WNIOSEK O NADANIE
ODZNAKI HONOROWEJ
„ZASŁUŻONY DLA KULTURY
POLSKIEJ”
I.

Wnioskodawca STOWARZYSZENIE INICJATYWA
ROZSĄDNYCH POLAKÓW

II. Dane personalne kandydata (dot. osoby fizycznej):
1) imię i nazwisko: Janusz Gust
2) data i miejsce urodzenia: ----- Łódź
3) adres zamieszkania: ----------- Łódź
4) wykształcenie: -----------------------5) miejsce pracy: ------------------------6) zajmowane stanowisko: aktor, konferansjer
III. Uzasadnienie (opis pracy i zdobyte osiągnięcia kandydata w zakresie tworzenia,
upowszechniania i ochrony kultury oraz informacja o posiadanych orderach i odznaczeniach):
Stowarzyszenie INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW prosi o przyznanie Odznaki
Honorowej Zasłużony dla Kultury Polskiej Januszowi Gustowi – aktorowi, konferansjerowi,
który prawo wykonywania zawodu uzyskał składając eksternistyczny egzamin aktorski
złożony przed Państwowa Komisją Egzaminacyjną, której przewodniczył prof. Aleksander
Bardini - z okazji 10 lecia naszego Stowarzyszenia i zbliżającego się 50 lecia pracy
estradowej.
IV. Dane ogólne kandydata (dot. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej):
NIE DOTYCZY
V. Uzasadnienie (opis prowadzonej działalności i zdobyte osiągnięcia w zakresie
tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz informacja o posiadanych orderach
i odznaczeniach)
Janusz Gust rozpoczął swoja artystyczną działalność w 1965 roku współpracując z Estradą
Łódzką prowadząc na terenie całego kraju /w większości halowe – imprezy
z „Canon Rytmem” i całą plejadą artystów między innymi Danutą Rinn, Bogdanem
Czyżewskim, Ewą Śnieżanką, Janiną Jaroszyńską, Krzysztofem Cwynarem, Waldemarem
Koconiem i innymi.
Później były następne i następne ,pewnie sam nie jest w stanie ich zliczyć.
Jak pisała znana łódzka dziennikarka Renata Sas „należy do najpopularniejszych łódzkich
postaci”. Bo jeśli nie podczas występów piosenkarskich gwiazd to podczas koncertów

symfonicznych, jazzowych, rewii na lodzie, występów młodzieżowych zespołów, pokazów
mody, imprez plenerowych, programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, albo różnego
rodzaju balów zaznaczał i zaznacza swoją estradową obecność. Z całą pewnością w swojej
pracy estradowej osiągną nie tylko zawodową biegłość ale także umiejętność stworzenia
nastroju i nawiązania kontaktu z widzem .
Świadczą o tym liczne imprezy w szkołach, Domach Dziecka, bibliotekach, szpitalach,
domach spokojnej starości , nie wspominając o cyklicznych imprezach plenerowych,
w których uczestniczyły tysiące łodzian.
Warto wspomnieć o prowadzonych przez Niego recitalach Ałły Pugaczowej, Sławy
Przybylskiej, Zdzisława Krzywickiego, Krzysztofa Cwynara oraz wielu innych znanych
artystów.
Ongiś miał swoje autorskie programy „Dobry wieczór - dobranoc”, „Dedykujemy
włókniarzom”, „Wieczory na Starówce”, „Przedpołudnie z młodością”,
„Premia z piosenką” (dla zakładów pracy), „Z uśmiechem pracuje się lepiej” wspólnie
z redakcją Karuzeli i inne.
Przez wiele lat współpracował ze Stowarzyszeniem Muzyki Estradowej pełniąc funkcję
sekretarza zarządu, prowadził większość imprez w ramach Polskich Targów Estradowych
organizowanych przez stowarzyszenie i Estradę Łódzką. Prowadził także koncerty
jubileuszowe łódzkich gazet oraz Międzynarodowy Tydzień Nauki i Kultury zorganizowany
przez Fundację Rozwoju i Przedsiębiorczości pod auspicjami Unii Europejskiej, a także Targi
Międzynarodowe .
Występował między innymi w Danii i na Litwie.
Przez 10 lat kierował jednym z najpopularniejszych łódzkich klubów „KOLIBER” który
słynął z wielu interesujących inicjatyw kulturalnych i w którym powstało szereg programów
znanych zespołów {Happy End , Trubadurzy, My 69), a występowała w nim plejada polskich
i zagranicznych artystów prezentując różne formy estradowe.
Jest ekspertem w dziedzinie rozrywki w bazie ekspertów przy Urzędzie Miasta Łodzi.
Za dotychczasową działalność artystyczną, edukacyjną, wychowawczą ten znany animator
kultury został odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi (1988), srebrnym Odznaczeniem
Związku Zawodowego Metalowców (1975), PKPS (1976), Najwyższym Odznaczeniem
Młodzieżowym .
Otrzymał także tytuł Zasłużonego Działacza Kultury (1978) i Honorową Odznakę Miasta
Łodzi (1987).
Od 10 lat współpracuje z naszym Stowarzyszeniem w którym powołał wolontariat
artystyczny (aktorzy i artyści estradowi), organizuje i prowadzi m. innymi imprezę plenerowa
z cyklu „JESTEŚMY RAZEM” dla mieszkańców miasta i województwa oraz inne imprezy
w ramach działań charytatywnych organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.
Z okazji benefisu 45 lecia który odbył się pod patronatem byłego ministra sprawiedliwości
Krzysztofa Kwiatkowskiego otrzymał Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Listy Gratulacyjne Wojewody, Prezydenta i wielu Organizacji Pozarządowych.
Z uwagi na wieloletnią działalność artystyczną – często charytatywną – Janusza Gusta
wnosimy prośbę o przyznanie Odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej licząc na jej
przychylne potraktowanie.
VI. Przewidywany termin i miejsce wręczenia odznaki:
Inauguracja Sezonu Artystycznego 2014 – 2015 – uroczystość organizowana przez
Urząd Miasta we wrześniu 2014.
VII. Wnoszę o nadanie odznaki
Data ...............................................

/–/
...................................................
(podpis wnioskodawcy)

