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Przekazujemy w Wasze ręce czwarty 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. 

     Teatr/ Film/Wystawy 

W dniu 4.08.2017 wyszliśmy 

do kina na film pt. „Mała 

wielka stopa” - gdzie boha-

terem filmu jest mały 12 letni 

chłopiec – syn legen-darnej 

Wielkiej Stopy. Chło-piec ma 

bujną czuprynę, nie ma 

przyjaciół, i na domiar złego 

musi sobie radzić z za-

czepkami kolegów ze szkoły. 

Życie Adama nabiera nowych 

barw w momencie, gdy z jego 

ciałem zaczynają się dziać 

dziwne rzeczy -  błyskawicz-

nie odrastające włosy, czuły 

słuch i przerost stóp. Adam dowiaduje się, że jego ojciec żyje 

i do tego jest legendarną Wielką Stopą. Chłopiec wyrusza by 

go odnaleźć. Bohater w swojej przygodzie poznaje krnąbrnego 

szopa pracza, który więcej gada niż myśli, słodkiego – z pozoru 

groźnego niedźwiedzia. Wielka Stopa bywa trochę 

nieokrzesany. Ma ogromną siłę, która pozwala mu z łatwością 

rzucać całymi drzewami czy nawet głazami. Jest zwinny, 

potrafi przemierzać leśne knieje, skacząc z głazu na głaz              

i wspinać się błyskawicznie na najwyższe drzewa. W fil-mie 

zostało ukazane relacje pomiędzy ojcem i syna. Tworzą oni 

zgrany duet, gdzie obydwoje nawzajem się uzupełniają. 

W dniu 14.08.2017 r wybra-

liśmy się do kina na film pt.          

„ Zawsze jest czas na miłość.” 

Film opowiada o świeżo 

upieczonej wdowie, która zos-

tała sama. Jej mąż zostawił za 

sobą kilka nieprzyjemnych 

tajemnic, a tak-że spore długi. 

Emily otoczona jest „pseudo” 

przyjaciółmi, z którymi przy-

jaźniła się gdyż mieszkały           

w jednej kamienicy. Pewnego 

dnia dostrzega bezdomnego 

mężczyznę, padającego ofiarą 

napaści. Wzywa policję. Oka-

zuje się, że pobitym czło-

wiekiem jest pustelnik, który zbudował domek, z tego co znalazł  

w okolicy i prowadził samowystarczalne życie – uprawiał 

warzywa, łowił ryby w stawie. Kiedy okazało się, że działka jest 

położona w bardzo ciekawym i pięknym miejscu, pojawił się 

deweloper, który zdecydował postawić apartamentowiec. W filmie 

zostaje ukazana walka Donalda oraz Emily o  miejsce, gdzie przez 

kilkanaście lat był dom bohatera. Dowiódł on przed sądem, że 

mieszka tam od kilkunastu lat. Sąd zdecydował, że ziemia, poprzez 

zasiedzenie należy do niego. W filmie została pokazana dojrzała 

miłość, która chwyta za serce i podnosi na duchu. 

     Nasze prace 



     Poezja 

Szansa 
Być może 
to jedyna taka 
okazja w życiu 
czy  
tylko trud 
oczekiwania 
wraz z Nadzieją 
która 
złagodzi rozczarowanie 
gdy zwątpienie 
żalem ogarnie oczy 
to Ona 
jak Feniks 
z uporem 
budzi odwagę myśli 
że jeszcze warto 
kolejny raz 
Jej zaufać 

                          Janek Borcz  

Powroty 
Na początku 
sam dla siebie 
jestem niespodzianką 
uczę się 
rozumieć 
mój mały świat 
i tego 
co później będzie 
jeszcze nie wiedząc 
żę 
często 
będę wracał 
do 
bezpiecznego dzieciństwa 
które 
stanie się azylem 
dla zaistniałej prawdy 
i możliwości 
                                Janek Borcz 

Byliśmy razem 
Nie oczekuję 
potwierdzenia 
że Ktoś 
współuczestniczy 
z treścią wierszy 
w których 
jestem obecny 
a jeżeli tak 
to 
przez chwilę 
byliśmy razem 
a to 
dla mnie 
wiele znaczy 
                          Janek Borcz 
 

     Z życia projektu 

Sierpień to już pełnia prac w ogrodzie w ramach zajęć 

hostikuloterapii. Do przyrządzania sałatek korzystamy z włas-

nych warzyw. Natomiast owoce wykorzystujemy do deserów    

i kompotów. 

Po przekwitnięciu kwiatów zmodyfikowaliśmy skalniak               

i donice kwiatowe. Podłoże skalniaka wyłożyliśmy flizeliną, 

którą otoczyliśmy obrzeżem i kamieniami. 

Część kwiatów została. Pozostałe miejsce zagospodarowane 

będzie zgodnie z wspólnie przygotowanym planem nasadzenia. 

Modyfikacji uległy też truskawki.  

Usunęliśmy stare 

krzaczki zaś nowe 

sadzonki posadzi-

liśmy w skrzynie. W 

donicach w miejsce 

bratków posadzili-

śmy begonie drobno-

kwiatowe.  

Jak zawsze bardzo chętnie korzystaliśmy z wydarzeń 

kulturalnych organizowanych w naszym mieście. Złożyły się 

na nie: Rajd  rzeszowski, koncert zespołu T. Love w Parku 

Papieskim, koncert "Elvis Festival" na rzeszowskim Rynku. 

Rajd rzeszowski w tym roku organizowany był już po raz 26 

przez Automobilklub Rzeszowski. 96 załóg z Polski                       

i kilkunastu krajów zgłosiło się do startu. Zawody rozgrywane 

były w piątek i sobotę. My uczestniczyliśmy w ceremonii 

otwarcia, która miała miejsce w dniu 03.08.17  r. przy centrum 

handlowym Millenium Hall. 

W ramach trzydniowych Diecezjalnych Dni Młodych 18.08.17 

r. na scenie w Parku Papieskim wystąpił zespół T.LOVE. 

Koncert był zwieńczeniem drugiego dnia katechez, spotkań          

z drugim człowiekiem.  
Koncert "Elvis Festival" odbył się po raz pierwszy na 

rzeszowskim Rynku.  

Na scenie prezentowano najbardziej znane utwory artysty, zaś 

na płycie Rynku zobaczyć mogliśmy np. samochody „z epoki 

Elvisa”. Koncert był upamiętnieniem 40 rocznicy śmierci 

artysty. Utwory Presleya prezentowali m.in. Paweł Bączkowski 

&The Gold Country & The Roll Band, Vinyl Rhythm i Elvis 

Metal King. Występom towarzyszyła wystawa fotograficzna 

„Elvis on stage”. 
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