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Witam,
Jesień zaczęła się na dobre kilka dni temu, informując nas o tym deszczem i
szarugą za oknem oraz wcześnie zapadającym wieczorem.
Po aktywnych wakacjach mamy nadzieję, że ta pora roku będzie nie mniej
aktywna, z pewnością nie zabraknie atrakcji przygotowanych specjalnie dla
Państwa. Już dziś kolejna impreza z cyklu „Dom Otwarty”,
a w najbliższą sobotę – „Spotkanie Rodzinne”.
A „Wieści”? Jak to Wieści – można je ganić, krytykować ale… stały się
częścią naszego domowego krajobrazu i wszyscy je lubimy ;)
Red.

Moje miasto cz. 89

Październik – letnie szaleństwa już za nami, zmiana pogody
wymusza zmianę preferencji kulturalno-oświatowych, ot zamiast
chodzić, więcej będziemy przebywać w pomieszczeniach i nieco
bardziej stacjonarnie korzystać z dobrodziejstw, jakie oferuje nasze
miasto. Ale wciąż aktywnie!
38. Krakowskie Reminiscencje Teatralne: Światy
równoległe 2013-10-16 - 201310-20

16–20
października
najnowsza
odsłona
Krakowskich
Reminiscencji
Teatralnych. Organizowany od
1975
roku
festiwal
nieustannie
ewoluuje.
Podążając za przemianami
w sztukach performatywnych
i w społeczeństwie, zyskuje
nową
tożsamość.
Pyta
o współczesnego człowieka
i kulturę, prowokuje do myślenia i udziału w dyskusji.
Nowy teatr, nowy odbiorca. Podczas 38. edycji przez 5
dni RMNSC. w salach najlepszych teatrów
i w przestrzeni miejskiej zaprezentowanych zostanie
kilkanaście spektakli i wydarzeń – w tym projekty
zrealizowane specjalnie dla Reminiscencji.

Grechuta Festival
2013-10-09 - 2013-10-13
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W dniach 9-13 października br. odbędzie się w Krakowie
siódma edycja Grechuta Festival – największego w
Polsce wydarzenia poświęconego pamięci Marka
Grechuty. Jego głównym elementem jest konkurs dla
młodych artystów i debiutantów na interpretacje
piosenek Marka Grechuty. Konkurs ma charakter
otwarty, bez ograniczeń wiekowych i zawodowych.
Szczególnie zachęcamy młodych wykonawców, stających
u progu artystycznych wyborów.

Conrad Festival
2013-10-21 - 2013-10-27

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
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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.

Targi Książki w Krakowie
2013-10-24 - 2-13-10-27

Targi Książki to spotkania z wybitnymi autorami,
wystawy, dyskusje, konkursy, prelekcje, pokazy
teatralne i filmowe. Targi Książki w Krakowie to
jedna z najpopularniejszych imprez kulturalnych w
Polsce, organizowana przez Targi w Krakowie Sp. z
o.o. Jest to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim,
które już od 15 lat gromadzi w jednym miejscu i
czasie setki wydawców oraz 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.

Międzynarodowy Festiwal
Pianistyczny Królewskiego
Miasta Krakowa 2013
2013-10-14 - 2013-10-19
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Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny Królewskiego
Miasta Krakowa to pierwsze wydarzenie kulturalne w
Krakowie,
w
całości
poświęcone
muzyce
fortepianowej. Istotą Festiwalu jest zaprezentowanie
mistrzów fortepianu, obok których wystąpią młodzi,
stojący u progu wielkich karier laureaci największych
Międzynarodowych
Konkursów
Pianistycznych:
Chopinowskiego w Warszawie, Van Cliburna w Fort
Worth, Czajkowskiego w Moskwie. Festiwal zachęca
elitę światowej pianistyki, do przyjazdu i występów
w Krakowie.
Kraków, to miasto, z którego wywodzą się wielkie
polskie
tradycje
pianistyczne.
Festiwal
jest
organizowany przez młodą generację pianistów,
absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie.
Powołane w tym celu Stowarzyszenie postawiło sobie
za cel wskrzeszenie krakowskich tradycji, nadając im
nową,
świeżą,
i międzynarodową szatę artystyczną.
Swoimi występami zaszczycą nas wybitni artyści,
którzy przybędą do Krakowa z całego świata, aby w
magicznej atmosferze naszego miasta oczarować
krakowską
publiczność
poruszającymi
interpretacjami dzieł muzyki fortepianowej.

8. Krakowska Jesień Jazzowa
2013-10-08 – 2013-11-24

Krakowska Jesień Jazzowa – festiwal o charakterze
międzynarodowym, organizowany od 2006 roku na
krakowskim Kazimierzu przez Fundację Dom Kultury
Alchemia i Klub Alchemia, we współpracy z Not Two
Records.
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Ma na celu prezentowanie fenomenów współczesnej
muzyki
improwizowanej.
Kolejne
edycje
organizowane są corocznie od września do grudnia.
Dyrektorem
artystycznym
cyklu
jest
Marek
Winiarski. Zbliża się jesień, a wraz z nią Krakowska
Jesień Jazzowa – festiwal, który przez siedem lat
istnienia stał się jedną z najważniejszych scen
festiwalowych w Europie i na świecie. Jego gośćmi w
tym czasie byli najciekawsi i najprężniej działający
muzycy
sceny
improwizowanej
z
Peterem
Brötzmannem, Anthony Braxtonem, Barry Guyem
czy Kenem Vandermarkiem na czele. Odwiedzali oni
Kraków z pojedynczymi koncertami, ale także jako
artyści rezydenci.
Obok legend, w Krakowie byli i pojawią się także w
tym roku, artyści młodsi, którzy dziś wyznaczają
nowe kierunki rozwoju współczesnej, swobodnie
improwizowanej muzyki.

czyli z
życia Domu

…
wrzesień…

♦ 29.08.

Górniczym Szlakiem – Bochnia
Druga wycieczka z cyklu
Górniczym
Szlakiem.
Po
poprzedniej naszej wizycie w
kopalni węgla w Zabrzu, tego
dnia
wybraliśmy
się
do
Bochni. To oddalone niespełna
50 km od Krakowa miasto
skrywa najstarszą kopalnię na
ziemiach polskich. Sama trasa
zrobiona
jest
bardzo
interesująco,
ciągnie
się
różnymi
korytarzami,
6

schodami i wodami (bo na łódce zalanym korytarzem
także płynęliśmy) przez prawie 3 km oferując swego
rodzaju podróż w czasie. Dowiedzieliśmy się sporo,
oblizaliśmy
wszystko
co
się
dało
(poza
panią
przewodniczką, bo zabroniła) – słono, a z kopalni
wyszliśmy zarówno zmęczeni jak i zadowoleni. To są
przeżycia, których się nie zapomina!
♦

30.08.

Imagine

Nasze ulubione kino studyjne,
które
wszystkim
serdecznie
polecamy, a w nim film polskiego
reżysera
Andrzeja
Jakimowskiego (ale film bardzo
niepolski) – "Imagine", na którym
to filmie mieliśmy przyjemność
być
wczoraj.
"Imagine",
to
magiczna opowieść o... no
waśnie, fabuła wydaje się prosta,
a tymczasem obraz przenosi w
świat
przede
wszystkim
dźwięków, pokazuje życie osób
niewidomych i ich próbę walki z codziennością oraz
własnymi słabościami. Paradoksalnie - czy o tym jest ten
film? Jakoś trudno zwerbalizować jego przekaz. Jeśli
zamieszaliśmy, to przez liczne emocje, które obraz u nas
wzbudził, w większości bardzo pozytywne. Bardzo nam się
podobał, promieniował ciepłem i mimo że to niebanalna
opowieść i hepiendu nie było, to jest jakieś pozytywne
odczucie, które pozostaje w sercu po wyjściu z kina. I
m.in. dlatego film jest tak bardzo niepolski.
♦ 04.09.

Sportowe zakończenie lata
Nie da się nie zauważyć, że
lato w tym roku już
wyraźnie dąży do swojego
końca. Pogoda za oknem
niespecjalna,
chłodno,
liście pożółkły... ale nic to,
bo
my
postanowiliśmy
pożegnać „na sportowo”,
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uciekającą porę roku. Odbyły się mini zawody, w czasie
których powalczyliśmy nieco w nasze ulubione dyscypliny
sportowe, m.in. obalanie butelek czy krokiet (i wbrew
pozorom nie chodzi wcale ani o picie ani jedzenie). Jak
zawsze bawiliśmy się znakomicie :)
♦ 04.09.

Turniej

Szachowy

Turnieje Szachowe, to nasza specjalność można by rzecz,
bo zawsze chętnie w nich bierzemy udział niekoniecznie
wygrywając, a wkrótce nawet jeden odbędzie się u nas. A
tymczasem odpowiadając na zaproszenie DPS z Wadowic z
ul. Pułaskiego udział wzięliśmy w organizowanej już po raz
kolejny przez tę placówkę imprezie. Poziom rozgrywek był
dobry i bardzo nam odpowiadał, bo każdy jakieś punkty
zdobył, a sama organizacja nienaganna. Rozerwaliśmy się
przy
okazji
odwiedzając
rodzinne miasto
naszego
ojca
świętego.
♦

05.09.

Ojców

Uwielbiamy
Ojców!
Za
przepiękne,
malownicze
widoki.
Za
niesamowity
klimat miejsca. Za skały i zamki. Więc kiedy nadarza się
okazja by odwiedzić tę podkrakowską miejscowość –
korzystamy bez zastanowienia. A tym razem zostaliśmy
zaproszeni na Piknik w DPS prowadzonym przez braci
Albertynów. Imprezę rozpoczęła msza święta, a potem były
tańce hulanki i wszelakie swawole. Komponowaliśmy
ludków
z (eko)słomy, p. Krzysio dzielnie pomagał budować łódkę
pożegnującą lato (ale do tańca nie dał się wyciągnąć), do
tego dużo pysznego jedzenia – czy można chcieć więcej?
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♦ 12.09.

10 – o lecie
10 lat minęło odkąd powstał DPS im.
Władysława
Godynia
na
ul.
Sołtysowskiej w Krakowie. Mieliśmy
honor
i
przyjemność
uczestniczyć w
oficjalnych
obchodach
tej
rocznicy.
Były
okolicznościowe
medale,
przemówienia przedstawicieli i
sporo podniosłej ale radosnej
atmosfery. A naszym przyjaciołom
z
Sołtysowskiej
serdecznie
życzymy
kolejnych
równie
udanych 100 lat!
♦ 16.09.

Siepraw bez Barier
Każdego lata w Sieprawiu, z którym utrzymujemy
ciepłe relacje ze względu na wielololetnie więzi z
młodzieżą z tamtejszego Gimnazjum, odbywa się
Piknik Integracyjny. Tegoroczna edycja nosiła już
numerek X i jak zawsze odbywała się w niedzielę.
Impreza rozpoczęła się mszą świętą, po której nastał
Piknik
na
Stadionie
LKS
Karpaty,
który

zorganizowała

Gmina
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Siepraw

i Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł Anieli
Salawy.
Czas
umiliła
nam
Orkiestra
Dęta
„Sieprawianka”, Zespół Folklorystyczny „Sieprawianie”
oraz grupa taneczna – uczniowie Miejscowego
Gimnazjum.
Do tego było jadło i napitki (wypieki i soki),
przygotowane specjalnie przez panie z koła gospodyń
wiejskich. Pogoda nie przeszkadzała więc do domu
wróciliśmy w świetnych nastrojach.
♦ 18.09.

II Olimpiada Ogrodowa
Pogoda
zwykle
chadza
swoimi
ścieżkami,
tym
razem postanowiła nam
wywinąć
orła
i
nie
zaszczycić swą obecnością
II Olimpiady Ogrodowej.
Nic to jednak, bo pomimo
naturalnych
warunków
niesprzyjających
cała
impreza się odbyła i była
udana.
A
mianowicie
rozegraliśmy
trzy
konkurencje
konkursowe,
w których rywalizowali zawodnicy z 9 małopolskich
DPSów – drzewko szczęścia, obalanie butelek
(pustych, żeby nie coś) i mini krokiet. Tradycyjnie
zajęliśmy
dobre
acz
niepunktowane
miejsca,
pozostawiając kulturalnie podium dla gości a na
wyróżnienie tego dnia zasługiwało otwarcie olimpiady,
w którym głęboka symbolika łączyła się z
mistycyzmem owiniętym wokół liścia laurowego na
głowie gromowładnego Zeusa, a wszystko oczywiście
na
wesoło
i sportowo :)
♦ 19.09.

„Górniczym Szlakiem” - Kopalnia soli w Wieliczce
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W ramach trzeciego,
zamykającego wyjazdu
projektu „Górniczym
Szlakiem”
odwiedziliśmy
kopalnie
soli
w
Wieliczce. Wrażenia z
tej wycieczki są z
jednej
strony
niezwykle pozytywne, bo to najstarsza i chyba
najpiękniejsza kopalnia soli w całej Europie, z drugiej
jednak poziom komercji, który osiągnęła jest po prostu
niespotykany. Dosłownie – korki, towarzyszą nam już
od kolejki (sporej) do kasy, przez wejście do kopalni,
na szlaku przy kolejce (!) do wyjścia na powierzchnię
kończąc. Trudno nie dostrzec jak bardzo kopalnia
rozwinęła swój potencjał turystyczny w ciągu
ostatnich lat, jednak okupione jest to sporym kosztem
związanym z utratą specyficznego „klimatu” tego
miejsca. Cóż – coś za coś, jak w życiu, nam się
wyprawa podobała.
♦ 20.09.

Pielgrzymka do Mogiły
Jak co roku, w piątek uczestniczyliśmy
w tradycyjnej pielgrzymce osób chorych
i
niepełnosprawnych
Archidiecezji
krakowskiej do Mogiły. Po uroczystej
mszy świętej, której przewodniczył ks.
infułat Janusz Bielański, skorzystaliśmy
także z poczęstunku przygotowanego
przez ojców Cystersów i powróciliśmy do
domu.
♦ 26.09.

„Dom Otwarty” „Safety Last!”
Co prawda jeszcze się nie odbyło ale dziś
wieczorem
odbędzie,
wiec
możemy
„zaliczyć”. A mianowicie w ramach
wrześniowego projektu „Dom Otwarty”,
dziś
zaprezentujemy
Państwu
coś
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zupełnie innego. Będzie to projekcja filmu (oczywiście
na dużym ekranie) niemego z 1923r ze świetnym
aktorem tamtych czasów – Haroldem Lloydem, który
wystąpi w swojej najbardziej znanej komedii – „Safety
Last!” (Jeszcze Wyżej). Jednakże dodatkowa atrakcją
będzie, podobnie jak to miało miejsce przed stu laty –
na żywo grany akompaniament na pianinie w
wykonaniu
p. Ilony Gawlik. Do tego oczywiście lektor, w kŧórego
wcieli się red. Piszacy te slowa.
♦

26.09.

Wieści

Właśnie czytane, także dziś.

A

mnie jest lata szkoda!

Kiedy ostatni raz słyszałem
sygnał w Polskim radiu
"Polka Dziadek"
więcej
fajnych
rzeczy się działo.
I
oto
nieuchronnie
skończyło się lato
- nastała jesień...
Jak to w piosence
"a mnie jest
szkoda lata i
letnich złotych
wspomnień,
niech mówią
cokolwiek, a
mnie jest żal".
Za
oknem
szaro
jakoś,
smutno
a
jeszcze

niedawno, może przed
miesiącem było mnóstwo
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radości w sercu. Na myśl
przychodzi mi piosenka
"Kormorany" i jej tekst
"dzień gaśnie w szarej
mgle, wiatr strąca krople z
drzew, sznur kormoranów w
locie splątał się, pożegnać
ciepły dzień powrócą
z wiosną na jeziora, nikt
nas nie żegna tu dziś, tak tu
pusto, już szmer tataraków
jeszcze dobiega nas – już
wracać czas". I nadzieja
jest, że znów przeżyjemy
ponownie ten letni czas,
wkrótce. Żegnamy się
z górami, moim ukochanym
Zakopanem,
szlakami
tatrzańskimi a o co czeka
teraz góry to jesień,
tatrzańska – jednak nie dla
nas wędrówki po graniach,
mahoniowe powietrze, póki
co...
Jeden z takich pięknych
szlaków wymienię, który
szczególnie lubię, to wyjazd
kolejką
na
Kasprowy
Wierch, następnie zejście
granią na Halę Kondratową,
dalej Kalatówki, Kuźnice i
wchodzimy do Zakopanego.
W takim czasie lubię piękne
dni, kiedy idąc granią
pokazują
się
nam
piękne(czasem zamglone)
szczyty Tatr Wysokich –
polskich, po drugiej stronie
zaś
majestatycznych
słowackich.
Lubię
ten

zapach
traw,
orzeźwiającego powietrza,
które tańczy w nosie
i oczarowuje.
A u nas na Kluzeka dzieje
się bardzo wiele rzeczy.
Lato zleciało nam szybko i
teraz
pozostają
żywe
wspomnienia
organizowanych wycieczek
i
imprez.
Jednym
z takich był wyjazd na
"Przełom
Białki"
w
okolicach Nowego Targu.
Jadąc
tam
autokarem
podziwialiśmy
piękne
widoki, szczególnie dużo
różnych skał, a na miejscu
zimna rzeka i piękne
słoneczko,
które
nas
powitało.
Na
miejscu

rozsiedliśmy się wygodnie,
spałaszowaliśmy
pyszne
kanapki ze sznycelkiem,
czas płynął nam bardzo
szybko tak,
że nie wiedzieć kiedy
zleciało
i
musieliśmy
wracać do domu. Świetną
wycieczką był wyjazd do
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Kopalni soli w Wieliczce.
Miejsce to prawdziwie nas
zaczarowało
z piękną kaplicą św. Kingi,
która robi wielkie wrażenie.
Mimo, że do pokonania
było
wiele
schodów,
kopalnia urzekła nas na tyle,

metrów pod ziemią. Warto
było to zobaczyć. Tymi
refleksjami żegnam się z
Państwem i do usłyszenia.

że nie zwracaliśmy na to
uwagi, ani na zmęczenie,
które pojawiło się potem,
pokonując chodniki 130
************************************************************
**************

Dzień jesieni
R.M.L

Panie: już pora. Wielkie było lato,
Cieniom zegarów pozwól - niech się dłużą
i po obszarach pozwól hulać burzom.
Owocom każ dopełnić się, a jeśli
potrzeba, daj im ze dwa dni gorętsze.
Do dojrzałości nakłoń je i ześlij
słodycz ostatnią w ciężkie wina wnętrze.
Kto teraz domu nie ma, już go nie zdobędzie.
Kto jest samotny, ten
zostanie sam.
Czuwać i czytać, listy
pisać będzie
długie i po alejach - tam i
sam błąkać się w liści
niespokojnym pędzie.
pędzie

**
- Tato, a kto to jest alkoholik?
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- Widzisz synu te cztery brzozy? Alkoholik widzi osiem.
- Tato, ale tam są dwie...
**
Jakie jest przeciwieństwo Palikota?
- Gasipies
**

Spotyka się dwóch arabów w Nowym Jorku.
- Siemasz Abdul? No i jak, dostałeś tę pracę w radiu?
- Nie...
- Jak to nie?!
- J-ja myślę, Mu-muhamed, że o-oni tam ni-ni-nie lubią a-a-aarabów.
**
W szkole:
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy rozbiór polski? Pyta
nauczyciel.
- Nie wiem.
- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem?
- Nie pamiętam
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę?
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.
**
Juhas widzi bacę prowadzącego duże stado owiec.
- Dokąd je prowadzicie?
- Do domu. Będę je hodował.
- Przecie nie macie obory, ani zagrody! Gdzie będziecie je
trzymać?
- W mojej izbie.
- Toż to straszny smród!
- Trudno, będą się musiały przyzwyczaić.
**
Dwaj starzy przyjaciele
spotykają się po długim
czasie.
- Co słychać? - pyta
pierwszy.
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- A, nic dobrego - odpowiada drugi - Cierpię na moczenie nocne i
nie wiem, co z tym zrobić.
- Wiesz co, tu niedaleko mieszka dobry psychoterapeuta. Spróbuj,
może on znajdzie sposób.
Przyjaciele spotykają się po kilku miesiącach.
- No i co, byłeś u tego psychoterapeuty?
- Byłem i jestem Ci bardzo wdzięczny.
- Już się nie moczysz?
- Moczę, ale teraz jestem z tego dumny!
**
Siedzi sobie sroka na sośnie, a tu niespodziewanie do sosny
podchodzi krowa i zaczyna się wspinać. Sroka w szoku obserwuje
jak krowa powolutku siada koło niej na gałęzi. Wreszcie pyta
krowę:
- Krowa, co ty robisz?
- No przyszłam sobie wisienek pojeść - mówi krowa.
- Ty Krowa... ale to jest sosna, a nie wiśnia...
- Spoko, wisienki mam w słoiczku!
Samobójstwo zajączka
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