
,,Bez tytułu” 

Od redakcji…  

   Październik i listopad to 

miesiące, które powoli przy-

gotowują nas do zimy. Dni 

stają się coraz krótsze, zim-

niejsze… Z drzew opadają 

liście, a w powietrzu unosi się 

zapach jabłek i innych owo-

ców. Wakacje to już tylko 

wspomnienia, zapisane na 

zdjęciach czy kartkach no-

tatników. Każdy uczeń, 

z nieskrywanym żalem, porzu-

cić musiał słodkie lenistwo na 

rzecz nauki i ciężkiej pracy. 

Przed nami jeszcze tylko 

osiem miesięcy wypełnionych 

kartkówkami, testami, odpy-

tywaniem i różnego rodzaju 

sprawdzianami, ale po tym to, 

na co wszyscy czekają z nie-

cierpliwością…  

   W  n as ze j  r eda kc j i 

postanowiliśmy zmienić kilka 

rzeczy. Przede wszystkim, 

powinniście wiedzieć, że ,,Bez 

tytułu” będzie dwumiesięczni-

kiem. Musieliśmy wprowadzić 

tę zmianę z powodu innych 

obowiązków. Oprócz tego 

postaramy się publikować 

więcej sond, wywiadów. Oczy-

wiście nie zabraknie także 

stałych elementów, jak złote 

myśli, recenzje książek czy 

prace uczniów.  

   Już teraz zachęcamy do 

p r z e c z y t a n i a 

rozmowy z To-

maszem Rożkiem. 

Zapewne znacie 

go z Sondy 2. 

Oprócz tego 

w  n u m e r z e 

pierwszym znaj-

dziecie też wy-

wiad z nowym 

przewodniczącym samorządu 

uczniowskiego  — Pawłem 

Piątkowskim.  

   Mamy nadzieję, że będzie-

cie chętnie zaglądać do na-

szego czasopisma. Jeśli jest 

coś, o czym chcielibyście 

przeczytać w ,,Bez tytułu”, 

wystarczy tylko napisać na 

nasz adres mailowy: g. szkol-

na@onet.pl.  

 

Redakcja 

Pan Tomasz Rożek jest 

dziennikarzem naukowym 

oraz fizykiem. Z pewnością 

wielu z Was kojarzy go 

z ,,Sondy 2”, jest tam 

bowiem prowadzącym. 

W maju, podczas Pikniku 

Naukowego w Warszawie, 

udało mi się poznać go 

osobiście. Podczas rozmo-

wy opowiedział o ważniej-

szych momentach w swojej 

dziennikarskiej karierze.  

Luiza Wieczorek: Jest Pan 

w s p ó ł z a ł o ż y c i e -

lem ,,Stowarzyszenia Dzien-

nikarzy Naukowych”. Skąd 

pomysł na powołanie do życia  

tego typu organizacji? Czym 

dokładnie się zajmujecie? 

Pan Tomasz Rożek.: Wiele 

lat temu zakładałem stowa-

rzyszenie, ale dzisiaj nie 

mam z nim wiele wspólnego. 

Pomysł wziął się z naturalnej 

chęci i potrzeby człowieka, 

by się integrować, by wymie-

niać doświadczenia i szukać 

wsparcia.. 

L.W.: Współpracował Pan 

z wieloma tygodnikami i mie-

sięcznikami ogólnopolskimi. 

Na pewno każ-

dy z nich uczył 

czegoś nowego. 

Z  k t ó r y m 

w s p ó ł p r a c a 

układała się 

najlepiej? 

T.R.: Najdłu-

żej współpracu-

ję z ,,Gościem 

Niedzielnym”. 

Rzeczywiście, 
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każde medium ma swoją specyfikę 

i w każdym sporo się uczyłem.  

L.W.: Wiem że w 2011 wydał Pan 

książkę pt.: Nauka − po prostu. Wywia-

dy z wybitnymi. Odniosła ona ogromny 

sukces i została okrzyknięta najlepszą 

książką popularnonaukową. Wie Pan 

w ilu egzemplarzach została sprzedana? 

Jak długo pracował Pan nad książką?  

T.R.: Nad książką pracowałem rok. 

Wiem, że miała kilka wznowień, ale nie 

znam dokładnej liczby sprzedanych 

egzemplarzy. Najbardziej cieszy mnie 

to, że książka zyskała rzeczywiście 

bardzo dobre recenzje i spore uznanie 

czytelników. Dla autora to jest najważ-

niejsze.  

L .W . : 

J a k i e 

uczucia 

t o w a -

rzyszą 

P a n u 

p r z y 

prowa-

dzeniu niewątpliwie kultowego progra-

mu jakim jest Sonda 2? 

T.R.: To poczucie ogromnej odpowie-

dzialności połączone z satysfakcją. Od 

wielu lat popularyzuję naukę różnymi 

sposobami i Sonda 2 wpisuje się w to co 

robię.  

L.W.: Co skłoniło Pana do prowadzenia 

tego programu? 

T.R.: Przede wszystkim to, że jestem 

twórcą jego koncepcji i scenariuszy. 

Program jest autorski, nie wygrałem 

castingu na jego prowadzenie, tylko go 

stworzyłem. Mam oczywiście na myśli 

koncepcję początkową, ta która  uległa 

i wciąż ulega modyfikacjom pod wpły-

wem pracy całej redakcji. 

L.W.: Czy sława, jaką Pan zdobył bywa 

uciążliwa? 

T.R.: Nie uważam bym był sławnym 

człowiekiem. Jeżeli od czasu do czasu 

zdarzy się, że jestem rozpoznany, są to 

bardzo miłe dla mnie sytuacje.  

L.W.: Czy bierze Pan udział w spotka-

niach zagra-

n i c z n y c h 

spotkaniach 

naukowych? 

Jeżeli tak, 

to w jakich? 

T.R.: Rocz-

nie jestem 

na przynajm-

niej kilku 

w y j a z d a c h 

zagranicznych. Dość trudno wszystkie 

je wymienić. 

L.W.: Skąd pasja do dziennikarstwa?   

T.R.: To nie tyle pasja do dziennikar-

stwa ile pasja do poszukiwania odpowie-

dzi. Dziennikarstwo jest tylko drogą do 

osiągnięcia celu.             

L.W.: Jakaś rada dla przyszłych 

dziennikarzy? 

T.R.: Bądźcie dociekliwi i nie bójcie 

s i ę  z a d a w a ć  p y t a ń .                                                      

L.W.: Bardzo dziękuję za rozmowę.              

P.T.R.: Ja również.  

Luiza Wieczorek: Czy w poprzednich 

latach wydawane były gazetki szkolne? 

Pan Andrzej Romańczuk: Faktycznie, 

w naszej placówce kilkakrotnie wyda-

wano gazetki szkolne, jednak to odległe 

czasy. Te inicjatywy były niestety krót-

kotrwałe. Udawało się stworzyć kilka 

numerów, po czym gazetka przestawała 

istnieć. Jedną z przyczyn były proble-

my z drukowaniem. Wtedy gazetki 

funkcjonowały jedynie w wersji papie-

rowej. 

L.W.: Czy śledził Pan losy ,,Bez tytułu” 

w ubiegłym roku? 

P.A.R.: Oczywiście! Czytam każde 

wydanie od razu po opublikowaniu na 

stronie internetowej szkoły. 

L.W.: Co podoba się Panu najbardziej 

w gazetce? 

P.A.R.: Między innymi wywiady 

z uczniami, w których mówią, co sądzą 

o naszej szkole. Dla nas jest to bardzo 

ważne, aby poznać ich opinie. Dzięki 

temu możemy coś zmienić, wiedząc 

jakie problemy ma młodzież. 

L.W.: Jest Pan dyrektorem już 26 lat. 

Pamięta Pan swój pierwszy dzień na 

nowym stanowisku? 

P.A.R.: Jestem dyrektorem przez 

połowę działalności tej szkoły, ale pa-

miętam moje pierwsze rozpoczęcie 

roku szkolnego. Do szkoły uczęszczało 

zaledwie 120 uczniów, była to więc mała 

placówka, do dyspozycji mieliśmy tylko 

tzw. ,,starą” część szkoły. W budynku 

mieściło się wtedy technikum rolnicze 

i zawodowo-rolnicze. W związku z tym, 

że pierwszy raz zostałem dyrektorem, 

przyjechał Pan ze Skierniewic z Wy-

działu Rolnictwa Urzędu Wojewódzkie-

go. Była to niezwykła uroczystość, rów-

nież z racji tego, że objąłem to stano-

wisko jako najmłodszy dyrektor placów-

ki oświatowej w mieście miałem wtedy 

31 lat.   

L.W.:  Dlaczego patronem tej szkoły 

jest Władysław Reymont? 

P.A.R.: Dlaczego Reymont? To była 

dość długa historia. Były różne propozy-

cje. Odbyło się referendum wśród mło-

dzieży i rodziców. Nauczyciele także 

wypowiadali się na ten temat. Drugą 

propozycją było nazwanie szkoły Armii 

Krajowej. W tym referendum zwyciężył 

Reymont. Następnie Rada Powiatu za-

twierdziła tę propozycję. Tak zostało, 

aż do dziś. 

L.W.: Jakie są najmocniejsze strony 

,,Jestem dyrektorem przez połowę działalności tej 

szkoły...” - Wywiad z Panem Andrzejem Romańczukiem 

,,Bez tytułu” 
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Pani Jolanta Ornafa  

Pani Beata Paramuszczak   

Pani Joanna Patulska  

,,Dobra szkoła nie produkuje 

geniuszy, tylko zdrowe 

społeczeństwo”.                   

naszej szkoły? 

P.A.R.: Na pewno nasze osiągnięcia, 

dobra atmosfera w szkole. Zapominać 

nie można o wysokim poziomie naucza-

nia, w końcu nasi uczniowie bardzo do-

brze zdają egzaminy maturalne i zawo-

dowe. Potwierdzeniem tego jest rów-

nież fakt, iż nasze technikum znalazło 

się w setce najlepszych szkół i otrzy-

mało tytuł ,,Złotej Szkoły”. Z kolei 

w województwie łódzkim uplasowaliśmy 

się na siódmym miejscu. To ogromny 

powód do dumy.  

L.W.: Ilu nauczycieli uczy w szkole? 

P.A.R.: W tym momencie mamy czter-

dziestu ośmiu nauczycieli. 

L.W.: Czy są nauczyciele, którzy uczy-

li się w tej szkole? 

P.A.R.: Oczywiście! Mamy dwie an-

glistki, Panią Annę Wasiak oraz Panią 

Katarzynę Szcześniak, która teraz jest 

na urlopie. Panią Edytę Paderewską 

oraz Panią Wiolettę Karpińską specjali-

zujące się w języku polskim, Panią Jo-

lantę Ornafę nauczycielkę wiedzy 

o kulturze, informatyczkę - Panią Annę 

Segrecką oraz Pana Marcina Grusz-

czyńskiego uczącego historii i edukacji 

dla bezpieczeństwa.  

L.W.: Uczył Pan któregoś z tych na-

uczycieli? 

P.A.R.: Tak, Pana Marcina Gruszczyń-

skiego. 

L.W.: Jakie to uczucie pracować ze 

swoim uczniem? 

P.A.R.: Traktuje ich tak samo jak in-

nych nauczycieli. Zatrudniając absol-

wentów wiedziałem jakie uczelnie skoń-

czyli, jakimi byli uczniami. Wiedziałem, 

więc czy będą dobrymi nauczycielami. 

Chętnie ich zatrudniałem. Chodziło mi 

także o klimat tej szkoły. Uczyli się 

w niej, a teraz sami uczą. 

L.W.: Bardzo dziękuję za poświęcony 

czas. 

P.A.R.: Ja również. 

W czerwcu, nasza gazetka szkolna zor-

ganizowała konkurs. Zadaniem uczniów, 

było rozszyfrowanie kto znajduje się na 

zdjęciach. Przedstawiamy je poniżej. Do 

naszej redakcji dotarło kilka zgłoszeń. 

Chcemy pogratulować Beacie Klimek 

oraz Magdzie Stępniak z klasy II A. 

Dziewczyny rozpoznały wszystkich na-

uczycieli. Bilety wolne od pytania może-

cie odebrać w najbliższym tygodniu 

u redaktor naczelnej ,,Bez tytułu” ;)  

Pani Urszula Mazurkiewicz 

Pani Beata Skoneczna  

Odpocznijmy od czytania i obejrzyjmy kilka zdjęć…  
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Wybory do samorządu uczniowskiego 

odbyły się w tym roku w październiku. 

Konkurs podzielony był na trzy etapy. 

Najpierw każdy z kandydatów musiał 

zrobić plakat wyborczy. Następnie 12 

października odbyła się debata, na któ-

rej każdy przedstawił, co chciałby 

zmienić w szkole. Ostatni etap to gło-

sowanie, odbyło się ono następnego dnia 

po debacie. Na funkcję przewodniczą-

cego szkoły zgłosiło się trzech kandy-

datów: Zuzanna Chinowska, Dominika 

Mirowska oraz Paweł Piątkowski. Osta-

tecznie bitwę o najwyższe stanowisko 

w szkolnej społeczności uczniowskiej 

wygrał Paweł. Miał on znaczną ilość gło-

sów, bo aż 250. Nie mogliśmy sobie 

odmówić przyjemności rozmowy ze 

świeżo upieczonym przedstawicielem 

młodzieży. Zapraszamy do lektury.  

Luiza Wieczorek: Co skłoniło Cię do 

kandydowania na funkcję przewodni-

czącego szkoły?  

Paweł Piątkowski: Wpadliśmy na ten 

pomysł na chemii. Siedzieliśmy w klasie 

i zastanawialiśmy się, kto może zostać 

przewodniczącym w tym roku. Pani Goł-

ka zaśmiała się, że ja pasuje do tej 

funkcji. Dziewczyny z mojej klasy za-

oferowały mi pomoc, za co im bardzo 

dziękuję. Postanowiłem spróbować swo-

ich sił i zgłosić swoją kandydaturę.  

L.W.: Czy w poprzednim roku, brałeś 

aktywny udział w życiu szkoły? Jeśli 

tak, to w jaki sposób?  

P.P.: W poprzednim roku pomagałem 

m.in.. w organizacji grilla oraz przy 

zbiórce butelek. Bardziej angażowałem 

się w internacie.  

L.W.: Co planujesz zorganizować 

w najbliższym roku szkolnym?  

P.P.: Planuje zorganizować wycieczki 

do kina i teatru, zawody miedzy klaso-

we, wiele konkursów, akcji charytatyw-

nych i oczywiście naprawić automat :) 

L.W.: Czym dla Ciebie jest SU?  

P.P.: SU jest dla mnie wyzwaniem. 

Łatwo jest naobiecywać, trudniej póź-

niej tych obietnic dotrzymać, Ja jed-

nak jestem dobrej myśli. Mam nadzieję 

że uda mi się dotrzymać danego słowa.  

L.W.: Jak zareagowałeś na wiado-

mość, że zostałeś przewodniczącym 

szkoły?  

P.P.: Ucieszyłem się. Troszkę się 

namęczyliśmy całą kampanią i debatą. 

Teraz zostaje uczcić wygraną i za-

bierać się do pracy. 

L.W.: W jaki sposób zamierzasz 

uczcić wygraną? 

P.P.: Idziemy na pizze z moim 

"sztabem wyborczym” :) 

L.W.: Czy jest coś, co chciałbyś zmie-

nić w naszej szkole?  

P.P.: Po pierwsze to, co już obiecałem 

na debacie. Papier do rąk w toaletach. 

Po drugie działający automat z napoja-

mi. Jestem otwarty na propozycje in-

nych i postaram się zrealizować każdy 

dobry pomysł.  

L.W.: Jak chciałbyś zintegrować mło-

dzież Reya?  

P.P.: Chciałbym integrować ludzi po-

przez mecze miedzy klasowe. W planie 

mam zorganizowanie turnieju piłki noż-

nej, piłki ręcznej i siatkówki. Myślę że 

ciekawą formą integracji, mogą być 

spotkania z interesującymi ludźmi, o ile 

uda się takie zorganizować.  

L.W.: Jakie cechy powinien mieć prze-

wodniczący szkoły?  

P.P.: Przewodniczący powinien być na 

swój sposób odważny. Nie powinien się 

bać wyjść przed tłum i reprezentować 

go. Powinien być także otwarty i pomy-

słowy. Ważną cechą jest też odpowie-

dzialność oraz uczciwość.  

L.W.: Jak myślisz dlaczego uczniowie 

głosowali właśnie na Ciebie?  

P.P.: Myślę, że ludzie głosowali na mnie 

głównie dzięki debacie. Postanowiliśmy 

iść na 

c a ł o ś ć 

i  d ać 

z siebie 

wszystko. 

Jak wi-

dać, opła-

ciło się.  

L.W.: 

Dzięki za 

rozmowę.  

P.P.: Ja 

również.  

Wybory do Samorządu Uczniowskiego  

  

,,Pierwszym obowiązkiem człowieka 

jest pracowitość. Tylko przez pra-

cę obywatel staje się pożyteczny”. 

Stanisław Staszic 
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Mateusz i jego zwycięska praca  Nasi zwycięzcy  Jedno ze zdjęć Mateusza oddanych na konkurs 

Rok szkolny 2016/2017 jeszcze w pełni 

się nie zaczął, a ,,Rey” już ma swoich 

pierwszych zwycięzców. Jednym z nich 

jest Mateusz Biskupiak, który zajął 

pierwsze miejsce w konkursie pt. 

,,Miejsca pamięci ziemi rawskiej”. Kon-

kurs został ogłoszony w sierpniu. Jego 

pomysłodawcą było Muzeum Ziemi Raw-

skiej.  

Zadaniem każdego uczestnika było wy-

konanie od 3 do 5 zdjęć, na których 

widniały wybrane miejsca pamięci. 

Wszystkie fotografie musiały być opi-

sane. Rozstrzygnięcie konkursu nastą-

piło 17 września w siedzibie muzeum. 

Nagrodzonych było bardzo wielu, bo 

około trzydziestu. 

Możemy być dumni również z Katarzyny 

Dudek. Zajęła ona drugie miejsce. Nasi 

zwycięzcy otrzymali bezprzewodowe 

słuchawki oraz dyplomy.  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-

sów w dziedzinie fotografii.  

Podobno sport to zdrowie… Jednak, czy naprawdę tak 

jest?  

Ostatnio w naszej szkole możemy za-

uważyć wielu kontuzjowanych uczniów. 

Większość z nich miała ,,mały” wypadek 

na WF-ie. Znam to z autopsji (niestety) 

- w jednej chwili beztroski uśmiech 

zastąpił grymas bólu, a noga unierucho-

miona gipsem nie pozwoliła już na mocne 

zaangażowanie w sportową rywalizację. 

Czy w związku z tym, nadal możemy 

twierdzić, że sport to zdrowie? Hmm, 

mimo niezbyt pozytywnych doświad-

czeń nadal jestem na tak. Takie wypad-

ki zdarzają się przecież często przez 

nieuwagę, rozwiązane sznurówki u bu-

tów, czy z pośpiechu.  

Sport ma bardzo wiele plusów.  

Przede wszystkim poprawia naszą 

sylwetkę. Chcesz zrzucić kilka kilo-

gramów? Nie powiem że to proste, 

ale odpowiednie ćwiczenia i dieta 

czynią cuda. 

Ćwiczenia zmniejszają ryzyko chorób 

cywilizacyjnych w przyszłości. Mam 

tu na myśli zawał serca, czy otyłość.  

Sport to idealna metoda na walkę ze 

stresem. Każdy z nas ma nerwy. Je-

dynka z kartkówki, kłótnia z koleżan-

ką… Po takim stresie warto pobiegać, 

pograć w piłkę, jednym słowem - wy-

rzucić z siebie negatywną energię.  

Ludzie, którzy uprawiają sport są 

szczęśliwsi! Podczas aktywności fi-

zycznej nasz organizm produkuje 

endorfiny, czyli hormony szczęścia. 

Tak mało wystarczy, by choć na chwi-

lę poczuć się szczęśliwym.  

Regularnie ćwicząc wzmacniamy na-

sze mięśnie i stawy, dzięki czemu 

będziemy cieszyć się ich sprawnością 

przez długie lata. Myślę, że każdy 

z nas chciałby jak najdłużej być sa-

modzielnym.  

Wyznaczając sobie kolejne cele 

w sporcie oraz stopniowo realizując 

je, zyskujemy nie tylko coraz lepszą 

kondycję fizyczną, ale również po-

czucie, że nie ma dla nas rzeczy nie-

możliwych. Wzmacniamy się nie tylko 

Myślę że rozwiałam wątpliwości wszyst-

kich zastanawiających się, czy napraw-

dę ,,Sport to zdrowie”. Gwarantuję 

Wam, że tak. Oczywiście trzeba pamię-

tać, aby ćwiczyć z głową i powoli podno-

sić sobie poprzeczkę. No to zaprasza-

my na siłownię :)  

Mamy pierwszych laureatów  

Powiatowa "LICEALIADA" Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

 

w indywidualnych biegach 

przełajowych zajęli: 

 

I miejsce - Damian Bednarek 

II miejsce - Marta Libera oraz 

Szymon Nosek.  

 

Gratulujemy! 
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Jesteśmy już przy temacie sportu, 

więc zostańmy tu trochę na dłużej. Oto 

kilka rad ,,Jak uniknąć kontuzji”? 

Przede wszystkim wyluzuj i nie prze-

ciążaj mięśni. Jeśli poczujesz ból na 

treningu, zatrzymaj się i odpocznij.  

Jeśli dane ćwiczenie powoduje u Cie-

bie ból, spróbuj czegoś innego. Może 

jazda na rowerze, pływanie… Wybie-

raj te rodzaje aktywności, które nie 

obciążają stawów.  

Popraw technikę ćwiczeń. Ich złe 

wykonanie zwiększa prawdopodobień-

stwo urazów. Proponujemy kilka lek-

cji u profesjonalisty.  

Pamiętaj o rozgrzewce przed każdym 

treningiem.  

Zwiększaj trudność stopniowo. Nad-

mierne forsowanie organizmu po dłuż-

szej przerwie naraża na kontuzje 

i prowadzi do zniechęcenia. 

Odpowiednie obuwie i strój to pod-

stawa.  

Nie ignoruj bólu. Wizyta u lekarza 

pomoże wyeliminować źródło proble-

mu.  

Dbaj o swoje mięśnie i stawy nie tyl-

ko podczas treningu. Zadbaj o ergo-

nomię stanowiska pracy – odpowied-

nio ustawione krzesło, monitor czy 

klawiatura sprawią, że zachowasz 

prawidłową postawę i unikniesz przy-

kurczów mięśni.  

Najczęstsze kontuzje…  

STAW SKOKOWY 

Zagrożeni. Skręcenie stawu wynika ze 

zmęczenia i przetrenowania. Najczę-

ściej jest spotykane podczas tańca, 

biegania, gry w siatkówkę i koszykówkę. 

Skąd kontuzja. Jeśli nie masz dobrze 

wykształconej propriocepcji (czucia 

głębokiego, poczucia równowagi), jesteś 

szczególnie narażony na tę kontuzję. 

Skręcenie można łatwo rozpoznać. Czę-

sto bólowi towarzyszy opuchlizna, 

krwiak, a w poważnych przypadkach  

niemożność chodzenia. 

Leczenie. Pokaż nogę lekarzowi. On 

zbada, czy nie doszło do złamania. Zaleci 

stabilizator, leki przeciwzapalne i prze-

ciwbólowe, masaż limfatyczny. Jeśli 

możesz chodzić i nie odczuwasz dużego 

bólu zrób zimny okład i przez 1-2 dni nie 

trenuj. Kiedy poczujesz się lepiej, ko-

niecznie poćwicz propriocepcję. Zrobisz 

to podczas wszelkich ćwiczeń na równo-

wagę: zajęć pilates i jogi czy poprzez 

stawanie na 

jednej nodze na 

poduszce równo-

ważnej. 

ŚCIĘGNO ACHILLESA 

Zagrożeni. Jego zapalenie lub uszko-

dzenie spotykane jest u piłkarzy, biega-

czy, triatlonistów i tenisistów. 

Skąd kontuzja. Jak odróżnić zapalenie 

od uszkodzenia? Zapalenie objawia się 

uczuciem sztywności, zwłaszcza rano, 

lub bólu podczas chodzenia i wspinania 

się na palce. Uszkodzenie odczuwane 

jest jak nagłe „kopnięcie” w ścięgno. 

Obie kontuzje spowodowane są zbyt 

dużym obciążeniem, brakiem rozgrzewki 

i źle dobranym obuwiem. 

Leczenie. To głównie fizjoterapia: ma-

saż, taping (naklejanie specjalnych pla-

strów), ćwiczenia ekscentryczno-

koncentryczne (wspinanie na palce na 

schodku i powolne opuszczanie). Przy 

znacznym uszkodzeniu  potrzebna jest 

operacja. 

PLECY 

Zagrożeni. Bóle odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa mogą to być bóle dyskopa-

tyczne lub związane z brakiem elastycz-

ności mięśni miednicy i nóg (pojawiają 

się, gdy zaczynamy ćwiczyć) albo bóle 

mięśniowe. Te drugie mogą być wynikiem 

złej techniki podnoszenia ciężarów 

(proste nogi, okrągłe plecy) czy biegu. 

Skąd kontuzja. Ból często wynika 

z nadmiernego napinania mięśni pleców 

i osłabienia mięśni brzucha. 

Leczenie. Wykonaj kilka ćwiczeń 

wzmacniających. Przyciągaj kolana, jed-

no po drugim, do klatki piersiowej albo 

zrób „koci grzbiet” klęknij i wyginaj 

kręgosłup do góry, po chwili zrób wklę-

sły. Pomogą także ćwiczenia relaksacyj-

ne, stretching, basen. 

Jak uniknąć kontuzji? 

Ból jest stanem przejściowym. Duma 

pozostaje na zawsze.  

,,Bez tytułu” 
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SZYJA 

Zagrożeni. Uszkodzenie lub przeciąże-

nie dysku. Zwiastuje je ból miejscowy 

albo promieniujący do barku, łopatki, 

albo nawet palców rąk. Na tę kontuzję 

narażeni są szczególnie początkujący 

biegacze i kolarze górscy. 

Skąd kontuzja. Przeciążenie dysku jest 

spowodowane nieprawidłowym ustawie-

niem głowy. Wymusza je rower górski, 

może też być efektem złej techniki 

robienia brzuszków. 

Leczenie. Jeśli czujesz ból w tym od-

cinku, odwiedź fizjoterapeutę, żeby 

przywrócić właściwą ruchomość stawów. 

Przeciążenie dysku, jak w przypadku 

wielu kontuzji, może dawać o sobie znać 

przez lata. Co możesz zrobić? Pij dużo 

wody! Dysk składa się głównie z wody. 

Jeśli za mało jej dostarczasz, dysk się 

obniża i jest bardziej podatny na kontu-

zje. 

ROZCIĘGNO 

Zagrożeni. Jego stan zapalny lub uszko-

dzenie najczęściej występuje u biega-

czy, ale zdarza się także podczas gry 

w piłkę nożną czy tenisa. Podczas biegu 

rozcięgno jest napinane i działa na nie 

siła równa 200 proc. twojej wagi! 

Skąd kontuzja. Zapalenie zwiastuje ból 

podeszwy stopy w okolicy pięty. Zaczyna 

się rano uczuciem sztywnej stopy. Po-

t e m  p o j a w i a j ą  s i ę  p r o b l e m y 

z „rozchodzeniem" i chodzeniem. Stan 

zapalny jest zazwyczaj spowodowany 

nieprawidłowo dobranym obuwiem, złym 

ustawieniem pięty, przeciążeniem łydki 

i ścięgna Achillesa. 

Leczenie. Żeby zapobiec zapaleniu pod-

czas rozgrzewki, rozciągaj tylną grupę 

mięśni uda i łydki. Jeśli pięta ustawia się 

nieprawidłowo podczas aktywności, do-

bierz indywidualnie wykonane wkładki 

ortopedyczne. Zapalenie rozcięgna wy-

maga leczenia. Pomoże rehabilitacja, 

codzienny masaż, terapia manualna, roz-

ciąganie, fale ultradźwiękowe.  

KOLANO 

Zagrożeni. Najczęściej występują kon-

tuzje z boku kolana, pod rzepką i wokół 

niej. Zdarzają przy każdej aktywności, 

podczas której używasz nóg. 

Skąd kontuzja. Ból z boku kolana nie 

musi wiązać się z samym kolanem, to 

bardzo często zespół pasma biodrowo-

piszczelowego, wiążący się z nieprawi-

dłową biomechaniką i ustawieniem mied-

nicy, a także z przykurczem mięśni. 

Leczenie. Zazwyczaj wystarcza badanie 

kliniczne. Lekarz zaleca w przypadku 

tego rodzaju kontuzji masaże, rozciąga-

nie, ćwiczenia wzmacniające i pracowa-

nie nad techniką. Nie ignoruj bólu kola-

na. Brak leczenia może powodować 

uszkodzenie chrząstki i zapalenie błony 

maziowej. 

  

Ktoś chętny na ,,bilet wolny od pytania”? Nic prostszego :) 

Mamy dla Was krzyżówkę. Osoba, która 

do 30 listopada wyśle na adres mailowy 

g. szkolna@onet.pl wszystkie hasła, wy-

grywa bilet wolny od pytania :) Powodze-

nia. 

Poziomo:                                                 

2. Ławka .....- dla tych, którzy nie są w 

głównym składzie;                                      

3. Dziedzina Otylii Jędrzejczak;               

5. ..... Olimpijskie, międzynarodowa impre-

za sportowa organizowana co 4 lata;          

8. Specjalność Tomasza Adamka;            

9. ...... drużyny. Może być pluszowa lub 

może nią być przebrana osoba;                 

11. Przekazywana w biegu sztafetowym;  

12. Nazwisko słynnego piłkarza David .......; 

13. Może być ziemny lub stołowy;             

14. Dotykanie rękoma stóp przy prostej 

postawie;                                                 

16. ..... ręczna, nożna;                               

17. Ciężka piłka;                                       

18. Część meczu piłki siatkowej;              

20. Dyscyplina ze strzałami; 

Pionowo:                                     

1.Dyscyplina sportowa z wykorzystaniem 

roweru;                                                     

2. W piłce nożnej nie można używać .....;     

4. Może być na 400 m lub przez płotki;    

6. Jeżdżą na nim kolarze;                          

7. Zawodnik, który najczęściej strzela 

bramki;                                                     

9. Złoty medalista olimpijski z Londynu 

w pchnięciu kulą;                                         

10. Może być w dal, przez płotki;             

15. Buty z kółkami;                                   

19. Sport, polegający na trafieniu kijem 

małej piłeczki do otworu w ziemi.  
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Paulo Coelho — Odwaga  

,,Najgorsze to wybrać i zastanawiać się przez resztę życia, czy wybór był 

właściwy. Nikt nie potrafi wybierać bez lęku”. BRIDA 

,,Miłość jest pełna tajemnic: im bardziej się nią dzielimy, tym jest jej wię-

cej”. KRONIKA. SZANUJĄC PRACĘ 

,,Wykorzystaj szansę, jaką dała Ci tragedia — nie każdy potrafi tego doko-

nać”. PIĄTA GÓRA  

,,Jeśli chcesz usłyszeć słowa miłości, musisz się na nią otworzyć”. RĘKOPIS 

ZNALEZIONY W AKCE  

,,W oczach Boga nic nie jest bezużyteczne”. RĘKOPIS ZNALEZIONY 

W AKCE  

,,Błędem jest zapominać. Trzeba stawiać czoło”. ZDRADA  

,,Można spotkać ludzi, którzy nigdy nie zostali pokonani, ale oni nigdy nie wal-

czyli”. RĘKOPIS ZNALEZIONY W AKCE  

,,Nie ma tragedii, jest tylko nieuniknione. Wszystko ma swój sens. Musisz 

rozróżnić, co przemijające, a co ostateczne”. PIĄTA GÓRA  

,,Jeśli ta droga nie nauczy mnie niczego nowego, to przynajmniej wiem jedno: 

warto podejmować ryzy-

ko. BRIDA  

,,Co jest grzechem? 

Grzech to niedopuszcza-

nie do tego, aby objawiła 

się miłość”. CZAROWNI-

CA Z PORTOBELLO  

 

 

Mąkę wsypać do miski, dodać proszek 

do pieczenia, sól, cukier, cukier wanili-

nowy. Wszystko wymieszać a następnie 

dodać jajka, olej roślinny oraz mleko. 

Zmiksować mikserem na gładką masę, 

tylko do połączenia się składników. Cia-

sto można odstawić aby odpoczęło (na 

około 15 minut), ale nie jest to koniecz-

ne. 

Rozgrzać gofrownicę. Gofry piec przez 

około 3 - 3,5 minuty lub przez czas 

podany w instrukcji gofrownicy. Nakła-

damy ciasto chochlą i wypukłą stroną 

łyżki rozprowadzamy ciasto dokładnie 

po całej powierzchni. 

Gofry po upieczeniu odkładać na meta-

lową kratkę. Posypać cukrem pudrem 

i polać syropem klonowym. Lub podawać 

z ulubionymi dodatkami np. marmoladą.  

Przepis na coś dobrego 

Składniki:  

 

1 i 1/2 szklanki mąki 

pszennej 

1 i 1/2 łyżeczki prosz-

ku do pieczenia 

szczypta soli 

2 łyżeczki cukru pudru 

lub kryształu 

1 łyżka cukru wanilino-

wego 

2 jaja 

1/2 szklanki oleju ro-

ślinnego (np. słoneczni-

kowego) lub roztopio-

nego masła. 

,,Bez tytułu” 

Naszą gazetkę 

znajdziecie na 

stronie internetowej 

szkoły! 

E-mail: g.szkolna@onet.pl 

Zespół Szkół  

Ponadgimnazjalnych  

im. Władysława 

Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej 


