Radna proponuje hymn Ursynowa. "Integracja w trudnych
czasach pandemii"
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W tym roku obchodzimy 45-lecie dzielnicy i jednocześnie 200 lat Ursynowa. Jest okazja,
żeby jeszcze huczniej uświetnić te rocznice i jubileusz. Radna Olga Górna chciałaby, aby w
tym wyjątkowym roku zorganizować konkurs na hymn, piosenkę Ursynowa. - To jeszcze
bardziej zintegrowałoby naszą społeczność - mówi.
Ursynów ma już swoją flagę, ma herb - bramę zamkową z patronem dzielnicy, niedźwiedziem. Ma
swoją maskotkę Misia Ursynka. Brakuje tylko jednego - oficjalnego hymnu lub piosenki. Radna Olga
Górna z Koalicji Obywatelskiej zwróciła się do burmistrza Roberta Kempy o rozpisanie konkursu
wśród mieszkańców na skomponowanie muzyki i napisanie tekstu.
- Społeczność ursynowska jest bardzo aktywna i kreatywna. Wśród mieszkańców jest wielu artystów.
Ale nie tylko dla nich byłby ten konkurs. Można by to było potraktować jako fajną zabawę
integracyjną, w trudnych czasach pandemii. Taki hymn byłby taką "wisienką na torcie"
w jubileuszowym roku naszej dzielnicy - mówi radna.
Rozpisanie konkursu wymagałoby sporządzenia regulaminu oraz powołania komisji weryfikującej
zgłaszane propozycje. Na propozycje mieszkańcy mogliby głosować online. Taki konkurs sprawdził
się przy okazji wyboru nazwy dla Ursynowskiego Centrum Kultury. Zainteresowanie było ogromne.
To usynowianie zdecydowali, że będzie się nazywało „Alternatywy”.

Co z propozycją hymnu? Władze dzielnicy mówią krótko: „jesteśmy na tak”.
- Jesteśmy przychylni wszelkiej inwencji twórczej naszych mieszkańców. Dobrze by było, gdyby
powstała piosenka jednoznacznie kojarząca się z Ursynowem. Hymn brzmi zbyt górnolotnie. Mam
nadzieję, że w tym roku uda się zorganizować Dni Ursynowa i wtedy moglibyśmy ją zaprezentować i
wspólnie odśpiewać - uważa Robert Kempa, burmistrz Ursynowa. Piosenka mogłaby także
towarzyszyć wszelkim uroczystościom w dzielnicy.
Mieszkańcy Ursynowa zdania mają podzielone. - Ale po co? Komu to potrzebne, siedzą i wymyślają.
Niech się ważnymi sprawami zajmą - słychać z jednej strony.
Inni są entuzjastycznie nastawieni do pomysłu. - Jesteśmy jedną z największych dzielnic Warszawy.
To świetny pomysł. To podkreśliłoby tożsamość Ursynowa - mówią inni.
W Warszawie swoje „hymny” mają już Mokotów i Żoliborz, ale nie są one uznane za oficjalne.
Powstały w czasie Powstania Warszawskiego i są traktowane bardzo sentymentalnie. Od 2015 roku
swój oficjalny hymn ma Grochów, do którego tekst wybrali mieszkańcy.
ZOBACZ: Hymn Grochowa miał swoją premierę w 2015 roku (źródło: inicjatywa "Hymn dla
Grochowa")
Źródło:
https://haloursynow.pl/artykuly/radna-proponuje-hymn-ursynowa-integracja-w-trudnych-czasach-pandemii,19169.htm

