Kalendarium działalności Bractwa Kurkowego w Poniecu
II połowa 2009 r. – grupa mieszkańców gminy Poniec na czele z Jerzym Szwarczyńskim
powzięła zamiar reaktywacji Bractwa Kurkowego.
13 listopada 2009 r. – na zebraniu założycielskim w gospodarstwie agroturystycznym „U
Szwagra” w Sowinach podjęto uchwałę o utworzeniu Bractwa Kurkowego w Poniecu. W
skład zarządu weszli: Michał Mikołajczyk – prezes, Jerzy Szwarczyński – wiceprezes,
Grzegorz Wojciechowski – sekretarz, Włodzimierz Kosik – skarbnik, Paweł Sierakowski –
komendant, Dariusz Kędziora – strzelmistrz. Do komisji rewizyjnej wybrano Adama
Przygodę, Jana Łukasika, Piotra Lisiaka. W skład sadu honorowego weszli: Jacek Gilewski,
Maciej Pawlak, Andrzej Zygmanowski. Uchwalono również statut Bractwa Kurkowego w
Poniecu, który został złożony do rejestracji sądowej.
22 stycznia 2010 r. – zebranie członków stowarzyszenia Bractwo Kurkowe w Poniecu
dokonało zmian w statucie zgodnie z wymogami stawianym przez organ rejestracyjny.
23 lutego 2010 r. – Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda zarejestrował
stowarzyszenie Bractwo Kurkowe w Poniecu pod numerem KRS 0000349644
12 marca 2010 r. – na zebraniu członków Bractwa zatwierdzono plan działań na sezon 2010
– 2011. Dokonano jednocześnie wyboru munduru organizacyjnego i złożono odpowiednią
ilość zamówień w firmie odzieżowej specjalizującej się w szyciu mundurów.
16 kwietnia 2010 r. – Bractwo Kurkowe w Poniecu zostało przyjęte do Zjednoczenia
Strzeleckich Bractw Kurkowych RP.
3 maja 2010 r. – Członkowie Bractwa Kurkowego po raz pierwszy wystąpili publicznie w
czasie uroczystości gminnych z okazji Święta Narodowego.
3 maja 2010 r. – W strzelaniu drużynowym o Grand Prix Okręgu Leszczyńskiego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich w Rawiczu reprezentacja Bractwa Kurkowego
w Poniecu w składzie Marek Glonek, Jarosław Glonek, Zbigniew Piskorski zdobyła 3
miejsce.
4 maja 2010 r. – delegacja Bractwa Kurkowego na zaproszenie OSP wzięła udział w
obchodach Dnia św. Floriana – patrona strażaków.
14 maja 2010 r. – W Rokosowie odbyła się uroczystość zaprzysiężenia członków Bractwa
Kurkowego oraz oficjalnej inauguracji działalności. W uroczystości wzięli udział liczni
goście – przedstawiciele władz Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Okręgu
Leszczyńskiego ZKBS RP, delegacje i poczty sztandarowe bractw z Rawicza, Krobi,
Jutrosina, Rydzyny, Śmigla. Uroczystość zaszczycili swoja obecnością starosta powiatu
gostyńskiego, władze samorządowe gminy Poniec, proboszcz parafii Poniec ks. Kanonik
Leon Kamiński, przedstawiciele organizacji społecznych – Ochotnicza Straż Pożarna i
Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych, dyrektorzy szkół, komendant policji
oraz lokalnych firm. Część oficjalna składała się z odśpiewania hymnu brackiego,
uroczystości ślubowania, przemówień gości i wspólnej fotografii. Następnie miała miejsce
biesiada bracka.

