
INTEGRALNI 
(Nr 2) Maj 2019 

 

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

     Z życia projektu 

W dniu 29.05.2019 roku wy-

braliśmy się na projekcję filmu pt 

„Aladyn”. Film opowiada o Ala-

dynie – ulicznym złodzieju, który 

odnajduje magiczną lampę,          

w której uwięziony jest Dżin. 

Dżin wszelkimi możliwymi „ma-

gicznymi” sposobami stara się 

pomóc Aladynowi zdobyć serce 

pięknej księżniczki. Akcja filmu 

jest dość wartka, widać wpływ 

bollywoodzkiego kina – możemy 

podziwiać wiele musicalowych 

scen. Wielobarwny, z pięknymi 

kostiumami, idealny na rodzinne 

popołudnie. 

 

Jak co roku pamiętaliśmy o święcie naszych najbliższych - 

mamach i tatach. Własnoręcznie przygotowaliśmy kartki z ży-

czeniami, które w dniu ich święta wręczyliśmy w domach. 

Rodzice byli ogromnie zaskoczeni i nie kryli radości i wzru-

szenia, które im sprawiliśmy. 

 

 

Maj to czas wysiewu warzyw i sadzenia kwiatów. W donicach kwiatowych posadziliśmy bratki, natomiast w skrzynie – 

rzodkiewkę, brukselkę, pietruszkę, kalafior, marchewkę, koperek i cukinię. Z uwagą będziemy obserwować co się będzie działo 

z nasionami (czy wykiełkują) w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi – długotrwałe opady deszczu. Są 

już duże owoce truskawek, które niebawem będziemy zbierać i wykorzystamy do przygotowania deserów lub kompotów. 

 

 

 

 

 

 



    Poezja 

Historia która nie ma końca 
nie jest historią 
Czekam na Ciebie 
patrzę na Ciebie 
to 
zwykła fotografia 
zaklęta pamięć 
wciąż istniejesz 
jak 
by to było wczoraj 
ja 
nie liczę dni 
liczę noce 
i 
nie znam 
ich końca 

                Janek Borcz  

Zauroczenie 
Jestem w środku 
tej myśli 
razem 
oczekujemy akceptacji 
spojrzenia 
słów 
i 
gestu dłoni 
to 
taka szczerość chwili 
by 
zatrzymany czas 
wypełnił się 
nadzieją 
o wielkim początku 
pamięci 
              Janek Borcz 

Znaczenie 
Gdy myśli 
których 
początku 
nie pamiętam 
uznały 
że 
rozumię 
co znaczy 
mierzyć siły 
na zamiary 
stałem się 
odpowiedzialnym 
a 
mój pobyt 
tu i teraz 
nie jest już 
bez znaczenia 
                            Janek Borcz 
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     Wydarzenia kulturalne w mieście 

Święto Paniagi. 
Dzień 3 maja w Rzeszowie tradycyjnie świętowany był jako 

Święto Paniagi – czyli ulicy 3 Maja, najstarszej ulicy w mieście 

(dawniej ul. Pańskiej, nazywanej przez mieszkańców Paniagą). 

W tym roku Święto Paniagi  zorganizowane zostało po raz 

szesnasty, a motywem przewodnim była Chorwacja i miasto 

Split, z którym Rzeszów podpisał umowę o partnerstwie            

w 2018 roku. Z okazji Święta Paniagi jak co roku na 

mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji kulturalnych, 

rozrywkowych i muzycznych. Mieszkańcy Rzeszowa mogli 

podziwiać występy artystyczne na czterech scenach, zobaczyć 

kilkanaście wystaw i pokazów, wziąć udział w warsztatach, 

spotkaniu literackim oraz sprawdzić jakie produkty 

przygotowali i przywieźli ze sobą kupcy, którzy wystawili się 

na Jarmarku Rękodzieła i Produktów Regionalnych. 

 

Juwenalia Rzeszowskie – przekazanie klucza do 

miasta, przemarsz ulicami Rzeszowa 
9 maja koncertowy 

Finał Rzeszowskich 

Juwenaliów jak co ro-

ku rozpoczął się na 

rzeszowskim Rynku 

otwarciem przez wła-

dze miasta oraz Rek-

torów Politechniki 

Rzeszowskiej, Wyż-

szej Szkoły Prawa         

i Administracji, Wyż-

szej Szkoły Informa-

tyki i Zarządzania oraz 

Wyższej Szkoły Inży-

nieryjno Ekonomi-

cznej przekazaniem 

studentom symbolicz-

nego klucza do bram miasta przez prezydenta Tadeusza 

Ferenca. Żacy przejęli władzę w Rzeszowie na czas 

juwenaliów. Następnie zgromadzeni na Rynku w Rzeszowie 

studenci, przebrani w zabawne stroje, w barwnym korowodzie 

przeszli ulicami na miasteczko Politechniki Rzeszowskiej. 

Tam na dobre rozpoczęły się 26 Rzeszowskie Juwenalia.          

W programie tegorocznej imprezy na uczestników czekały 

liczne koncerty, wielkie grillowanie, park rozrywki, tor 

gokartowy oraz wiele innych atrakcji. Na scenie głównej 

zobaczyliśmy m.in. Sławomira, Krzysztofa Cugowskiego, 

Lady Pank, Noocnego Kochanka, Pięknych i Młodych, 

Happysad czy O.S.T.R. Na scenie klubowej zaprezentowali się 

m.in.: DJ Cristov, Kyde, Cold One. Na scenie Pewex wystąpili 

m.in.: Chwytak & Dj Wiktor, DJ Silver, Ramzes i Mariola oraz 

Baciary  

Carpathia Festiwal 
W dniach 17 – 19 maja w Rzeszowie odbyła się jubileuszowa 

piętnasta edycja „HARTBEX Carpathia Festival” 

Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 2019. W tym roku do 

udziału w HARTBEX Carpathia Festival napłynęła rekordowa 

ilość zgłoszeń. Finaliści walczyli o nagrodę Grand Prix                       

w wysokości 15.000 zł, pamiątkową statuetkę i zaproszenie do 

udziału w przyszłorocznej edycji Festiwalu, a także o nagrody za 

I, II i III miejsce oraz nagrody specjalne: za najlepszą kompozycję 

i dla największej osobowości scenicznej.  

 

Uczestnicy mieli okazję zdobyć również prestiżowe nagrody 

ufundowane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, Stowarzyszenie 

Autorów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno – 

Muzycznych SAWP w Warszawie, Związek Polskich Autorów         

i Kompozytorów ZAKR w Warszawie – Kryształowy Kamerton 

oraz nagrodę finansową Fundacji im. Krzysztofa Dzikowskiego      

w Warszawie. Podczas festiwalu odbyło się wiele atrakcyjnych 

wydarzeń skierowanych do osób w każdym wieku. 

Konferansjerami byli: Ilona Małek – dziennikarka i prezenterka 

TVP 3 Rzeszów oraz Mateusz Szymkowiak – dziennikarz i pre-

zenter TVP 2, reporter programu „Pytanie na śniadanie”, 

współprowadzący programu kulturalnego „Lajk!”. 18 maja, 

wydarzenia festiwalowe zainaugurował koncert Ani „AniKi” 

Dąbrowskiej – uczennicy Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, 

zwyciężczyni drugiej edycji muzycznego talent show TVP 2 „The 

Voice Kids” oraz najmłodszych artystów CSW Rzeszów. 

Następnie odbyły się przesłuchania konkursowe 

zakwalifikowanych uczestników oraz obrady jury. Po uroczystym 

otwarciu festiwalu odbył się wyjątkowy koncert pt. „Serca 

gwiazd”, w którym wystąpiły: Halina Frąckowiak – gość 

honorowy festiwalu oraz artyści Centrum Sztuki Wokalnej                  

w Rzeszowie. Halina Frąckowiak jest jedną z największych 

artystek polskiej sceny muzycznej. Podczas tego koncertu 

wykonała swoje najpopularniejsze przeboje takie jak m.in. 

„Papierowy księżyc”, „Serca gwiazd”, „Bądź gotowy dziś do 

drogi”, „Tin Pan Alley”. Artystom towarzyszyła Orkiestra 

Festiwalowa pod kierownictwem Tomasza Filipczaka – pianisty, 

aranżera i kompozytora, kierownika muzycznego wielu produkcji 

telewizyjnych. Gościem specjalnym festiwalu był Krzysztof 

Dzikowski – tekściarz i autor znanych, lubianych polskich 

przebojów takich jak m.in. „Ciągle pada”, „Tak bardzo się 

starałem”, „Anna Maria”, „Dozwolone do lat osiemnastu”, 

„Gondolierzy znad Wisły” i wielu innych. 19 maja wystąpiła 

gwiazda tegorocznej edycji – Michał Szpak, jeden z największych 

idoli młodego pokolenia. W krótkim recitalu zaprezentowała się 

również Neringa Siaudikyte z Litwy – laureatka Grand Prix XIV 

Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Carpathia Festival” – 

Rzeszów 2018. Wieczorem odbył się Koncert Laureatów                        

i wręczenie nagród przez przedstawicieli sponsorów, gości 

festiwalu, organizatorów, jurorów oraz fundatorów nagród. 
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