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Przekazujemy w Wasze ręce siódmy 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 16 października 

wybraliśmy się na XVII 

Festiwal Twórczości Artysty-

cznej Uczestników WTZ „I JA 

POTRAFIĘ BYĆ AKTO-

REM”. W przedstawieniach, 

prezentowanych w Wojewódz-

kim Domu Kultury przy ul. 

Okrzei w Rzeszowie brały udział osoby niepełnosprawne z 17 

Warsztatów Terapii Zajęciowej z podkarpacia. Występy 

bardzo nam się podobały. Atmosfera podczas występów była 

sympatyczna. Dla nas dodatkową atrakcją było to, że komisji 

konkursowej przewodniczył Artur Barciś, znany aktor, którego 

na co dzień oglądamy m.in. w serialu „Ranczo”. 

Przedstawienia były różnorakie i bardzo ciekawe. Pełne 

humoru ale i takie, które dawały do myślenia. Czas na 

festiwalu minął przyjemnie i bardzo szybko. Byliśmy 

zachwyceni polotem i zaangażowaniem uczestników w każ-

dym spektaklu. 

31 października poszliśmy na 

poruszającą biografię niewi-

domego polskiego muzyka pt.: 

„Ikar. Legenda Mietka Kosza”. 

Tytułowy bohater urodził się we 

wsi Antonówka na Zamoj-

szczyźnie. W wieku 12 lat stracił 

wzrok wskutek nieleczonej i po-

garszającej się choroby oczu. 

Okazało się, że młody chłopak 

odznacza się wielkim talentem 

muzycznym. Z biegiem czasu stał 

się on wybitnym polskim 

wirtuozem jazzu. Film opowiada  

o samotności artysty, która go 

wyniszczała od środka. Muzyka 

była dla niego ucieczką i ratunkiem. Zatracał się w niej, przez co 

został wybitnym wirtuozem fortepianu. 

To już ostanie dni jakże ciepłej jesieni w tym roku. Po raz kolejny zakwitły stokrotki i mlecze, tak naprawdę kwiaty wiosenne. 

W naszym ogrodzie to już zdecydowanie jesień. Kwitną wrzosy i chryzantemy. Wraz z przyrodą my również powoli 

przygotowujemy się do chłodnych dni, które wkrótce nastaną. Posprzątaliśmy plac wokół budynku, przycięte zostały krzewy 

i drzewka owocowe (jeżyny, maliny, porzeczki, śliwy, jabłonie). To samo zrobiliśmy porządkując hortensje i inne kwiaty na 

naszych rabatach kwiatowych. Ze skrzyń warzywnych usunęliśmy pozostałości po brukselce i kalafiorze. Korzystamy jeszcze 

ze szczypiorku i natki pietruszki, które w pięknych promieniach słońca ponownie nam urosły. 

 

Nie ograniczmy się do podziwiania piękna jesieni tylko w naszym ogrodzie. Wspólnie wychodzimy do parku zbierać jej dary 

w postaci różnokolorowych liści, kasztanów czy żołędzi. Jakże kojąco wpływa na nas szelest liści pod stopami !!! :) Nasze 

zbiory wykorzystaliśmy do przygotowania jakże urokliwych prac. Kasztany służyć nam też będą jako pomoce do zajęć 

motorycznych. 

 

 

 



 

    Poezja 

Są takie miejsca 
takie jedyne 
których 
nie opuszcza czas 
raz poznane 
pozostają tajemne 
gdzie serce 
na zmianę z pamięcią 
ślą buziaki emocji 
nie pytam dlaczego 
tak długo trwa 
ta aura 
tylko 
jaka jest rola refleksji 
że  
tak chętnie wraca 
do tej magii 
i 
właśnie tam 
PS. Zapraszam do wspomnień. 

                                             Janek Borcz  

Są takie powroty gdy odlatują ptaki 
Ktoś powiedział 
To Łatwo Powiedzieć 
Kocha Się Tylko Raz 
nie oszukasz pamięci 
nosząc w sobie 
cień tej miłości 
jednym spojrzeniem 
wracasz tam 
gdzie 
to wszystko się zaczęło 
i 
wciąż 
słychać pytanie 
dlaczego ten 
ostatni pocałunek 
miał 
taki gorzki smak 

                       Janek Borcz 

Kiedy  

Tak zadane pytanie 
nie pozna odpowiedzi 
zazwyczaj 
pojawia się niespodziewane 
budząc 
chłodną refleksję 
przecież Ona 
lub On 
mogli jeszcze żyć 
to niesprawiedliwe 
później 
tylko listopadowy wieczór 
przy płomyczkach świec 
gdy 
myślami będziemy Razem 
sprawi 
że 
staniemy się jednością 
Nadziei 
a to wszystko 
co było 
lub będzie 
nie okaże się złudzeniem 
                                         Janek Borcz 

 

 

    Nasze prace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Wydarzenia kulturalne w mieście 

“ Najazd Awangardy na Rzeszów” – wieczór poetycki 

w Teatrze Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 
Już po raz siódmy mogliśmy prze-

nieść się w świat poezji słuchając 

pięknych wersów poezji podkar-

packich poetów. Jednym z poetów 

prezentujących swoją twórczość był 

Janek Borcz, członek naszego 

Stowarzyszenia. Tym bardziej było 

nam miło uczestniczyć w tak donio-

słym wydarzeniu. Jak co roku o godz. 

19.03 zebraliśmy się w Teatrze im. 

Wandy Siemaszkowej, w tym roku 

była to Galeria Szajny. Piękny 

wystrój, przygaszone światło lamp, ognie świec wprowadzało 

nas w klimatyczny nastrój wieczoru. Spotkanie było dobrym 

pretekstem do dyskusji na temat kształtu współczesnej poezji, 

poznania rządzących nią nurtów i tendencji. Na scenie 

zaprezentowane zostały wiersze najlepszych poetów Podkar-

pacia, od debiutantów po nazwiska doceniane i nagradzane na 

ogólnopolskim rynku wydawniczym. Gospodarzem wieczoru 

był poeta, autor artykułów naukowych i felietonów dr Sta-

nisław Dłuski. Wiersze prezentowane były przez aktorów 

„Siemaszki” – Mariolę Łabno-Flaumehaft i Wojciecha 

Kwiatkowskiego. Oprócz poezji napawaliśmy się dźwiękami 

muzyki, do której interpretację utworów z repertuaru Marlene 

Dietrich przedstawiła Mariola Łabno-Flaumenhaft. Był to 

niezapomniany wieczór. Już dziś czekamy na kolejną edycję  

w przyszłym roku. 

Razem Piękniej 2019 
W dniach 28-29 października 2019 roku w Wojewódzkim Domu 

Kultury odbyło się XIII edycja Podkarpackiego Święta Niepeł-

nosprawnych „Razem Piękniej”. Było to niecodzienne święto 

radości i integracji, gdyż wszyscy niepełnosprawni artyści są dla 

nas bardzo ważnymi przyjaciółmi, którzy wzbogacają o nowe 

światło i kolory nasz codzienny, niekiedy szary świat. Pierwszego 

dnia odbyły się warsztaty „Terapia poprzez sztukę – muzyka, teatr, 

taniec”, które skierowane były do osób pracujących z osobami 

niepełnosprawnymi. Ponadto w sali widowiskowej zaprezen-

towano wystawę pokonkursową twórczości osób niepełno-

sprawnych pt. „Podróże moich marzeń”. Wręczono nagrody 

laureatom konkursu.  

Drugiego dnia odbyły się prezentacje artystyczne w wykonaniu 

podopiecznych DPS i WTZ z Podkarpacia. Niemałą atrakcją był 

„Koncert dla przyjaciół” podczas którego pooglądać mogliśmy 

osoby tańczące na wózkach, posłuchać muzyki operetkowej oraz 

popisów instrumentalnych. 
 


