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Prezydent Lech Kaczyñski przed Pminiem Zwyciêstwa Robotników 1976 w Ursusie

Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie wyraża głęboki żal i smutek z powodu tragicznej śmierci tak wielu znakomitych osób w katastrofie samolo−
tu na ziemi smoleńskiej, gdzie się udały, aby złożyć hołd zamordowanym Polakom w Katyniu 70 lat temu przez NKWD na rozkaz władz radzieckich
oraz przekazuje serdeczne współczucie Rodzinom ofiar.
Jako chrześcijanie wierzymy, ze śmierć nie jest końcem życia, ale przejściem i początkiem innego, lepszego życia. Jednak wiemy, że nie ma ludzi
identycznych i w tym sensie zmarłych nikt nie zastąpi, dlatego tym większy jest ból i smutek.

ZMARŁYM PAMIĘĆ I MODLITWA – ŻYWYM POJEDNANIE I POKÓJ.
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Piêæ lat po œmierci
Jan Paw³a II
kanoc. Serce Kościoła jest jeszcze głęboko pogrążone w tajemnicy
zmartwychwstania Pana. „W rzeczywistości znakiem pozwalającym
odczytać całe życie mojego umiłowanego Poprzednika, w szczegól−
ności jego posługę Piotrową, jest zmartwychwstanie Chrystusa. Jego
wiara w Niego – mówi Benedykt XVI – była niezwykła, z Nim pro−
wadził wewnętrzną, niezwykłą, nieprzerwaną rozmowę”. Pozosta−
wił po sobie dziesiątki przemówień, homilii, wykładów, książek, a
nade wszystko niesamowite wspomnienie kochającego ojca, nauczy−
ciela, przewodnika, niestrudzonego świadka wiary prowadzącego
wszystkich do Chrystusa. Ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11
konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie, zwołał 9 konsystorzy,
beatyfikował 1318 błogosławionych.
Może warto szczególnie w tym roku, wspominając piątą rocznicę
śmierci, przypomnieć słowa Ojca Świętego wypowiedziane 10 czerw−
ca 1979 roku na Krakowskich Błoniach: „(…) i dlatego − zanim
stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któ−
remu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miło−
ścią − taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, aby−
ście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, − abyście nie
podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.
„Ojczyzno moja kochana, Polsko, […] Bóg Cię wywyższa i wy−
szczególnia, umiej być wdzięczna!. Tymi słowami z Dzienniczka Fau−
styny pragnę Was pożegnać, drodzy bracia i siostry, moi rodacy!
Minione dni tej krótkiej pielgrzymki były dla mnie okazją do wspo−
mnień i głębokiej refleksji. Dziękuję Bogu za możliwość odwiedzin
Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej. Dziękuję za Kościół w Polsce,
który w duchu wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii od tysiąca lat
dzieli z narodem jego losy, ofiarnie mu służy i wspiera go w jego
dobrych zamiarach i dążeniach. Dziękuję Bogu, że Kościół w Pol−
sce pozostaje wierny tej misji, i proszę, aby tak było zawsze.
Chyba do ostatniej chwili nikt nie wierzył, że śmierć nadejdzie. A
właściwie wszyscy wierzyli, że to jeszcze nie teraz. On chyba jednak
coś przeczuwał. W ostatnich dniach marca zaczął powoli żegnać się
ze swoimi współpracownikami. Resztkami sił usiłował podzięko−
wać ludziom, którzy czuwali na Placu św. Piotra. W pewnym mo−
mencie światło rozbłysło w apartamentach mocniej. Była godzina
21.37. Anioł Pana przeszedł przez trzecie piętro Pałacu Apostolskie−
go, zbliżył się do wiernego sługi Boga i wyszeptał łagodnie: „wejdź
do radości twego Pana”. „Nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł
II powrócił do domu Ojca”. A my dziś możemy być pewni, że nasz
umiłowany Papież stoi obecnie w oknie domu Ojca, spogląda na
nas i nam błogosławi. „SANTO SUBITO” – POLONIA SEMPER
FIDELIS1 .
Paweł Wyrzykiewicz

„Krzy¿, tak samo jak piêtno niewoli,
promieni³ s³oñcem cia³a –
a potem w b³êkit siê przemieni³, i rós³”.
„Z rzeczy œwiata tego zostan¹ tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroæ… i wiêcej nic”.
Cyprian Kamil Norwid

Fot. I Barski

Pięć lat temu, [to już pięć lat], 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37
świat obiegła wiadomość: Ojciec Święty, Jan Paweł II, nie żyje.
Po 26−letnim pontyfikacie odszedł Papież, którego już za życia zwa−
no Wielkim. Powrócił do domu Ojca Ten, który zmienił nie tylko
oblicze „tej ziemi”, ale i całego świata. Z jakąś wewnętrzną jasno−
ścią szedł ku temu spotkaniu. Ze wzruszeniem przeżywamy na nowo
godziny owego sobotniego wieczoru, kiedy wiadomość o śmierci
została podana wielkiemu rozmodlonemu tłumowi wypełniające−
mu Plac św. Piotra. Przez wiele dni Bazylika Watykańska i ten plac
były prawdziwym sercem świata. Ogromna rzesza pielgrzymów
składała hołd doczesnym szczątkom czcigodnego papieża,
a
jego pogrzeb był jeszcze jednym dowodem szacunku i miłości, ja−
kie pozyskał w sercach wierzących z wszystkich zakątków ziemi.
Podobnie jak przed pięcioma laty, niedawno obchodziliśmy Wiel−
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Natychmiast Święty − Polska zawsze wierna.
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Przemija postać tego świata…
„Dni cz³owieka s¹ jak trawa;
kwitnie jak kwiat na polu:
ledwie muœnie go wiatr, a ju¿ go nie ma,
i miejsce, gdzie by³, ju¿ go nie poznaje”.
(Ps 103(102) 15-16)

Doświadczenie umierania i śmierci, które to−
warzyszy człowiekowi od początku jego istnie−
nia, nie powinno właściwie stanowić dla niego
niczego niezwykłego. Jednak pomimo obiego−
wych deklaracji w stylu: „każdy kiedyś musi
umrzeć” czy też: „umieranie należy do naszego
życia, jako jego ostatni akt”, śmierć jest faktem,
do którego nie sposób się przyzwyczaić. Każda
śmierć, szczególnie gdy dotyka kogoś z najbliż−
szego otoczenia, jest egzystencjalnym wstrzą−
sem, który, mimo oczywistości faktu śmiertel−
ności każdej istoty ludzkiej, stawia człowieka w
obliczu bardzo trudnego pytania. To właśnie fakt
śmierci,
a szczególnie fakt własnej nieunik−
nionej śmierci, każe pytać o sens życia, o war−
tość wszelkich dokonań i prac. W końcu poja−
wia się również pytanie o życie po śmierci. Re−
fleksja nad fenomenem śmierci towarzyszyła
ludzkości zawsze.
Tak często mamy do czynienia ze śmiercią.
Jest ona obok nas każdego dnia. Gdy włączy−
my radio lub jakikolwiek program telewizyj−
ny, stale jesteśmy zalewani falą wiadomości o
śmierci osób w różnym wieku. Jednak nas to
nie dotyczy, bo to nie nasi bliscy, nas to nie
interesuje, bo to nie my umieramy.

Gdy jednak śmierć zajrzy do naszego miesz−
kania, domu, wtedy otwierają nam się oczy. Są
takie przeżycia, o których człowiek nie potra−
fi i nawet nie powinien mówić słowami. Od−
czuwa się je tylko sercem, przeżywa się je w
swoich myślach, w swojej duszy. Więc płaczę
z tymi, którzy płaczą, bo tak kazał Pan Jezus.
Każde odejście osoby jest cierpieniem. Każde
odejście kogoś bliskiego jest bólem. Odcho−
dzi bowiem ktoś, z kim byliśmy związani wię−
zami krwi, miłości, przyjaźni, zaufania. Gdy
patrzymy na to wydarzenie przez wiarę, takie
przeżycie jest dla nas nauką, refleksją, jest po−
mnożeniem naszej wiary i jednocześnie obu−
dzeniem własnej nadziei. Życie ludzkie może−
my porównać do pajęczyny, gdy zostanie ze−
rwana choć jedna niteczka, wtedy psuje się
cała pajęczyna. I tak właśnie jest z człowie−
kiem. Często choroba, cierpienie, wypadek czy
katastrofa niszczą życie. Dla ludzi pozostają−
cych na ziemi rozstanie z najbliższą osobą,
kochającym ojcem, niezastąpionym mężem,
wspaniałą
i czułą matką jest ciężkie. Po
ludzku rzecz biorąc nawet bardzo ciężkie. Ale
wszyscy wierzymy, że rozstanie jest przejścio−
we, bo „… wszyscy przecież staniemy przed try−
bunałem Boga” – jak mówi św. Paweł. Jedno−
cześnie przenika nas nadzieja chwalebnego
zmartwychwstania, a życie naszych zmarłych
zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpad−
nie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą
przygotowane w niebie wieczne mieszkanie
(Prefacja za zmarłych).

Witaj Majowa Jutrzenko!
3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję Na−
rodową. Wielka liczba ludzi zgromadzonych na Placu Zamko−
wym powitała ta wiadomość okrzykami „Wiwat Król! Wiwat
Konstytucja!”.
Konstytucja zniosła liberum veto, prawo odmówienia posłu−
szeństwa, organizowanie konfederacji i wolne elekcje wyboru
królów. Monarchia miała być dziedziczona. Zniesiono podział
kraju na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. Organem wła−
dzy wykonawczej miała być Straż Praw Narodowych złożona z
króla, prymasa i pięciu ministrów. Mieszkańcy miast zostali
zrównani w prawach i przywilejach z obywatelami należącymi
do stanu szlacheckiego. Chłopów objęto opieką prawa i rządu
krajowego. Konstytucja nie zdążyła wejść w życie wskutek utwo−
rzenia przez jej przeciwników konfederacji targowickiej (nazwa
pochodzi od miejscowości Targowica na Ukrainie) wspieranej
przez wojska rosyjskie i przystąpienie do niej króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego oraz przegranej wojny z Rosją i zdra−
dy Prus. W konsekwencji tych zdarzeń nastąpił drugi rozbiór
Polski.
Dla przyszłych pokoleń Konstytucja była natchnieniem do
walki o niepodległość i wcieleniem wszystkiego co w prze−
szłości Polski było dobre, oświecone i sprawiedliwe. Na tle
tyranii w Rosji, Prusach i Austrii Konstytucja była symbo−
lem wolności. Gdy w 1918 roku Polska odzyskała niepodle−
głość ustalono dzień 3 maja Świętem Narodowym.
Konstytucja 3 Maja była drugą w świecie konstytucją po Sta−
nach Zjednoczonych Ameryki.
Dla nas Polaków dzień 3 Maja jest świętem wolności i napra−
wy Rzeczpospolitej Polski.
Henryk Linowski

Kiedy Polska pogrążona jest jeszcze w żało−
bie, gdy mamy przed oczyma obraz katastrofy
pod Smoleńskiem, tak mocno w uszach brzmią
słowa piosenki, które wyciskają w niejednym oku
łzę: „Jak orzeł co w locie zgasł, dręczona przez
ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna. Oj−
czyzno ma. … i już nie wiesz, co dobro, co jest
zło. Czy za mało Ci było krwi, i tak wiele łez wy−
lanych?. Czy to może mi wszystko się śni, czy
nowy film znów grają”.
Wierzymy, że „nadzieja znów wstąpi w nas”,
że śmierć tylu wielkich ludzi „przemieni obli−
cze ziemi” naszej polskiej ziemi. Obyśmy w tej
tragedii, w tym doświadczeniu nagłej śmierci jak
również tak szybkiego przemijania świata do−
strzegli człowieka – cierpiącego. Oby „Judaszo−
wych srebrników brzęk, za twe dobra i ziemie
kochane, bo od ziemi po stokroć gorsze jest , ty−
sięcy dusz sprzedanie”.
Kiedyś się tam spotkamy, gdy będą takie dłu−
gie wakacje, gdy będzie taki pogodny zachód
słońca. Tam płaczu już nie będzie. I cierpienia
już nie będzie. I narzekania już nie będzie, bo
dawne rzeczy przeminęły. Wtedy wszystko bę−
dzie nowe. Żeby nikogo z nas tam nie brakło.
Ale „spieszmy się kochać ludzi, tak szybko od−
chodzą…”.
Paweł Wyrzykiewicz
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Aktywnoœæ obywateli warunkiem
rozwoju spo³eczno-gospodarczego
Myœlenie ma wielk¹ przysz³oœæ
Podstawowym warunkiem aktywności intelektualnej ludzi jest myśle−
nie. Ażeby człowiek mógł zaprzęgnąć swój umysł do myślenia, musi tego
chcieć, znaleźć czas na myślenie i poznawanie otaczającej go rzeczywi−
stości oraz mieć odwagę myślenia.
Są ludzie, którzy te warunki spełniają, a jeżeli jeszcze swoimi przemy−
śleniami dzielą się z innymi, to nazywamy ich aktywnymi społecznie.
Ale są ludzie, którzy nie spełniają tych warunków. Z takimi ludźmi trud−
no jest rozwijać demokrację i budować lepsza przyszłość.
Hasło „myślenie ma wielką przyszłość” jest aktualne. Wszelkie inicja−
tywy podejmowane w tym kierunku są potrzebne. A społeczeństwo pol−
skie w tej sferze ma jeszcze spore braki – są one poniekąd spuścizną po
systemie komunistycznym, który zniewalał umysły.
Za wyrażanie poglądów niezgodnych z aktualną polityką władz komu−
nistycznych oraz czytanie zakazanych pism i książek, słuchanie radia za−
chodniego groziły srogie represje, łącznie z więzieniem, co szczególnie
wyróżniało okres stalinowski.
W tym miejscu przychodzi mi na myśl anegdota powtarzana w tamtych
czasach, która brzmiała tak: „ aby nie być represjonowanym i dożyć do
naturalnej śmierci, najlepiej jest nie myśleć, a jak myśleć, to nie mówić, a
jak mówić to nie pisać, a jak pisać, to się potem nie dziwić represjom”.
Ale w tamtych trudnych czasach byli też odważni ludzie, którzy nie
zważali na represje i głosili prawdę. Z takich ludzi narodził się ruch „So−
lidarność” i po wielu latach prawda zwyciężyła, odzyskaliśmy wolność w
1989 roku.

Sukces Ursusa
Na początku transformacji ustrojowej i reaktywowaniu samorządu te−
rytorialnego Polacy stanęli przed problemem – jak wdrożyć demokrację
szanując prawa człowieka i obywatela, jak nauczyć się żyć w demokracji
z pożytkiem dla wszystkich ludzi.
Braki w społecznej aktywności polskiego społeczeństwa są widoczne
do dziś. Przykładem jest niska frekwencja w wyborach do władz państwo−
wych i samorządowych. W okresie ostatnich 18 lat frekwencja udziału w
wyborach wynosiła poniżej 50%. Tylko w dwóch przypadkach: rok 1989
i 2007 nieznacznie przekroczyła 50%.
Pasywna postawa może być traktowana jako oznaka kryzysu demokracji.
A teraz przechodząc do konkretów, chciałbym przedstawić na przykła−
dzie gminy i dzielnicy Ursus w Warszawie – czyli mojej małej Ojczyzny
jak ten problem rozwiązaliśmy u nas.

Wiedzieliśmy, że demokracja przy pasywnej postawie społeczeństwa
nie ma sensu, ponieważ może przerodzić się w system autorytarny, oli−
garchiczny lub w zwykłą dyktaturę grupy interesów.
Naszym zadaniem była aktywizacja ludzi we wszystkich dziedzinach
życia, gdzie tylko było to możliwe. Założyliśmy, że aktywizację powinni
programować i rozwijać ludzie wiarygodni, którzy cieszą się w społeczeń−
stwie zaufaniem. Pozyskaliśmy takich ludzi utworzyliśmy Stowarzysze−
nie Obywatelskie Ursusa, które stało się kuźnią różnych inicjatyw oby−
watelskich i z którego inicjatywy powstały kolejne organizacje i stowa−
rzyszenia pozarządowe.
Na początku transformacji ludzie w Ursusie byli biedni i bierni.
Niskie płace, duże bezrobocie, ponieważ jeden z największych zakła−
dów w PRL−u produkujący traktory chylił się ku upadkowi, a pracowało w
nim 20 tys. osób. Ta sytuacja nie sprzyjała motywacji do aktywności
społecznej. Ogólna liczba ludności w tym okresie nie przekraczała 40 tys.
mieszkańców.
Infrastruktura techniczna (drogi, oświetlenie, instalacje podziemne itp.)
była zdewastowana, zaniedbane obiekty kultury, szkolne, sportowe.
Wszechwładnie panował marazm, a ludzie odczuwali niepewność jutra.
Dziś po 20 latach można powiedzieć, że mieszkańcy Ursusa odnieśli
sukces dzięki totalnej aktywizacji we wszystkich sferach życia.
Obecnie bezrobocie w Ursusie jest zjawiskiem nieznacznym i wynosi
ok. 2,5%. Obejmuje głównie ludzi niezdolnych do pracy z tytułu długo−
trwałych chorób oraz ludzi ze sfery patologii.
Chociaż obecnie przy produkcji traktorów pracuje ok. 300 pracowni−
ków, to na terenie naszej dzielnicy funkcjonuje ok. 5.000 podmiotów go−
spodarczych, przy liczbie ludności bliskiej 50.000.
Powstało na naszym terenie ok. 20 nowych osiedli mieszkaniowych.
Zmienił się przekrój społeczny mieszkańców z robotniczego na inteligenc−
ko− biznesowy.
Dzisiaj mieszkańcy Ursusa pod względem dochodów na głowę miesz−
kańca zajmują czołową pozycję spośród mieszkańców pozostałych dziel−
nic Warszawy.
Została zmodernizowana bądź zbudowana nowa infrastruktura technicz−
na Ursusa. Zmodernizowano bądź zbudowano nowe placówki oświatowe.
Zamiast jednego, mamy trzy domy kultury, nowe hale sportowe, dwie
nowe pływalnie, place zabaw dla dzieci, Galeria malarstwa Ad − hoc itp.
Na sukces mieszkańców złożyła się praca bardzo wielu ludzi, organiza−
cji, stowarzyszeń, wolontariatu oraz ciągłość władzy lokalnej i jej konse−
kwencja prorozwojowa oparta na maksymalnej aktywności społeczeń−
stwa przy przyjętej strategii równomiernego i zrównoważonego rozwoju

Razem mo¿emy zrobiæ wiêcej
Spośród wielu organizacji, stowarzyszeń, fundacji, klubów i grup zain−
teresowań należy wymienić: Stowarzyszenie Obywatelskie Ursus, Chary−

Fot. I Barski
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tatywną Fundację „Salus”, Klub Edukacji Samorządowej, Klub Dyskusyj−
ny Myśli Politycznej, 4 Ogniska socjoterapeutyczne dla około 100 dzieci,
Klub Rodzin Abstynenckich „Zorza” prowadzący grupy wsparcia dla osób
uzależnionych i współuzależnionych. Stowarzyszenie Emerytów Renci−
stów i Inwalidów, Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależ−
nionych i ich rodzin. Należy także wymienić działające w strukturach
Ośrodka” Pomocy Społecznej, Punkt Informacji Obywatelskiej i Zespół
Aktywizacji Zawodowej.
Druga z wymienionych komórek organizuje grupy wsparcia i szkolenia
dla bezrobotnych oraz zainicjowała powstanie spółdzielni socjalnych dla
długotrwale bezrobotnych.
Mówiąc o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej nie można pomi−
nąć oddania, w 2009 roku do użytku Domu Dziennego Pobytu Seniora
przy ul. Walerego Sławka 2, Środowiskowego Domu Samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi i Centrum Pomocy Rodzinie i Dziec−
ku przy ul. Prawniczej 54. Celem nadrzędnym tych placówek jest wielo−
kierunkowa pomoc i poprawa funkcjonowania podopiecznych w środo−
wisku.
, Klub Literacki „Metafora”, Galeria malarstwa, 3 kluby seniorów, („Ur−
sus”, „Wesoła Chata”, „Promyk”) Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kabaret
„Zżyna”, warsztaty muzyczne, teatralne.
Ośrodek Kultury „ARSUS” jest organizatorem każdego roku trzech wiel−
kich imprez muzycznych: Ogólnopolskiego przeglądu dorobku artystycz−
nego mniejszości narodowych i etnicznych, Regionalnego Festiwalu Or−
kiestr Dętych i koncertu Rodzina Jednością.
Na terenie Ursusa mamy wiele klubów sportowych od szachów do piłki
nożnej, ale największe sukcesy odnosił klub Akrobatyki Sportowej.
Wielkie zasługi w aktywizacji społeczeństwa w Ursusie ma nasza naj−
starsza organizacja tj. Ochotnicza Straż Pożarna ( ponad 80 lat ).
Na koniec tej wyliczanki chciałbym wymienić drugą bardzo zasłużoną
instytucję w edukowaniu i aktywizacji intelektualnej oraz społecznej dzie−
ci i dorosłych, którą jest nasza Biblioteka Publiczna, która nie dawno ob−
chodziła 60−lecie istnienia. Nie sposób wymienić wszystkie organizacje,
stowarzyszenia i kluby, które przyczyniły się do aktywizacji intelektual−
nej i społecznej mieszkańców Ursusa.
W celu wymiany doświadczeń i większej efektywności i przygotowania
się do nowych wyzwań planujemy organizowanie jesienią 2010 spotka−
nia w celu utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej Ursusa.
Aktywność społeczna mieszkańców, aby mogła przynieść korzyści dla
ludzi musi być ukierunkowana na konkretne cele i nie może charaktery−
zować się „słomianym” zapałem. Ważną sprawą i trudną jest wybrać wła−
ściwe cele, które są realne do osiągnięcia i będą korzystne dla obywateli.
Z doświadczenia wiemy, że trudno jest uzyskać odpowiednie środki fi−
nansowe, ale jeszcze trudniej jest je racjonalnie wydać
Henryk Linowski

Gimnazjum nr 131im. Krzysztofa Kamila Baczyñskiego – „numerem jeden” stara siê byæ od
zawsze, by wszystko by³o jak
nale¿y: na „szóstkê”.
Mo¿na wspólnie czas przemieniæ*
Odnowiony, pomalowany, przestronny dwupiętrowy budynek z zadba−
nym ogródkiem. W środku wszędzie kamery. Jest sala gimnastyczna i re−
kreacyjna, nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe. Do dys−
pozycji są tu projektory multimedialne, tablice interaktywne. Nauczycie−
le i rodzice mogą korzystać z dziennika elektronicznego. Na głównym
korytarzu jest nawet infoscreen – informuje o aktualnych wydarzeniach
w Gimnazjum, by nikt nic istotnego nie przegapił. Wchodzę do biblioteki
a potem multimedialnej czytelni. Taki tam tłok, że ledwie dostrzegam bo−
gate wyposażenie. Z nowych okien mam widok na krytą halę sportową, a
w sąsiedztwie za ogrodzeniem basen i stadion.
Tu, gdzie jestem, przez 29 lat, mieściła się Szkoła Podstawowa nr 6 im.
Mirosława Krajewskiego – ta słynna ursuska „sportowa szóstka” . Naj−
starsi absolwenci mają dziś po 47 lat. 1 września 1999 na bazie podsta−
wówki powstało gimnazjum. Jako absolwentka, pamiętam tę przemianę.
Najpierw gimnazjum miało nr 1, 2002 rok przyniósł szkole imię Krzysz−
tofa Kamila Baczyńskiego i nowy nr: 131. Jednak nie ma co ukrywać:

„numerem jeden” szkoła stara się być od zawsze, by wszystko było jak
należy – na „szóstkę”.

Gimnazjum to tak dumnie brzmi
Już po 4 latach istnienia Gimnazjum zapracowało m. in. na dyplom
„Szkoła z klasą” w ramach ogólnopolskiego konkursu. Podczas VIII Sto−
łecznej Edycji konkursu dla nastolatków „VIII Wspaniałych” zwyciężyła
właśnie uczennica Gimnazjum 131 – dziś już absolwentka. W następnych
latach kolejni uczniowie sięgnęli po najwyższe laury (indywidualnie i
zespołowo). Trzeba by porządnie się przyłożyć, by zliczyć wszystkie osią−
gnięcia w ciągu 11 lat działalności szkoły, zdobyte m. in. w dzielnico−
wych konkursach wiedzy i umiejętności a także w akrobatyce i piłce noż−
nej. Wertuję lokalne gazety. Znajduję w nich wiele informacji o osiągnię−
ciach uczniów na przestrzeni lat. Z przyjemnością sięgam też po gazetę
szkolną wydawaną od lat, początkowo pod nazwą „Super Jedynka”, a
obecnie jako „Newsy Baczyńskiego”

W szkole zaœ nauczyæ siê, co w ¿yciu wa¿ne a co nie
Rozwój, kształtowanie postaw patriotycznych, profesjonalizm w dzia−
łaniu. Ktoś powie: puste słowa. Patrzę na kilkuletnie wyniki testów gim−
nazjalnych: na możliwych 9 punktów skali część humanistyczna przez 4
lata utrzymuje się ponad 6 punktem. Część matematyczna zaś zawsze po−
nad 5. Lata 2006−2008 lokują szkołę na podstawie wyników egzamina−
cyjnych najwyżej czyli jako „szkołę sukcesu”. Co roku spora część ab−
solwentów dostaje się do dobrych, warszawskich liceów, by kontynuować
naukę na wysokim poziomie. Puste słowa? Raczej priorytety.
Kształtuj siebie ile tchu
A płaszczyzn kształcenia naprawdę jest tu wiele. Wykładane są aż 4 języki
obce: angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski. Po skończonych lekcjach
błędem jest iść do domu. Wiele uczniów o tym wie i dlatego dużo chętnych
przychodzi na różne koła zainteresowań. : ”Z Pitagorasem na Ty’’, ”Z fizyką
za Pan Brat”, ”Młodego humanisty”, ”ABC Nastolatka”, Chór ”Cantemus”,
Zespół” Impresja”, koło techniczne, chemiczne, dziennikarskie, „Przyjaciół
Czytelni” a także Klub ”Ośmiu” ,którego motto brzmi: ”WIĘKSZĄ RADO−
ŚCIĄ JEST DAWAĆ NIŻ BRAĆ ”. W celach dziennikarskich nawiązana zo−
stała też współpraca z warszawską redakcją Moje Miasto Warszawa. Ucznio−
wie Gimnazjum publikują tam swoje artykuły. Działa także program zapo−
biegania drugoroczności. By nikt nie miał problemów w nauce, prowadzone
są też lekcje wyrównawcze z kilku przedmiotów sprawiających najwięcej
problemów. Dla przyjemności lub, jak kto woli, dla treningu, można też przy−
chodzić pograć w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę.

Dni zwyczajne w wa¿ne zmieniæ
W ramach działalności „Klubu Ośmiu” uczniowie zmieniają na lepsze
życie podopiecznych Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjnego „MENNI”.
Pomoc niosą także w świetlicy socjoterapeutycznej przy Ośrodku Pomo−
cy Społecznej, gdzie pomagają w nauce. By każdy dzień nie był taki sam,
szkoła organizuje wyjścia do teatrów, na wystawy a także niezapomniane
wycieczki: po Polsce jak i za granicą, np. białe szkoły we Francji. Na wy−
stawy, przedstawienia czy koncerty Gimnazjum zaprasza także do siebie.
Koło Plastyczne organizuje co roku kiermasze rękodzieła, Zespół Cante−
mus prezentuje zawsze bogaty repertuar muzyczny.
„Więc ciesz się że trafiłeś tu” – tak brzmi kilka słów z hymnu szkoły.
Słusznie? Chyba tak...
Przedstawiłam Państwu kolejne gimnazjum w naszej dzielnicy. Za uzy−
skane materiały dziękuję pani Dyrektor Elżbiecie Karwickiej − Gorzkow−
skiej i absolwentce tej szkoły − Agnieszce.
* Wyróżnione kolorem wersy oddzielające poszczególne partie tekstu
to fragmenty Hymnu Gimnazjum.
Wanda Kopcińska

Trasa linii autobusowej na obszarze
Go³¹bek zostanie przed³u¿ona
Przebiegać będzie dodatkowo ulicami: Jagiellończyka, Krzywoustego,
Przejazdową, Leszka Białego i Kadłubka.
Aktualnie prowadzone są prace przy budowie przystanków. Przystanki
zostały zlokalizowane na następujących ulicach: Jagiellończyka przy ul.
Bolesława Śmiałego, Krzywoustego, Leszka Białego róg Przejazdowej oraz
na ul. Kadłubka róg Probusa oraz róg Leszka Białego.
Miejmy nadzieję, że po zbudowaniu wszystkich przystanków Zarząd
Transportu Miejskiego możliwie szybko wprowadzi na wydłużoną trasę
autobus. Na dziś nie wiemy, która linia autobusowa będzie obsługiwała
wyznaczone ulice.
Henryk Linowski
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Stowarzyszenie Emerytów,
Rencistów i Inwalidów „Ursus”
Stowarzyszenie skupia 425 osób: ludzi starszych, zwłaszcza emerytów,
rencistów i inwalidów. Stara się, aby ludzie nie czuli się samotni, umożli−
wia im uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym. Organizuje różne
imprezy i ciekawe formy wypoczynku. Reprezentuje również interes se−
niorów wobec organów władzy. Dla lepszej organizacji w/w zadań stowa−
rzyszenie powołało Społeczny Klub Seniora „Promyk” przy ulicy Wale−
rego Sławka 2. Klub przy wsparciu Stowarzyszenia organizuje Dni Senio−
ra, spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia (pod−

czas tych spotkań seniorzy otrzymują upominki). Działalność kulturalno−
rozrywkowa i rekreacyjno−sportowa prowadzona jest przy udziale Ośrodka
Kultury „Arsus”, Oddziału PTTK Ursus, Oddziału TKKF Ursus, Ośrodka
Pomocy Społecznej, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Ursusie oraz Stowarzyszenia
Obywatelskiego w Ursusie. O atrakcyjności imprez organizowanych w Spo−
łecznym Klubie Seniora „Promyk” świadczy fakt, iż w ubiegłym roku zre−
jestrowano 36 tysięcznego uczestnika imprez klubowych. W ramach wy−
poczynku klub organizuje jednodniowe wycieczki autokarowe, a tak−
że wczasy w atrakcyjnych miejscowościach w górach lub nad morzem.
Bardzo dużym powodzeniem cieszą się imprezy połączone z tańcami, które
dla seniorów są również formą rehabilitacji ruchowej.
Bolesław Staniszewski
Przewodniczący Stowarzyszenia
Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Ursus”

Klub Rodzin abstynenckich „Zorza”
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą „demokratyczną”, może zapaść
na nią każdy, bez względu na płeć, wiek, poziom intelektualny, wykształ−
cenie i uprawiany zawód. Każdemu też konieczna jest pomoc w powrocie
do zdrowia. Objawy tej choroby to przede wszystkim takie zjawiska jak:
zmiana tolerancji na alkohol, objawy abstynencyjne, subiektywne poczu−
cie łaknienia alkoholu, koncentracja życia wokół picia, utrata kontroli nad
piciem, zaburzenia pamięci i świadomości oraz nawroty picia po próbach
utrzymywania okresowej abstynencji.
Jakiej pomocy udziela osobom uzależnionym i ich rodzinom Klub Ro−
dzin Abstynenckich „Zorza”? − zapytałam panią Marzenę Zagrajek −
Prezesa Klubu.
„Klub Rodzin Abstynenckich „Zorza” działa w Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy od 15 lat. W ubiegłym roku we wrześniu obchodziliśmy uro−
czyście tą okrągłą rocznicę, świętując wspólnie z przedstawicielami
władz dzielnicy, zaprzyjaźnionych klubów abstynenckich oraz jego
pierwszymi liderami. Przez te lata wiele zmieniło się w klubie, ale idea
naczelna naszego działania jest wciąż ta sama. Chcemy pomagać oso−
bom uzależnionym i ich rodzinom w procesie trzeźwienia i propagować
życie w trzeźwości. Pomagamy zmieniać sposób myślenia i style za−
chowań by wraz z decyzją o podjęciu abstynencji uczyć nowych umie−
jętności trzeźwego życia w obszarze rodzinnym, społecznym i zawodo−
wym. Proces trzeźwienia wymaga wiele mozolnej pracy, wysiłku i fa−
chowej wiedzy, dlatego klub „Zorza” oferuje swoim członkom pomoc

psychologiczną. W grupach wsparcia terapeuci przekazują podstawową
wiedzę dotyczącą choroby alkoholowej. Praca odbywa się w grupach
stworzonych według kryterium zaawansowania na drodze trzeźwienia:
grupa informacyjno−edukacyjna, grupa podstawowa − ćwiczeniowa i za−
awansowana. Uczestnicy zajęć mogą poznać fazy i objawy uzależnie−
nia od alkoholu. Mogą dowiedzieć się jak radzić sobie z głodem alkoho−
lowym czy w późniejszym etapie przyswoić sobie strategie rozpozna−
wania własnych uczuć i ich wyrażania, i panowania nad nimi. W gru−
pach pracuje się także nad umiejętnościami radzenia sobie z życiowymi
problemami bez pomocy alkoholu. Poza tym klub „Zorza” otwarty jest
dla swoich członków codziennie od 15.30 do 21.30. Spotykamy się w
celach integracyjnych by być ze sobą i rozmawiać o bieżących spra−
wach. Usilnie staramy się by panowała u nas prawdziwie rodzinna at−
mosfera. Wspólnie pracujemy na rzecz klubu: sprzątamy i aranżujemy
wnętrza naszej siedziby. Razem przygotowujemy posiłki podczas odby−
wających się cyklicznie spotkań towarzyskich i imprez sportowych. Or−
ganizujemy comiesięczną dyskotekę w każdą czwartą sobotę miesiąca,
wieczory przy świecach z udziałem gości z zaprzyjaźnionych klubów,
konkurs karaoke i uroczyste kolacje przy okazji świąt.
Istotną dziedziną , w której realizują się nasi klubowicze jest sport.
Turnieje sportowe jednoczą naszą społeczność, uczą zdrowej rywaliza−
cji i dostarczają nam wiele radości. 17.04.2010 odbędzie się Turniej
Tenisa Stołowego Ursus – Cup, druga edycja. Całkiem nowym projek−
tem jest Międzyklubowa Liga Tenisa Stołowego w ramach której odby−
wa się mnóstwo rozgrywek między klubami abstynenckimi z Warszawy
i innych w ciągu całego roku kalendarzowego.
Uczestniczymy jako klubowicze w wielu wyjazdach i zlotach trzeźwo−
ściowych m. in. w Murzasichle, Władysławowie, Charcicach i innych.
Utrzymujemy kontakty z Pensjonatem św. Łazarza w Ursusie i innymi sto−
warzyszeniami abstynenckimi. Od 2006r. klub „Zorza” działa na niwie
Koalicji Stołecznych Klubów Abstynenckich, a w lutym tego roku przy−
stąpiliśmy do Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich.
Członkowstwo w koalicji i związku umożliwia nam udział w różnych przed−
sięwzięciach czy szkoleniach w całej Polsce, daje okazje do spotkań w
szerokim gronie przyjaciół i znajomych, wymieniamy doświadczenia i
zawieramy nowe kontakty. Nasze projekty i inicjatywy wspierają władze
dzielnicy i parafia św. Józefa w Ursusie. Poparcie to jest dla naszego klu−
bu bardzo ważne, bo mamy mnóstwo marzeń i planów, które chcieliby−
śmy zrealizować w najbliższym czasie. Jesteśmy otwarci i życzliwi, za−
praszamy ludzi z problemem i sympatyków, aby połączyła nas w działa−
niu piękna idea krzewienia trzeźwego życia. Nasze dynamiczne działanie
z pewnością wpisze się efektywnie w pracę władz dzielnicy na rzecz roz−
wiązywania problemów alkoholowych.”
Od siebie dodam, że Klub Rodzin Abstynenckich „Zorza” mieści się
przy ulicy Sosnkowskiego 16 w budynku Domu Kultury „Kolorowa”.
Wanda Kopcińska

Wybrani Wspaniali Ursusa
Dzielnicowa Komisja Konkursowa XVII stołecznej edycji Samorządo−
wego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” wybrała kandydatów
do eliminacji warszawskich.
Członkowie komisji spotkali się z dużym problemem ponieważ zgłosiła
się wyjątkowa duża liczba uczestników, którzy wiele czynią dla dobra
wspólnego w swoim środowisku rówieśniczym i lokalnym. Są liderami i
prawdziwymi wolontariuszami na których zawsze można liczyć. Wszy−
scy zasłużyli na miano „Wspaniałego”.
Regulamin konkursu został tak ustalony, że dzielnice mogą zgłaszać
maksymalnie ośmiu kandydatów w każdej kategorii. Po długich dysku−
sjach i szczegółowej analizie dokonań uczniów do eliminacji stołecznych
zostali zgłoszeni: w grupie wiekowej 10 – 13 lat „Ósemeczki” – Natalia
Górna, Aleksandra Gromko, Joanna Gromko, Ilona Włodarska i Magdale−
na Bernacik ( wszyscy reprezentują Klub „Ośmiu” w Bibliotece Publicz−
nej w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy im. W. Grabskiego ), w grupie
wiekowej 14 – 19 lat „Ósemka” – Aneta Prusinowska i Katarzyna Kowal−
ska ( Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 130 ), Karolina Naj−
kowska ( Gimnazjum nr 131 ) oraz Martyna Glice, Natalia Jeszko, Kata−
rzyna Bernacik, Hanna Górczyńska, Maciej Olejnik ( Klub „Ośmiu” w Bi−
bliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus ).
W kategorii zgłoszenia grupowe dzielnicę Ursus będą reprezentować:
Klub „Ośmiu” – „Ósemeczki” ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Inte−
gracyjnymi nr 2 oraz Klub „Ośmiu” – „Ósemki” Z Gimnazjum nr 131.
Wszystkim życzymy wielu sukcesów w eliminacjach warszawskich i
ogólnopolskich.
Bogusław Łopuszyński

7
Biblioteka „Skorosze” Nast¹pi powiêkszenie terenu
Skorosze to osiedle naszej dzielnicy, w której mieszka już kilkana−
ście tysięcy mieszkańców. Drogi, szkoły, przedszkola, poczta, przy− cmentarzy przy ul. Ry¿owej
chodnie zdrowia są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania spo−
łeczeństwa. Wszyscy wiemy, że nie tylko materialnych zasobów ocze− i ul. Fasolowej

Projekt wizualizacji biblioteki na Skoroszach
kuje człowiek. Każdy potrzebuje wzbogacać swoją sferę duchową,
między innymi poprzez czytanie książek czy też różnych publikacji.
W Ursusie funkcjonuje Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana
Grabskiego, która mieści się w budynku przy ul. Plutonu Torpedy 47.
Dla wielu mieszkańców jest to miejsce wyjątkowe. Filia tej biblioteki
znajduje się na osiedlu „Niedźwiadek” przy ul. Keniga 14a. Dwa lata
temu rozpoczęliśmy starania o pozyskanie lokalu na osiedlu „Skoro−
sze”, w którym każdy mógłby znaleźć swoją ulubioną literaturę. Pla−
cówka ma mieć charakter uniwersalny zarówno pod względem groma−
dzonych zbiorów (książek, filmów DVD, audioksiążek, prasy, muzyki,
książki obcojęzyczne, internetu) jak i działalności edukacyjno−infor−
macyjnej (zajęcia dla dorosłych, dziec i młodzieży). Szczególny na−
cisk położony zostanie na potrzeby edukacyjne i kulturalne dla naj−
młodszych.
W miesiącu marcu została zawarta umowa pomiędzy Dyrektorem Bi−
blioteki Publicznej w Ursusie a Zarządem Przedsiębiorstwa Inwesty−
cyjno Budowlanego „EBEJOT” na wynajem lokalu o powierzchni 235
m2 przy ul. Dzieci Warszawy 27A z przeznaczeniem na Bibliotekę
Publiczną. Rozpoczęły się już prace adaptacyjne w tym lokalu pod po−
trzeby biblioteki i czytelni.
W budżecie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zostały zabezpieczone środki
na wynajem, wyposażenie i funkcjonowanie tej placówki kultury. Plano−
wane otwarcie i udostępnienie Biblioteki „Skorosze” odbędzie się w mie−
siącu czerwcu br. W pierwszym etapie planowane jest rozpoczęcie działal−
ności podstawowej tzn. udostępnienie zbiorów biblioteki i uruchomienie
stanowisk komputerowych z internetem dla mieszkańców. Rozpoczęcie zajęć
edukacyjnych planowane jest od września 2010 r. Istotnym ich elementem
będzie Klub Malucha dla dzieci w wieku od 3−7 lat. Dla młodzieży plano−
wana jest organizacja zajęć plastycznych i literacko−teatralnych w godzi−
nach popołudniowych.
Wiesław Krzemień

Dy¿ury radnych Stowarzyszenia
Obywatelskiego w Ursusie
Przewodniczący Rady – Henryk Linowski w poniedziałki w Urzędzie
Dzielnicy w pok. nr 101 na I piętrze w godz. 1400 − 1600
Wiceprzewodnicząca Rady – Wanda Kopcińska w czwartki w Urzę−
dzie Dzielnicy w pok. nr 101 na I piętrze w godz. 1400 − 1600
Radni w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca z wyjątkiem świąt w
godz. 1800 − 1900
– Dom Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16, pok. 131
– Dom Kultury „Miś” przy ul. Zagłoby 17, Klub Edukacji Samorządowej
Z−ca Burmistrza Wiesław Krzemień
W poniedziałki, pok. 200, II piętro w godz. 1400 − 1600

Odpowiadając na zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców Ursusa koń−
czącą się możliwością pochówku naszych bliskich na cmentarzu przy ul.
Ryżowej chciałbym w skrócie przedstawić nasze dotychczasowe starania
o rozwiązanie zaistniałego problemu oraz obecny stan postępowania zmie−
rzającego do powiększenia w/w cmentarza:
Zbliżający się kres możliwości pochówku na cmentarzu przy ul. Ryżowej
w Ursusie widział już w latach 90−tych, ówczesny Proboszcz parafii p.w. Św.
Józefa w Ursusie Ks. Infułat Kazimierz Szklarczyk czyniąc próby o powięk−
szenie terenu cmentarza. Inicjatywę w tej sprawie podjął Zarząd Stowarzy−
szenia Obywatelskiego w Ursusie łącznie z Prezesami Akcji Katolickich De−
kanatu Ursus poprzez wystąpienia do Rady Dzielnicy Ursus, a następnie oso−
bistych wielokrotnych kontaktów z radnymi Dzielnicy Włochy, które dopro−
wadziły do zorganizowania w Urzędzie Dzielnicy Włochy, wspólnego posie−
dzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ur−
sus i Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Dzielni−
cy Włochy w dniu 21.04.2005 r. z udziałem Zarządów obu Dzielnic oraz przed−
stawicielami Dekanatu Ursus w osobach: Ks. Dziekan Zbigniew Sajnóg – Pro−
boszcz parafii p.w. Św. Józefa w Ursusie i Ks. Jan Mężyński Proboszcz parafii
p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dzielnicy Włochy.
Te wspólne spotkania sprawiły, że zostały przyjęte przez radnych obu
Dzielnic jednobrzmiące wnioski, najpierw wspomnianych Komisji a na−
stępnie na ich podstawie jednobrzmiące Uchwały Rad Dzielnicy Ursusa z
dnia 18.05.2005 r. Nr 124/XXXIX/2005 i Dzielnicy Włochy z dnia
06.06.2005 r. Nr 154/XXXIII/2005 r. Przedmiotowe Uchwały obu Dziel−
nic jednomyślnie wnosiły do Prezydenta m.st. Warszawy i Rady m.st.
Warszawy, o przeznaczenie terenu, między innymi części działek z tere−
nu Forty Włochy na potrzeby cmentarzy parafialnych zlokalizowanych
przy ul. Ryżowej i Fasolowej oraz przeznaczenie części terenu pod nie−
zbędny parking do obsługi w/w cmentarzy.
Podjęte uchwały rozpoczęły długotrwały i żmudny proces przygotowa−
nia planów zagospodarowania przestrzennego, podczas którego wielokrot−
nie w towarzystwie przedstawiciela Dzielnicy Włochy monitorowałem
sprawę, prowadząc rozmowy z kierownictwem jednostek Urzędu m.st.
Warszawy (Biura Architektury i Planów Przestrzennych miasta Warsza−
wy oraz Zarządu Dróg Miejskich).
Nasze działania spowodowały podjęcie w dniu 10 lipca 2008 r. Uchwa−
ły Nr XXXVII/1122/2008 przez Radę m.st. Warszawy w sprawie przystą−
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen−
nego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej. Następnie przyjęcie w/w pro−
jektu planu uchwałą przez Radę Warszawy oznaczać będzie powiększe−
nie terenu pod cmentarze.
Obecnie po zaopiniowaniu projektu planu, przez prowadzoną przeze
mnie Komisję Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i wniesionych przez
naszych radnych do planu poprawek, uważam że powiększenie terenu pod
nasze cmentarze nastąpi. Wszystko wskazuje na to, że około września 2010
roku Rada m.st. Warszawy podejmuje stosowną uchwałę spełniającą na−
sze oczekiwania, wieńcząc starania, w których wiodącą rolę pełnili Radni
Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.
Henryk Grzegrzółka
Prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie

SUKCES „STOP and GO”
i „ARGONAUTÓW”
W IX Warszawskim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości
Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Asteriada” zespoły ursuskich placówek
kultury znów sięgnęły po najwyższe laury. Podczas finałowej gali w Okęc−
kiej Sali Widowiskowej nagrody odebrali: w kategorii taniec współcze−
sny za pierwsze miejsce zespół „Stop and Go” z Domu Kultury „Koloro−
wa” pracujący stale pod kierunkiem instruktorki Jolanty Wdowczyk oraz
Młodzieżowy Teatr „Argonauci” z Ośrodka Kultury „Arsus” w kategorii
teatr za spektakl „Echo Acherów” znany już mieszkańcom Dzielnicy Ur−
sus. Reżyserem i choreografem spektaklu była Anna Rakoczy.
Teatr „Argonauci” od 2007r. zrealizował kilka spektakli teatralnych i

racki, członek Związku Literatów Polskich Andrzej Gnarowski. Projekt
pięknej okładki wykonał artysta plastyk Piotr Szałkowski. Redakcja wy−
dania: Bogusław Łopuszyński i Tadeusz J. Maryniak.
Jak napisał recenzent Andrzej Gnarowski „trwanie poezji” i dalej… „Jak
to dobrze, że współcześni poeci nie utracili wiary w żywe słowo – czego
dowodem jest kolejny już Almanach Klubu Literackiego Metafora”. Klu−
bu, który sprzyja twórczej działalności – rozwojowi myśli i jej wymiany –
jak również obronie wartości kultury i tradycji kulturowej, popularyzując
ambitne, oryginalne zjawiska literackie ich twórców. Almanach świadczy
też o pewnym sposobie myślenia o literaturze, kiedy ujmujemy ją jako byt
niesuwerenny i cenny – dlatego, że śledzi nasz czas i odsłania go.
Autorzy wierszy lirycznych, haiku, satyry, limeryków, aforyzmów, fra−
szek i prozy zdają sobie sprawę z tego, że słowo które się rodzi jest „sło−
wem zamkniętym” jak słowo filozoficzne. Dlatego wysoko lokują słowa,
gdyż nie zgubili pierwotnej wrażliwości. Wierzą w słownictwo, tryb mowy,
narracji – w rodzaje kolokwializmów, w konstrukcje utworów – potem
następuje już tylko „świat przedstawiony”. Almanach będzie na pewno
jednym z niewielu dokumentów literackich, mówiącym o doświadczeniach
własnych i naszego narodowego bytu, o naszym myśleniu i naszych na−
dziejach. Będzie wydarzeniem. W maju zapraszamy na promocję książki,
którą można nabyć w Ośrodku Kultury „Arsus”.
Bogusław Łopuszyński

PROGRAM WYBRANYCH IMPREZ
OŒRODKA KULTURY ”ARSUS”
ul. Traktorzystów 14, tel. 22 478 34 54, www.arsus.pl

cztery widowiska plenerowe m. in.: „Na niepełnym morzu”, „Ważka trasz−
ka”, „Czechowickie pluskanie” i „Echo Acherów” w ramach cyklu „Le−
gendy Ursusa”. Część grupy teatralnej w ubiegłym roku wyjechała do
Bukaresztu w ramach międzynarodowego projektu CRAFT biorąc udział,
w przedstawieniu „Gila Romana” ( Pieśń cygańska ) opracowanym przez
Annę Rakoczy na podstawie życia i twórczości romskiej poetki Papuszy.
Pod koniec roku Teatr pokazał spektakl „Echo Acherów” w Teatrze „Sta−
ra Prochoffnia” na dużej scenie, jako laureat finału Warszawskiego Festi−
walu Teatralnego Młodych. Obecnie młodzież Teatru „Argonauci” przy−
gotowuje spektakl według sztuki Tadeusza Różewicza „Pogrzeb po pol−
sku”. Latem realizowane będą nowe widowiska plenerowe na terenie
Warszawy i okolic w oparciu o historię stolicy. W planach mają również
historyczny spektakl „Bunt robotników Ursusa – Czerwiec’76”. Zespół
poszukuje partnerów i sponsorów do zrealizowania tego wydarzenia z
udziałem aktorów i muzyków Teatru „Węgajty”.
Bogusław Łopuszyńki

•RÓD£O POETÓW „METAFORY”.
Almanach III liryki, satyry i prozy pt. „Źródło” członków Klubu Lite−
rackiego „Metafora” ukazał się nakładem wydawnictwa Ośrodka Kultury
„Arsus” w Dzielnicy Ursus.
Kolejny, niezwykły przykład pracy twórczej poetów amatorów i profe−
sjonalistów skupionych w wielu związkach twórczych, których jedynym
zainteresowaniem jest literatura piękna. Starannie wydany przez wydaw−
nictwo „Efekt” skupia twórczość 28 poetek i poetów z Warszawy i woje−
wództwa mazowieckiego. Wstęp napisał znany publicysta i krytyk lite−

l II Mazowiecki Festiwal Sztuki „Chopin i Jego Mazowsze” – wystawa
zbiorowa (05.06, g. 17.00); l Klub Edukacji Samorządowej. Panel „Bitwa
Warszawska” (08.06, g. 17.30); l „Salonik Sztuk Arsus” (11.06, g. 19.00);
l Spotkanie z kulturą indyjską (12.06, g. 18.00); l XIV Mazowiecki
Przegląd Orkiestr Dętych – park „Czechowicki” (13.06, g. 14.00 – 21.30);
l Koncert uczniów Szkoły Muzycznej Yamacha (15.06, g. 18.00); l Występ
kabaretu „Pół serio” Wandy Stańczak (17.06, g. 19.00); l V Międzynarodo−
we Spotkania Szkół Muzycznych (20.06, g. 16.00); l Festyn rekreacyjny
„Bezpieczne wakacje” – ul. Dzieci Warszawy 42 (27.06, g. 15.00 – 21.30);
l Koncert zespołów rockowych (02.07, g. 20.00); l Koncert plenerowy –
Park Czechowicki (18.07, g. 17.00).

Inne Imprezy w Ursusie
2 maja (niedziela) godz. 15.00 − 20.00 Majówka− Mini Festyn Strażac−
ki – zawody strażackie na wesoło, rodzinna sztafeta strażacka, program
artystyczny, karaoke dla dzieci i dorosłych, zabawa taneczna, pokaz stra−
żacki (pierwsza pomoc, gaszenie pożaru, wypadek drogowy), otwarcie i
prezentacja wystawy plenerowej „Ursus na mapach i planach” – Park Cze−
chowicki;
7− 8 maja (piątek− sobota) „Folk Szanty” w Ośrodku Kultury „Arsus”
– festiwal „Latający Holender 2010”
21 maja (piątek); Koncert muzyki rozrywkowej; Park Achera;
23 maja (niedziela) Festyn rodzinny na osiedlu „Niedźwiadek”; Dom
Kultury „Miś”.
30 maja (niedziela) „Dni Ursusa” – cykl imprez o charakterze rekre−
acyjno− artystycznym, uroczyste otwarcie muszli koncertowej w Parku
Czechowickim, występy gwiazd: Majki Jeżowskiej, zespołu Lao Che i Stra−
chy na Lachy, pokaz zespołu Lombelico del Mondo, koncert zespół The
Voices Ursus.
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