
UCHWAŁA NR XXIII/151/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 z 
późn. zm.) oraz przepisów uchwały Nr XXIX/178/2006 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” i regulaminu jego nadawania, na wniosek 
Burmistrza Kałuszyna, Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” – Emeryckiemu Zespołowi Teatralnemu „Złota Jesień” przy 
Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kałuszynie prowadzonemu przez Panią Jadwigę 
Milewską, za całokształt działalności w zakresie krzewienia kultury, kultywowania tradycji, integracji środowiska 
lokalnego oraz promocji Miasta i Gminy Kałuszyn.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Uzasadnienie

Zespół Teatralny „Złota Jesień” działa przy Kole Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kałuszynie
od 1999 roku. Inicjatorką utworzenia zespołu i prowadzącą go z dużym zaangażowaniem do dnia dzisiejszego
jest Pani Jadwiga Milewska – Przewodnicząca Zarządu miejscowego Koła.

Zespół aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Gminy, uświetnia wiele uroczystości lokalnych, a także o
zasięgu regionalnym.

Pomysłowość opiekunki, aktywność i chęć do pracy twórczej członków Zespołu, ciągłe poszukiwanie
zapomnianych lokalnych tradycji i obrzędów zaowocowało wystawieniem kilku sztuk scenicznych o tematyce
ludowej, nawiązującej do miejscowych obrzędów: uroczystości weselnych, swatów, świąt Bożego Narodzenia,
Wielkanocy, itp. Szycie kostiumów we własnym zakresie, nawiązujących do tematyki i rodzaju wystawianych
sztuk teatralnych dodaje uroku i autentyczności oraz integruje uczestników Zespołu.

Zespół posiada bogaty repertuar, obok tradycji i obrzędów ludowych kultywuje wartości związane z polską
tradycją narodową, a stroje nawiązują do tematyki przedstawień teatralnych.

Podczas organizacji pierwszych dożynek gminnych w 2001 roku niezapomnianych wrażeń dostarczyło
wszystkim uczestnikom widowisko pn. „Rejmontowisko”. Do znaczących sztuk scenicznych Zespołu należą
m.in. „Swaty Zagłoby”, ”Zemsta”, „Moralność pani Dulskiej”.

Tradycją stało się, że Koło Emerytów organizuje coroczne gminne obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia
Kobiet, Dnia Matki, Dnia Seniora, okazjonalne spotkania środowiskowe /opłatek, wielkanocne/ a występy
„Złotej Jesieni” uświetniają te wydarzenia.

Zespół ze swoim repertuarem występował w różnych miejscowościach powiatu i województwa, m.in. w
gminie Dębe Wielkie, Jakubów, Grębków, w 2012 roku na Senioraliach w Warszawie, na Dniach Powiatu
Mińskiego, promując miasto i gminę Kałuszyn.

Zespół przypomina nam o każdym ważnym wydarzeniu związanym z historią naszego kraju oraz miasta i
gminy. W bieżącym roku zorganizował spotkania z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski i 600-lecia Kałuszyna.

Uwzględniając zasługi Zespołu Teatralnego „Złota Jesień” w krzewieniu kultury, podtrzymywaniu tradycji
w środowisku lokalnym, promocji naszej Małej Ojczyzny na szczeblu ponadlokalnym nadanie zaszczytnego
Tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” będzie wyrazem wyróżnienia i uznania za wieloletnią pracę.

Kapituła do spraw nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn”, jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała nadanie w/w tytułu Zespołowi Teatralnemu „Złota Jesień” przy Kole Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kałuszynie prowadzonemu przez Panią Jadwigę Milewską.
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