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Przekazujemy w Wasze ręce siódmy 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 

Pożegnanie lata – koncert melodii operetkowych. Tak piękne 

lato, jakie mieliśmy w tym roku zasługiwało na odpowiednie 

pożegnanie! Z tej okazji 7 października o godz. 17.00 na 

rzeszowskim Rynku odbył się koncert melodii operetkowych    

i musicalowych pt. „Pożegnanie lata” w wykonaniu artystów 

rzeszowskich: Aleksandry Szymańskiej – sopran i Jakuba 

Kołodzieja – tenor. 

Przy fortepianie towarzyszyła im Aneta Czach. Ponadto swoim 

tańcem uświetniali koncert: Marzena Dudek i Mateusz 

Ostrowski. Całość poprowadził dyrektor Rzeszowskiego 

Teatru Muzycznego „Olimpia”, znany rzeszowski muzyk            

i animator kultury Andrzej Szypuła. W programie 

zaprezentowano najpiękniejsze arie i duety z operetek 

Franciszka Lehara i Emmericha Kalmana, fragmenty ze 

znanych musicali, pieśni neapolitańskie, a także przedwojenne 

polskie piosenki. Usłyszeliśmy znane i lubiane utwory, m.in. 

„W starym kinie”, „Jesienne róże”, „Besame mucho”, 

„Sunrise, Sunset” czy „Funikuli, funikula” i wiele innych,           

a wszystko w nastroju kończącego się lata i nadchodzącej 

złotej jesieni. 

 

Już po raz XVIII 14 października w całej Polsce 

obchodzono Dzień Papieski. Wydarzenie to 

przypada w niedzielę poprzedzającą rocznicę 

wyboru Karola Wojtyły na papieża i ma na celu 

propagowanie nauczania papieskiego oraz 

zbiórkę pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej 

młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin 

tzw. budowanie „żywego pomnika Jana Pawła 

II”. Tegoroczny Dzień Papieski przebiegał pod 

hasłem: „Promieniowanie ojcostwa”. Główne uroczystości miały 

miejsce w Katedrze Rzeszowskiej i w Parku Papieskim, gdzie 

dziękowano za dar św. Jana Pawła II w 40. rocznicę jego wyboru 

na papieża. Obchody zakończył koncert Papieski w wykonaniu 

Niny Nowak i Zespołu Muzyków Polskiego Radia i Telewizji 

 

25 października o godzinie 19:03          

w foyer Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej odbyła się VI edycja 

Najazdu Awangardy na Rzeszów.        

W ramach spotkania zaprezentowane 

zostały utwory najlepszych poetów wszystkich pokoleń z całego 

Podkarpacia. Wydarzenie to zadomowiło się już w Rzeszowie, jest 

stałym elementem życia kulturalnego miasta i dobrą okazją do 

zapoznania się z twórczością lokalnych poetów. Stanowi dobry 

pretekst do dyskusji na temat kształtu współczesnej poezji, 

poznania rządzących nią nurtów i tendencji. 

Impreza, mająca za zadanie promować poezję podkarpackich 

twórców, jest organizowana przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej 

we współpracy z Klubem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich               

w Rzeszowie oraz z Sekcją Twórczości Literackiej Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Gospodarzem wieczoru był dr Stanisław Dłuski. 

Wiersze zostały zaprezentowane przez aktorów Teatru – Annę 

Demczuk i Marka Kępińskiego. Tego wieczoru usłyszeliśmy także 

pianistkę Julię Annę Ulman.. 

 
 

     Nasze prace 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      Poezja 

 

Tacy sami 
Na pozór 
nie różni Nas 
wiek 
płeć 
i świadomość potrzeb 
tylko 
niecierpliwość 
która sprawia 
że 
gubią się myśli 
czego 
oczekuję od dziś 
a 
najdalej jutra 
nie zważając 
na kolejność 
łaskawości losu 

                      Janek Borcz  

Jesień 
Teraz 
gdy zmierzch 
pojawia się 
przed czasem 
widać 
że 
to już jesień 
kolorowe 
korony drzew 
przerzedzają 
zimne noce 
a liście 
które szeleszczą 
pod nogami 
potwierdzają 
odejście lata 
                  Janek Borcz 

Rozważanie płomieniem znicza 

Na przekór przemijania 
zaprzeczając 
śmierci powiek 
wraz 
z 
płomieniem pamięci 
wracam 
do Tych 
którzy już wiedzą 
Komu 
byli potrzebni 
i dlaczego 
musieli się spieszyć 
                                Janek Borcz 

 

 

    Z życia projektu 

 

W dniu 04.10.18 r. wybraliśmy się do kina na film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” Jest to film który 

powstał na podstawie kultowej książki Arkadego Fiedlera. Polscy piloci początkowo niedoceniani                         

i wyśmiewani, stają się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF) tworzą 

elitarną jednostkę – Dywizjon 303, który nie ma sobie równych. W czasach, gdy każdy dzień mógł być 

ostatnim, nie wahali się wykonywać ewolucji powietrznych na granicy szaleństwa. Nikt nie latał tak jak oni. 

Ich ponadprzeciętne umiejętności i niezwykły patriotyzm mogą być przykładem dla kolejnych pokoleń 

Polaków, czym jest prawdziwe bohaterstwo. Film opowiada nie tylko o spektakularnych akcjach, w których 

brali udział podczas Bitwy o Anglię, ale pokazuje również ich życie prywatne. Kogo kochali, kogo stracili      

i za kim tęsknili.  

 

 

 



 

Dziesiątego października  spotkaliśmy się w kręgielni 

Galaktyka. Wynajęliśmy tor na dwie godziny. 

Każdy miał okazję rzucić parę razy kulą. Niektórzy z nas byli 

w kręgielni pierwszy raz. Atmosfera sprzyjała zdrowej, 

przyjaznej i pełnej radości rywalizacji. Bawiliśmy się świetnie. 

Jednym szło trochę lepiej innym gorzej, ale nie to było 

najważniejsze, liczyła się dobra zabawa. Był to niepowtarzalny 

czas na integrację i wspólne wyjście gdzieś razem. Te miłe 

chwile będziemy wspominać jeszcze długo. 

Dnia 18 października 2018 

roku mieliśmy okazję 

wybrać się na fascynujący       

i pełen przygód film pt.: 

„Hotel Transylwania 3” 

Część trzecia skupia się 

głównie na Hrabi Draculi         

i jego rozterkach miłosnych. 

Tęsknota za zmarłą żoną 

Księcia Ciemności przybiera 

na sile. Córka w wyniku 

nieporozumienia myślała, że 

stan jej ojca wynika z prze-

męczenia, więc wybrali się 

razem w rejs, na którym 

Hrabia poznał swój obiekt 

westchnień, kapitana statku. 

Niezmiennie od trzech części morał filmu jest taki, iż nie ważne 

jacy jesteśmy na zewnątrz, czy też skąd pochodzimy, ale jakimi 

jesteśmy wewnątrz.  

 
 

24 października wybraliśmy się na wystawę obrazów do Wojewódzkiego Domu Kultury. Składała się ona                   

z akwareli, których autorami byli nie tylko podkarpaccy artyści, ale również pochodzący z województw 

lubelskiego i podlaskiego Jedną z autorek malowideł była nasza koleżanka z Ośrodka przy ul. Potockiego. 

Wystawiła trzy barwne akwarele. Nam wszystkim bardzo się one podobały. Byliśmy zgodni, że warto było 

zobaczyć tę wystawę. 

 


