Zespół Regionalny ,,Borkowiacy”
Inicjatorami utworzenia zespołu folklorystycznego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Borku Wielkopolskim
były Zofia Szynka i Teresa Majchrzak. Debiutancki występ dwunastu zapaleńców, przygotowany na obchody
pierwszomajowego święta w 1973 roku, wypełniły piosenki i wiersze. Początkowo próby odbywały się w
mieszkaniach prywatnych. Estradowe stroje członkowie grupy wykonali pod kierunkiem Zofii Szynki na wzór
ubrań zachowanych w babcinych szafach i utrwalanych na starych fotografiach. Materiały kupione zostały za
nagrody pieniężne zdobyte w konkursach. Pierwsze duże widowisko sceniczne, „Wieczór gawęd i
przyśpiewek ludowych", zaprezentowano w drugim roku istnienia zespołu. Opracowanie artystyczne było
dziełem Leokadii Gościańskiej. Wielkopolskie pieśni i tańce zdominowały repertuar „Borowiaków", którzy
obecną nazwę przyjęli dopiero na początku lat osiemdziesiątych. Z biegiem czasu program występów
poszerzono o prezentację obrzędów Bożonarodzeniowych, Wielkanocnych, weselnych, dożynkowych.
Cykliczne stały się również koncerty pieśni patriotycznych, wojskowych i biesiadnych. „Borkowiacy" bardzo
aktywnie uczestniczą niemal we wszystkich imprezach kulturalnych na terenie miasta i gminy. Często
podejmują się działań organizacyjnych. Starają się pielęgnować autentyczny, miejscowy folklor, gromadzą
pamiątki tutejszej kultury ludowej, obrzędów i zwyczajów ludowych regionu boreckiego. Proponując kulturę
naszych przodków utrzymują kontakty z wieloma zespołami ludowymi z terenu Wielkopolski, uczestniczą w
przeglądach twórczości regionalnej. Do najważniejszych tego typu należą: Międzywojewódzki Sejmik
Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowcu Górnym, Przegląd Widowisk Jasełkowych i Grup
Kolędniczych, Regionalny Przegląd Widowisk Jasełkowych w Śmiglu, „Wielkanoc w Tradycji" w Lipnie,
Międzynarodowe Spotkania z Folklorem w Pyrzycach, Wojewódzkie Spotkania Grup Kolędniczych i
Jasełkowych w Międzychodzie. Z powodów finansowych nie doszedł do skutku wyjazd na Światowy Festiwal
Folklorystyczny do Brazylii, na który zaproszono „Borowiaków" po udanym występie na Międzynarodowych
Spotkaniach z Folklorem w Poznaniu. „Wesele Wielkopolski" zaprezentował zespół na Ogólnopolskim
Festiwalu Obrzędów w Węgrowie. Śladem konkursowych wyjazdów zespołu są wyróżnienia i nagrody.
Ostatnim artystycznym trofeum jest srebrny i złoty medal III Prezentacji Kultury Południowo-Zachodniej
Wielkopolski. Na obecny repertuar Zespołu Regionalnego „Borkowiacy" składają się kolędy i widowiska
kolędnicze, widowiska wielkanocne, różne formy wesel z naszego regionu, wieczory gawędy i darcia
pierza, tańce i przyśpiewki wielkopolskie, obrzędy dożynkowe i innne.

