Ursynowianie wspólnie zaśpiewali powstańcze pieśni. Zobacz
jak im poszło VIDEO
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Nie przeszkadzały maseczki, ani żar słońca. Ursynowianie wspólnie śpiewali piosenki
powstańcze w rocznicę wybuhcu zrywu stolicy sprzed 76 lat.
Inna była godzina, inna pogoda, inne warunki, ale wspólne czczenie pamięci o powstańcach poszło
ursynowianom... śpiewająco!
Tuż po uroczystościach w godzinę "W" na ratuszowym parkingu rozbrzmiały powstańcze pieśni.
Chórzystami byli nie tylko zawodowcy z dwóch zespołów wokalnych "Ars Chori" i "Ave" pod dyrekcją
Zbigniewa Tupczyńskiego, ale wszyscy uczestnicy spotkania. Mieszkańcy dostali do ręki śpiewniki i z
chęcią śpiewali znane i mniej znane utwory sprzed ponad 70 lat.
Nie zabrakło więc "Pałacyku Michla", wzruszającej "Warszawo ma", skocznej "Sanitariuszki
Małgorzatki" oraz słynnych: "Marszu Mokotowa" czy "Warszawianki", podczas której wszyscy stali.
Na zakończenie był też bis. Z okolicznościami powstania utworów oraz ciekawostkami zapoznawał
ursynowian prowadzący imprezę Tomasz Szuran.
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Mimo ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, w koncercie wzięło udział ponad sto osób, z
czego spora część kryła się przed słońcem w cieniu budowanego domu kultury. Wystawienie krzeseł
na skwar było największym błędem organizatorów. Wystarczyło, by scena z chórami mieściła się nie
w podcieniach ratusza, ale od strony Wasilkowskiego i uczestnikom oraz chórzystom nie dokuczałby
upał. To cud, że mnóstwo starszych osób wytrzymało przez całą imprezę w tak niesprzyjającym
miejscu.
Gdyby organizatorzy zdecydowali się dochować tradycji i zorganizować koncert w godzinach
wieczornych, z pewnością wszystkim wyszłoby to na zdrowie, tym bardziej, że o
bezpieczeństwo uczestników zadbano w szczególny sposób - przy wejściu mierzono temperaturę,
przeprowadzano rejestrację telefoniczną, krzesła były ustawione w bezpiecznej odległości.
Na przekór warunkom ursynowianie chętnie śpiewali, a znakomite wykonania solistów i połączonych
chórów z Ursynowa i Białołęki nagradzali gromkimi brawami. Oklaski zebrała też dzielnica za
sfinansowanie koncertu. Obyśmy w przyszłym roku mogli spotkać się w szerszym gronie, już bez
maseczek i środków ostrożności.
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