Egzemplarz Bezpłatny - po przeczytaniu proszę Podać Dalej!
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Witam,
Gwiazdka za progiem, Mikołaj już się czai do grudniowej napaści z wielkim
worem pełnym prezentów. Tylko czy byliśmy aby grzeczni..?
Tymczasem mamy koniec listopada i jest to chyba jeden z najcieplejszych
miesięcy od lat. No i mgły, tych też nigdy tak wiele nie było.
Poza tym, zimowe lenistwo nas powoli dopada. Nic się nie chce,
najlepiej by człowiek siedział ciepełku i wytrwale owo nic robił.
W trakcie nicnierobienia najlepiej poczytać nowy numer „Wieści” ☺
Red.

Moje miasto cz. 79

Grudzień – powinna być zima. Czy będzie? Czas pokaże. Abstrahując od pogody i
pory roku, to także w tym miesiącu warto wyrwać się z ciepłego i przytulnego
domu i wyjść gdzieś czasem, szczególnie że ciekawych i wartościowych imprez w
naszym mieście nie brakuje.

Targi Bożonarodzeniowe
2012-12-01 – 2012-12-26

Targi Bożonarodzeniowe już od
kilkunastu
lat
wpisane
są
w
kalendarz
imprez
odbywających się na krakowskim
Rynku Głównym. To tradycja,
która ma duży wpływ na rozwój
kulturalny i gospodarczy miasta.
Krakowskie targi wpisują się w poczet innych tego typu imprez
w Europie. Stuttgarckie Targi Bożonarodzeniowe to ponad 300 lat
ogromnej tradycji, a tworzone z dużym rozmachem Targi „Festivity”
w Mediolanie to wielkie wydarzenie w skali całego kraju.
Swoje bożonarodzeniowe targi mają także Berlin, Rzym czy Wiedeń.

36. JAZZ JUNIORS
2012-12-01 – 2012-12-05

36. Międzynarodowym
Konkursie
Młodych Zespołów Jazzowych "JAZZ
JUNIORS 2012". Doskonali muzycy,
oryginalne
brzmienia,
najlepsze
jazzowe standardy w niebanalnej
odsłonie- to wszystko podczas 36.
Edycji
Międzynarodowego
Festiwalu
Młodych
Zespołów
Jazzowych Jazz Juniors. Festiwal
potrwa od 1 grudnia, a koncerty
i wydarzenia towarzyszące odbędą się
w Art
Club
Cieplarnia oraz
w klubie Rotunda. Jazz Juniorsto
jeden z najstarszych i najbardziej
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prestiżowych festiwali jazzowych w Polsce. Jego misją jest
prezentowanie i promowanie młodych artystów sceny jazzowej.
W ramach 36. edycji Jazz Juniors nie zabraknie muzycznych
niespodzianek,
jazzowych
improwizacji,
mariażu
tradycji
z
nowoczesnością
czy
jazzu
w
wydaniu
folkowym
zaprezentowanych przez zaproszonych gości z Czech, Słowacji
i Bułgarii. Dodatkowo każdego dnia festiwalu w wspomnianym
już Art Club Cieplarnia odbędą się jam sessions. Ci, którzy liczą
na niezapomniane emocje i solidną dawkę wrażeń, z pewnością się
nie zawiodą!

5. Międzynarodowy
Festiwal Teatralny Boska
Komedia
2012-12-05 – 2012-12-13

Dziewięć dni, jak dziewięć kręgów dantejskich, wielkiego święta
sceny - konkurs przedstawień, showcase oraz przegląd prapremier
i debiutów w jednym - 5. Międzynarodowy Festiwal Teatralny
Boska Komedia nadchodzi! Na widzów czeka pełen różnorodnych
barw, form i wizji teatralny kalejdoskop. Piekielne emocje
konkursu polskich przedstawień (Inferno), czyściec festiwalowych
prapremier i wydarzeń specjalnych (Purgatorio) oraz raj
najświeższych produkcji reżyserów młodego pokolenia (Paradiso)
złożą się na fascynujący obraz
ostatniego sezonu teatralnego.

Muzeomania
2012-12-06 – 2012-12-09

Muzeum
Historyczne
Miasta
Krakowa
obchodzi
ważny
jubileusz: 6 grudnia 2012 roku
odbędzie się 70 Konkurs Szopek
Krakowskich.. W dniu konkursu
na Rynek Główny od rana będą
przybywać szopkarze ze swoimi
dziełami, aby zająć jak najlepsze
miejsca na stopniach pomnika
Adama Mickiewicza. Po hejnale
o godz. 12.00 korowód twórców
przejdzie wokół Rynku Głównego
przed estradę, gdzie odbędzie się
prezentacja szopek. Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę
3

9 grudnia o godz. 14.00 w reprezentacyjnej sali Międzynarodowego
Centrum Kultury (kamienica „Pod Kruki”, Rynek Główny 25).
Po rozdaniu nagród i oficjalnym otwarciu wystawy wszyscy zostaną
zaproszeni do Pałacu Krzysztofory, gdzie wszystkie zgłoszone
szopki będą tradycyjnie prezentowane na pokonkursowej wystawie.
Z okazji jubileuszu Muzeum przygotowuje specjalną atrakcję:
mapping – nowoczesną formę szopki wraz z przedstawieniem
jasełkowym o godz. 17.00 na placu Szczepańskim, który zamieni
się w barwną świetlną szopkę. Szopki będzie można oglądać
w
Pałacu
Krzysztofory
do
24
lutego
2012
r.

Sylwester na Rynku Głównym
2012-12-31

Koncert
krakowskich gwiazd
m.in. Grupy Pod
Budą
i Andrzeja
Sikorowskiego, Jana
Wojdaka z zespołem
Wawele,
Mai
Sikorowskiej
i Kroke,
a także
projektu
Joanna
Słowińska & Wojtek
Fedkowicz Noise Trio, Zespołu Kulturka, FoxGang, Eluktrick,
Don’t Ask Smingus, Vladimirska i Teddy Jr. oraz multimedialne
widowisko – świetlna projekcja na Wieży Ratuszowej,
a o północy pokaz laserów – takie atrakcje zaplanowano w tym
roku podczas sylwestrowej nocy na Rynku Głównym
w Krakowie. Gospodarzem wieczoru będzie Aldona Jankowska.
Początek zabawy o godz. 20.30.
Wydarzenie przygotowują władze miasta, Teatr Groteska Scena
Dla
Dorosłych
oraz
Krakowskie
Biuro
Festiwalowe.
Scena ustawiona zostanie tuż przy Wieży Ratuszowej, która
w programie wydarzenia będzie symbolizować Wieżę Babel.
Skąd takie porównanie? - Chcemy podkreślić, że Kraków to nie
tylko symbol historii i tradycji, ale również miasto tolerancji
i gościnności – mówi Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego
Biura Festiwalowego. - Szczególnie chcemy podkreślić otwarcie
na inne narody. Dlatego obok znanych i lubianych krakowskich
artystów, usłyszymy także zagranicznych twórców, którzy
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związali się z Krakowem. Pokochali to miasto, tu chcą żyć,
pracować i tworzyć.

czyli z
życia Domu

…listopad…
♦ 11.11.

Patriotyczne Śpiewanie
Jak
co
roku,
zostaliśmy
zaproszeni przez zaprzyjaźniony
Dom z ul. Praskiej w Krakowie,
na wspólne obchody święta
odzyskania niepodległości przez
naszą
ojczyznę.
Oczywiście
podniosły nastrój zachować
można na wiele sposobów, ale
zamiast wielkich gal my po
prostu śpiewaliśmy. Ale może
nie tak znowu po prostu, bo
pieśni patriotyczne, legionowe,
takie które wszyscy znają a
rzadko się słyszy publicznie.
♦ 15.11.

3D
Chcieliśmy zobaczyć jak wyglądają te nowe
filmy trójwymiarowe – 3D, więc wybraliśmy się
do kina, Niestety wybór pozycji był w owej
chwili bardzo ograniczony (bajki lub horrory),
więc zdecydowaliśmy się na horror (a jak!)
Silent Hill – Apokalipsa 3D. Film, jak film ale to
co zobaczyliśmy zrobiło na nas wielkie
wrażenie. Prawie rękami machaliśmy w kinie! Z
pewnością jeszcze oglądniemy coś w tej nowej
technologii, bo efekt jest świetny!
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♦ 20.11.

Wieczór Kawalerski
Kolejna zabawna sztuka w Teatrze Bagatela za
nami. Tym razem komiczne perypetie pana,
który budzi się po pamiętnym wieczorze
kawalerskim w dniu swojego ślubu, a obok w
łóżku śpi piękna kobieta – bynajmniej jego
przyszła żona... Rozerwaliśmy się wybornie.

♦ 22.11

Fantastyczny Park po raz ostatni
Tak, ostatni raz w tym roku – niewątpliwie
i z pewnością pojawiliśmy się w Fantasy
Parku na naszych ulubionych kręglach.
Rozgrywki były pełne emocji, rzutów kulą
do tyłu oraz niespodziewanych awarii (po
prostu rozbiliśmy system). Jak los da
zawitamy za rok.
♦ 28.11

II Turniej Sportów Barowych
Już za nami.
działo! Tym
odbywał się
klimatach

A działo się, oj
razem turniej
w mrocznych
przesiąkniętego
przestępczością
zdezorganizowaną
Gotham
City. Zły Joker o zielonych
włosach i głodnym uśmiechu
przejął władzę nad miastem
siejąc zło i zgorszenie swoim
trzydniowym
zarostem.
Rozgrywki toczyły się w trzech
klasycznie barowych konkurencjach: (łamacz) kości, (okrutne)
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piłkarze i (ostre) rzutki. Było mnóstwo dobrej zabawy, a uczestnicy
rozgrywek w licznej grupie 50 osób z 10 małopolskich DPS-ów, nie
dali szans dżokerowi i jego sprośnej ekipie. Co tu dużo pisać
zabawa była świetna!
♦ 29.11

Wieści
Które trzymacie teraz w ręku, właśnie się
pojawiły i są dowodem na względność czasu,
bo niby o nich właśnie piszemy, a wy właśnie
to czytacie ;)

Protokół ze spotkania mieszkańców Domu z dyrektorem z dn. 30.10.2012

Na

początku
spotkania
p.
dyrektor
poinformował
mieszkańców o wprowadzonej od 29
października 2012 r., zmianie
w godzinach wykonywania przez
pielęgniarki drobnych zabiegów
medycznych.
Zachęcił,
aby
mieszkańcy, którzy mają zlecone:
stałe mierzenie ciśnienia, zakrapianie
oczu
itp.
przychodzili
do
ambulatorium
w
wyznaczonych
godzinach,

co pozwoli sprawnie ich obsłużyć.
Podkreślił, że w sytuacji zagrożenia
życia lub zdrowia pomoc będzie
udzielana na każde wezwanie.
Obecna na zebraniu p. K, wyraziła
opinię, że „jedna pielęgniarka na tyle
ludzi to trochę mało”. P. dyrektor
powiedział, że w obecnej chwili
mamy zatrudnione 3 pielęgniarki,
które pełnią dyżury w godz.
7.00-19.00.
Poinformował
też
zebranych,
że
zgodnie
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znajdujemy, świadczy usługi na
najwyższym poziomie, co jest
dostrzegane przez innych. Nasza
placówka ma bardzo dobrą opinię w
Krakowie i uznawana jest za
najlepszy DPS. Jeżeli jednak komuś
z mieszkańców oferta domu nie
odpowiada, to zawsze może zgłosić
się do pracownika socjalnego
z wnioskiem o przeniesienie do
innego, ich zdaniem lepszego DPS.
Następnie P. S zapytała czy

z obowiązującymi przepisami opiekę
pielęgniarską mieszkańcom DPS
winien zapewnić NFZ, co również
w przyszłości może mieć miejsce
w naszym domu.
Następnie głos zabrała p. S,
która uważa, że „nagrany głos”
w windzie jest nieodpowiedni
i zamiast informować i pomagać
mieszkańcom to ich pogania i dlatego
jej zdaniem nagranie powinno być
zmienione.
P. dyrektor wyjaśnił,
że odtwarzanie w
windzie komunikatu
głosowego
jest
niezbędne, z uwagi na
fakt, że mieszkańcami
domu
są
osoby
niewidome
lub
słabowidzące.
Informator głosowy
zamontowany został
w naszej windzie
przez firmę zajmującą
się na co dzień obsługą techniczną
wind i jest to nagranie standardowe,
którego nie da się zmienić. Dodał, że
w większości instytucji, w tym w
innych domach pomocy społecznej są
te same nagrania.
W następnej kolejności P. S
zapytała o to, kto ocenia poziom
usług świadczonych przez nasz Dom,
gdyż ona uważa, że opinia na temat
placówki oraz zawarta przy tym
reklama
działań,
umieszczona
w Internecie nie jest prawdziwa.
P. dyrektor odpowiedział, że każdy
ma własne zdanie na temat naszego
domu. Dodał, że dom pomimo trudnej
sytuacji finansowej w jakiej się

organizowane na terenie domu
imprezy min: „zawody karciane” są
współfinansowane przez miasto,
czy też nakłady pieniężne związane
z ich
przebiegiem ponosi dom.
P.
dyrektor
poinformował
mieszkańców, że koszty jakie ponosi
Dom są niewielkie, a większość
imprez u nas organizowanych:
turnieje, wycieczki, zabawy itp,
współfinansowanych
jest
przez
stowarzyszenie działające przy DPS.
Wspominał, że każdy kto ma ochotę
może być członkiem stowarzyszenia,
którego prezesem jest pani Krystyna
Glazor.

Na koniec p. Dyrektor podziękował zebranym za przybycie.
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Kraków, 3.11.2011
In memoriam J.W.
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Przydrożna kapliczka
Na rozdrożu drogi samotnie wśród drzew kapliczka stoi.
Burze, wichury, deszcze zniszczyły piękno jej
niegdyś było tu gwarno – modlitwy, śpiewy, radość
dziś smutno jest – tylko wiatr gałęziami głaszcze ją,
czasem ptaszek zaćwierka
lub krople deszczu zadzwonią – Jezusowi smutno jest
lecz zdarza się i tak, że ktoś przejdzie lub przejedzie,
wtedy staje przy kapliczce i cicho westchnie:
„panie Jezu weź w opiekę mnie i wszystkie ddzziieeccii ttw
wee,,
a Jezus? Uśmiecha się, bo wszystkie przydrożne kkaapplliicczzkkii ppiięękkn
nee ssąą,
więc chrońmy i szanujmy je.

Owieczki Moje
Ciepły ranek wstaje zza gór słoneczko wychodzi,
a góral swe owieczki na halę prowadzi.
Baranki, owieczki na hali się pasą, dzwoneczkami dzwonią,
burek głośno szczeka, owieczki pilnuje.
Przy szałasie baca siedzi, na góry się patrzy,
radośnie na fujarce piosenki wygrywa
„„hheejj ggóórryy ii oow
wiieecczzkkii,, bbeezz w
waass będzie smutne życie moje!”
II ttaakk ppaassąącc bbaarraannkkii ii oow
wiieecczzki – raduje się serce moje.
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☺☺

Mama miała dwóch synów: optymistę i pesymistę. Chciała im wyrównać trochę
szanse w życiu i postanowiła, że na gwiazdkę da im nieco odmienne prezenty optymiście coś dołującego, a pesymiście coś wystrzałowego. Jak pomyślała, tak
zrobiła.
Pesymiście kupiła kolejkę elektryczną z rozjazdami, tunelami, semaforami...
słowem odlot. Dla optymisty miała coś gorszego; zapakowała do pudełka końską
kupę. Przyszła gwiazdka, chłopcy dostali prezenty, obejrzeli je i mama pyta
pesymisty: co też mu Mikołaj przyniósł. A ten jak nie zacznie narzekać:
że kolejkę elektryczną, ale na pewno nie działa, pewnie się szybko zepsuje,
ma zepsute tory itd. itp. No więc mama podeszła do optymisty;
- A ty, co tam synku
dostałeś od
Mikołaja?
- Konika, ale chyba
gdzieś uciekł?!
☺☺
Inspekcja w
koszarach
francuskich:
- W jaki sposób
zabezpieczacie się przed zatruciem skażoną wodą? - pyta szef inspekcji.
- Najpierw gotujemy wodę, panie pułkowniku.
- Dobrze, a co potem?
- Potem dokładnie filtrujemy - odpowiada zapytany. I dodaje: - I żeby się już
całkowicie zabezpieczyć, pijemy wyłącznie wino!
☺☺

W sklepie:
- Proszę cacao?
- Nie ma - ekspedientka odpowiada.
- Jak nie ma, jak jest - upiera się klient i wskazuje: - o, tu stoi!
- A... To kakao - wyjaśnia sklepowa. I dodaje: -To nie wie pan,
że ce czyta się jak ka? Co jeszcze podać?
- Kukier!
- Mówi się "cukier"
Facet do siebie:
- O curwa ale kyrk!
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☺☺
Przychodzi baba do lekarza
z ręką i nogą w gipsie.
Lekarz się pyta:
-Co pani jest w rękę ?
-Kopnął mnie prąd.odpowiada baba.
-A co w nogę ?
-Oddałam mu.
☺☺

Cygan wchodzi do baru i mówi do barmana:
- Jedną whisky z sodą, zanim zaczną się problemy.
Barman podaje mu, a ten wypija jednym tchem.
- Następną whisky, zanim zaczną się problemy - mówi facet.
Barman mu nalewa. Facet wypija duszkiem i mówi:
- Kolejną whisky, zanim zaczną się problemy.
Barman nalewa i pyta:
- Kiedy pan zapłaci?
- O nie - mówi Cygan - Zaczynają się problemy!
☺☺

Spotyka się dwóch sąsiadów. Jeden mówi do drugiego:
- Słuchaj stary, nie wiem co mam zrobić, mój kot załatwia mi się na dywan.
- Jak to?
- No, załatwia się na dywan, potem jeździ tyłkiem po podłodze i rozsmarowuje to
wszędzie, nie wiem już co mam robić. Może ty byś coś poradził?
- Wiesz co, zwiń dywan i oklej podłogę papierem ściernym.
Spotykają się ponownie po dwóch tygodniach.
- No i jak? - pyta pomysłodawca.
- O człowieku, rewelacja! Jak kocisko rozpędziło się w przedpokoju, to do
lodówki już tylko oczy dojechały!
Samobójstwo zajączka
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