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Przekazujemy w Wasze ręce ósmy 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 

 

XII Podkarpackie Święto Niepełnosprawnych „Razem piękniej”. 19 listopada br. w sali 

widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbył się XII przegląd 

prezentacji artystycznych w wykonaniu podopiecznych Domów Pomocy Społecznej 

oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. W tym roku wzięło udział w występach na scenie 

WDK-u ok. 300 osób z 21 placówek. W swoich pokazach zaprezentowali umiejętności 

muzyczne i aktorskie, wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni i nagrodzeni. Na 

zakończenie występów odbył się bal w Klubie Bohema. Impreza rozpoczęła się od części 

oficjalnej. Wszystkich przybyłych gości powitał dyrektor WDK pan Marek Jastrzębski. 

W tej części swoje przemówienia mieli również wicewojewoda podkarpacki Lucyna 

Podhalicz i europoseł Mieczysław Janowski. W programie tegorocznego Święta 

Niepełnosprawnych znalazła się prezentacja twórczości osób malujących ustami                   

i nogami, którzy zrzeszeni są w Wydawnictwie AMUN, będącym jedynym w Polsce 

Artystów Malujących Ustami i Nogami. Wydawnictwo zajmuje się organizowaniem 

wystaw w kraju i za granicą, jak również plenerów malarskich, a promocja twórczości 

artystów polega na rozprowadzaniu ich prac w postaci kart świątecznych                                   

i okolicznościowych oraz kalendarzy poprzez direct mailing. O pracy wydawnictwa 

podczas Święta Niepełnosprawnych opowiedziała jego dyrektorka pani Dorota Bakaj. 

Podczas wernisażu przybyli artyści zaprezentowali swoją twórczość w postaci 50 prac. 

Odbyła się także prezentacja tworzenia prac na żywo, dzięki której można było 

bezpośrednio podziwiać kunszt i sprawność malarzy i rysowników                                                 

z niepełnosprawnością. Wśród artystów malujących na żywo podczas wernisażu znaleźli się: Teresa Kubas-Frys, Walery 

Siejtbatałow, Jerzy Omelczuk, Stanisław Kmiecik i Mikołaj Kastelik. Wystawę można było podziwiać w Wojewódzkim Domu 

Kultury w Rzeszowie do 30 listopada. 

 

 

Wystawa kanarków. Zwykle kojarzą się z żółtymi piórami i donośnym głosem. Kanarki mają jednak wiele 

ras, tym samym ubarwień, o czym można było się przekonać podczas Wystawy Kanarków w Rzeszowie. 

Wydarzenie odbywało się w Gimnazjum nr 1 w Rzeszowie i trwało dwa dni. - 19-20.11.2018 r. Wystawa 

organizowana jest przez Podkarpackie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych           

i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. 

 

 

     Nasze prace 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Poezja 

 

Żal 
Inny świat 
czy 
inna bajka 
jak 
ocenić ten czas 
w którym 
wszystko wirowało 
wokół Ciebie 
może 
to 
nie była 
jeszcze miłość 
może...... 
ale na pewno 
Jej jest  
nas żal  
           Janek Borcz  

Słowo na Rocznicę  
Nie spieszno mi 
mam czas 
by widzieć 
i rozumieć różnicę 
Tych 
co żyją władzą 
i Tych 
co trwają przy swoim 
że 
w Historii 
nie liczą się oklaski 
tylko 
sukcesy czynów 
na rzecz 
Naszej Najjaśniejszej 

                             Janek Borcz 

W drodze ku słońcu 

Zanikam 
blaknę 
codziennie staję się 
częścią 
przestrzeni lustra 
i 
przyszłej nicości 
nie 
omamiła mnie 
wieczność kosmosu 
dla 
tworzenia historii 
zmartwychwstania dni i nocy 
wciąż 
jestem w drodze 
ku słońcu 
ku początkowi 
bezkresu końca 
                         Janek Borcz 

 

 

      Z życia projektu 

 

Dziewiątego listopada zorganizowaliśmy kolejne wyjście do Kręgielni Galaktyka. Tym razem znając zasady 

jeszcze chętniej graliśmy w kręgle. Nowym elementem, który pojawił się podczas pobytu w kręgielni była nauka 

gry w bilard. Nasze wyjście to nie były tylko gry w kręgle i bilard ale również rozmowy przy kawie i soku, które 

stanowią integracyjną część tych spotkań. 

 

 

Dnia 29 listopada odbyły się w naszym Ośrodku Andrzejki. Wszyscy czekali na nie z wielką 

niecierpliwością. Na początku śpiewaliśmy piosenki, tzw. karaoke. Z czasem impreza się rozkręciła 

i były tańce do muzyki puszczanej przez nas. Jak to w Andrzejki nie zabrakło wróżb i zabaw z tym 

związanych. Wróżby pokazujące nam naszą najbliższą i dalszą przyszłość. Bierki rozrzucone na ziemi 

układały się w dany wzór i pokazywały nam co się zdarzy w najbliższym czasie, a dzięki sercu z 

imionami dowiedzieliśmy się kogo spotkamy. Wszyscy świetnie się bawili. Frekwencja dopisała!!! 

Mieliśmy też zaproszonych gości. Po tańcach był czas na poczęstunek, z którego wszyscy chętnie 

skorzystali. Jedliśmy karpatkę, którą sami upiekliśmy. Wszystkim bardzo smakowała. Było tak fajnie, 

że żal było się rozstać i wracać do domu. To spotkanie długo pozostanie nam w pamięci, bo nasze 

zabawy zawsze są udane. 


