
UCHWAŁA NR XXIII/152/2016
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 i Stowarzyszenia Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń”, Rada Miejska w Kałuszynie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” - Zespołowi Pieśni i Tańca „Kasianiecka”, za całokształt 
działalności w zakresie krzewienia kultury, wychowywania dzieci i młodzieży, kultywowania tradycji i obrzędów 
ludowych, 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 Pieśni i Tańca Kasianiecka pracuje w Szkole Podstawowej od 40 lat. Realizował wiele edukacyjnych
programów od początku istnienia . W latach 1977 – 1990 reprezentując nasze miasto występował na
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Siedlcach przez kilka kolejnych lat, na Festiwalach w
Sokołowie Podlaskim . Reprezentował Chorągiew Siedlecką ZHP na Festiwalu Młodzieży Szkolnej w
Kielcach . Uświetniał swoimi programami uroczystości lokalne.

W następnych latach działalności grupa młodych artystów realizowała wiele edukacyjnych programów
współpracując między innymi z Mazowieckim Centrum Kultury, Muzeum Etnograficznym w Warszawie, z
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Jednym z wieloletnich programów jest zadanie pod tytułem
Bernardo Bellotto – Ambasador Kultury z zaszczytną współpracą z Zamkiem Królewskim w Warszawie.
Kasianiecka jest aktywna w zadaniach publicznych , działaniach w formie projektów w partnerstwie z
Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim ,Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych , ze
Starostwem Mińskim i Gminą Kałuszyn.

Ważnym elementem aktywności dzieci, młodzieży i rodziców jest realizacja działań międzykulturowych
we współpracy z młodzieżą z innych krajów w tym od kilkunastu lat z Litwą , od kilku lat z Ukrainą . Takim
działaniem międzykulturowym jest także organizacja Dnia Kultury Żydowskiej od 8 lat, gdzie członkowie
Kasianiecki są liderami tego przedsięwzięcia.

Występując podczas uroczystości lokalnych , powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich zespół
promuje swoje środowisko . Na różnych scenach stawał w szeregu najlepszych odnosząc sukcesy. Jest
laureatem Festiwali Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Przez kilka lat zdobywcą Złotej i Srebrnej Jodły.
Zwyciężał 3 krotnie na Ogólnopolskim Festiwalu Dziecięcym im Koziołka Matołka w Pacanowie zdobywając I
i II miejsca. Jest także kilkakrotnym laureatem Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych im.
Wojciecha Siemiona.

Prezentując folklor mazowiecki i polski młodzież reprezentowała Polskę na festiwalach europejskich
między innymi w Odessie, Słonecznym Brzegu, Balcziku w Bułgarii, na Węgrzech, na Litwie, w Rimini we
Włoszech, Rzymie, w Chorwacji i z każdego festiwalu zespół powracał jako laureat pierwszych miejsc w
kategorii folklor. Na swoim terenie także notowane są sukcesy , między innymi w Wojewódzkich Konkursach
twórczości dzieci i młodzieży „Kulturomaniak”. W kategorii śpiew zespół zdobył statuetkę Kulturomaniaka.

Priorytetem w pracy zespołu jest kultywowanie tradycji , zwyczajów polskich i regionalnych, troska o
podnoszenie poziomu artystycznego poprzez udział w wielu warsztatowych spotkaniach i zajęciach edukacyjno
kulturalnych, a także prezentowanie wartości patriotycznych. Od 40 lat skład zespołu ze względu na
ukończenie szkoły przez dzieci zmienia się, ale poziom artystyczny utrzymuje się o czym świadczą zaproszenia
do udziału w europejskich festiwalach .Szacujemy że ponad 600 uczniów śpiewało i tańczyło w zespole.
Obecnie tańczą już dzieci byłych członków. Podkreślamy również zaangażowanie rodziców i rodzin
podopiecznych , którzy wspierają i pomagają rozwijać talenty tancerzy od najmłodszych lat.

Zespół dba o swoją stronę wizualną , ma także duży dorobek w zakresie strojów regionalnych, a są to
stroje: łowickie, krakowskie , śląskie , kaszubskie, góralskie, kurpiowskie, żydowskie stylizowane oraz
charakterystyczne teatralne. Możemy z dumą występować na każdej scenie.

Przyznany tytuł dla zespołu będzie wyróżnieniem nie tylko dla tych dzieci , które obecnie występują , ale dla
40 letniej historii i całej rzeszy wcześniejszych artystów, którzy z dumą wspominają te pracę i w wielu
przypadkach przysyłają nam swoje dzieci kontynuując tradycję pracy w zespole. Na płaszczyźnie zajęć z
folkloru, zajęć pozalekcyjnych pracy szkoły Kasianiecka stała się wizytówką Kałuszyna i całej gminy.

Tytuł Zasłużony dla Kałuszyna będzie zaszczytem i dumą dla wszystkich uczniów, rodziców i pracowników
szkoły, którzy w ciągu 40 lat zetknęli się z zespołem.

Kapituła do spraw nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn”, jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała nadanie w/w tytułu Zespołowi Pieśni i Tańca „Kasianiecka”.

Id: 72A8089D-9DDB-47E6-8ED7-4031B65A555D. Podpisany Strona 1




