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

     Wydarzenia kulturalne na terenie miasta 

Dnia 17 listopada 2017 

roku wybraliśmy się do 

Kina ZORZA na film pt.: 

Listy do M. 3. Reży-

serem tej wysokobudże-

towej realizacji jest 

Tomasz Konecki twórca 

takich hitów jak Lejdis 

czy Testosteron. Głów-

nymi bohaterami tego 

romantyczno - świątecz-

nego filmu są Tomasz 

Karolak jako Mikołaj 

Mel oraz Agnieszka 

Dygant, Piotr Adamczyk 

i Wojciech Malajkat. 

Historia tego filmu po-

kazuję nam jak wielka 

jest potęga miłości, nadziei, wybaczenia i wiary. W ,,Listy do 

M3” możemy zobaczyć jakie chwilę przeżywają bohaterowie 

w ten jeden magiczny świąteczny dzień. Podopieczni                    

z zaciekawieniem śledzili losy bohaterów ekranizacji.  

17 listopada 2017 roku w Rze-

szowskim Domu Kultury filia 

Pobitno zorganizowany został 

XIV Podkarpacki Festiwal 

Piosenki Dziecięcej i Młodzie-

żowej Na Skrzydłach Muzyki. 

Byliśmy jego uczestnikami. 

Uczestników oceniło trzy-

osobowe Jury w składzie: 

Kasia Popowska, Patrycja Za-

rychta oraz Arek Kłusowski. 

Honorowy Patronat nad festi-

walem sprawował Prezydent 

Miasta Rzeszowa, Marszałek 

Województwa Podkarpac-

kiego oraz Wojewoda Podkar-

packi. Festiwal „Na Skrzyd-

łach Muzyki” skierowany był do uzdolnionych młodych woka-

listów w wieku 7 – 18 lat. Głównym celem imprezy jest popu-

laryzacja polskiej muzyki rozrywkowej i jej twórców wśród dzieci 

i młodzieży, jak również pomoc młodym wokalistom w rozwijaniu 

zainteresowań i osiągnięć artystycznych. 

 

     Nasze prace 
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     Poezja 

Pamięć 
Gdy wspomnienia 
nachodzą nocami 
i przeszłość 
staje się bliska 
jak  
spojrzenie przez ramię 
a czas 
sam przestawia datę 
w 
znajomym zegarze 
to 
już wiem 
że sen 
długo będzie czekał 
na moje oczy 

                        Janek Borcz  

Baśń 
Nie realne są 
tylko 
nie napisane baśnie 
te 
o szczęśliwym zakończeniu 
już znamy 
a 
o tych 
co żyją w marzeniach 
i  
zadają kłam 
że 
dotyczą dzieciństwa 
coś wiem 
dlatego każda noc 
jest treścią 
tej jedynej 
z tysiąca 

              Janek Borcz 

Iluzja 

Jeżeli myślisz 
że 
przegrana 
Ciebie nie dotyczy 
przecież 
masz względy 
bogatej wyobraźni 
to wiedz 
złudzenie świadomości 
towarzyszyć Ci będzie 
dopóki 
nie usłyszysz 
są nowi 
młodsi 
i to 
przerwie 
Twoją iluzję istnienia 
                                        Janek Borcz 

 

 

     Z życia projektu 

Jak co roku została zorganizowana u nas 

zabawa Andrzejkowa. Obchodzona jest 

ona w Polsce od kilku pokoleń, nie traci na 

popularności, choć trwa, nieco w cieniu 

nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

Ten dzień jest zarówno początkiem jak         

i końcem roku liturgicznego. Andrzejki są naszą ostatnią okazją 

do hucznych zabaw. Podczas naszej imprezy można było 

skorzystać z licznych gier i zabaw takich jak np.: wylewanie 

wosku na zimną wodę przez ucho od klucza dzięki, któremu 

mogliśmy się dowiedzieć z zastygłej masy co nas czeka               

w najbliższej przyszłości, losowanie osoby, którą spotkamy       

w najbliższym czasie. Oczywiście nie obyło się bez zabawy 

tanecznej i konkursów z nagrodami, w których można było 

wygrać wróżbę. Pod koniec zabawy każdy miał możliwość 

skorzystania z poczęstunku i odpoczynku. To była udana 

zabawa! 

W bieżącym miesiącu zos-

tały zorganizowane war-

sztaty fotograficzne. Cie-

szyły się dużym zaintere-

sowaniem. Zaczęły się od 

wprowadzenia teoretycz-

nego. Pod okiem pani 

Marty uczyliśmy się 

obsługi aparatów cyfro-

wych, ustawiania parametrów do wykonywania zdjęć                  

w pomieszczeniach i plenerze, przenoszenia zdjęć z aparatu do 

komputera, obróbki zdjęć. Wspólnie wybieraliśmy się w teren 

i fotografowaliśmy nasze najbliższe otoczenie. Następnie 

wykonane fotografie przenosiliśmy do komputera                             

i wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną poddawaliśmy je 

obróbce. 

 


