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

     Teatr/ Film/Wystawy 

 

W dniu 6 grudnia br. blisko 2000 dzieci oraz niepełnosprawnych z terenu całej diecezji rzeszowskiej 

przybyło do hali sportowej Podpromie w Rzeszowie na spotkanie z św. Mikołajem. Spotkania ze 

Świętym Mikołajem z inicjatywy rzeszowskiego Caritas tradycyjnie odbywają się od 1992 roku.    

W gronie dzieci i niepełnosprawnych zasiedli m.in.: Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, proboszcz 

rzeszowskiej fary ks. prałat Jan Szczupak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego Jerzy Cypryś, pełnomocnik prezydenta Rzeszowa Henryk Wolicki, dyrektor II LO 

w Rzeszowie Andrzej Szymanek, prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 

Alberta Aleksander Zacios. W klimat oczekiwania znany z wiersza Reginy Nachacz: Z księżycem 

uśmiechniętym – niejedna gwiazdka świeci – Dobry Mikołaj Święty – Jedzie do dobrych dzieci,  

widoczny na twarzach, zwłaszcza niepełnosprawnych wprowadził zespół Młody Duch z Górna. 

Przed spektaklem o św. Mikołaju (z elementami nawiązania do 100 lecia Niepodległej), który jak 

zwykle  przedstawiła młodzież II LO w Rzeszowie nie zabrakło humoru i świątecznych piosenek.  

Biskup Jan odmówił modlitwę i pobłogosławił zgromadzonym. Kolejną tegoroczną nowością była 

obecność Policji z KW z Rzeszowa, która wraz z Sejmikiem województwa przygotowała i przekazała odblaskowe opaski na rękę 

w trosce o bezpieczeństwo. Uczestniczące w spotkaniu z św. Mikołajem dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich oraz osoby 

niepełnosprawne  otrzymały paczki. W paczkach obdarowani znaleźli m.in. słodycze, szaliki, szampony czy szczoteczki do zębów. 

 

 

Prezydent Rzeszowa zorganizował na Rynku w dniu 22 grudnia dla wszystkich 

mieszkańców Wigilię Miejską.  Wigilia rozpoczęła się od występu podhalańskiej kapeli 

Harnasie z Suchego. Następnie były życzenia świąteczne, dzielenie się chlebem oraz 

przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju przez Komendę Hufca ZHP w Rzeszowie. 

Tuż po tym rozpoczęło się widowisko „Kolędnicy z Podhala” w wykonaniu kapeli. Były 

tradycyjne kolędy i pastorałki podhalańskie, prezentacja obrzędów góralskich. Kolejnym 

punktem programu był występ wokalnego zespołu muzycznego Krali w Korali ze Szkoły 

Muzycznej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Łucku. Oprócz wymiaru duchowego spotkania  

uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie przygotowali dwa 

rodzaje pierogów - tradycyjne ruskie z ziemniakami i twarogiem oraz pierogi z kapustą    

i grzybami. Były również krokiety z kapustą i grzybami, gołąbki z ryżem i grzybami. Do tego żurek, kompot z suszu oraz makaron 

na słodko, czyli z makiem, orzechami, miodem i rodzynkami. Na wigilijnym stole nie zabrakło również panierowanej ryby oraz 

ciasta: makowca, piernika i sernika. Podczas wigilii miejskiej, trwał jarmark bożonarodzeniowy z 20 stoiskami m.in. z regionalną 

żywnością, produkcją rękodzielniczą, ozdobami świątecznymi, kosmetykami, zabawkami. 

 

     Nasze prace 

 

 

 

 



 

 

     Poezja 

 

Tajemnica stołu 
Nic 
nie zastąpi dzieciństwa 
i Wigilii 
pierwszych słów 
smaków 
oraz uśmiechów 
za uśmiech 
jaśniejąca gwiazdka 
za oknem 
do dziś 
budzi refleksję 
tego co było 
a co 
wciąż 
jest tajemnicą stołu 
stołu pojednania 
zanim 
wspólnie 
wyśpiewamy kolędę 
że 
Bóg się narodził 
by słowo 
stało się Ciałem 
                        Janek Borcz  

I My czekamy 
Na Ciebie Pana.... 
to 
nie tyko 
słowa Kolędy 
i 
pustka krzesła 
czekającego 
przy stole 
to dowód 
że 
Ktoś je opuścił 
a Ktoś 
może już czeka 
przecież 
kiedyś 
też  
zechcemy odpocząć 
zanim 
przejdziemy 
w 
Wieczną Pamięć 
                         Janek Borcz 

Wigilia 

Nie prosiłem 
lecz dziękuję 
bo 
jest mi dane 
zrozumieć 
że 
moje życie 
bez miłości 
mogło 
nie zasługiwać 
na pamięć 
i być 
wszędzie 
u siebie 
                Janek Borcz 

 

      Z życia projektu 

 

Grudzień to ostatni miesiąc realizacji naszego projektu, miesiąc pełen oczekiwań na radosne święta 

Bożego Narodzenia. Tradycyjnie był Mikołaj, którego wraz z innymi osobami niepełnosprawnymi 

powitaliśmy na hali Podpromie. Po mikołajkach przyszedł czas na przygotowywanie bombek i innych 

dekoracji, którymi przyozdobiliśmy nasz Ośrodek. Bardzo jesteśmy dumni z własnoręcznie 

przygotowanej choinki. Większość uczestników zaangażowała się w jej wykonanie. Sami skleiliśmy 

makietę, zrobiliśmy budynki i figurki do jej wnętrza. Wyszła śliczna!!! Pozostałe ozdoby, równie piękne 

wykorzystaliśmy do stroików w poszczególnych pomieszczeniach. Kolejnym ważnym elementem 

przygotowań przedświątecznych było ugotowanie potraw i upieczenie ciast na spotkanie opłatkowe. I tu 

również jesteśmy z siebie bardzo dumni. Wszystko było bardzo smaczne. Zaproszeni goście byli dumni 

z naszych umiejętności i bardzo nas chwalili. 

 

 

Jak co roku nasze już czwarte spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od życzeń, które w imieniu Zarządu 

złożyła pani prezes. Następnie przy akompaniamencie muzycznym jednego z naszych uczestników 

zaśpiewaliśmy tradycyjne polskie kolędy i rozpoczęło się wzajemne składanie życzeń. Wszyscy łamiąc 

się opłatkiem życzyli sobie wszystkiego co najlepsze a zwłaszcza dużo, dużo zdrowia. Po życzeniach 

przyszedł czas na degustację przygotowanych przez nas potraw wigilijnych. Był barszcz biały                    

z grzybami i gołąbki. Na deser przy aromatycznej kawce delektowaliśmy się  i przepysznymi ciastami. 


