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Powięź –  
tajemnicza tkanka 
 
O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 
Witamy po wakacyjnej przerwie i tradycyjnie zapraszamy na cykl 
spotkao w ramach comiesięcznej działalności KLUBU ZDROWIA. Mamy 
nadzieję, że trochę się Paostwo za nami stęskniliście i tym bardziej 
cieszycie się z naszego powrotu. Jak zwykle będziemy widzied się  
w drugą niedzielę miesiąca. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi dla nas 
pan Artur Pargulski - fizjoterapeuta i pasjonat zdrowego stylu 
życia. Opowie nam o tajemniczej tkance naszego organizmu - POWIĘZI. 
Czym jest? Jaka jest? Jakie spełnia funkcje w naszym organizmie? 
Dlaczego warto się nią zainteresowad? Czy dzięki niej możemy odzyskad 
i zachowad zdrowie?... A zatem, jeżeli powięź ma związek  
z utrzymaniem naszego zdrowia to koniecznie chcemy się o niej więcej 
dowiedzied! 

 
 
Coś dla ciała… 
 
Tradycją wizyt w Klubie Zdrowia stały się degustacje, poprzez które 

chcemy Państwa zachęcić do zmian w swojej kuchni i poznawania 

smaków diety bezmięsnej (wegetariańskiej). Niektóre przepisy 

znajdziecie Państwo poniżej. Koniecznie wypróbujcie je w domu  

i zaserwujcie swoim bliskim 
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Pikantne jabłka  
 

Składniki: 

2 ząbki czosnku, 10g imbru pokrojonego w plastry, 80g cebuli przekrojonej na pół, 
20g wody, 150g cukru trzcinowego, 1łyżeczka pieprzu czarnego mielonego, 1kg jabłek 
obranych, pokrojonych na ćwiartki, 120g octu jabłkowego, 1 łyżeczka soli, ½ łyżeczki 
kurkumy, 100g rodzynek. 

 

Wykonanie: 
 
1. Czosnek, imir i cebulę zmiksować w robocie kuchennym, przełożyć do innego 
naczynia. 

2. Zagotować wodę z cukrem, dodać zmiksowany czosnek, imbir i cebulę oraz 
wszystkie pozostałe składniki. Gotować ok. 60 min. od czasu do czasu mieszając. 

3. Przelać do słoików, zakręcić, obrócić słoiki dogóry dnem, zostawić do 
wystygnięcia. Taki „dżem” możemy przygotować z innych owoców – np.gruszek, 
śliwek, moreli. 

 

Duński chlebek  
 

Składniki: 

140g pestek słonecznika, 160g siemienia lnianego, 140g sezamu, 220g mąki 
kukurydzianej, 1 ½ łyżeczki soli, 110g oleju, 500g wrzącej wody. 

 
Wykonanie: 
 
1. Suche składniki i olej zmiksować w blenderze. 

2. Dodać wrzącą wodę i wymieszać. 

3. Dwie blachy do pieczenia wyłożyć papierem i posmarować powstałą masą na 
grubość 2-3 mm. Piec ok 60 min., 150C, termoobieg. 
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Trufle karobowo - daktylowe 

 

Składniki: 

2 szkl. suszonych daktyli, 1 szkl. płatków owsianych,  2 szkl. uprażonego  
i zmiksowanego słonecznika, karob i wiórki kokosowe do obtaczania. 

 
Wykonanie: 
 
1. Daktyle przemyć pod bieżącą wodą i namoczyć w gorącej na ok. 10 minut.  
Po tym czasie odlać połowę wody. Pozostałość wody zmiksować z daktylami. 

2. Dodać płatki owsiane i zmiksowany słonecznik. Cał0ść powinna mieć  
konsystencję masy dobrej do formowania. 

3. Z masy formujemy kulki i obtaczamy w karobie lub wiórkach kokosowych. 

 

Coś dla ducha… 

Dziś rozmawiamy na temat powięzi, która jest częścią niesamowitej struktury w naszym 

organizmie jaką jest tkanka łączna. Powięź jest „wszędobylska”, otacza i zespala każdą 

komórkę ciała ze sobą, nadaje mu kształt, determinuje naszą postawę i daje podparcie, jest 

ważną drogą przewodzącą dla układu nerwowego, odgrywa bardzo ważną rolę w procesach 

odżywiania i przemiany materii w naszych tkankach… 

Czy to możliwe, aby tak niesamowity twór jakim jest powięź powstał przypadkiem?  

Obserwując świat przyrody widzimy, że nic nie dzieje się tu przypadkowo, nic nie jest bez 

sensu. Człowiek jest również częścią tego świata. Czy to nie zmusza do głębszej refleksji?.. 

Wiele stuleci temu psalmista Dawid zachwycał się tym, jak cudownie został stworzony. 

Czytamy o tym w Piśmie Świętym w księdze Psalmów. Zapewne Dawid nie miał 

wątpliwości jakie jest jego pochodzenie… 

 

 „Bo ty stworzyłeś nerki moje,  

ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. 

Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. 

Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie…”  

 

           Ps.139,13.14 
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

 

biblioteka i czytelnia Klubu Zdrowia  

czwartki godz. 15:00 – 17:00 

W naszej bibliotece w dziale Zdrowie znajdziecie Państwo ciekawe książki o tematyce 

zdrowotnej, poradniki lecznicze oraz przepisy kulinarne. Polecamy również inne działy takie 

jak: Rodzina i wychowanie, Historia i nauka, Duchowość. W czasie godzin otwarcia biblioteki 

zapraszamy na bezpłatne programy: czytanie Biblii – godz.15.00,  

              ćwiczenia usprawniające – godz. 17.00 

 

Spotkania modlitewne  

wtorki godz. 18.00 

Gdy czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia, nie masz komu zwierzyć się ze swoich 

problemów…  

 

Studium Listu do Rzymian 

piątki godz. 19.00 

Gdy chcesz lepiej poznać Pana Boga i Pismo Święte … 

 
 

 

KLUB ZDROWIA W PAŹDZIERNIKU 
 

Szkoła Zdrowego Gotowania 
 

09.10 (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 

wstęp wolny!!! 


