Bractwo Kurkowe w Borku Wielkopolskim
Zostało założone w 1857 r. i początkowo nazywane było Towarzystwem Strzeleckim. Głównym celem tej
sportowo-towarzyskiej organizacji było doskonalenie umiejętności strzeleckich braci na wypadek
konieczności obrony miasta.
Z protokolarza bractwa dowiadujemy się między innymi, że 11 maja 1920 roku Towarzystwo na
polecenie władz przekazało broń Wojsku Polskiemu na wojnę przeciw bolszewikom. Natomiast w dniu 30
lipca 1922 roku wybrano dwóch delegatów, Jana Wainerta i Zygmunta Durzyńskiego, na zebranie w
Poznaniu w celu założenia Zjednoczenia Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem Polskich. Zatem od 1922
roku boreckie Bractwo należało do krajowych struktur bractw strzeleckich.
Ważną uroczystość bracia przeżywali 4 września 1938 r., kiedy to odbyło się poświęcenie
nowego sztandaru, który zachował się w dobrym stanie do dzisiaj. Ponadto Bractwo posiada sztandar z
1914 r., a także cenne pamiątki historyczne: fotografie z 50., 70. i 75. rocznicy powstania oraz srebrny
łańcuch królewski z 1902 r.
Działalność organizacji została wznowiona w październiku 1990 r. Pierwszym powojennym
prezesem stowarzyszenia został Czesław Paszkier, a pierwszym królem w 1991 r. był Krzysztof Baska.
Obecnie Bractwo jest członkiem struktur okręgowych, krajowych i europejskich. Organizuje lub
uczestniczy w licznych imprezach o zasięgu nie tylko lokalnym, ale także regionalnym, krajowym,
a nawet europejskim, reprezentując w ten sposób Borek Wlkp. i powiat gostyński na zewnątrz.
17 października 1992 r. stowarzyszenie zorganizowało w ramach obchodów 600-lecia Borku
Wielkopolskiego Zjazd Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wzięły udział
bractwa z Poznania, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Kórnika, Kościana, Śmigla, Śremu, Grodziska
Wielkopolskiego, Pogorzeli, Rawicza, Dolska i Grzebieniska. W tej ważnej uroczystości uczestniczył
także prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej – pan dr Tadeusz
Jakubiak.
12 września 1997 r. na Kongresie Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej
Polskiej, podczas strzelania królewskiego, królem został Stanisław Osiewicz z Borku Wielkopolskiego i
piastował tę funkcję do 2000 r. Natomiast 21 września 1997 r. drużyna Bractwa w składzie: Stanisław
Osiewicz, Feliks Ratajczak i Zdzisław Schreiber zdobyła w Rawiczu puchar i tytuł „Drużynowy Mistrz
Okręgu Leszczyńskiego”. Za kolejny sukces należy uznać nominację brata Feliksa Ratajczaka w dniu 20
czerwca 1999 r. na króla Okręgu Leszczyńskiego.
W kolejnych latach Kurkowe Bractwo Strzeleckie jest organizatorem bądź uczestnikiem wielu
ważnych uroczystości. W 2000 r. w ramach Dni Borku Wielkopolskiego zorganizowany został turniej
strzelecki Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast
14 i 15 czerwca 2002 r. w miasteczku odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego został poświęcony nowy sztandar boreckiego Bractwa.
Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali pani Maria Mróz i pan Andrzej Pospieszyński – Starosta
Gostyński. 17 czerwca 2007 roku z okazji 150-lecia powstania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w
Borku Wielkopolskim na Rynku, w kościele i na strzelnicy odbyły się uroczystości rocznicowe, w których
udział wzięło ponad 20 pocztów sztandarowych.
Warto podkreślić, iż od 2008 r. organizacja corocznie jest organizatorem Balu Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Biorą w nim udział prezesi i członkowie
Zjednoczenia, a także przedstawiciele wielu bractw z całego kraju.
10 sierpnia 2008 r. powiat gostyński we współpracy z Bractwem zorganizował II Europejską
Spartakiadę Sprawnościową, podczas której bracia oddali strzał z armaty hukowej. W ramach
spartakiady na strzelnicy odbywały się także różne konkurencje strzeleckie z udziałem reprezentantów
Polski, Francji i Łotwy.

Boreccy bracia uczestniczyli w wielu europejskich Zjazdach Bractw Kurkowych, m.in.
w Medebach (Niemcy 1996), Haaksbergen (Holandia), Krakowie (1998), Garrel (Niemcy 2000),
Vöcklabruck Austria (2003), Heeswijk (Holandia 2006), Vonroi (Belgia 2009), Tucholi (2012). Stali się tym
samym ambasadorami naszego regionu i kraju, przyczyniając się do integracji narodów Europy.
5 czerwca 2011 r. Bractwo obchodziło 20-lecie reaktywacji. Uroczystości rozpoczęły się na
boreckim Rynku, gdzie przybyły liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele władz kurkowych,
samorządowych oraz grupy rekonstrukcyjne ułanów i powstańców wielkopolskich.
Od czerwca 2012 roku Bractwo boreckie organizuje w ramach dni odpustowych cykliczne
strzelania o kopię Korony Cudownego Obrazu Matki Boskiej Boreckiej na Zdzieżu, która umieszczona
jest na replice tego obrazu. Szczęśliwym zdobywcą pierwszej korony był pan Leszek Gościniak
z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Borku Wlkp.
Aktualnie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Borku Wlkp. jest użytkownikiem i gospodarzem
miejsko-gminnej strzelnicy sportowej. Organizacja należy do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
a strzelnica posiada odpowiednie decyzje i zezwolenia na prowadzenie zawodów sportowych.
Biorąc pod uwagę bardzo duży wkład organizacji w życie społeczno-kulturalne naszego regionu,
należy stwierdzić, że nadanie Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Borku Wielkopolskim tytułu
„Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego” jest zasadne.

