
INTEGRALNI 
(Nr 6) Październik 2017 

 

Przekazujemy w Wasze ręce szósty 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 19.10.2017 roku wybraliśmy 

się do papugarni umieszczonej       

w galerii Rzeszów. W papugarni 

zamieszkało sto papug kilkunastu 

gatunków. Sala została wypo-

sażona w liczne liny, gałęzie             

i miejsca, gdzie ptaki mogą usiąść. 

Aby wejść do ptaszarni trzeba 

przejść przez matę, ściągnąć 

biżuterię i zdezynfekować ręce.    

W papugarni czekały na nas liczne 

atrakcje takie jak: karmienie 

papug, głaskanie ich, noszenie 

ptaków na rękach, robienie zdjęć, z ptakami, które siadały nam 

na głowie, dłoniach czy ramionach, pamiętając o tym, żeby nie 

używać lampy błyskowej. Papugi ochoczo przylatywały do 

ludzi i były oswojone. Każdy powoli przyzwyczajał się do 

ptaków. Dzięki nim mamy niezapomniane przeżycia. 

Uczestnicy niechętnie rozstawali się z papugami. Dodatkową 

atrakcją była możliwość obejrzenia panoramy miasta z punktu 

widokowego galerii. 

Film „Ziemia Maryi” to opowieść, która 

łączy kino religijne, film drogi, komedię            

i film dokumentalny. Twórcy filmu wyruszyli 

w podróż po całym świecie, aby spotkać się    

z ludźmi, którzy twierdzą, że doświadczyli 

bezpośredniego kontaktu z Maryją. Agent 

M.J. otrzymuje misję: odnaleźć kobietę, która 

wywiera wpływ na kolejne osoby i przez to 

dokonuje wielkich zmian w świecie. Ten film 

to śledztwo – poszukiwanie kobiety, która ma 

władzę. Adwokat Diabła (Agent M.J.) jeździ po całym świecie          

i rozmawia ze specjalnie wybranymi ludźmi. Początkowo nie 

wierzy im, gdy opowiadają, co przeżyli. To samo mówi top 

modelka i prostytutka, polityki człowiek z marginesu. Wszystkich 

palił ogień w sercu. Wszyscy chcieli porzucić swoje 

dotychczasowe życie i zacząć na nowo. Ale zacząć na nowo nie 

jest tak łatwo. Nie mieli siły. Wołali o pomoc. Coś skierowało ich 

do domu kobiety mającej moc, by zmieniać życie. Weszli. 

Rozpoczęła się lawina zmian. Jedna kobieta wywierała wpływ na 

pojedyncze osoby, a te na kolejne. Ludzie wyszli na ulice. W końcu 

były ich miliony. Świat nie był już taki sam. 
 

 

     Nasze prace 

filmweb.pl 



     Poezja 

Empatia 
Nie przechodzę 
obojętnie obok 
idę 
na wprost 
nawet 
gdy 
nie widzę 
wyciągniętej dłoni 
wiem 
że 
mogę pomóc 
nawet słowem 
Temu 
kto samotnie 
ze spuszczoną głową 
nie śmie 
spojrzeć mi twarz  
                             Janek Borcz  

Bez zaproszenia 
Rozróżniam 
poszczególne głosy 
kojarzę twarze 
znam  
nawet imiona 
właścicieli 
i 
nie wiem 
czy pamięć 
przywołuje je 
celowo 
czy 
wracają 
bez zaproszenia 
samotne 

              Janek Borcz 

Łzy 
Są słowa 
które 
kłamią 
są uczynki 
które ranią 
są ludzie 
pełni pychy 
i 
są Ci 
z Dekalogiem 
w sumieniu 
u których 
szczerość łez 
potwierdza 
prawdę życia 
                         Janek Borcz 

 

 

     Z życia projektu 

Na początku października zakończyliśmy prace w ogrodzie 

przy rabatach kwiatowych  i skrzyniach z warzywami. 

Zebraliśmy marchewkę i pietruszkę, które po własnoręcznej 

obróbce zostały zamrożone. Zostaną wykorzystane do 

przygotowywania zup i sałatek. 

Z pozostałych skrzyń powyrywaliśmy pozostałości po 

warzywach i owocach, które uprawialiśmy w poprzednich 

miesiącach. 

 

Nadal doskonalimy umiejętności kulinarne. Radzimy sobie                

w przygotowywaniu coraz bardziej skomplikowanych dań 

obiadowych oraz naszych ulubionych słodkości . 

Choć do Świąt Bożego Narodzenia pozostało 2 miesiące my 

już pracujemy pełną parą! Przygotowujemy elementy 

dekoracyjne i ozdoby z wykorzystaniem różnorodnych 

materiałów i form. Są to: tektura, patyczki, kora, mech, cekiny, 

filc, drewno, bibuła, nici. Najwięcej czasu poświęcane jest  

przygotowywaniu szopek bożonarodzeniowych i bombek. 

Nowością dla nas są bombki cotton ball. Do ich wykonania 

użyliśmy baloniki, kordonek, klej oraz ozdoby w postaci 

różnorodnych kokard. Wyszły bardzo pięknę!!! 

 


