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Przekazujemy w Wasze ręce siódmy numer 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. 

     Film / Koncert 

     Film „Dzieciaki mojej siostry na tropie złota”. 
W dniu 02.11.2016 r. 

obejrzeliśmy film pt. 

„Dzieciaki mojej sio-

stry na tropie złota”. 

Rodzeństwo Bergów 

znajduje stare zdjęcie 

brodatego poszu-

kiwacza złota. Oka-

zuje się, że to ich prz-

odek- pradziadek, któ-

ry przed laty wyemi-

grował do Kanady. 

Dzieciakom udaje się 

też odnaleźć jego cór-

kę, a swoją ciotkę An-

nę (Lone Hertz), która 

zaprasza ich do Kana-

dy. W przepięknej sce-

nerii kanadyjskich kra-

jobrazów rodzeństwo 

Bergów poddaje się gorączce złota i próbuje odnaleźć za-

gubione przed laty skarby, odkryte przez ich pradziadka. 

     Koncert „List do M” 

W dniu 29.11.2016 r. obejrzeliśmy koncert pt. „List do M”. Tym 

razem aktorzy  postanowili zaskoczyć i zaprezentować swoje 

wokalne umiejętności. Podczas występów towarzyszyli im znani 

muzycy. "Koncert dla M.” to najbardziej energetyczne wydarzenie 

muzyczne 2015 roku. Aktorzy i muzycy wspólnie zaśpiewali 

świąteczne hity, 

które są m.in. 

częścią ścieżki 

dźwiękowej fil-

mów „Listy do 

M.” i „Listy do 

M. 2”.. Na scenie 

w wyjątkowych 

aranżacjach poja-

wiła się Edyta 

Górniak, Andrzej 

Piaseczny, Grzegorz Hyży, Ania Rusowicz, Kuba Badach, Anna 

Karwan, Afromental, a także Sound’N’Grace. Aktorską scenę 

wypełnili Roma Gąsiorowska-Żurawska, Piotr Adamczyk, Tomasz 

Karolak, Marta Żmuda Trzebiatowska, Maciej Zakościelny, 

Katarzyna Bujakiewicz oraz Magdalena Lamparska. Koncert 

prowadził znany i lubiany aktor Maciej Sztur. 

 

 
 

     Poezja 

Przekora 

na moich zasadach 
Świat 
który stoi za drzwiami 
nie byłby lepszy 
ani gorszy 
tylko 
bardziej cierpliwy 
na Tych 
co mówią 
że bez Nich 
On 
by nie istniał 

                                Janek Borcz  

Poza wymiarem 

Gdzieś obok 
poza 
zasięgiem rozumienia 
istnieje świat 
na który  
czekam 
myśląc 
że tam 
zapomnę 
o Ziemi 
która 
nie spełniła 
moich oczekiwań 

                           Janek Borcz 

Temu który wie więcej 

Zawsze jesteś 
Cierpliwy 
Wiesz więcej 
Czekasz tam 
Gdzie 
Dopiero dojdę 
Milczysz 
A ja słyszę 
I widzę  
Swoje życie 
Od początku 
Co znaczą dni 
I noce 
Gdy pustka 
Jest jutrem 
A Ty 
Jesteś tylko 
Tego świadkiem 
Tylko czy aby 
                                Janek Borcz 
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     Imprezy okolicznościowe 

     Na tę zabawę czekaliśmy z wielką niecierpliwością. Wiązało 

się z nią wiele 

emocji. Mowa tu 

o zabawie An-

drzejkowej przy 

ul. Potockiego, 

czyli o wspólnym, 

miłym i cieka-

wym spędzaniu 

czasu. Nie mogło 

się obejść bez 

tańca i smako-

wicie przygo-

towanego posiłku. 

Pierwszą potrawą 

był bigos, a na-

stępnie każdy mógł skosztować ciast i sałatek, które wspólnie 

przygotowywaliśmy. Podczas posiłku wywiązały się bardzo 

ciekawe rozmowy i dyskusje. Tym bardziej, że mieliśmy 

wcześniej zaproszonych gości. Dzielili się oni z nami swoimi 

doświadczeniami. Bawiliśmy się przy dobrej muzyce i we 

wspaniałej atmosferze. Wszyscy wróciliśmy do domu pełni 

wrażeń i bardzo zadowoleni, że tak sympatycznie można spędzić 

czas wśród osób, które tak dobrze znamy. 

     W dniu 23 listopada bawiliśmy się wspólnie na Andrzejkach 

przy ul. Kraszewskiego 1. Zabawę poprowadziły Panie 

socjoterapeutki Madzia i Gosia. Podczas imprezy nie zabrakło 

takich wróżb jak: przekuwanie serca szpilką z imionami, 

malowanie farbami swojej przyszłości, wróżby pt. „Kim będę?”. 

Bardzo podobały nam się zabawy sprawnościowe z chustą 

animacyjną Klanza, w tym odbijanie balonami. Zabawa taneczna 

przysporzyła nam mnóstwo radości. Bawiliśmy się przy takich 

przebojach jak „Bałkanica” zespołu Piersi, czy „Jesteś szalona” 

w wykonaniu zespołu Boys. Hitem imprezy stał się dziecięcy 

przebój pt. „Jedzie pociąg z daleka”, przy którym nasze nogi 

same rwały się to tańca. Po energetycznej zabawie czekał na nas 

poczęstunek. Humory dopisały wszystkim uczestnikom zabawy. 
 

 


