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Przekazujemy w Wasze ręce szósty 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 

Otwarcie salonu Yamaha Rzeszów – koncert zespołu Tides 

From Nebula. Przez całą sobotę, 1 września, trwały imprezy 

związane z otwarciem salonu marki Yamaha Rzeszów przy ul. 

Ludwika Chmury obok salonu Harleya Davidsona. Dzień 

otwarcia salonu składał się z dwóch części: uroczystego 

otwarcia i towarzyszących mu wydarzeń w ciągu dnia pod 

salonem oraz koncertów wieczorem na rzeszowskim Rynku. 

W ramach otwarcia salonu odbyło się Yamaha Custom Show, 

czyli konkurs na najlepiej spersonalizowany motocykl 

japońskiej marki. Główną nagrodą był weekend darmowej jady 

testowej modelem Niken (pierwszy na świecie seryjny 

motocykl trójkołowy) wraz z opłaconym pobytem w 

luksusowym hotelu Arłamów. Przez cały dzień trwał piknik       

z elementami kultury japońskiej oraz prezentacją pojazdów 

Yamahy. Dla fanów motocykli przewidziano pokaz 

najnowszych modeli Yamaha, w tym rewolucyjny Niken, 

prezentację aplikacji MyGarage, która za pomocą 

konfiguratora 3D umożliwia stworzenie własnego motocykla 

marki Yamaha. Nie zabrakło koncertów. Podczas otwarcia 

salonu Yamahy zagrały zespoły RockAway i Brown. O 18:30 

impreza przeniosła się na rzeszowski Rynek. O 20:30 na scenie 

na japońskich bębnach zagrał zespół Amaterasu a po nim  

rozpoczął się koncert Tides From Nebula. Zespół powstał         

w 2008 roku. Dotychczas zagrał ponad 800 koncertów. TFN 

jest uważany za jeden z czołowych zespołów z gatunku 

instrumentalnego rocka w Europie, zagrał trasę koncertową      

w Indiach, gdzie był główną gwiazdą festiwalu 

zorganizowanego na sławnym torze F1 w Greater Noida.  

Zespół współpracował ze Zbigniewem Preisnerem, słynnym 

kompozytorem muzyki filmowej, z którym w 2011 roku 

wspólnie nagrali album „Earthshine”. TFN jest znany z bardzo 

żywiołowych występów okraszonych spektakularną oprawą 

świetlną. Rzeszowski koncert był wyjątkowy, dlatego, że Tides 

From Nebula w tym roku obchodzą 10-lecie działalności oraz 

skupiają się na pisaniu piątej płyty zespołu. 

 

Z okazji obchodów 70-lecia Komunikacji Miejskiej w Rzeszowie, 

29 września na rzeszowskim Rynku odbył się piknik 

“Multimodalność po rzeszowsku” oraz koncert zespołu Piersi. 

Piknik rozpoczął się o godz. 15.00. Na Rynku zaprezentowały się 

młode zespoły wokalne, taneczne i akrobatyczne, m.in. Zespół 

Tańca Ludowego Rzeszowianka, Pracownia wokalna Dominiki 

Kindrat, Pracownia wokalna Anny Olszewskiej, Zespół Taneczny 

Form Nowoczesnych IMPET, Wywrocki Dzieciom. Organizatorzy 

przygotowali również atrakcje dla dzieci i dorosłych: gry                      

i konkursy z zakresu wiedzy o transporcie publicznym                            

i bezpieczeństwie ruchu drogowego, pokaz zabytkowych 

autobusów – zostały one ustawione na ul. Słowackiego, a także 

wystawę zdjęć związanych z historią komunikacji miejskiej. 

Gwiazdą wieczoru był zespół Piersi, znany m.in. ze swojego 

wielkiego hitu “Bałkanica”. Po koncercie odbył się pokaz 

sztucznych ogni. Również 29 września został otwarty Dworzec 

Lokalny przy ul. Towarnickiego. 

Uroczystość otwarcia uświetniła występ Dziewczęcej Orkiestry 

Dętej. Po otwarciu była możliwość zwiedzenia placu dworcowego, 

budynku dworca, obejrzenia wystawy zdjęć oraz zabytkowych 

przedmiotów związanych z komunikacją miejską. 
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      Poezja 

Modlitwa 
Ojcze Nasz 
Ty 
który 
tworzysz życiorysy 
i 
oczekujesz ich spełnienia 
najlepiej wiesz 
gdzie 
czeka zwątpienie 
proszę spraw 
abym nie stchórzył 
szukając 
dróg na skróty 
i mężnie 
wypełnił Twoją wolę 

                             Janek Borcz  

Marzenie 
iluzja 
bańka mydlana 
czy czas 
spadającej gwiazdy 
nie ważne 
to 
radość 
oczekiwania 
takie 
małe Coś 
co sprawia 
że życie 
pomimo 
słabej wiary 
staje się kolorowe 

                        Janek Borcz 

Kochanek 

Wierny kochanek 
zawsze wraca 
nawet 
nie proszony 
znajdzie 
taki moment 
by wrócić 
wypełniony pragnieniem 
tęsknoty 
nigdy 
jako natręt 
tylko swój 
zauroczony 
miłością Bieszczad 
                                Janek Borcz 

 

     Nasze prace 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Z życia projektu 

Dnia 6 września 2018 roku udaliśmy się na coroczną, już XX, 

Olimpiadę dla osób niepełnosprawnych. 

Wydawało się, że przez pochmurną pogodę zawody będą wręcz 

niemożliwe. Najwyraźniej jednak Dyrektor Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej KS. Stanisław Słowik załatwił, wiadomo u 

Kogo, sprzyjającym rozrywkom aurę. Wszystko zaczęło się od 

uroczystej Mszy św. w Kościele Garnizowym pw. MB 

Królowej Polsk. Mszy przewodniczył ks. biskup Jana Wątroba. 

Później udaliśmy my się hucznym pochodem wraz z orkiestrą 

na stadion Podhalańczyk. Mieliśmy okazję uczestniczyć             

w licznych konkurencjach takich jak: rzut podkową, rzut do 

celu czy też biegi. Na zakończenie Olimpiady wszystkim 

uczestnikom wręczono złote medale. To jest przygoda dla nas 

na długo nie do zapomnienia! 

 

W piątek 7.09.18 r. spotkaliśmy się na rzeszowskim Rynku. 

Było to spontaniczne wyjście, bo planowane dzień wcześniej. 

Umówiliśmy się przy studni, na placu Rynku. Było późne 

popołudnie, zebrała się całkiem pokaźna grupa osób. 

Znaleźliśmy miejsce. Miła 

restauracja o nazwie „Wie-

deńska” czarowała nas 

swym położeniem naprze-

ciwko Ratusza. Siedzie-

liśmy pod parasolkami, 

było nas dużo więc połączy-

liśmy stoły i usiedliśmy         

w kręgu. Zaczęliśmy od czytania menu. Każdy zmawiał to co 

chciał i na co miał ochotę, czyli kawę, soki i napoje gazowane. 

Tak naprawdę ważniejsze było to, że spotkaliśmy się                       

i mogliśmy poprzebywać w miłym towarzystwie. Te wspaniałe 

chwile umilała nam muzyka, która dobiegała ze sceny 

usytuowanej na Rynku. Koncert był tym bardziej niezwykły bo 

przedstawiał muzykę filmową i patriotyczna. Było dużo 

utworów Kilara, którego każdy z nas lubi. Kiedy zrobiło się 

ciemno, a i wieczór już był chłodny, zaczęliśmy się rozchodzić 

do domów. Długo nie zapomnimy tego wspólnego wyjścia i na 

pewno je powtórzymy, bo było pełno emocji i miłych chwil. 

Było nam bardzo potrzebne, można się było wyluzować, 

doświadczyć nowych wrażeń a przede wszystkim oderwać od 

codziennych obowiązków. 

 

W piątek 14.09.2018 r. umówiliśmy się na wspólne wyjście do kina. Miejscem naszego spotkania było kino Zorza 

przy ul. 3-go Maja. Seans odbywał się w małej sali. Film przedstawiał perypetie młodej nauczycielki, która               

w spadku po swojej zmarłej babci dostała pieska pekińczyka o imieniu Patryk. Na początku nie była tym faktem 

ucieszona, ponieważ przysparzał jej wiele problemów. Wraz z upływem czasu i różnych zdarzeń przekonuje się do 

niego, a nawet zaczyna go lubić i się do niego przywiązywać. Szczególnie, że dzięki niemu poznaje nową miłość, 

przystojnego, miłego mężczyznę po przejściach. Fabuła filmu była przejmująca i wciągająca oraz ciekawie 

przedstawiona. Na taki film warto było się wybrać i spędzić miło czas 

 

Do naszego ogrodu zawitała jesień. Uprzątnęliśmy skrzynie, w których rosły warzywa. Posprzątaliśmy plac. Dzięki sprzyjającej 

pogodzie nadal pięknie kwitną kwiaty i krzewy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


