Grupa śpiewacza "Jawor" z Pogorzeli
Oficjalnie zespół „Jawor" powstał w 1991 r. Początkowo grupę tworzyło kilkanaście osób, które spotykały się,
żeby śpiewać piosenki biesiadne i ludowe, a także tworzyć małe scenki teatralne i humorystyczne
przedstawienia. Tę pierwszą grupę stworzyły: Melania Gorzelanna, Maria Krystkowiak, Leokadia Tomczak,
Maria Małecka, Bronisława Andrzejak, Janina Kaniewska, Maria Fendler, Stanisława Szecel, Anastazja
Przepierzyńska, Kazimiera Ciemięga. W 1994 r. zespół przybrał nazwę „Jawor". Miał już w tym czasie spory
dorobek artystyczny, a jego członkowie nadal chętnie pracowali nad repertuarem teatralno-wokalnym. Od
tego czasu opiekunem i instruktorem zespołu była Marzena Bartkowiak. W sierpniu 1995 r. zespół „Jawor"
wyjechał, w ramach wymiany kulturalnej pomiędzy gminami, do zaprzyjaźnionego z Pogorzelą miasta w
Holandii - Hunzel. Od tego momentu działalność grupy w coraz większym stopniu wychodziła poza obszar
gminy Pogorzelą. Zespół od lat uczestniczy w corocznych majowych Świętogórskich Spotkaniach Seniorów
(w ramach tych spotkań odbywa się między innymi przegląd piosenki religijnej). W 1997 r. Bank Spółdzielczy
w Pogorzeli obchodził jubileusz: 125-lecie działalności, a zespół „Jawor" uświetnił tę uroczystość swoimi
występami. Ponadto każdego roku „Jawor" uczestniczy w świątecznej wystawie w Domu Pomocy Społecznej
w Chumiętkach, gdzie przed Wielkanocą odbywa się pokaz stroików i wypieków. W tej samej placówce
zespół bierze udział w corocznych imprezach andrzejkowych i walentynkowych. W 2005 r. członkowie
zespołu uczestniczyli w dożynkach powiatowych w Goli. W tym samym roku po raz pierwszy wzięli udział w
przeglądzie organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - „Senior z Inicjatywą" i od tego
czasu startują w konkurencji na najlepszą prezentację sceniczną, kulinarną i rękodzielniczą (na podkreślenie
zasługują piękne wyroby szydełkowe pani Kazimiery Ciemięgi), rywalizując z zespołami z obszaru
południowej Wielkopolski. Ponadto zespół „Jawor" zapraszany jest regularnie do Piasków, Osiecznej,
Kobylina, Żerkowa, Gostynia i wielu zaprzyjaźnionych gmin w Wielkopolsce. Systematycznie bierze udział w
obchodach Nocy Świętojańskiej odbywających się w Kromolicach albo w Głuchowie. Od początku swojego
istnienia uświetnia dożynki gminne w Pogorzeli, uczestniczy w Wigilii dla samotnych czy gwiazdkach dla
przedszkolaków, występuje również podczas wrześniowych spotkań dla małżeństw obchodzących jubileusz.
Od dwóch lat zespół „Jawor" przejął organizację Biesiady Karnawałowej, wcześniej organizowanej przez
pogorzelskiego
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zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. Żeby dostrzec ogromny wkład zespołu w życie społeczne i
kulturalne Pogorzeli, wystarczy wymienić kolejne nagrody i puchary zdobyte w okresie jego działalności:
Pępowo-1998; Kobylin-1999, 2009; Osieczna - 2004; Święta Góra-2006, 2007, 2010; Krzykosy - 2008, 2009;
Piaski - 2007; Gostyń-2008; Krotoszyn - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Zespół tworzą sympatyczni,
kreatywni i bardzo lubiani w lokalnym środowisku ludzie, którzy chętnie angażują się w życie artystyczne i
kulturalne gminy, powiatu, całej Wielkopolski. Obecnie w skład grupy wchodzą następujące osoby: Melania
Gorzelanna, Kazimiera Ciemięga, Konrad Robaczyński, Mieczysław Powidzki, Władysława Jarońska,
Barbara Błaszyk, Amanda Foltynowicz, Czesława Jankowiak, Ryszard Chudy, Regina Rybotycka, Maria
Klamecka, Halina Krauze. Kierownikiem zespołu jest Władysława Jarońska, a instruktorem artystycznym
Małgorzata Godurowska. W 2011 r. „Jawor" uroczyście obchodzi jubileusz, jakim jest 20-lecie działalności
artystycznej.

