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Witam,
No i przyszła. Cicho i spodziewanie, delikatnym ale wyraźny ślad
pozostawiającym krokiem - za oknami pojawiła się jesień.
Wraz z nią długie wieczory, opadające liście i klimat sennej zadumy.
A wracając na chwilę na ziemię, to w tym numerze nie zmieściły się relacje
z naszych wrześniowych wojaży – będą więc w następnym.
Poza tym (a w sumie to też) – wszystko po staremu.
Zapraszam do lektury,
czasu na czytanie będzie wiele, w długie deszczowe wieczory…
Red.

Moje miasto cz. 76

Październik – jesień nadeszła, na razie jeszcze ciepła i wstydliwa ale jednak coraz
mocniej akcentująca swoją obecność. Nie ma co poddawać się onirycznemu
nastrojowi i najlepiej gdzieś się wybrać. To na co warto zwrócić uwagę tym
miesiącu specjalnie dl państwa zebraliśmy i prezentujemy.

Unsound Festiwal w Krakowie
2012-10-14 – 2012-10-21

Unsound został założony w
2003 r. w Krakowie jako
festiwal muzyki postępowej.
To
z
początku
undergroundowe
wydarzenie w ostatnich
latach przybrało o wiele
większy rozmach, zyskując
tym
samym
powszechne
uznanie.
Twórców festiwalu Unsound interesuje idea ponadgranicznej
współpracy, oraz budowanie pojęcia festiwalu jako narzędzia
umożliwiającego zlecanie i rozwijanie nowych projektów
muzycznych i artystycznych. Równie ważnym zadaniem jest
promowanie muzyki twórców z Polski, i bardziej globalnie –
twórców pracujących na wschód od Berlina.

Conrad festival
2012-10-22 - 2012-10-28

Najważniejsze w Polsce
wydarzenie
poświęcone
literaturze,
wspólne
przedsięwzięcie
Miasta
Kraków,
Krakowskiego
Biura Festiwalowego i Fundacji Tygodnika Powszechnego. Przez
blisko tydzień w Krakowie goszczą najwybitniejsze osobistości
światowej literatury, a wydarzeniom literackim towarzyszą pokazy
filmów związanych z literaturą, wystawy, koncerty oraz wykłady,
stanowiące dla prezentowanych twórców lub dzieł literackich
dodatkowe, pozaliterackie konteksty. Wśród zaproszonych pisarzy

znajdują się zarówno laureaci prestiżowych
nagród, jak i autorzy światowych bestsellerów –
literatura wysoka spotyka się tu z twórczością
popularną, publicystyką, filmem, teatrem i
muzyką. Podczas dwóch dotychczasowych
edycji Festiwalu, z czytelnikami spotkali się
m.in.: Pascal Quignard, Etgar Keret, Marjane
Satrapi, Per Olov Enquist, Claude Lanzmann,
Herta Müller, Amos Oz, Jean Hatzfeld, László
Krasznahorkai, a także doborowe grono
polskich pisarzy i reportażystów m.in. Wojciech
Jagielski, Maciej Zaremba i Mariusz Szczygieł. Już po pierwszej
edycji Festiwal stał się rozpoznawalną marką i symbolem
wielkiego, międzynarodowego święta literatury. Relacjonują go
najważniejsze polskie i europejskie media. Festiwal polecają na
swoich łamach m.in.: brytyjski The Guardian oraz szwajcarski Le
Courrier,
opiniotwórczy
tygodnik
Polityka zaliczył
go
do
prestiżowego grona 10 wydarzeń kulturalnych w Polsce mających
rangę Światowa
Liga,
a
lifestyle’owy Malemen nazwał
go
wprost Salonem roku.

Festiwal Sophiscapes. Muzyka. Plastyka. Słowo
2012-10-20 – 2012-10-21

20 i 21 października 2012 r. w
krakowskim
klubie
Studio
odbędzie się pierwsza edycja
festiwalu
SOPHISCAPES
Muzyka*Plastyka*Słowo.
Festiwal skierowany jest do
tych, którzy w muzyce szukają
niebanalnych,
inspirujących,
ciekawych
i
odkrywczych
dźwięków nie
tylko
w
twórczości uznanych twórców,
ale również w działaniach tych,
którzy dopiero zaczynają, ale mają talent i potrzebę grania, co
więcej: ich muzyka porusza najgłębsze emocje i powoduje
autentyczne wzruszenia świadczące o tym, że tak naprawdę
doświadcza się brzmień. Sophiscapes będzie miał formułę
konkursu,
którego
celem
(w
każdym
roku)
będzie
wyłonienie najciekawszych wykonawców i umożliwienie im
zaprezentowania swojej twórczości podczas koncertów na żywo w
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pierwszym dniu festiwalu. Solista bądź zespół, który zdobędzie
największe uznanie jury, zagra ponownie drugiego dnia festiwalu
jako support dla zaproszonej gwiazdy wieczoru. Gwiazdami
pierwszej edycji Festiwalu będą dwa zespoły zespoły: QUIDAM
oraz THE FLOWER KINGS

5. Festiwal Buddyjski
2012-10-18 – 2012-10-25

Festiwal
Buddyjski
„Przestrzeń
Umysłu” ma charakter ogólnopolski i
wpisał się już na stałe w pejzaż
wydarzeń kulturalnych Krakowa, jak i
całego kraju. Tym razem tematem
przewodnim
będzie
Buddyzm
Diamentowej Drogi na Zachodzie –
transformacje kulturowe, pogląd i
medytacja w życiu codziennym oraz
funkcjonowanie
społeczności
buddyjskiej w nowoczesnej Europie
Festiwal trwać będzie od 18 do 25
października.
W
programie
zaplanowano
wiele
interesujących
wykładów,
prowadzonych
przez
polskich i zagranicznych nauczycieli
Buddyzmu Diamentowej Drogi oraz
panele dyskusyjne na temat książek, o
tej samej tematyce. Wezmą w nich udział zarówno nauczyciele
Diamentowej Drogi jak i naukowcy. Wszystko to odbędzie się w
malowniczej okolicy Bulwarów Wiślanych pod Wawelem w
Kawiarni Czuły Barbarzyńca w Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego na ul. Powiśle 11, która w tym roku jest
współorganizatorem Festiwalu.

16. Targi Książki
2012-10-25 - 2012-10-28

Targi Książki w Krakowie to
jedna z najpopularniejszych
imprez kulturalnych w Polsce.
Jest to wydarzenie o zasięgu
ogólnopolskim, które już od 15
lat gromadzi w jednym miejscu
i czasie setki wydawców oraz
4

tysiące miłośników literatury, w tym przedstawicieli mediów,
wybitnych uczonych, najpoczytniejszych pisarzy, jak i
reprezentantów branży poligraficzno-księgarskiej.
W ubiegłym roku Targi odwiedziło prawie 500 wystawców, 32
tys. zwiedzających i 200 dziennikarzy relacjonujących ich
przebieg. Rangę organizowanej przez nas imprezy poświadcza
fakt, iż jest ona objęta Honorowym Patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
Bronisława
Komorowskiego,
Kardynała Stanisława Dziwisza Arcybiskupa Metropolity
Krakowskiego
oraz
przedstawicieli
władz
województwa
małopolskiego.

37. edycja Krakowskich Reminiscencji Teatralnych
2012-10-05 – 2012-10-11

Wykraczanie poza przyjęte
ramy sztuki, badanie i
znoszenie granic między
różnymi
dyscyplinami
artystycznymi,
a
także
takimi
obszarami
jak:
kultura, technologia, nauka
to
cechy
obecnych
w
programie 37. Krakowskich
Reminiscencji Teatralnych.
Wszystkie one wiążą się z
tematem
przewodnim
festiwalu,
którym
jest
MIASTO JUTRA: Masa – Maszyna – Marzenie. Tegoroczną
edycją, która w tkankę festiwalu zaszczepia nowe zjawiska
sztuki, organizatorzy zapowiadają budowanie nowej tożsamości
Reminiscencji: festiwalu eksperymentującego, a jednocześnie
zaangażowanego społecznie. W tym roku w bogatej ofercie
festiwalu znajdziemy 3 główne bloki: spektakle teatralne, bioart
oraz spektakle taneczne. Propozycja teatralna tegorocznych
Reminiscencji to cztery niezwykle ciekawe przedstawienia
zrealizowane przez twórców ze Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej
Brytanii i USA.
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czyli z
życia Domu

…wrzesień…
♦ 03.09.

Fantasy Park
W zeszłym roku poszliśmy do Fantasy Parku
w Krakowie, gdzie próbowaliśmy naszych sił
w bowlingu, czyli po naszemu kręglach.
Zabawa spodobała nam się na tyle, że
odwiedzaliśmy to miejsce jeszcze kilka razy.
Nic dziwnego więc, że i teraz zapałaliśmy
chęcią zmierzenia się z kulkami i w ostatni
piątek właśnie tak uczyniliśmy. Boje były
twarde, a zabawa przednia. Warto również
dodać, że było to ostatnie nasze wspólne
wyjście z Filipe, który tego dnia nas opuścił.

♦ 06.09.

Piknik u Jawora
To już chyba ostatni w tym
roku
piknik
w
jakim
uczestniczyliśmy (choć kto
wie?). Na zaproszenie p.
dyrektora z DPS Łanowa 41
mieliśmy przyjemność wziąć
udział we wspólnej zabawie.
Pogoda była największą nie
wiadomo, gdyż tego dnia
deszcz siorpił z nieba, było
ciemno i zapowiadało się
niewesoło.
Na
szczęście
pogoda
zaskoczyła w końcu, nawet
wyszło słoneczko i w tym aspekcie wszystko się udało jak trzeba.
Również sama impreza była bardzo udana, wiele się działo, nie
brakowało pysznego (iście polskiego) jadła, tańce hulanki swawole,
pokazy – słowem – wszystko jak trzeba.
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♦ 12.09.
I Olimpiada Ogrodowa
No i stało się! I Olimpiada Ogrodowa przechodzi
do przeszłości. Spotkaliśmy się po raz pierwszy w
plenerze, choć wcześniejsze zmagania w Domu
już się odbywały. Pogoda – dopisała, mimo
chmurnych zapowiedzi, było ciepło i bardzo
słonecznie. Zawodnicy – także dopisali – 11
placówek, - ponad 40 olimpijczyków, 4
dyscypliny (strzelec wyborny, zabijanie butelek,
boules i krokiet) i mnóstwo dobrej, wspólnej
zabawy. A oprócz tego jak zawsze – skromnie
mówiąc
–
fajna
organizacja
całości
nad
która
czuwały nasze panie rehabilitantki.
Ogień olimpijski także zapłonął i
będzie płonął przez cały rok, aż do
następnej „olimpiady ogrodowej”, do
zobaczenia wkrótce!

♦ 20.09.

Zator i Wygiełzłów
Ostatnia w tym roku wycieczka
całodniowa.
Będzie
jeszcze
jedna, ale to już prawdziwa
trzydniowa wyprawa, więc się
zalicza do innej kategorii. A
tymczasem dziś odwiedziliśmy
kilka interesujących miejsc. Na
początek
Zator
wraz
z
łowiskiem karpi, w którym się
co prawda nie kąpaliśmy ale
miło
spędziliśmy
wypoczynkowy czas. A potem
Wygiełzłów wraz ze skansenem
prezentującym tradycyjną kulturę Krakowiaków Zachodnich. Niezwykłe
miejsce przenoszące do odległych czasów – wrażenie wzmocniliśmy
pobliskim zamkiem w Lipowcu. Atrakcji było wiele, akurat na cały dzień
dobrej zabawy.
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♦ 23-25.09

Licheń
To
była
prawdziwa
wyprawa,
pielgrzymka i wielkie wydarzenie. Trzy
dni w niezwykłym miejscu, polskiej
bazylice, która spokojnie mogłaby stać
w
Rzymie,
ciekawych
okolicach.
Wyjechaliśmy
w
niedziele
rano,
wróciliśmy we wtorek wieczorem i
jakkolwiek
pełniejszą
relację
zamieścimy
w
październikowym
numerze Wieści, to już teraz powiemy że
było świetnie!

♦ 27.09

Wieści

Tak, tak właśnie te, które trzymacie Państwo
teraz w rękach i czytacie – pojawiły się ☺
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Rośnie drzewo na rozstaju polnych dróg
W prawo w lewo nie wie co ma zrobić tłum
W prawo morze a za morzem ląd
W lewo gór widać szczyt
Którą pójść ze stron
Nieważne czy jesteś Adamem czy może Ewą
Jeśli jest raj to musi być i drzewo
Nieważne kto pierwszy zerwał i tak
Przecież każdy owoc musi kiedyś się połączyć z ziemią
Rośnie jabłko na samotnym drzewie lecz
Zerwać trzeba żeby poznać co to grzech
Żeby wybrać lepszą z polnych dróg
Choćby miał gniewać się
Na nas dobry Bóg
Nieważne...
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Protokół ze spotkania mieszkańców Domu z dyrektorem z dn. 30.08.2012
P. dyrektor przekaże powyższą prośbę
do rozważenia kierownikowi działu
żywienia. Następnie ponownie głos
zabrała p. K, która przypomniała
omawiany wcześniej problem dotyczący
rynny usytuowanej w pobliżu jej pokoju.
Stwierdziła, że podczas deszczu
wylewająca się z rynny woda odbija się
od powierzchni parapetu i ten
długotrwały
odgłos
jest
bardzo
denerwujący. Mieszkanka zwróciła się
z prośbą, aby coś tym względzie zostało
zrobione. P. dyrektor obiecał, że
przekaże tę sprawę kierownikowi działu
administracyjno-gospodarczego i jeżeli
będzie
tylko
taka
możliwość,
to niedogodności zostaną usunięte.
Dodał, że obawia się jednak, iż nie
będzie to możliwe, gdyż przyczyną
takiego stanu rzeczy jest wadliwe
zamontowanie rynny przez firmę
remontową.

Spotkanie rozpoczął dyrektor Domu
witając
wszystkich
zebranych.
Na dzisiejszym zebraniu dyrektor nie
miał
żadnych
wiadomości
do
przekazania mieszkańcom, dlatego też
poprosił obecnych o zabieranie głosu
i zgłaszanie swoich próśb czy uwag.
Jako pierwsza głos zabrała p. K, która
zwróciła się z prośbą o wyrównanie
terenu przy bramce wejściowej do
budynku. Stwierdziła, że obecnie trudno
jest w tym miejscu przejechać wózkiem
inwalidzkim, a także miejsce to jest
niebezpieczne dla osób poruszających
się przy pomocy kuli czy laski.
P. dyrektor zobowiązał się do
sprawdzenia tego miejsca, i jeżeli będzie
to możliwe do wykonania, to teren
zostanie wyrównany. Natomiast p. K2
poruszyła
temat
żywieniowy,
zawnioskowała
aby
mieszkańcom
serwować raz w tygodniu całego
pomidora, a nie podawać tak jak to jest
obecnie praktykowane.

Na tym spotkanie zostało zakończone.

10

☺☺

Instruktor sprawdza przed skokiem
sprzęt spadochroniarzy. Poprawia
coś tam to jednemu, to drugiemu.
Doszedł tak do ostatniego,
dociągnął mu pasy uprzęży na
maksa:
- Jak tam, wszystko w porządku?
- W porządku!
- Uprząż nie ciśnie w jajka?
- Nie.
- Jak macie na imię żołnierzu?!
- Ania...
☺☺
James Bond, agent 007 wchodzi do knajpy, siada przy barze i zamawia wódkę
Martini, wstrząśniętą, nie mieszaną. Rozgląda się uważnie po lokalu i spostrzega
wprost nieprzeciętnej urody kobietę, siedzącą przy stoliku w drugim końcu baru
przy ścianie. Nie podchodzi jednak do niej tylko wymieniają spojrzenia.
Nieznajoma nie wytrzymała jednak długo, podeszła do Bonda i przedstawiła się.
James skinął głową i powiedział:
- Jestem Bond, James Bond...
Widząc, że dalsza rozmowa się nie klei, kobieta zaczepia Bonda i mówi:
- Ale masz extra zegarek.
Bond popatrzył...
- Ten zegarek pokazuje mi to, czego ludzkie oko nie widzi.
Kobieta ze zdziwieniem:
- Jak to jest możliwe?
Bond:
- Pokażę pani... o, na przykład widzę, że pani nie ma na sobie majtek...
Kobieta patrzy z lekkim uśmiechem i mówi:
- Ten zegarek jest chyba zepsuty, bo ja akurat mam na sobie majtki.
Bond lekko zmieszany, podwija rękaw, puka w szybkę zegarka i mówi:
- O cholera! Znowu spieszy się o godzinę!
☺☺
Na okręcie młody majtek pyta starego żeglarza
- Opowiedz mi, dlaczego nie masz nogi?
- No bo kiedyś wypadłem za burtę i rekin mi odgryzł
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- A dlaczego masz hak zamiast
dłoni?
- No bo kiedyś mieliśmy potyczkę
z piratami i odcięli mi dłoń
- A dlaczego nie masz oka?
- No bo kiedyś tak stoję na statku
patrzę w niebo i nagle mi mewa
narobiła.
- No tak, ale od tego się nie traci
oka, wystarczy wytrzeć!
- No właśnie, a to był pierwszy
dzień kiedy miałem hak zamiast
ręki.
☺☺
Ona i on siedzą blisko siebie na kanapie.
- Chcę panu zwrócić uwagę, że za godzinę wróci mój mąż...
- Przecież nie robię nic niestosownego!?
- No właśnie, a czas leci...
☺☺
Wczesnym rankiem myśliwy wybrał się na polowanie. Przeszedł kawałek i
myśli:
- Tak zimno, dziś na pewno nic nie upoluję.
Wrócił więc do domu, rozebrał się i wszedł do łóżka.
- To ty kochanie? - spytała w półśnie żona myśliwego.
- Tak, skarbie.
- Zimno?
- Oj, bardzo.
- No widzisz, a ten kretyn poszedł na polowanie!
Samobójstwo zajączka
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