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Witam,
Jak zapewne uważny czytelnik zauważył, w tym miesiącu Wieści ukazują
się nieco wcześniej niż zwykle. Spowodowane jest to zasłużonym urlopem,
red. nacza, na który się on udaje, a tym samym już teraz możecie cieszyć
się nowym numerem.
A mamy lipiec, połowę roku, lato – czas beztroski (w założeniu),
przyjemny i ogólnie miły. Również Wieści staramy się utrzymać w tym
klimacie, serwując czytelnikom sporą dawkę humoru i naturalnie tego,
co w Wieściach najlepsze. Do zobaczenia w sierpniu!
Red.

Moje miasto cz. 87

Sierpień – choć dopiero polowa lipca za nami, cały sierpień przed nami,
a ponieważ kolejny numer pojawi się dopiero pod końca następnego miesiąca
już dziś serwujemy czytelnikom smakołyki na kolejny miesiąc, czyli sierpień.

IX Małopolski Festiwal Smaku
na Placu Wolnica
2013-08-24 – 2013-08-25

Impreza organizowana już po raz
dziewiąty
przez
Samorząd
Województwa
Małopolskiego
to
największe wydarzenie kulinarne
w regionie. W czerwcu i lipcu
w sześciu miastach odbywają się
półfinały festiwalu, na których
lokalni producenci walczą o uznanie
jury i publiczności. W osobnym
konkursie
uczestniczą
szefowie
kuchni, których zadaniem jest
przygotowanie potraw z lokalnych
produktów.
Krakowski
półfinał
połączony jest ze Świętem Chleba,
skupiającym mistrzów piekarskich
i cukierników… choć nie brakuje też smakowitych dodatków do
pieczywa. Pełna kulinarnych atrakcji podróż zakończy się miesiąc
później na krakowskim Kazimierzu. Ostatni weekend sierpnia to
kulminacja smakowitych atrakcji! A to wszystko podczas wielkiego
finału z udziałem najlepszych
producentów z całej Małopolski.

XXXVII Targi Sztuki Ludowej
„Cepelia” oraz IX Dni Kultury
Słowackiej
2013-08-14 – 2013-08-25

W
Międzynarodowych
Targach
Sztuki Ludowej,
weźmie udział
przemiennie około 800 twórców ludowych i kupców z wyrobami
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rękodzieła ludowego i artystycznego oraz rzemiosła artystycznego.
Dodatkowo w Rynku będzie można się posilić i kupić dla dzieci
słodycze. Na estradzie, która będzie się mieściła przed Wieżą
Ratuszową, przez 12 dni wystąpi około 120 Zespołów Pieśni
i Tańca, Kabaretów, Gawędziarzy, Kapel itp. Jak co roku, 45 minut
przed rozpoczęciem Targów, wokół Rynku Idzie Korowód, który
daje występy dla publiczności u wylotu ul. Grodzkiej,
ul. Floriańskiej i ul. Sławkowskiej.

Coke Live Festival
2013-08-09 – 2013-08-10

Coke Live Music Festival
rozpoczął jako festiwal brzmień
spod znaku hip – hopu, r’n’b i
popu. W kolejnych latach,
coraz więcej dla siebie mogli na
nim znaleźć także fani rocka.
Na scenach Coke Live Music
Festival gościły najznakomitsze
gwiazdy obydwu gatunków muzyki. To jedyne wydarzenie, na
którym można było zobaczyć razem Rihannę i Lily Allen, Missy
Elliot i Kaiser Chiefs, The Killers obok 50 Centa czy Muse,
dzielących scenę z The Chemical Brothers. W piątek, sobotę i
niedzielę, festiwalowicze mogli wziąć udział w warsztatach street
artu, VJ-ingu i upcyclingu. Każdego przedpołudnia czekał pyszny
brunch z LoveKrove i Galerią Radar. Można było obejrzeć
pojedynek polskich artystów street artu (Street Fighters), stworzyć
mural, obejrzeć bitwę projektantów na tabletach (Digital Fighters).
W festiwalowy weekend Pauza prezentowała też seanse filmowe.

XIV FESTIWAL TAŃCÓW DWORSKICH „CRACOVIA DANZA”
2013-07-28 - 2013-08-04

Na przełomie lipca i sierpnia odbędzie
się XIV edycja Festiwalu Tańców
Dworskich
„CRACOVIA
DANZA”
(28/07
04/08/2013),
której
tematem przewodnim jest „Dwór
Hiszpański”. Niezwykle bogata i
oryginalna dworska kultura i sztuka
Hiszpanii zapładniała przez wieki
twórczość największych artystów Europy. W dziedzinie muzyki,
teatru i tańca tematy hiszpańskie należą do podstawowych
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elementów ich szerokiego repertuaru. W baletach XVII i XVIII w.
tańcem opowiada się historie Don Quichota i Don Juana, na
każdym dworze Europy prezentowane są Espagnoletty, Airs
Espagnols,
Sarabandy,
Canarios,
Folies
d’Espagne.
Na Festiwalu zagoszczą m.in. wielcy hiszpańscy artyści, specjaliści
w dziedzinie tańców dworskich – Ana Yepes oraz Carles Mas
i Garcia.

Noc Cracovia sacra
2013-08-14 – 2013-08-16

„Krakowskie sanktuaria" - to
temat przewodni tegorocznej
edycji Nocy Cracovia Sacra.
Wydarzenie, w którym bierze
udział
kilkanaście
krakowskich
kościołów
i klasztorów, jedna synagoga
oraz klasztory i kościoły w Staniątkach i Miechowie, potrwa dwie
noce – od 14 do 16 sierpnia. Jak co roku, w uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia), odbywa się
Noc Cracovia Sacra. „W swoim kształcie, charakterze i bogactwie
programowym to wydarzenie nie ma odpowiednika w Europie.
Na tę noc najpiękniejsze świątynie, wraz z obiektami klasztornymi
Krakowa i okolic, umożliwiają zwiedzającym odkrywanie
kościelnych zabytków, poznawanie tajników życia mnichów oraz
klasztornych skarbców, które na co dzień pozostają zamknięte dla
zwiedzających

Święto Sukiennic
2013-08-02

Święto Sukiennic to uroczystości
związane z corocznym świętem
wszystkich kupców. Święto to
powołano
kilka lat temu, 2
sierpnia, na pamiątkę wielkiego remontu z 1875 roku.
Przebudowane
według
projektu
Tomasza
Prylińskiego
Sukiennice zyskały kształt, który pozostał do dziś.W programie
znajdą się m.in. występy kapeli ludowych, polskie tańce
i konkursy plastyczne. Nie obędzie się też bez prezentacji
przedstawicieli cechów piekarzy, rzeźników i szewców, którzy
jako pierwsi otwarli swoje stanowiska na miejscu Sukiennic
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i możliwości spróbowania powitalnego chleba.

czyli z
życia Domu

…lipiec…

♦ 02.07.

Nieobliczalni
I kolejna, tym razem po dłuższej, bo prawie
dwu miesięcznej przerwie – nasza wizyta
w
ulubionym
kinie
studyjnym
Sfinks
w Krakowie. Tym razem uderzyliśmy w lekkie
klimaty i uraczyliśmy oczy komedia francuską
„Nieobliczalni”. Było zabawnie, a z kina
wyszliśmy leciutcy- i o to chodziło :)
♦ 07.06.

Wycieczka do Wisły
Druga wycieczka tego lata, tym razem
wraz z zaprzyjaźnionymi placówkami
z Krakowa wybraliśmy się tam, skąd
król (skoków) pochodzi, czyli do Wisły.
A w ustronnym i bardzo zadbanym
miasteczku (a w zasadzie jego
okolicach) wyjechaliśmy wyciągiem
krzesełkowym
na
skocznię
(„Malinka”), co w samo w sobie było
sporym
przeżyciem.
Niestety,
chętnych
do
skoku
nie
było.
Następnie spacerek wzdłuż Czarnej
Wisełki i zwiedzanie rezydencji królów
– o pardon – prezydentów Polski z
naszym
szlacheckim
panem
prezydentem
Bolesławem
Komorowskim na czele, gdzież to
mogliśmy
na
własnej
skórze
przekonać się jak wygląda odprawa na lotnisku, bo wedle tych zasad
wchodziliśmy. Ale było sympatycznie. No i na wieczór w domu, a że
pogoda dopisała, zadowoleni powróciliśmy do domu.
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♦ 05.07

Ogród Botaniczny
Pierwsze w tym roku
odwiedziny nasze miejsca
niezwykle kojącego duszę –
ogrodu
botanicznego,
krakowskiego.
A
w
ogrodzie?
Rajsko
po
prostu. I cień jest, i słońce,
i piękna flora, i fauna (w
postaci
namiętnie
całujących komarków w
pobliżu
wody).
Nie
wiadomo kiedy czas tam znika.
♦ 10.07

Ognisko II
Czemu II? Bo drugie w
tym sezonie ognisko.
Przygotowaliśmy jej jak
zawsze
w
ogrodzie
naszego Domu, przy
specjalnie
przygotowanym
palenisku. Dodatkową
atrakcja
był
śpiew
Ilony,
która
uprzyjemniła
nam
imprezę,
organizując
warstwę
artystycznomuzyczną. A do tego
to, co tygryski kochają
najbardziej, czyli duża ilość pysznych kiełbasek – pojedliśmy do syta!
♦ 12.07

Park Wodny
Pomysł na wizytę w krakowskim Aqua Parku kołatał nam się po
głowach już od dawna. Wreszcie nadszedł czas realizacji. Wesołą,
czteroosobową ekipą udaliśmy się do wspomnianego przybytku. Na
miejscu, po szybkiej przeprawie przez kasę, przebieralnię i prysznic oraz
po pierwszym kontakcie z wodą basenową, okazało się, że miejscem,
które odpowiada nam najbardziej jest solankowe jaccuzi. Cieplutka
woda, do tego mocny masaż przez masywne bąbelki powietrza – to było
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to! Niektórzy popływali, niemniej jaccuzi, sprawiło nam największą
frajdę! I tym sposobem
kolejne, małe mażenie
zrealizowane :)

♦ 18.07

Wieści
Się ukazały, czytamy je
czytamy :)

A oprócz tego jeszcze wiele innych wydarzeń, bo przecież miesiąc
się nie skończył, np. jutro jedziemy na wystawę, a także wieczorem
gdzieś wybywamy, no będzie się działo, ale o tym wszystkim
poczytacie drodzy czytelnicy już w przyszłym numerze.
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Protokół ze spotkania mieszkańców Domu
z dyrektorem z dn. 27.06.2013
Na wstępie p. dyrektor powitał
mieszkańców, po czym mieszkańcy
przeszli do zadawania pytań.
Pani K zgłosiła, że zgodnie z
zaleceniem lekarza dotyczącym
rehabilitacji w jej przypadku
potrzebna jest taśma do ćwiczenia
rąk. Po konsultacji w tej sprawie z
pracownikami rehabilitacji pani
Ania zapytała p. dyrektora czy taka
taśmę można zakupić tym bardziej,
że będzie mogła ona służyć
również innym mieszkańcom.
Dyrektor odpowiedział pani Ani, że
sprawę
może
uważać
za
załatwioną. Pani. K skomentowała
fakt wydawania za dużych jej

zdaniem
porcji
jedzenia
mieszkańcom podczas posiłków,
przez co dużo jedzenia przez to się
marnuje. Dyrektor potwierdził
opinię pani Marii jednak nie ma
możliwości
zmiany
takich
zachowań,
gdyż
niektórzy
mieszkańcy nie mają oszczędzania
w swojej naturze i mimo, że porcje
dla nich są za duże, to pobierają je
w myśl zasady, „bo się należy”.
Pani. K mieszkanka podziękowała
za wspaniały piknik i na tym
spotkanie zakończono.
Protokół sporządził: Mirosław Zet
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K.K.B.

Ars Poetica
***

Wiersz jest we mnie zły, obcy, zły i nienawistny,
i pali moje noce gorejącym ogniem,
idzie przeze mnie tłumny, rozkrzyczany sobą
jak pochód ulicami niosący pochodnie.
Wiersz jest zły, nienawistny, chce rozerwać formę
(Jak to ciężko zakuwać wolnego w kajdany),
chociaż wydrę go z głębi palącego wnętrze,
nigdy całkiem nie będę jego władczym panem.
Z krzykiem szarpie się, męczy, aż strzeli wołaniem,
potem stanie się obcy, przyjaciel niedoszły,
stanie w progu zamarzłym, płonący, stworzony,
i pójdzie w mróz wieczorów tam, gdzie inne poszły.
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Wycieczkowo
których
wcześniej
chwilę
poszukiwaliśmy
(chcieliśmy
„włoskie”). Teraz powrót do autobusu
i jedziemy na skocznię im. Adama
Małysza
w
Malince.
A
tu
wyjeżdżamy
wyciągiem
krzesełkowym na samą górę tzw.
„bukę”,
którą
widzi
skoczek
rozpoczynający swój skok. Na Beskid
rozpościerają się piękne widoki, a że
pogoda śliczna – jest się czym
zachwycać! Aby odpocząć czynnie
udajemy się naszym autobusikiem w
kierunku Baraniej Góry szlakiem
Czarnej Wisełki. Robiąc sobie w
plenerze
wesołe
zdjęcia
przemieszczamy się drogą wzdłuż
potoku. Stąd jeszcze
szyki przejazd do
rezydencji Prezydenta
Mościckiego
?(a
obecnie
Komorowskiego)
w
Wiśle,
podziwiamy
obiekt a kontrola na
wejściu niczym na
lotnisku uświadamia
nam
jak
groźni
jesteśmy, na szczęście obeszło się bez
zamachów (no raz się pan Kazimierz
zamachnął łapiąc równowagę w
nowych okularach). Teraz do Domu.
Droga powrotna przebiega szybko, p.
Ilona prowadzi śpiewanie w pojeździe
i opowiada ciekawe rzeczy, więc nie
można się nudzić. Zadowoleni
wracamy wieczorem na teren DPS, z
nadzieją że już wkrótce znowu udamy
się w jakąś ciekawą podróż, ciesząc
się krajobrazami i miłą atmosferą,
jakie
dają
nam
wycieczki

Z radia płynie znany nam sygnał
„Polka Dziadek”, to sygnał że leci w
eter „Lato z Radiem” - zaczynamy!
Czerwiec był w kratkę ale lipiec
zaczął się kapitalnie. W duchu –
radośnie, piękna pogoda, słońce
grzeje – sielanka. Mobilizujemy się
do wyjazdu i jest wycieczka.
Jedziemy autokarem do Wisły,
zahaczamy o Szczyrk. Autokar
przyjeżdża a w nim niespodzianka –
będą
nam
towarzyszyć
zaprzyjaźnione Domy Pomocy z
Krakowa:
DPS
Praska,
DPS
Nowaczyńskiego i DPS Sołtysowska.
Wyjeżdżamy po szybkim śniadaniu,
jesteśmy trochę zaspani, ale ruszając
w trasę mijamy
piękną
zieleń,
słońce
i
krajobrazy.
Naszym celem
jest wjazd do
Wisły.
Zatrzymujemy
się w zajeździe
przed miastem,
jazda trwa trzy
godziny, więc się rozluźniamy pijąc
kawę i napoje, pałaszujemy pyszne
drożdżówki. Jesteśmy tu pierwszy
raz a miasteczko nas oczarowuje.
Opiekunami wycieczki są pani Ela i
p. Piotr, znani z poprzednich
wycieczek ;) podziwiając i łykając
mahoniowe powietrze spacerujemy
deptakiem, długą alejką prowadzącą
do centrum wzdłuż rzeki, podziwiamy
piękne widoki i bujną zieleń
porastającą okolicę. Kierując się do
centrum „zaliczamy” pyszne lody,
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**
Dyrektor przyjmuje do pracy nową
sekretarkę:
- I twierdzi pani, że nie odstraszyła
pani informacja w ogłoszeniu, że mam
długi?
- Prawdę mówiąc - odpowiada lekko
się rumieniąc - właściwie mnie to
zachęciło.
**
Hotel, recepcjonista zagaja do nowo
przybyłej pary:
- Urlop?
- Tak...
- A dzieci państwo posiadają?
- Posiadają...
- A to tym razem państwo nie zabrali?
- Nie zabrali...
- Tylko we dwoje? Romantyczny wypad!
- Tak...
- A kto został z dziećmi?
- Żona.
**

Autobus z wycieczką zbliża się do granicy.
– Piwo! Siku! – po raz któryś z rzędu rozweseleni pasażerowie zmuszają kierowcę
do zatrzymania.
Po dłuższej chwili, gdy już z powrotem zajęli miejsca w autokarze, kierowca pyta
głośno:
– Czy kogoś wam nie brakuje?
Cisza. Po przekroczeniu granicy do kierowcy podchodzi mężczyzna i lekko
bełkocząc mówi:
– Nie ma mojej żony...
– No przecież – wścieka się kierowca – przed odjazdem pytałem, czy kogoś wam
nie brakuje!
Na to facet:
– Ale mnie jej nie brakuje, tylko mówię, że jej nie ma...
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**
Rozmawiają dwaj koledzy w toalecie:
- Co tam w pracy?
- Mam jeszcze kupę do zrobienia!
**
Do znakomitego lekarza specjalisty
przychodzą rodzice pewnego młodego
człowieka i biadolą:
- Panie doktorze, nie możemy
odciągnąć syna od komputera.
- No cóż - wyrokuje lekarz - trzeba
będzie go leczyć.
- Ale czym?!
- Normalnie! Dziewczętami,
papierosami, piwem...
**
Jeśli zabłądzisz w nocy w lesie, spójrz
na Gwiazdę Polarną...
...jest taka mała w porównaniu z twoim problemem.
**
Kilkuletni chłopczyk i dziewczynka w tym samym wieku kąpią się razem w
wannie. Dziewczynka dostrzega siusiaka i pyta chłopczyka:
- Mogę dotknąć?
Chłopczyk oburzony:
- Nie ma mowy! Swojego już urwałaś!
**
Drogówka przeprowadza pobieżną kontrolę pojazdu pewnej nie najmłodszej już
blondyny.
- Ma pani już mocno zdarty profil - stwierdza sprawdzając ogumienie policjant.
- A z pana też żaden Brad Pitt... - odcina się blondyna.
**
- Przepraszam kochanie, że wczoraj nie przyszedłem, ale byłem na wieczorze
kawalerskim...
- Na wieczorach kawalerskich zawsze jakieś ladacznice są!
- Nie, mylisz się, kochanie! Na wieczorach kawalerskich kobietom wstęp
wzbroniony...
- Nie kłam! Myślisz, że ja na wieczorach kawalerskich nie bywałam, czy co?
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**
Jest konkurs kto najdłużej wytrzyma pod wodą.
Zgłosiło się trzech mężczyzn.
Mówi pierwszy:
- Eeee... ja to wytrzymam
ponad godzinę.
Drugi na to:
- A ja drogi kolego co
najmniej trzy godziny, bo
jestem zawodowym nurkiem.
Na to trzeci:
- A ja to dłużej niż minutę to
se nie posiedzę, bo się dla jaj
zgłosiłem.
Pierwszy zawodnik
nieoczekiwanie wypłynął po 5
minutach.
Komisja pyta:
- A co to się stało, mówił pan,
że godzinę wytrzyma?
- A daj pan spokój z wprawy
wyszedłem.
Drugi zawodnik wypłynął po
30 min.
- Co się stało? W panu cała nadzieja była zawodowy nurek i co?
- A daj pan spokój. Przeceniłem swoje możliwości.
Trzeci najbardziej słaby zawodnik jak wskoczył tak mija godzina, dwie wypływa
po trzech godzinach.
Komisja w szoku.
- Jak pan to zrobił??
- Cholera nie wiem, musiałem o coś gaciami zahaczyć!
**
Lekarz, architekt i polityk sprzeczali się, czyj zawód był pierwszy.
- Gdy Pan Bóg stworzył Ewę z żebra Adama to musiała być operacja - stwierdził
lekarz - a więc mój zawód był najpierw.
- Chwileczkę - odparł architekt - przecież najpierw Pan Bóg stworzył ziemię, a
więc musiał mieć projekt.
- Panowie - krzyknął polityk - przecież najpierw był chaos...
**
Reprezentacja polski w piłce nożnej odwiedziła sierociniec.
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- To smutne zobaczyć te przygnębione twarze bez wiary i nadziei - powiedział po
spotkaniu 6-letni Wojtuś.
**
U dentysty:
- Ile kosztuje ekstrakcja zęba?
- 50 zł.
- 50 zł za kilka minut pracy?!
- Mogę wyrywać powoli,
jeśli pan chce.
**
Ławeczka, dwóch chłopów
postanowiło zasmakować
wina z wyższej półki i nie
może otworzyć ich bez
korkociągu.
- Zobacz, Józek, żyjemy na
zadupiu, a problemy mamy
jak w Warszawie!
- ?!
- Korki, Pietrek, korki...

Samobójstwo zajączka
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