INTEGRALNI
(Nr 1) Maj 2016
Przekazujemy w Wasze ręce pierwszy numer comiesięcznej gazetki „Integralni”, która będzie obrazem działalności
wykonywanej w ramach projektu: „Zróbmy to razem” oraz wydarzeń i integracji ze społecznością lokalną. Projekt
współfinansowany jest przez Gminę – Miasto Rzeszów

Film
W dniu 27 maja 2016 r. wspólnie z opiekunami wybraliśmy
się do kina „Zorza” na film pt. „Wszystko gra” w reżyserii
Agnieszki Glińskiej, ze zdjęciami Pawła Edelmana i
choreografią AgustinaEgurroli.
Był to, rzadko realizowany
przez
naszych
filmowców
musical. Film ten to piękna
historia opowiedziana poprzez
piosenki. We "Wszystko Gra"
role główne zagrały trzy
kobiety - córka Zosia (Eliza
Rycembel),
matka
Roma
(Kinga
Preis)
i
babcia
(Stanisława Celińska).

Fabuła opowiada o kobietach, mieszkających w dużym domu,
który chce im odebrać zamożny biznesmen nazwiskiem Lis
(Antoni Pawlicki).Z powodu zawieruchy wojennej, w której
zginęło mnóstwo dokumentów, panie mają kłopot z
udowodnieniem, że prababcia Zosi w sposób legalny stała się
właścicielką nieruchomości. Lis twierdzi, że dom należy do jego
rodziny.Aktorzy zaśpiewali największe polskie przeboje, m.in. z
repertuaru T.Love, Manaam oraz piosenki z tekstami Agnieszki
Osieckiej i Jonasza Kofty w nowych aranżacjach.

Na planie nie tylko śpiewali, ale także tańczyli.
Śpiewające bohaterki musicalu

Źródło: Filmweb

Wystawy
W środę 18.05.2016 r. mogliśmy zobaczyć jakwygląda
największa w Polsce wystawa budowli z klocków Lego, która
przyjechała do Rzeszowa. Na to wydarzenie wybraliśmy się
do Galerii Millenium Hall. Obejrzeliśmy niecodzienne
budowle złożonez wielu milionów klocków.Wśród niemal
100
makiet
widzieliśmy jedną z największych i najbardziej spektakularnych budowli z
klocków
na
świecie. Model
jak dowiedzieliśmy się podczas
zwiedzania został zbudowany z ponad milion klocków ma 11
metrów długości i 3 metry wysokości. Była to największa na
świecie rekonstrukcja Boeinga 747 Air Force One,
należącego do prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Na wystawie zobaczyliśmy też InteraktywnąMapę Europy,
pokazującą granice państw, ich stolice, flagi, a także księstwa
europejskie. Dzięki niej nasi podopieczni mogli poszerzyć wiedzę
dotyczącą najważniejszych organizacji europejskich.
Chłopcom podobały
się
szczególnie
makietykolejowe
z
jeżdżącymi
pociągami z klocków Lego,
eksponaty o tematyce
militarno-historycznej,
kobiecej części naszej
grupy uwagę przykuła
Wioska
i
Zamek
Średniowieczny, dworek w Soplicowie - rodzinna posiadłość
głównych bohaterów „Pana Tadeusza” poematu Adama
Mickiewicza. Największą popularnością cieszyła się figura
Roberta Lewandowskiegow skali 1:1, z 70 tysięcy klocków.
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Słodkie upojenie

WISŁAWIEZAMIAST REKWIEM

Tak delikatnie
Całuję twoją fotografię
Że nawet nie drgniesz
I patrzysz dalej
Jak gdyby mnie nie było

Najpiękniejsze motyle,
na kwiecie ułożone,
mienią się ich barwy,
tańcząco roziskrzone.
Gdzie byłam, a nie będę,
tam można je spotkać
- prawie że wszędzie,
serca spełnienie, oczu upojenie
można doznać.
Alicja

Kolejnego wiersza nie będzie
Muszą wystarczyć te z wczoraj
I jeszcze z wczoraj
Jak sięgam pamięcią
Zawsze
Miałaś coś do napisania
Tak nagle
Zgasiłaś papierosa
I poszłaś spać
Dlaczego
Nie nakręciłaś budzika
Ten sen niczego nie wróży
A ja
Nie potrafię go przerwać
Nie powiedziałaś
O której mam cię obudzić
Janek Borcz

Janek Borcz

Nasze prace

Imprezy okolicznościowe
26 maja to najpiękniejszy dzień w roku - Dzień Matki. Zaczęło się go obchodzić w Stanach
Zjednoczonych w 1910 roku. W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki w 1923 roku w Krakowie. Dlaczego właśnie w
tym dniu? Może dlatego, by wszystkie najpiękniejsze kwiaty , które kwitną wiosną mogły być jej ofiarowane.
Nasi podopieczni również chcieli złożyć swoim mamom najserdeczniejsze życzenia. Pod czujnym okiempani od muzyki i pań
terapeutek przygotowali muzyczny upominek. Dwa piękne utwory muzyczne „Hallelujah” piosenka napisana przez kanadyjskiego
piosenkarza i tekściarza Leonarda Cohena, z tym, że w wykonaniu naszych podopiecznych utwór zaśpiewany został w języku
polskim. Drugą piosenką był utwór nieżyjącej już Anny Jantar „Za każdy uśmiech Twój” – wykonania rozczuliły serce zebranych
rodziców.
Podczas uroczystości podopieczni wręczyli swoim rodzicom własnoręcznie zrobione prace plastyczne- piękne kwiaty wykonane
metodą Quilingu, składali życzenia, były uściski i pamiątkowe zdjęcia. Po gromkich brawach rodziców grupa wykonała piosenkę
„na bis”, do śpiewu włączyli się rodzice, z ukrycia dostrzegliśmy kręcącą się w ich oku łzę.

