Koło Śpiewacze ,,Jutrzenka”
Powstało w dniu 13 listopada 1892 r. Założycielem i pierwszym prezesem Koła został ks. Aleksander
Brandowski. W 1893 r. Koło przystąpiło do Związku Kół Śpiewaczych w Wielkim Księstwie Poznańskim. W
dniu 9 listopada 1893r. Koło brało udział w Zjeździe Kół Śpiewaczych w Krotoszynie. W 1905 r. Koło
Śpiewacze „Jutrzenka" uczestniczyło w jubileuszowym zjeździe w Śremie z okazji 25-lecia istnienia Koła
Śpiewaczego w Śremie. W 1911 r. odbył się pierwszy w dziejach Miasta i Koła Śpiewaczego w Borku
Zjazd Śpiewaków i Zespołów. Bardzo ważnym wydarzeniem były uroczystości jubileuszowe 25-lecia
istnienia Koła połączone z poświeceniem sztandaru. Z okazji różnych uroczystości Koło organizowało
uroczyste akademie, tzw. „Wieczory Pieśni". W latach wojennych zamarło życie kulturalne, ponieważ członkowie
Koła rozrzuceni byli po całym kraju , a niektórzy z nich znaleźli się w niewoli. Według notatek zamieszczonych w
protokólarzu już w dniach 23 i 25 marca 1945 r. zaczęto organizować na nowo życie Koła Śpiewaczego w
Borku. Śpiewacy brali udział w nabożeństwach majowych, różańcowych, śpiewając pieśni na chórze
w kościele. Na organach grała p. Maria Dużyńska. 13 marca 1947 roku Koło podjęło już zorganizowaną
działalność zwołaniem walnego zebrania. Dnia 2 lipca 1947 r. Koło brało udział we mszy św., która
odbyła się na rynku w Borku z okazji 550-lecia obrazu Matki Boskiej Pocieszenia na Zdzieżu. 17 sierpnia 1947
r. odbyło się Jubileuszowe Święto Pieśni z okazji 55-lecia istnienia Koła Śpiewaczego. Dnia 22 sierpnia 1947 r. na
boisku miejskim w Borku odbył się Zjazd Okręgu X-tego. Dnia 24 sierpnia 1952 r. z okazji 60-lecia istnienia Koła
Śpiewaczego Jutrzenka" odbył się w Borku Zjazd Kół Śpiewaczych. W sierpniu 1959 roku Koło Śpiewacze
przygotowało wspaniałe dożynki. Obchodom rolniczego święta towarzyszyła orkiestra z Jarocina. Na tej
uroczystości nie zabrakło żadnego mieszkańca z Borku i terenu Gminy. W 1962 r. Chór brał udział w obchodach
570-lecia Nadania Praw Miejskich dla miasta Borku. W dniu 13 listopada 1982 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Borku Wielkopolskim odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 90-lecia istnienia Koła. Dnia 6
września 1992 r. w Borku W lkp. na rynku odbyła się Msza św. połączona z Jubileuszem 600-lecia
kultu MBP na Zdzieżu, 600-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Borek Wlkp. oraz 100-lecia Koła Śpiewaczego
„Jutrzenka". Brało w tej Mszy św. 600 osób braci śpiewaczej, gdyż było to również Święto Pieśni i Muzyki. Dnia
13 listopada 1992 r. odbyły się w MGOK w Borku Wlkp. uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia istnienia
Koła. Przybyły władze UMiG, i przedstawiciele różnych organizacji oraz honorowi goście. Słowa przysięgi złożyli
członkowie Koła, którzy ślubowali być godnymi spadkobiercami naszych przodków i pielęgnować
tradycje śpiewacze w Kościele MBP w Borku Wielkopolskim. W dniu 22 listopada 1993 r. Kościele MBP na
Zdzieżu odbył się Zjazd Chórów Kościelnych Okręgu X Archidiecezji Poznańskiej, podczas którego odbyła się
Msza św. z udziałem wszystkich chórów. W dniu 16 czerwca 2002 r. odbyło się „Święto Pieśni i Muzyki" z
udziałem 17 chórów, 5 orkiestr dętych i 5 zespołów ludowych. Ogółem 900 osób uczestniczyło w tym święcie. W
dniu 23 listopada 2002 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa powstania Chóru, na której byli obecni
przedstawiciele władz kościelnych, samorządowych oraz delegacje chórów i organizacji społecznych.
Pragnę nadmienić, że Chór jest w posiadaniu dokumentacji od dnia założenia w listopadzie 1892 r. po
dzień dzisiejszy. Nagrody i wyróżnienia: „Złota Odznaka" PZChiO w Warszawie Odznaka „Zasłużony dla
Gminy Borek Wielkopolski". Poszczególni członkowie Chóru są odznaczeni: brązową, srebrną, złotą i złotą z
laurem odznaką przez PZChiO w Warszawie. Koło Śpiewacze „Jutrzenka" przez wszystkie lata swojej
działalności czynnie uczestniczy w uroczystościach kościelnych i świeckich na terenie powiatu oraz poza
nim, uświetniając je swym śpiewem.

