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Witam,
Listopad nie zawiódł, bo co prawda nie było już tak ciepło jak w październiku
ale obiektywnie - źle też nie było. A w zasadzie to już prawie grudzień
- święta, śnieg, bałwanki i wszystkie inne związane z tym czasem przyjemności.
W “Wieściach” szykują się pewne zmiany, przede wszystkim w przyszłym
miesiącu obchodzić będziemy dość imponujący jubileusz - X lecie istnienia
gazety. Postaramy sie godnie uczcić ten czas i przygotować dla Państwa coś
extra. A teraz juz zapraszam do lektury.
Red.
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Moje miasto cz. 91

Grudzień – w sumie fajny czas, przychodzi zima, spada śnieg tworzy się przyjemny
klimat świąt. Z pewnością to okres, w którym warto ruszyć się z miejsca, jesli nawet
nie na jakąś wielką imprezę, to po prostu na wieczorny spacer po rynku. Atmosfera,
światła i ludzie w pwłni wynagrodzą chłód. Warto.

Targi Bożonarodzeniowe
2013-11-15 - 2013-12-26
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.
Konkurs Szopek Krakowskich
2013-12-05
Corocznie,
w
pierwszy
czwartek
grudnia
przed
południem, wokół pomnika
Adama Mickiewicza zbierają
się szopkarze, aby pokazać
swoje
najnowsze
prace.
Towarzyszą
im tłumnie zebrani krakowianie,
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rodziny twórców, turyści, liczne ekipy telewizyjne. Zgłoszenia przyjmują
pracownicy Muzeum. Każda szopka otrzymuje swój numer konkursowy.
Od wielu lat liczba zgłoszonych do konkursu prac jest podobna – między
120 a 160, w tym znaczną większość stanowią szopki wykonane przez
dzieci i młodzież. Wraz z dźwiękami hejnału, rozlegającego się
w południe z wieży Kościoła Mariackiego, szopkarze barwnym
korowodem przenoszą swoje prace do siedziby Muzeum – Pałacu
Krzysztofory, gdzie obraduje Jury Konkursu. Obradom przewodniczy
dyrektor Muzeum, a w skład jury wchodzą: etnografowie, historycy sztuki,
artyści plastycy, pracownicy Muzeum Historycznego i Muzeum
Etnograficznego.
Konkurs Szopek Krakowskich jest otwarty, udział w nim mogą wziąć
wszyscy bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Każdy uczestnik
może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy szopki. Zanim jury skupi się
nad oceną poszczególnych prac, musi stwierdzić, czy wszystkie
odpowiadają warunkom konkursu. Jeżeli praca nie spełnia przyjętych
kryteriów, niestety; choćby była najpiękniejsza, nie może ubiegać się
o nagrodę.
6. Międzynarodowy Festiwal Teatralny
Boska Komedia
2013-12-08 - 2013-12-15
Już po pierwszej edycji okrzyknięty
został przez prasę świętem polskiego
teatru
i wielkim wydarzeniem, które na
tydzień zamienia Kraków
w wielką scenę: przez tydzień,
na deskach największych krakowskich
teatrów, można zobaczyć najlepsze
polskie spektakle minionych sezonów
zrealizowane przez teatry z całego kraju.
Podczas czterech dotychczasowych
edycji zaprezentowano m.in. Był sobie
Andrzej, Andrzej, Andrzej i Andrzej
w reż. Moniki Strzępki, I am America w reż. Mario Biagini, Koniec w reż.
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Krzysztofa Warlikowskiego, Factory 2 w reż. Krystiana Lupy i Sprawę
Dantona w reż. Jana Klaty. Co roku w Krakowie goszczą także twórcy,
m.in. Krzysztof Warlikowski, Jan Klata, Grzegorz Jarzyna i Krystian Lupa,
którzy codziennie opowiadają widzom o swojej pracy podczas otwartych
spotkań. Na festiwalu pojawiają się także twórcy
z zagranicy m.in.: z Indii, RPA, Iranu i Kolumbii, prezentując dokonania
teatru realizowanego poza europejskim kręgiem kulturowym.
Międzynarodowe jury, złożone z wybitnych krytyków i dyrektorów
światowych festiwali teatralnych, co roku przyznaje także statuetkę
Boskiego Komedianta dla najlepszego przedstawienia oraz reżysera,
scenografa, kompozytora, aktora i aktorki.Festiwal Dragon Swing 2013
Lindy Underground.
14. Festiwal Filmu Niemego
2013-11-20 – 2013-11-24

Festiwal Filmu Niemego to wyjątkowa impreza muzyczno-filmowa, w
ramach której prezentowane są arcydzieła kina niemego
z całego świata. Pomysł na cykliczną imprezę, w ramach której niemy
film prezentowany będzie na srebrnym ekranie, w należytej oprawie i z
muzyką na żywo, zrodził się ponad 15 lat temu. Wyrósł z przekonania, że
magia niemego kina wciąż działa. Znane są już jednak tytuły, które znajdą
się w nim na pewno: odrestaurowana cyfrowo Mania. Historia pracownicy
fabryki papierosów ze światowej sławy polską gwiazdą filmów niemych,
Polą Negri w roli głównej oraz współczesna produkcja nakręcona w
konwencji kina niemego – hiszpańska Blancanieves, czyli Śnieżka.
Blancanieves to najnowsza wersja słynnej baśni braci Grimm i niezwykły
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hołd dla niemej kinematografii, porównywany przez krytyków
do obsypanego Oscarami Artysty.
VIII Festiwal Filmu Filozoficznego
2013-12-05 - 2013-12-07
W tegorocznej edycji festiwalu zapoznamy
się
neoawangardowymi
zjawiskami
współczesnego kina i sztuki, szczególnie zaś
kategorią „przestrzeni”
i minimalizmu w kinie. Gościem
Specjalnym
tegorocznej
VIII
edycji
Międzynarodowego
Festiwalu
Filmu
Filozoficznego, Kinematograf Filozoficzny będzie Chantal Akerman,
belgijska reżyserka awangardowa, artystka, wykładowczyni
uniwersytecka. Spotkanie prowadzi dr hab. Małgorzata Radkiewicz.
Zaprezentujemy wybrane filmy reżyserki.
Russian National Ballet - "Jezioro Łabędzie"
2013-12-08, 20.00
Jezioro Łabędzie Piotra Czajkowskiego to
największy
fenomen
w
literaturze
baletowej; synonim klasycznego piękna
i
wykonawczej
perfekcji.
Historia
księżniczki zaklętej w łabędzia opowiada o
prawdach uniwersalnych: o walce dobra ze
złem, o ludzkich namiętnościach,
o zdradzie, bólu i potędze miłości,
przekraczającej granice życia i śmierci. The
Russian National Ballet to zespół, który od
lat zachwyca swoim kunsztem, cieszy się
wielkim uznaniem i przez to zdobył
ogromną popularność. Sukces, który
osiągnął zawdzięcza przede wszystkim
perfekcyjnej technice tańca klasycznego jak i twórcy-choreografowi
Siergiejowi Radchenko. To sztuka dla każdego widza –
i młodego, i dojrzałego. Russian National Ballet odnosi wielkie sukcesy
praktycznie na całym świecie.
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czyli z życia Domu
...Listopad...
30.10.
Finał II edycji konkursu "Koronkowa Robota
- Kwiat szydełkiem malowany"
Tegoroczna edycja naszego
konkursu koronkarskiego była
już drugą, a w szranki stanęli
twórcy
(a
w
zasadzie
twórczynie) dokładnie
9 niezwykłych prac. Poziom był
niezwykle wyrównany, były
koronki
zarówno
wielokolorowe jak
i
jednobarwne,
stopień
skomplikowania także robił
duże wrażenie.
Konkurs podsumowała nasza
oficjalna impreza finałowa, na której zjawili się autorzy prac osobiście,
wręczone zostały nagrody a całość ujęte było w uroczystym klimacie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału już za rok.

07.11.
„Grawitacja”
Film “Grawitacja”, który dziś mieliśmy okazję
oglądnąć, to prawdziwa uczta dla oczu.
Przepiękne zdjęcia w przestrzeni kosmicznej,
spektakularne efekty - wybuchy i zawirowania
w kosmosie, to wszystko sprawia nieziemskie
wrażenie. A biorąc pod uwagę, że wszystko te
cuda mieliśmy okazję ozbaczyć w “3D”, to do
pełni szczęścia brakuje tylko świetnej fabuły.
Ta była “klasyczna”, ot wypadek - szczątki
saltelity niszczą stację orbitalną i życie
astronautów jest zagrożone, muszą oni sobie
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teraz radzić. Wszystko ładnie rzedstawione, choć trochę zbyt po
amerykańsku. Ogółem jednak film podobał nam się całkiem bardzo i warto
go zobaczyć chociażby ze względu na niesamowite ujęcia.

12.11.
Patriotyczne Śpiewanie!
“Patriotyczne Śpiewanie”,
to już tradycja DPS
z ul. Praskiej w Krakowie.
Co
rok,
zaraz
po
listopadowym
święcie
niepodlegości
spotykamy
się w owym Domu
i wspólnie radujemy się
naszym
wielkim,
narodowym zwycięstwem.
Robimy to w sposób, który
najlepiej wyraża radość,
a jak wiadomo gdy człowiek
szczęśliwy to śpiewa.
Nastrój jest radosny ale podniosły zarazem, śpiewamy pieśni patriotyczne,
legionowe, na poważnie i na wesoło. W tym roku również tak było,
organizatorom dziękujemy za zaproszenie i wspólnie spędzony czas.

14.11.
Z wizytą na Wawelu
Listopad jest miesiącem, w
którym
władze
zamku
Wawelskiego
zrobiły
wzystkim prezent w potaci
udostępnienia zamku do
zwiedzania za darmo.
Co prawda, bilety trzeba
zarezerwować dużo
wcześniej, niemniej sama ta
możliwość
jest
wielkim
udogodnieniem. Korzystając
więc zarezerwoaliśmy się i zwiedziliśmy komnaty królewskie oraz wystawę
“Wawel zaginiony”.
Pokoje, to przede wszystkim słynne i piękne arrasy oraz gobeliny, obrazy
i bogate wnętrza (szczególnie części odudowanej po porzarze - barokowej).
Wawel Zaginiony z kolei robi duże wrażenie niespodzewanie odkrywającą
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się zabudową, pierwotną - po której przemieszczamy się czymś w rodzaju
mostku, a wszystko to wewnąrrz niepozornego budynku - prawdziwa
podróż w czasie. Pogoda dopisała, było słonecznie i ładnie, a nam
spodobało się tak bardzo, że chyba wybierzemy się na Wawel ponownie,
tym razem czeka na nas katedra i krypty (no i wieża).

20.11.
Na Praskiej wielki
bal...
...tańczą wszyscy i znają
się wszyscy, Jest już
ponad tysiąc par, Pięknie
gra znajoma melodia” chciałoby się zaśpiewać z
poetą :) A zabawa na
Praskiej otwierała nasz
tegoroczny
sezon
andrzejkowy.
Przyjechaliśmy zwartą
i silną ekipą zainteresowaną w dobrej zabawie. Roztańczyliśmy się,
w muzykowaniu i smacznym jadle zasmakowaliśmy i ogółem zabawiliśmy
świetnie.

21.11.
Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji święta wszystkich pracowników pomocy społecznej w tym
szczególnym dniu złożyliśmy najlepsze życzenia naszym koleżankom
i kolegom z DPS na ul. Kluzeka, innych zaprzyjaźnionych placówek oraz
wszystkim “socjalnym” w ogólności, którzy każdego dnia wykazują swoje
zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi. Życzymy wytrwałości,
energii i siły do zmagań z trudnościami, które przynosi życie.
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22.11.
Wizytacja Wawelska II
Tydzień temu odwiedziliśmy
Wawel. Ponieważ bardzo nam
się ta wyprawka podobała,
postanowiliśmy
powtórzyć
wizytę, tym razem jednak
odwiedzając inne miejsca.
A
mianowicie:
skarbiec
królewski i zbrojownię (pełno
broniów okrutnych), katedrę
wraz katakumbami (dużo... no różnych rzeczy) oraz dzwonnicą Zygmunta
(tam był dzwon), na którą się dzielnie wdrapaliśmy.
Co ciekawe, było to wszystko tak intensywne i zajęło tyle czasu, że brakło
już chwil na jeszcze jedną zaplanowaną atrakcję - wystawę czasową
“Nabytki 2012” i “Dama z Gronostajem”, ale co się odwlecze to... wiadomo
co :) Tymczasem, to co widzieliśmy zrobiło na nas spore wrażenie, trudno
powiedzieć co największe ale wracaliśmy z głowami pełnymi wiedzy,
doświadczeń i emocji.

26.11.
Kolorowe i niepodległe
Dziś odwiedziły nas dzieci
z najstarszej grupy z prywatnego
przedszkola “kolorowego”
z Krakowa. Dzieciaki przygotowały
okolicznościowy program z okazji
listopadowego
święta
niepodłegłości. Było uroczyście
i śpiewnie tanecznie (polonezowo) i kolorowo i radośnie zarazem,
jak przystało na dzieci. Wzruszyliśmy się i ucieszyliśmy widząc
najmłodszych śpiewających pieśni patriotyczne i tańczących “Poloneza”.
Dziękujemy dzieciaczkom i paniom przedszkolankom za przygotowanie
pięknego przedstawienia i wspólne spędzenie czasu.
28.10.

Wieści

Właśnie te :)
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K.K.B.

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.
1 III 42 r.

10

**
Jak nazywa się miasto, które
żegna się z ryżem?
- Paryż.
**

Żona w ostatnim miesiącu ciąży.
Mąż sypia na kanapie. Widząc,
jak mąż się męczy, żona mu mówi:
- Słuchaj, znakomicie rozumiem,
co się z tobą dzieje jako
mężczyzną.
Idź ten jeden, jedyny raz do
sąsiadki. Rozmawiałam już z nią, bo bardzo cię kocham i nie chcę, żebyś się
męczył. Weźmie 60 złotych, no, ale sam rozumiesz.
Facet, nie wierząc swoim uszom, bierze pieniądze i pędzi do sąsiadki. Jednak po
chwili wraca:
- Do 60 nie zejdzie, chce 100.
- Co za wredna małpa! Jak ona w zeszłym roku była w ciąży, to ja obsłużyłam jej
męża za 45!
**
- Proszę państwa, mamy awarię! Tramwaj dalej nie pojedzie. Przepraszamy i
proszę wychodzić...
- Ej, ty! Czemu rozwaliłeś okno?!
- A bo tu napisali, że "W razie awarii rozbij szybę młotkiem".
**
Grabarze sobie gadają:
- Pogoda ładna, nie za ciepło, ciśnienie stabilne... nie ma co liczyć na sercowców,
ciśnieniowców ani cukrzyków.
- Taaa... - mówi drugi - martwy sezon...
**
Zima. Legowisko niedźwiedzi. Mały niedźwiadek budzi starego siwego misia:
- Dziadku! Dziadku, opowiedz mi bajkę!
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- Śpij! - mruczy dziadek - ...nie czas na
bajki...
- Ale dziadku! No to pokaż teatrzyk! Ja
chcę teatrzyk! - krzyczy mały.
- No dooobrze... - sapie dziadek gramoląc
się pod łóżko i wyciągając
stamtąd dwie ludzkie czaszki. Wkłada w
nie łapy i wyciągajc je przed
siebie mówi:
- Docencie Nowak, a co tak hałasuje w
zaroślach?
- To na pewno świstaki, panie profesorze...
**
To był zimny listopadowy poranek.
Wacek z chęcią poszedłby już do domu. Ręce zgrabiały i ogólnie było mu już
zimno. Nieduża renta skończyła się już jakieś cztery dni temu o czym
przypominało mu doskwierające ssanie w żołądku. Zimny wiatr zmarszczył wodę
niedaleko nieruchomego spławika wędki...
- Chyba dzisiaj już raczej nic nie złapię - pomyślał Wacek i już miał zwijać tak
zwany mandżur, gdy spławik zniknął pod wodą. Wacek zaciął i już po chwili miał
na haczyku sporych rozmiarów złotą rybkę...
- Ozdobna jakaś... - pomyślał Wacek gdy rybka odezwała się ludzkim głosem:
- Wacku! Wacku!!! Wypuść mnie, a spełnię twoje trzy życzenia!
Wieczorem po pewnej kawalerce rozszedł się apetyczny zapach... Wacek z
lubością wciągnął go w płuca. Zadziwiające jak mu się węch wyostrzył odkąd
ogłuchł 10 lat temu.
Samobójstwo zajączka
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