
 
Pomyśl, zanim napi-
szesz 

Chopin zaczynał od 
fortepianu, a skończył 
na obczyźnie.  

Mickiewicz umarł, zo-
stawiając serce w kra-
ju, a ciało za granicą.  

Czytałem sztuki Szek-
spira. Dwie zapamięta-
łem: Romeo i Julia.  

Bohater upadł na du-
chu, ale szybko się 
podniósł, bo nadciągały 
wojska nieprzyjaciela.  

Zbyszko na widok wro-
ga zamknął się w przy-
łbicy.  

 Jurand nie rzucił się 
na Krzyżaków, gdyż 
tymczasem bił się z 
myślami.  

Już Rej pisał po polsku, 
ale dopiero Kochanow-
ski pokazał, jaki ma 
język.  

Po zebraniu makulatu-
ry, sprzedaliśmy ją 
razem z panią.  

Grecy zrobili Trojan w 
konia.  

Krzywousty dobrze 
mówił, tylko źle usta 
składał. 

Chopin tęsknotę za 
ojczyzną wylewał na 
fortepian.  

Kapłani starożytnego 
Egiptu podstępem 
wywoływali zaćmienie 
Słońca. 

Pod adresem Jaśka 
skierowany jest cytat: 
"Gdzie jest chamie zło-
ty róg".  

Chłop pańszczyźniany 
nie miał konia, więc sam 
harował jak wół.  

Serce ryby znajduje 
się w jej prawym gór-
nym rogu.  

Szkielet utrzymuje nas 
na nogach. Gdyby nie 
było szkieletu, to mięso 
ciągle spadałoby na zie-
mię.  

Gdy przyjrzymy się 
uważnie ogonowi żaby, 
to zauważymy że ona 
całkiem go nie ma.  

Gerwazy wyciągnął sza-
blę i strzelił.  
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Klub Ludzi Pozytywnie Zakręconych - Państwo Saczkowie i ich syn Gracjan 

AGNIESZKA KOPYCKA: 
Dzień dobry. Spotkałam się z 
Państwem i z Tobą, Gracjanie, 
by porozmawiać o morsowa-
niu. Proszę powiedzieć, skąd 
w ogóle taki pomysł i kto z 
Państwa był jego inicjatorem? 
ANDRZEJ SACZEK: To był 
mój pomysł, a zaczęło się to 
przed pięcioma laty. Chciałem 
poprawić swą odporność. Na-
trafiłem wówczas na informa-
cję, że kąpiele w zimnej wo-
dzie mogą ją podnieść. Posta-
nowiłem więc założyć ze 
szwagrem klub morsów w 
Bakałarzewie. 
A.K.: Skąd myśl, aby od 
razu zakładać klub i dlaczego 
akurat w Bakałarzewie? 
A.S.: Bardzo chciałem kąpać 
się w sezonie zimowym, a 
ponieważ morsy z Olecka 
spotykały się w tym celu w 
środy w godzinach południo-
wych, nie mogłem do nich 
dołączyć, gdyż w tym czasie 
pracowałem. Poza tym w 
Bakałarzewie mieszkają 
rodzice  żony, więc po zim-
nej kąpieli możemy udać się 
do nich na pyszny gorący 
obiad.  Jest to też okazja do 
rodzinnego spotkania. 
A.K.: Ile osób liczy ten klub i 
w  jakim są one przedziale 
wiekowym? Czy jest jakaś 
dolna granica wieku, by moż-
na było zostać morsem?  
A.S.: Obecnie klub liczy 14 
osób. Przeważają osoby w 
średnim i starszym wieku, ale 
jest też dziewczynka z Bakała-
rzewa, która chodzi do kl. VI, 
jest nasz syn Gracjan. Tak 
naprawdę nie ma dolnej grani-
cy wieku.  
A.K.: Czy rzeczywiście mor- 

sowanie wpłynęło na pod-
niesienie odporności? 
A.S.: Tak, zdecydowanie. 
A.K.: Kiedy Pani dołączy-
ła do męża? Czy były to 
wspólne początki? 
JUSTYNA SACZEK: 
Nie, ja przyłączyłam się 
dwa lata później. Widzia-
łam, że zimne kąpiele 
służą mężowi, że poprawi-
ła się jego odporność, 
więc również postanowi-
łam spróbować. 

A.K.: Wzięliście Państwo 
udział w III Oleckiej Ką-
pieli dla Odważnych, w 
której uczestniczyło pra-
wie 90 morsów z Bakała-
rzewa, Wieliczek, Augu-
stowa, Suwałk oraz z 
Olecka. Organizatorzy 
wyróżnili wówczas naj-
starszych i najmłodszych 
uczestników, między inny-
mi Państwa syna Gracja-
na. Czy jako matka nie 
bała się Pani, że taka ką-
piel może mu zaszkodzić? 
To była bardzo odważna 
decyzja. 
 

J.S.: Miałam obawy, ale wie-
działam, że korzystnie wpłynie 
to na jego zdrowie. Nie zmusza-
my z mężem Gracjana do tych 
kąpieli, zachęcamy go raczej, ale 
to on podejmuje decyzje. 
A.K: Gracjanie, co czułeś, wie-
dząc, że będziesz miał się zanu-
rzyć w zimnej wodzie? Czy po-
czątkowo nie przerażało Cię to? 
GRACJAN SACZEK: Nie, nie 
bałem się. Widziałem, ze rodzice 
mają frajdę z kąpieli, więc po-
myślałem, że ja też będę zado-
wolony. 
J.S.: Gracjan jest odważnym 
chłopcem, lubi wyzwania i bar-
dzo chętnie podejmuje je, by 
sprawdzić swe możliwości. 
Czerpie ogromną radość z robie-
nia nowych rzeczy. 
A.K.: Jest Pan morsem od pięciu 
lat, Pani - od trzech, domyślam 
się, że udział w III Oleckiej Ką-
pieli dla Odważnych nie był dla 
Państwa czymś nowym, że brali-
ście już Państwo udział w tego 
rodzaju imprezach.  
A.S.: Tak. Bierzemy udział w 
takich imprezach, gdy tylko 
nadarza się okazja. Poza tym w 
sezonie zimowym kąpiemy się w 
plenerze systematycznie, co 
tydzień morsujemy wraz z inny-
mi morsami w Bakałarzewie. 
A.K.: Gracjanie, od kiedy Ty 
jesteś morsem? Widzę, że przy-
niosłeś ze sobą medale i puchar. 
Zapewne też  masz już za sobą 
przynajmniej kilka takich kąpie-
li. 
G.S.: Tak. Pływam już od roku. 
Zdobyłem już dwa medale i pu-
char. 
A.K.: Możesz coś powiedzieć o 
okolicznościach, w których je 
dostałeś? Kiedy i gdzie miało to 
miejsce? 

Wkładka dla malucha 
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Odszukaj różnice między obrazkami. 
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G.S.: Pierwszy medal zdoby-
łem w 2017 roku podczas 
Kąpieli dla Odważnych w 
Ełku, drugi –  w tym roku w 
Suwałkach  za udział w im-
prezie - 30°C. Puchar zaś 
otrzymałem jako najmłodszy 
uczestnik III Oleckiej Kąpieli 
dla Odważnych w tym roku. 
A.K.: Czy nie żałujesz swej 
decyzji? Zamierzasz być ak-
tywnym morsem? 
G.S.: Tak. Zamierzam morso-
wać razem z rodzicami, gdyż 
sprawia mi to ogromną radość 
i wspaniale się czuję po takich 
kąpielach. 
A.K.: Kiedy słyszę, z jakim 
entuzjazmem Państwo i Ty, 
Gracjanie, opowiadacie o tych 
doświadczeniach, nie wątpię, 
że jest to wspaniała pasja. Ja 
jednak nie potrafiłabym się 
zdobyć na taką odwagę, jesz-
cze nie teraz. Zastanawiam 
się, co się czuje, wychodząc z 
tak zimnej wody, gdy wokół 
panuje niska, czasami ujemna, 
temperatura. 
J.S.: Jest to niesamowite 
uczucie. Wyzwala się ogrom-
na pozytywna energia i ra-
dość.  
A.S.: Lepiej jest się kąpać, 
gdy jest kilka stopni mrozu, 
wówczas woda jest cieplejsza. 
A.K.: Jak przygotować się do 
morsowania? Trzeba mieć 
jakieś specjalne predyspozy-
cje? Na pewno należy wcze-
śniej przyzwyczaić organizm 
do zimnej wody.  
J.S.: Nie są potrzebne jakieś 
szczególne predyspozycje. 
Bardzo ważna jest krótka 
rozgrzewka przed wejściem 
do wody. Rozbieramy się na 
zewnątrz i tam też ćwiczymy.  
Później wchodzimy do wody i 
stopniowo się w niej  znurza-
my. Nie można tego robić 

gwałtownie. 
A.K.: Jak długo trwa taka 
kąpiel? Kiedy trzeba wyjść 
z wody, aby sobie nie za-
szkodzić i o czym jeszcze 
trzeba pamiętać? Na zdję-
ciach często widzimy morsy 
w czapkach i rękawiczkach. 
A.S: Tak, czapka i ręka-
wiczki zapobiegają utracie 
ciepła. Wchodząc do wody, 
musimy mieć na no-
gach specjalne buty neopre-
nowe. Chodzenie bosymi 
stopami po lodzie nie jest 
dobre. Poza tym dzięki obu-
wiu nie będziemy narażeni na 
obtarcia i zranienia różnymi 
przedmiotami, które mogą 
znaleźć się pod wodą i na 
brzegu. Antypoślizgowa 
podeszwa zapewni również 
stabilne stąpanie po lodzie i 
śniegu. 
J.S.: Taka kąpiel nie trwa 
długo - zwykle od sześciu do 
dziesięciu minut. 
A.K.: Gracjanie, jak zarea-
gowali koledzy na wiado-
mość o Twym wyczynie? 
Podziwiali Twą odwagę? 
G.S.: Tak naprawdę nie 
zwrócili na to uwagi, trudno 
mi więc powiedzieć, czy 
mnie podziwiają. 
A.K.: A próbowałeś zachę-
cić ich do morsowania? 
G.S.: Tak, zachęcałem ich 
do tego, ale nie chcieli. Mój 
brat Patryk przygląda się 
nam. Na razie „kąpie się” 
tylko w śniegu, ale też pla-
nuje wchodzić z nami do 
wody. 
A.K.: Gracjanie, zachęcając 
 kolegów do morsowania, 
rzuciłeś im wyzwanie. Być 
może z czasem któryś z nich 
okaże się na tyle odważny, 
że wyzwanie to przyjmie.  

A czy Państwu udało się kogoś 
wprowadzić do grona morsów? 
J.S.: Tak. Zachęcamy własnym 
przykładem. Ludzie przycho-
dzą, gdy morsujemy, obserwują 
nas i niejednokrotnie dołączają. 
Chcą poprawić stan swego 
zdrowia, widzą naszą radość, 
to, że dobrze się bawimy. Dla 
innych jest to okazja do prze-
kraczania barier, sprawdzenia 
się. Morsowanie staje się coraz 
popularniejsze.  
A.K.: Do kiedy trwa sezon na 
morsowanie? 
J.S.:  W tym roku zamknięcie 
sezonu nastąpi siódmego kwiet-
nia. 
A.K.: Co powiedzielibyście 
Państwo osobom, które rozwa-
żają możliwość zostania mor-
sem, by przekonać je do tej 
decyzji? 
J.S.: Na pewno warto się prze-
łamać i zostać morsem. Wy-
zwala to niesamowitą energię, 
poprawia odporność – nasz syn  
nie łapie infekcji, ma stuprocen-
tową frekwencję. Przyjemnie 
jest też zostać docenionym – 
Gracjan dostał zaproszenie na 
Olecką Galę Sportu jako mors 
właśnie. 
A.S.: Jest to też doskonały spo-
sób spędzenia czasu z rodziną i 
z przyjaciółmi. Po kąpieli w 
zimnej wodzie przyjemnie jest 
porozmawiać i pośmiać się przy 
grillu. Poza tym poznajemy 
nowych ludzi, zawiązują się 
przyjaźnie.  
A.K.: Dziękuję bardzo za roz-
mowę. Życzę dużo wytrwało-
ści, zawsze świetnej kondycji i 
zdrowia, by przygoda z morso-
waniem dawała jak najwięcej 
satysfakcji i radości. 
A.S.: Również dziękujemy i 
zachęcamy do morsowania. 
 
 



Dlaczego warto uczyć się jęz. niemieckiego? 
To już szósty po-

wód… przema-
wiający za tym, że 
warto zacząć swoją 
przygodę z języ-
kiem niemieckim 

 
 

Jedna na dziesięć 
książek jest publi-
kowana w języku 
niemieckim 

 
Język niemiecki nie 
tylko jest językiem  
 
 
 

 przeszłości. Nie-
mieckie księgar-
nie publikują aż 
80 000 nowych 
książek rocznie. 
Wielu naukow-
ców i badaczy po-
sługuje się tym 
językiem i w nim 
właśnie  
 
 

pisze. A ponieważ 
tylko niewielki od-
setek książek jest 
tłumaczony na inne 
języki, tylko znajo-
mość języka nie-
mieckiego pozwala 
na poznanie tych 
tytułów. 

cdn.  
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Colour this beautiful spring 
flowers following the code. 
One is red, two is light-blue, 
three is pink, four is yellow, 
five is green and six is orange.  
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Kącik językowy 
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WIELKANOC  W NIEMCZECH 

Podobnie jak u nas, Wielkanoc 
w Niemczech uznawana jest za 
jedno z dwóch najważniej-
szych świąt w roku. Jednak w 
odróżnieniu od Polaków, Niem-
cy zaczynają świętować już 
w Wielki Piątek. Jest to dzień 
ustawowo wolny od pracy. 
W tym czasie w kościołach od-
bywają się misteria upamiętnia-
jące śmierć Jezusa Chrystusa. W 
przeciwieństwie do Polski, w 
Niemczech w Cichy Piątek nie 
obowiązuje ścisły post. Wieczo-
rem odbywają się przy kościo-
łach agapy, czyli wspólny posi-
łek składający się z wody, chle-
ba oraz wina. 
W Wielką Sobotę (Karsamstag) 
Niemcy nie święcą pokarmów, 
ale przed wieloma kościołami 
księża zapalają ogniska na znak 
zbliżającego się zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Wierni odpalają 
świece paschalne i zabierają je 
do swoich domów, które zapala-
ne są podczas spożywania posił-
ków.  
W Niedzielę Wielkanoc-
ną (Ostersonntag), podobnie 
jak w Polsce, odprawiane są 
poranne msze rezurekcyjne,  po 
których wierni wracają do do-
mów i zasiadają przy uroczy-
stym śniadaniu. Ten dzień jest 
wyczekiwany szczególnie przez 
najmłodszych, ponieważ wiąże 
się on z poszukiwaniem 
„wielkanocnego zajączka”, czyli 
drobnego prezentu schowanego 
w ogrodzie lub w domu. 
Poniedziałek Wielkanocny 
Ostermontag) jest czasem 
spotkań. Nie ma tu zwyczaju 
polewania się wodą. 



Kwietniowe przysłowia 

Jeżeli w kwietniu po-
suszy, nic się w polu 

nie ruszy. 

Kwiecień-plecień, bo 
przeplata, trochę zi-

my, trochę lata. 

Choć już w kwietniu 
słonko grzeje, nieraz 
pole śnieg zawieje. 

Grzmot w kwietniu 
dobra nowina, już 

szron roślin nie pości-
na. 

 
  

Jeśli w kwietniu 
pszczoły nie latają, to 
jeszcze długie chłody 

się zapowiadają. 

W kwietniu posucha, 
niknie rolnikom otu-

cha. 

Kwiecień wilgotny 
obiecuje rok stokrot-

ny. 

Gdy sucho w 
kwietnia niedzielę, 

przez cały rok 
deszczu wiele. 

Suchy kwiecień, 
marzec mokry, 
maj niechłodny, 
rok niegłodny. 

Jak w kwietniu 
rosa, to dosiewaj 
chłopie mocno 

prosa. 

Kiedy w kwietniu 
słonko grzeje, rol-
nik nie zubożeje. 

 

Pogody kwietnio-
we - słoty majowe. 

Jak w kwietniu 
mróz, to na pagór-

ku siana wóz. 

Grzmot w kwiet-
niu dobra nowina, 
już mróz listków 

nie pościna 

Mokre dni kwietnia 
zazwyczaj wróżą, że w 

lecie będzie owoców 
dużo. 

Śnieg w kwietniu goi 
rolę, hamuje niedolę. 

 

Gdy kwiecień chmur-
ny, a maj z wiatrami, 

rok żyzny przed nami. 

Jeszcze w kwietniu 
zimno i na żaby, i na 
baby, i na las, a naj-

więcej na nas. 

Kiedy w kwietniu 
grzmoty, szron już nie 

ma roboty 

W kwietniu łagodne 
kwiatki, w grudniu 

śnieżne płatki. 
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1 kwietnia  
Prima Aprilis  
 
2 kwietnia  

Międzynarodowy Dzień 
Książki Dla Dzieci 
Światowy Dzień Autyzmu 
 
4 kwietnia  
Zwiastowanie Pańskie   
 
5 kwietnia  
Dzień Leśnika i Drzewiarza  
 
7 kwietnia  
Światowy Dzień Zdrowia  
Dzień Pamięci o Holocauście 
 
8 kwietnia  
Święto Bożego Miłosierdzia  
 
10 kwietnia  
Dzień Służby Zdrowia 
 
12 kwietnia  
Międzynarodowy Dzień Lot-
nictwa i Kosmonautyki 
 
 18 kwietnia  
Międzynarodowy Dzień 
Ochrony Zabytków  
 
22 kwietnia  
Międzynarodowy Dzień Ziemi 

Kalendarium - kwiecień 
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Dekalog dla dziewczyn, które chcą 
schudnąć i utrzymać idealną wagę 

1. Nie wychodź z domu 
bez śniadania. Pamiętaj, 
to jedyny posiłek, który 
możesz jeść bezkarnie. 
Wszystkie pochłonięte 
kalorie są zamieniane na 
energię, którą zużyjesz 
przez cały dzień. Rano 
najlepiej jedz węglowoda-
ny i białko. 
 
2. Jedz częściej, ale 
mniejsze porcje. Ajurwe-
da (ale też cała medycyna 
Wschodu) mówi, że jedno-
razowy posiłek powinien 
być wielkości twojej pię-
ści. Od stołu wstawaj zaw-
sze z lekkim uczuciem 
niedosytu. Jedz wtedy, gdy 
jesteś głodna. 
 
3. Nie podjadaj między 
posiłkami. Jeśli nie mo-
żesz się powstrzymać i 
musisz coś przekąsić, 
niech nie będą to słodycze, 
ale suszone owoce. 
 
4. Wprowadź do diety 
warzywa i owoce - przy-
spieszają perystaltykę jelit. 
 
5. Omijaj fast foody. 

6. Nie oglądaj telewi-
zji ani nie czytaj 
książki podczas je-
dzenia: zjesz więcej, 
niż chciałaś i niż po-
trzebujesz. 
 
7. Likwiduj stres ćwi-
czeniami lub space-
rem, a nie tabliczką 
czekolady czy pudeł-
kiem lodów. 
 
8. Pij dużo wody. Do 
smaku dodaj plasterek 
cytryny, pomarańczy 
czy grejpfruta. Unikaj 
słodkich gazowanych 
napojów. 
 
9. Kładź się spać z 
pustym żołądkiem. 
 
10. Nie unikaj lekcji 
wychowania fizyczne-
go i aktywności fi-
zycznej. Zamiast na 
spacer po galerii han-
dlowej wybierz się na 
szybki marsz po lesie, 
przejażdżkę rowerową, 
umów się z koleżanka-
mi na basen, rolki, grę 
w piłkę. 

źródło: Edyta Pawlowska - 
Fotolia.com 


