr. Zwierzchlewskiego, W. Maćkowiaka i Fr. Szyszkę  
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Do sądu honorowego wybrano: ks. Proboszcza Piotrowskiego przewodniczący, Edmund 
Borys burmistrz, protokulant, członkowie Stanisław Nowak (zastępca prezesa), Henryk 
Łagodzki (zastępca protokulanta) i Józef Marczak. 
Do IV. Walne zebranie uchwala i upoważnia zarząd do obciążenia hipoteki nieruchomości 
Bractwa do wysokości zł 3200. 
Do V. Składek ściągnięto 76,50 zł 
Do VI. Walne zebranie zatwierdza nominacje p. Franciszka Zwierzchlewskiego na zastępcę 
komendanta oraz p. Jana Berdyszaka z Zawór  jako nowego członka bractwa. Pan Jan 
Berdyszak wykonał dla Bractwa bezpłatnie piękny album pamiątkowy oraz wyróżnił cenę i 
podziękowania. Delegatem na zjazd delegatów zjednoczonych bractw Kurkowych wybrano 
p. Jana Niedzielskiego członków było obecnych 23. 
J. Niedzielski 
 
Książ dnia 1 maja 1934 
Dzisiejsze zebranie zarządu Bractwa Kurkowego w Książu zagaił p. J. Niedzielski z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawa Strzelania Zielono-Świątecznego 
2. Wolne wnioski 

Do I. Uchwala się urządzić strzelanie zielono-świąteczne w dniach 21/5, 22/5 i 27/5/34 z 
tem że orkiestrę zamówi się tylko na pierwszy i ostatni dzień. Z powodu ogólnego kryzysu 
gospodarczego i celem zaprowadzenia koniecznych oszczędności kasuję się tymczasowo 
premię dla rycerzy i kolację królewską. Premie królewską obniża się na 25 zł. Ogólny 
dochód z imprezy Zielono-świątecznej ustala się na zł 500. Ogólny rozchód na zł 350. 
Do II. Uchwala się przymusowe ściągnięcie wszystkich zaległości składkowych w terminie 
do 18/5/34. Uchwalono opracowanie planów ogrodu strzeleckiego i w tym celu wybrano 
komitet tj. pp. Krybusa, Niedzielskiego 

KP2 strona 32 [01.05.1934 cd., 08.05.1934] 

A. Buliński, Rybak i J. Cyplik 
Zebrania ogółem uchwala się w niedziele dnia 6. b. m. o godz. 4 po południu. 
J. Niedzielski, przewodniczący 
Cyplik, sekretarz 
 
Książ dnia 8 maja 1934 
W dniu dzisiejszym przystąpiono do wydzierżawineia bufetu, porcelany i pierników. Po 
odczytaniu warunków, przystąpiono do licytacji: 

1. Pierniki: 1.Stanisław Nowak taksa 8 zł , przybito panu Nowakowi 
2. Porcelana: 1. Stanisław Nowak taksa 12 zł, przybito panu Nowakowi 
3. Bufet: Ulanowski 69 zł, Nowak 70 zł, Ulanowski 71 zł, Przybicia udzielono p. 

Nowakowi 
4. Tarcz: Józef Marczak 6 zł. Przybicia udzielono p. Marczakowi 

p. p. p.  
J. Niedzielski 
[...] 
M. Ulanowski 
Sz. Rybak 
Cyplik 
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Stanisław Nowak 
Józef Marczak 

KP2 strona 33 [06.05.1934, 16.06.1934] 

Książ dnia 6 maja 1934 
Dzisiejsze zebranie Bractwa Strzeleckiego zagaił p. Niedzielski z następującym porządkiem 
obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu z ostatniego zebrania 
2. Sprawa urządzenia Strzelania Zielono-świątecznego 
3. Wolne wnioski 

Do I. Protokół z walnego zebrania przyjęto bez zmiany. 
Do II. Przedstawiony przez zarząd program oszczędnościowy przyjęto jednogłośnie z tem 
że zabawa w lesie może trwać w pierwszy i drugi dzień do godziny 11 wieczór zaś w 
ostatnią niedziele tylko do godz. 9-10tej wieczór. Wstęp dla gości na strzelnicę 20 gr. Od 
osoby. W ostatnią niedzielę urządzi się na sali p. Bulińskiego zabawę dla członków i 
zaproszonych gości. Komisje urzędują te sam co zeszłego roku (z małemi zmianami) 
Do III. Pan Wąsik stawia wniosek, ażeby skrócić wszystkie zaległości na budowę strzelnicy. 
Wniosek ten upadł albowiem za wnioskiem nikt się nie oświadczył. Członków obecnych 
było 18. 
Niedzielski 
 
Książ dnia 16 czerwca 1934. 
Dzisiejsze zebranie zarządu Kurk. Bractwa Strzeleckiego zagaił p. Jan Niedzielski z 
następującem porządkiem obrad: 

1. Rozliczenie dochodów i rozchodów z odbytego strzelania zielono-świątecznego 
2. Sprawa zaległych składek 
3. Sprawa strzelania żniwnego 
4. Wolne wnioski 

Do I. Ogólny dochód ze strzelania zielono-świątecznego wyniósł zł 448,10, ogólny rozchód 
305,20 zł. Różnica 142,90 zł 
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Do II. Za nie uiszczenie zaległych składek względnie jednorazowej daniny na budowę 
strzelnicy zawiesza się w prawach członkowskich następujących członków: 
1. Józef Guzik 
2. J. Chmielewski 
3. Łucjan Kopankiewicz 
4. Stanisław Dziennik 
5. Kazimierz Krajewski 
6. M. Kościelniak 
7. Leon Ruszczyński 
8. Szczepan Wasik 
9. Antoni Günther. 
Uchwała zapadła jednogłośnie. 
Do III. Strzelanie żniwne ustala się na dzień 5 sierpnia 1934. 
Do IV. Jako nowych członków przyjęto: pp. 
1. Zygmunta Machowieckiego[?] 
2. Edmunda Borysa (bez daniny na budowę strzelnicy i wstępnego) 
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3. Józef Pomina 
4. ... Düffenbachera 
5. Franciszka Końszczyńskiego 
p. p. p.  
J. Niedzielski, przewodniczący 
Cyplik, sekretarz 
 
Książ dnia 17 lipca 1934 
Zebranie Zarządu Bractwa Kurkowego zagaił p. prezes J. Niedzielski. Na porządku obrad 
była sprawa urządzenia strzelania żniwnego. Ustala się następujący budżet: 
ogólny dochód z strzelania żniwnego  zł 125,- 
       ”     rozchód  ”  zł 122,- 
Nowy plan  ogrodu Bractwa Kurkowego przyjęto do zatwierdzającej wiadomości. Na 
pokrycie kosztów sporządzenia tego planu zadeklarował p. prezez zł 30,-. Dalsze koszty 
sporządzenia tego planu pokryje się z dobrowolnych datków. 

[Na marginesie: Buliński 2,-, Krybus 5,- zł, [...]] 
p. p. p.  
J. Niedzielski, przewodniczący 
Cyplik, sekretarz 
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Książ dnia 7 września 1934 
Zebranie zarządu Bractwa kurkowego zagaił p. prezes Niedzielski. Na porządku dziennym 
była sprawa rozliczenia z odbytego strzelania żniwnego. Ogólny dochód wynosił: Kasa 
główna 100 zł, Wstępne do ogrodu 12.20 zł, tarcza małokalibrowa dla pań 5.50, tarcza 
małokalibrowa dla panów 23.50, Rozłowski przekaz 10.00. Razem 151.20. Rozchód: 
Zezwolenie zł 20, Rd. Męski 3.50, napiwek i zagroda 120 zł, Rd. Marczak za tarcz 6 zł, dwóch 
dołowych 8.50 zł, orkiestra 30 zł, Złożenie telefonu 5 zł, Ordery 28.00 zł, Premie 16.75 zł. 
Rd. Ulanowski 17.400, Wroński Rz. 4, 20 zł, Rd Wojciechowski 7.00 zł, Rd. Łagodzki 5 zł, 
Łukowski 10.50 zł, Rd. Szyszka 1 zł, Razem zł 149.55. Zestawienie: Dochód 151.10, rozchód: 
149.55. 
 
Książ dnia 18.10.1934 
Zebranie zarządu Bractwa Kurkowego zagaił prezes p. J. Niedzielski z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Sprawa przejęcia przez zarząd bractwa weksli w Banku Ludowym w Książu 
2. Sprawa rozpoczęcia pracy w ogrodzie Bractwa według nowego planu. 
3. Wolne wnioski 

Do I. Ponieważ skarbnik bractwa p. Rybak domaga się przejęcia długu wekslowego zł 2500 
w Banku Ludowym w Książu przez zarząd bractwa, który to dług figurował dotąd na 
nazwisko 
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skarbnika Rybaka uchwalano: Dług wekslowy zł 2500 przejmuje zarząd Bractwa. Pan 
prezes Niedzielski oświadczył do powyższej uchwały, że zastrzega sobie prawo do namysłu 
do dnia 1 listopada 1934. 
Do II. Upoważnia się zarząd ścisły do prowadzenia rozmów z pop. Mikołajczakiem i 
Szczepaniakiem w sprawie rozpoczęcia robót w ogrodzie Bractwa. 
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Do III. We wolnych głosach poruszono sprawę wypożyczenia krzeseł i ogrodu strzeleckiego 
innym towarzystwom. Uchwalono następujące opłaty: za wypożyczenie ogrodu ze 
strzelnicą zł 20, za wypożyczenie tylko ogrodu 10 zł, za wypożyczenie tylko strzelnicy 5zł. 
Towarzystwa które zawrą z Bractwem Kurkowym ugodę na cały rok otrzymają 
wyznaczoną strzelnice taniej. Opłata za wypożyczenie krzeseł zostają ta sama (5 zł) z tem 
że najmniejsza ilość wypożyczonych krzeseł za opłatą 97 gr od sztuki. 
 
Książ dnia 27 listopada 1934. 
Zebranie Bractwa Kurkowego zagaił p. prezes Niedzielski z następującym porządkiem 
obrad: 

1. Zagajenie 
2. Sprawozdanie z odbytego strzelania żniwnego 
3. Sprawa grupowego ubezpieczenia strzelania o oznakę strzelecką itd. Referował sekr. 

Gen. Zjednoczonych i delegat zakładu ubezpieczeń. 
4. Wolne wnioski. 

Do II. Sprawozdanie z odbytego strzelania żniwnego zdał sekretarz J. Cyplik ogólny dochód 
wynosił zł 151,20 ogólny rozchód 149,55 zł. Kasa 1,65. 
Następnie zabrał głos prezes zjednoczonych kurk. Bractw strzeleckich p. Maciejewski który 
mówił o sprawach 
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organizacyjnych bractw kurkowych a w szczególności o nowym prawie o stowarzyszeniach. 
Ad. III Sprawa grupowego ubezpieczenia członków referował delegat zakładu ubezpieczeń. 
Członkowie stawiali zapytanie na które odpowiedział delegat. Uchwalono jednogłośnie 
przystąpić do grupowego ubezpiecznia. W dalszym ciągu referował o sprawach 
organizacyjnych p. sekretarz Szykowny który oświadczył, że Bractwo nam jest żywotne i 
nie zalega ze składkami związkowymi. 
J. Niedzielski 
 
Potwierdzając przyjęty protokół stwierdzamy, że Bractwo Książ wizytowane na dzisiejszym 
zebraniu, wykazuje pod każdem względem żywotność, pielęgnuje sport strzelecki i ducha 
bracko-obywatelskiego w myśl statutu, co z uznaniem notując, wyrażamy pochwałę 
Zarządowi z apelem do wszystkich członków, by wytrwale stali pod sztandarem Bractwa i 
kontynuowali należycie prace i zagadnienia brackie ku chlubie własnej oraz dla dobra 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej mocarstwowej Polski w imię hasła: 
"Ćwicz oko i dłonie - w Ojczyzny obronie!" 
Książ, dnia 27.11.1934 r. 
Stanisław Maciejewski, prezes Zjednoczenia 
[nazwisko nieczytelne] por. rez., sekretarz gen. 
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Książ dnia 17.I.1935 
Zebranie zarządu bractwa Kurkowego zagaił prezes p. J. Niedzielski z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Sprawa zaległych składek (staż zaległości) 
2. Sprawa obniżenia wstępnego i składek za rok 1935. 
3. Ustalenie dnia walnego zebranie 
4. Wolne wnioski. 
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Do I. Uchwala się jednogłośnie obniżyć o połowę wszystkie stare zaległości z tem 
zastrzeżeniem, że zalegający członek ureguluję obniżoną zaległość w 14 dniach. 
Do II. Zarząd proponuje obniżyć wstępne na 25 złotych a opłatę na budowę strzelnicy 
zupełnie skreślić. Składkę roczną obniżyć na zł 6. 
Do III. Wolne zebranie ustala się w 27.1.1935 o godz. 7:30 wieczorem. 
Do IV. Pan Rybak proponuje uzupełnić czterech członków do baldachimu co ustali się na 
walnem zebraniu. 
Niedzielski, prezes 
Cyplik, sekretarz 
 
Sprawozdanie za rok 1934 
W roku 1934 odbyło się jedno walne zebranie, dwa zwyczajne i  5 zebrań zarządu. Bractwo 
urządziło jedno strzelanie zielono-świąteczne i jedno strzelanie żniwne. W roku 1934 zmarł 
członek śp. Józef Śmieszewicz. W roku 1934 przybyło 5 nowych członków, wystąpiło 1 
przechodzi na rok 1935 42 członków.  
Cyplik, sekretarz 
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Książ dnia 27 stycznia 1935 r. 
Walne zebranie bractwa kurkowego zagaił prezes p. J. Niedzielski z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Zagajenie 
2. Sprawozdanie zarządu a) sekretarza b) skarbnika 
3. Uchwała dotycząca uiszczenia starych zaległości oraz objaśnienie wstępnego i składek 

na rok 1935 
4. Wybór Strzelmistrza 
5. Ściągnięcie składek 
6. Wolne wnioski 

Do II. Sprawozdanie za rok 1934 dał sekretarz J. Cyplik oraz skarbnik Szczepan Rybak 
ogólny dochód do dnia 31.12.34 wynosił 1978.70 zł ogólny rozchód 1517 zł, kasa 461, 14 zł 
walne zebranie sprawozdanie przyjęło i udzieliło zarządowi pokwitowania 
Do III. Uchwalono większością głosów skrócić o połowę stare zaległości a uniewinnić 
członkom: Wąsikowi, Kazimierzowi Krajewskiemu, St. Dziennikowi, Ant. Gunterowi, J. 
Guzikowi, L Rumińskiemu o Ł. Kopaczewiczowi pod warunkiem że członkowie ci uregulują 
pomniejszoną zaległość w 14 dniach do kasy bractwa. Uchwala się odtąd pobierać 
wstępnego 25 zł i na budowę strzelnicy 10 zł składkę kwartalną obniżono na 1.50. Przed 
nowych członków przyjętych w roku 1934 którzy dotąd wstępnego i składek całkowicie nie 
uregulowali traktuje się na równi z dzisiejszą uchwałą. Sumę zaległości składkowych 
powinny być według starej uchwały do 
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końca roku uregulowane, Walne zebranie wyraża swoją zgodę na ściągnięcie kwartalnego 
przez osobnego posłańca. 
Do IV. Na strzelmistrza wybrano jednogłośnie p. J. Marczaka 
Do V. Składek zebrano 51.75 zł 
Do VI. Do noszenia baldachimu wybrano p. Rybaka, br. Schalfkego, W. Maćkowiaka i Fr. 
Szyszkę. A jako zastępców: pp. Konarskiego, Zwierzchlewskiego Kulawka i Łagodzkiego 
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Uchwalono ażeby nadmienieni członkom którzy należą 25 lat do Bractwa wręczyć dyplomy 
względnie medal. Dalej uchwalono żę gościom zaproszonym nie wolno brać udział w 
strzelaniu do tarcz królewskich. 
p. p. p. 
Niedzielski, prezes 
Cyplik, sekretarz 
 
Książ dnia 7 kwietnia 1935 r. 
Na dzień dzisiejszy zwołane zebranie zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego do ogrodu 
bractwa na godz. 4 tą po południu obecni są pp. Antoni Buliński, dr. Krybus, Szczepan 
Rybak, Feliks Łukowski, M. Ulanowski, J. Marczak i sekr. J. Cyplik. Na porządku obrad było: 

1. Sprawozdanie dokonanych prac w ogrodzie Bractwa 
2. Sprawa obozu harcerskiego w roku 1935 
3. Sprawa urządzenia kortu tenisowego w ogrodzie bractwa przez komitet młodych 
4. Wolne wnioski 

Do I. Zarząd stwierdza, że pracę w ogrodzie bractwa zostały w następujący planem 
załatwione. Pan Dr. Krybus upierał wstawić się o potrzebne tuje na altankę. 
Do II. Zarząd uchwala jednogłośnie oddanie ogrodu w czasie  

KP2 strona 41 [07.04.1935 cd., 13.05.1935] 

od 15.7 do 15.8 1935 roku harcerskiej organizacji celem urządzenia obozu letniego. 
Do III. Zarząd godzi się na budowę kortu tenisowego przez znający się zawiązanym 
komitetem z tem zastrzeżeniem, że komitet ten pobuduje kort własnem kosztem, oraz że co 
rocznie zobowiązania się tego komitetu kort tenisowy pozostanie własnością bractwa 
kurkowego. 
Di IV. Wniosków nie było. 
A. Buliński 
 
Książ dnia 13.5.35 
Dzisiejsze zebranie zarządu kurkowego bractwa Strzeleckiego zagaił p. prezes J. Niedzielski 
z następującem porządkiem obrad: 

1. Sprawa strzelania zielono świątecznego 
2. Sprawa zaległych składek 
3. Przyjęcie nowych członków 
4. Wolne wnioski 

Do I. Uchwala się urządzić strzelanie zielonoświątkowe w dniach 10/6 11/6 i 16/6/35 
zamówieniem orkiestry zajmie się zarząd. Premie dla króla ustala się na 25 zł dla I rycerza 
15 zł, dla II rycerza 10 zł. Do tarczy premiowej 5 nagród w cenie 3 do 10 złotych, do tarczy 
małokalibrowej 3 nagrody wartości razem do 10 zł. Do kasy strzelanie płacą tylko goście ( 
50 gr) Wstęp do ogrodu 20 gr (dzieci i członkowie wstęp wolny) Za taniec w pobudowanej 
hali tanecznej pobierać się będzie 50 groszy za taniec za pomocą poszczególnych budów 
tanecznych. Ogólny budżet ustala się następująco: 
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Dochód przypuszczalny zł 460,00, rozchód 328,00 zł, różnica 132 zł. 
Do II.  Wyklucza się po myśli §6 ustęp [...] statutu następujących członków: 

1. Antoniego Günthera 
2. Leona Ruszczyńskiego 
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3. Stanisława Dziennika 
Uchwała zapadła jednogłośnie. 
Do III. Jako nowego członka przyjęto p. Jana Andrzejewskiego z Radoszkowa, który złoży 
ślubowanie na następnym zebraniu. 
Do IV. Po obszernej dyskusji zamknął p. prezes zebranie w obecności 9 członków zarządu. 
J. Niedzielski 
 
Książ dnia 19 maja 1935 
Dzisiejsze zebranie Kurk. Bractwa Strzeleckiego zagaił p. prezes J. Niedzielski z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołów z ostatniego zebrania 
2. Sprawa strzelania zielono-świątecznego 
3. Wybór komisji 
4. Wolne wnioski 

Do I. Protokół z walnego zebranie przyjęto bez zmiany 
Do II. Przedstawiony  przez zarząd program zielono-świąteczny został jednogłośnie 
zatwierdzony 
Do III. Ustala się następujące komisje: Kasa główna: pp. Rybak, Weinert St., Tarcza próba: 
Zwierzchlewski, Markowicki, Tarcza premiowa: Maćkowiak, Piasecki, Tarcza królewska: 
Kulasik, Krajewski K.   
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Tarcza małokalibrowa: Schlafke, Wojciechowski. Taniec: Ratajski Kończyński. Wstępne do 
ogrodu: Gawroński, Falkiewicz, Kolendowicz. Kontrola Tarczy: F. Łukowski, Andrzejewski. 
Do IV. Ks. Dziekan Piotrowski wstawił wniosek ażeby zarząd przy zwoływaniu zbiórek 
Bractwa umieszczał na kurendzie wzmiankę że zbiórkę zwołuje się na mocy uchwały 
zarządu. Po obszernej dyskusji zamknął p. prowadzący zebranie. 
 
Książ dnia 20 maja 1935 
W dniu dzisiejszym przystąpiono do wydzierżawienia bufetu na czas imprezy zielono-
świątecznej w dniach 10/6 11/6 i 16/6/1935 r. Po odczytaniu warunków przystąpiono do 
licytacji. Zatwierdza się oddanie bufetu p. Ulanowskiemu. (13. Ulanowski 63zł, 14.Nowak 
65 zł, 15. Ulanowski 66 zł) 
 
Książ dnia 2.6.1935 
Zebranie zarządu Bractwa Kurkowego zagaił p. prezes Niedzielski z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Sprawa strzelania zielono-świątecznego 
2. Wolne wnioski 

Do I. Z powodu żałoby narodowej odkłada się strzelanie zielono-świąteczne na dzień 7,8 i 
14 lipca b. r. 
Do II. Uchwala się jednogłośnie przyjęcie na członków 
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synów członków bractwa (względnie byłych członków bractwa) za połowę obowiązujących 
opłat wstępnego i na budowę strzelnicy. 
A. Buliński 
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Książ dnia 13 sierpnia 1935 
Zebranie zarządu Bractwa Kurkowego zagaił w. z. p. Antoni  Buliński. Porządek obrad: 

1. Sprawa wzięcia udziału w obchodzie cudu nad Wisłą 
2. Wolne wnioski 

Do I. Uchwala się jednogłośnie brać udział w obchodzie Cudu nad Wisłą 
Do II. Na członków nowych przyjęto: Mariana Łukowskiego, Feliksa Schlafkego. Do 
przyjętych członków zastosuje się uchwałę z dnia 2.6.1935 (1/2 opłat) Proklamacja Króla i 
rycerzy nastąpi w niedzielę dnia 25/8/35 
Buliński. 
 
Książ dnia 7 września 1935 
Zebranie zarządu Kurk. Bractwa Strzeleckiego zagaił p. Niedzielski z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Rozliczenie dochodów i rozchodów z odbytego strzelania zielono-świątecznego. 
2. Wolne wnioski 

Do I. Ogólny dochód wynosi 417,63 zł, ogólny rozchód 333,66 zł, kasa 83,97 zł. 
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Do II. Uchwala się zaciągnięcie pożyczki wekslowej w kwocie zł 400 w miejscowym Banku 
Ludowym na pokrycie kosztów budowy hali treningowej. 
J. Niedzielski 
Cyplik 
 
Książ dnia 12 stycznia 1936 
Zebranie zarządu zagaił p. J. Niedzielski z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawa walnego zebrania 
2. Wolne wnioski 

Do I. Uchwala się walne zebranie Bractwa Kurkowego w czwartek dnia 23 b. m. o godz. 7:30 
wieczorem. 
Do II.  Uchwala się urządzić na sali p. Bulińskiego przy końcu karnawału 23.2.36 bal 
maskowy. Sprawą zajmie się zarząd względnie komitet który wybierze walne zebranie. 
Uchwala się obniżyć choremu bratu Kępczyńskiemu składkę za rok 1935 o połowę. 
J. Niedzielski, prezes 
Cyplik, sekr. 
 
Sprawozdanie za rok 1935 
W roku 1935 odbyło się jedno walne zebranie 1 planowane i  6 zebrań zarządu, Bractwo 
urządziło jedno strzelanie zielono-świąteczne. W roku 1935 wystąpiło 2 członków, 
wykluczono 3 razem: 5. Członków wstąpiło 3, na rok 1936 przechodzi 40 członków. 
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Książ dnia 23 stycznia 1936 r. 
Walne zebranie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zagaił p. prezes Jan Niedzielski z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie 
2. Sprawozdanie zarządu a) sekretarza b) skarbnika 
3. Sprawę tegorocznej zabawy 
4. Komunikaty zarządu 
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5. Wolne wnioski i zamknięcie 
Do I) Walne zebranie zagaił prezes p. J. Niedzielski 
Do II) W imieniu zarządu zdał sprawozdanie za rok 1935 sekretarz i skarbnik. Ogólny 
dochód per 31.12.1935 wynosił 2156.04 ogólny rozchód 2138.05, czysty zysk wyniósł zł 
18.39. Walne zebranie przyjmuję sprawozdanie do wiadomości i udziela zarządowi 
pokwitowania. 
Do III) Uchwala się urządzić w niedzielę dnia 23/2/36 bal maskowy którą to sprawą zajmie 
się zarząd. 
Do IV) Komunikaty zarząd dotyczą zezwolenia na noszenie umundurowania oraz kongres 
bractw kurkowych w Gdyni, przyjmuje walne zebranie do wiadomości. 
Do V Po obszernej dyskusji zamknął p. prezes walne zebranie członków obecnych było 21. 
p. p. p. 
Niedzielski 
Rybak 
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Książ dnia 7.III.1936 
Zebranie zarządu kurkowego bractwa Strzeleckiego zagaił p. prezes J. Niedzielski z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawozdanie z odbytej zabawy karnawałowej 
2. Sprawa uporządkowania ziemi i zasadzenie drzew w ogrodzie 
3. Wolne wnioski 

Do I. Sprawozdanie z odbytej zabawy karnawałowej przedstawił kasjer p. Rybak, ogólny 
dochód wynosił zł 160.20, ogólny rozchód 128.50 kasa 31.70 
Do II. Uchwala się uporządkowanie ganków przez następujące umocnienie ziemi (glinki) 
która znajduje się przy wyszynku. Potem uchwaliło się obecne zasadzenie drzew i to: 
topola, brzozy i kasztany 
Do III. Wniosków nie było. 
p. p. p.  
Niedzielski 
 
Książ dnia 7.5.1936 r. 
Zebranie zarządu kurk. Bractwa Strzeleckiego zagaił prezes p. J. Niedzielski w następującym 
porządku obrad: 

1. Sprawa strzelania zielono świątkowego 
2. Wolne wnioski 

Do I. Uchwala się tegoroczne uroczystości zielonoświąteczne na dzień 1/6 2/6 i 7/6/36 
wstęp do ogrodu 20 gr za taniec 50 gr od osoby członkowie i rodziny wstęp wolny. Ogólny 
budżet ustala się w dochodach na zł 460, w rozchodach 310, kasa 150 zł 
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Zebranie planowe zwoła się na niedzielę dnia 10. B. m. o godz. 8 wieczorem. 
Wydzierżawienie bufetu nastąpi po zebraniu. 
Do II) Pan J. Marczak zaproponował na członka p. Jana Walczaka z Książa, którego 
jednogłośnie na członka przyjęto. 
J. Niedzielski, prezes 
Cyplik, sekretarz 
 



Księga protokołów Bractwa Strzeleckiego w Książu 1932-1947  

80 

Książ dnia 10 maja 1936 
Zebranie kurkowego bractwa strzeleckiego zagaił p. Jan Niedzielski z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołów z ostatniego walnego zebrania 
2. Sprawa strzelania zielono świątecznego 
3. Ustalenie komisji i funkcji 
4. Wprowadzenie i przyjęcie nowych członków 
5. Wolne wnioski 

Do I) Protokół z walnego zebrania przyjęto bez zmiany 
Do II) Program strzelania zielono-świątecznego przedstawiony przez zarząd zatwierdzono 
Do III) Komisję urzędują te same co ubiegłego roku z małymi uzupełnieniami 
Do IV) Jako nowych członków przyjęto: 

1. Stanisław Lewandowski, naczelnik zarządu pocztowego w Książu 
2. Jana Towarowskiego, urzędnik pocztowy z Książa 
3. Józef Falkiewicz, dentysta z Książa 
4. Tadeusz Ulanowski z Książa 

Do V) Po obszernej dyskusji dotyczącej różnych spraw Bractwa zamknął p. prezes zebranie. 
Członków było obecnych 23. 
J. Niedzielski, prezes 
Cyplik, sekretarz 
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Książ dnia 10 maja 1936 r. 
Po skończeniu zebrania przystąpiono do wydzierżawienia bufetu na czas imprezy zielono-
świątecznej która odbędzie się w dniach 1/6 2/6 i 7/6/36 r. Po zaznajomieniu 
zainteresowanych z warunkami dzierżawy przystąpiono do licytacji. Oferty trzech 
najwięcej dających są: 1. Ratajski 79 zł, 2. Ulanowski 80 zł, 3. Nowak 81 zł. Przybito pan 
Stanisławowi Nowakowi za cenę 81 zł. 
Niedzielski 
Cyplik 
 
Książ dnia 27.5.36 
Zebranie zarządu zagaił w. z. p. Antoni Buliński z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawa uroczystości zielono-świątecznych 
2. Przyjęcie nowych członków 
3. Wolne wnioski 

Do I. Ustala się następujący porządek uroczystości zielono-świątecznych: 
1/6 godz. 9:30 kona święta i poświęcenie tarczy. Godz. 1. Wymarsz na strzelnicę i dekoracja 
jubilatów. Oddanie  strzałów honorowych i rozgrywka zawodów strzeleckich. 
7/6 godz. 4. Proklamowanie króla kurkowego i rycerzy. Godz. 7:30 stwierdzenie wyników 
tarczy premiowej i rozdanie nagród. 
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Do II. Jako nowych członków przyjęto: 
1. Mieczysława Ratajskiego za ½ opłaty 
2. Wacława Kierblewskiego bez opłaty wstępnego 
3. Pawła Urbaniaka z opłatą normalną. 
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W sprawie członka p. Teofla Szymusa postanowiona się przywrócić p. T Szymusowi pełnych 
praw członkowskich po uiszczeiu zaległości w kasie zł 9. Z powodu przystąpienia większej 
ilości nowych członków, uchwala się podwyższnie wartości nagród do tarczy premiowej za 
35 zł na 60 zł a do tarczy małokalibrowej z 10 zł na 15 zł. 
A. Buliński 
 
Książ dnia 4.6.1936 r. 
Zebranie zarządu zagaił w zastępstwie prezesa p. Antoni Buliński z następuącym 
porządkiem obrad. 

1. Sprawa zakończenia strzelania zielono-świątkowego 
2. Wolne wnioski komunikaty. 

Do I. Ustala się następujący program: 
Niedziela dnia 7.6.36 1. Wymarsz do strzelnicy o godz. 7:30 proklamacjaktróla kurkowego 
oraz rozdanie nagórd. O godz. 10. Odmarsz do miasta odprowadzenie króla i tarczy powóz 
na slę p. Bulińskiego Bal kórlewski. Na sali przemawiać będą: 

1. Na cześć króla Dr. M. Krybus 
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2. Na cześć i pomyślność Bractwa Ks. Dziekan Piotrowski 
3. Na cześć gości burmistrz Borys 

Do II.  
Zarząd przedkłada zaproszenie: 
Bractwo Kurkowe z Mosiny, Bractwo Kurkowe z Wojciechowa oraz okulnik dotyczący 
kongresu bractw kurkowych w Gdyni. W końcu porzucono sprawę członka zarząd p. 
Łukowskiego która miał w dniu 1/6/36 w lokalu p. Bulińskiego obrazić zarząd bractwa 
oraz prezesa J. Niedzielskiego. Pan Łukowski przyznaje się, robił w w strzelnicy zarzuty 
zarządowi bractwa, co do zakupienia nagród i oddania strzałów do nowych, natomiast co 
do członków w lokalu p. Bulińskiego to on zrobi nic nie przewidział bo był nieco pod 
wpływem alkoholu. Pozostali świadkowie zajścia Szczepan Rybak, burmistrz Borys i Antoni 
Buliński postanowili w  całej rozciągłości, że p. Feliks Łukowski dopuścił się  w dniu 1/6/36 
obrazy całego zarządu oraz prezesa p. Jana Niedzielskiego. Biorąc pod uwagę stan 
nietrzeźwy p. Łukowskiego postanawia zarząd umorzyć sprawę pod warunkiem, że p. 
Łukowski przeprosi tak cały zarząd jak i prezesa p. Jana. Niedzielskiego w określonej formie 
na piśmie do dnia 5/6/36 wieczór. 
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Książ dnia 12.6.1936 
Zebranie zarządu kurkowego bractwa strzeleckiego zagaił prezes p. Jan Niedzielski z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Rozliczenie dochodów i rozchodów z odbytego strzelania zielono-świątecznego 
2. Przyjęcie nowych członków 
3. Wolne wnioski 

Do I. ogólny dochód ze strzelania zielono-świątecznego wynosił 
1. Ze wstępu do ogrodu  34.60 
2. Ze strzelania małokalibrowego 68.50 
3. Za taniec   40.00 
4. Za naboje   214.75 
5. Za strzelanie premiowe   169.00 
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6. Za kasy strzelnicze  3.70 
7. Za wyszynk    81 zł 

Razem zł 611.55 rozchody ogólne 469.76, kasa zł 141.79zł uchwala się zakupienie dwóch 
sztucerów z firmy J. Specyfik – Poznań, za cenę 2300 zł oraz 500. Drzewka są 
uzupełnieniem sztuki bractwa w myśl uchwały z dnia 2.6.1929 W tym celu wybiera się 
następującą komisję: 

1. Edmund Borys Burmistrz 
2. Ks. Dziekan Piotrowski 
3. Jan Cyplik 
4. Józef Berdyszak 

Do II. Na członka przyjęto pana Jana Nowaka, organistę z Książa. 
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Do III. Uchwalono zapłacić p. Bulińskiemu zł 10 za wypożyczenie sali podczas balu 
królewskiego. Pismo p. Feliksa Łukowskiego dotyczące zajścia z dnia 1.6.36 odczytano i 
przyjęto do wiadomości. Zebranie ogólne zwoła się w niedziele dnia 14.6.36. 
J. Niedzielski 
Cyplik 
 
Książ dnia 15.6.1936 
Zebranie kurkowego bractwa strzeleckiego zagaił p. Jan Niedzielski z następującem 
porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu 
2. Sprawozdanie z odbytego strzelania zielono-świątecznego 
3. Sprawa kongresu w Gdyni 
4. Sprawa strzelania żniwnego 
5. Wolne wnioski 

Do 2. Sprawozdanie z odbytego strzelania zielono-świątecznego zdał sekretarz Jan Cyplik. 
Ogólny dochód wyniósł 611,55 ogólny rozchód wyniósł 469.76. Kasa zł 141,79 zł. Zebranie 
przyjmuje sprawozdanie do wiadomości. Zebranie wyrażają również jednogłośnie swą 
zgodę na zakupione dla Bractwa dwa sztucery za cenę 230 złote z firmy. F. Specht Poznań. 
Do 3. Na wyjazd do Gdyni zgłosiło się 
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14 członków 
Do 4. Strzelanie żniwne ustala się na dzień 2 sierpnia b.r. sprawą zajmie się zarząd. 
Do 5. We wolnych głosach uchwalono brać udział w zlocie okręgowym katolickiego 
stowarzyszenia młodzieży ziemskiej i ksiąskiej, która ma się odbyć 21 czerwca b. r. w 
Książu. Wniosek p. Makowieckiego ażeby zarząd zakupił nagrody do strzelania premiowego 
tylko w Książu upadł, obrony za wnioskiem nikt nie zgłaszał. Większość przemawiających 
wypowiedziała się w tym kierunku za sprawę zakupienia nagród postawiła się zarządowi 
do którego ma jedyne zaufanie. 
J. Niedzielski 
 
Książ dnia 25.6.1936 
Zebranie komisji uzupełniającej sztandar bractwa zwołał sekretarz J. Cyplik. Na 
przewodniczącego komitetu wybrano ks. Dziekana Piotrowskiego. Uchwalono następujące 
uzupełnienia sztandaru: strona pierwsza; tarcz i napis „Kurkowe Bractwo strzeleckie 
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założone w Książu założone 1818 r.” strona druga: cherb miasta Książa na czarnem tle, 
kosy, czapkę powstańców rok 1848 napis „ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie” wszystko 
wyszyte na nowym materiale koloru kremowego. Pracę  wykona p. Przybylski i nadzór 
obiecuje p. Berdyszak. 
Ks. Piotrowski, przewodniczący 
Cyplik, sekretarz 
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Książ dnia 16.7.1936 
Zebranie zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zagaił prezes. J . Niedzielski. Na 
porządku dziennym była sprawa strzelania żniwnego: uchwala się budżet w dochodach 
220. Zł w rozchodach 150 zł, czysty zysk 70 zł. Strzelanie żniwne odbędzie się 2 sierpnia b.r. 
Bufet otrzymuje p. St. Nowak bezpłatnie jako ekwiwalent za stratę jaką poniósł podczas 
strzelania zielono świątecznego z powodu złej pogody. Pan Nowak zobowiązuje się 
natomiast dać orkiestrze kolacje i rozstawić w ogrodzie krzesła i stoły. Orkiestrą zają się p. 
Borowiak za cenę 45 zł. Tarcze premiową3 nagrody w cenie 5, 10 i 15 zł. Tarcza 
małokalibrowa 2 nagrody w cenie 3 i 5, zł. Taniec i wstępne jak w zielone świątki. 
p. p. p. 
Niedzielski 
 
Książ dnia 12.11.1936 
Zebranie zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zagaił p. J. Niedzielski. Na porządku 
dziennem było obliczenie dochodów i rozchodów z odbytego strzelania żniwnego. Ogólny 
dochód wynosił 188,90 ogólny rozchód 180.50 kasa zł 8.40. Na małą zyskowność imprezy 
wpłynęła zła pogoda. 
p. p. p. 
Niedzielski 
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Książ dnia 23.1.1937 
Zebranie zarządu kurkowego bractwa strzeleckiego zagaił p. prezes J. Niedzielski z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Ustalenie dnia walnego zebrania 
2. Wolne wnioski 

Do I. Walne zebranie ustala się na niedziele 14.2.27 o godz. 7:30 wieczorem 
Do II. Pan prezes Niedzielski proponuje zmianę wice-prezesa którego by go więcej 
zastępował bo sam ma tak mało czasu, że nie zawsze może swoją funkcję jako prezes 
sprawować. Zgodzi się również na czwart. Przemienia na zastępcę prezesa. Sprawę 
powyższą rozpatrzy się na następnym zebraniu zarządu które odbędzie się w sobotę dnia 
13.2.37 o godz. 7:30 wieczorem. 
Niedzielski 
 
Sprawozdanie za rok 1936 
W roku 1936 odbyło się jedno walne zebranie, 7 zebrań zarządu i dwa zebrania planowane. 
Bractwo urządziło jedno strzelanie zielono-świąteczn i jedno strzelanie żniwne, oraz brało 
udział w Kongresie Zjednoczonych bractw kurkowych w Gdyni. W roku sprawozdawczym 
został uzupełniony sztandar bractwa i zakupiono dwa sztucery. Nowych członków 
przyjętych 9 wystąpiło 0 na rok 1937 przechodzi 53 członków. 
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Książ dnia 13.2.1937 
Zebranie zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zagaił prezes p. Jan Niedzielski z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawa zmiany prezesa względnie wice prezesa. 
2. Wolne wnioski 

Do I) Dotychczasowi członkowie zarząd pp. Jan Niedzielski, Antoni Buliński i Jan Cyplik 
ustępuję ze zarządu dobrowolnie, walnemu zebraniu zaproponuje się następujących 
kandydatów: Na prezesa Jana Cyplika, na zastępcę prezesa Jana Niedzielskiego, na 
sekretarza Wincentego Maćkowiaka. 
Do II) Celem zapobieżenia kradzieży piasku na terenie strzelnicy przez ludzi 
domniemanych uchwala się postawienie tablicy ostrzegawczej z stosownym napisem oraz 
pilnowanie strzelnicy przez kilka osób. Jako nowych członków przyjęto:  

1. Józefa Wojciechowskiego z Kiełczyna 
2. Stanisława Konopczyńskiego z Książa 

Niedzielski 
Cyplik 
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Książ dnia 14 lutego 1937 
Dzisiejsze walne zebranie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu zagaił p. prezes Jan 
Niedzielski z następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu z ostatniego zebrania 
2. Sprawozdanie zarządu a) sekretarza b) skarbnika 
3. Wybór 1/3 członków zarządu w myśl punktu 19 statutu 
4. Wolne wnioski i zamknięcie. 

Do I. Po zagajeniu walnego zebrania przez prezesa p. Jana Niedzielskiego odczytał sekretarz 
protokół z ostatniego zebranie który bez zmiany przyjęto. 
Do II. W imieniu zarządu zdali sprawozdanie z czynności za rok 1936 sekretarz i skarbnik. 
Ogólny dochód per 31.12.1936 wyniósł 1538.91, ogólny rozchód 1449,35. Walne zebranie 
przyjmuje sprawozdanie do wiadomości i udziela zarządowi pokwitowania. 
Do III. W miejsce dobrowolnie ustępujących 4 członków zarządu wybrano większością 
głosów: prezesem Jana Cyplika, zast. Prezesa Jana Niedzielskiego, sekretarzem Marjana 
Łukowskiego, ławnikiem Antoniego Bulińskiego. Reszta członków zarządu pozostaje 
niezmieniona. Wybrani są obecni i wybór przyjmują. 
Do IV. Pan Nowak stawia wniosek ażeby w przyszłości wydzierżawiać bufet tylko 
fachowcom i członkom bractwa. Do noszenia baldachimu podczas uroczystości kościelnych 
wybrano: pp. Stanisława Zwierzchlewskiego, Wincentego Maćkowiaka, Walentego Kulasika, 
Franciszka Szyszkego 
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Jako zastępców: Feliksa Łukowskiego, Teofila Saemana, Henryka Łagodzkiego, Józefa 
Marczaka. Po obszernej dyskusji zamknął p. prezes Niedzielski walne zebranie. Członków 
było obecnych 30. 
p. p. p. 
Niedzielski 
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Książ dnia 27.2.1937 
Zebranie zarządu bractwa kurkowego zagaił prezes p. J. Cyplik z następującym porządkiem 
obrad: 

1. Ściągnięcie i przejęcie przedmiotów przez nowy zarząd 
2. Sprawa ogrodu bractwa 
3. Wolne wnioski 

Ad. 1) Nowy zarząd przejmuje: 1 kartkę do insygniów królewskich, 3 wstęgi kremową 
łososiową i czerwoną, 1 łańcuch królewski, 1 łańcuch I rycerza, 8 medali pojedynczych, 1 
sztandar z drzewem, 1 welon żałobny, 1 sztandar przemysłowców z drzewem (znajduje się 
w Agencji), 1 szarfa, 3 stoły obecne w domu katolickim, 2 stojaki do garderoby. 
Sekretarz przejmuje: 2 protokólarze najnowsze, 1 książkę strzałową i zapisy tarczowe 
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3 teki z aktami, 1 statut, 4 stemple, Stare protokólarze i akta kupna strzelnicy oraz album 
zatrzymuje prezes p. Cyplik. Z niniejszych informacji zawiązanych o protokół przyjęcia z dn. 
31.I.1923 zaznacza się brak karabinów oraz brak skrzyni z rozmaitymi przedmiotami, która 
znajdowała się w magistracie. Według oświadczenia p. burmistrza skrzynia ta została 
przewieziona do p. Weinerta. Poleca się zatem p. Krybusowi przewiezienie jej do strzelnicy 
i sprawdzenie zawartości. Uchwala się założenie książki inwenatarzowej. Panu 
Zwierzchlewskiemu zaleca się oznakować broń Bractwa i protokularne spisanie jej a p. 
Merżeskiemu spisanie rzekomej w strzelnicy. 
Ad II. Przydzielonym przez p. Burmistrza bezrobotnym uchwala się a) wyrównać doły i 
poprawić wały b) zniwelować tylną część ogrody c) przekopać ogród  d) umocnić ganki 
gliną e) płot tylny z desek zastąpić drutem kolczastym, a płot drewniany od strony p. 
Kumtonięsa zastąpić deskami z płotu tylnego. Pracę ostateczne podejmą się delegowani p. 
burmistrza Borys. Uchwala się zakupienie drutu kolczastego. 
Ad III. Omawiano zgodność rejestracji mundurów o raz regulaminowego szeregowania 
członków do wymarszów. Polecano sekretarzowi zainformować nowych członków o 
umundurowaniu, oraz o honorach. P. Niedzielski przypomina o przyrzeczeniu administracji 
do gotowości na strzelanie. Na tym p. prezes zamyka zebranie. 
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Książ 18.IV.1937 
Dziś odbyło się zebranie zarządu kurkowego bractwa strzeleckiego o godz. 15:30 w 
ogrodzie bractwa na który prezes p. J. Cyplik zdał sprawozdanie z przeprowadzonych 
dotychczas robót w ogrodzie oraz zaprojektował wybudowanie studni i pomieszczenia sali 
restauracyjnej , przekopanie nowego ganka i nasypanie wału do strzelnicy małokalibrowej. 
Zarząd uchwalił wybudować studnie, a co do reszty projektów postanowił zastanowić się 
na zebraniu następnym w czwartek 22. bm. 
 
Książ 22.IV.1937 
Zebranie dzisiejsze zarządu kurkowego bractwa strzeleckiego zagaił p. prezes Jan Cyplik z 
niniejszym porządkiem obrad: 

1. Sprawa dalszych prac w ogrodzie 
2. Strzelanie zielono-świątkowe 
3. Sprawa odznak dla jubilatów 25letnich 
4. Wolne wnioski 
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Ad. 1 Uchwala się pomieszczenie restauracji  i przekopanie ganku oraz usypanie wałów do 
strzelnicy małokalibrowej według projektów na zebraniu z dn. 18.IV.37 
Ad. 2. Przyjęto następujący budżet: Rozchód: Orkiestra 90 zł, Premie królewski 50 zł, 
Nagrody do tarczy premiowej 60 zł, Nagrody do tarczy małokalibrowej 15 zł, razem 215 zł. 
Dochód wstęp do ogrodu 50 zł, Taniec 60 zł, Strzelanie małokalibrowe 60 zł, Strzelanie 
premiowe 170 zł razem 340 zł. 
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Rozchód: z przemienienia 215 zł, Premie dla Króla i rycerzy 30 zł, zezwolenie 16,50 zł, 
Tarcze i Malowanie 10,50, Korki 12 zł, Tarcz pap. I płytki 10 zł, Ostatki do tańca 10 zł, 
Dołowi 16 zł, Telefon, rataje 15 zł, Załadowanie naboi 15 zł, 100 kart strzelniczych 6 zł 
razem 441,00 zł. Dochód: z przemienienia 340 zł, za naboje 200 zł, za karty strzelnicze 5 zł, 
Wyszynk 70 zł, Razem 615 zł. Uchwala się, że wszyscy członkowie zobowiązani są oddać 9 
strzałów do tarczy królewskiej i przynajmniej 1 strzał do tarczy premiowej. Od powyższego 
zwolnieni są członkowie po 60tym roku życia. Kto z obowiązkiem stawienia się nie 
przyjdzie płaci do kasy bractwa 3 zł. 
Ad. 3. Uchwala się wprowadzić jednoiste medale dla jubilatów według przedłożonego 
wzoru ( oferta 25 na tle czarnym otoczona liściem laurowym) z napisem na stronie 
odwrotnej: Br. Kurk. W Książu Jubilatom XY( imię i nazwisko) rok wystąpienia i nadania 
medalu. Odznakę zawiesi się na wstążce zielonej oraz poleca się panu piotrowskiego zrobić 
do niego krzyż związkowy. Uchwala się wycofać medale starego typu i zastąpić ją 
spiralnymi, zależnie od stanu kasy uż w tym roku lub rozłożyć to na lata następne. 
Ad. 4. Wolnych wniosków nie było. Zebranie planowane wyznaczono na dzień 25 bm. 
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Książ dnia 25.IV.1937 
Dzisiejsze planowe zebranie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu zagaił p. prezes 
Jan Cyplik z następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu z walnego zebrania. 
2. Sprawa strzelania zielono-świątkowego 
3. Wybór komisji 
4. Sprawa wydzierżawienia wyszynku 
5. Wolne głosy i wnioski 

Ad. I. Po zagajenie zebrania sekretarz odczytał protokół z ostatniego zebrania, który został 
przyjęty bez poprawek 
Ad. II. Ustala się urządzić strzelanie zielono-świąteczne w dniach 17,18 i 23 maja. Budżet 
przewiduje się następująco: w rozchodach 441 zł, w dochodach 615 zł. Opłaty wstępnego, 
za taniec, strzelanie itd. Ustanawia się takie w ubiegłym roku. W myśl statutu zebranie 
uchwala obowiązek strzelania do tarczy królewskiej dla wszystkich członków do 60 roku 
życia. Ważne powody jak choroba, wyjazd itd. Mogą członka usprawiedliwić i zwolnić od 
obowiązku, ale o tym decyduje zarząd. Jeżeli członek nie wypełni sprawunków tj. nie odda 
9ciu strzałów do tarczy królewskiej wpłaca do kasy 1 zł. Jeżeli natomiast wystrzela tylko 
jakąś ilość strzałów wpłaca do kasy równowartość pozostałych do 9ciu. 
Ad. III Zatwierdza się komisję funkcyjne w następującym składzie: Kasa główna: pp. Rybak, 
Weinert St., Tarcza próbna: Zwierzchlewski, Maćkowiak, Tarcza premiowa: Maćkowiak, 
Piasecki, Tarcza Królewska: Kulasik, Krajewski K. 

KP2 strona 64 [25.04.1937 cd.] 

Tarcza małokalibrowa: Schlafke T. Wojciechowski 
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Taniec: Konarski, Ratajski 
Wstęp do ogrodu: Felczykowski, Szynkowski, Kopankiewicz, Andrzejewski, Mencel 
Kontrola tarcz: Fr. Łukowski, Ulanowski Tad. 
Do komisji strzałowej wybrano jednogłośnie: ks. Dziekana Piotrowskiego, p. burmistrza 
Borysa i p. Niedzielskiego z zarządu – p. prezes Cyplik. Jako zastępcę do komisji strzałowej 
wybrano: pp. Ulanowskiego, Kierblewskiego i Piaseckiego 
Ad IV. W sprawie wydzierżawienia bufetu pozostaje spośród wniosków p. Nowaka, kilka 
propozycji z których zebrani naradzili po obszernej dyskusji wniosek Zarządu, że 
wydzierżawić bufet będą mieli prawo tylko członkowie za cenę wyznaczną przez zarząd. 
Jeżeli jednak na cenę tą dzierżawy reflektujący się członkowie nie zgodzą, zarząd będzie 
miał prawo ogłosić  licytację ogólną. 
Ad V. W wolnych głosach umieścił p. prezes dotychczasowe pracę w ogrodzie oraz zmianę 
medali jubileuszowych w myśl uchwały zarządu z dn. 22.IV br. Wyraźne różnice. 
podziękowaniu w imieniu towarzystwa ks. Dziekan Piotrowski za sfundowanie krzyża do 
sali strzelnicy, a p. Falkiewicz są zarabianie łańcucha dla II rycerza. Na czwartek dnia 29. 
Bm. O godz. 7:30 wyznaczono zostaje zbiórka do wymarszu na mszę św. i na mogiły z okazji 
rocznicy powstania 1848. W związku tym poleca się zabrać wieniec. 
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Bufetu. Na tym porządek obrad został zamknięty. Obecnych 22 członków. 
Cyplik, prezes 
 
Książ dnia 27.IV.1937 
Dziś odbyło się zebranie zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego celem załatwienia 
spraw związanych z imprezą zielono-świąteczną. Na pierwszym miejscu załatwiono oferty 
orkiestry. Przyjęto ofertę straży pożarnej z Ksiażą za cenę 80 zł bez balu na 3 dni bądź z 
balem za 100 zł oraz kolację. Na wydzieżawienie bufetu ustalono taksę 60 zł plus kolacja 
dla orkiestry. Jarek oddano bratu Marciniakowi za 6 zł. Celem ochrony młodych drzewek 
postanowiono kupić słupki do ogrodzenia trawników i pracą tym przed strzelnicą wykonać. 
Uchwalono również zakupić 10 pochodni do masztów. Do tarcz postanowiono zaangażować 
Oleksego i Aleksandrowicza. Po zebraniu przystąpiono do licytacji bufetu. Zarząd zapoznał 
licytantów z warunkami podał taksę 60 zł oraz obowiązek dzierżawcy do wydania kolacji 
dla orkiestry. Przybicie otrzymał brat Nowak za takse. Z obcnym przejęciem Straży 
Pożarnej K. Kowalikowi podpisano umowę dostarczenia orkiestry na dzień 17,18, 23. 
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Książ dnia 20.5.1937 
Zebranie zarządu odbyło się celem omówienie programu uroczystości świątecznych z 
proklamacją nowego króla kurkowego. Obecny król kurkowy brat Marczak proponuje 
urządzenie balu królewskiego na sali brata Bulińskiego. Zarząd przystają na ten projekt 
zgodnie i ustala następujący program: o godz. 22 dnia 23 b. m. odbędzie się bal i odniesienie 
do króla tarczy oraz odmarsz na salę. Następnie mała przerwa i rozpoczęcie tam 
przemówień ks. Dziekana Piotrowskiego na cześć króla Kurkowego. W dalszym ciągu mają 
przemawiać burmistrz brat Borys na cześć bractwa i król kurkowy brat Marczak na cześć 
gości. Za istniało na sali brata Bulińskiego należy zapłacić 5 zł. Zarząd stwierdza, że 
zobowiązanie strzelania do tarczy królewskiej w roku 1937 wszyscy członkowie z 
wyjątkiem usprawiedliwiana. Bratu wąsikowi cofa się zawieszenie członkostwa i z dniem 
dzisiejszym umieszcza się go na liście członków. Jako nowych członków zarząd przyjmuje: 
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1. P. Strzelała Franciszka z Książa 
2. P. Kuczyńskiego Fr. z Książa 

KP2 strona 67 [29.05.1937] 

Książ dnia 29.V.1937 
Zebranie zarządu zagaił prezes brat Cyplik z następującym porządkiem obrad: 

1. Rozliczenie dochodów i rozchodów z strzelania zielono-świątecznego 
2. Wolne głosy 

Ad. 1 a) dochód: Kasa główna 90,50 zł, Małokalibrowa 51,60 zł, Taniec 71 zł, Naboje 215 zł, 
Wstępne 95,84, Wyszynk 60 zł, razem 583,91 zł, b) Rozchód: Ordery 29,20, Naboje 115,18, 
Tarcze pap. 4,60, Malowanie tarczy 5 zł, Korki 9,50, Podatek 22 zł, Nalepki 2,10, Karty 
strzałowe 10 zł, Tarcz Królewska 6 zł, reperacja stołów 3 zł, Premie króla i rycerzy 50 zł, 6 
pochodni 5,40, Za pilnowanie ogrodu 4 zł, Za doniesienie 1 zł, Założenie telefonu 8 zł, 
Dołowi 16 zł, Premie, wiatrówka i naboje 87,70, 378,68, orkiestra 100 zł, kolacja dla 
orkiestry 33 zł, Za salę p. Buliński 5 zł, razem 516,68. Ogólny dochód 583,91, rozchód 
516,68, Kasa 67,23 zł. 
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Ad II. 
Strzelanie żniwne planuje się na dzień 8 sierpnia b. r. a urządzenie zebrania planowanego 
na dzień 17 czerwca b.r. celem omówienia strzelania żniwnego i wyjazdu na uroczystość  
300lecia Bractwa Kurkowego w Nowym Mieście. Na zakończenie brat Buliński podziękował 
w gorących słowach Zarządowi za prezent ofiarowany mu przez Bractwo z okazji 25lecia 
małżeństwa. 
 
Książ dnia 17.VI.1937 
Zebranie kurkowego bractwa strzeleckiego w Książu zagaił brat prezes Cyplik z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu ostatniego zebrania 
2. Sprawozdanie z odbytego strzelania zielono świątecznego 
3. Sprawa strzelania żniwnego 
4. Wolne wnioski i zamknięcie 

Ad I. Zebranie zagaił brat prezes przy obecności 15 członków. Odczytano protokół z 
ostatniego zebrania został przyjęty bez poprawek 
Ad. II. Zarząd zdał sprawozdanie z odbytego strzelania zielono-świątecznego. Dochód 
wyniósł 583.91 zł rozchód 516.68 zł. 
Ad. III. Strzelanie żniwne uchwala się na b. r. na dzień 8 sierpnia. Ilość strzałów do tarczy 
żniwnej podwyższa się z 5 min do 9 min. Strzelanie odbywać się będzie przed popołudniem 
od 6tej do 10tej do wszystkich tarcz. Członkowie zobowiązani są przynajmniej 4 strzały 
oddać do tarczy żniwnej.  
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Podziękowaniem. W dyskusji porusza się sprawę wprowadzenia tarczy orderowej. 
Przyjmuje się jednak projekt brata burmistrza Borysa do rozpatrzenia, a urządzenie przez 
Bractwo Strzeleckie dla publiczności z okazji jakiś świąt ja 3 maj lub itp. 
Ad IV. W wolnych głosach proponuje się zmianę terminu strzelania zielono-świątecznego 
na pierwsze, drugie święto i następną niedzielę. Na uroczystość Kat.Tow. Robotników w 
Książu w dniu 20 bm. Wyznacza się delegację z sztandarem w osobach br. Chorążego, 
Wąsika i Nowaka. Członkom pragnącym wziąć udział w święcie Chrystusa Króla w 
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Poznaniu dnia 27 bm. Poleca się zgłosić do sekretarza do dnia 25 bm. Brat Schlafke Feliks 
zwraca uwagę na kiepską i ośmieszającą komendę komendantów Bractwa, co zebranie 
potwierdzają i polecają załatwienie i naprawienie tych potyczek zarządowi. Na tym brat 
prezes zamyka zebranie. 
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Książ dnia 17.VII.1937 
Zebranie zarządu kurkowego bractwa strzeleckiego zagaił prezes brat Cyplik. Porządek 
obrad: 

1. Sprawa strzelania żniwnego 
2. Wolne wnioski 

Ad. I. Ustala się budżet na strzelanie żniwne w dniu 8.IX.37 następujący: 
Dochody: naboje 150 zł, Kasa główna 80 zł, Małokalibrówka 30 zł, Wstępne 30 zł, Taniec 30 
zł, Bufet 30 zł razem 350 zł. Rozchód: dołowi 6 zł, ordery 18 zł, Tarcz 6 zł, Rataje 4.25 zł, 
Wiatrówka 6,50 zł, Podatek 16,50 zł, Malowanie tarczy 4,50 zł, Telefon 5 zł, Korki 12 zł, 
Orkiestra 35 zł, Kolacja 15 zł, Ładowanie naboi 105 zł, Premie 35 zł, Afisze 5 zł, pochodnie 5 
zł razem 281,55 zł. Dochód 350 zł, rozchód 281,55 zł. Kasa 68,45 zł. 
Wydzierżawianie bufetu odbędzie się w czwartek 22 bm. O godz. 20tej. Oferta straży 
pożarnej w Książu na orkiestrę za 35 zł przyjmuje się. O strzelaniu żniwnym członków 
zawiadomi się kurendą. Uchwala się, że członkom nie wolno używać do sztucerów bractwa 
innych naboi jak zakupionych u bractwa, to samo odnosi się do strzelających nie członków. 
Poza tem nie wolno strzelać próbnych 
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strzałów do innych tarcz jak próbnych. 
Ad. II. Jako nowego członka brat Nowak wprowadza p. Kołeckiego Walentego z Zalesia. 
Zarząd przyjmuje go. Na tym porządek obrad został wypełniony. 
 
Książ 22.VII.1937 
W dniu dzisiejszym odbyła się licytacja bufetu na strzelanie żniwne. Zarząd podał taksę 30 
zł. Licytanci jednak nie zgodzili się na nią i proponują 15 zł. Zarząd po naradzie oddaje bufet 
p. Nowakowi za proponowaną taksę 15 zł z tym, że w razie dobrego interesu p. Nowak 
dobrowolnie odda 15 żł. Tarcz oddaje się do zrobienia p. Marciniakowi na warunkach 
zeszłorocznych. 
Cyplik, prezes 
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Książ dnia 14.VIII.1937 
Dziś odbyło się zebranie zarządu kurkowego bractwa strzeleckiego w Książu. Zebranie 
zagaił prezes brat Cyplik z następującym porządkiem obrad: 

1. Rozliczenie strzelania żniwnego 
2. Wolne wnioski 

Do 1) Rozchód: Ordery 19 zł, Dołowi 9 zł, Płytki 1 zł, Ładowanie 359 naboi 43,08, 
Ładowanie 300 naboi 45 zł, 350 korków 12 zł, Pomalowanie tarczy 4,50 zł, Kurenda 0,5 zł, 
Premje 35,60 zł, Wiatrówka naboje bateria 11,50, Afisze 6 zł, Orkiestra 35 zł, Zezwolenie 
5,50 zł, 100 oznak do tańca 3 zł, Tarcz 6 zł, Pochodnie 3,60 zł, Razem 240,28. Dochód: kasa 
główna 24,30 zł, Naboje 115,77 zł, Taniec 35,30 zł, wstępne 35 zł, Bufet 15 zł, 
Małokalibrówka 29,40 razem 254,77. Dochód 254,77 rozchód 240,28, Kasa 14,49. 
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Za nie strzelanie do tarczy żniwnej wyznaczono w myśl uchwały karę 1 zł następujący 
bracia Wroński, Taemanowi, Nowakowi St. I Mendowi. 
Do II) Odczytano pismo Okręgu w sprawie poświęcenia strzelnicy w Nowym mieście oraz 
pismo w sprawie składek. Nad okólnikiem zjednoczenia pt. 77 
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postanowiono zastanowić się na najbliższym zebraniu w dniu 19 bm. W końcu 
przedstawiono bratu Zwierzchlewskiemu czek na sumę 29 zł przekazaną Bractwu przez p. 
Falkiewicza Józefa. 
 
Książ 19 sierpnia 1937 
Zebranie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu zagaił prezes brat Cyplik z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu z ost. Zebrania 
2. Sprawozdanie z odbytego strzelania żniwnego 
3. Sprawa wyjazdu do Nowego Miasta 
4. Wolne wnioski 

Do I. Porządek obrad przyjęto bez poprawki jak również protokół z ostatniego zebrania. 
Do II. Sprawozdanie i rozlicznie ze strzelania żniwnego zamykają się w sumach dochód – 
254,77 rozchód 240,28. Kasa 14.49 zebrani po dyskusji nad poprawą w przyszłości, stan 
kasy przyjmują. 
Do III. Zarząd przedstawia program 300lecia  w Nowemmieście i pismo okręgu w sprawie 
tego obchodu i sfundowania nagrody Bractwa z Książa. Po obszernej i niezwyczajnej 
dyskusji uchwala się: wyjazd do Nowego Miasta w niedzielę dnia 22 bm. O godz. 7mej. B) 
sfundowanie nagrody w cenie około 25 zł, ofiarować, dostarczy brat Kończyński. 
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wóz brat Nowak. 
Do IV. Porusza się sprawę prawidłowego ustalenia trzech medali – jak oznak Bractwa oraz 
zgodzie z okólnikiem zjednoczenia podążyć się cenę są medale związkowe. Na tym zebranie 
zostało zamknięte. 
Cyplik, prezes 
 
Książ dnia 11.12.1937 
Zebranie zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zagaił prezes p. Jan Cyplik z nast. 
Porządkiem obrad: 

1. Przedłożenie okólników 
2. Wolne wnioski 

Do I. Zarząd przedkłada okólnik okręgu z dnia 23/11/37. W myśl tego okólnika ustala się 
następujące terminy strzelań na rok 1938. 1) Strzelanie Zielono-świąteczne 5/6, 6/6, 
12/6/38. 2) strzelanie żniwne 7/8/1938. Członków liczy bractwo 41 w tym członków 
płacących składki 34, w tym członków niepłacących składek 7. Bractwo posiada 9 
karabinów model stary 71. Członkowie 8 karabinów różnego typu. W roku 1937 odbyło się 
jedno strzelanie zielono-świąteczne i jedno strzelanie żniwne. Strzelnicą używa bezpłatnie 
P.W i W.F w Książu. Opis strzelnicy: Strzelnica ma 150 metrów długości i 4 stanowiska. 
Zabudowanie: hala strzelnicza, hala tarczowa i bufet. Obszar strzelnicy 6 mórg.  
Cyplik, prezes 
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Książ dnia 19.1.1938 
Zebranie zarządu kurkowego bractwa strzeleckiego zagaił prezes p. Jan Cyplik z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Ustalenie porządku obrad walnego zebrania 
2. Sprawa zabawy karnawałowej 
3. Wolne wnioski 

Ad. I. ) Uchwala się następujący porządek obrad walnego zebrania: 
1. Zagajenie i odczytanie protokołów z ostatniego zebrania. 
2. Sprawozdanie zarządu a) sekretarza b) skarbnika i udzielenie zarządowi 

pokwitowania 
3. Wybór 1/3 członków zarządu w myśl punktu 19 statutu 
4. Sprawa wydzierżawienia bufetu 
5. Wolne wnioski i zamknięcie 

Ad. II. Uchwala się urządzenie zabawy karnawałowej w niedziele dnia 6 lutego na sali p. 
Bulińskiego. Wstęp od osoby 1 zł. Druga osoba 0.50 groszy. Uchwala się zakupienie mszy 
św., za zmarłych członków w sobotę przed walnem zebraniem 
Ad. III. Pan Marian Łukowski zgłosił rezygnacje jako sekretarz bractwa z powodu wyjazdu 
do Rzeszowa. Poruszono tagrze sprawę zbierania kwartalnego. Zarząd polecił p. 
Kolendowiczowi załatwienie powyższej sprawy do walnego zebrania. 

KP2 strona 76 

Sprawozdanie za rok 1937 
W roku 1937 odbyło się jedno walne zebranie, 13 zebrań zarządu i dwa zebrania 
planowane. Bractwo urządziło jedne strzelanie zielono-świąteczne, jedno strzelanie żniwne 
oraz brało udział w obchodzie jubileuszowym w Nowemmieśćie. Nowych członków 
przyjęto 5, wystąpiło …… na rok 1938 przechodzi ……. członków 

KP2 strona 77 [30.01.1938] 

Książ 30.I.1938 
Dzisiejsze walne zebranie Bractwa Kurkowego w Książu zagaił prezes brat Cyplik z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu z ostatniego zebrania 
2. Sprawozdanie zarządu a) sekretarza b) skarbnika 
3. Wybór 1/3 członków zarządu w myśl punktu 19 statutu 
4. Sprawa wydzierżawienia bufetu 
5. Wolne wnioski i zamknięcie. 

Do I. W związku z przypadającą w roku obecnym 120 letnią rocznicą założenia Br. 
Kurkowego w Książu, wygłosił prezes okolicznościowe przemówienie, przedstawiając 
historię, działalność oraz to z jakiem w niektórych okresach towarzystwo musiało walczyć. 
Po przemówieniu sekretarz odczytał protokół z ostatniego zebrania planowanego i walnego 
które zebranie bez poprawek przyjęło. 
Do II. Sprawozdanie za rok 1937 zdaje sekretarz i skarbnik. Kasa przedstawia się 
następująco Dochód 1435,39 zł, Rozchód 1269,41zł. Razem 165,93zł. Dług bractwa 1. 
Pożyczka w banku ludowym 2400 zł, pożyczka ks. Dziekana Piotrowskiego 200 zł, pożyczka 
Stefana Piaseckiego 500 zł, razem 3100 zł. Zebranie udziela pokwitowania zarządowi. 
Do III. Przewodniczącem do przeprowadzenia wyborów 1/3 członków zarządu zostaje ks. 
Dziekan Piotrowski do komisji zaproszono braci: burmistrza Borysa, Marczaka i Szyszkego. 
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Na miejsce ustępującego dobrowolnie sekretarza, komendanta i ławnika zostają wybrani 
jednogłośnie: sekretarzem – Walczak Adam, komendantem Zwierzchlewski Franciszek, 
ławnikiem Łukowski Feliks 

KP2 strona 78 [30.01.1938 cd., 10.02.1938] 

Uchwała o wydzierżawieniu bufetu uzupełnia się w pierwszym rzędzie mają prawo 
oddzierżawić członkowie, a dopiero o ile się nie zgodzą się na taksę wyporządzoną przez 
zarząd, zarząd będzie miał prawo urządzić licytacje ogólną. 
Do V) Zatwierdza się przez głosowanie zabawę Bractwa w dniu 17 lutego 38. Przeciw jeden 
głos. Brat Marczak proponuje towarzystwu jako jednemu z najstarszych dać inicjatywę 
założenia komitetu wspólnego wszystkim towarzystwom celem uniknięcia nieporozumień 
przy urządzaniu imprez. Po obszernej dyskusji na rozmaite tematy zebranie zostaje 
zamknięte. Obecnych 35 członków. 
Cyplik, prezes 
 
Książ dnia 10.II.1938 
Zebranie zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego zagaił prezes brat Jan Cyplik z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Rozliczenie z odbytej zabawy karnawałowej 
2. Sprawa przynależności do okręgu Leszczyńskiego 
3. Sprawa nominacji drugiego oficera 
4. Sprawa zaległych składek do okręgu 
5. Wolne wnioski 

Do 1) Ogólny dochód z zabawy karnawałowe wynosił 40.20 rozchód 63.95. deficyt 23.75 
Do 2) Zarząd bractwa po zapoznaniu się z treścią pisma zjedn. Kurkowego bractw 
strzeleckich R. T. wyraża 

KP2 strona 79 [10.02.1938 cd., 24.04.1938] 

swoją zgodę na ewent. Przydzielenie naszego Bractwa do okręgu leszczyńskiego 
Do 3) Zarząd mianuje jednogłośnie porucznikiem brata Łagodzkiego Henryka 
Do 4) Zarząd stwierdza, że pisma okręgu z dnia 10.7.1937 dotyczącego zaległych składek 
do okręgu nie odebraliśmy. Po rozpatrzeniu sprawy zarząd godzi się na zrobioną nam 
propozycję w piśmie z dnia 10.7.37 które otrzymaliśmy obecnie i poleca skarbnikowi 
zapłacić składkę zaległa za rok 1937 r. 
Do 5) Proponuje się zbadanie podłogi w sali tanecznej i ewent. Usunięcie znajdujących się 
nasion oraz naoliwienie. 
Cyplik, prezes 
 
Książ dnia 21.4.1938 
Zebranie zarządu kurkowego bractwa Strzeleckiego zagaił prezes brat Cyplik Jan z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawa strzelania 3 maja 
2. Nadanie członkostwa honorowego ks. dz. Ignacemu Piotrowskiemu i burmistrzowi 

Edmundowi Borysowi 
3. Wolne wnioski. 

Do 1) Uchwala się urządzenie w dniu 3 maja strzelania z broni małokalibrowej o nagrody 
dla wszystkich. Zarząd zakupi 3 nagrody w wartości zł 10 (wszystkie) 3 strzały 50 groszy 
ilość serii dowolna, wstęp do ogrodu bezpłatny, taniec 50 groszy. 
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Do 2) Za zasługi oddane Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Książu nadaje zarząd 
jednomyślną uchwało stosownie do punktu 4 statutu członkostwo honorowe pp. Ks. 
Dziekanowi Ignacemu Piotrowskiemu i burmistrzowi Edmundowi Borysowi. Zamianowani 
członkowie honorowi są zwolnieni z opłat składek mogą jednak zasilać kasę dobrowolnymi 
datkami. Pozatem korzystają z pełnych praw członkowskich. 

KP2 strona 80 [28.04.1938] 

Książ dnia 28.4.1938 
Nadzwyczajne walne zebranie kurkowego bractwa strzeleckiego zagaił prezes p. Jan Cyplik 
z następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu z ostatniego walnego zebrania 
2. Sprawa strzelania z broni małokalibrowej w dniu 3 maja 
3. Zatwierdzenia uchwały zarządy dotyczącej mianowania dwóch członków honorowych 

oraz zatwierdzenie nominacji na oficera. 
4. Zmiana dni strzelań zielono-świątecznych. 
5. Wolne wnioski i zamknięcie 

Do I. Po odczytaniu protokołów z ostatniego walnego zebrania który bez zmiany przyjęto 
naznaczono przez powstanie pamięć zmarłego członka śp. Stanisława Falkiewicza. 
Do II. Uchwala się urządzenie strzelania z broni małokalibrowej w dniu trzeciego maja 
według programu przedstawionego przez zarząd. Na sekretarzy wybrano: I stanowisko: M. 
Ratajski, Kończyński, II stanowisko: Konopczyński, Kuczyński, do tańca: Konarski, 
Kolendowicz. 
Do III. Zatwierdza się jednogłośnie uchwałę zarządu z dnia 21.4.1938 dotyczącą nadania 
członkostwa honorowego pp. Księdzu dziekanowi Piotrowskiemu i Burmistrzowi 
Edmundowi Borysowi. Pozatem zatwierdza się nominację brata Henryka Łagodzkiego na 
oficera. 
Do IV. Uchwala się zmianę dni strzelania zielono-świątecznego w tym kierunku, że trady 
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cyjne strzelania odbywać się będą odtąd w pierwsze święto, drugie święto i ostatnią 
niedziele 
Do. V. We wolnych głosach poruszono sprawę wypożyczenia krzeseł i stołów. Uchwalono 
ażeby przy wypożyczaniu pobierać oprócz ustalonej zapłaty także kaucję wysokości 5 zł. Po 
obszernej dyskusji zamknął p. prezes Nadzwyczajne walne zebranie. Członków było 
obecnych 23. 
Cyplik, prezes 
 
Książ dnia 18.5.1938 
Zebranie zarządu kurkowego bractwa strzeleckiego zagaił prezes p. Jan Cyplik z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie 
2. Sprawa strzelania zielonoświątkowego 
3. Wolne wnioski 

Do 2) Ustala się następujący budżet: Dochód: bufet 90 zł, drobiazgi 10 zł, wstęp do ogrodu 
100 zł, taniec 70 zł, małokalibrowe 60 zł, premiowe 100 zł, sprzedaż naboi 200 zł, razem zł 
630. Rozchód: Orkiestra 100 zł, kolacja dla orkiestry 30 zł, ordery 30 zł, naboje 120 zł, 
przybory do taczy 22 zł, tarcz 6 zł, premie królewskie 75 zł, telefon 15 zł, doły 16 zł, premie 
tarcz premj. 75 zł, razem 511 zł. Czysty zysk 119 zł. Uchwala się podwyższyć premie dla 
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króla ze względu na większą ilość członków i to: Król 50 zł I Rycerz 15 zł II rycerz 10 zł. 
Wstępne do ogrody 20 gr, taniec 50 gr od osoby. 

KP2 strona 82 [22.05.1938] 

Książ dnia 22 maja 1938 
Zebranie kurkowego bractwa strzeleckiego w Książu zagaił prezes brat Cyplik i krótkiem 
przemówienie powitał zarząd okręgowy który w dniu dzisiejszym wizytował nasze 
Bractwo. Porządek obrad następujący: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu z ost. Zebrania 
2. Sprawy dotyczące okręgu 
3. Sprawozdanie ze strzelania 3 maja 
4. Sprawa strzelania Zielono Świątecznego 
5. Sprawa podwyższenia nagród dla Króla i rycerzy, względnie, urządzenie balu na koszt 

kasy bractwa 
6. Wydzierżawienie bufetu 
7. Wolne głosy 
8. Zamknięcie 

Do 2) Zarząd okręgowy (nowoobrany) chcąc rozpocząć intensywną pracę, postanowił 
wizytować wszystkie Bractwa swego okręgu w celu zapoznania się i przekonania się o 
stanie danego Bractwa i ewent. usterki doraźnie załatwić. Sprawa składek do Okręgu: po 
dwustronnych wyjaśnieniach zgadza się zarząd okręgowy umorzyć resztę zaległych 
składek za rok 1936 włącznie, za rok1937 są składki zapłacone a od 1.1.38 płaci bractwo 
składki bieżące. W sprawie przynależenia do okręgu uchwalono nadal należeć do okręgu 
Poznańskiego. Prezes okręgu p. Marweg podziękował bractwu za rzeczowe załatwienie 
życzył Bractwu pomyślnego rozwoju w myśl hasła „ Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie”. 
Następnie zarząd okręgowy zwiedził naszą strzelnicę i wyraził swe zadowolenie. 
Do 3) Sprawozdanie ze strzelania w dniu 3 maja zdał skarbnik brat Rybak dochód 125 zł, 
rozchód 78.80, czysty zysk 46.20 

KP2 strona 83 [22.05.1938 cd.] 

Do 4) Uchwala się następujący porządek wymarszu: 
I. Święto: zbiórka o godzinie 9:15 odmarsz po króla i następnie do kościoła, zbiórka o 

godz. 12:45 odmarsz po króla i do strzelnicy bez postoju 
II. Święto zbiórka o godz. 12:45 odmarsz po króla i następnie do strzelnicy bez postoju 

W niedziele 12.6.38 zbiórka o godz. 12:45 odmarsz po króla i następnie do strzelnicy o 
godz. 21:00 
Powrót i wyprowadzenie króla z honorami. Wybiera się następujące komisje na czas 
strzelania Zielono Świątecznego: 

a. Porządkowa: Kolendowicz i Peamaw 
b. Wstęp do ogrodu: Makowiecki, Andrzejewski, Konopczyński, Szukowski, Wanowski, 

Kołacki 
c. Taniec: Łagodzki, Zwerzchlewski, Kuczyński, Tomaszewski, Staszak 
d. Kasa gł: Rybak, Weinert 
e. Tarcza próbna : Walczak 
f. Tarcza premiowa: Maćkowiak, Piasecki 
g. Tarcza królewska: Kulawik, Krajewski Kaz. 
h. Tarcza małokalibrowa: Końszczyński, Wojciechowski Józef 
i. Sprzedaż naboi: Wąsik, Kopankiewicz 
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j. Kontrola tarczy: Łukowski Fel.. Schlafke Tel. 
k. Komisja strzałowa:  ks. Dziekan Piotrowski, burmistrz Borys, Niedzielski, prezes 

Cyplik. 
Do 5) Uchwala się większością głosów urządzenie kolacji i balu królewskiego przez 
Bractwo Kurkowe z tem że odpadają wypłacane dotychczas premie 
Do 6) Zarząd zapoznawszy licytantów z warunkami podał taksę: zł 90 przybito na rzecz 
Ratajskiego Mieczysława za cenę zł 120, Drobiazgi: taksa zł 10 przybito na rzecz Ratajski 
Mieczysław za 120 zł 
Do 7) Członek honorowy ks. Dziekan Piotrowski ofiarował medal dla Króla 
Do 8) Zebranie zakończył p. prezes członków obecnych28 
Cyplik, prezes 

KP2 strona 84 [15.06.1938] 

Książ dnia 15 czerwca 1938 
Zebranie zarządu kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu zagaił prezes brat Cyplik z 
nast. porządkiem obrad. 

1. Sprawozdanie ze strzelania Ziel. Świątecznego 
2. Oddanie długu 
3. Przyjęcie członków. 

Do 1) Skarbnik brat Rybak przedstawił rozliczenie następująco: Dochód: bufet 131 zł, kasa 
gł 121.50 zł, taniec 70 zł, medal k. dziekana 12 zł. Do przechodu 334.50. wstęp do ogrodu 
134,60 zł, małokalibr. 123,70 zł, sprzedawanie naboi 262,55 zł. Razem zł 855, Rozchód: 
Zygmuniak medale 30zł, Ulanowski premie 31.85 zł, Stawiński pochodnie 7.60 zł. Schlafke 
Feliks premie 27.80 zł, Łukowski Fel. 29.50, Marciniak Korki 16 zł, Marciniak Tora 6 
zł,zyszka muzyka 100 zł, Gadowski naładowanie naboi 57 zł Gadowski naboje 99.56, stył. 
11.2-. syg. Zarządu miejskiego 10 zł, płytki i nalepki 5,40 zł, odzn. Do tańca 9,70 zł, rach 
Buliński 121,60, izolatory do telefonu 2,52. Założenie tel. 17.25, zawalenie tony 5 zł, kolacja 
dla orkiestry40,20, Tarczowi 22 zł, naboje do małokalibrówki 32,75 zł, baterje i drut 11,40 
zł, poryte 290 zł, Razem 697,33 zł. Zetawienie: Dochód 855,35 zł, Rozchód 697.33, czysty 
zysk 158,02 zł 
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Do 2) Uchwala się zapłacić dług u ks. Dziekan Piotrowskiego zł 200 a w razie by wierzyciel 
chciał czekać to wpłacić u p. Piaseckiego 
Do 3) Na członków przyjęto: Szulc Józef z Książa, oraz Siejak Stanisław z Książa, należący 
poprzednio do K. Br. Strz. W Jaraczewie. Zebranie zamknął p. prezes obecnych było 7 
członków zarządu. 
Cyplik, prezes 
 
Książ 12 sierpnia 1938 
Zebranie zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu zagaił prezes pan Cyplik.  

1. Na okręgowe zawody strzeleckie do Środy uchwala się wysłać delegację 3 braci na 
koszt kasy Bractwa po 3.50 zł na osobę 

2. Przychylając się do wniosku prezesa Tow. Powstańców uchwala się oddać ogród oraz 
stanowiska bez żadnej opłaty na uroczystość Zjazdu powstańców w dniu 15.8.38 

Cyplik, prezes 
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Książ 22.10.1938 
Zebranie zarządu kurkowego bractwa strzleeckiego zagaił prezes p. J. Cyplik z nast. 
Porządkiem obrad: 

1. Rozliczenie kasowe z żniwnego strzelania 
2. Przedłożenie okólnika 
3. Wolne wnioski 

Do I) Sprawozdanie kasowe ze strzelania żniwnego zdał skarbnik p. Rybak: dochód 161,90 
zł, rozchód 170,75 zł, niedobór 8,85 zł. 
Do II) Zarząd przedkłada okólnik nr 85 z dnia 26.9.38 do odznaczenia proponuje się: Ks. 
Dziekana Piotrowskiego, Jana Niedzielskiego i Antoniego Bulińskiego. 
Cyplik, prezes 

KP2 strona 86 [04.02.1939] 

Książ 4 lutego 1939 
Zebranie zarządu Bractwa Strzeleckiego zagaił prezes p. J. Cyplik z nast. Porządkiem obrad 

1. Ustalenie dnia walnego zebrania 
2. Wolne wnioski 

Do 1) Walne zebranie odbędzie się 9.II. o godz. 7:30 
Do 2) Przyjmuje się urządzić zabawę karnawałową decyzja zostanie podjęta na walnem 
zebraniu. 
Cyplik 
 
Sprawozdanie za rok 1938 
W roku 1938 odbyło się jedno zebranie walne jedno nadzwyczajne walne, jedno planowane 
i siedem zarządu. Przeciętna ilość członków na zebraniu 28. Strzelania były następujące 

1. 3 majowe z broni małokalibrowej 
2. Zielono świąteczne o godność Króla i rycerzy 
3. Zmienne o godność zwycięzcy żniwnego i rycerzy. 

Nowych członków przyjęto 2 zmarło 1 przechodzi na rok 1939 56 członków. 
Cyplik 
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Książ dnia 9 lutego 1939 
Walne zebranie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu zagaił prezes brat Cyplik Jan i 
uczcił pamięć zmarłego członka śp. Falkiewicza przez powstanie obecnych. Porządek obrad 
nast.: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu z ostatniego zebrania 
2. Sprawozdanie zarządu a) sekretarza b) skarbnika i komisji rewizyjnej 
3. Wybór 1/3 członków zarządu 1) zastępcy sekretarza 2) skarbnika 3) strzelmistrza 
4. Wolne nioski 

Do 1) Sprawozdanie skarbnika przedstawia się nast.: ogólny dochód 1698.88 ogólny 
rozchód 1668.46 pozostaje zł 30.42. Należności: składki zaległe 79.50, wstępne 60 zł, razem 
zł 139.50. Długi: Bank Łudowy 2400, J. Piasecki 500 zł, razem 2900 zł. Komisja rewizyjna 
zastała kasę i książki zgodne. Walne zebranie udzieliło zarządowi pokwitowania. 
Do 3) W tym roku kończy się kadencja nast. Członków zarządu a) zast. Sekr. B) skarbnika c) 
strzelmistrza. Na przewodniczącego wybiera prosi brat prezes ks. Dziekana Piotrowskiego, 
który powołuje na ławników p. burmistrza Borysa i brata Łagodzkiego. Na wniosek brata 
Kolendowicza wybory będą tajne. Większością głosów wybrano następujących na okres 3 
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lat: zast. Sekretarza Schlafke Feliks, skarbnik Maćkowiak Wincenty, strzelmistrz Maćkowiak 
Zygmunt 
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Do 4) W wolnych wnioskach ks. Dziekan Piotrowski proponuje urządzenie imprez jak 
przedstawienia celem zebrania funduszy na spłacenie długów. Prezes Cyplik przyjmuje 
żeby dług bankowy podzielili na akcje bezprocentowe i z oprocentowaniem minimalnym i 
rozprzedać między członków. Nad sprawą zadłużenia rozwinęła się ożywiona dyskusja i 
proponuje się bratu prezesowi wypracowanie planu oddłużenia. Proponuje się urządzenie 
balu królewskiego na Karnawał. Ks. Dziekan Piotrowski ofiaruje na strzelanie zielono-
świątkowe medal dla króla a brat Łagodzki medal dla I rycerza. Obecnych na zebraniu 31 
członków. Zebranie zakończył prezes Cyplik.  
Czołem! 
 
Książ dnia 27 kwietnia 1939 
Zebranie zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu zagaił prezes Cyplik Jan z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawa strzelania 3 maja 
2. Sprawa pożyczki obranej przeciwdłużnej 
3. Sprawa zaległych składek 
4. Wolne wnioski 

Do 1) Uchwala się urządzenie strzelania w dniu 3 maja z broni małokalibrowej 
Do 2) Uchwala się ofiarować na F.O.N medal złoty po bracie Krajewskim Konstantym 1 
medal srebrny oraz cały dochód ze strzelania 3 maja. 
Do 3) Sprawę zaległych składek i wstępnego będzie poruszona na najbliższym zebraniu 
ogólnym. 
Do 4) zebranie zakończono. 
Cyplik, prezes 
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Książ dnia 13 maja 1939 
Zebranie zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu zagaił prezes Jan Cyplik z 
nast. porządkiem obrad: 

1. Sprawa zaległych składek 
2. Sprawa strzelania zielono-świątecznego 
3. Wolne wnioski 

Do 1) Za nie uiszczenie zaległych składek względnie wstępnego zawiesza się w prawach 
członkowskich: Ratajski Mieczysław, Kończyński Franciszek, Kuczyński Franciszek. 
Do 2) Program strzelania Zielono-świątecznego taki sam jak w roku ubiegłym z tą zmianą, 
że balu Królewskiego nie będzie lecz tylko kolacja królewska, ze wzgl. Na obecną poważną 
sytuację polityczną. 
Do 3) Projektuje się sprowadzić bufet na własny rachunek w czasie strzelania zielono-
świątecznego celem ościągnięcia większego dochodu na pokrycie długów. Do prowadzenia 
bufetu proponują się bracia: Łagodzki Henryk, Łukowski M, Taeman T., Kolendowicz. 
Wymienieni łącznie za ściśłem zarządem nad tą sprawą mają się zastanowić. Orkiestra 
straży pożarnej w Książu. 
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Książ dnia 18 maja 1939 r. 
Zebranie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu zagaił prezes Cyplik Jan w obecności 
32 członków i podał następujący porządek obrad: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu 
2. Przyjmowanie nowych członków 
3. Sprawa strzelania zielono-świątecznego 
4. Sprawa oddłużenia 
5. Wolne wnioski i zamknięcie. 
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Do 1) Protokół z ostatniego zebrania został przyjęty bez zmian 
Do 2) Na nowych członków przyjęto: Stawiński Jan, Dziennik Marian, Krajewski Władysław. 
Do 3) Program strzelania zielono-świątecznego przyjmuje się ten samo co roku ubiegłego. 
Wybrano poszczególne komisji według oddzielnego spisu. 
Do 4) Prezes przedstawił plan oddłużenia, który zebranie przyjęło. Dług zostanie 
podzielony na akcje: zł 400 na bezprocentowe, reszta na oprocentowanie 5 %. Spłata akcji 
nastąpi w miarę dochodów Bractwa przez losowanie w ciągu 5 lat. O ile do tego czasu to jest 
w 5 latach od dnia wykupienia akcji przez członka, Bractwa nie mogło zapłacić uchwala się 
zaciągnąć ponownie pożyczkę w banku lub o ile członkowie na to się zgodzą wydać nowe 
akcje z terminem płatności jaki uzna się za odpowiedni. Pożyczek uważa się za honorowe 
bez przymusu. Za dług odpowiada Kurkowego Bractwo Strzeleckie w Książu cały swoim 
majątkiem. Rozsprzedaż akcji rozpocznie zarząd zaraz – płatne zaraz lub bo 1.10.39 r. 
Zadeklarowaną akcja może członek zapłacić na dwie raty, z tem że gdy druga rata nie 
będzie zapłacona do 1.10.39 to pierwsza przepada na dobro kasy Bractwa. Drobne rady 
przyjmuje ks. Dziekan Piotrowski. Uchwała zapadła jednogłośnie. 
Do 3) Projekt zarządu z zebrania 13 maja b. r. urządzenia bufetu na własny rachunek, 
uchwala zebranie do zrealizowania jednogłośnie. 
Do 5) Brat Zwierzchlewski wstawia wniosek o utworzenie przy bractwie sekcji kupców i 
przemysłowców. Brat Rybak prosi o wyjaśnienie jak jest sprawa sztandaru znalezionego 
swego czasu przez brata Kolendowicza. Brat prezes wyjaśnia że sztandar znaleziony 
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był własnością P.W. i W.F.. który brat Kolendowicz w tym roku oddał do zarządu 
miejskiego. Brat Rybak wstawia wniosek żeby prawo głosu na zebraniu miał członek który 
ma zapłacone składek do chwili zebrania. Brat prezes podziękował bracią za owocne i 
pełne zrozumienia obrady, zakończono zebranie. Czołem! 
Cyplik 
 
Książ dnia 1 czerwca 1939 
Zebranie zarządu Kurk. Bractwa Strzeleckiego w Książu zagaił prezes brat Cyplik. Uchwala 
się że kolacja królewska składać będzie się następ.: kiełbasa za kapustą, bułeczka piwa lub 
herbaty, szklanki oferuje p. Buliński za zł 1, Oprócz tego dodatkiem  4 L wódki. 
Przemówienie wygłoszą: 1) Ksiądz dziekan na cześć króla 2) Brat komendant 
Zwierzchlewski na cześć rycerz 3) p. Burmistrz na cześć Bractwa. Czołem. 
Cyplik 
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Książ dnia 10 czerwca 1939 
Zebranie zarządu kurkowego bractwa strzeleckiego w Książu zagaił prezes p. Cyplik Jan z 
nast. Porządkiem obrad. 

1. Sprawozdanie i obliczenia ze strzelania Zielono Świątkowego 
2. Wolne wnioski 

Przychód: czysty zysk z bufetu zł 292.84, tarcza premiowa 100 zł, tarcza małokalibrowa 
132.30, do przeniesienia 525.11 
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z przeniesieniem 525.11, wstęp do ogrodu 138,80, taniec 74.80, sprzedanie naboi 205,60, 
zwrot gotówki za order ks. dziekan 14 zł, Łagodzki 10 zł, razem 968.41 zł, Rozchód: za 
tarcz p. Marczak 6 zł, za malowanie p. Wąsik 5 zł, za korki p. Marciniak 8 zł, zezwolenie ze 
starostwa 11 zł, naboje do małokalibrowej 17.50, blachy p. Szymański 3,10, papier p. Lange 
3.60, orkiestra 90 wypiek p. Schlafke 3 zł, podatek zezwolenia zarządu 11 zł, obłsuga tarczy 
30 zł, nagrody: p. Szyszka  17.70, p. Łukowski Tad. 20.30 zł, p. Ulanowski 22.25 zł, p. 
Schlafke Feliks 15.50, ordery p. Zygmuniak 30 zł, pochodnia Kulasik 5.40, pompowane 
oredery Kołecki 4.50 zł, założenie telefonu Fabiszak 10 zł, za pilnowanie Skarbnik 2 zł, za 
naboje Gadowski 65 zł. Razem 380.85. Zestawienie Przychód zł 968.41 rozchód 380.85.  
Czysty zysk 587.56. 
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Książ dnia 24.7.1939 
Zebranie zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu zagaił prezes p. Cyplik z nast. 
porz. obrad: 

1. Sprawa strzelania żniwnego 
2. Sprawa strzelania z karabinów bractwa; 
3. Przyjęcie na kandydata 
4. Wykreślenie z członków Bractwa 
5. Wolne wnioski 

Do 1) Uchwala się urządzić strzelanie żniwne w dniach 13 i 15 sierpnia. Do tarczy żniwnej 
oddaje każdy członek 9 strzałów. Bufet prowadzić na rachunek Bractwa. Prowadzenie 
bufetu powierza się bracią: M. Łukowskiemu, T. Taeman, H. Łagodzki, Ed. Kolendowicz, 
kierownik M. Łukowski 
Do 2) Do tarczy królewskiej i o nagrody uchwala się strzelać tylko z karabinów (sztucerów) 
Bractwa oraz nabojami bractwa. 
Do 3) Na członków zgłosili się:  Tomczak Stanisław z Książa, jako opłatę wstępną 
wykonanie (przerobienie) 10 stolików. Kasztelan Stanisław Zaborowski z całą opłatą tj. 35 
zł. 
Do  4) Kończyńskiego Franciszka skreśla się z członka Kurk. Bractwa Strzeleckiego w 
Książu w myśl uchwały zebrania zarządu z dnia 13.5.39 oraz pisma wystosowanego do 
Kończyńskiego.  Powód – nie zapłacenie w terminie opłat. W sprawie członka Franciszka 
Zwierzchlewskiego otrzymał zarząd osobiste oświadczenia zawieszenia na razie – w 
prawach członkowskich z powodu sprawy toczącej się w sądzie Grodzkim w Śremie. 
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Książ dnia 27 lipca 1939 r. 
Zebranie  Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu zagaił prezes brat Cyplik Jan i podał 
następujący porządek obrad. 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu z ostatniego zebrania 
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2. Sprawozdanie Kasowe ze strzelania zielono-świątecznego 
3. Strzelanie żniwne 
4. Sprawa strzelania z broni i naboi bractwa 
5. Wolne Wnioski 

Do 1) Protokół z ostatniego zebrania przyjęto bez zmian. 
Do 2) Sprawozdanie kasowe ze strzelania zielono-świątecznego odczytał brat sekretarz 
patrz. Zebranie zarządu z dnia 10.6.39. 
Do 3) Strzelanie żniwne uchwala zebrania w dniach 13 i 15 sierpnia. Do tarczy żniwnej 
oddaje każdy członek 9 strzałów. Bufet prowadzi na własny rachunek. Prowadzenie bufetu 
powierza się Marianowi Łukowskiemu do przerwy Taeman, Kolendowicz, Łagodzki, 
Schlafke, Szyszka. 
Do 4) Uchwala się większością głosów strzelać tylko z broni Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Książu oraz nabojami Bractwa do tarczy królewskiej i premiowej. O ile 25 
% członków bractwa będzie posiadało własną broń, wtenczas będzie można strzelać z 
broni własnej. 
Do 5) W wolnych wnioskach brat Schlafke Feliks wnosi pobieranie kasy za nie stawienie się 
na zbiórkę i wymarsz w myśl uchwały, kontrole powierza się bratu komendantowi i przy 
strzelaniu strzelmistrzowi. Obecnych było 19 członków 
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Książ dnia 10 sierpnia 1939 
Zebranie zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Książu zagaił prezes brat Cyplik Jan. 
Kasztelan z Zaborowa nie wniósł opłat wobec tego na członka nie przyjmuje się. Kończyński 
Franciszek zapłacił zaległe wstępne – wobec tego zarząd powziął uchwałę przywrócenia 
ponownie prawa członkowskiego. Brat Łagodzki Henryk oferuje sprzedaż swej aitowki 
dając w tym roku i następne do użytku w czasie strzelania Bractwu. Zapłacenie aitowki 
nastąpi w czasie możliwości kasowych bractwa. Wybrano komisje funkcyjne na czas 
strzelania żniwnego w dniach 13 i 15 sierpnia. 
p.  
Cyplik, prezes 
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Kronika i wspomnienia Bractwa Kurkowego i członków w latach okupacji 1939-1945 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Książu, które ma swoje tradycje dość bogate, bo sięga 
wstecz aż roku 1918go. Było stowarzyszeniem najpoważniejszym, grupując ludzi 
nieskazitelnych honorowych, a z drugiej strony stało na wysokości zadania swego hasła 
"Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie". Żywotność i ducha braterstwa wykazywało do 
ostatnich dni przed wojną 1939 r. 
 
Najazd najeźdźcy ze zachodu w r. 1939 spod znaku złamanego krzyża, odwiecznego wroga 
polskości, uległa Ojczyzna nasza przemocy i zajęciu, lecz nie złamano ducha Polaków i 
wiary we własną Ojczyznę. Zajęciem Ojczyzny uległa przerwie i zawieszeniu działalność 
Bractwa Kurkowego a członkowie jego licznie prześladowaniu, zamordowaniu, względnie 
wysiedleniu i wywiezieniu. 
 
Wspomnieć tu należy na I. plan ks. dziek. Piotrowskiego, członka honorowego Bractwa 
Kurkowego w Książu, który był duszą i ciałem członkiem Bractwa, prześladowany, 
więziony i zamęczony w Poznaniu. 
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Burmistrz Edmund Borys do roku 1939, członek honorowy Bractwa Kurkowego 2-krotny 
Król Kurkowy - czynem około naszego Towarzystwa. Prześladowany, zamęczony w obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu. 
 
Prezes Bractwa Kurkowego Jan Cyplik, dyrektor Banku Ludowego obw. naszego miasta, 
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bardzo ruchliwy około rozwoju naszego Bractwa Kurkowego. 
Komendant Franciszek Zwierzchlewski ogólnie lubiany, społecznik, ruchliwy około rozwoju 
Bractwa Kurkowego, Król Kurkowy z r. 1934. 
Zastępca komendanta Henryk Łagocki ogólnie lubiany, przejęty do głębi i gorliwy członek, 
ulubieniec strzelania i zwycięzca licznych nagród. Wszyscy troje zamordowani na rynku 
naszego miasta w pamiętny dzień 20 października 1939 r. 
 
Następnie wywiezieni w dniu 12 grudnia 1939 r. z całym szeregiem Braci i obywateli 
naszego miasta na łaskę i niełaskę, a nie powrócili do grona i na łono ojczyzny. 
Kierownik Szkoły Powszechnej w Książu, Józef Guzik ogólnie lubiany i ceniony, zwycięzca 
żniwnego strzelania ruchliwy członek Bractwa Kurkowego zmarł na wygnaniu. Kierownik 
Młyna w Książu, Józef Konarski, ulubieniec dzieci, na imprezach Bractwa Kurkowego darząc 
cukierkami, grając kółeczko i inne, wykonawca pięknego szyldu przy wstępie do ogrodu 
Bractwa Kurkowego, bardzo ruchliwy i gorliwy członek, zmarł na wygnaniu. 
 
Miejscowy obywatel, Franciszek Malchrowicz wielce lubiany i zamożny zabrany chory z 
domu, wywieziony jako chory w srogiej zimie 1939 r. długoletni członek Bractwa 
Kurkowego, zmarł na wygnaniu. 
Miejscowy obywatel Szczepan Wasik długoletni członek Bractwa Kurkowego gorliwy 
członek, zamordowany podczas powstania warszawskiego w sierpniu 1944 r. 
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Pomarli, którzy nie doczekali się wyzwolenia Ojczyzny: Mieczysław Ratajski ogólnie 
lubiany, młody członek śmiercią tragiczną. 
Obywatel gospodarz Karol Szukowski długoletni członek Bractwa Kurkowego zmarł 
śmiercią naturalną. 
Obywatel naszego miasta Stanisław Dziennik długoletni i gorliwy członek, więziony przez 
okupanta, zmarł śmiercią naturalną. 
"Cześć Ich Pamięci!" 
 
Kiedy promienie wiosenne pobudziły do życia z tego letargu, z tego snu przymusowego 
spowodowanego zawieruchą wojenną naszą Ojczyznę, a zabrzmiał hymn wolności i zatrąbił 
złoty róg "Wolność Ojczyźnie Polska powstaje" i wiosną 1945 r. oswobodzone zostało nasze 
miasteczko przez Armię Czerwoną, to też zaczęli stopniowo powracać obywatele naszego 
miasta i okolicy, którzy przez stosowane metody nie notowane w historii świata 
przechodzić musieli. 
Tym samym powróciło część naszych Braci Kurkowych, którzy stroskani zabiegiem i 
trudnościami osobistymi pozostawili sprawę Bractwa Kurkowego na dalszy plan. Wojna 
pozostawiła ślady rozwydrzenia i nieposzanowania cudzego mienia i takiemu 
nieposzanowaniu uległ ogród Bractwa Kurkowego do stopnia niemożliwości. To też 
niemożliwością było na to zniszczenie dłużej spoglądać. I kiedy promienie wiosenne 1946 r. 
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pobudziły do życia z tego snu zimowego te wszystkie piękne motywy na co możemy 
spoglądać, a Ogród Bractwa Kurkowego 
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przedstawia nadal zniszczenie, członek Bractwa Kurkowego brat Józef Marczak, 2-krotny 
Król Kurkowy zwycięzca różnych nagród premii i zwycięstw, długoletni Strzelmistrz, 
ruchliwy około budowy ogrodu Bractwa Kurkowego ruchliwy na niwie społecznej i 
towarzyski w porozumieniu z obywatelem Burmistrzem Gawrońskim Józefem, synem 
obywatela naszego miasta i długoletniego członka Bractwa Kurkowego w Książu Piotra 
Gawrońskiego, postanowili oboje zwołanie zebrania porozumiewawczego na dzień ... 1946 
r. do sali posiedzeń Zarządu Miejskiego. 
 
Wezwano kurendą wszystkich byłych członków z dwóch najważniejszych powodów:  

1. Ogród Bractwa Kurkowego, który jest własnością prywatną a tak niemiłosiernie 
zniszczony otoczyć opieką i przyprowadzić do stanu normalnego.  

2. Powołać do życia Bractwo Kurkowe, stworzyć życie towarzyskie, podnieść ducha 
towarzyskiego, stworzyć rodzinę bracko-towarzyską i zachęcić do nowego dzieła w 
nowo powstałej Ojczyźnie.  

Nowy tymczasowy komitet w składzie 7 osób z przewodniczącym bratem Józefem 
Marczakiem przystąpił do natychmiastowej naprawy i otoczył ogród opieką oraz 
odnalezienie cennych pamiątek jak sztandar, insygnia królewskie i marszałków, pieczęci, 
księgi protokólarzy, album pamiątkowy itd. Sztandar, insygnia królewskie, księgi 
protokólarzy i inne zapiski zachował pracownik miejski Józef Jackowiak, który dla 
Bractwa Kurkowego uratował tak drogie i cenne przedmioty, którego w dowód uznania 
tymczasowy przewodniczący komitetu zaprosił na Walne zebranie, wyrażenie uznania i 
podziękowania. 
Pieczęć zachował brat Buliński Antoni. 
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Dowody kasowe zachował brat Maćkowiak Wincenty były skarbnik. 
Natomiast cenny album królewski znajduje się u brata Jana Niedzielskiego. 
 
Książ dnia 13.4.1946 
Protokół z informacyjnego posiedzenia członków Bractwa Kurkowego w Książu.  
Z inicjatywy burmistrza Gawrońskiego i członka bractwa Józefa Marczaka zostało zwołane 
w dniu 13. kwietnia 1946 r. do sali posiedzeń zarządu miejskiego – zebranie członków 
Bractwa Kurkowego. Burmistrz Gawroński po zagajeniu zebrania wyjaśnił cel zwołanego 
posiedzenia poczem oddał głos członkowi bractwa kurkowego J. Marczakowi.  
Członek J. Marczak po krótkim przemówieniu, w którym uczczono również pamięć 
zmarłych członków – zaapelował o powołanie do życia Bractwa Kurkowego. Czas okupacji 
minął i Stowarzyszenia wszelkie wznawiają swoją działalność a tem więcej Bractwo 
Kurkowe, które ma jako majątek ogród to jest własną strzelnice, która w czasie okupacji 
została zdewastowana i wymaga obecnie troskliwej opieki, ogólnego uporządkowania i 
wyreperowania.  
Po dość ożywionej dyskusji, w której zabierali głos Niedzielski J. Ulanowski Maksymilian, 
Lewandowicz Stanisław i inni uchwalono jednogłośnie powołać do życia Bractwo Kurkowe 
w Książu, i w tym celu w najbliższych dniach ma odbyć walne zebranie członków Bractwa 
Kurkowego. Celem podjęcia prac przygotowawczych a w szczególności roztoczenia już 
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opieki nad ogrodem i wyposrodkowania[?] reszty majątku ruchomego Bractwa, wybrano 
do czasu utworzenia się 
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Zarządu tymczasowy Komitet Bractwa Kurkowego w skład które wchodzą: 
Przewodniczący: Marczak Józef. 
 Członkowie: Niedzielski Jan,  
Ulanowski Maksymilian,  
Gawroński Józef,  
Konopczyński Stanisław,  
Lewandowski Stanisław,  
Nowak, Stanisław.  
Wybrany Komitet ma swoją działalność rozpocząć, a stan ogrodu i wymagane pracę około 
naprawcze i t.p. zareferować na Walnem zebraniu.  
Na ewentualne koszty związane z pracami wstępnemi obecni członkowie na zebraniu 
złożyli dobrowolne datki, których wpłynęło razem 1.210,- zł.  
Na tem zebranie zakończono. 
J. Marczak 
 
Książ dnia 3 maja 1946 r. 
W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie Tymczasowego Komitetu Bractwa Kurkowego w 
Książu. Na zebraniu tym członkowie komitetu zapoznali się z dotychczasową pracą około 
uporządkowania ogrodu Bractwa oraz uchwalili kontynuować dalsze prace jak naprawa 
płotu, wału i t.p. Następnie uchwalono że walne zebranie Bractwa Kurkowego odbędzie się 
dnia 12 maja 1946 r. o godz. 17.-tej w sali posiedzeń zarządu miejskiego i następującem 
porządkiem obrad: 

1. Zagajenie i powitanie. 
2. Przeczytanie protokołu. 
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania. 
4. Sprawozdanie komitetu z dotychczasowej działalności. 
5. Dyskusja nad sprawozdaniem. 
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6. Wybór Zarządu:    
a) prezesa, b) zastępcy prezesa c) sekretarza i zastępce d) skarbnika e) strzelmistrza, 
f)komendanta i zastępce g) dwóch członków Zarządu, h) chorążego i dwóch 
marszałków 

7. Wybór komisji Rewizyjnej (trzech członków) 
8.  Wybór członków do baldachimu 
9. Ustalenie wpisowego, składek lub dobrowolnych datków 
10. Dobrowolne zakupienie przez członków posadzonych drzewek 
11. Urządzenie imprezy dochodowej. 
12.  Zgłoszenie nowych członków. 
13. Wolne wnioski zamknięcie. 

Na zebraniu byli obecni wszyscy członkowie komitetu. Po dyskusji nad poszczególnymi 
punktami porządku obrad zebranie zakończono. 
J. Marczak 
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Książ. dnia 12. maja 1946 r. 
Protokół z walnego zebrania Bractwa Kurkowego w Książu, dnia 12. V 1946 
o godz. 17-tej zagaił zebranie przewodniczący tymczasowego Komitetu reaktywowania 
Bractwa Kurkowego w Książu brat Marczak Józef hasłem „Cześć braciom kurkowym”. 
Następnie powitał przybyłych dotychczasowych członków, przybyłego przedstawiciela 
miejscowej Milicji delegowanego na ten dzień, jak również przybyłych gości W kilku 
treściwych słowach, w których przewodniczący opisał teror okupacji hitlerowskiej 
uczczono pamięć zamordowanych braci na rynku w Książu pomordowanych w obozach i 
więzieniach oraz tych, którzy pomarli na wygnaniu, jak również zmarłych na miejscu.  
Po zagajeniu i uczczeniu pamięci poległych braci, przystąpiono do obrania 
przewodniczącego walnego zebrania, którem obrany został jednogłośnie przez aklamację 
brat Maksymilian Dr. Krybus. Sekretarzem walnego zebrania obrano brata 
Konopczyńskiego. 
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Po oboze prezydium zebrania, brat Marczak Józef dał sprawozdanie z przebiegu prac 
dokonanych w ogrodzie Bractwa, a zachowanie się sztandaru Bractwa, insygnii królewskiej, 
rycerskich i innych, protokólarzy, pieczęci oraz cennego albumu królewskiego. Wyżej 
wspomniane przedmioty jak sztandar, insygnia i protokólarze przechował pracownik 
miejski p. Jackowiak Józef w Książu, któremu przewodniczący walnego zebrania, brat 
Dr. Krybus wyraził w imieniu Bractwa serdeczne podziękowanie.  
Następnie przystąpiono do wyboru nowego zarządu. Po zrzeczeniu się dwóch kandydatów 
wybrano przez aklamację brata Maksymiliana Ulanowskiego prezesem.  
Zastępcą prezesa wybrano brata Niedzielskiego Jana.  
Sekretarzem obrano pana Konopczyńskiego Stanisława.  
Zastępcą sekretarza obrano brata Weinerta Stanisława.  
Skarbnikiem został wybrany brat Wąsik Edmund.  
Strzelmistrzem wybrano brata  Kuczyńskiego Franciszka.  
Komendantem został wybrany brat Marczak Józef.  
Zastępcą wybrano brata Krajewskiego Władysława.  
Członkami zarządu wybrani zostali bracia: Dr. Krybus Maksymilian i Buliński Antoni.  
Chorążym został wybrany brat Kolendowicz Edward marszałkami zaś wybrano braci: 
Kołackiego Walentego i Wojciechowskiego Józefa.  
Do Komisji Rewizyjnej weszli bracia: Nowak Stanisław, Kulasik Walenty, i Końszczyński 
Franciszek.  
Następnie przystąpiono do wyboru członków do niesienia baldachimu.  
Wybrano: brata Wąsika Edmunda, Ulanowskiego Tadeusza, Krajewskiego Władysława i 
Dorszyka Stefana.  
Zastępcami zostali wybrani: brat Stawiński[?] Jan, Makowiecki Zygmunt i Szyszka 
Franciszek.  
Po dokonaniu wyboru Zarządu i Komisji Bractwa uchwalono jednogłośnie, że wpisowe dla 
nowych wstępujących członków wynosi 500,- zł płatnych zaraz przy wpisie. Składki 
miesięczne uchwalono we wysokości 20,- zł. 
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Poszczególni członkowie Bractwa podjęli się zapłacić 39 szt. drzewek zakupionych od 
zarządu miejskiego w Książu, które wynoszą łącznie z kosztami zasadzenia 28,- zł za sztuke, 
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bez naruszenia funduszów Bractwa. Urządzenie imprezy zielonoświątecznej zleciło 
zebranie pod obrady nowo obranemu zarządowi. Pod punktem przyjmowania nowych 
członków zgłosili swoje przystąpienie pp. Matuszewski Józef i Dorszyk Stefan.  
We wolnych wnioskach i głosach, brat Rybak Szczepan podał projekt przyjecie p. 
Jackowiaka na członka honorowego bractwa z Książa dlatego, że w czasie okupacji 
przysłużył się Bractwu przechowując różne sprzęty bractwa.  
Poza tem poruszono sprawe żyra weksla, podpisanego do dziś przez brata Rybaka i brata 
Niedzielskiego. Zebranie zadecydowało weksel ten całkowicie wykupić.  
Zebranie walne zostało zakończone przez nowo obranego prezesa brata Ulanowskiego 
Maksymiliana. 
Przewodniczący Tymczasowego Komitetu Reaktywowania Bractwa w Książu: J. Marczak 
Przewodniczący walnego zebrania: 
Nowo obrany prezes: M. Ulanowski 
Sekretarz walnego zebrania: Konopczyński 
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Protokół z zebrania zarządu Bractwa Kurkowego w Książu dnia 18. maja 1946 r. 
O godz. 17-tej zagaił zebranie Prezes Brat Ulanowski Maksymilian hasłem Cześć zarządowi 
Bractwa Kurkowego poczem odczytał program dzisiejszego zebrania napodstawie czego 
przystąpiono do obrad: 

1. Odczytano przez brata Marczaka skorygowanej kroniki historycznej za czas 
sześcioletniej okupacji, która z małemi zmianami została jednogłośnie przyjęta i jako 
pamiątka do księgi protokularnej zapisana. 

2. Sprawa dokończenia ogrodzenia ogrodu i budowy nowych ustępów na co zarząd 
uchwalił jednogłośnie pobudować ustępy z drzewa na miejscu starych ustępów co do 
płotu brat Prezes Ulanowski oświadczył jest dokończony za wyjątkiem od strony placu 
sportowego. 

3. Dotyczy imprezy Zielonoświątecznej zarząd jednogłośnie uchwalił musowe odbycie 
się pierwszej imprezy Zielonoświątecznej po sześcioletni okupacji w drugie święto 
Zielonych Świąt z następującym programem: zakupienie Mszy Św. za zmarłych i 
pomordowanych braci Bractwa Kurkowego.  
Przed Magistratem zbiurka o godz 7.30 wymarsz z Sztandarem i wiencem na Msze Św. 
Po Mszy Św. wymarsz z orkiestrą i wiencem na cmentarz który ma być złożony na 
grobach zamordowanych, następnie powrót przed Magistrat i rozejście się. Następna 
zbiurka o godz. 14.tej przed Magistratem i wymarsz z orkiestrą do ogrodu Bractwa 
Kurkowego w ogrodzie zabawa z urozmajceniami, jak rozrywki z strzelaniem z 
wiatrówek i małokalibrówek o ile 
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osiągnie się zezwolenie do opracowania całej zabawy w ogrodzie, zarząd wybrał 
komitet zabawowy składający się z trzech członków do którego weszli trzech członków 
zarządu t. j. brat Marczak, Niedzielski i brat Kuczyński. Następnie zarząd przyjął 
jednogłośnie nowych członków brata Józefa Matuszewskiego i brata Stefana Dorszyka. 

Wolne wnioski:  
W wolnych wnioskach poruszył brat Marczak sprawę krzeseł i ustalenie inwentarza 
Bractwa Kurkowego którego oddano pod opieke Strzelmistrza brata Kuczyńskiego pozatem 
brat Niedzielski sprawe organizacji i zwerbowanie nowych członków.  
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Na zakończenie podjął zarząd uchwalenie w sprawie Jackowiaka przyjęcia na członka 
Bractwa Kurkowego z tem że od opłaty wpisowego zostanie zwolniony za wyjątkiem 
składek miesięcznych z tem, o ile ma zamiar wstąpić na członka Bractwa Kurkowego.  
Na tem protokół zakończono i podpisano. 
Ulanowski, prezes 
Konopczyński, sekretarz 
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Protokół z zebrania Zarządu Bractwa Kurkowego w dniu 30.5.1946 r.  
o godz. 1800 tej które zagaił brat prezes Ulanowski Maksymilian.  
Podjęto obrady nad imprezą Zielonoświąteczną co do wstępu do ogrodu Zarząd uchwalił 
członkowie i żony członków są zwolnione od wstępu do ogrodu i dzieci do 15 lat reszta zaś 
wstępując do ogrodu płaci 20,- zł od osoby za taniec w ogrodzie również 20,- zł od pary do 
konca  zabawy w ogrodzie pozatem zarząd uchwala wydzierżawienie bufetu przez licytację 
najwięcej dającemu. 
Co do strzelania uchwalono strzelanie z wiatrówek o nagrody 3 strzały opłata 5,- zł nagrody 
mają być trzy o które zarząd zobowiązuje się postarać pozatem polecono się o postaranie  
wiatrówki  i bilety wstępu do ogrodu i wstępu do tańca nasz skarbnik oświadczył, że już jest 
wposiadaniu tego jak biletów wstępu i do tańca. Dodatkowo zarząd uchwalił kasy loteryjne 
które sztuka kosztować ma 10,- zł i ustalono do rozprzedania 500 sztuk na zakup premji 
uchwala się 1000,- zł. 
W wolnych wnioskach zarządu brat Niedzielski poruszył sprawę ustępów na co zarząd 
zlecił bratu Niedzielskiemu i bratu Wąsikowi zajęcie się tą sprawą jak i również odbudową 
ustępów, pozatem brat Dr. Krybus poruszył sprawę ustawienia krzeseł w kościele na mszy 
św. dla wszystkich braci za porozumieniem uprzednio się z ks. proboszczem którą to 
sprawę powieżono bratu strzelmistrzowi Kuczyńskiemu i bratu Wąsikowi dodatkowo 
zarząd uchwalił wysłać osobiste zaproszenie do wszystkich gości okolicznych celem 
zwiększenia dochodów bractwa kurkowego.  
Na tem protokół zakończono i podpisano. 
Ulanowski, prezes 
Konopczyński, sekretarz 
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Protokół z odbyłego się zebrania Bractwa Kurkowego w dniu 2.6.46 r. 
porządek obrad był następujący: 

1. Zagajenie 
2. Wydzierżawienie bufetu na imprezę Zielonoświąteczną 
3. Wybór poszczególnych Komisji w ogrodzie 
4. Ustalenie wstępu do ogrodu bractwa i tańca ceny losów i.t.d. 
5. Zebranie nagród wśród braci 
6. Całokształt porządku zabawowego 
7. Wolne wnioski 

Zebranie zagaił Prezes brat Ulanowski Maksymilian po czem przystąpiono do 
wydzierżawienia bufetu w ogrodzie bractwa na imprezę Zielonoświąteczną którego 
jednogłośnie wydzierżawiono bratu Nowakowi Edmundowi za cenę 2000,- zł z 
zamierzeniem dobrych chęci do nadłożenia przy dobrem poradzeniu odbyłej się zabawy.  
Do komisji poszczególnych w ogrodzie wybrano jednogłośnie jak poniżej: do kasy wstępu 
brata Końszczyńskiego Fr. Kołackiego Walentego Andrzejewskiego i Weinerta Stanisława, 
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do komisji wstępu tańca brata Wąska Edmunda Stawinskiego Dorszyka i 
Tomczaka[Tomczyka?] do komisji strzelana brata Kuczyńskiego Fr. Krajewskiego Wł. 
Ulanowskiego Tadeusza Wojciechowskiego Józefa [...] Adama do sprzedaży losów [...] braci 
które poświęcają się dobrowolnie. Wstęp do ogrodu bractwa ustalono jednogłośnie od 
nieczłonków 20,- zł od osoby zaś rodziny członków i dzieci do 15 lat wstęp wolny od tańca 
uchwalono jednogłośnie również 20,- zł od mężczyzn kobiety wolne sprzedaż losów 
uchwalono 10,- zł za jeden los. strzelanie z wiatrówek ustalono 3 strzały o premie 15,- zł 
zaś trzy strzały prubne 10,- zł. Zebranie nagród wśród członków zostało jednogłośnie 
uchwalone do czego zarząd upoważnił brata Krajewskiego Władysława i Ulanowskiego 
Tadeusza. Całokształt imprezy zielonoświątecznej zebranie uchwaliło jednogłośnie z 
następującem programem: wymarsz rano na Msz. Św. za zmarłych i pomordowanych braci 
po mszy  wymarsz z orkiestrą i wiencem na grób pomordowanych braci powrót i rozejście 
się następnie o 1330 wymarsz do ogrodu. 
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bractwa zabawa połączona z rozrywkami. W wolnych wnioskach poruszono sprawę 
podbudowy ustępów które polecono bratu prezesowi Ulanowskiemu które mają być 
pobudowane prowizorycznie z pozostałych desek. Poruszono sprawę zakupu wienca którą 
również powieżono skarbnikowi załatwić za cenę dopuszczalną około 300,- zł przy tem 
ustalono delegacje do wienca brata Marczaka brata Gawrońskiego burmistrza i Dr. Krybusa 
na zastępcę chorążego wybrano  dodatkowo brata Matuszewskiego Józefa jak również 
poruszono sprawę żeby bracia wszyscy mieli jakieś odznaczenia jednolite o barwie zielono 
białe kokardy które polecono wykonać bratu Krajewskiemu Władysławowi pozatem brat 
Nowak Stanisław poruszył sprawę w jaki sposób zostanie ustalony król bractwa z tego 
rocznej imprezy bez ostrego strzelania zebranie odłożyło ze względu na uszkodzenie 
kulochwytu i niedopowiadających warunków do roku następnego. Na zakończenie miał 
brat Marczak projekt w sprawie zanominowania członków honorowych od 40 lat zaś do 25 
lat jako jubilatów. następnie przystąpiono do zaprzysiężenia dwuch nowych członków 
bractwa Matuszewskiego Józefa i Dorszyka Stefana. Sprawa orkiestry uchwalono nie 
wydawać kolacji a tylko nadłożyć do 5000,- zł bez żadnych dalszych dodatków.  
Na tem protokół zakończono i podpisano. 
Ulanowski, prezes 
Konopczyński, sekretarz 
 
Protokół z zebrania zarządu bractwa kurkowego w dniu 2.6.46  
Zarząd postanowił przyjąć dalszych nowych członków jak brata Nowaka Edmunda, 
Kaczmarka Ludwika Kaczmarka Stanisława Gnalickiego Wincentego jednogłośnie.  
Na tem protokół zakończono i zamknięto. 
Ulanowski, prezes 
Konopczyński, sekretarz 
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Protokół z zebrania zarządu Bractwa Kurkowego z dnia 8.6.46 r.  
Zebranie zagaił prezes brat Ulanowski Maksymilian. Na wstępie omawiano sprawę 
uroczystości Ziel-Świąt czy wszystko ustalone i niezostało czasami coś pominięte. 
Postanowiono obesłać Kurendę do wszystkich członków o wymarszu ażeby nie było żadnej 
wątpliwości ze zastrzeżeniem obowiązkowego wzięcia udziału w uroczystości wszystkich 
członków. Stwierdzono zobowiązanie co do orkiestry, które opiewa się na sumę 5000,- zł. 
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Postanowiono ażeby dostarczono wieniec w dniu wymarszu do Zarządu Miejskiego skąd 
wymarsz na nabożeństwo. Na nabożeństwie w Kościele ustawione zostanie 30 krzeseł dla 
starszych członków, które brat Niedzielski dobrowolnie przez swego woźnicę dostarczy i 
po zakończeniu mszy św. wszystkie krzesła zostaną przewiezione do ogrodu Bractwa 
Kurkowego.  
Na premjie do strzelania z wiatrówek postanowiono postawić się do każdego stanowiska 3 
premjie. Na członków premji do Komisji wybrano brata Marczaka i Niedzielskiego.  
Na tem wyczerpano porządek obrad i przewodniczący zakończył zebranie. 
Ulanowski, prezes 
Konopczyński, sekretarz 
 
Protokół z zebrania zarządu bractwa kurkowego odbytego w dniu 29.6.46 r. 
Zebranie zagaił prezes brat Ulanowski Maksymilian po zagajeniu zdał sprawozdanie 
skarbnik brat Wąsik Edmund z zbiorów Zielonoświątecznej imprezy ogulnie dochód kasy 
był 25.172,- zł rozchód kasy wynosił po zapłaceniu wszystkich napraw w ogrodzie zakup 
papy oraz kosztów wyłożonych na imprezę 19.122,- zł pozostało czystej gotówki w kasie 
6050,- zł. Pozatem Zarząd Bractwa uchwalił jednogłośnie zlecić bratu prezesowi 
Ulanowskiemu w celu uzgodnienia z Fa[?] Żychowicz kosztów co do samego pokrycia i 
posmarowania z dostarczeniem smoły lepiku papę bractwo posiada własną, dalej 
omówiono sprawę 
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budowy nowego bufetu w ogrodzie bractwa Kurkowego którą to odłożono jednogłośnie do 
następnego roku, natomiast poruszono ponownie do całego Zarządu starania się o drut 
kolczasty w celu dokończenia opłotowania, podjęto też pod uchwałe co do wydzierżawienia 
ogrodu Bractwa Kurkowego jednogłośnie ustalono cenę wydzierżawienia ogrodu dla 
innych towarzystw za zł 500,- za wydzierżawienie krzeseł i stołów 200,- zł razem 700,- zł z 
góry płatne. Brat strzelmistrz Kuczyński Franciszek poruszył sprawę pomieszczenia 
sprzętu Bractwa jak krzeseł i stołów na co brak jeszczy miejsca.  
Na tem protokół zakończono i podpisano.  
Prezes Ulanowski 
Sekretarz Konopczyński 
 
Protokół z zebrania odbytego w dniu 29.8.46 r.  
Zarządu Bractwa Kurkowego które zagaił prezes brat Ulanowski Maksymilian.  
Prezes brat Ulanowski przedstawił pismo od miesjcowego Ks. Pr. Kowalczyka z prośbą o 
wydzierżawienie ogrodu Bractwa na Wente parafialną z żądaniem jak naprawienia podium 
w sali tanecznej usułnięcie piasku z bufetu i utrwalenie powierzchni, na co zarząd 
jednogłośnie się zgodził i postanowił również z 50% obniżką ogród wydzierżawić to jest za 
350,- zł równocześnie zarząd uchwalił wysłać delegacje na święto pułku do Śremu na dzień 
8.9.1946 r. w następujących osobach poczet sztandarowy i trzech członków zarządu brat 
Marczak brat Niedzielski  i brat Konopczyński na koszty delegacji uchwalono 450,- zł 
oprucz tego uchwala zabrać upominek dla pułku w Śremie w postaci telegramu w oprawie, 
koszty upominku zostaną przedstawione na następnym zebraniu Zarządu.  
Następnie Zarząd Bractwa uradził przedstawienie na Walnem zebraniu wniosek do 
zamianowania członków chonorowych braci przynależnych ponad 40 lat do Bractwa 
Kurkowego jak i również zamianowanie jubilatów ponad 25 lat przynależnych do Bractwa 
Kurkowego.  
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Na tem porządek obrad zakończono i podpisano. 
Prezes Ulanowski 
Sekretarz Konopczyński 
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Protokół z odbytego zebrania zarządu Bractwa Kurkowego w dniu 28.11.1946 r. 
pożądek obrad był następujący: 

1. Zagajenie i odczytanie ostatniego protokółu 
2. Sprawa członków chonorowych i jubilatów 
3. Sprawa opłotowania ogrodu bractwa kurkowego 
4. Urządzenie wieczorku karnawałowego 
5. Sprawa wypożyczenia krzeseł 
6. Ustalenie plenarnego zebrania 
7. Wolne wnioski i zakończenie 

Do pkt. 1 Zebranie zarządu zagaił brat prezes Ulanowski Maksymilian po zagajeniu odczytał 
protokół sekretarz brat Konopczyński którego jednogłośnie przyjęto obecni byli z zarządu 
bractwa brat Niedzielski Marczak Dr. Krybus Wąsik 
pkt. 2 Powołując się na uchwałę z dnia 2.6.1946 r. Zarząd ustanowił przedłożyć plenarnemu 
zebraniu a) spis członków należących do bractwa kurkowego ponad 40 lat celem 
nominowania ich na członków chonorowych i to brata Kierblewskiego Wacława wstąpił 
(dn. 20.4.1902 Ulanowskiego Maksymiliana wstąpił dnia 3.5.1903 Gawroński Piotr wstąpił 
dnia 8.5.1906 r.  
b) Spis członków należących do bractwa kurkowego ponad 25 lat celem nominowania ich 
na jubilatów i to  

1. Szyszka Franciszek  wstąpił dnia 7.6.1911 r. 
2. Buliński Antoni   wstąpił dnia 7.6.1911 r. 
3. Kopankiewicz Łucjan  wstąpił dnia 1.5.1921 r. 
4. Kolendowicz Edward  wstąpił dnia 1.5.1921 r. 
5. Piasecki Stefan   wstąpił dnia 16.5.1921 r. 
6. Rybak Szczepan  wstąpił dnia 16.5.1921 r. 
7. Niedzielski Jan   wstąpił dnia 16.5.1921 r. 

pkt. 3 Zarząd dowiedział się, że w okolicy Kąkolewo a Leszno znajduje się drut kolczasty 
zarząd prosił i polecił pojechać samochodem bratu Konopczyńskiemu i bratu 
Niedzielskiemu wyżej wybrana delegacja postanowiła pojechać w sobotę t. j w dniu 
30.11.1946 rano o godz. 800 

KP2 strona 113 [28.11.1946 cd.] 

pkt. 4 Zarząd bractwa kurkowego uchwalił urządzić wieczorek w zamkniętym 
towarzystwie na dzień 26.1.1947 r. 
pkt. 5 Na podstawie otrzymanego pisma z dnia 15.10.1946 r. od Związku Harcerzy Polskich 
Oddział w Książu Zarząd bractwa kurkowego przychylił się do wniosku wypożyczyć 45 
krzeseł i 1 stół na okres zimowy bezpłatnie do świetlicy oddziału Harcerzy który znajduje 
się w szkole za specjalnym pokwitowaniem.  
W razie wypożyczenia tych krzeseł przez jakąkolwiek organizację Zarząd bractwa uchwalił 
wysokość opłaty 10,- zł od jednego wypożyczonego krzesła i 100% [...] opłata za 
wypożyczenie musi być uiszczona zgóry u skarbnika bractwa kurkowego. 
pkt. 6 Termin plenarnego zebrania Zarząd bractwa uchwalił na dzień 8 grudnia 1946 r. o 
godz. 200 w biurach Rolnika z następującem porządkiem obrad 
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1. Zagajenie i odczytanie protokołu z walnego zebrania 
2. Sprawa nominacji na członków chonorowych i jubilatów 
3. Sprawozdanie z imprezy Zielonoświątecznej 
4. Urządzenie wieczorku towarzyskiego bractwa kurkowego 
5. Ściągnięcie składek miesięcznych 
6. Sprawozdanie z opłotowania ogrodu bractwa kurkowego 
7. Wolne wnioski 

pkt. 7 W wolnych wnioskach brat Marczak poruszył sprawę składki na rzecz odnowienia 
kościoła Św. Antoniego oraz uporządkowanie insygnji bractwa kurkowego.  
Na tem porządek obrad zakończono i podpisano. 
Prezes Ulanowski 
Sekretarz Konopczyński 

KP2 strona 114 [08.12.1946] 

Protokół z zebrania plenarnego Bractwa Kurkowego w Książu odbytego się w dniu 
8.12.1946 r. 
z następującem programem: 

1. Zagajenie i odczytanie protokółu z walnego zebrania 
2. Sprawa nominacji na członków honorowych  i jubilatów 
3. Sprawozdanie z imprezy zielonoświątecznej 
4. Urządzenie wieczorku towarzyskiego Bractwa Kurkowego 
5. Ściągnięcie składek miesięcznych 
6. Sprawozdanie z opłotowania ogrodu Bractwa Kurkowego 
7. Wolne wnioski i zakończenie 

Do pkt 1) Zebranie plenarne zagaił brat prezes Ulanowski Maksymilian protokół z walnego 
zebrania odczytał sekretarz brat Konopczyński Stanisław którego jednogłośnie przyjęto 
Do pkt 2) Zebranie plenarne uchwaliło jednogłośnie zamianować członków chonorowych i 
jubilatów wymienionych w protokóle Zarządu z dnia 28.12.1946 r. jak i równierz podjęto 
uchwałę co do dekoracji członków chonorowych i jubilatów tak jak wstawiano projekt 
przez brata Burmistrza Gawrońskiego Celestyna ażeby otrzymali wszyscy członkowie 
chonorowi dyplomy i insygnia zewnętrzne na to brat Marczak Józef zaproponował żeby 
bracią przynależącym ponad 40 lat do bractwa kurkowego wydać medale w wykonaniu 
złotym lub pozłacanem zaś dla jubilatów należnych ponad 25 lat w wykonaniu srebrnem co 
zebranie jednogłośnie to uchwaliło i zatwierdziło 
Do pkt 3. Sprawozdanie z imprezy Zielonoświątecznej przedstawił brat Wąsik Edmund 
skarbnik w następujący sposób  

Dochód :       Rozchód: 
Kasa wstępu      6.840,- zł.  Wieńce dla pomordowanych              350,- zł. 
taniec       1.440,- zł.  Orkiestra              5.000,- zł. 
Strzelanie z wiatrówek     3.945,- zł.  Msza św. w kościele                250,- zł. 
za losy       3.615,- zł.   Za kurendę i rozesłanie zaproszeń   60,- zł. 
Nowak Edmund z bufet    2.000,- zł  za 400 szpilek do biletów    40,- zł. 
Razem    17.830,- zł.   Podatek do [...] Magistrat               550,- zł. 

Do przeniesienia            6.250,- zł. 

KP2 strona 115 [08.12.1946 cd.] 

z przeniesienia zł 6.250,- 
Tostotni[?] Stanisław za pracę przy imprezie  100,- zł. 
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 za bolce do wiatrówek Tomaszewski   125,- zł. Dochód     17.830,- zł. 
Pozwolenie na urządzenie zabawy   105,- zł. Rozchód          6.580,- zł. 

Razem              6.580,- zł. Czysty dochód      11.250,- zł. 
 
pozatem w imieniu całego bractwa prezes brat Ulanowski wyraził serdeczne 
podziękowanie bratu Edmundowi Nowakowi za przyczynienie się pokrycia kosztów dachu 
na budynek bufetowem zł 659.75 na dowód czego złożył zapłacony rachunek. 
Do pkt 4. Urządzenie wieczorku towarzyskiego bractwa kurkowego zebranie plenarne 
uchwaliło jednogłośnie urządzić wieczorek na dzień 26.1.1947 r. z projektem urządzenia 
wieprzobicia i utworzenia komitetu wieczorkowego do którego wybrano jednogłośnie 
brata Rybaka Szczepana Walczaka[?] Jana Nowaka Stanisława Kołackiego Walentego 
Ulanowskiego Tadeusza. 
Do pkt 5. Skarbnik brat Wąsik Edmund przystąpił do zebrania zaległych kładek 
miesięcznych które częściowo uiszczone jednakże skarbnik brat Wąsik zauważył że 
zaległych składek do tej pory było 5.860,- zł. 
Do pkt 6. Sprawa opłotowania przedstawił brat Niedzielsk Jan, że jest na ukończeniu 
ponieważ drut został zakupiony w dość dużej ilości starczy jeszcze na odgrodzenie od 
strony boiska czy tak bez zgody klubu sportowego można przystąpić do rozpoczęcia pracy. 
Po krutkiej dyskusji zebranie poleciło się porozumieć z klubem sportowym w Książu. 
Do pkt 7. W wolnych wnioskach brat Kulasik Walenty stawił zapytanie dla czego bractwo 
kurkowe niewzięło udziału w dniu 20 października w mszy św. za pomordowanych braci 
na co brat burmistrz Gawroński Celestyn wyjaśnił, że nie było żadnego komitetu 
organizacyjnego ponieważ stary komitet po zakończeniu budowy pomnika rozwiązał swoje 
zadanie i dla tego żadne towarzystwo udziału w tem dniu niebrało w pochodzie, jednak 
poleca się o tem pamiętać i niezaniedbywać. Pozatem brat Marczak poruszył sprawę 
złożenia ofiary na kościół św. Antoniego na co zebranie plenarne uchwaliło ofiarę zebrać na 
urządzanem wieczorku bractwa kurkowego w dniu 26.1.1947 r. 
Na tem zebranie zakończono i protokół podpisano 
p. p. p. 
Prezes Ulanowski 
Sekretarz Konopczyński 

KP2 strona 116 [06.01.1947] 

Protokół z zebrania odbytego w dniu 6.1.47 r. 
Zarządu Bractwa Kurkowego i Komitetu zabawowego z następującem programem: 

1. Zagajenie i odczytanie protokołu 
2. Uzgodnienie orkiestry 
3. Uzgodnienie dokładnego dnia zabawy 
4. Świniobicie 
5. Wolne wnioski i zakończenie 

Do pkt1) Zebranie dzisiejsze zagaił Brat prezes Ulanowski Maksymilian protokół odczytał 
sekretarz Konopczyński Stanisław do którego niebyło żadnego sprzeciwu. 
Do pkt 2) Uzgodnienie orkiestry ustalono jednogłośnie 4 muzykantów i polecono to 
komitetowi Bratu Walczakowi[?] Janowi mniejwięcej około 4.000,- zł. 
Do pkt 3) Uzgodnienie dokładnego dnia zabawowego ponieważ przez zebranie plenarne 
został zatwierdzony dzień 6.1.47 r. jednakże po uzgodnieniu się z członkiem zarządu 
Okręgowego z Poznania należało by użądzić w dniu 25.1.47 na co Zarząd Bractwa się 
zgodził. 
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Do pkt 4) Świniobicie Zarząd Bractwa polecił Bratu Rybakowi Szczepanowi kupić na koszt 
Bractwa w uważanej ciężkości[?] do podziału 150 ludzi wyrobów po ¼ kg na jedną osobę 
mniejwięcej 
Do pkt 5) W wolnych wnioskach poruszano sprawę postarania się o zezwolenie na zabawę i 
bufet które polecano Bratu Nowakowi Edmundowi pozatem poruszono sprawę ustalenia 
godz. rozpoczęcia wieczorku i urządzenie dużo niespodzianek w czasie zabawy które 
położono Komitetowi na sumienie.  
Na temu protokół zakończono i podpisano 
p. p. p. 
Ulanowski, prezes 
Konopczyński, sekretarz 

KP2 strona 117 [24.01.1947] 

Protokół z zebrania odbytego w dniu 24.1.1947 r.  
Zarządu i Komitetu wieczorkowego Bractwa Kurkowego z następującym porządkiem: 

1. Zagajenie 
2. Ustalenie porządku wieczorkowego 
3. Ustalenie gospodarza wieczorkowego 
4. Wolne wnioski zakończenie 

Do pkt. 1) Zebranie zagaił prezes brat Ulanowski Maksymilian 
Do pkt 2) Do ustalenia porządku wieczorkowego uchwalono jednogłośnie następujący 
program: o godz. 1800 zbiórka na sali z rodzinami. 1830 powitanie wszystkich braci i gości 
przez prezesa Brata Ulanowskiego Maksymiliana i kolacja 1930 zbiórka wszystkich braci w 
dwuszeregu i odczytanie aktu nominacyjnego przez komendanta Brata Marczaka Józefa 
przemówienie do członków chonorowych i jubilatów wygłosi Ks. Pr. Kowalczyk dekoracje 
przeprowadzi członek Zarządu Okręgowego brat Zygmaniak[?] z Poznania odegranie 
Chymnu Narodowego i dalsze przemówienia po deklaracji po przemówieniach rozpoczęcie 
zabawy tanecznej. 
Do pkt 3) Gospodarzem zabawy wybrano jednogłośnie komendanta Brata Marczaka Józefa 
Do pkt. 4 W wolnych wnioskach prezes Brat Ulanowski przedstawił pismo o wyporzyczenie 
krzeseł Bractwa Kurkowego bezpłatnie dla miejscowego Ośrodka Zdrowia w Książu Zarząd 
Bractwa uchwalił jednogłośnie niezmieniać uchwały walnego zebrania i wyporzyczać tylko 
za opłatą według ustalonej taryfy po10,- zł od krzesła.  
Na tem zebranie zakończono i protokół podpisano 
p. p. p. 
Ulanowski, prezes 
Konopczyński, sekretarz 

KP2 strona 118 [25.01.1947] 

Bracia Kurkowi 

Zgodnie z wnioskiem brata Józefa Marczaka z dnia 2.6.1946 r. o zamianowaniu członków 
naszego Bractwa Kurkowego, którzy mają ponad czterdzieści lat swoją przynależność do 
Bractwa Kurkowego, członkami honorowemi tegoż Bractwa, a członkowie, którzy mają 
przynależność dwadzieściapięć lat poza sobą, jubilatami tegoż Bractwa. Po ustaleniu wg. 
zachowanych dokumentów i zgodnie z uchwałą Bractwa Kurkowego z dnia 8.12.1946 r. 
nadaje się tytuł Członka Honorowego Bractwa Kurkowego w Książu za długoletnią 
przynależność i działalność około rozwoju tegoż Bractwa, Braciom: 

1. Wacławowi Kierblewskiemu, przynależność 47 lat. 
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2. Maksymilianowi Ulanowskiemu przynależność 44 lat. 
3. Piotrowi Gawrońskiemu przynależność 41 lat 

Zgodnie z uchwałą jak wyżej mianuje się Jubilatami Bractwa Kurkowego w Książu, za 
przynależność ponad dwadzieścia pięć lat i prace około rozwoju tegoż bractwa Braciom: 

1. Antoniego Bulińkiego 
2. Franciszka Szyszkiego 
3. Jana Niedzielskiego 
4. Szczepana Rybaka 
5. Lucjana Kopankiewicza 
6. Stefana Piaseckiego 
7. Edwarda Kolendowicza 

Członkom Honorowym wręcza się Dyplomy i jako oznakę do umundurowania medale 
pamiątkowe w złocie, natomiast Jubilatom wręczą się odznakę do umundurowania w srebrze. 
Nadania te niechże będą tym większą zachętą do dalszej owocnej pracy około rozwoju 
Bractwa dla wszystkich Braci bodźcem do większej ofiary zgodnej i honorowej współpracy w 
imię naczelnego hasła „Bóg i Ojczyzna” oraz „Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie”  
Jako dokument służyć będzie niniejszy akt, który zostanie wpisany do księgi protokularnej. 
Książ dnia 25 stycznia 1947 r.  
Za Zarząd 
M. Ulanowski, prezes 
St. Konopczyński, sekretarz  

KP2 strona 119 [21.02.1947] 

Protokół z zebrania odbytego w dniu 21.2.1947 
 o godz. 2000 Zarządu i Komitetu wieczorkowego Bractwa Kurkowego z następującym 
programem 

1. Zagajenie 
2. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania Zarządu i Komitetu 
3. Sprawozdanie z odbytego wieczorku przez Komitet 
4. Ustalenie dnia walnego zebrania 
5. Przyjęcie nowych członków 
6. Wolne wnioski i zamknięcie 

Do pkt. 1) Zebranie dzisiejsze zagaił Brat prezes Ulanowski Maksymilian 
Do pkt. 2) Protokół z ostatniego zebrania Zarządu i Komitetu Bractwa Kurkowego odczytał 
Brat sekretarz Konopczyński Stanisław do którego niebyło żadnego sprzeciwu. 
Do pkt 3) Sprawozdanie Komitetu wieczorkowego w osobach Brata Walczaka, Rybaka 
Szczepana Ulanowskiego Tadeusza, Nowaka Stanisława Kołackiego Walentego. po odbyciu 
się wieczorku w dniu 25.1.47 komitet zdał skarbnikowi Bratu Wąsikowi Edmundowi 
następujący rachunek  
Dochód Kasy 30.395,- zł. 
Rozchód  30.310,- zł 
Czysty zysk           85,- zł. 
Do pkt. 4) Zarząd Bractwa Kurkowego uchwalił zwołać walne zebranie na dzień 2.3.47 r. na 
godz. 1600 w biurach Rolnika z następującem uzgodnionem programem: 

1. Zagajenie 
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania 
3. Odczytanie protokółu z zebrania plenarnego 
4. Sprawozdanie Zarządu a prezesa, sekretarza skarbnika i komisji rewizyjnej 
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5. Dyskusja nad sprawozdaniem i udzielenie pokwitowania 
6. Wybór 1/3 członków zarządu w miejsce ustępujących przez losowanie 
7. Uchwalenie wpisowego i składek 
8. Sprawa ogrodu Bractwa Kurkowego 
9. Odczytanie statutu dla przypomnienia przestrzyganych przepisów 

KP2 strona 120 [21.02.1947 cd.] 

10. Ściągnięcie zaległych składek 
11. wolne wnioski i zakończenie 

Do pkt. 5) Przyjęcie nowych członków nastąpiło przez zarząd Bractwa jednogłośnie w 
następujących osobach p. Stanisława Nawrota z Zakrzewic Nowaka Melchiora Patryasa 
Stanisława, Kilkoroskiego[?] Tadeusza, Nowaczyka Marjana z Książa, zaś ostatnia 
deklaracja złożona przez p. Płocińskiego Franciszka w myśl statutu została odrzucona 
Do pkt. 6) W wolnych wnioskach Brat strzelmistrz Kuczyński Franciszek wnosi wniosek o 
poreperowanie sprzętu Bractwa Kurkowego jak krzeseł i stołów Brat Niedzielski Jan 
podarował dla Bractwa 1 stół długi masywny za co w imieniu Bractwa prezes Brat 
Ulanowski złożył serdeczne podziękowanie. Pozatem Zarząd Bractwa Kurkowego 
proponuje walnemu zebraniu podwyższyć wpisowe do Bractwa Kurkowego na sumę 
5000, zł. zaś składki miesięczne do wysokości 50,- zł.  
Na tem zebranie zarządu zakończono i protokół podpisano. 
p. p. p. 
M. Ulanowski, prezes 
Konopczyński, sekretarz 

KP2 strona 121 [02.03.1947] 

Protokół z walnego zebrania Bractwa Strzeleckiego odbytego w lokalu „Rolnika” 2 
marca 1947  
z następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie 
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania 
3. Odczytanie protokółu z plenarnego zebrania 
4. Sprawozdania zarządu 
5. Dyskusja nad sprawozdaniami 
6. Wybór 1/3 członków zarządu w miejsce ustępujących poprzez losowanie 
7. Uchwała wpisowego i składek 
8. Spraw ogrodu Bractwa Strzeleckiego 
9. Odczytanie statutu 
10. Ściąganie zaległych składek. 
11. Wolne wnioski  i zakończenie. 

Ad. 1. Zebranie zagaił b. prezes Ulanowski Maksymilian 
Ad. 2. Na przewodniczącego walnego zebrania wybrano jednogłośnie b. Niedzielskiego Jana 
a na sekretarza pana Nowaka Melchiora. 
Ad. 3. Sprawozdanie z ostatniego plenarnego zebrania odczytał sekretarz b. Konopczyński 
Stanisław który bez poprawek przyjęto. 
Ad. 4. Sprawozdanie z kasy zdał skarbnik b. Wąsik za okres całoroczny z 
wyszczególnieniem wszystkich pozycji zamykając przychód  
sumą   zł 38.017,-  
rozchód   zł 36.091,-  



Transkrypcja 

115 

saldo   zł 1.926,-  
W imieniu komisji rewizyjnej zdał sprawozdanie p. Nowak Stanisław wyrażając uznanie 
skarbnikowi za dokładne i sumienne prowadzenie ksiąg. 

KP2 strona 122 [02.03.1947 cd.] 

B. Marczak pokazał zebranym odnowione insygnia królewskie, które przez 
przechowywanie uległy zniszczeniu. 
B. sekretarz Konopczyński zdał sprawozdanie z działalności zarządu za rok 
sprawozdawczy, który odbył: 

1. Zebranie informacyjne członków Br. K     1 
2. Zebranie komitetu Bractwa Kurkow.      1 
3. Walnych zebrań        1 
4. Plenarnych         2 
5. Zebrań Zarządu było      11 

Zarząd w ciągu roku przyjął 13 nowych członków. 
ad. 5. W dyskusji nad sprawozdaniem nie było. 
ad. 6. W myśl statutu obór prezesa odbył się przy pomocy kartek. Po przeczytaniu i 
przeliczeniu głosów okazało się, że jednomyślnie prezesem obrano b. Niedzielskiego Jana. 
Na zastępcę prezesa wybrano większością głosów b. Konopczyńskiego Stanisława, a na 
sekretarza Nowaka Melchiora. Ustępującemu prezesowi b. Ulanowskiemu w krótkich 
słowach przewodniczący podziękował za tak ofiarną pracę dla bractwa i w zasługę 
zaproponował aby b. Ulanowski został nadal prezesem bractwa honorowym co walne 
zebranie zatwierdziło. 
ad. 7. Ze względu na olbrzymie koszty jakie pochłania Ogród Bractwa przewodniczący 
zaproponował podwyższenie składek i wpisowego. Po krótkiej dyskusji Walne Zebranie 
uchwaliło podnieść:  
składkę miesięczną dla członków  zł 50,- 
wpisowe od nowego członka   zł 5.000,-  
ad. 8. B. Marczak stwierdza, że przez opłotowanie zmniejszyły się kradzieże z ogrodu 
bractwa. Szczególne uznanie należy się b.b. Niedzielskiemu J. 

KP2 strona 123 [02.03.1947 cd.] 

i Konopczyńskiemu St. którzy bezinteresownie pojechali do Leszna po zakup drutu na 
opłotowanie. Należy tylko poprosić posterunek M.O. by swe patrole nocne kierował  w tę 
stronę by uchronić  od dewastacji Mogiły poległych a przytem i ogród braterstwa uległby 
zabezpieczeniu. 
ad. 9. Statut bracki odczytał b. prez. Ulanowski M. Po przeczytaniu b. prez. Ulanowski wnosi 
by w myśl statutu zaprowadzić kary pieniężne dla tych którzy na zebranie nie przychodzą. 
Uchwalono zatem jednomyślnie że kto opuści 3 zebrania będzie podlegał karze zł 200,- a 
kto nie wstawi się bez usprawiedliwienia do wymarszu podlega karzę zł 200,- 
ad. 10. W wolnych głosach zebrani wnoszą następujące projekty: b. Końszczyński 
proponuje naprawę krzeseł. B. Konopczyński prosi o wyszukanie reszty krzeseł i stołów 
które to przedmioty są prawdopodobnie w szkole, na co prezes poleca b. strzelmistrzowi to 
zbadać i zabrać. Brat Marczak wnosi o odczytanie uchwały o pozostawaniu  krzeseł w 
szkole a nowym miejscem ma być „Rolnik” gdzie miejsca jest dużo. b. Buliński wnosi projekt 
by wydać legitymacje gdzie będą odnotowane składki.  
Powyższe projekty przez zebranych zostały zatwierdzone i przyjęte.  
Na tym walne zebranie zakończono. 
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p. p. p. 
J. Niedzielski 
Nowak, sekretarz 
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Protokół z zebrania odbytego w dniu 18 kwietnia br. o godz. 7ej wieczorem  
Zarządu Bractwa Kurkowego w lokalach Rolnika z następujacem porządkiem obrad 

1. Omówienie święta w dniu 29.4.1947 
2. Omówienie święta zielonych świąt 

Nieobecni członkowie zarządu b. Dr. Krybus i b. A. Buliński nieusprawiedliwieni. 
ad. 1. Zarząd Bractwa Kurkowego jednogłośne postanawia brać czynny udział w święcie 
kosynierów. Poleca jednakowoż porozumieć się sekretarzowi z ks. proboszczem jak on to 
zarządzi i wtenczas rozesłać kurendę. Poczet sztandarowy w każdym razie ma iść. 
ad. 2. Bractwo Kurkowe monopolicznie[?] w Zielone Świątki obchodzi swe tradycyjne 
strzelanie królewskie. W związku z tym należy odrestaurować strzelnice i zając się 
odpowiednimi przygotowaniami. Najważniejszą rzeczą wystaranie się o broń i naboje. Tę 
czynność powierzono b.b. Niedzielski, Konopczyński i Marczak. Wykonanie kulochwytu 
przyjął b. Marczak, pawilon b. Wąsik. Rów strzelecki i nasyp wykonają pracownicy, którzy 
byli zajęci przy opłotowaniu pod nadzorem b. Wąsika. B. Niedzielski projektuje urządzić 
trzy stoiska strzeleckie a) próbne b) premiowe i c) królewskie. B. Marczak zaprojektował 4 
stoiska tj. jedno dla gości, co zostało przez ogół przyjęte.  
W związku z rozbudową kościoła parafialnego zarząd uchwala równocześnie ze swym 
świętem wente parafialną a czysty zysk przeznaczyć 
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na rozbudowę kościoła. Wobec połączenia święta Bractwa Kurkowego wraz z wentą 
parafialną zarząd jednogłośnie uchwala zakończenie całych uroczystości na niedzielę 
następną, tak że w całości będzie trzy dni co będzie można w całości i w pełni wykonać i 
osiągnąć zaś szczytny cel.  
Na tem zebranie zakończono. 
p. p. p. 
Nowak, sekretarz 
 
Protokół z plenarnego zebrania Bractwa Kurkowego odbytego 14.5.1947  
w sali Domu Katolickiego z następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie 
2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania 
3. Sprawozdanie kasy i zbieranie składek 
4. Omówienie uroczystości Zielonoświątecznej połączonej wraz z komitetem wenty na 

rzecz odbudowy kościoła. 
5. Techniczne przeprowadzenie strzelania ( wstępne strzelanie premia dla króla i 

rycerzy) 
6. Wybranie komisji strzałowej 
7. Wybranie członków do noszenia baldachimu 
8. Wolne głosy i wnioski 
9. Zakończenie 

Zebranie zagaił B. prezes Niedzielski, po czym odczytał sekretarz protokół z ostatniego 
Walnego zebrania, który bez poprawek przyjęto. 
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ad. 3. B. Wąsik Ed. Skarbnik zdał sprawozdanie z kasy 
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które w przychodzie jest zapisane pozycją zł    6.276,-  
w rozchodzie      zł 16.465,-  
zatem niedoboru w kasie mamy   zł 10.189,-  
w związku z opłotowaniem i remontem ogrodu. 
ad 4. Tegoroczne uroczystości Zielonoświąteczne trwać będą trzy dni i połączone będą 
wraz z wentą parafialną, a cały czysty zysk przeznaczy się na rzecz rozbudowy naszego 
kościoła parafialnego. Wstępne do ogrodu uchwala się na zł 20,- od osoby dzieci do lat 
piętnastu nie opłacają wstępy do ogrodu. Taniec ma kosztować od osoby zł 20,- na cały 
dzień z tym że każdego dnia będzie inny kolor bloczków. Wszyscy B. Kurkowi wraz z 
rodziną są wolni od wszelkich opłat.  
Zbieraniem opłat od tańca zajmą się B.B. Tomczyk Stanisław i Dorszyk Stefan.  
Przy bramie przy wstępie będą b.b. [...] W. Andrzejewski Jan Końszczyński Fr. Kaczmarek L. 
i dobiorą sobie z komitetu rozbudowy kościoła [...].  
Na sekretarzy strzałowych wybrano b.b. Rybak Szczepan i Stawiński Jan.  
Do komisji strzałowej powołano:  

b. prezesa Niedzielskiego J.  
b. komendanta Marczaka J.  
b. burmistrza Gawrońskiego J.  

Ilość strzałów w tegorocznym strzelaniu nie jest przewidziana, to jest uzależniona od ilości 
otrzymanych  naboi.  
Wiatrówką zajmą się p. Wojciechowski 

Krajewski 
Ulanowski 
i Walczak[?] Jan. 
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Trzy strzały mają kosztować 20,- zł bez próbnych. Tegorocznym królowi i rycerzom premie 
nie będą wypłacane, gdyż całość idzie na rozbudowę kościoła, zatem król tegoroczny jest 
zwolniony od wyprawienia balu królewskiego.  
Do noszenia baldachimu wybrano jednogłośnie b.b. Wąsik, Ulanowski, Krajewski i Dorszyk 
a na zastępców pan Szyszka i Stawiński. 
Program uroczystości Zielonoświątecznych uchwalono następujący (dokleja się obok). 
W wolnych głosach wszyscy B.K zadowoleni że będą mogli wypróbować swe zdolności 
strzeleckie głosu nie zabierali.  
Na tym zebranie zamknięto. 
p. p. p. 
Niedzielski 
Nowak 
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Protokół z zebrania Zarządu Bractwa Kurkowego w Książu dnia 9.10.1947 
o godz. 20ej w lokalu b. Niedzielskiego Jana.  
Wszyscy członkowie zarząd byli obecni prócz b. Bulińskiego Antoniego. Zebranie zagaił b. 
prezes z następującym programem: 

1. Sprawa przyjazdu arcybiskupa 
2. Sprawa rocznicy poległych w roku 39. 
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3. Sprawa zebrania plenarnego 
ad 1. W związku z przyjazdem arcybiskupa Dymka do Książa w celu poświęcenia kamienia 
węgielnego pod rozbudowujący się kościół, Bractwo Kurkowe weźmie czynny udział wraz 
ze strażą pożarną aby stworzyć szpaler i czuwać nad porządkiem. W tym celu należy 
rozesłać kurendę by powiadomić wszystkich członków. 
ad 2. Inicjatywę obchodu w rocznicę rozstrzelania w roku 1939 bierze na siebie Bractwo 
Kurkowe: zamówienie mszy św. za pomordowanych, kupuje dwa wieńce by złożyć 1 na 
cmentarzu i 1 na rynku przy pomniku. Projektowano by rocznicę pomordowanych w r. 39 
połączyć z dniem przyjazdu Arcypasterza, lecz ten projekt odpada, ze względu na krótki 
pobyt Arcybiskupa. 
ad3. Ze względu na to, że już dawno nie było plenarnego zebrania, postanawia Zarząd 
zwołać plenarne zebranie Br. K na dzień 26.10.27 na godzinę 16tą w salce magistrackiej z 
następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie 
2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania 
3. Sprawozdanie z imprezy Zielonoświątecznej 
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4. Omówienie planu na przyszłość (zabawa karnawałowa) 
5. Ściąganie składek 
6. Wolne głosy i wnioski 
7. Zakończenie 

W wolnych głosach brat Marczak J. apeluje do prezesa, który należy do komitetu 
uroczystości 100ej rocznicy walk pod Książem by tę uroczystość połączyć z 130 rocznicą 
istnienia Bractwa Kurkowego w Książu i by w przyszłym roku urządzić koniecznie 
strzelanie obojętnym w jakiej formie. P. prezes chcąc ostudzić zbyt wielki zapał 
poprzednika, powołuje się na orzeczenie walnego zebrania. Na tym zebranie zarządu 
zakończono. 
p. p. p. 
Nowak 
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