Huczne sąsiedzkie święto Zielonego Ursynowa!
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Ciepło sąsiedzkiej atmosfery wygrało z zimną i deszczową pogodą. Pokazy, warsztaty,
koncerty, turnieje sportowe – w podstawówce przy Sarabandy każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Mieszkańcy Zielonego Ursynowa uczcili wspólnie święto swojego osiedla.
W sobotę w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy odbyło się pierwsze Święto Zielonego
Ursynowa. Mimo niesprzyjającej pogody mieszkańcy tłumnie stawili się, by spotkać się, porozmawiać
i miło spędzić czas ze swoimi sąsiadami.
- Można się tu z kimś spotkać, pogadać. Wiele osób znamy, mieszkamy niedaleko, dzieciaki chodzą
tutaj do szkoły. Brakowało takich imprez na Zielonym Ursynowie – zaznacza pani Ewa, która na
święto przyszła z synem Wojtkiem i córką Agnieszką.
Impreza nie stała tylko rozmowami. Organizatorzy ze Stowarzyszenia Zielony Ursynów,
Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy Kajakowej oraz SP 96 przygotowali mnóstwo przeróżnych
atrakcji.
- Bardzo podobają mi się warsztaty garncarskie i malowania dla dzieci. Ja natomiast spotkałam kilku
sąsiadów z Klubu Seniora. Nie da się tutaj nudzić. Brakowało takich spotkań. Przed pandemią były
różne spektakle w DOK Ursynów, pokazy i inne. Ale chyba wszystko powoli wraca do życia – mówi
pani Mariola.
Nudzić rzeczywiście się nie dało. Nie pozwolił na to chociażby Franek Jodłowski – iluzjonista

oczywiście z Zielonego Ursynowa, absolwent SP 96. Publiczność była zachwycona jego sztuczkami.
Niektórzy wprost mówili o prawdziwej magii. Chwilę przed nim uczestnicy mieli okazję zobaczyć
pokaz japońskiego łucznictwa, który zaprezentowali członkowie ośrodka Budojo.

Coś dla sportowców
W międzyczasie na boisku szkolnym trwała sportowa rywalizacja. Podczas turnieju Basketball na
Zielonym Ursynowie zmierzyło się ze sobą kilka dwuosobowych drużyn. Najlepszą z nich okazał się
team Trzy po Trzy w składzie z Tomkiem i Wiktorem.
- Bawiliśmy się super. Najwięcej problemów sprawiła nam mocna drużyna z Piaseczna, ale
wygraliśmy. Teraz idziemy coś zjeść – stwierdzili po odebraniu nagród.
A jedzenia nie brakowało. Przy stoisku z grillem co chwilę ktoś się przewijał w poszukiwaniu dobrze
wysmażonych pysznych kiełbasek lub pajdy świeżego chleba ze smalcem. Jednak największe
poruszenie wywołał tort, który specjalnie na Święto Zielonego Ursynowa przygotowała ursynowska
radna Olga Górna. Po poczęstunku najedzeni mieszkańcy mieli okazję porozmawiać z radną o
pomysłach, jakie mają na dalszy rozwój Zielonego Ursynowa. A takich nie brakuje.
- Potrzebujemy takich imprez i takiej integracji jako cały Zielony Ursynów. Wychowałam się tutaj, a
potem przez 9 lat mieszkałam na Żoliborzu. Tam naprawdę wiele się działo. Festiwale, pikniki, targi
śniadaniowe. U nas takie rzeczy zaczęła organizować dopiero Marzena Zientara (główna
organizatorka - dop. redakcji), co swoją drogą jest niezwykle zaskakujące, że jedna osoba potrafi
wpaść na tyle pomysłów. Co prawda przez 5 lat, jak zamieszkaliśmy tutaj z powrotem, sporo się
zmieniło. ale to nadal za mało. MAL na Karczunkowskiej jeszcze nie powstał, jest DOK Ursynów, ale
na niego też czekano wiele lat – stwierdza pani Iza.
Mieszkańcami swoimi uwagami mogli się także podzielić z innymi przy sąsiedzkim stole, przy którym
cały czas coś się działo. Sąsiedzi mogli poznać między innymi tajniki kiszonek domowych od
prawdziwej... miejskiej gospodyni domowej. Tuż obok swoje warsztaty prowadził Klub Seniora, gdzie
chętni mogli z wykorzystaniem kwiatów przygotować piękne stroiki i nie tylko.

Roztańczony Zielony Ursynów
Zielony Ursynów to także miejsce, gdzie mieszka wiele znanych osób. Do takich z pewnością można
zaliczyć Mandarynę, która również pojawiła się w sobotę w SP 96. Chociaż sama nie zaśpiewała ani
nie zatańczyła, to jej podopieczni z Mandaryna Dance Studio pokazali, na co ich stać podczas pokazu
tańca hip-hop.
Podejrzane u profesjonalistów ruchy uczestnicy mogli niedługo potem wykorzystać sami. Na
dziedzińcu szkoły organizatorzy zaplanowali dla mieszkańców "Jerusalema Challenge". Chodziło o
wykonanie w jak najwięcej osób układu tanecznego do piosenki „Jerusalema”
południowoafrykańskiego muzyka Master KG. Odrobina ruchu przy wspólnym tańcu rozgrzała
uczestników Święta Zielonego Ursynowa i niska temperatura nie robiła już dłużej na nich wrażenia.
Uwagę wielu mieszkańców przykuł także pokaz aikido, w trakcie którego mogli dowiedzieć się nieco
o tej sztuce walki. Prawdziwą furorę zrobili także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wytłumaczyli, na czym polega ich praca, dali mieszkańcom do ręki swój sprzęt, a na koniec pokazali
wóz strażacki od środka.
Był też koncert - i to nie byle jaki! Przed mieszkańcami Zielonego Ursynowa wystąpiła ich sąsiadka
Jola Kula, która nie tylko pięknie śpiewa po polsku, ale i po francusku. Ponadto artystka gra na

niespotykanym instrumencie – pile.

Lokalny patriotyzm kwitnie
Na zakończenie dnia na mieszkańców czekało prawdziwe wyzwanie – quiz z wiedzy o Zielonym
Ursynowie. Pytania były trudne i nawet starsi mieszkańcy nie byli w stanie odpowiedzieć na
wszystkie. Ale dzięki temu sami mogli się czegoś dowiedzieć. A o to w takich quizach chodzi.
Jak podkreślają Anna Żelazowska-Kosiorek oraz Marzena Zientara ze Stowarzyszenia Zielony
Ursynów, organizacja i pomyślny przebieg Święta Zielonego Ursynowa to wynik pracy zespołowej z
DOK Ursynów i Szkołą Podstawową nr 96 – to między innymi dzięki ich pracownikom impreza
okazała się wielkim sukcesem. Nie można też zapomnieć o wolontariuszach – uczniach SP 96 – którzy
przez cały czas pomagali organizatorom.
- Przyszliśmy dla punktów do liceum. Ale nie tylko dla nich. Naprawdę fajnie się tutaj bawimy.
Najbardziej podobał nam się występ tancerzy z MDS. Iluzjonista też był super. Lubimy też życie na
Zielonym Ursynowie. I nie mamy zamiaru się stąd kiedykolwiek wyprowadzać – zgodnie twierdzą
Ola, Ania, Julek, Kuba, Maja i Laura.
Zapewniają również, że nie zabraknie ich w przyszłym roku podczas kolejnego Święta Zielonego
Ursynowa. Bo – jak zapewniają organizatorzy – na pewno się odbędzie. Wówczas mieszkańców
zieleńszej części naszej dzielnicy czeka jeszcze więcej atrakcji i jeszcze więcej ciekawych ludzi.
Patronem medialnym Święta Zielonego Ursynowa jest portal Haloursynow.pl.
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