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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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30-lecie „Doruchowian”
PiĊkny jubileusz 30-lecia artystycznej przygody obchodziá znany i lubiany zespóá folklorystyczny
„DORUCHOWIANIE”. Podczas, odbywającej siĊ 18 listopada w GOK,
uroczystoĞci byáy kwiaty, Īyczenia
i upominki dla czáonków zespoáu.
Chwilą ciszy uczczono pamiĊü tych,
którzy odeszli. Nad wszystkim zaĞ
królowaá Ğpiew zacnych Jubilatów.
Byá rok 1985, zbliĪaá siĊ maj i wáaĞnie wtedy wáadze gminy powoáaáy do
Īycia zespóá folklorystyczny z myĞlą
o wystĊpie podczas ĝwiĊta Pracy - 1
maja na scenie GOK w Doruchowie

w latach 1991-1996. PóĨniej, w latach
1996-2007, zespoáem kierowaáa pani
Stanisáawa CzabaĔska. Wreszcie
w 2007r. stery przejĊáa pani Jadwiga Kosik, i z powodzeniem dzierĪy je do dziĞ.
Ale w zespole nie mniej waĪna jest
funkcja kapelmistrza. Od 1997r. z peáni
ją Zenon Dymarski - obdarzony wielkim
talentem estradowym Ğwietny solista
i akordeonista.
Przez te 30 lat (ok. 750 wystĊpów)
w zespole Ğpiewaáo blisko 150 osób.
MiáoĞnicy folkloru zawdziĊczają mu
powstanie wielu barwnych widowisk,
ukazujących Īycie i zwyczaje polskiej

zespoáu. Swój kunszt prezentowali na
wielu przeglądach i festiwalach folklorystycznych, a takĪe na antenie Radia
Rodzina w Kaliszu.
A skoro są wystĊpy, są takĪe nagrody. Nie brakuje ich zespoáowi z Doruchowa. Do tych najbardziej znaczących
naleĪą: I miejsce podczas Biesiady
Folkloru Ziemi Kaliskiej dla zespoáu
i w kategorii Ğpiewaczej dla Weroniki
Kosik (1994r.). Na tym samym przeglądzie wielokrotnie zdobywali wyróĪnienia. Zdobyli równieĪ I miejsce na
przeglądzie „Záoty Wiek” Trzemeszno
2005r. W tym samym roku otrzymali teĪ

debiutowali „DORUCHOWIANIE”. Ale
majowe ĞwiĊto przeminĊáo, kilka lat
póĨniej caákiem przestano je obchodziü, a „Doruchowianie” trwają i swoim
Ğpiewem, humorem oraz twórczymi
pomysáami zadziwiają kolejne pokolenia.
Pierwszym kierownikiem zespoáu byáa pani Mariola Mazur (obecnie
Sierad), która prowadziáa go do 1991r.
Kontynuatorem jej dziaáaĔ zostaá Jerzy
Kosik - pracowaá z „Doruchowianami”

wsi, jak np. „Pierzok”, „Wesele wiejskie”, „Pokaz mody wiejskiej”, „ĝlub
z ogáoszenia”, „Wigilia u Matusiaków”
czy „ĝlub ku przestrodze”.
W ciągu 30 lat „Doruchowianie”
dali siĊ poznaü nie tylko we wszystkich
gminach powiatu ostrzeszowskiego, ale
i poza jego granicami. Staranny dobór
repertuaru - piosenek, pieĞni, przyĞpiewek i ballad - oraz wiernie odtworzony
strój z naszego regionu, to znak ¿rmowy

NagrodĊ Departamentu
Kultury i Sztuki UrzĊdu Marszaákowskiego.
Warto wspomnieü o I
miejscu w Powiatowym
Przeglądzie Zespoáów
Folklorystycznych czy
Medalu Dziaáacza Kultury przyznanym przez
burmistrza Ostrzeszowa
w 2000r. Zespóá ma na

koncie takĪe nagrody Záotej Maski, puchary i dyplomy uznania przyznawane
przez najróĪniejsze gremia, w tym spoza
powiatu ostrzeszowskiego. PoĞród wyróĪnieĔ waĪne miejsce zajmuje odznaka
honorowa „ZasáuĪony dla Kultury Polskiej”, nadana przez ministra kultury.
Do tych nagród i wyróĪnieĔ doáączyáy teraz upominki, kwiaty i Īyczenia,
którymi obdarowano czáonków zespoáu,
a takĪe jego byáych kierowników. Cenne
i wywoáujące duĪo uĞmiechu upominki
wrĊczali: wójt J. Wilkosz i przewodnicząca Rady Gminy - J. Blewąska.
WydáuĪaá siĊ áaĔcuszek czekających na swoją kolej goĞci, chcących
záoĪyü Īyczenia i wyĞciskaü jubilatów.
Pierwszy poĞpieszyá wicestarosta A.
Mickiewicz, wrĊczając w imieniu wáadz
powiatu list gratulacyjny. W imieniu
wáasnym i europosáa Grzyba Īyczenia
sukcesów na artystycznej niwie záoĪyá radny M. Ptak. Byáy teĪ Īyczenia

przekazane od poseá Henczycy, zaĞ
osobiĞcie skáadali je jubilatom przedstawiciele najróĪniejszych Ğrodowisk,
w tym wspóápracującego z nimi koáa
emerytów z Doruchowa i zaprzyjaĨnionych oĞrodków kultury. Z Brzezin
przyjechaá nawet tamtejszy zespóá
folklorystyczny „Brzezinianie” (istnieje
juĪ 38 lat) i záoĪyá jubilatom Ğpiewne
Īyczenia. W takiej sytuacji nie zabrakáo
teĪ toastu i wspólnego odĞpiewania
„Sto lat!”.
- Nie spodziewaliĞmy siĊ aĪ tak
wielkiego wyróĪnienia, jest to dla nas
zobowiązujące do jeszcze bardziej wytrwaáej pracy na rzecz miejscowego
Ğrodowiska i nie tylko - dziĊkowaáa za
uznanie kierująca zespoáem Jadwiga
Kosik.
Obecny skáad zespoáu „Doruchowianie” tworzą: Jadwiga Kosik,
Maria Matysik, Teresa Pietrusiak, Stanisáawa Bajer, Janina Wojtasik, Maria
Pawlak, Zenon Dymarski, Lech
Owczarek i Henryk Jagielski.
- Nasz zespóá jest taką ikoną kultury doruchowskiej - mówiá
prowadzący uroczystoĞü dyrektor GOK, Ryszard Mazur, Īycząc
doczekania kolejnych, jeszcze
zacniejszych jubileuszy.
PodpisujĊ siĊ caáym sercem
pod tymi Īyczeniami, dziĊkując
„Doruchowianom” za muzykĊ
i Ğpiew, którymi ozdabiają wiele
przeglądów, festiwali i uroczystoĞci.
K. Juszczak

