
Biblioteka obchodziła urodziny 
w  gronie szacownych gości i  przy-
jaciół, którym odwdzięczyła się za 
wsparcie, nadając okolicznościowe 
Medale Honorowego Czytelnika. 
Wśród przybyłych oficjeli byli między 
innymi: zastępca dyrektora Kancelarii 
Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego, Tomasz Waźbiński, Przewod-
nicząca Komisji Budżetu i  Finansów 
Rady m. st. Warszawy – Maria Łu-
kaszewicz, przedstawiciele Zarządu 
i  Rady Dzielnicy Ursus, w  tym Bur-
mistrz Dzielnicy – Wiesław Krzemień, 
oraz przedstawiciele różnych organi-
zacji, bibliotek i  placówek oświaty 
zaprzyjaźnionych z biblioteką. 

Historia dzielnicowej książnicy 
rozpoczęła się 65 lat temu. Był rok 
1947, Warszawa powoli dźwigała 
się z wojny. W zburzonym mieście 
ludzie organizowali życie, praca 

trwała niczym w  mrowisku, tyle 
że zamiast igliwia pod stopami 
były gruzy. W  podwarszawskich 
wówczas Czechowicach żyła Marta 
Ulińska, która w  czasie Powstania 
Warszawskiego pracowała, jako 
pielęgniarka w  szpitalu powstań-
czym przy obecnej ulicy Cierlickiej. 
Po wojnie, w tym samym budynku 
otworzyła bibliotekę publiczną, 
gdzie w  skromnych warunkach 
udało jej się zgromadzić księgozbiór 
liczący 500 tomów. Prowadziła 
Kronikę Biblioteki, w której w roku 
otwarcia placówki zapisała słowa: 
„W  dźwigającym się z  upadku po 
zniszczeniach wojennych mieście 
założona została Miejska Biblioteka. 
Program powszechności oświaty 
i  ogólny pęd ludzi do wiedzy sta-
wiają przed tą placówką kulturalną 
poważne zadania”. 

Obecny dyrektor Biblioteki w Ur-
susie, Piotr Jankowski, skomen-
tował dla nas te słowa: „To zadzi-
wiające, ale Biblioteka Publiczna 
w  Ursusie przez te wszystkie lata 
dokładnie realizowała zadania 
nakreślone przez jej założycielkę. 
Najlepszym tego dowodem jest ak-
tualne hasło biblioteki „Pomagamy 
zrozumieć świat”.

W kolejnych latach biblioteka zy-
skiwała więcej przestrzeni do dzia-
łania i nowe pozycje w swoim księ-
gozbiorze. W 1979 roku otworzono 
siedzibę przy ul Plutonu Torpedy 
o  powierzchni 342 m2, a  w  1996 
roku filię na Niedźwiadku przeniesio-
no do siedziby przy ul. Keniga. Była 
to już biblioteka z atrakcyjnymi zbio-
rami książkowymi i z ciekawą ofertą 
edukacyjną dla dzieci i  młodzieży, 

65 lat Biblioteki Publicznej w Ursusie
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Jubileusz  „Cantate Deo” 
„Canticorum jubilo” zabrzmiało na koniec 
Koncertu Jubileuszowego w Kościele Św. 
Józefa Oblubieńca NMP w wykonaniu 
Chóru „Cantate Deo”. 70 lat istnienia ze-
społu to zaiste heroiczny czyn członków, 
ba nawet pokoleń działających w chórze, 
szmat czasu i setki zaśpiewanych utwo-
rów. Może nawet tysiące…  s. 5

„Obycie umila życie” – uczniowie 
Gimnazjum nr 132 w finale
Co to jest kindersztuba, w jaki sposób 
przestrzegać etykiety, jakich tematów nie 
wypada poruszać w czasie small talk, czy 
do prezydenta można zwrócić się eksce-
lencjo?  s. 7

Dołacz do nas – Klub Integracji 
Rodzinno-Sąsiedzkiej
Mamy niespełna dwa lata, a jak na ta-
kiego malucha świetnie sobie radzimy. 
Z fazy raczkowania przeszliśmy już do 
pełnego pędu i rozwijamy się pełną parą. 
Zna już nas prawie każda mama, tata, 
babcia i opiekunka w Ursusie,  s. 8

Od zabawy do sportu
Coroczne dzielnicowe eliminacje do fina-
łu warszawskiego programu „Od zaba-
wy do sportu” mamy już za sobą. Najlep-
sza w tym roku okazała się reprezentacja 
Szkoły Podstawowej nr 2.  s.11
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Uhonorowanie biblioteki medalem „Pro Masovia”
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Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w listopadzie obchodziła jubileusz 65-lecia swojej 
działalności oraz 10-lecia nadania imienia Władysława Jana Grabskiego. Uroczystości rozpoczęła Msza św. 
w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP. Następnie zaproszono gości na część oficjalną do Czytelni Nauko-
wej nr XIX, podczas której nastąpiło uroczyste uhonorowanie medalem „Pro Masovia”, nadanym Bibliotece 
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, otwarcie wystawy Biblioteka 65+ oraz 
występ zespołu wokalno-instrumentalnego „Muzyczna Torpeda”. 
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W  październiku Zarząd Dzielnicy 
Ursus obradował na pięciu posie-
dzeniach, na których podjął 39 
uchwał oraz 30 ustaleń dotyczących 
pracy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy oraz placówek mu pod-
ległych. 

Podjęto m. in. uchwały w  spra-
wie dokonania zmian w  załączni-
ku dzielnicowym do budżetu m.st. 
Warszawy na 2012 rok oraz zmiany 
w  Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej miasta stołecznego Warszawy 
na lata 2012-2033, polegające na 
przekazaniu środków zaoszczędzo-
nych w wydatkach Urzędu Dzielnicy 

Ursus do jednostek organizacyjnych 
takich jak: OPS, Biblioteka Publiczna, 
Ośrodka Kultury „Arsus”, ZGN i OSiR. 
Projekty uchwał w  tej sprawie skie-
rowano pod obrady Rady Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy do zaopinio-
wania. Podjęto uchwałę w  sprawie 
powołania komisji konkursowej ds. 
opiniowania ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu ochrony i pro-
mocji zdrowia dotyczących przeciw-
działania alkoholizmowi i  przemocy 
w  rodzinie w  Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy w latach 2012-2015. Wie-
le czasu Zarząd poświęcił na prace 
nad sprawami lokalowymi, w wyni-
ku, których między innymi uaktual-

niono listę osób zakwalifikowanych 
na listę osób oczekujących na na-
jem lokalów komunalnych oraz listę 
osób zakwalifikowanych do zawarcia 
umowy najmu. Powołano również 
zespół ds. uzgodnień związanych 
z  termomodernizacją budynku Urzę-
du Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
zaplanowaną na przyszły rok.

W  ostatnim czasie podjęto 
w dzielnicy działania mające na celu 
optymalne wykorzystanie możliwo-
ści lokalowych placówek oświaty, 
a tym samym dobre zorganizowanie 
nauki uczniom ursusowskich szkół 
w przyszłym roku szkolnym. Starania 
te znalazły odzwierciedlenie w zaak-

ceptowanych przez Zarząd Dzielnicy 
projektach uchwał Rady dotyczą-
cych: skierowania wniosku do Rady 
m.st. Warszawy o podjęcie uchwały 
w  sprawie zmiany siedziby Zespołu 
Szkół nr 42 przy ul. Konińskiej 2 do 
budynku przy ul. Dzieci Warszawy 42 
oraz projekcie uchwały utworzenia 
Szkoły Filialnej w  Warszawie, przy 
ul. Konińskiej 2, podporządkowanej 
organizacyjnie Szkole Podstawowej 
nr 4 im. Władysława Broniewskiego 
w  Warszawie. Jednocześnie Zarząd 
polecił przekazać w/w  projekty pod 
obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy. 

Agnieszka Wall

Urząd
Z prac Zarządu

Edycja konkursu 2012 roku nosiła 
nazwę „Polskie Państwo Podziemne 
i Armia Krajowa (wrzesień 1939-li-
piec 1944)”.

Patronat honorowy nad konkursem 
objęli: Prezydent m. st. Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Dyrektor 
Muzeum II Wojny Światowej – Paweł 
Machcewicz, Przewodniczący Rady 
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy – Hen-
ryk Linowski, Burmistrz Dzielnicy Ursus 
m. st. Warszawy – Wiesław Krzemień.

26 października, w Domu Kultury 
„Kolorowa”, odbył się uroczysty Wie-
czór Laureatów. Wieczór zaszczycili 
swoją obecnością: Jacek Duchnow-
ski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy 
Ursus m. st. Warszawy, Anna Lewan-
dowska – radna, Elżbieta Zdanow-
ska-Cozac – Kierownik Domu Kultury 
„Kolorowa”, Bogusław Łopuszyński 
– Dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus”, 
Piotr Jankowski – Dyrektor Biblioteki 
Publicznej imienia Wł. J. Grabskiego. 
Do tegorocznej edycji zgłosiło się po-

nad 300 uczestników z:  Warszawy, 
Pruszkowa, Maciejowic, Jabłonny, 
Piastowa, Warki, Żyrardowa, Pułtu-
ska, Radomia, Grodziska Mazowiec-
kiego. Jury postanowiło przyznać 
następujące nagrody i  wyróżnienia. 
Kategoria wiekowa I uczniowie gim-
nazjów wyróżnienia: Olga Cabak, 
Maria Gil, Jakub Kępka, Katarzyna 
Kubiak, Krzysztof Kubiak, Adrianna 
Łuczak, Karolina Polak, Łukasz Rams, 
Sergiusz Reguła, Bartosz Rolek; IV 
nagroda: Przemysław Woźniakow-
ski; III nagroda Karolina Jusiewicz; 
II nagroda Mikołaj Doktór; I nagroda 
Krzysztof Jabłoński. 

Kategoria wiekowa uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych i  dorośli 
wyróżnienia: Karolina Budny, Michał 
Gajewski, Kamil Guzak, Bogumił Kę-
dzior, Dominika Kępka, Mikołaj Kłak, 
Bartłomiej Kostro, Sebastian Król, 
Dawid Kubok, Krystyna Marczak, 
Andrzej Markowicz, Damian Paw-
łowski, Piotr Pawłowski, Dominik 
Piłat, Dominik Płocienicki, Gabrie-

la Rosochacka, Maciej Skoczyński, 
Piotr Słowiński, Sebastian Szczepań-
ski, Bartłomiej Witkowski, Mateusz 
Wnuk, Damian Wójcik, Wojciech 
Żurek. IV nagroda ex aequo: Karoli-
na Banasiewicz, Grzegorz Iwański, 
Dawid Zimnowodzki; III nagroda 
ex aequo: Andrzej Iwański, Maciej 
Rączkowski, Piotr Tabaka. II nagroda 

Łukasz Giera. I  nagroda ex aequo: 
Jan Bujnowski, Krzysztof Zadura.

Nagrody w  postaci książek ufun-
dowali: Wydawnictwo Sejmowe, 
Wydawnictwo DEMART.

W  czasie wieczoru zaprezento-
wano oryginalne nagrania filmowe 
związane z  Polskim Państwem Pod-
ziemnym i Armią Krajową.

Zastępca Burmistrza Jacek Duchnowski gratuluje zwycięzcom
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Edukacja
65 lat Biblioteki Publicznej w Ursusie

która mogła zaproponować czytelni-
kom 30 tysięcy woluminów. 

Przełomowym w  historii rozwoju 
biblioteki był z pewnością rok 2001, 
kiedy to decyzją Rady Gminy Warsza-
wa-Ursus, biblioteka otrzymała sta-
tus samorządowej instytucji kultury. 
Rok później, 27 września uroczyście 
nadano bibliotece imię Władysława 
Jana Grabskiego. Biblioteka otrzyma-
ła patrona, którego wspaniała erudy-
cja, wiedza, szerokie zainteresowania 
i  pasja bibliofilska oraz zaangażo-
wanie w  sprawy publiczne stały się 
dla działalności książnicy w  Ursusie 
wspaniałym wzorem.

W 2003 roku Biblioteka Publiczna 
w  Ursusie została siedzibą Towarzy-
stwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Współpraca z  TUTW zaowocowała 
wieloma wspaniałymi inicjatywami 
i  wydarzeniami. Niewątpliwie naj-
większym był projekt unijny Readcom 
poświęcony międzykulturowym me-
todom aktywizacji społecznej i  edu-
kacyjnej ludzi dorosłych, który został 
wyróżnionych przez Komisję Unii 
Europejskiej, jako jeden z 20 najlep-

szych projektów w programie Grund-
tvig. W bibliotece wydano wówczas 
szereg publikacji i uruchomiono kursy 
komputerowe dla dorosłych 50+.

W 2005 roku Biblioteka Publiczna 
im. Władysława Jana Grabskiego, 
dzięki uruchomieniu Czytelni Na-
ukowej nr XIX, była już placówką 
o prawie 200 m2 powierzchni. W tym 
czasie stała się centrum działalności 
edukacyjnej, artystycznej oraz ośrod-
kiem budującym tożsamość lokalnej 
społeczności. Stało się tak dzięki im-
ponującej liczbie aktywności prowa-
dzonych przez bibliotekę, na polach 
kulturalnym, artystycznym, nauko-
wym i wydawniczym. 

Mówiąc o  sukcesach biblioteki 
nie można nie wspomnieć o konkur-
sie „Słoneczna Zakładka”, który jest 
autorskim pomysłem obecnej wice-
dyrektor Małgorzaty Kołodziejczyk. 
W ramach konkursu uczestnicy przy-
syłają prace plastyczne, wykonane 
dowolną techniką i  w  dowolnym 
rozmiarze, które przedstawiają ich 
pomysł na zakładkę do książki. Na-
stępnie te prace są w bibliotece kon-
wertowane, można by rzec przetwa-
rzane, do rozmiaru i  formy zakładki, 

a  końcowy efekt różni się od nade-
słanej pracy i  jest właściwie już no-
wym dziełem. Konkurs odniósł duży 
sukces już przy pierwszej edycji, na 
którą zgłoszono paręset prac. W tym 
roku, w konkursie pod hasłem „Moja 
ulubiona książka”, wzięło udział 818 
uczestników z:  Austrii, Bułgarii, Pol-
ski i  Serbii. Nadesłane prace przed-
stawiały niezwykle wysoki poziom, 
a  sam konkurs został włączony do 
projektu europejskiego „ABC – art of 
the book” i został umieszczony w ka-
lendarzu programu Kultura 2012.

Biblioteka rozwija się razem 
z dzielnicą. W 2010 roku otworzono 
drugą filię na Skoroszach. Placówka 
o powierzchni 235 m2 od razu stała 
się lokalnym ośrodkiem edukacyj-
nym o uniwersalnym charakterze dla 
wszystkich grup wiekowych. Oprócz 
udostępniania ciekawych zbiorów 
tradycyjnych i  multimedialnych oraz 
muzycznych biblioteka oferuje zajęcia 

artystyczne dla dzieci oraz spotka-
nia w  ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dorosłych. W  przyszłym 
roku Zarząd i Rada Dzielnicy planują 
otwarcie III filii Biblioteki w  Gołąb-
kach, która ma dysponować po-
wierzchnią 200 m2 .

Biblioteka Publiczna im. Władysła-
wa Jana Grabskiego w  Ursusie jest 
miejscem wyjątkowym, jest miejscem 
spotkania z  książką, nauką, kultu-
rą i  z  drugim człowiekiem. Tworzą 
ją ludzie pełni pasji i  energii, którzy 
zachęcają do aktywności intelektual-
nej i kulturalnej mieszkańców naszej 
dzielnicy niezależnie od wieku. 

Z  okazji jubileuszu życzymy kolej-
nych lat pięknej historii, nieustającej 
chęci działania i świetnych inicjatyw, 
a  Państwa zapraszamy do placó-
wek Biblioteki Publicznej w  Ursusie. 
Z pewnością każdy odnajdzie w nich 
miejsce dla siebie.

Agnieszka Wall
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Marta Ulińska założycielka biblioteki

Piotr Jankowski – mieszkaniec Ursusa, urodził się w 1954 r. w Warszawie. Ab-
solwent studiów humanistycznych UMK w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów 
Bibliotekoznawstwa na UW i Handlu Zagranicznego na SGH.. Od 2002 roku dy-
rektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. W 2011 r. liczba 
aktywnych czytelników Biblioteki wyniosła ponad 17 tysięcy a bogata działalność 
oświatowo-kulturalna placówek książnicy w  Ursusie zaowocowała szeregiem 
nagród i wyróżnień. Pomysłodawca i organizator międzynarodowego konkursu 
„Słoneczna Zakładka”w którym biorą udział młodzi artyści z kilku państw europej-
skich.  Koordynator projektu Readcom, 
uznanego w  2007 roku przez Komisję 
Unii Europejskiej za jeden z 20 najlep-
szych projektów edukacyjnych i umiesz-
czonego w  specjalnie wydanej z  tej 
okazji publikacji „Grundtvig – Success 
stories”. 

W 2011 roku został wyróżniony ho-
norową odznaką „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” a w 2012 r. otrzymał odznakę 
„Zasłużony dla Warszawy”. 
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kultura

„Canticorum jublio” zabrzmiało na 
koniec Koncertu Jubileuszowego 
w  Kościele Św. Józefa Oblubieńca 
NMP w wykonaniu Chóru „Cantate 
Deo”. 70 lat istnienia zespołu to za-
iste heroiczny czyn członków, ba na-
wet pokoleń działających w chórze, 
szmat czasu i  setki zaśpiewanych 
utworów. Może nawet tysiące… 

Zespół działa społecznie i  systema-
tycznie przy parafii Św. Józefa Oblu-
bieńca w Ursusie. Spotykają się 2 razy 
w tygodniu na próbach, czasami przez 
występem częściej… i  tak minęło 70 
lat. Pierwszym dyrygentem i założycie-
lem zespołu był podporucznik Tadeusz 
Mrówczyński pseudonim „Mars”. Po-
tem kierowali nim: Tadeusz Paciorkie-
wicz, Antoni Małek, Wojciech Seipp 
i od 28 lat Dorota Męckowska. 

Koncertowi jubileuszowemu to-
warzyszyła wystawa retrospektywna 
z dziejów chóru. Pokazane zostały po-
czątki działalności chóru, jego założy-
ciele, dyrygenci, działalność artystycz-
na i pozaartystyczna. Ciekawostką były 
stroje wykorzystywane przez zespół 
podczas lat jego działalności. Poka-
zane zostały także nagrody, pamiątki, 
które zgromadził chór. Wystawa mo-
gła powstać dzięki kronikarskiej pasji 
dyrygentki chóru Doroty Męckowskiej, 
która pieczołowicie dokumentuje dzia-
łalność chóru od 1984 r. Część histo-
ryczna odtworzona została dzięki do-
kumentom i kartkom z historii pisanym 
przez członka pierwszego składu chóru 
Tadeusza Wnukowskiego. 

W trakcie koncertu jubileuszowego, 
którego gośćmi byli m.in.: Burmistrz 
– Wiesław Krzemień i Przewodniczą-
cy Rady – Henryk Linowski wysłuchać 
mogliśmy następujących utworów: 
„Modlitwę obozową” w  opracowaniu 
M. Witkowskiego, Mszę Polską Jana 
Matlakiewicza ( dwie części – Kyrie 
i  Pax), „O  memoriale” P.  Palestrini, 
„Adoramus te” J. Croce, „Ave verum 
korpus” W.A. Mozarta, „Swiatyj Boże” 

P. Czajkowskiego, „Tebe poem” D. Bort-
niańskiego, „Panis Angelicus” C. Franka 
w  solowym wykonaniu Alicji Zawor-
skiej (sopran), Modlitwę lat 80-tych 
B. Stielera i wspomniany na początku 
utwór „Canticorum jubilo” G. Haen-
dla. Zespołowi akompaniował Maciej 
Morgun, a koncert prowadził Krzysztof 
Mielańczyk. 

W trakcie koncertu chór został odzna-
czony odznaką Pro Masovia przyzna-
waną przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. Z Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego otrzymali-
śmy list gratulacyjny podpisany przez 
Ministra Bogdana Zdrojewskiego. Ze-
spół otrzymał także do swojej pracy 
nowe instrumenty – elektroniczne pia-
nino koncertowe marki Yamacha oraz 
keyboard do pracy warsztatowej. Stało 
się to dzięki staraniom Rady i  Zarządu 
Dzielnicy Ursus i  Ośrodka Kultury „Ar-
sus”, którego dyrektor Bogusław Łopu-
szyński wspiera od lat organizację kolej-
nych jubileuszy i  codziennych zmagań 
zespołu. W organizacji całego przedsię-
wzięcia bardzo pomógł chórowi zespół 
pracowników Ośrodka Kultury „Arsus”. 

Wielkim promotorem chóru, któremu 
należą się serdeczne podziękowania jest 
Maria Łukaszewicz, dzięki której zespół 
pod koniec wakacji został odznaczony 
nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy. 
Podziękowania należą się Piotrowi Szał-
kowskiemu, Małgorzacie i Grzegorzowi 
Kwapiszom, Marzenie Jagodzińskiej, 
Wojciechowi Saramonowiczowi, Szkole 
Podstawowej nr 4, zaprzyjaźnionemu 
Szczepowi Harcerskiemu, Aleksandrze 
Magiereckiej i  pracownikom Wydzia-
łu Kultury i  Promocji Urzędu Dzielnicy, 
Galerii Ad-Hoc i  Ośrodkowi Kultury 
„Arsus”, Księdzu Proboszczowi Zbignie-
wowi Sajnógowi, siostrom zakonnym 
i obsłudze kościoła. Dziękujemy Macie-
jowi i  Łukaszowi Skomrom, Pawłowi 
Pruszkowskiemu i  Dariuszowi Skrzy-
mowskiemu, obsłudze techniczno-na-
głośnieniowej Ośrodka Kultury „Arsus”, 
Katarzynie Wronie z Pracowni Ceramiki 
Domu Kultury „Kolorowa”. Szczególnie 
serdecznie i  gorąco dziękujemy Irene-
uszowi Barskiemu za lata dokumen-
towania działań zespołu w  fotografii. 
Dziękujemy Stefanowi Wąsali, Aldonie 
Zawadzkiej z  Urzędu Marszałkowskie-

go. Bardzo pięknie dziękujemy Krystynie 
Betley – to dzięki jej profesjonalizmowi, 
staraniom warsztat wokalny chóru mógł 
się rozwinąć. Dziękujemy Krystynie Bu-
rzec. Na koniec dziękujemy najstarszym 
członkom chóru: Wiesławowi Gawroń-
skiemu, Teresie Kwapisz, Ewaldowi Ró-
życkiemu i Dorocie Męckowskiej – dzięki 
Wam Kochani ten zespół działa i  żyje. 
Pięknie dziękujemy Stowarzyszeniu Oby-
watelskiemu w  Ursusie, a  szczególnie 
Henrykowi Grzegrzółce, Eli Chojeckiej, 
Kazimierzowi Męckowskiemu. Dziękuję 
wszystkim paniom i panom pracującym 
przy wystawie, kronikach chóru, koncer-
cie czy innych działaniach – długie go-
dziny selekcjonowania i przygotowania 
kronik i wystawy to wielki wysiłek. 

Bardzo pięknie dziękujemy naszym 
poprzednikom, czyli zarządowi, preze-
som i managerom Chóru. Bardzo dzię-
kuję wszystkim Państwu, przyjaciołom, 
rodzinom chórzystów tu nie wymienio-
nym, ale zawsze w sercu z wdzięczno-
ścią polecanym Bogu. Obyśmy spotkali 
się przy następnym jubileuszu.

Stowarzyszenie Kulturalne „Carmen”
Bożena Iwaniukowicz

Jubileusz „Cantate Deo”

Dyrygentka Dorota Męckowska przyjmuje odznaczenie
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Ośrodek Kultury „Arsus” (ul. Traktorzystów 14)
• 3 grudnia, godz. 16.00 – poezja świąteczna. Warsztaty twórcze w Klubie 

Literackim „Metafora”. Prowadzi Tadeusz Maryniak. Wstęp wolny.
• 8 grudnia, godz. 17.00 (galeria „Ad-Hoc”) – wernisaż zbiorowej wystawy 

malarstwa, grafiki, fotografii i  rzeźby środowiska artystycznego Dzielnicy 
Ursus oraz zaproszonych gości pt. „Stajenka artystyczna”. Gospodarze wie-
czoru: Grażyna Kostawska i  Piotr Szałkowski. Podczas spotkania istnieje 
możliwość zakupu prac. Wstęp wolny.

• 10 grudnia, godz. 17.30 – Klub Edukacji Samorządowej wykład dr Mariana 
Palade pt. „Polska podzielona w wyborach – wschód różny od zachodu”. 
Prowadzenie dr Marian Szołucha. Wstęp wolny.

• 11 grudnia, godz. 18.00 – „Przedwigilijny wieczór”. Spotkanie twórców 
Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Żyrardów z udziałem zaproszo-
nych przyjaciół, gości honorowych i  sympatyków. W  programie wieczór 
autorski poetek Kazimiery Ścisłowskiej i Elżbiety Ajszy Shah. Wiersze prze-
czyta muzyk i aktor Jan Krzos. Akompaniament (utwory F. Chopina) w wy-
konaniu Marcina Wawrzyniaka. Podczas spotkania odbędzie się turniej 
jednego wiersza oraz konkurs literacki im. Zbigniewa Jerzyny. Rozdanie 
nagród i poczęstunek wigilijny. Wstęp wolny.

• 13 grudnia, godz. 19.00 – występ zespołu kabaretowego „Pół Serio” Wan-
dy Stańczak w programie „Zamykany stary rok”. Wstęp wolny.

• 15 grudnia, godz. 19.00 – koncert zespołu folkowego „Wienananda” 
z Wiednia. Cena biletu 20 zł. 

Wienananda jest alternatywnym, czysto akustycznym zespołem, który 
łączy w sobie elementy muzyczne z różnych kręgów kulturowych i krajów. 
Na wielu koncertach i festiwalach w całej Europie, zespół spotkał się z wielo-
ma entuzjastycznymi reakcjami ze strony publiczności. Po udanej premierze 
ich debiutanckiego albumu w 2010 roku pt. „The Joy of Vienna”, członkowie 
Wienanandy wykonali kolejny krok i wydali drugą płytę pt. „Pure Joy”. Wie-
nananda o sobie: Wienananda to wielokulturowa grupa muzyków z Wied-
nia. Wszyscy jesteśmy Sahaja Yoginami. Tworzymy i wykonujemy utwory, 
które wznoszą publiczność do poziomu jedności z  ich Duchem. Ponieważ 
wspólne tworzenie muzyki daje nam bardzo dużo radości, dlatego nazwali-
śmy się Wienananda. „Wien” to niemieckie określenie Wiednia, a „Ananda” 
oznacza w Sanskrycie radość. Połączenie tych dwóch słów symbolizuje fuzję 
różnych kultur i może być luźno tłumaczone jako „Radość Wiednia”.

• 16 grudnia, godz. 12.30 – bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. „Magiczny pyłek” 
w ramach cyklu „Niedzielne spotkania z teatrem”. Cena biletu 10 zł. 

„Hen daleko na Północy, wśród wiecznych lodów spowitych łagodnym 
światłem polarnej zorzy, stoi zamek Świętego Mikołaja... W  zamku tym 
jest sto pokoi ...w każdym z tych pokoi siedzą Elfy i pomagają Mikołajowi 
w przygotowywaniu prezentów...” Ale jak to się dzieję, że gdy Mikołaj przy-
bywa swymi saniami, aby zostawić prezenty, dzieci zawsze smacznie sobie 
śpią i  nigdy nie mogą podpatrzeć jego pracy??? Zagadek i  Dzwoneczek 
doskonale wiedzą czemu, a teraz w tajemnicy mogą się dowiedzieć rów-
nież dzieci! To za sprawą magicznego pyłku, który posiada tajemną moc.. 
„Święty Mikołaj potrzebuje go, gdy któreś dziecko nie chce spać z zamiarem 
podpatrzenia go w momencie, gdy krząta się po domu w celu zostawienia 
prezentu. Wszystkich ciekawskich Mikołaj prószy magicznym pyłkiem, któ-
ry przenosi ich w słodki sen...” Czy na pewno tym razem wszystkie dzieci 
podczas wizyty Świętego Mikołaja będą smacznie spały? Kto w tym roku 
pomoże naszemu staruszkowi uporać się z  wszystkimi prezentami? Czy 
Mikołajowi uda się wręczyć wszystkie prezenty na czas? Odpowiedzi na 

te pytania znajdziecie Państwo w naszej bajce! Z bajką „Magiczny pyłek” 
każde dziecko będzie mogło udać się w zimową podróż wraz ze Świętym 
Mikołajem. W trakcie podróży poznamy sprytną dziewczynkę Zosię i jej pe-
rypetie. Na drodze Świętego Mikołaja staną takie postacie jak Piszczałka 
i Kukula, a rozdanie prezentów w tym roku wcale nie będzie takie proste.. 
Serdecznie zapraszamy do naszej zimowej krainy, z  której każde dziecko 
wyjdzie z uśmiechem na twarzy!!! 

• 20 grudnia, godz. 16.00 – spotkanie świąteczne z okolicznościową poezją 
twórców Stowarzyszenia Autorów Polskich. Wstęp wolny.

Dom Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16)
• 1-2 grudnia – turniej szachowy.
• 2 grudnia, godz. 12.30 – „Św. Mikołaj i pani Zima” program artystyczny dla 

dzieci w wykonaniu Teatru Pro Arte. Cena biletu 10 zł.
• 4 grudnia, godz. 18.00 – wieczór artystyczny „Jesienne impresje” z udzia-

łem twórców z Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego wieku im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego w  Ursusie. W  programie: koncert zespołu 
„Cantilena”, poezja zespołu literackiego „Wena”, wystawa prac grupy pla-
stycznej „Paleta”. Wstęp wolny.

• 7 grudnia, godz. 18.00 – Magic Christmas show choinkowy w języku an-
gielskim w wykonaniu dzieci z Play&Say Academy. Wstęp wolny.

• 9 grudnia, godz. 16.30 – „Barok w Kolorowej – muzyka Haendla i Veraci-
niego”. Koncert z cyklu „Niedzielne spotkania z muzyką kameralną” w wy-
konaniu zespołu „Villa Nova” w składzie: Marcin Liweń – kontratenor, Joan-
na Morska – skrzypce barokowe, Michał Sawicki – pozytyw. Wstęp wolny.

• 12 grudnia, godz. 18.00 – koncert kolęd w wykonaniu zespołu operetkowe-
go Belcanto. Wstęp wolny.

Dom Kultury „Miś” (ul. Zagłoby 17)
• 1-31 grudnia – wystawa zbiorowa malarstwa grupy „Impresja”: Katarzyny 

Rudzińskiej, Wandy Polańskiej, Hanny Dedo, Aleksandry Wiśniewskiej, Ja-
nusza Stębnowskiego, Ewy Kamienieckiej. Wystawa czynna w dni powsze-
dnie w godz. 10.00-19.00. Wstęp wolny.

• 1-20 grudnia – wystawa prac konkursowych „Kolory jesieni” dzieci z przed-
szkoli Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Wstęp wolny.

• 1 grudnia, godz. 16.00 – „Andrzejkowe gry i zabawy”. Zabawa taneczno-
biesiadna w Klubie Seniora „Wesoła Chata”. 

• 4 grudnia, godz.18.00 – „Barbara tu, Barbara tam…” humor śląski w Klu-
bie Seniora „Wesoła Chata”.

• 6 grudnia, godz. 18.00 – „Kim naprawdę był św. Mikołaj?”. Spotkanie oko-
licznościowe w Klubie Seniora „Wesoła Chata”. Wstęp wolny.

• 9 grudnia – bajka dla dzieci „Teoś i  Boże Narodzenie” oraz spotkanie 
ze św. Mikołajem. Po rozdaniu prezentów ciocia Kasia i  wujek Zbych 
znajdują starą dekorację do przedstawienia, które kiedyś grali im ro-
dzice. Teraz oni wystawią je dla swoich dzieci. Będzie mówić o zwario-
wanym wróbelku Teosiu, odkrywającym razem z  innymi zwierzętami 
historię Bożego Narodzenia. Dzięki temu dzieci zobaczą szopkę i będą 
wiedzieć dlaczego musiał w niej urodzić się Ktoś tak wyjątkowy. Poczują 
też wspaniały nastrój i głębię tych cudownych Świąt. Cena biletu 10 zł.

• 13 grudnia, godz. 18.00 – „Jak pamiętam wprowadzenie stanu wojenne-
go?” – wspomnienia mieszkańców Ursusa. Wstęp wolny.

• 16 grudnia, godz. 16.00 – „Rozpal nam serce Boże Dziecię” – spotkanie 
wigilijne dla członków Klubu Seniorów „Wesoła Chata” i gości.



7D Z I E N N I K  U R S U S A

w w w. u r s u s . w a r s z a w a . p lwww.twitter.com/dzielnicaursuswww.facebook.com/dzielnicaursus

co, gdziE, kiEdy?
• 17 grudnia – wieczór wigilijno-świąteczny przy choince dla uczestników 

zajęć Domu Kultury „Miś”, grup i zespołów artystycznych. 
• 31 grudnia – „Bal Sylwestrowy i powitanie Nowego Roku” – dla członków 

Klubu Seniora D.K. „Miś”.

Czytelnia Naukowa nr XIX (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 1-31 grudnia, godz. 12.00-20.00 – wystawa „Biblioteka 65+” przygo-

towana z okazji 65-lecia Biblioteki Publicznej w Ursusie, poświęcona jej 
historii i działalności. Szczegóły na www.bpursus.waw.pl.

• 3,10 grudnia, godz. 9.00 i 10.30 – kurs komputerowy 50+, grupa za-
awansowana.

• 5,11 grudnia, godz. 9.00 – kurs komputerowy 50+, grupa początkująca (TUTW).
• 5,11 grudnia, godz. 10.30 – kurs komputerowy 50+, grupa zaawanso-

wana (TUTW).
• 5,11 grudnia, godz. 12.00, 13.30 – kurs komputerowy 50+, grupa po-

czątkująca.
• 6,12 grudnia, godz. 9.00, 10.30, 12.00 – kurs komputerowy 50+, gru-

pa początkująca.
• 7,14,21 grudnia, godz. 9.00 – kurs podstawowy fotografii cyfrowej dla 

TUTW w Ursusie.
• 7,14 grudnia, godz. 17.00 – „Klub Gier Planszowych” dla młodzieży 

i dorosłych. Prezentacja gier: „Dixit”, „Race for the Galaxy”, „Warham-
mer 40000”. 

• 17 grudnia, godz. 18.00 – spotkanie wigilijne w Bibliotece Publicznej 
w Ursusie. W programie inscenizacja „Jezus z Nazaretu” w wykonaniu 
zespołu „Muzyczna Torpeda” BP Ursus.

Biblioteka dla Dzieci Nr 64 (ul. Plutonu Torpedy 47)
• 7-14 grudnia, godz. 16.00 – warsztaty plastyczne, wiek uczestników: 6-12 lat.

Biblioteka Niedźwiadek (ul. Keniga 14)

• 11 grudnia, godz. 18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Niedź-

wiadek. Prezentacje książek: „Moje noce z mężczyznami” Krystyny Mazurów-

ny, „Szopka” Zofii Papużanki, „Kamiennica przy Kruczej” Marii Ulatowskiej.

• 11 grudnia, godz. 9.00 – Mikołajki i  Wigilia w  Klubie Malucha „Wesołe 

Niedźwiadki”.

• 6,13 grudnia, godz. 16.30 – „Klub Gier Planszowych” dla dzieci.

• 7,14 grudnia, godz. 16.30 – zajęcia plastyczne „Sobieradek” dla dzieci.

• 21 grudnia, godz. 10.00 – (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałego 

13) – spotkania sąsiedzkie z życzeniami świątecznymi.

• 4,11,18 grudnia, godz. 13.00 – (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałe-

go 13) – Koło Wolontariatu.

• 4,11,18 grudnia, godz. 16.00 – (świetlica parafialna, ul. Bolesława Śmiałe-

go 13) – zajęcia zespołu wokalno-instrumentalnego „Muzyczna Torpeda”.

Biblioteka Skorosze (ul. Dzieci Warszawy 27A)

• 12 grudnia, godz.18.00 – DKK Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Sko-

rosze. Spotkanie z autorami książki „Harcerstwo w warszawskim Ursusie 

w latach 1933-1970” – phm. Hanną Fietkiewicz, phm. Lucyną Szczepańską 

hm. Zdzisławem Izydorczakiem i phm. Andrzejem Pokrzywą. Książka wyda-

na przez Bibliotekę Publiczną w Ursusie w 2011 r. 

• 5,12 grudnia, godz.16.30 – zajęcia szachowe. Dwie grupy: podstawowa 

i zaawansowana. 

• 6,13 grudnia – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Różne grupy 

wiekowe. 

• 7,14 grudnia, godz. 16.00 – zajęcia teatrzyku „Iskierka”, dzieci 7-10 lat.

Co to jest kindersztuba, w  jaki 
sposób przestrzegać etykiety, ja-
kich tematów nie wypada poruszać 
w czasie small talk, czy do prezyden-
ta można zwrócić się ekscelencjo? 
Na te i wiele innych pytań dotyczą-
cych bon ton z  pewnością potrafią 
odpowiedzieć tegoroczni finaliści 
Warszawskiego Konkursu Savoi-vi-
vre „Obycie umila życie”. 

Uczniowie Gimnazjum nr 132 
z Oddziałami Integracyjnymi od sied-
miu lat uczestniczą w konkursie, któ-
rego celem jest promowanie kultury 
osobistej i  obycia towarzyskiego. 
Udział w  nim wymaga od uczest-
ników umiejętności korzystania 
z  zasad savoir-vivre w  codziennych 
sytuacjach życiowych, jak i  w  uro-
czystych bankietach. W  pierwszym 

etapie, który odbył się 9 listopa-
da wzięło udział ponad 25 drużyn 
z  gimnazjów warszawskich. Aby 
zakwalifikować się do ścisłego finału 
trzeba być najlepszym. W konkursie 
uczeń może wziąć udział tylko raz – 
ma to na celu promowanie dobrych 
manier w jak najszerszym kręgu.

Uczniowie Gimnazjum nr 132 
w ramach koła miłośników dobrego 
wychowania prowadzonego przez 
Annę Lewandowską przygotowują 
się do udziału w konkursie. To dru-
gi finał dla uczniów tej szkoły, która 
w tym roku jako jedyna reprezentu-
je Dzielnicę Ursus. Zakres materiału 
jest ogromny, a szczegółowość pytań 
wyjątkowa, jednak świadomość, że 
wiedza pozwoli uniknąć na co dzień 
faux pas jest wystarczającą moty-

wacją do pracy. W  skład drużyny 
wchodzą uczniowie klasy 2b: Patry-
cja Furmanik, Aleksandra Kanownik, 
Natalia Kossakowska, Krzysztof Ku-

biak, Oliwia Niedziółka. Gratulujemy 
sukcesu.

Zespół redakcyjny  

Gimnazjum nr 132

„Obycie umila życie” – uczniowie Gimnazjum nr 132 w finale

Finaliści konkursu z Gimnazjum nr 132
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Edukacja

Mamy niespełna dwa lata, a jak na takiego ma-
lucha świetnie sobie radzimy. Z fazy raczkowania 
przeszliśmy już do pełnego pędu i rozwijamy się 
pełną parą. Zna już nas prawie każda mama, tata, 
babcia i opiekunka w Ursusie. Jeszcze nie wiecie 
o kim mowa? To my – Klub Integracji Rodzinno-
-Sąsiedzkiej. 

Od 28 marca 2012 r. można nas znaleźć niemal 
codziennie w Acherówce. W poniedziałki spotykamy 
się popołudniu, by razem – rodzice z dziećmi – ko-
rzystać z dobrodziejstw ruchu rozwijającego Wero-
niki Sherborne. We wtorki przed południem raz na 
dwa tygodnie można własnoręcznie wykonać jakąś 
maskotkę, a co tydzień maluchy mogą „pobawić się 
z  teatrem”. Mamy również ofertę popołudniową  
– gimnastykę dla mam. Każda środa to zajęcia mu-
zyko-plastyczne, gdzie nasze latorośle mogą odkryć 
swoje talenty i plastyczne i muzyczne. W czwartko-
we przedpołudnie spotykamy się mniej formalnie. To 
jedyne zajęcia, na które nie prowadzimy zapisów, 
a  Acherówka pęka w  szwach od gwaru rozmów 
mam, babć i  opiekunek, które przychodzą na spo-
tkania Klubu Mam. W każdym tygodniu spotykamy 

się z  innym ekspertem – zaczynając od logopedy 
i porad jak pomóc naszym dzieciom rozwijać aparat 
mowy, spotkania z pedagogiem i wykładu jak radzić 
sobie ze złością, po spotkania z florystką czy dorad-
czynią od samodzielnego tworzenia kosmetyków. 
W czwartkowe popołudnia Acherówka również nie 
pustoszeje – prowadzimy już drugą edycję szkoły dla 
rodziców. Z pierwszej skorzystały przede wszystkim 
mamy, za to – dla równowagi – w  ramach drugiej 
edycji mamy bardziej „męską” szkołę rodzicielstwa, 
bo z przewagą tatów. Równocześnie w drugiej sali 
prowadzone są zajęcia teatralne dla dzieciaków 
w wieku 7-9 lat. W sobotnie przedpołudnia można 
pomajsterkować, a  od niedawna sobota to także 
dzień spotkań dla mężczyzn, którzy razem chcą się 
wspierać w budowaniu swojej roli w rodzinach.

O  tym, co aktualnie się u nas dzieje można zo-
baczyć zarówno na facebook’u  wyszukując Klub 
Integracji Rodzinno-Sąsiedzkiej jak i na naszym no-
wym blogu http://klubirs.blogspot.com/. Serdecznie 
zapraszamy do przejrzenia profilu na fc, gdzie poja-
wiają się zdjęcia niemal z każdych zajęć.

Klub to inicjatywa sąsiedzka i społeczna. Klubo-
we zajęcia są współfinansowane ze środków miej-

skich i  wsparcia Przymierza Rodzin, ale jak każda 
taka inicjatywa potrzebujemy tak zwanego wkładu 
własnego, czyli środków na choćby opłacenie sal 
w Acherówce. Aby wspomóc nasze działania moż-
na wpłacać pieniądze na konto: Bank PEKAO SA 58 
1240 6218 1111 0000 4617 0420 z dopiskiem Klub 
Integracji Rodzinno-Sąsiedzkiej (Stowarzyszenie 
Przymierze Rodzin nr KRS 0000091879).

Dzięki zarówno prowadzącym, a przede wszyst-
kim tym, którzy do nas przychodzą udało nam się 
stworzyć miejsce spotkania człowieka z  drugim 
człowiekiem, wspólnego wzrastania do roli rodzi-
ców a przede wszystkim stawania się dojrzalszymi 
ludźmi. Zapraszamy do nas!

Zespół KlubIRS

Dołącz do nas – Klub Integracji Rodzinno-Sąsiedzkiej 

Obrazy z darów jesieni
W  Przedszkolu Niepublicznym Klub Malucha 
Siódme Niebo przy ul. Orłów Piastowskich 56 
na Gołąbkach odbyła się w piątek, 9 listopada, 
uroczystość wręczenia nagród w  Konkursie Ro-
dzinnym pt. „Obrazy z  darów jesieni”. Celem 
konkursu było zachęcenie rodziców i  dzieci do 
współdziałania i wspólnej zabawy.

Zapoczątkowało go wspólne zbieranie przez ro-
dziców i dzieci darów jesieni, a następnie tworzenie 
z nich rodzinnych „dzieł sztuki”. Pomysłowość rodzi-
ców i dzieci przerosła oczekiwania organizatorów kon-

kursu i dowiodła ogromu potencjału i  kreatywności, 
jaki drzemie w młodym pokoleniu. Wystarczy zachęta 
i ukierunkowanie a efekty mogą zdumieć niejednego.

Do dyrekcji przedszkola wpłynęły 23 prace. Jury, 
które składało się z dzieci uczęszczających do Klubu 
Malucha Siódme Niebo, etapami wybierało najlep-
sze prace.

Bardzo ciepło i  szczerze dzieci omawiały prace, 
spośród których wybrały 6 prac finałowych. Ponie-
waż zaangażowanie wszystkich uczestników konkur-
su było ogromne, postanowiono, że każdy kto brał 
udział będzie nagrodzony za trud. Pierwsze sześć 
prac oraz ich twórcy otrzymali nagrody rzeczowe 
wyższej wartości, pozostali zaś nagrody pocieszenia.

To doświadczenie pokazało jak cenna jest inte-
gracja wśród lokalnej społeczności skupionej wokół 
przedszkola, jak również znajomych, dlatego dyrek-
cja przedszkola postanowiła, że w okresie zimowym 
będą organizowane zajęcia dla rodzin pod wspólną 
nazwą „Klub Kreatywnego Rodzica”. Zajęcia będą 
się odbywać w dwie soboty w miesiącu począwszy 
od stycznia 2013 roku za symboliczną opłatą.

Więcej informacji na stronach www.klubma-
lucha.pl . Zapisy telefoniczne 601 450018.

Przedszkole już od 10 lat uczestniczy w życiu 
społeczno-kulturalnym dzielnicy.

Było organizatorem cyklicznych konkursów 
związanych ze Świętami Wielkanocnymi, oraz 
brało udział w  organizowanych przez Urząd 
Dzielnicy Ursus corocznych balach charytatyw-
nych dla dzieci niepełnosprawnych.

Inspirujemy wyjątkowych rodziców poprzez 
warsztaty, konkursy, pikniki, kiermasze. Wy-
chwytujemy wszystko co najlepsze i to co może 
zaprocentować w  przyszłości. Zauważamy 
możliwości rozwojowe dziecka i  pokazujemy 
je, wspierając naszych wyjątkowych rodziców 
w  procesie edukacji. Działania społeczne oraz 
edukacyjne Przedszkola Niepublicznego Klub 
Malucha Siódme Niebo zostały docenione przez 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
który za pośrednictwem Wydziału Nauk Pedago-
gicznych rozpoczął współpracę z  przedszkolem 
i objął je patronatem.

Zajęcia w klubie

Rodzinne dzieła sztuki
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urząd/Edukacja
Podsumowanie 29. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 

29.edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego „Dozwolone do 21”/UP TO 21 miała bar-
dzo bogaty program edukacyjny dla młodzieży. 
To był festiwal siedmiu warszawskich dzielnic: 
Bemowa, Bielan, Mokotowa, Targówka, Ursusa, 
Wawra i  Żoliborza. Burmistrzowie tych dzielnic 
podpisali 30 maja b.r. deklarację o wspólnej orga-
nizacji festiwalu i wówczas włączono do projektu 
też siedem centrów kultury z tych dzielnic.

W  ramach tej współpracy odbyły się 
w  Dzielnicy Ursus, warsztaty  filmowe dla 
młodzieży pod nazwą „Jedno ujęcie”, z reży-
serem Tomaszem Drozdowiczem. W  tygodniu 
festiwalowym (5-9 listopada) młodzież z sied-
miu dzielnic, w  tym z  Ursusa, brała udział 
w  filmowym campusie warsztatowym. Po-
kazy konkursowe filmów odbyły się również 
w siedmiu centrach kultury w dniach 8 i 9 li-
stopada. Młodzież z lokalnych liceów obejrza-
ła 61 filmów zrealizowanych przez młodych 
twórców z Polski i Europy. Na festiwal nade-
słano ponad 160 filmów. Były filmy z Irlandii, 
Hiszpanii, Chorwacji, Gruzji, Ukrainy, Niemiec 
i Słowacji. W każdej dzielnicy pracowało mło-
dzieżowe jury składające się z  licealistów 
zainteresowanych twórczością filmową. Wy-
niki prac młodzieżowych jury zostały ogło-
szone na gali w Kinie KC. Tam też pracowało, 
w dniach 8 i 9 listopada, profesjonalne jury, 
które przyznało GRAND PRIX Festiwalu filmo-
wi Emi Mazurkiewicz „Nauka jazdy”.

W  ramach festiwalu odbyła się również 
debata na temat twórczości filmowej, mło-
dzieżowej twórczości filmowej i  działalności 
młodzieżowych klubów filmowych. Debatę 
prowadził filmoznawca, krytyk filmowy i  so-
cjolog kultury – Andrzej Fogler.

W Dorożkarni zorganizowano wykład i pre-
zentację z historii kina. W tygodniu festiwalo-
wym odbywały się codziennie warsztaty ani-
macji filmowej, z Magdaleną Bryll, dla kilku 
grup m.in. dla dzieci z Poznania i dla grupy 
młodzieży niemieckiej.

Młodzieżowe zespoły filmowe z  różnych 
miast w  Polsce, w  tygodniu festiwalowym, 
zrealizowały siedem krótkich filmów, będą-

cych refleksją na temat wybranej dzielnicy 
warszawskiej. W  Ursusie gościli uczniowie 
Zespołu Szkół Plastycznych z  Tarnowa, pod 
opieką artystyczną Piotra Barszczowskiego.

Festiwal gościł ponad 90 młodych twór-
ców.  Wyjechali zadowoleni. Mogli obejrzeć 
swoje filmy na dużym ekranie, mogli zwiedzić 
Warszawę, ale też mieli okazję spotkać  się 
w środowisku młodych twórców z Polski i za-
granicy. 

To było bardzo duże przedsięwzięcie dające 
satysfakcję  wszystkim zaangażowanym stro-
nom. Patronem honorowym festiwalu była 
posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska. Za rok 
jubileuszowa 30. edycja festiwalu.

Burmistrz Wiesław Krzemień wręcza nagrodę jednej z laureatek
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Państwo Eleonora i Remigiusz Trochimiuk oraz 
Zofia i Kazimierz Konopka byli gośćmi Zarządu 
Dzielnicy Ursus. Okazją do spotkania z parami była 
50. rocznica ślubu.

Pani Eleonora poznała swojego przyszłego 
męża w Szkole Podstawowej nr 3 ( dziś Szkoła 
Podstawowa nr 14), na wywiadówce. Uczył jej 
brata. I od szkolnej wywiadówki wszystko się za-
częło. Państwo Trochimiuk chodzili ze sobą 2 lata 
zanim zdecydowali się na zawarcie związku mał-
żeńskiego. Pani Eleonora miała wówczas 22 lata, 
Pan Trochimiuk – 26. Od początku mieszkają w 

Ursusie. Doczekali się 3 dzieci i 3 wnucząt. Zapy-
tani o receptę na długoletnie pożycie małżeńskie 
odpowiadają: wzajemne zrozumienie, pomoc oraz 
kompromis.

Wszędzie razem – to dewiza Państwa Zofii i Ka-
zimierza Konopka. Razem pracowaliśmy w Zakła-
dach Mechanicznych Ursus, razem chodziliśmy do 
pracy, z pracy, na zakupy.

Państwo Zofia i Kazimierz poznali się u znajo-
mych. - Od pierwszego wejrzenia, bardzo mi się 
spodobała Zofia – mówi Pan Kazimierz. Gdy brali 
ślub Pani Zofia miała 18 lat, Pan Kazimierz - 24. 

Podobnie jak i poprzednia para, przez cały czas 
związani są z Ursusem. Mają 2 dzieci i 3 wnucząt.

50 lat pożycia małżeńskiego 

Jubilaci z Zarządem
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Właśnie zakończyła się runda jesienna se-
zonu 2012/2013, w  którym pierwszy zespół 
Klubu Sportowego Ursus zaprezentował się 
bardzo pozytywnie. Drużyna „Traktorków”, 
która nie była faworytem rozgrywek, już od 
pierwszej, wyjazdowej, kolejki pokazała, że 
sprawi niespodziankę (taką m.in. było zwy-
cięstwo z  liderującą i  nie tracącą punktów 
Legionovią).

Podopieczni Tomasza Matuszewskiego w prze-
kroju całej rundy grali ze zmiennym szczęściem, 
ale początek rozgrywek wyglądał naprawdę 
imponująco. Zespół w  pierwszych 11 kolejkach 
dwa razy zremisował i aż 9 razy schodził z boiska 
w glorii zwycięzcy. Niestety końcówka sezonu nie 
należała już do tych dobrych. „Traktorki”, zamiast 
zostać liderem rozgrywek, przegrały wyjazdowe 
spotkanie z  Targówkiem, przegrywając również 
dwukrotnie w  kolejnych spotkaniach. Dopiero 
w  ostatnim meczu z  Pogonią Grodzisk zespół, 
mimo bezbramkowego remisu, powrócił do punk-
towania. Mimo ostatnich niepowodzeń III miejsce 
jest bardzo dobrym wynikiem i pozwala z dużym 
optymizmem spoglądać w przyszłość.

Również ze zmiennym szczęściem (chociaż 
znacznie gorzej od pierwszego zespołu) zaprezen-
towała się II drużyna seniorów. Zawodnicy Toma-
sza Staniaka już od pierwszej kolejki zaczęli grać 
„w  kratkę”, to przegrywając, to wygrywając lub 
remisując swoje spotkania. Niestety mimo trzech 

zwycięstw i pięciu remisów, porażek było aż sie-
dem i w związku z tym nasze rezerwy zajmują do-
piero XII miejsce. Mamy jednak nadzieję, że runda 
rewanżowa będzie znacznie lepsza w wykonaniu 
naszych zawodników.

 P. Kostyk

Koniec rundy w KS Ursus

Zmagania pierwszego zespołu KS Ursus
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Drogiej koleżance

Elżbiecie Koptas-Krawczyk 
Wyrazy głębokiego współczucia  z powodu śmierci

Taty

składają 
Zarząd i Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Wiesławowi Ginko
Najszczersze wyrazy ubolewania z powodu śmierci 

Taty

składają
Zarząd i Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Turniej dwójek w Nieporęcie
W sobotę, 17 listopada, zawodnicy 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskra 
Warszawa wzięli udział w turnieju dwó-
jek organizowanym przez UKS Dębina 
Nieporęt. Do zawodów siatkówki zgło-
siło się 17 zespołów, które rywalizowa-
ły ze sobą systemem każdy z każdym. 

Po zaciętej, trwającej przeszło 6 
godzin rywalizacji nasi zawodnicy 

wywalczyli następujące miejsca: 
chłopcy – II miejsce: Paweł Złotowski 
i Michał Fedorowicz, IV miejsce: Do-
minik Chabetek, Dawid Korzeniow-
ski, X: Stefan Rybak, Dawid Ryński. 
Dziewczęta – III miejsce: Wiktoria 
Kugler i Julia Kusztal, V: Martyna 
Zblewska, Matylda Modrakowska, 
XI: Agata Bąkała, Zuzia Rosłoń, XIII: 

Oliwia Seretny, Ola Sochal, XV: Kinga 
Jakubowska, Maja Kochman. 

Cały czas klub prowadzi nabór do 
wszystkich sekcji (siatkówka, piłka 
ręczna oraz unihokej) dla dzieci z klas 
IV – VI szkoły podstawowej. Kontakt 
– Maciej Karczewski 662288536.

 Maciej Karczewski
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UKS Iskra Warszawa
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Coroczne dzielnicowe eliminacje do 
finału warszawskiego programu „Od 
zabawy do sportu” mamy już za sobą. 
Najlepsza w  tym roku okazała się re-
prezentacja Szkoły Podstawowej nr 2. 
W zawodach rywalizowały dzieci z klas 
drugich, trzecich oraz czwartych ursu-
skich szkół podstawowych. 

Reprezentacje szkół miały do poko-
nania wiele konkurencji sprawnościo-
wych i  szybkościowych. Najwięcej 
problemów młodym mieszkańcom 
naszej dzielnicy sprawiła konkuren-
cja, w  której należało wykonać 10 
skoków na skakance. Najmilej uczest-
nicy wspominają „wyścigi rydwa-
nów” ćwiczenie, które doskonale 
integruje dzieci, uczy współpracy 
i  sprawia olbrzymią radość. Szkoła 
Podstawowa nr 2 będzie reprezen-
towała Dzielnicę Ursus w finale war-
szawskim „Od zabawy do sportu”. 
Relacja z  zawodów dostępna na 
stronie www.ursustv.pl.

Drużyna UKS 14 tenisa stołowego 
przełamała wreszcie niemoc i w efektow-
ny sposób pokonała w derbowym poje-
dynku drużynę ATS Warszawa, w  sto-
sunku 9:1. Każdy z zawodników dołożył 
swoją cegiełkę do sukcesu drużyny.

 Drużyna straciła tylko jeden punkt 
przegrywając pojedynek deblowy. 
Pewnie swoje pojedynki wygrał nie-
zawodny Darek Skowroński (bez straty 
seta), a także Michał Markowski (rów-
nież nie stracił seta). „Swoje” dołożyli 
również Łukasz Naperty i Marcin Star-
czyński oraz legenda mazowieckiego 
tenisa stołowego – Wojtek Dąbrowski. 
Nieco gorzej powiodło się drugiej dru-
żynie grającej w  czwartej lidze, która 
przegrała z  drużyną z  Cieksyna, 2:8. 
Warto tu wspomnieć o  pozytywnym 
przełamaniu Marcina Ostrowskiego, 
który pokazał, że potrafi się znaleźć 
w czwartoligowej rzeczywistości. 

Wszystkich kibiców chcących 
wspomóc dopingiem naszych drugo-

ligowców serdecznie zapraszamy na 
mecze do sali przy ulicy Sosnkowskie-

go 10. Więcej informacji na stronie 
www.tsursus.pl.

Efektowne zwycięstwo drugoligowców z Ursusa

„Od zabawy do sportu”

Reprezentacja UKS 14 – sekcja tenis stołowy
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Minął kolejny sezon i  po-
nownie możemy napisać: 
„Sparta górą!”. Od kilku se-
zonów Sparta i  Black&White 
na przemian wygrywają ligę 
ULPN. Teraz to Sparta była nie-
dościgniona. 7 spotkań, 7 zwy-
cięstw, najwięcej strzelonych 
i  najmniej straconych bramek 
musi budzić respekt. 

W  meczach z  głównymi 
kandydatami do mistrzostwa 
byli niesamowicie skuteczni, 
pokonując WiKi i  Blacków po 
6:1. Do pełni sukcesu zabra-
kło jedynie korony najlepszego 
strzelca, która niespodziewanie 
przypadła debiutantowi Toma-
szowi Mierzwa (Hiszpanie). 

Trwają zapisy na bezpłat-
ne zajęcia fitness dla kobiet 
w ciąży „Aktywnie przez ciążę” 
oraz aerobik dla pań „Aktywnie 
przez życie”. Z  uwagi na duże 
zainteresowanie, zajęcia roz-
poczną się na początku 2013 
roku. 

Wszystkie osoby zaintere-
sowane prosimy o  przesyła-
nie zgłoszeń na adres sport@ 
ursus.warszawa.pl. Szczegó-
łowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 
22 478 60 73 lub 22 478 61 73.

Dzielnicowe eliminacje  
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 

Kolejny rok przynosi kolejne możli-
wości zdobywania medali Warszaw-
skiej Olimpiady Młodzieży. W  tym 
roku młodzież szkolna rozpoczęła 
już rozgrywki WOM. Mamy już roz-
strzygnięcie niektórych zawodów, 
wiadomo kto będzie reprezentował 
naszą dzielnicę w rozgrywkach war-
szawskich. 

Na początku września rozegrane 
zostały dzielnicowe eliminacje szkół 
gimnazjalnych w piłce nożnej dziew-
cząt i  chłopców. Najlepsze okazały 
się dziewczęta z Gimnazjum nr 133 
i chłopcy reprezentujący Gimnazjum 
nr 132. W  zawodach koszykówki 
w  tej samej kategorii wiekowej po 

zaciętej walce dziewczęta z Gimna-
zjum nr 132 zwyciężyły nad Gimna-
zjum nr 131, w grupie męskiej Gim-
nazjum nr 133 pokonało Gimnazjum 
nr 130 (17:14). 

W  mini koszykówce chłopców 
emocje były zdecydowanie więk-
sze. Najskuteczniejsi w zdobywaniu 
punktów okazali się chłopcy ze Szko-
ły Podstawowej nr 2, którzy tylko 
trzema punktami wygrali ze Szkołą 
Podstawową nr 11. Najskuteczniej-
szym zawodnikiem był Bartek Kwiet-
niak ze Szkoły Podstawowej nr 2. 
Podopieczne p. Boniowskiej ze Szko-
ły Podstawowej nr 4 stanowią po-
strach naszej dzielnicy w mini koszy-
kówce dziewcząt, do dzielnicowych 

eliminacji nie zgłosiła się żadna inna 
szkoła podstawowa. 

Pod koniec listopada odbyły się 
również zawody unihokeja dziewcząt 
i  chłopców ze szkół podstawowych. 
Najlepsze okazały się podopieczne 
Barbary Sawickiej wygrywając z  re-
prezentacją Szkoły Podstawowej nr 
11 i Zespołu Szkół nr 80, w kategorii 
chłopców pewne zwycięstwo odnieśli 
chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 14.

W tym roku do eliminacji dzielni-
cowych unihokeja szkół gimnazjal-
nych przystąpiło tylko Gimnazjum nr 
130. Po zeszłorocznym sukcesie tej 
szkoły mocno ściskamy kciuki i  ży-
czymy powodzenia na arenie war-
szawskiej.
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