
UCHWAŁA NR XXIII/153/2016
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 Domu Kultury w Kałuszynie, Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn” – Międzypokoleniowemu Zespołowi „Razem”, 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

Międzypokoleniowy Zespół „Razem” pracuje w Domu Kultury od 2006 roku . Przez około 10 lat Zespół
Razem bardzo aktywnie i systematyczne działał na rzecz integracji społeczności lokalnej , szczególnie
organizując czas wolny osobom starszym. Działania artystyczne o różnych formach z dziedziny etnografii ,
teatru, pieśni ludowej, folkloru , obrzędów i zwyczajów regionalnych wzbogacały ofertę kulturalną.

Członkowie zespołu to wielopokoleniowa grupa, gdzie obok osób, którzy już nie pracują zawodowo będąc
na emeryturach występują aktywni zawodowo dorośli oraz młodzież i dzieci . Wzajemnie się w tych
działaniach wspierają , uzupełniają i integrują.

Zespół ma charakter ludowo- obrzędowy. Reaktywuje i opracowuje dawne obrzędy jako widowiska
sceniczne. Przez te kilka lat opracowano „Swaty”, „Oczepiny”, „Przenosiny” jako obrzędy weselne;
Zwyczajowe i rodzinne : „Chrzciny”, „Postrzyżyny u Piasta”, „Kiszenie kapusty”, „Darcie pierza” były
pokazem umiejętności wokalnych i teatralnych aktorów. Widowiska : Bożonarodzeniowe kolędowanie, Jasełka
czy Wielkanocne „Oracyjki” i „Dyngusowanie wprowadzały nastrój do świętowania . Były także programy
związane z porami roku między innymi dożynkowe Święta Plonów, Święta Chleba. Praca nad obrzędami
opiera się na tradycjach naszego regionu. Scenariusze widowisk często są efektem poszukiwań , rozmów ,
wysłuchania historii przekazywanych przez rodziny artystów i ich samych. Praca nad poziomem artystycznym
członków to ciąg warsztatów, zajęć i spotkań także pod kierunkiem fachowców z dziedziny teatru, muzyki ,
wokalu między innymi we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury z Muzeum Etnograficznym.

Systematyczne spotkania doskonalą umiejętności , które w toku praktycznego działania i częstych występów
scenicznych przekuwane są w sukcesy. Najważniejsze z nich to: I miejsce w Mazowieckim Przeglądzie
Twórczości Artystycznej Klubów Seniora „Złoty Senior” w 2009 r. W latach 2009- 2013 zdobycie I , II , III
miejsca oraz wyróżnienie nagrodą główną w Mazowieckim Festiwalu Teatrów Obrzędowych im. Wojciecha
Siemiona. W 2009 i w 2010 roku z Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Podlaska Nuta „ artyści wracają
z III i II miejscem. W roku 2012 i 2013 zespół wygrywa w Mazowieckim Festiwalu Teatrów „Totalnie,
Teatralnie” zdobywając II miejsce i wyróżnienie w kategorii dorosłych. W tych samych latach na
Ogólnopolskim Festiwalu Obrzędów Weselnych zdobywa III miejsce i wyróżnienie. Wielokrotnie był
laureatem Wojewódzkiego Festiwalu „Kulturomaniak” I i II miejsca w latach 2010- 2015, a uwieńczeniem
było otrzymanie statuetki Kulturomaniaka. Od 2013 roku zespół do chwili obecnej brał udział w
Ogólnopolskich Juwenaliach Trzeciego Wieku , gdzie także wywalczył wyróżnienie i III miejsce stając z dumą
obok zespołów z wielkomiejskich środowisk. Na Juwenaliach sukcesy jako I nagrody i nagrody główne
osiągali także indywidualnie artyści z Razem w kategoriach : literatury, recytacji i rękodzieła. W
Wojewódzkim Konkursie Artystycznej Twórczości Seniorów „Teraz My” w Warszawie zespołowi Razem
przyznano II i I miejsce.

Zespół występował gościnnie w Zamku Królewskim , jako laureat dwukrotnie na scenie w Mazowieckim
Centrum Kultury , w Łazienkach oraz w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Reprezentował Gminę
Kałuszyn na Dniach Powiatu Mińskiego. W środowisku powiatowym prezentował się w wielu
miejscowościach na Festynach i imprezach plenerowych, trzykrotnie współpracując z Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego przedstawiał program ludowy w Siedlcach. Bierze czynny udział w uroczystościach Gminy
Kałuszyn występując z programami patriotycznymi podczas świąt państwowych . W latach 2014, 2015
przygotował program literacko – teatralny na okoliczność Narodowego Czytania z klasyki literatury polskiej.

Bardzo aktywnie członkowie zespołu angażowali się w realizację zadań publicznych , a szczególnie w
zadania z programu Aktywność Społeczna Osób Starszych realizowanego we współpracy z Ministerstwem
Pracy i Polityki Społecznej w latach 2012/2013. Obecnie także realizuje się w tym programie , a działanie służy
doskonaleniu umiejętności , zagospodarowaniu czasu wolnego aktywnie i pożytecznie dla siebie i innych.

Pomimo wieku w jakim są artyści Międzypokoleniowego Zespołu Razem / najstarszy członek ma 83 lata/ to
swoją aktywnością dorównują młodym. Najważniejsze jest to , że chcą być aktywni, czują się potrzebni, chcą
mieć wpływ na życie kulturalne w Gminie Kałuszyn. Wykorzystując zdolności , jakie mają i przekazując
doświadczenie życiowe jakie posiadają członkowie Razem niosą rozrywkę innym jednocześnie kultywując
tradycje , zwyczaje ludowe chroniąc je od zapomnienia.

Międzypokoleniowy Zespół Razem zasługuje na to, by zostać wyróżnionym z okazji 600 lecia Kałuszyna
nadaniem tytułu Zasłużony dla Kałuszyna ponieważ przez te niespełna 10 lat pokazał jak można realizować
się w wielopokoleniowym składzie . Występując na Ogólnopolskich Festiwalach w kategorii zespołów
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Trzeciego Wieku znalazł się wśród najlepszych w kraju ,zbudował sobie opinię aktywnej grupy dla
społeczności lokalnej, zdobył uznanie w województwie mazowieckim. Prezentował także nasz mazowiecki
folklor za granicą na Litwie podczas dwóch wyjazdów : w 2013 roku w Wilnie i Wisaginasie dla Związku
Polaków i w 2016 roku w Wilnie i Niemenczynie . Reprezentując Uniwersytet Trzeciego Wieku jest sprawcą
podpisania umowy partnerskiej o współpracy w zakresie kultury i turystyki z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
w Niemenczynie na Litwie.

Przyznany tytuł będzie ukoronowaniem sukcesów , docenieniem aktywności tych, którzy silni duchem
potrafią się zintegrować z innymi i dla innych, którzy kultywują i nadal będą pielęgnować tradycje obrzędowe
, rodzinne i regionalne w Kałuszynie.

Kapituła do spraw nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kałuszyn”, jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała nadanie w/w tytułu Międzypokoleniowemu Zespołowi „Razem”.
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