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Przekazujemy w Wasze ręce szóstynumer comiesięcznej gazetki „Integralni”, która jest obrazem działalności wykonywanej
w ramach projektu: „Zróbmy to razem” oraz wydarzeń i integracji ze społecznością lokalną. Projekt współfinansowany jest
przez Gminę – Miasto Rzeszów.

Spektakl
Spektakl „Skarpety i Papiloty, czyli o tym co zaszło w
rodzinie Lisów”.
W dniu 19.10.2016 r. wyszliśmy do Teatru Maska w Rzeszowie na spektakl pt.
„Skarpety i Papiloty,
czyli o tym co zaszło
w rodzinie Lisów”.
Jest to sztuka Julii
Ho-lewińskiej znanej
dra-matopisarki,
laureatki
między
innymi pres-tiżowej
Gdyńskiej Na-grody
Dramaturgi-cznej.
Sztuki Hole-wińskiej
były wysta-wiane i
publikowane
w
Polsce i za granicą.
Skarpety i Papiloty,
czyli o tym co zaszło
w rodzinie Lisów” to
jej pierwsza sztuka
napisana z myślą

o
dzieciach.
Mamalispracuje
ciężko
w
domu
piorąc,sprzątając,gotując dla Tatalisa, synaBobolisa i córki

teatrmaska.pl

Natalis.
Pewnego dnia postanawia, że wraca do pracy, co w rodzinie budzi
przerażenie. Dzieci Lisie zostają w domu z Tatalisem. Dzieją się
przedziwne rzeczy, ostatecznie wszystko dobrze się kończy

Poezja
Jesień
Opuszczone
drżą z zimna
jeszcze zielone liście
powoli
będą tracić kolory
i
z pamięci drzew
odejdą
złotym siewem
tak spojrzeniem
na porę roku
spełnia się czas
widząc
brązowe kasztany
pod nogami
Janek Borcz

Matka Ziemia
Bladym świtem coś zielonego
Odkryło właśnie coś jasnego.
Wśród ciszy: pełnej, wymownej,
Niebo wydało się takie spokojne…
Aż tu donośny grzmot usłyszałam,
Cała prawie ze strachu oniemiałam!
Czekałam i szukałam bliskości natury,
Której nie ograniczają ceglane mury.
Niech miasto okryją znów pędy zielone,
Niech rozprzestrzenią się na każdą świata
stronę!
A ja zanurzę się w zieloności,
Pogodę przekonam do zmienności!
Każdą chwilą będę się delektować,
Jest burza i deszcz,
Nie ma się czym przejmować!
Powietrze jest pełne świeżości,
Natomiast niebo – niebieskości…
Nie zamienię Ziemi na żadną inną planetę,
Nawet jeśli ją widać przez precyzyjną
lunetę!
Kocham naszą Gaję Matulę,
Cieszę się z jej darów, wciąż ją kontempluję.
Czy nie ma czegoś bardziej cudownego,
Od powietrza po burzy ozonem pachnącego?
Alicja

Cisza

Lubię z sobą pomilczeć
przecież to
takie oczywiste
znamy się od lat
razem
idziemy poprzez dobro
i zło
znacząc pamięcią
przeżyte dni i noce
wierząc
że to co najlepsze
wciąż przed nami
Janek Borcz

Nasze prace

Rozrywka
Krzyżówka z hasłem
1). Jak nazywał się Król Elekcyjny panujący w 1576r?
2). Jak miał na imię władca Polski panujący w latach 13331370?
3). Który z Piastów został koronowany w Krakowie?
4). W jakim mieście Kazimierz Jagiellończyk nadał szlachcie
przywileje?
5). Renesans inaczej.
6). Jaka ziemię odzyskało Mazowsze na mocy I Pokoju
toruńskiego?
7). Gdzie odbyła się Unia Lubelska?
8). Król Elekcyjny Michał..............Wiśniowiecki.
9). Pod jaką miejscowością odbyła się bitwa w 1610 r.?
10). Był głównym portem i stolicą Rosji.
11). W jakiej miejscowości został podpisany pokój w 1555r.?
12). Jak miał na imię car Wszechrusi panujący w latach 1547 –
1584r?
13). Wojny polsko – tureckie. Gdzie odbyła się bitwa w 1620r.?
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Krzyżówka z hasłem
1.
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7.

1). Wyjątkowy i leczniczy w Iwoniczu Zdroju.
2). Rodzina, która przyczyniła się do rozwoju
uzdrowiska Iwonicz Zdrój.
3). Słynne bulgoczące źródełko w Iwoniczu Zdroju.
4). Miejsce, gdzie można za niewielką opłatą napić się
wody mineralnej; jest położone w centrum Iwonicza
Zdroju.
5). Nazwa gazu, którego złoża są położone niedaleko
Iwonicza Zdroju.
6). Podstawowe kryterium, jakie charakteryzuje
powietrze i wodę w Iwoniczu Zdroju.
7).Trzeba go wrzucić do źródełka przez prawe ramię i
lewą ręką.

