ciąg dalszy ze str. 3

Wcześniej odbywają się warsztaty na temat historii, kultury i praktyczne zajęcia artystyczne we współpracy z Zamkiem
Królewskim, Muzeum Historii Żydów Polskich. Co roku również w Dniu Kultury Żydowskiej występuje obok naszych
zespołów śpiewaczka w jęz. Jidysz i hebrajskim p. Urszula Makosz z Krakowa, oraz zespoły klezmerskie.
Przedstawiliśmy naszej społeczności i zapraszanym gościom z województwa mazowieckiego, w tym z Zamku
Królewskiego, Żydowskiej Gminy Wyznaniowej, Centrum Kultury Jidysz, szkoły integracyjnej z Warszawy, Muzeum
Histori Żydów Polskich, przedstawicielom mediów obrzędowe obchody świąt i zwyczajów: „W świetle szabasowych
świec”, Jarmark „Na kałuszyńskim zabytkowym bruku”, „Zaślubiny pod chupą”, „W barwach Purimowego Korowodu”
czyli karnawałowej zabawy, „W kolorach Pesach i Szawuot czyli święta macy i żniw” oraz „Chanuki - święta świateł”.
22 czerwca tego roku spotkanie dotyczyło „SUKKOT czyli święto szałasów” w nastroju radości i przyjmowania gości.
Widowiskom scenicznym w kolejnych Dniach Kultury Żydowskiej towarzyszą wystawy fotograficzne związane
z historią Kałuszyna lub kulturą Żydów Polskich oraz prezentacje naszych występów.
BERNARDO BELLOTTO – AMBASADOR KULTURY – to program realizowany przez szkołę z Zamkiem
Królewskim. Jego głównym celem jest kontakt na żywo z dziełami sztuki, warsztaty z fachową kadrą edukatorów
w dziedzinie kultury i sztuki. W ciągu każdego roku szkolnego nasi uczniowie poszerzają swoją wiedzę, kształcą
umiejętności, rozwijają zainteresowania i swoje zdolności jednocześnie wyrabiając właściwe postawy obywatelskie.
Jest to program dla wybranych szkół województwa mazowieckiego, dlatego tym bardziej traktujemy to zadanie
wyjątkowo. Na stałe biorą w nim udział członkowie zespołów: Kasianiecka, Fleciki i Skrzaciki. Mamy także możliwość
występowania na deskach sceny Zamku Królewskiego, prezentowanie swoich talentów w Sali Koncertowej dla
szerokiej publiczności szkół woj. mazowieckiego. Zamek i jego wnętrza jest dzieciakom znany na tyle, że traktują go
jako coś bardzo własnego i bliskiego. Chętnie wysłuchują opowieści o dziełach sztuki i zdarzeniach sprzed lat. Są to
wyjątkowe lekcje historii Polski i historii sztuki, a obcowanie ze sztuką przez duże S uwrażliwia i powoduje, że
uczestnicy potrafią dostrzegać piękno, kunszt i umieją wypowiadać własne opinie.
3 czerwca odbyło się zakończenie roku edukacyjnego programu. Zespoły Kasianiecka i Skrzacik wzięły udział
w warsztatach animacji teatralnej pod kierunkiem zawodowych aktorów, obejrzały spektakl teatralny. Za twórczą
realizację zadań i aktywny udział w programie otrzymaliśmy podziękowanie z rąk koordynatora programu z działu
oświatowego Zamku Królewskiego p. Iwony Libuchy.
KOLEJNE SUKCESY EKSPLOZJI. Ten rok dla
zespołu
Eksplozja
był
szczególnie
udany
i
bogaty
w
sukcesy.
Pisaliśmy
o
tym
w kolejnych wydaniach „...kałuszyńskich”. Ostatnio:
wyróżnienie dla zespołu i wyróżnienie dla duetu
Kinga Moczulska i Kinga Mroczek. Mistrzostwa
i
turnieje
przyniosły
także
wiele
radości
z osiągniętych efektów rywalizacji z najlepszymi
zespołami
cheerleaderskimi
w
Polsce.
W międzynarodowym Turnieju Cheermania Zabrze
I miejsce - CHEER ALL GIRL JUNIOR
I miejsce - JUNIOR JAZZ
II miejsce - SHOW DANCE PEE WEE
I miejsce - SOLO DANCE JUNIOR – PAULINA
WĄSOWSKA
KASIANIECKA w CHORWACJI z MAZOWIECKIM
FOLKLOREM I PROMOCJĄ KAŁUSZYNA – swojej MAŁEJ OJCZYZNY
Aby talent mógł się rozwijać trzeba mu pomagać. Uczniowie Szkoły Podstawowej i członkowie zespołów
artystycznych wiedzą o tym dobrze, a najlepiej o tym wiedzą opiekunowie uzdolnionych dzieci. Warsztaty, zajęcia
edukacyjne i ciągła systematyczna praca nad talentem to podstawa jego rozwoju i szansa wykorzystania swoich
predyspozycji dla siebie i innych. Zespół Kasianiecka wielokrotnie pokazał, że zależy mu na rozwoju własnych
zdolności jednocześnie ubogacał innych swoimi występami artystycznymi. Wielokrotnie zdobywał sukcesy na
międzynarodowych festiwalach i rozsławiał Ziemię Kałuszyńską. Coraz trudniej jednak organizować dzieciakom
możliwości pokazywania się poza granicami kraju, pomimo tego, że dzieciaki są przygotowane do reprezentacji,
osiągają nominację, bo to wiąże się z wydatkami finansowymi, na które nie stać rodziców, organizacje pozarządową
czy szkołę. Borykamy się więc ze zdobywaniem funduszy na wyjazd.
Od 11 do 18 lipca zespół Kasianiecka ma przebywać na Międzynarodowym Festiwalu Talentów TOP Festiwal
w Chorwacji. Otrzymał tę nominację przed dwoma laty i aktualnie przygotowuje się do programu. Jest to oprócz
udziału w Festiwalu także możliwość pracy na warsztatach pod kierunkiem międzynarodowych fachowców:
choreografów, edukatorów śpiewu i instruktorów tańca. Jest to także okres wakacji, a więc rekreacja, zabawa
i czynny wypoczynek w urokliwych miejscach nad wodą.
Zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli, którzy pomogą dzieciom z Kasianiecki zrealizować swoje marzenie na
wyjazd. Każdy datek będzie przybliżał taką ewentualność, aby dzieci mogły pokazać, że w Kałuszynie mieszkają
talenty i że nawet z takiego małego miasta można występować na wielkich międzynarodowych scenach.
Podajemy numer konta na które można dokonać przelewu dla Kasianiecki z dopiskiem Chorwacja.
BS Kałuszyn 79922400070000872920000010. Z góry serdecznie dziękujemy.
T. Kowalska

Nr 2 (65) Kwiecień / Maj / Czerwiec 2015
str. 4

egz. bezpłatny

