Gazetka mieszkańców DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie
Egzemplarz bezpłatny

Po przeczytaniu proszę podać dalej!

To już cały rok, od kiedy wspólnie tworzymy WIEŚCI !
Pierwsze wydanie ukazało się w maju 2017 roku.
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Dziękuję wszystkim Redaktorom, którzy piszą artykuły
dzieląc się swoimi pasjami i wiedzą
oraz Czytelnikom, dla których powstaje
nasza gazetka !!!
Ewa Kamińska

Kartki z kalendarza

Ważne dni w maju
1 maja

Święto Pracy

3 maja

Święto Konstytucji 3-go maja

20 maja

Zielone Świątki (czyli święto Zesłania Ducha Świętego)

26 maja

Dzień Matki

31 maja

Boże Ciało

Przysłowia o maju


Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz.



Grzmot w maju sprzyja urodzaju.



Kiedy mokry maj, będzie żyto jako gaj.



Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.

Jubilat miesiąca

Mieczysław Fogg
urodzony 30 maja 1901 r.

Jego

prawdziwe

imię

i

nazwisko

to

Mieczysław

Fogiel.

Polski piosenkarz. Jego ojciec pracował na kolei, matka zaś była
odpowiedzialna za prowadzenie sklepu. Mieczysław karierę zaczął
w 1928 roku w Chórze Dana. Przez kolejne 3 lata pracował na
deskach różnych teatrów i rewii, m.in. Polonia, Wielka Rewia, Małe
Qui Pro Quo, Tip Top. Występował w kraju i za granicą. Śpiewał
z takimi artystami jak: Adolf Dymsza, Hanna Ordonówna czy Zula
Pogerzelska. Po odejściu z Chóru Dana rozpoczął karierę solową. Brał
czynny udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie otworzył własną
kawiarnię o charakterze artystycznym, którą po kilku latach
zamknął. Podczas swojej trwającej blisko 60 lat kariery występował
w każdym zakątku świata, począwszy od USA, skończywszy na
Izraelu. Zmarł w roku 1991 w Warszawie.
(źródło: biografia24.pl)

„Żelazny skarb” na Okole
Zaledwie 20 lat temu, w piwnicy domu przy ulicy Kanoniczej 13 w Krakowie,
znaleziono skrzynię. Zawierała ona 4200 żelaznych sztabek z otworem z jednej
strony, podobnych do siekierek. Waga znaleziska sięgała 4 ton. Po użyciu węgla
radioaktywnego (C-14) odkryto, że pochodzi z XI wieku. Znalezisko było na
średniowiecznym miejscu zwanym Okołem, przy Wawelu i w wiekach od X do XIII
spełniało on rolę rzemieślniczo – handlową. Był to rodzaj płacidła. Otwory służyły
do nanizywania ich na sznurek w zależności od ceny jakiegoś towaru. W Krakowie
jest ich najwięcej. Zdarzały się w Polsce takie płacidła, lecz w znacznie mniejszej
ilości. Były również w Czechach, lecz niewiele. Wtedy miarą pieniądza były
„grzywny”, czyli 100 wiązek żelaza. Żelazo służyło jako środek płatniczy
w średniowiecznej Polsce.

Dziękuję,

Balińska Elżbieta

Teatr im. Juliusza Słowackiego
Trzeci symbol Krakowa

Teatr imienia Juliusza Słowackiego wybudowano w dwa lata od 1900 do 1902 roku. To
bardzo szybko, jak na taki gmach, z takimi zawiłościami architektonicznymi. Ogłoszono konkurs na
wymalowania kurtyny osłaniającej scenę. Z malarzy zgłoszonych do konkursu nikt nie wygrał. Już
poza konkursem malarz Henryk Siemieradzki namalował własny projekt kurtyny, który został
bardzo ochoczo przyjęty przez radę miasta. Kurtyna namalowana przez Henryka Siemieradzkiego
służy teatrowi do dziś. Pierwszym dyrektorem teatru mianowano aktora Ludwika Solskiego, który
grał w swym teatrze do późnej starości. Mając sto lat jeszcze grał.
Po jego śmierci pani służąca w jego domu przyniosła bukiety kwiatów do Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa – Oddział Teatralny – w rocznicę urodzin Ludwika Solskiego,
ponieważ tam jest urządzony gabinet słynnego aktora i długoletniego dyrektora Teatru im. Juliusza
Słowackiego.
A sam teatr? Cudowne, wspaniałe miejsce z przepięknym wystrojem wnętrz.
Na pewno warto się tam wybrać.
Bardzo Państwu dziękuję,

Balińska Elżbieta

O Celtach w Krakowie
Witam Państwa, dzień dobry!

Podczas budowy kombinatu metalurgicznego im. Włodzimierza Lenina
w Nowej Hucie wykopano koparkami, spychaczami i innymi maszynami różne
przedmioty ogromnie zabytkowe. Naukowcy archeolodzy ustalili, że przedmioty te
pochodzą z okresu od IV do I wieku przed naszą erą i początkiem naszej ery.
Celtów określa się jako kulturę neolityczną. Mieszkali w ziemiankach. Główne
kultury Celtów, czyli duże grupy, mieszkały w trzech głównych osadach –
w Krakowie na terenie obecnych obszarów Nowej Huty i ciągnęły się w kierunku
Raby i Nidy. Dwa siedliska Celtów znajdowały się na Śląsku. Wytwarzali potrzebne
sobie narzędzia krzemienne mające jedynie guzki, bez innych ozdób. Znaleziono
narzędzia takie jak na przykład siekierokliny gładzone przy ostrzu (w Modlnicy).
Plemiona Celtów mieszały się z innymi plemionami pochodzenia polskiego (Polan)
i wtedy już tworzyły kulturę nazwaną łużycką.
Celtowie przybyli do nas z Czech, a następnie rozszerzali się dalej, do innych
miast, wówczas jeszcze dużych osad polskich. Ciekawe jest również to, że każda
grupa czymś się różniła od innych. Znaczyli własny teren kopiąc rowy i doły wokół
swojej osady. Bardzo możliwe, że potomkowie Celtów nazywają się teraz
łużyczanami, ponieważ najwięcej grup celtyckich osiadło właśnie w Łużycach. To
bardzo bardzo odległe dzieje, lecz miło jest się dowiadywać o – można by rzec –
własnych dziejach i nawet bardzo odległej historii.
Bardzo Państwu dziękuję,

Balińska Elżbieta

Kronika sportowa
Sensacyjnie zaczęły się spotkania finałowe grupy mistrzowskiej. Lech Poznań zajmujący pierwsze
miejsce po rundzie zasadniczej – przegrał z Koroną Kielce 1:0 i to na własnym boisku. W sobotę
zaś dalszy ciąg sensacyjnych rozstrzygnięć – Jagiellonia (2 w tabeli) przegrywa u siebie
z Górnikiem z Zabrza 2:1, zaś Legia Warszawa (3 w tabeli) także u siebie z Zagłębiem Lublin 1:0,
co jest największą niespodzianką tej kolejki. W grupie słabszej nasza CRACOVIA planowo
wygrała u siebie z Piastem Gliwice 2:1 i wróciła na 9. miejsce. W grupie mistrzowskiej
w poniedziałek Wisła Płock rozegrała mecz z Wisłą Kraków, wynik 2:2. Wisła Kraków mimo
prowadzenia 2:1 nie utrzymała tego wyniku do końca meczu, tracąc gola po samobójczym strzale
swojego obrońcy. W innych meczach tej grupy wygrały swoje mecze Lech Poznań (lider) oraz
Jagiellonia, która awansowała na 2. miejsce w tabeli. W grupie słabszych coraz trudniejsza staje się
sytuacja drużyny Sandecji (ostatnie miejsce, grozi jej spadek) oraz Termalicii Nieciecza, która
przegrała bardzo ważny mecz u siebie ze Śląskiem Wrocław 1:3 i zajmuje także spadkowe miejsce.
W dalszym ciągu rozgrywek finałowych w grupie mistrzowskiej WISŁA niestety po dobrym meczu
w Warszawie, gdzie wygrała z Legią 2:0, u siebie nie dała rady warszawiakom, ulegając 0:1. Na
taki wynik złożyła się brak niemal połowy drużyny (ani jednego obrońcy – kartki, kontuzje).
W grupie słabszych punkty nadziei zdobyła Sandecja. Drużyna z Nowego Sącza wygrała na
własnym boisku 3:1 z Arką Gdynia. Ciekawostką tego meczu były dwa samobójcze gole, które
strzelili sobie zawodnicy Arki, ułatwiając tym samym zwycięstwo drużynie Sandecji. Niestety, po
porażce 2:0 w Szczecinie z Pogonią nadzieje na uratowanie się Sandecji przed degradacją do
niższej ligi stopniały do zera. W tej kolejce Wisłą sensacyjnie wygrała w Białymstoku z Jagiellonią
1:0, Cracovia pokonała na własnym boisku Termalicę 4:2. w przedostatniej kolejce grupy
spadkowej Termalica zremisowała 1:1 z Sandecją Nowy Sącz, zaś Piast Gliwice przegrał na
własnym boisku z Lechią Gdańsk 2:0. to zwycięstwo zapewniło Lechii Miejsce w przyszłym
sezonie w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy. Drugi spadkowicz z tej ligii wyłoniony będzie z trójki:
Piast, Termalica, Sandecja. W grupie mistrzowskiej, walczącej o tytuł Mistrza Ligii, warszawska
Legia pokonała Wisłę Płock 3:2, Górnik Zabrze zremisował na własnym boisku z Koroną 2:2, zaś
nasza WISŁĄ KRAKÓW gładko wygrała z Zagłębiem Lubin 3:0. dwie bramki zdobył wchodzący
z ławki rezerwowych Boguski !!! na kolejkę przed końcem grupy spadkowej wyjaśnił się spadek
drużyny Sandecji Nowy Sącz. Drużyna ta w pierwszym sezonie występować będzie w niższej
klasie rozgrywkowej. Drużyna druga, która spadnie do niższej Ligii, wyłoniona zostanie z pary
Piast – Termalica.

W grupie mistrzowskiej sytuacja przedstawia się następująco: zespoły kandydujące do dobycia
mistrza ligi wygrały swoje spotkania. Legia Warszawa – kandydat nr 1 – wygrała na własnym
stadionie z Górnikiem Zabrze 2:0, a Jagiellonia Białystok wygrała w Lubinie z tamtejszym
Zagłębiem 2:1. Tak więc o tytule zadecyduje ostatnia 37-ma kolejka spotkań.

Tabela przed ostatnią kolejką przedstawia się następująco:
1

Legia Warszawa

36

67 pkt

Walka o tytuł mistrza !!!

2

Jagiellonia

36

64

Walka o tytuł mistrza !!!

3

Lech Poznań

36

60

4

Wisła Płock

36

57

5

Górnik Zabrze

36

57

6

WISŁA KRAKÓW

36

57

7

Korona Kielce

36

49

8

Zagłębie Lubin

36

49

Grupa spadkowa
9

Cracovia

36

50

10

Śląsk Wrocław

36

47

11

Arka Gdynia

36

43

12

Pogoń Szczecin

36

42

13

Lechia Gdańsk

36

38

14

Bruk-Bet Termalica

36

36

15

Piast Gliwice

36

34

16

Sandecja Nowy Sącz

36

32

PS Wyniki końcowe w wydaniu czerwcowym !

Bogdan Kornecki

Walka o uratowanie się !!!
Spadek do niższej ligi !!!

Co się u nas wydarzyło
Nadchodzi lato, a wraz z nim rozpoczynają się wycieczki.
Jeszcze niedalekie, bo pogoda niepewna,
ale na sezon wyjazdowy uważamy za otwarty !

Wyjazd do Galerii Bronowice i Parku Jordana
Najpierw miał być spacer po parku, ale pogoda pokrzyżowała nam plany i trzeba
się było gdzieś schować, aby przeczekać deszcz. Na szczęście kawa w dobrym
towarzystwie zawsze ratuje sytuację !

Wyjazd nad Zalew
Nowohucki
Piękne słońce, woda,
delikatny wiatr i lato
w powietrzu... Czego
chcieć więcej? Takie
spacery to sama
przyjemność , oby jak
najwięcej takich
wycieczek!

Kabarety na Praskiej
Z końcem kwietnia byliśmy z występem kabaretowym w DPS na ul. Praskiej.
Nasza inscenizacja opowiadała o kobietach w późnym wieku, które spotkały się
przy kawie i rozmawiając o życiu doszły do wniosku, że późny wiek wcale nie
jest przeszkodą, aby zrobić coś szalonego. Było zabawnie i wesoło !

Majowy spacer po Ojcowie
Po 13 miesiącach wróciliśmy
do Ojcowa. Trenujemy drobne
spacery, które przygotowują
nas na trudniejsze wyprawy.

Odrobina poezji

Jonasz Kofta
Najpiękniejsze miłości

Najpiękniejsze są miłości, których nie ma,
które jutro może przyjdą, albo nie.
Najpiękniejsze są miłości, których nie ma,
światło z nieba, nie wiadomo jak i gdzie !

Najpiękniejsze są miłości niewiadome nie wiadomo: kiedy, gdzie, dlaczego, jak?
Niewiadome może wyjść zza rogu domu,
więc się nie zdziw, kiedy ciebie porwie wiatr !
I jak długo jeszcze będziesz na nią czekał,
może tydzień, może miesiąc, może więcej.
Wszystko jedno, co się stanie,
najpiękniejsze jest czekanie
uwierz w prawdę wyśpiewaną w tej piosence...

Krystyna Sobczyk

Uśmiechnij się

Koniec roku szkolnego. Jasio przychodzi ze szkoły i mówi:
-Tato, ty to masz szczęście pieniędzy.
-Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na przyszły rok! Zostaję w tej samej
klasie...

- Baco, macie takiego małego pieska i wieszacie na furtce napis:
„Uwaga pies”? Po co?
- A bo mi go już trzy razy zdeptali...

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów!- dziwi się
polonistka, sprawdzając wypracowanie Asi.
- Nie jeden – odpowiada rezolutnie Asia – pomagali mi mama i tata.

