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Przekazujemy w Wasze ręce pierwszy numer comiesięcznej gazetki „Integralni”, która będzie 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 24.04.2018 roku została zorganizowana wycieczka do 

Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, mieszczącego się przy 

ulicy 3-go Maja, na wystawę - Historie klockami budowane II. 

Mieliśmy okazję wejść we wspaniały miniaturowy świat 

klocków lego. Na wystawie nie mogło zabraknąć znanych 

bohaterów z bajek i filmów. Była również Maria Skłodowska-

Curie w swoim laboratorium, wiele pojazdów takich jak 

samochody pociągi czy stacje kosmiczne. 

Dzięki współpracy muzeum ze Stowarzyszeniem ,,Zbudujmy 

to” zostały również zaprezentowane dwa duże projekty: XIX 

wieczna ulica i Historia Polski. 

 

„XIX-wieczna ulica” to długa na prawie sześć metrów makieta 

przedstawiająca ulicę z nabrzeżem rzeki oraz kamienicami i strefą 

przemysłową. „Historia Polski” to projekt Stowarzyszenia na 100-

lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Dzięki Pani przewodnik mogliśmy poznać historię każdego obrazu 

znajdującego się w zbiorach  muzeum. Część obrazów 

przedstawiała rodzinne portrety bądź portrety samych dzieci. 

Bardzo zaskakujące było to, jak wraz z upływem czasu zmieniał 

się styl przedstawiania rodziny. Zwiedziliśmy również wystawy na 

których została przedstawiona dawna forma pochówków osób 

zmarłych, stare naczynia świadczące o tym, że ludzie od zawsze 

mieli potrzebę korzystania z misek czy też talerzy. Tak jak my teraz 

ludzie już od zarania dziejów lubili nosić na sobie ozdoby, które na 

wystawie również mogliśmy podziwiać 

     Z życia projektu 

Miesiąc kwiecień to wiosna i początek naszych prac w 

ogrodzie. Rozpoczęliśmy je od wypielenia chwastów z rabat 

kwiatowych, skrzyń warzywnych i krzewów owocowych. 

 

Skoszona została trawa. Kontynuowaliśmy rozpoczęte jesienią 

kształtowanie ostatecznego wyglądu skalniaka.  

W donicach posadzone zostały kolorowe bratki. Zważywszy na 

pogodę bez opadów pamiętamy o codziennym podlewaniu 

kwiatów i warzyw. 

rzeszow.eska.pl 

rzeszow.tvp.pl 



Przy ulicy Kraszewskiego też 

mamy nasz mały ekosystem - 

las w słoiku. Do jego przygo-

towania wykorzystaliśmy duży 

słój, ziemię, drenaż, mech, 

kamienie i rośliny. Wszystko 

zostało ułożone warstwami 

tworząc w efekcie końcowym 

piękną aranżację 

 

 

Wraz z rozpoczęciem prac 

ogrodowych zainaugurowaliś-

my sezon spotkań integra-

cyjnych poprzez zorganizowa-

nie grilla dla uczestników 

projektu. Samodzielnie przy-

gotowaliśmy półprodukty niez-

będne do pieczenia na grillu. Oprócz kiełbaski była też sałatka, 

której zrobienie też należało do naszych obowiązków.  

 

Fontanna multimedialna w Rzeszowie, zlokalizowana jest na placu przy    

Al. Lubomirskich, obok zamku. Została otwarta w 2013 roku. Jest trzecią 

co do wielkości budowlą tego typu w Polsce. Całość składa się z pięciu 

niewielkich fontann kwiatów, jednej fontanny mokrej w kształcie koła           

z wyciętą ćwiartką oraz najważniejszej, fontanny multimedialnej. Pokazy 

są mieszaniną efektów wodnych, świetlnych, laserów, dymu oraz obrazów 

wyświetlanych na ekranie wodnym. Oczywiście efekty wizualne są 

zsynchronizowane z dźwiękiem i muzyką. Rzeszowska fontanna 

multimedialna jest obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych 

technologicznie instalacji w Polsce, a nawet w Europie. Przed fontanną 

znajduje się amfiteatr na 300 miejsc zbudowany na skarpie, dzięki czemu 

pokazy są bardzo dobrze widoczne. Centralnie pod fontannami znajduje się 

pomieszczenie, w którym umieszczone jest między innymi komputerowe 

centrum sterowania fontanną. Wokół budowli posadzono ponad 4 tysiące 

drzew i krzewów. Pierwszy pokaz odbył się 17 sierpnia 2013 roku                     

i przyciągnął około 10 tysięcy widzów. Wyreżyserowany przez Bogumiła 

Palewicza spektakl rozpoczął się po godzinie 21:00 i trwał 45 minut. W trzech częściach zawarty był pokaz wieczorny, Historia Muzyki 

oraz Innowacyjny Rzeszów. Fontanna multimedialna w Rzeszowie kosztowała ponad 7 mln zł. Podczas budowy zużyto 37 ton stali oraz 

440 m³ betonu. Zamontowano prawie 1600 dysz, z których woda może być wyrzucana nawet na 8m. Rzeszowska fontanna to bez wątpienia 

jedna z ciekawszych atrakcji turystycznych na Podkarpaciu. Pokazy odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Od poniedziałku do piątku 

oraz w niedzielę o godzinie: 13:00 (dla dzieci), 17:00 (pokaz dzienny), 20:00 lub 21:00 (pokaz wieczorny). W soboty: 13:00 (dla dzieci), 

17:00 (pokaz dzienny), 20:30 lub 21:00 lub 21:30 -  pokaz specjalny (zgodnie z ustalonym harmonogramem na rok 2018). 

 

 

    Poezja 

Spowiedź 
Nie zaprzeczam 
słabościom 
pochopnych myśli 
i 
zachowań 
grzesznikiem 
się bywa 
ale człowiekiem 
jest się 
do końca 
to 
dużo czasu 
by powiedzieć 
głośno 
przepraszam 

                      Janek Borcz  

Przebudzenie 
Czy 
tylko 
wystarczy żyć 
by 
wymagania 
były przyziemne 
a potrzeby 
dotyczyły 
rzeczy podstawowych 
czy 
szybować myślami 
ponad poziomy 
jako wiarołomcy 
którzy 
pozazdrościli Bogu 
budować 
zamki z piasku 
smakować 
niebieskie migdały 
z Jasiem i Małgosią 
Czerwonemu Kapturkowii 
oswoić wilka 
a 
u Królowej Śniegu 
powiedzieć 
Gerdzie i Kajowi 
że 
najpiękniejsza wiosna 
jest 
tylko w Polsce 

                             Janek Borcz 

Podwórko  

To 
w nim 
rodziło się dzieciństwo 
i 
fascynacja światem 
z 
każdym dniem więcej 
i więcej 
ponad 
igraszki piaskownicy 
z ufnością 
odwzajemniając 
uśmiech 
swoim 
by w końcu 
stać się pamięcią 
nie tylko 
rosnących wciąż drzew 
i 
samotnego trzepaka 
ale 
to już 
inna historia 
                                 Janek Borcz 

 

podkarpacie.wyjade.pl 
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