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Witam,
Kolejny miesiąc i kolejna zmiana nastrojów. Wydawało się,
Ŝe po długiej zimie wreszcie nastało lato. A tymczasem…
wystarczy spojrzeć za okno, Ŝeby dostrzec, Ŝe coś jest nie tak.
Lato gdzieś czmychnęło, zamiast niego pojawiła się wiosna w swojej
deszczowo-ponurej postaci…Zimno, mokro, brzydko.
Na aurę wpływu nie mamy, ale na to co robimy juŜ tak.
Niniejszym więc ogłaszam, Ŝe bierzemy do ręki majowy numer „Wieści”
i rozpogadzamy nasze serca :)
Red.

Moje miasto cz. 85

Czerwiec – sezon kulturalno-rozrywkowy w tym miesiącu otwiera się na dobre.
Ciepła, letnia aura (miejmy nadzieję) oraz specyficzny klimat naszego miasta
powodują, Ŝe wielu turystów oraz krakowian uda się „na miasto” w poszukiwaniu
rozrywek i atrakcji wszelakich. A poniewaŜ my takŜe siedzieć w domu nie
zamierzamy, oto co ciekawego i wartego polecenia wyszperaliśmy dla Państwa w
sieci tym razem.

Festiwal kultury Ŝydowskiej
2013-06-28 – 2013-07-07

Festiwal Kultury śydowskiej w
Krakowie
jest
jednym
z
najwaŜniejszych
i
największych wydarzeń tego
typu
na
świecie.
W
festiwalowe
dni
na
Kazimierzu rozbrzmiewa śpiew
synagogalny,
muzyka
klezmerska, Ŝydowska muzyka
ludowa, chasydzka, klasyczna,
moŜna
tu
obejrzeć
filmy,
przedstawienia i wystawy, wziąć
udział
w
warsztatach,
posłuchać opowieści śydów o
ich kulturze. KaŜdy kolejny
Festiwal stanowi nowe przęsło
symbolicznego
mostu,
na
którym spotykają się Polacy i
śydzi,
umacniając
proces
wzajemnego poznania się i
pojednania.
Jest bowiem Festiwal Kultury
śydowskiej
w
Krakowie
symbolem tolerancji, pluralizmu
i wiary, Ŝe poprzez celebrację Ŝydowskiej kultury, poprzez
celebrację Ŝycia, mamy szansę zbudować wzajemne stosunki
oparte na prawdzie i szacunku.
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Wianki!
2013-06-21 – 2013-06-23

Trzy dni wypełnione koncertami, zróŜnicowana stylistyka, a przede
wszystkim krakowscy artyści –
tak zapowiadają się tegoroczne
Wianki
w
Krakowie.
Zapraszamy
tradycyjnie nad Wisłę, od 21 do
23
czerwca.
Na
scenie
ustawionej przed budynkiem
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (ul. Powiśle 11) wystąpią:
Nigel Kennedy i Kroke, Czerwono-Czarni, Piotr Orzechowski i
Marcin Masecki, Magda Brudzińska, Krystyna Prońko, GraŜyna
Łobaszewska i Wiesław Wilczkiewicz Ensemble (z projektem
Zaczarowany Helikon), a takŜe znakomite zespoły: Orkiestra i Chór
Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz Capella
Cracoviensis.

Jarmark Świetojański
2013-06-19 – 2013-06-23

Jak za dawnych lat do
Krakowa ściągną juŜ wkrótce
wędrowni
komedianci,
kuglarze,
trubadurzy,
facimiechy, kupcy i kramarze
z odległych stron aby wziąć
udział w organizowanym w
ramach Wianków w Krakowie
Jarmarku Świętojańskim. Wszystkich na Bulwar Czerwieński
czeka podróŜ w czasie do średniowiecznego miasteczka, z jego
zwyczajami, tradycjami, rzemiosłem, tańcami i hulankami. Pod
Wawelem kupcy rozłoŜą towar w drewnianych kramach lub
namiotach z grubego płótna. Gości powita gospodarz miasta
otoczony orszakiem paziów i dam, a zakonnicy z Tyńca przypłyną
na flisackich łodziach z piwem i miodem. Przez trzy dni Jarmarku
Świętojańskiego na gości czekać będą: kramy z jadłem (kuchnia
Słowian, piwa i miody, zielarskie), biŜuterią i dawnymi strojami
(kaletnictwo, bursztyniarstwo, tkactwo, krajki), bronią, ale takŜe
przeróŜnego rodzaju sprzętami uŜytku codziennego, zabawkami i
artykułami papierniczymi. Cyrulicy zaprezentują medykamenty,
opowiedzą o puszczaniu krwi i wyrywaniu zębów przez kowala.
3

13. Małopolska Parada Smoków 2013
013-06-01 - 2013-06-02

Zapraszamy 1-2 czerwca 2013
roku
do
udziału
w
"13.
Małopolskiej Paradzie Smoków
2013. Nowa tradycja"! JuŜ po raz
TRZYNASTY, w ramach Święta
Miasta
Krakowa,
kolorowy
korowód smoków przemaszeruje
ulicami Starego Miast, a jego
bohaterowie
wezmą
udział
w Konkursie na najpiękniejszego
Smoka Parady.
W zeszłorocznej Paradzie wzięło udział ponad 30 smoków
animowanych przez prawie 1200 dzieci! Co zobaczymy tym razem?
Tematem przewodnim tegorocznej Parady jest kultura Małopolski –
kontynuowana przez wieki tradycja, jak teŜ nowe zwyczaje
i zjawiska kultury małopolskich miast, wsi i miasteczek! Oprócz
barwnego pochodu smoczego zapraszamy teŜ na dwudniowy
Smoczy Piknik Rodzinny na Bulwary Wiślane, V Przegląd
Artystyczny „O Smocze Jajo” oraz na zapierające dech w piersiach
Wielkie Widowisko Wieczorne na Wiśle.

8. Festiwal Święto ogrodów
2013-05-31 – 2013-06-16

Ogród Botaniczny UJ, Klub Muzyki
Współczesnej "Malwa"
i Stowarzyszenie "Ogrody Sztuki"
zapraszają do wzięcia udziału
w "Święcie Ogrodów 2013" wspólnym
przedsięwzięciu,
w czasie którego w róŜny sposób
będzie moŜna pokazać wszystko, co
wiąŜe się z ogrodami, sztuką
ogrodniczą i kulturą w ogrodach.
"Święto Ogrodów" ma podkreślić
wagę ogrodów w naszym Ŝyciu,
organizując
imprezy
lub
uczestnicząc w "Święcie" chcemy
podkreślić, jak waŜna jest dla nas
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idea zachowania i rozwijania naszych ogrodów. Ideą Festiwalu
jest stworzenie dla miłośników ogrodów i parków moŜliwości
wypoczynku wśród zieleni i skorzystania z propozycji
kulturalnych
i
naukowych
przygotowanych
przez
organizatorów. Podczas "Święta Ogrodów" poszczególne ogrody
czy teŜ instytucje, w zaleŜności od ich charakteru i moŜliwości
podzielą się z innymi swoją wiedzą nt. ogrodów i ogrodnictwa,
pokaŜą swoje kolekcje, zademonstrują swoje dokonania
kulturalne na terenie swego ogrodu. Święto to ma równieŜ za
zadanie podkreślić znaczenie ogrodów w naszym Ŝyciu. "Święto
Ogrodów" to jedyna w roku okazja, by oprócz znanych
powszechnie ogrodów zobaczyć te zazwyczaj niedostępne:
ogrody królewskie, przyklasztorne, prywatne.

IX Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty
2013-06-08 – 2013-06-09

Organizatorem Festiwalu
Zaczarowanej
Piosenki
jest
Fundacja
Anny
Dymnej
„Mimo
Wszystko”.
Pierwsza
edycja
Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki,
którego
celem
jest
promocja
uzdolnionych
wokalnie
osób
niepełnosprawnych,
odbyła się w czerwcu
2005 roku. Stały patronat artystyczny sprawuje nad nim Irena
Santor. Od roku 2007 oficjalna nazwa konkursu brzmi:
Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. Podczas
koncertu finałowego Danuta Grechutowa, wdowa po Patronie
imprezy, zasiada w jury jako jego członkini honorowa.
KaŜdego roku w Festiwalu bierze udział kilkaset osób z róŜnego
rodzaju niepełnosprawnościami. Podczas kilkuetapowej selekcji,
z ich grona wyłania się po sześciu finalistów w kategoriach do
16 lat i powyŜej 16. roku Ŝycia. W trakcie koncertu finałowego
Festiwalu, który odbywa się na krakowskim Rynku Głównym w
ramach Ogólnopolskich Dni Integracji „ZwycięŜać Mimo
Wszystko”, walczą oni o Statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz
roczne stypendia.
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czyli z
Ŝycia Domu

…maj…

06.05.

Patriotyczne Śpiewanie
Jak co roku w okolicach święta
majowego, tak i tym razem –
tradycyjnie spotkaliśmy się w DPS na
ul. Praskiej w Krakowie i wspólnie
świętowaliśmy nasze narodowe święto
śpiewając
pieśni
wszelakie,
acz podniosłe. I dobrym to było.
♦ 07.05.

Wiosenny Kogel-Mogel

Czyli wiosenne przedstawienie w DPS Helclów w klimacie nieco noir
(zobaczcie na garniaki)! Oczywiście byliśmy i uczestniczyliśmy, bo jakŜe
by inaczej?
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♦ 07.05

Siema! Ha!
Nowe projekty mają to
do
siebie,
Ŝe
rozpoczynają się zawsze
entuzjastycznie. I tak
właśnie było podczas
pierwszego
spotkania
z
młodzieŜą
ze
stowarzyszenia
„Siemacha”,
która
odwiedziła
nas
we
wtorek.
Co
prawda
z pierwotnego pomysłu –
ogniska, niewiele wyszło,
gdyŜ pogoda wtrąciła swoje trzy grosze, niemniej kiełbaski nas nie
ominęły (upiekł je P. Karnik ). Poznaliśmy się nieco, spędziliśmy bardzo
sympatycznie czas, pośpiewaliśmy i porozmawialiśmy. O to w sumie
chodziło, bo było to pierwsze spotkanie – zapoznawcze. Do zobaczenia
za dwa tygodnie.
♦ 09.05.

Dzień Europy
Jak
powszechnie
(nie)wiadomo dziś był
ten dzień – dzień
europejski. „Dzień 9
maja jest oficjalnym
symbolem
Unii
Europejskiej.
Został
ustanowiony
w
rocznicę
przedstawienia planu
utworzenia
Europejskiej
Wspólnoty Węgla i
Stali, znanego jako
Plan Schumana, przez
Roberta Schumana 9
maja 1950” - tako rzecze wikipedia, ona się nie myli, oj nie. Nasze
świętowanie tego dnia związane było z projektem młodzieŜy z
Uniwersytetu Papieskiego, która przyszła i swego rodzaju multimedialna
akademię zrobiła. I to teŜ niezłym było.
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♦ 16.05

Zalew Hutaski, czyli Piknik nad...
W ramach wymyślania miejsc
ciekawych, do których udać
się warta – dziś Zalew
Nowohucki, czyli jak podaje
wikipedia: „sztuczny zbiornik
wodny oraz otaczający go
park znajdują się w starej
części Nowej Huty, w obecnej
dzielnicy Bieńczyce. Zajmują
teren
pomiędzy
al.
Solidarności od południa, ul.
Bulwarową od zachodu, OSiR
„Krakowianka" od północy a
od wschodu granicą jest rzeka Dłubnia, która zasila zbiornik. Park i
zalew, projektu A. Ścigalskiego, oddano do uŜytku w 1957 roku, jako
jeden z obiektów rekreacyjnych Nowej Huty”. No i pięknie, a w praktyce
samo miejsce jest niesamowicie urokliwe, niezwykle zadbane i ogólnie
moŜna się tu poczuć jak u babci na wsi. Pośród wód pływają sobie
łabądki (dokarmiane naturalnie przez przechodniów) oraz inne
ptaszynki, ludzie biegają a dzieci się śmieją. Sielanka? A właśnie, Ŝe tak
i my takŜe – tak się czuliśmy.
♦ 21.05

Siemaszyste malowanie!
W ramach drugiego
spotkania z młodzieŜą z
Siemachy, tym razem
pierwotne nasze plany i
zamierzenia
ewoluowały w nowym
kierunku. Co prawda
miało być origami, ale
zamiast tego wzięliśmy
do ręki farby i wspólnie
wykreowaliśmy
kilka
dzieł godnych Picassa.
Pogoda nie sprzyjała,
niemniej i spacerek po
ogrodzie się odbył, i to
w śpiewnym nastroju. A na koniec wystawka, nasze prace zawisły na
zaszczytnym miejscu.
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♦ 23.05

Dom Otwarty – „Klasyka dla kaŜdego…”
Majowa impreza w cyklu
Dom Otwarty od początku
zapowiadała się niezwykle
ciekawie. Intrygujące było, Ŝe
zamiast
koncertu
śpiewanego,
tym
razem
postawiliśmy
na
czysto
instrumentalne
granie.
Dodatkowo miała to być
muzyka klasyczna, która nie
jest tak łatwa w odbiorze jak
rozrywkowa. A na deser
całość planowaliśmy zrobić w plenerze, czyli w ogrodzie Domu.
Co prawda pogoda pokrzyŜowała nam nieco szyki i w końcu
koncert odbył się jednak w budynku, ale mimo tego miał niezwykły
klimat. Aura, którą wyczarowali muzycy: grająca na skrzypcach
Joanna kantor i instrumenty klawiszowe – Ilona Gawlik, pozwoliła
nam na ponad godzinę przenieść się do zupełnie innego świata, tak
bardzo odległego a równocześnie bliskiego. Okazało się takŜe,
Ŝe muzykę klasyczną moŜna podać w taki sposób, aby kaŜdy
o jakiejkolwiek wraŜliwości muzycznej mógł się nią zachwycić.
Szczególnie podobały nam się trzy interpretacje „Ave Maria”,
z mroczną i poruszającą wersją XVI wieczną – Caccini’ego.
♦ 24.05

Deszczowa Majówka
Pogoda, jak to pogoda – nie
zawsze dopisuje, niemniej
trzeba sobie radzić jakoś
wbrew niej i tak sobie
poradziliśmy i tym razem,
udając się na majówkę do
DPS ul. Łanowa 39 w
Krakowie, gdzie wraz z
kilkoma zaprzyjaźnionymi
Domami wspólnie śpiewaliśmy i oglądaliśmy fajne przedstawienie w
klimatach pielęgniarsko-lekarskich przygotowane przez grupę
artystyczną z DPS ul. Helclów w Krakowie. Miło spędziliśmy czas, a
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następnie na obiadek wróciliśmy do domu. Sezon majówkowopiknikowy – otwartym jest.
♦ 26.05

Wieści
Właśnie trzymasz je w rękach
czytelniku :)

***

Ty jesteś moje imię i w kształcie, i w przyczynie,
i moje dłuto lotne.
Ja jestem, zanim minie wiek na koniu-bezczynie,
ptaków i chmur zielonych złotnik.
Ty jesteś we mnie jaskier w chmurze rzeźbiony blaskiem
nad czyn samotny.
Ja z ciebie ulew piaskiem runo burz, co nie gaśnie,
każdym życiem i śmiercią stokrotny.
Ty jesteś marmur żywy, przez który kształt mi przybył,
kształt w wichurze o świcie widziany,
który o mleczne szyby buchnął płomieniem grzywy
i zastygł w dłoni jak z gwiazdy odlany.
I jesteś mi imię ruchów i poczynaniem słuchu,
który pojmie muzykę i sposób,
który z lądu posuchy wzejdzie żywicą-duchem
w łodygę głosu.
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:) :)
Amerykanie nie obawiają się wojny z
Chinami. Ich pociski przeciwpancerne
przebijają dowolny chiński czołg.
Chińczycy nie obawiają się wojny z
USA. Ich czołgi są dwukrotnie tańsze od
amerykańskich
pocisków
przeciwpancernych.
:):)
Misjonarz Świadków Jehowy puka do
drzwi. Otwiera mu facet i mówi:
- Słucham?
- Czy wie pan, co zrobić, aby trafić do
królestwa niebieskiego? - pyta rutynowo
Świadek.
- Nie, ale zapraszam do środka.
Świadek wchodzi, zatrzymuje się w
przedpokoju i... nic.
- Co chciał mi pan powiedzieć? - indaguje gospodarz.
- Eee... aaa... no, tego... - stęka Świadek.
- Co jest? Co się stało, Ŝe pan zaniemówił?
- Jeszcze nigdy tak daleko nie wchodziłem...
:):)

Niedługo po tym jak nasze ostatnie dziecko wyjechało na studia, mój mąŜ
odpoczywał przy mnie na kanapie z głową na moich kolanach. OstroŜnie zdjęłam
jego okulary.
- Wiesz, kochanie - powiedziałam słodko - bez okularów wyglądasz tak samo
przystojnie, jak wtedy, kiedy się pobieraliśmy.
- Kotku - odpowiedział z szerokim uśmiechem - bez okularów widzę, Ŝe wciąŜ
wyglądasz pięknie!
:):)
Do lekarza, świeŜo upieczonego docenta przyszła rodzina z podziękowaniami za
wyleczenie chorego.
- Dziękujemy, panie doktorze - mówią
- Docencie, docencie - poprawia docent
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- Doceniamy, doceniamy.
:):)
- Będziemy mieli dziecko, Marian.
- Kuźwa, Aldona, przecieŜ ja z tobą
nie spałem!
- TeŜ jestem w szoku…
:):)
Kobieta w sklepie:
- Czy mogę przymierzyć tę sukienkę
na wystawie?
- Bardzo proszę, ale mamy teŜ
przymierzalnie.
:):)
Idzie wariat drogą i spotyka rolnika pracującego na polu:
- Dzień doblyyyy, co Pan robi?
- NawoŜę truskawki.
- A co to jest to nawoŜenie?
- No posypuje truskawki nawozem...
... - A co to jest ten nawóz?
- No kupa.
- Czyli...
- No kurde tak, posypuje truskawki g**nem.
- Hmm a ja cukrem, ale ja to w sumie jestem porąbany.
:):)
- Gazdo, a co tam tak kucacie pod płotem?
- Kupę robię!
- W gaciach?
- Ło Jezu!

Gazetę redagują:
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Samobójstwo zajączka

