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Naczelnik Państwa Józef Piłsudski odbiera defiladę Wojsk Wielkopolskich w czasie uroczystego
zjednoczenia sił zbrojnych byłego zaboru pruskiego z Wojskiem Polskim w dniu 27 grudnia 1919 r.
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„Habemus Papam!”
Dnia  27  października  klasa  II  A  wraz  z  panią  prof.  Anną  Grodecką

i panem prof. Dariuszem Danielewskim udała się na wycieczkę do łódzkiego
kina „Silver Screen” na film: Karol Papież, który pozostał człowiekiem.

Zebraliśmy się  naprzeciwko ZUS-u o godzinie 7:40, by móc wyruszyć
w podróż.  Jazda autokarem była nieciekawa i męcząca. Kierowca podwiózł
nas pod sam budynek kina. Na miejscu pozostało jeszcze kupić bilety i czekać
na  seans.  Wraz  z  nami  film  oglądali  gimnazjaliści  i  dzieci  z  łódzkich
podstawówek. Zajęliśmy niezbyt dobre miejsca w trzecim i czwartym rzędzie.

Seans  rozpoczął  się  jak  zwykle  blokiem  reklamo-
wym, a później film rozpoczął się na dobre. Początkowo
wszyscy ze skupieniem oglądali dzieło Giacomo Battiato.
Rolę  papieża  Jana  Pawła  II  zagrał  Paweł  Adamczyk.
Zagrał  on  rolę  życia,  w  pełni  wywiązując  się  z  powie-
rzonego mu zadania, jakim było odegranie tak wybitnego
Polaka. Film ukazywał życie papieża od wybrania go na
biskupa Rzymu do śmierci. 

Niewielu  z  pewnością  nie  zastanawia  się  nad  życiem  Jana  Pawła  II
między audiencjami, pielgrzymkami oraz spotkaniami z wiernymi. Film ten
ukazuje wiele momentów z życia papieża, np. gdy pracuje do późna. Jeden
z wątków  przedstawia  przygotowanie  zamachu  na  papieża.  Ukazana  była
również  wielka miłość  Jana Pawła II  do młodzieży,  w którą  bezgranicznie
wierzył. Film pokazuje także walkę papieża
z  komunizmem,  terrorem,  niespra-
wiedliwością  oraz  odizolowaniem  państw
„trzeciego  świata”  przez  państwa  wysoko
rozwinięte.

Najbardziej  poruszające  były  sceny
ostatnich dni życia Jana Pawła II, a w szcze-
gólności jego ostatnie wystąpienie w oknie
swojego pokoju i próby powiedzenia jakich-
kolwiek  słów  do  pielgrzymów.  Wiele  osób  uroniło  łzy  lub  były  głęboko
poruszone.

Niestety  młodzież  gimnazjalna  nie  zachowywała  się  odpowiednio
do nastrojowości filmu.

Po  seansie  udaliśmy  się  do  „Manufaktury”,  gdzie  spędziliśmy  dwie
godziny.  Droga  powrotna  lekko  się  przedłużyła  z  powodu  małego  korka
za Zduńską Wolą.

Wszyscy byli bardzo wzruszeni filmem i z pewnością nie zapomnimy ani
ekranizacji kinowej życia papieża, ani tym bardziej naszego rodaka papieża
Jana Pawła II. 

Patryk Pałucki
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NOBEL DLA PAMUKA
Tegorocznym laureatem literackiej  Nagrody Nobla został  turecki

pisarz i opozycjonista Orhan Pamuk. W Sztokholmie nagrodzono pisarza,
który „w poszukiwaniu melancholijnej duszy swego rodzinnego miasta
odkrył  nowe  symbole  zderzenia  i  przenikania  się  kultur”  -  napisała
Szwedzka Akademia Królewska w uzasadnieniu werdyktu. Sam pisarz
powiedział tylko tyle, że czuje się bardzo szczęśliwy i zaszczycony, ale
„musi ochłonąć”.

Kim jest Orhan Pamuk?
Pisarz  urodził  się  7  VI  1952  roku  w  Stambule.  Ukończył

dziennikarstwo na tamtejszym uniwersytecie. Pisać zaczął jeszcze na stu-
diach. Jego pierwsza powieść pt. Światło i mrok została wydana w 1974
roku.  Potem ukazały się  m.  in.  Biała twierdza (1985),  Czarna księga
(1990), Nowe życie (1994), Na imię mi Czerwień (1998) i Śnieg (2002).
Najnowszą książką Pamuka jest  Istambul: Memories of a City (2003) –
powieść  o  losach  miasta:  rzymskiego  Bizancjum  i  stolicy  Imperium
Otomańskiego.

Książki  Pamuka  wydano  dotąd  w  40  krajach  i  przetłumaczono
na ponad 30 języków.

W jego powieściach  często  pojawia  się  wątek  poczucia  rozbicia
bądź  utraty tożsamości,  wywołany przez konflikt  między europejskimi
i muzułmańskimi  wartościami.  Dotykają  one  głęboko  zakorzenionego
problemu napięcia  między Wschodem a Zachodem,  religijną  tradycją  a  sekularyzmem.  Europejczycy
i Amerykanie od dawna uważają Orhana Pamuka za przewodnika po niezrozumiałej dla nich cywilizacji
Wschodu.

Orhan Pamuk cieszy się w Turcji wielką sławą. Jest najlepiej sprzedającym się pisarzem tureckim
zarówno w kraju jak i za granicą. To fakt tym bardziej zasługujący na uwagę, że złożone, refleksyjne
i wielopoziomowe  powieści  stawiają  wysokie  wymagania  przed  czytelnikiem.  W  ubiegłym  roku
za powieść Na imię mi Czerwień pisarz otrzymał IMPAC Dublin Literary Award.

Orhan  Pamuk często  wypowiada sie  na  ważne  i  drażliwe  tematy  społeczno-polityczne,  chętnie
angażuje się w walkę o prawa człowieka. W 1989 roku, gdy Ajatollah Chomeini rzucił śmiertelną klątwę
na  Salmana  Rushdiego  za  znieważenie  religii  muzułmańskiej,  Pamuk  wystąpił  w  obronie  autora
Szatańskich  wersetów.  W grudniu  1998 roku  odmówił  przyjęcia  tytułu  „artysty  państwowego”.  Swą
decyzję  uzasadnił  wówczas  następująco:  „Przez  całe  lata  krytykowałem  państwo  za  podyktowane
ograniczonym nacjonalizmem wtrącanie  do  więzień  pisarzy,  by  w ten  sposób  m.  in.  rozwiązać  siłą
konflikt kurdyjski”.

W 2005 roku rząd turecki zarzucił Pamukowi oczernianie Turcji i wytoczył mu proces. Przyczyną
był  wywiad  udzielony  jednej  ze  szwajcarskich  gazet,  w  którym  Pamuk  wspomniał  o  ludobójstwie
dokonanym  na  ludności  ormiańskiej  w  Turcji  podczas  I  wojny  światowej.  Pisarz  musiał  wyjechać
za granicę.  Kilka  miesięcy  później  powrócił,  by  stawić  czoło  oskarżeniom  w  procesie  sądowym.
W wywiadzie udzielonym BBC News oznajmił, że pragnie bronić wolności słowa, która jest jedynym
ratunkiem dla Turcji, jeśli chce ona rozliczyć się z własną historią. W październiku 2005 roku, podczas
wręczenia mu nagrody na targach frankfurckich, pisarz powiedział: „Powtarzam to, co już  raz powie-
działem  głośno  i  wyraźnie:  milion  mieszkańców  Armenii  i  30  tysięcy  Kurdów  pozbawiono  życia
w Turcji.”

K. K.
KOMUNIKATY

Zajęcia z psychologiem przewidziane dla klas pierwszych odbędą  się  w następujących terminach:
20 XI (poniedziałek) – klasa 1D i 1L, 22 XI (środa) – klasa 1c, 24 XI (piątek) – klasa 1A, 28 XI (wtorek)
– klasa 1B, 6 XII (środa) – klasa 1d, 20 XII (środa) – klasa 1a.

Osoby  chętne  do  zbiórki  pieniędzy  na  rzecz  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy,  proszone
są o zgłaszanie się do Urzędu Miasta do pokoju nr 10.

Młodzieżowa Rada Miasta w Sieradzu 
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MŁODZIEŻ Z „ZAMKOWEJ”,
CZYLI O NASZYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM

Społeczność „Zamkowej” to w głównej mierze
uczniowie  -  prawie  1000  hałaśliwych  duszyczek
oraz garstka nauczycieli. Szkoła to instytucja prze-
cząca  demokracji,  gdyż  rządzi  tu  mniejszość.
Mimo  tej  „dyskryminacji”  młodzież  i  tak  daje
sobie  radę,  np.  walcząc  o  swoje  racje.  Czyni  to,
niestety, ogromna mniejszość, głównie ze względu
na  nieasertywne  usposobienie  uczniów,  brak  od-
wagi i obawę przed stratą „profitów” u nauczycieli.

W naszej szkole istnieją różne kryteria podzia-
łu  uczniów.  Podstawowe  aspekty  to:  płeć,  staż
w szkole, poziom inteligencji, klasa - i tak możemy
tu wyróżnić  kotów i weteranów, kujonów i nieu-
ków  lub  laski  i  chłopców.  Wbrew  wszelkim
podziałom  działa  tzw.  Samorząd  Uczniowski  –
w moim mniemaniu marionetka w rękach nauczy-
cieli.  Władza dzieci,  które piastują  urząd w tejże
pokracznej instytucji ogranicza się jedynie do zwo-
ływania zebrań i nicnierobienia!

Największą  jednak  parodią  okazują  się  tzw.
apele  lub,  jak  kto  woli,  teatrzyki  uczniowskie.
Drętwe i  sztuczne recytacje uczniów wygłaszają-
cych zdanie po zdaniu, wyraz po wyrazie z góry
przypisane  im  przez  prowadzących  ów  cyrk
nauczycieli wywołują przypływ znużenia i senność
w znudzonych odbiorcach! Pseudoartyści nie mają
szans,  by  wnieść  własne  innowacje,  sugestie  lub

indywidualność.
Nieodłącznym  elementem  naszej  „Depresji¹”

są  oczywiście  panie  i  pan  z  obsługi.  Często
na korytarzu da się słyszeć ostentacyjne pytania:

- Zmieniłeś buciki?!
Lub:
- To według ciebie jest obuwie zmienne?!
Ten  pokraczny  i  dyskryminujący  uczniów

wymóg  przyczynił  się  do  powstania  tzw.
„Stereotypu pani  Krysi”  – którą  pamiętają  nawet
najstarsi  absolwenci  Zespołu  Szkół  (niegdyś)
Zawodowych, (obecnie) Ponadgimnazjalnych Nr 2.
Ów stereotyp wywołuje u uczniów tzw. bezwarun-
kowy odruch - ucieczkę na górę.

Mimo iż  Pani  Krysia  odeszła  „w końcu”  na
zasłużony wypoczynek - to jednak jej charakterys-
tyczne  zachowanie  i  większość  nawyków  są
„kultywowane” przez nadobowiązkową część per-
sonelu. Uważam mimo to, że państwo z obsługi to
bardzo  sympatyczna  część  personelu,  z  którą
z przyjemnością można wdać się w konwersacje.

Mimo wielu ironicznych elementów cechują-
cych społeczność naszej szkoły odnoszę wrażenie,
że pracuje się tu dobrze, a owa ironia i niejedno-
krotnie absurd to ciekawy dodatek do codziennej
szkolnej egzystencji!

Damian Grzesiak

¹  „Depresja”  -  symboliczne  nawiązanie  położenia  naszej  szkoły  do  terminu  geograficznego  odzwierciedlającego  obszar
znajdujący się poniżej poziomu morza ☺.

KRYTYKANTÓW JEST WIELU
Krytykantów było i  jest  zawsze wielu.  Ludzi  chętnych do pracy ciągle  brakuje.  Krytykować

innych jest łatwo, a do tego jeszcze przyjemnie. Jakże poprawia się samopoczucie!!! Szkoda że ci, którzy
czynią  to  z  taka  ochotą,  sami  jakoś  nie  wykazali  się  ani  „sugestiami,  ani  innowacjami,  ani  nawet
indywidualnością”!

Od 6 lat jestem wspólnie z panią prof. Z. Grzesiak opiekunką „tej pokracznej instytucji”, zwanej
Samorządem Uczniowskim.  W tym czasie miałyśmy do czynienia z wieloma uczniami.  Zdarzały się
perełki,  ludzie,  którzy  naprawdę  pracowali  na  rzecz  społeczności  uczniowskiej,  byli  osobami
kreatywnymi, które potrafiły do współpracy zachęcić innych.

Ostatnio praca niektórych członków zarządu sprowadzała się do zwoływania zebrań, na które nie
przychodzili. W październiku była więc okazja, aby to zmienić. Zostały rozpisane wybory do samorządu.
Swoje kandydatury mogli zgłaszać  uczniowie klas pierwszych i drugich liceum oraz klas pierwszych,
drugich  i  trzecich  technikum.  Zgłosiło się...  No  właśnie,  nikt  się  nie  zgłosił!!!  Gdyby nie  rozmowy
wychowawców z uczniami, nie można by było w ogóle wybrać nowego składu samorządu.

Ciekawa  jestem,  gdzie  byli  uczniowie,  którym  nauczyciele  nie  pozwalają  wykazać  się
„sugestiami i innowacjami”? Wreszcie mogli coś zmienić w działaniach samorządu i w szkole, pokazać,
na ile ich stać, zaskoczyć pozytywnie!!!

Jak zwykle... skończyło się na krytykanctwie
p. prof. Iwona Bednarek
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Wywiad z Jakubem Frątczakiem
 nowo wybranym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego

„Kurier Zamkowy”: Dlaczego wziąłeś udział w wyborach?
Jakub  Frątczak: Chciałem  brać  aktywny  udział  w  życiu  uczniowskim  naszej  szkoły,  a  poprzez
uczestnictwo w wyborach i członkostwie w Samorządzie Uczniowskim jest to możliwe.
„K. Z.”: Kto lub co skłoniło Cię do udziału w wyborach?
J. F.: Osobą,  która nakłoniła mnie do ubiegania się  o „fotel” przewodniczącego była p.  prof.  Iwona
Bednarek.
„K. Z.”: Czy jesteś zaskoczony wynikiem? Spodziewałeś się, że zajmiesz I miejsce?
J. F.: Wyniki wyborów bardzo mnie zaskoczyły, aczkolwiek po cichu liczyłem na niespodziankę.
„K. Z.”: Czy nie boisz się nowego wyzwania?
J. F.: Nie boję  się.  Gdy zgłaszałem swoją  osobę  na listę  kandydatów byłem świadomy obowiązków,
które spoczywają na przewodniczącym samorządu. Wykorzystam też z pewnością swoje doświadczenia
nabyte  podczas  sprawowania  funkcji  Przewodniczącego  Samorządu  Szkolnego  Gimnazjum  Nr  1
w Sieradzu.
„K. Z.”: Czy masz już jakieś plany dotyczące pracy w samorządzie?
J. F.: Działalność  Samorządu Szkolnego nie ogranicza się  tylko do mojej  osoby. Samorząd Szkolny
tworzy grupa osób, które chcą  poprawić  życie uczniowskie naszej szkoły. Nasze plany będą  wynikać
z potrzeb uczniów. Postaramy się je zaspokoić. Na początku roku szkolnego na długich przerwach była
puszczana  muzyka.  Niestety  hałasu  panującego  w  szkole  nie  mogły  przebić  głośniki  szkolnego
radiowęzła,  dlatego  Samorząd  Szkolny  wraz  z  Młodzieżową  Radą  Miasta  stara  się  o  wymianę
nagłośnienia,  dzięki  czemu będzie  możliwość  słuchania  muzyki  na  przerwach.  Kolejną  rzeczą,  którą
Samorząd już wprowadził jest „Szczęśliwy Numerek”. W najbliższym czasie, wraz z Eweliną Klimowicz
(4E) chcemy zorganizować wieczór poetycki, który najpewniej odbędzie się w andrzejki. Mamy jeszcze
wiele innych ciekawych pomysłów, ale wszystkich dziś nie zdradzę.
„K. Z.”: Czy uważasz, że po wyborach staniesz się bardziej „rozpoznawalny” w szkole?
J. F.: Nie brałem udziału w wyborach po to, aby być bardziej popularny, jednak już teraz więcej osób
mnie rozpoznaje.
„K. Z.”: Są problemy, które trudno załatwić. Jednak uczniowie mogą domagać się ich załatwienia. Jak
sobie wtedy poradzisz?
J. F.: Jak na razie nikt się z takimi problemami nie zgłosił do Samorządu. Ale jeśli się zgłosi, na pewno
go nie zlekceważymy i postaramy się mu pomóc.
„K. Z.”: Dziękuję za rozmowę.

Z Jakubem Frątczakiem rozmawiała
Karolina Chojnacka

BRAWO JUSTYNA, IZA, ANIA!
W  konkursie  „Święta  Urszula  Ledóchowska  –

założycielka  Zgromadzenia  Sióstr  Urszulanek  SJK
i patronka  miasta  Sieradza”,  który  odbył  się  26  paź-
dziernika, trzy pierwsze miejsca zajęły kolejno: Justyna
Bojzan  (2C),  Izabela  Józefiak  (1A)  i  Anna Dorabiała
(1D).  Osoby  te  otrzymały  nagrody  rzeczowe  oraz
wzięły udział w pielgrzymce do Pniew koło Poznania.

Do konkursu dziewczęta przygotowywał  p.  prof.
Dariusz Danielewski i Anna Tokarczyk.

Ogółem w konkursie wzięło udział 18 osób.
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NIKE DLA MASŁOWSKIEJ
2  października  2006  r.  po  raz  dziesiąty  wręczono  najważniejszą

polską nagrodę literacką - NIKE.
W tym roku statuetka oraz 100 tysięcy zł powędrowały w ręce Doroty

Masłowskiej  -  młodej  23-letniej  pisarki.  Zadebiutowała  Wojną  polsko-
ruską  pod flagą  biało czerwoną,  którą  krytyka od razu uznała za jedną
z lepszych, wydanych w 2002 roku książek.

Tym  razem  zwycięstwo  Masłowska  zawdzięcza  książce  pt.  Paw
Królowej. Jest to druga książka przez nią wydana, a już odniosła tak zna-
czący sukces. Pokonała takich pisarzy jak: W. Szymborska (Dwukropek),
P. Matywiecki (Ta chmura powraca), Z. Mentel (Wszystkie języki świata),
E. Ryski (Warunek) czy M. Witkowski (Lubiewo).

Paw  Królowej to  zwariowany  hiphopowy  monolog  niejakiej  MC
Doris  (czyli  wykreowanego  przez  media  sobowtóra  Masłowskiej)
o jednodniowych  sensacjach  brukowców,  tandetnym  show-biznesie,
w którym wszystko jest uproszczone i sztuczne.

Masłowska nie ukrywa, że nie lubi swoich bohaterów „Pisarz nie powinien się z bohaterem zbytnio
pieścić czy mu współczuć. Ja bohaterów obarczam wszystkim co najniższe, bo przez to są prawdziwsi,
żywi. Największym poślizgiem młodego pisarza jest mylenie samego siebie z narratorem czy bohaterem -
bo to zawsze kończy się  obrazem skrzywdzonego, niezrozumiałego, wrażliwego intelektualisty gdzieś
na tle okrutnego, chcącego skorumpować go świata. Jak siada się do pisania, to trzeba wybrać, czy chce
się siebie pieścić, czy chce się siebie przekroczyć” (z  wywiadu dla „Gazety Wyborczej”).

Gratulujemy pani Dorocie Masłowskiej odniesionego sukcesu i mamy nadzieję, że kolejne jej książki
będą równie udane, jak poprzednie.

Klaudia Pałucka

Szyberdach – skąd i za ile?
Chłodniej latem, zawsze jaśniej i przyjemniej nie tylko w upały – tak może być w każdym aucie,

które wyposażymy w szyberdach. A jeśli palimy w samochodzie (choć nie wolno!!!), to będzie jedyny
sposób  na  to,  aby  bez  większy  przeciągów  pozbyć  się  tytoniowych  zapachów  na  zewnątrz.  Okno
dachowe nie musi być  montowane w fabryce. Do większości starych i nowych aut da sie je dołożyć
w dowolnym momencie.

Wiele ofert, ale cena najważniejsza.
Za najprostsze, uchylne okienko zapłacimy ok. 800 zł, a fachowiec zamontuje je w ciągu 2-3 godzin.

To okno poprawia wentylację i ułatwia schłodzenie nagrzanego podczas postoju wnętrza. Najtańsze zaś
okno przesuwane z montażem kosztuje ok. 1200-1400 zł. Mimo że posiada korbkę, całkowicie spełnia
rolę prawdziwego „szybra”. A gdy zażyczymy sobie, aby otwierał się po naciśnięciu przycisku, musimy
dopłacić ok. 400 zł. Dla bogatszych i bardziej wymagających polecamy szyberdach z czujnikiem deszczu
– można go zostawić w pozycji otwartej na postoju, aby auto nie nagrzewało się jak sauna, a gdy zacznie
padać, natychmiast się zamknie.

Szyberdach nie powinien pogarszać sztywności samochodu.
Wybór nie jest jednak zupełnie dowolny – szyberdach musi mieć dopuszczenie do montażu w danym

modelu.  Chodzi  o  zachowanie sztywności  karoserii  – nie może się  ona pogorszyć  po montażu okna
dachowego. W internecie jest dużo ofert używanych szyberdachów od aut, które zostały przeznaczone
do rozbiórki. Jeśli kupujemy oryginalny zestaw, warto zwrócić uwagę, aby dostać wszystkie części, które
są inne niż w aucie bez szyberdachu. Jeśli zmieniona jest podsufitka – warto kupić też  nową. Trzeba
zwrócić uwagę na stan uszczelek – używany kompletny zestaw można już „wyrwać” za 100 zł, ale nowa,
oryginalna uszczelka może kosztować nawet kilkaset zł.

Właściwie  nie  ma  przeciwwskazań  do  używania  szyberdachu.  Po  otwarciu  go  wzrasta  zużycie
paliwa, ale ten wzrost jest i tak mniejszy niż wtedy, gdy mamy otwarte w aucie boczne szyby. Również
hałas przy otwartym szyberdachu nie jest duży. Głośno robi się dopiero przy wyższych prędkościach –
powyżej  120km/h.  Nie  trzeba  obawiać  się  przecieków wody  do  wnętrza  i  korozji,  jeśli  oczywiście
szyberek zakładał profesjonalista. Problem pojawia się wtedy, gdy szyberdachów od lat nikt nie otwierał
i nie konserwował. A swoją drogą wszystko to i tak nie zastąpi nam klimatyzacji.

Michał Kasprzak
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Tegoroczna  Sieradzka  Kuźnia  Kabaretowa  odbędzie  się  26  XI  2006  r.  w  Miejskim  Domu  Kultury
(ul. Dominikańska 19). W programie: godz. 1313 – przesłuchania konkursowe (wstęp wolny),

godz. 1713 – program kabaretowy Jerzego Kryszaka;
cena biletu: 35 zł.
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rys. Magdalena Górecka



„Kurier Zamkowy” nr 3/2006/2007 9

Polskie „złotka” na siatkarskim
mundialu w Japonii

Pierwszy  mecz  japońskiej  imprezy  odbył  się  w  Tokio
pomiędzy  mistrzyniami  Afryki  -  Kenią  a  mistrzyniami
Europy  -  Polską.  To  spotkanie  miało  dość  monotonny
przebieg.  Pierwszy set zakończył  się  pewnym zwycięstwem
Polek, a w drugim niespodziewanie wygrały Kenijki po wielu
rażących  błędach  naszych  reprezentantek.  Następne  dwa
sety  „padły  łupem”  Polek  po  wyrównanej  grze.  Biało-
czerwone  wygrały  3:1.Wyróżniającą  się  zawodniczką  była
siatkarka  włoskiej  drużyny  „Eoropea  92”  Isernia,  Kamila
Frątczak.

W drugim meczu biało-czerwone zmierzyły  się  w Tokio
z reprezentacją  Korei  Południowej.  Mecz  był  zacięty.  Gra
Polek mogła się podobać w pierwszym i trzecim secie. Drugi
i czwarty set był popisem Koreanek, natomiast piąty był z kolei
popisem  błędów  Koreanek,  co  wykorzystały  „złotka”.  Polki
wygrały 3:2, a najlepszą zawodniczką meczu została wybrana
siatkarka  rosyjskiej  „Tulicy”  Tuła,  Joanna  Mirek  -  kapitan
zespołu.

W trzecim meczu Polki zagrały z outsiderami grupy A -
Kostaryką.  Mecz ten miał  nietypowy przebieg.  Pierwszy
set Polki pewnie wygrały w końcówce udanymi blokami.
Drugi  niespodziewanie  wygrały  Kostarykanki.  Polki
podrażnione porażką w drugim secie rozgromiły przeciw-
niczki  wygrywając  kolejno  25:11  i  25:14.  Najlepszą
zawodniczką  spotkania  okazała  się  siatkarka  włoskiego
„Asystelu” Nowara, Katarzyna Skowrońska-Dolata.

W  czwartym  spotkaniu  Polki  doznały  niespodziewanej
porażki,  ulegając  1:3  Tajwanowi.  Reprezentantki  Polski
zagrały najgorsze spotkanie od turniejów Grand Prix. Jedynie
można  pochwalić  zawodniczkę  BKS  Bielsko-Biała  Annę
Podolec  oraz  Natalię  Bamber  z  „Muszynianki-Fakro”
Muszyna.
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W  ostatnim  meczu  Polki  spotkały  się  z  gospodyniami
turnieju  Japonkami.  Komplet  publiczności  onieśmielił
w pierwszym  secie  Polki,  które  bez  walki  go  przegrały.
W drugim toczyły wyrównany bój, lecz przegrały na przewagi
30:28.  10-minutowa  przerwa  wybiła  lekko  z  „uderzenia”
Japonki, co wykorzystały Polki.  W czwartym secie gra była
wyrównana, lecz w końcówce seta nasze „złotka” popełniły za
dużo błędów, co wykorzystały gospodynie i wygrały seta oraz
mecz 3:1. Wyróżniającą  się  zawodniczką  w polskim zespole
była Anna Podolec. 

Polska-Belgia
15  listopada  w  Brukseli  reprezentacja  Polski  zmierzyła  się  w  eliminacjach

piłkarskich Mistrzostw Europy z reprezentacją Belgii. Ten mecz miał potwierdzić
siłę biało-czerwonych.

Trener  Leo  Beenhakker  powołał  na  to  spotkanie  22  zawodników.  Już  na
początku z kadry odeszli Grzegorz Pasiak (kontuzja pleców) i Krzysztof Łągiewka
(zatrucie pokarmowe). Podczas pobytu w Brukseli trzeba było jeszcze zrezygnować
z  Jacka  Krzynówka  (kontuzja  kolana)  i  Mariusza  Lewandowskiego  (gorączka).
W rezultacie z zespołu, który wystąpił w meczu z Portugalią mogło zagrać jedynie
6 zawodników. Miałem wiele obaw o wynik spotkania, gdyż w zespole belgijskim
brakowało Vincenta Kompany oraz Marcusa Demeble.

Mecz rozpoczął się pod dyktando Polaków, lecz obrona Belgów radziła sobie
całkiem nieźle pod „kierownictwem” gracza „Bayernu” Monachium - Daniela van
Buytena.  Ataki  Polaków  z  każdą  minutą  stawały  się  coraz  groźniejsze.  W  19
minucie Jacek Bąk posłał  prostopadłą  piłkę  do gracza GKS-u BOT Bełchatów -
Radosława Matusiaka, który wygrał pojedynek biegowy z van Buytenem i płaskim
strzałem  w  długi  róg  pokonał  belgijskiego  bramkarza.  10  minut  później  bliski
pokonania golkipera przeciwników był Ebi Smolarek, lecz jego strzał minimalnie
minął  lewy  słupek  bramki.  Pod  koniec  pierwszej  połowy  ponownie  bliski
pokonania bramkarza był Smolarek.

Druga połowa przebiegła pod dyktando biało-czerwonych ze sporadycznymi
atakami Belgów (choć w końcówce meczu Artur Boruc musiał niejeden raz stanąć
na wysokości zadania). Zmiany trenera Beenhakkera przyniosły zamierzony efekt.
Łukasz Garguła zmienił Macieja Żurawskiego, Rafał Murawski wszedł za Dariusza
Dudkę  a  Przemysław Kaźmierczak  za  strzelca  jedynego gola  meczu,  Radosława
Matusiaka. Mecz obfitował w twardą walkę, lecz tego można było się spodziewać
po reprezentacji Belgii.

Patryk Pałucki

Trzeci  w roku szkolnym 2006/2007 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie:  Patryk Pałucki
(2 A), Klaudia Pałucka (1 D), Karolina Krupa (1 F), Karolina Chojnacka (1 U), Justyna Bojzan (2 C), Michał Kasprzak (1 L)
i Magdalena Górecka (1 a) pod kierunkiem p. prof. Grzegorza Brodackiego.


