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Nasze działan ie
go dn e uwagi
Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” wzięło
udział w konkursie „Działanie Godne
Uwagi” zorganizowanym przez Centrum
PISOP. Kapituła bardzo pozytywnie oceniła
projekt stowarzyszenia pt. „Przetańczyć
Raka”. Stwierdzono, że wielkie znaczenie
ma fakt, iż działacze (walcząc z poważną
chorobą i jednocześnie aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym) swoją postawą
pozytywnie oddziaływują na społeczeń-

stwo. Grupa taneczna „Czarowne
Czarodziejki” pod tym względem odniosła
sukces, co zostało uhonorowane przez kapitułę piękną statuetką i dyplomem.
W imieniu Stowarzyszenia, w hotelu „Bazar” w Poznaniu, odebrali ją: Teresa
Ławniczak, Kazimierz Ławniczak i Bożena
Kmietczyk (na zdjęciu od lewej) .
BOŻENA KMIETCZYK
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Spełnione marzenia

Warto marzyć! Marzenia się spełniają. Świadczyć o tym może pan
Krzysztof Kubiak, który marzenia z dzieciństwa przekuł w czyn, tworząc kompleks łączący grotę solną i tężnie solankowe z piramidami
energetycznymi.

Kompleks ten znajduje się w Lesznie
przy ulicy Leszczyńskich 7. Powstał dzięki
przychylności Prezydenta Leszna Łukasza
Borowiaka i lokalnego samorządu oraz
Prezes Centrum PISOP w Lesznie Ewy
Gałki. Jak wykazały badania naukowe, pobyt w grocie solnej wspomaga leczenie
m.in. górnych i dolnych dróg oddechowych, astmy, depresji i niedoczynności tarczycy. Z kolei pobyt
w piramidach energetycznych działa
na organizm regenerująco, antydepresyjnie, relaksująco i wzmacnia
odporność organizmu.
Jak mówi pan Krzysztof, dużą radością są odwiedziny w kompleksie Pira-Grota przez członków
Stowarzyszenia „Wygraj Siebie”
z prezeską Teresą Rękosiewicz na
czele. Dodał również:
- W pierwszym miesiącu naszej

działalności wspieraliśmy koncert
„Serce daje moc”. Spółdzielnia
Socjalna Kuba-Bart, która zarządza Pira-Grotą,
nie jest
nastawiona na zyski. Seans, który
trwa 45 minut, to koszt zaledwie
10 zł od osoby dorosłej, emeryci
i renciści oraz dzieci powyżej 5 lat
płacą 5 zł, natomiast dzieci do 5
lat są zwolnione z opłat.
Czy warto skorzystać z Pira-Groty?
Jak mówią jej pracownicy, stali
klienci chwalą pobyt w kompleksie.
- Niektórzy z nich odwiedzają nas
codziennie. Czy warto? Oczywiście! Mogą
to potwierdzić członkowie Stowarzyszenia
„Wygraj Siebie”.
I rzeczywiście – potwierdzamy.
TERESA I KAZIMIERZ ŁAWNICZAK
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Śluby i wesela w Po l s c e
i na Wyspach Brytyjskich
Wydawać by się mogło,
że ceremonia zaślubin
i organizacja wesel jest
podobna lub taka sama w
Polsce i w Anglii. W rzeczywistości wygląda to
zupełnie inaczej...
W Polsce śluby i wesela to z reguły przepych
pod każdym względem.
Często obowiązuje zasada „zastaw się, a postaw
się”. Jak wesele, to zabawa do białego rana,
z mnóstwem jedzenia i piciem, z gorącymi daniami podawanymi co chwilę
oraz z przeróżnymi
zakąskami.
Tymczasem wesele w Anglii to zupełnie inna bajka.
Są firmy specjalizujące się w organizacji wesel i bankietów, ale to bardzo drogie imprezy.
Nie wszystkich stać na wydatek kilku
tysięcy funtów. Dlatego w małych miej-

scowościach pary młode
organizują przyjęcia weselne
przy
lampce
szampana, kawie, herbatce i słodkich ciasteczkach.
Są też przyjęcia z obiadem
dla najbliższej
rodziny i przyjaciół w restauracjach lub barach
z muzyką i tańcami.
Za trunki przy bufecie
goście płacą sami, piją
przeważnie whisky lub
piwo,
zagryzając
czipsami i orzeszkami, prowadząc
przy tym długie
rozmowy. Na parkiecie bawi się niewiele par. Nikt się
nie dziwi, jak na wesele przyjdzie ktoś
w dżinsach
i koszulce z krótkim
rękawkiem. Rzadkością są panowie
w garniturach. Panna młoda ma białą
suknię do ślubu cywilnego, a pan młody elegancki garnitur - i w tych strojach
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idą do ślubu kościelnego. Nie ma tradycji oczepin czy innych zabaw wśród
zaproszonych gości. Pieniędzy w kopertach raczej się nie praktykuje.
Młodzi opracowują wcześniej listę prezentów, jakie chcieliby otrzymać
od zaproszonych gości.
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godziny 23.
Nie da się opisać w kilku zdaniach
różnic, jakie można zaobserwować na
przyjęciach ślubnych w Polsce i Anglii.
Inne narodowości, kultura i tradycja,
inne potrawy itd. Nie twierdzę, że angielskie przyjęcia są w jakiś sposób
gorsze od naszych, po
prostu... są inne.
To tyle z moich obserwacji jakie poczyniłem
w czasie pobytu na Wyspach Brytyjskich. Koniec
końców - czy to w Polsce,
czy w Anglii - najważniejsze
jest to, aby młodzi żyli długo i szczęśliwie.
Z.B.

Wyspiarze zazwyczaj są bardzo
oszczę- dni w wydawaniu pieniędzy na takie
imprezy. Wolą wyjechać
w kosztowną podróż
poślubną do ciepłych
krajów. Bywa, że przyjęcia weselne są organizowane w starych
z pięknymi ogrodami,
gdzie młodzi robią sobie sesje zdjęciowe.
Fakt nie do pomyślenia w Polsce - przyjęcia
weselne kończą się około
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Sa vo i r- vi vre
czyli sztuka życia

Spotkania to znaczący element naszego życia. Wymagają jednak
dużego nakładu pracy. Należy przestrzegać kilku prostych zasad, aby
wszystko przebiegało sprawnie i bez zakłóceń. Oczywiście ważne jest
to jakiego rodzaju spotkanie chcemy przygotować.
Zaproszenia - przygotowujemy odpowiednio do rangi spotkania. Zasada jest taka, że
gości zapraszamy pisemnie, a w przypadku spotkania w małym gronie przyjaciół wystarczy zatelefonować. Nietaktem byłoby nieodpowiedzenie na zaproszenie. Najlepiej
podziękować telefonicznie odpowiednio wcześniej przed upływem terminu spotkania.
Przychodzą goście - obowiązkowo
witamy się, a charakter powitania zależy
od
stopnia
znajomości
zaproszonych gości.

Prezenty - jest to miły gest wobec gospodarza i podziękowanie za zaproszenie.
Przedstawienie gości - jeśli goście się nie znają, rolą gospodarzy jest przedstawienie ich
sobie. Jeśli gość przyprowadza osobę nieznaną gospodarzom, to przedstawia ją im
przy powitaniu. Zasada jest taka, że mężczyznę przedstawiamy kobiecie, a osobę
młodszą starszej.
Rozmowy - prowadzone na spotkaniach
nie powinny dotyczyć tematów, które mogłyby wywołać spór. Po pewnym czasie
uwalniamy od siebie rozmówcę, aby mógł
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porozmawiać z inną osobą. Bardzo niegrzecznie jest zwracać się do osoby obcej „ty”,
a jeśli już to zawsze (!!) osoba starsza proponuje taką formę komunikacji osobie młodszej, a kobieta mężczyźnie.

Toasty - pierwszy toast wznosi gospodarz. Jest to okazja do podziękowania
gościom za przybycie oraz powiedzenia kilku słów na temat okazji, z jakiej
spotkanie jest zorganizowane. Gospodarz toast wznosi przed pierwszym
daniem, później w czasie przerw pomiędzy kolejnymi daniami jest czas dla
gości.

Pożegnanie - żegnamy się z najbliższym
otoczeniem i podchodzimy do gospodarzy.
Dobrym czasem do pożegnania się na
przyjęciu z alkoholem będzie północ. Nie
ma nic bardziej kłopotliwego dla gospodarzy niż zajmowanie się kilkoma gośćmi do
trzeciej nad ranem. Uwaga, że spotkanie
dobiegło końca nie będzie niegrzeczna
z ich strony. Jeśli następnego dnia po spotkaniu zadzwonimy lub napiszemy do gospodarzy z podziękowaniem za miło spędzony czas, wykażemy się znajomością form
towarzyskich.

Strój - stosowny do rangi spotkania. Przestrzeganie tej zasady świadczy nie tylko
o uprzejmości wobec gospodarzy, ale również dodaje nam pewności siebie wobec często krytycznego otoczenia.
Podsumowując, przytoczę krótką opowieść niezwykle wytwornego mężczyzny, jakim był
Bogusław Kaczyński.
Kiedyś został zaproszony na spotkanie do domu, w którym wydawałoby się gospodarze
posiadają wiedzę na temat zasad savoir–vivre. Jak zwykle ubrany był nienagannie, stosownie do okoliczności. Po przywitaniu poproszono go o zdjęcie butów. Pan Bogusław
elegancko się pożegnał i po prostu wyszedł.
T.R.
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R e ce n z j a
Lokalny pisarz młodego pokolenia promuje swoje najnowsze
dzieło. Mieszkający w Lesznie Michał Matuszak zawitał do klubu
seniora Wrzosowy Zakątek, gdzie promował książkę pt. „Bez wytchnienia”. To już trzecia pozycja tego autora (wcześniej były „Na
marginesie” i „Odgrodzeni”). Tradycyjnie porusza w niej trudne tematy społeczne, tym razem skupiając uwagę na zakorzenionej
w ludziach potrzebę wiary.
Książka dostępna jest m.in. w księgarniach na ul. Bohaterów
Westerplatte i ul. Leszczyńskich w Lesznie.

Książka pt. „Na marginesie” autorstwa Michała Matuszaka, młodego pisarza wykazującego duży talent wnikliwej obserwacji rzeczywistości i tym samym oryginalnego sposobu
ujmowania jej przy zachowaniu szczegółów, łącznie z podłożem
psychologicznym.
Sięgnęłam po tę książkę ze zwykłej ciekawości. Jak się okazało,
była ona dla mnie nie lada wyzwaniem już od pierwszych stronic.
Wymusiła niesamowite skupienie, ciągłe analizowanie i częste
zatrzymywanie się nad niektórymi fragmentami treści, aby dociec
sensu ujętych przez autora ważkich tematów społecznych. Michał
Matuszak to pisarz o bogatym zasobie słów i nietuzinkowym sposobie wyrażania myśli, zaskakującym odwagą i niebanalnością.
Forma i styl literacki przez niego stosowane mogą być dla przeciętnego czytelnika trudne i często niezrozumiałe. Lektura ta
wymaga uwagi i wnikliwości.
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„Na marginesie” to pozycja ujmująca patologiczne obrazy codziennej rzeczywistości panującej na blokowisku w ubogiej dzielnicy, zawierającej nudę, zobojętnienie, brak ambicji
i pomysłu na wyrwanie się z bagiennego światka. Szare, przygnębiające dni zakrapiane
są alkoholem i zażywaniem narkotyków, które wywołują bełkotliwe obelgi i pozorne
upiększanie patologicznych sytuacji.
Podczas czytania tej książki nieustannie nasuwały mi się refleksje i porównania z zagrożeniami i niebezpieczeństwami współczesnego świata. Refleksje wypływające
z porównywania, jawią się jako przestroga i obawa przed brutalnością współczesnego
życia.
Warto sięgnąć po „Na marginesie” chociażby po to, aby wyczulić w sobie wrażliwość na
trudne tematy społeczne i jednocześnie docenić siłę i determinację ludzi, którzy chcieli
i wyzwolili się z tak ponurej i brutalnej rzeczywistości. Autor Michał Matuszak zadziwia
formą ujęcia i sposobem opisania trudnych tematów społecznych.
KRYSTYNA PRZEWŁOCKA

Torcik Rafaello

Składniki:
2 białe czekolady,
2 galaretki cytrynowe,
2 opakowania śmietany w proszku (może
być Śnieżka),
2 śmietany 18%,
1 opakowanie wiórek kokosowych,
1 opakowanie okrągłych biszkoptów,
1 puszka ananasa w kostce.
Wykonanie: śmietanę w proszku wyrobić
ze śmietaną 18% (200 ml). Czekoladę rozpuścić na parze i do ostudzonej dodać
½ kubka śmietany 18%. Zmieszać razem
z ubitą śmietaną w proszku. Do tego dodać ostudzoną galaretkę i wiórki kokosowe
oraz ananasa. Wszystko razem lekko wymieszać. Przełożyć do formy wyłożonej
biszkoptami. Wstawić do lodówki aż do stężenia.

ELŻBIETA GOŚCINIAK

Dietetyczne klopsiki na przedwiośniu
1 kilogram kapusty włoskiej ugotować
w lekko osolonej wodzie. Po ostudzeniu
odsączyć, zmielić maszynką do mielenia,
następnie wyłożyć na sito i poczekać,
aż odsączy się reszta wody. Potem dodać
2 cebulki (średnio duże) podsmażone
na maśle (na złoty kolor).
Do kapusty dodać: 15 dag suchej tartej
bułki, 2-3 jajka oraz do smaku pieprz,
szczyptę gałki muszkatołowej. Można
wzbogacić klopsiki mięsem mielonym lub
usmażonymi pieczarkami. Wszystkie
składniki połączyć, obtoczyć w bułce tartej
i podsmażyć na maśle na złoty kolor. Można podawać z ziemniaczanym purée.
Smacznego!
BOŻENA KMIETCZYK
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PO ZN AJ N AS !

Barbara Matysiak

Halina Rutka

Nasza redakcyjna koleżanka Basia
jest osobą zabawną, miłą i bardzo
towarzyską. Potrafi rozweselić towarzystwo, w którym się obraca. Lubi
pomagać. Dostrzega potrzeby innych, na które nie pozostaje
obojętna. Kochamy ją i… kocha ją
kamera.

Halinka to nasza koleżanka-dziennikarka, która do grupy dołączyła
stosunkowo niedawno.
Kocha przyrodę, uprawia działkę.
Jest pracowita, chętnie bierze udział
w różnych projektach i działaniach,
które są realizowane w sto- warzyszeniu i klubie.

BOŻENA KMIETCZYK

DANUTA DUDZIAK
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