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Przekazujemy w Wasze ręce ósmy numer comiesięcznej gazetki „Integralni”, która jest obrazem działalności wykonywanej
w ramach projektu: „Tacy sami” oraz wydarzeń dotyczących społeczności lokalnej. Projekt współfinansowany jest przez Gminę
– Miasto Rzeszów.

Wydarzenia kulturalne na terenie miasta
Dnia 6 grudnia 2017
roku dzięki gospodarzom Mikołajków
czyli
dyrektorom
Caritas, ks. Stanisławowi Słowikowi, ks.
Władysławowi Jagustynowi i ks. Piotrowi
Potyrła
mieliśmy
caritas.rzeszow.pl możliwość
uczestnictwa w corocznej imprezie, na której gościł sam Święty
Mikołaj. Uroczystość została zorganizowana w hali sportowej
na Podpromiu w Rzeszowie. Cała sala zapełniła się ogromną
ilością uczestników, którzy przybyli z wiarą i ufnością
w oczekiwaniu na dary od Świętego Mikołaja. Uczestnikami
byli podopiepieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z Różanki,
Ropczyc, Brzostu, Biecza, Lipinek, Kolbuszowej i Gorlic,
Szkoły im. UNICEF z Rzeszowa, Środowiskowych Domów
Samopomocy z: Zaczernia, Tyczyna i Nowego Żmigrodu,
Stowarzyszenia dla Rodzin Wielodzietnych, Stowarzyszenia
Chorych na Celiakię i Cukrzycę oraz Niewidomych
i Głuchoniemych. Zespół z Górna ,,Młody Duch” wprowadził
nas w klimat świętowania. Uczniowie II LO w Rzeszowie
wykazali się wspaniałym aktorstwem pokazując nam spektakl
pt.: ,,Najlepsze prezenty ukryte w sercach”. Po występach
zarówno aktorskich i tanecznych nadszedł czas rozdania
paczek i lodów uczestnikom uroczystości.

Nasze prace

Uroczyste
otwarcie
wysta-wy pokonkursowej
origa-mi „Zima w papierowym ogrodzie – magiczne święta” wraz z rozdaniem dyplomów i nagród odbyło się 9 grudnia
2017 r. o godz. 11:00 w
sali widowiskowej Rzeszowskiego Domu Kultury filia Pobitno. Polskie
Centrum Origami, oddział
w Rzeszowie oraz Rzeszowski Dom Kultury
filia „Pobitno” zorganizowały XII edycję wojewódzkiego
konkursu
plastycznego pod patronatem Prezydenta Miasta
Rzeszowa i Podkarpackiego Kuratora Oświaty: „ZIMA W PAPIEROWYM OGRODZIE – MAGICZNE ŚWIĘTA” Celem konkursu
było popularyzowanie sztuki składania papieru wśród dzieci
i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z placówek oświatowo –
wychowawczych województwa podkarpackiego. Warunkiem
udziału w konkursie było samodzielne wykonanie pracy
o tematyce świątecznej - bożonarodzeniowej przy wykorzystaniu
płaskich lub przestrzennych form origami. Prace oceniane były
przez jury powołane przez Organizatorów.
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Z życia projektu
Spotkania opłatkowe podzieliliśmy na dwa dni.
Pierwsze odbyło się
14.12.2017 r w budynku przy ul. Potockiego.
Drugie dzień później
przy ul. Kraszewskiego.
Spotkanie przy Potockiego rozpoczęło się od
części artystycznej składającej się z wierszy, fragmentów biblii
i wybranych kolęd. Następnie zaproszeni goście z Zarządu
Stowarzyszenia dziękowali kadrze i uczestnikom za wspólną
pracę w bieżącym roku. Po części oficjalnej przyszedł czas na
wspólne życzenia składane indywidualnie. Następnie
usiedliśmy do pięknie udekorowanych stołów i spożywaliśmy
przygotowane przez nas potrawy wigilijne. Wykorzystaliśmy
nabyte umiejętności podczas zajęć kulinarnych. Był żur
z grzybami, pierogi, krokiety i barszcz czerwony. Nie zabrakło
również słodkości w postaci ciast: makowca, sernika
i szarlotki. Po sutym posiłku zajęliśmy się wspólnym
śpiewaniem kolęd i pastorałek przy akompaniamencie muzyki.

Drugie spotkanie opłatkowe odbyło się 15
grudnia przy ul. Kraszewskiego. Wspólnie
przygotowaliśmy salę na przywitanie gości.
Zawiesiliśmy płatki śniegu, lampiony
i ozdobiliśmy choinkę. W dzień spotkania
został również przygotowany stół z daniami
wigilijnymi i słodkimi smakołykami. Zanim
usiedliśmy do Wigilijnego stołu wysłuchaliśmy fascynującego przemówienia Pani prezes Barbary
Oleksińskiej. Wkrótce mogliśmy przełamać się opłatkiem
i złożyć życzenia świąteczne. Później rodzice zostali
obdarowani prezentami w postaci bombek samodzielnie
przygotowanych przez ich dzieci. Zaprezentowaliśmy też
wiersz, którego uczyliśmy się na pamięć przez ostatnie
tygodnie. Na naszym stole wigilijnym nie mogło zabraknąć
barszczu, ciast i znakomitych przekąsek takich jak paluszki czy
paszteciki. Na zakończenie spotkania wszyscy wspólnie
zaśpiewaliśmy kolędy. Obydwa dni wniosły w nasze serca
magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i sprawiły, że
czas oczekiwania na spędzenie ich w gronie rodzinnym stał się
dla nas jeszcze bardziej mistyczny.

