
DROGA KRZYŻOWA 
 
Gdyby nie cierpienie, 
nikt nie wiedziałby, 
na ile ktoś kogoś 
kocha… 

Ks. Jan Twardowski
 

Zwróćmy uwagę na interesującą wystawę 
fotograficzną na parterze obok sali nr 7 
 
- więcej o wystawie na s. 5. 
 

Sieradzka poetka, Maria Duszka, przeżywając 
Drogę Krzyżową w jednym z sieradzkich kościołów 
zauważyła, że daleko nam od cierpiącego Chrystusa. 
Swoje spostrzeżenia wyraziła następująco w wierszu 
Niedziela Palmowa 2005 roku po narodzeniu 
Chrystusa: 

„(…) Skłonił głowę 
i wyzionął ducha.” 
 
klękamy 
 
mężczyzna przede mną 
ziewa 

 
WESOŁYCH ŚWIĄT !!! 

 

 
Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej jesteśmy Kościołem – 
jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją: 
ta walka się wciąż nakłada na wszystkie walki dziejów, 
napełnia je wszystkie w głąb 
(wszystkie one – czy tracą swój sens? Czy go wtedy właśnie zyskują?). 
Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku. 
Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie. 

Karol Wojtyła, Wigilia wielkanocna 1968
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KĄCIK KULINARNY ANI WOJTYNKI 
czyli: Po prostu mi to ugotuj! 

 
BABKA CZEKOLADOWA 

 
Składniki: 
1 gorzka czekolada  
5 jajek  
pół szklanki mąki pszennej  
3/4 szklanki cukru pudru  

1/5 margaryny  
1 łyżeczka proszku do pieczenia  
polewa czekoladowa  
 

 
Sposób wykonania: 
Rozpuścić czekoladę. Żółtka oddzielić od białek. Żółtka razem z margary-
ną, cukrem pudrem i przestudzoną czekoladą utrzeć mikserem na jednoli-
tą masę. Dodać do tego mąkę z proszkiem do pieczenia i wymieszać. Ubić 
białka ze szczyptą soli na pianę, dodać do masy czekoladowej i delikatnie 
wymieszać (można mikserem). Piec w temperaturze 190 st. C ok. 50 min.  
 

PIECZEŃ Z JAJKIEM 
 
 
Sk ładniki:  
mielone mięso -  1000g 
papryka -  2 sztuki  
f ix  do kot letów mielonych -  2 paczki  
5 ja jek 

 
 
Sposób wykonania:  
Paprykę  oczyścić  i  pokroić  w kostkę .  Mięso po łączyć  z dwoma 
jajkami,  papryką  i  f ixami.  Uformować  prostoką t .  Trzy ja jka ugotować  
na twardo, obrać  i  u łożyć  na mięsie,  zwinąć .  Piec w fol i  a luminiowej 
lub w formie w temp.200 stopni  ok.  60 minut.   
I lość  porcj i :  10  
 

ŻUREK ŚWIĄTECZNY 
 
Sk ładniki:  
wędl iny -  250g 
żurek w proszku -  1 opakowanie 
czosnek -  1 ząbek 
śmietana -  3 łyżki 
ja jka ugotowane na twardo -  4 sztuki
chrzan -  3 łyżeczki   
 
Sposób wykonania:  
Wędl iny pokroić  w paski .  Żurek przyrządzić  wg przepisu na opakowa-
niu.  Po łączyć  z wędl iną  i  rozdrobnionym czosnkiem. Zagotować ,  
dodać  pokrojone ja jka,  chrzan i  śmietanę .   
I lość  porcj i :  3 

SMACZNEGO!!! 
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O SZALONYCH PO „SZALONYCH”… 
 

25 lutego, tuż po feriach, pojechaliśmy do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl 
pt. Szalone nożyczki. 

Wyjazd został zorganizowany przez naszą panią polonistkę, p. prof. Sylwię Dęgę. 
W wycieczce uczestniczyli głównie uczniowie klasy Id. Wszyscy stawili się punktualnie 
o 8.00 pod szkołą, skąd wyruszyliśmy w drogę. Wycieczkę zaczęliśmy modlitwą o dobrą 
podróż (i zapewne dlatego na miejscu byliśmy jeszcze przed czasem). Spektakl zaczął się 
równo o 10.00, a jego „akcja  toczyła się w salonie fryzjerskim „Szalone nożyczki", 
prowadzonym przez mistrza grzebienia i – rzecz jasna – nożyczek, Tonia Wziętego. Salon 
słynął z doskonałej obsługi i profesjonalnych usług, niestety na jego nienaganną reputacją 
zawisła ciemna chmura – morderstwo w sąsiadującym z salonem mieszkaniu, dokonane przez 
nieznanego sprawcę. Podejrzani byli zarówno pracownicy salonu, jak i jego klienci.”  
Okazało się, że mordercą jest pomocnica Tonia – Barbara. 

Na sali znajdowali się i brali udział w toku dochodzenia uczniowie rożnych szkół, ale 
i „Zamkowiczowie"  pomagali znaleźć zabójcę. Przedstawienie było pełne śmiechu oraz 
oryginalnych zachowań, których dostarczali sami aktorzy. Po godzinie fantastycznej zabawy  
nastąpiła przerwa,  podczas której można było porozmawiać z aktorami czy detektywem 
biorącym udział w przedstawieniu. Po przerwie znowu nastała cisza i… zaczęło się już dalsze 
śledztwo, gdy nagle na salę wpadły….  pani Dęga wraz z panią Kamolą z sekretariatu, 
tłumacząc się, że była kolejka do toalety... wtedy sam Tonio odpowiedział: „myślałem, że już 
nie przyjdziecie”☺ Po spektaklu bolały nas brzuchy, a ból był spowodowany oczywiście 
śmiechem. 

No a po teatrze trzy godzinki w Manufakturze. Oj, było co robić…(dziesiątki 
różnorodnych sklepów, barów i restauracji☺) Potem  trzeba było wracać, a droga powrotna 
bardzo miło zleciała na rozmowie z wychowawczynią i planowaniu następnego wyjazdu☺ 
 

        
 
   A oto nasze zdjęcie z Toniem☺ –  aktorem 
„Teatru Powszechnego”, Jackiem Łuczakiem.                  A tu zdjęcie z drogi powrotnej…. 
Gdy  robiąc  zdjęcie  wysuwał  się  obiektyw  
aparatu, Tonio  skomentował:  „ale  się  pani  
wysuwa”… 

Aldona Owczarek 
Z ostatniej chwili: 
W środę 19 III na wycieczki z wychowawcami wyjechały klasy: 1B, 1L i 3U. 
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POZNAJEMY NAUCZANIE JANA PAWŁA II 
 

We wtorek 26 II 2008 r. odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Sieradzkich 
Szkół Ponadgimnazjalnych  na temat nauczania Jana Pawła II. Myślą przewodnią 
tegorocznego konkursu były słowa pochodzące z Evangelium Vitae: „Życie ludzkie jest 
święte od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Konkurs został zorganizowany pod patronatem 
Dyrekcji ZSP Nr 2 i Parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu. Organizatorami konkursu 
byli p. prof. D. Danielewski i ks. Andrzej Ziemieśkiewicz. Wzięło w nim udział 8 osób. 

Zwyciężyli: 
I miejsce – Paulina Dybowska – I LO, 
II miejsce – Karolina Gil – ZSP Nr 2, 
III miejsce – Elżbieta Grajoszek – I LO.  

Konkurs miał również charakter integracyjny – jego uczestnicy, przy akompaniamencie 
zespołu muzycznego, śpiewali piosenki religijne i konsumowali „słodkości”. 
 

WARTO PRZECZYTAĆ! 
 

Zdarzyło Wam się marzyć o miłości, takiej prawdziwej, czystej, najprawdziwszej? Jeśli 
tak, to koniecznie przeczytajcie wspaniałą, pełną humoru książkę Ostrożnie z miłością. 
Przekonacie się, że warto sięgnąć po tę lekturę już po przeczytaniu kilku stron. 

Dlaczego? Otóż jest to zgrabnie opisana historia pewnej miłości. Ostrożnie z miłością to 
nie kolejna łzawa i pusta opowieść, która przyprawia o mdłości. To napisana z poczuciem 
humoru, pouczająca historia opowiedziana przez Kupidyna. Jak wiemy, jest to amorek, 
którego strzała zostaje wycelowana w serce przyszłych zakochanych. I tak też się stało tym 
razem. 

Kupidyn, znudzony patrzeniem na łzawe romanse, wystrzelił w serce Anny, która 
umówiła się na randkę z Nickiem, kolegą z pracy. No i zaczęły się kłopoty! Już po wstępie 
można się domyślić, że tej miłości stanie na drodze mnóstwo przeszkód. Pierwszą okazała się 
Niezbyt Atrakcyjna Dziewczyna, z którą Nick poszedł do łóżka, następnego dnia po randce 
z Anną. Wiedział, że tamta dziewczyna nic dla niego nie znaczy, dlatego potem znacząco ją 
lekceważył. I tak problem rodził nowy problem. Niezbyt Atrakcyjna Dziewczyna w ramach 
słodkiej zemsty porysowała samochód Nicka, ale to tylko wstęp do tragedii. Potem nastąpił 
etap podejrzewania go o kradzież firmowych pieniędzy, plotki, no i w konsekwencji 
utrata pracy. 

Jak to zniósł Nick? Fatalnie. Przeprowadził się do Anny przekonany, że wkrótce znajdzie 
nową pracę. Zresztą codziennie wstawał z łóżka z takim przekonaniem, ale kończyło się na 
oglądaniu programów sportowych i spaniu. 

Kto jest w stanie mieszkać z takim leniuchem dłużej niż tydzień? Chyba nikt. Anna nie 
wytrzymała i w końcu poprosiła Nicka, by się wyprowadził jak najszybciej z jej mieszkania. 

Nie, to nie koniec perypetii tych dwojga. Najlepsze pozostawiam w sferze domysłów. 
Gorąco polecam "Ostrożnie z miłością"! Po prostu musisz to przeczytać! 

Klaudia Pałucka 
 

8 MARCA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET 
(Cytat z dedykacją) 

 
Na pełną pierś Twą rzucam moje usta, 
Pełnych Twych bioder kształt lubieżnie pieszczę – 
Spal mnie w uścisku! Rozkosz tylko jedna 
Naprawdę czar ma jakiś dla mnie jeszcze. 

Osoba, która poda autora tego 
cytatu, otrzyma nagrodę książkową. 

 Szczególnie mile widziana jest 
dziewczyna. 
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KOMUNIKATY 
 

W czwartek 28 II o godz. 10.45 do Starostwa Powiatowego (sala C) na Sieradzkie Targi 
Edukacyjne wybrały się klasy: 3A, 3B, 3C, 4D i 4E pod opieką p. prof. K. Focht, Z. Grzesiak, 
M. Świniarskiego i B. Wysoty. 

Z doradcą zawodowym spotkały się klasy: 3E – 3 III i 2U – 4 III. 
W czwartek 6 III klasa 1F obejrzała w łódzkim kinie „Silver Screen” film pt. Step up 2 

wraz z p. prof. K. Focht i B. Wysotą. Po filmie uczestnicy wycieczki w Manufakturze robili 
zakupy z okazji Dnia Kobiet. 

Od wtorku 11 III na korytarzu na parterze (obok Sali 7) można zapoznać się z wystawą 
fotograficzną Droga Krzyżowa z „Zamkową”. Zaprezentowano 15 etiud tworzących stacje 
Drogi Krzyżowej z udziałem Amatorskiej Grupy Teatralnej „Zamkowa” (Magdalena 
Mazuchiewicz, Patrycja Bartczak, Marta Osiewała, Justyna Felisiak i Katarzyna Podsiadła – 
1A, Michał Szewczyk i Artur Pertkiewicz – 1d, Magdalena Duda i Kamila Plajzer – II LO) 
wraz z jej opiekunką, p. prof. S. Dęgą. Fotografie wykonał p. prof. M. Świniarski. Z wystawa 
będzie można się zapoznać do 4 kwietnia. 

W dniach 10-14 III uczniowie klas maturalnych spotkali się ze studentką socjologii 
(kl. 4E – 7 III), która pragnęła uzyskać informacje na temat: wizje życia rodzinnego w opinii 
sieradzkich maturzystów. 

W dniach 17-18 III odbyły się, wzorem lat ubiegłych, szkolne rekolekcje wielkopostne. 
Ich organizatorem był ks. A. Ziemieśkiewicz oraz nasi katecheci. Salę gimnastyczną 
na rekolekcje przygotowali: Kamila Banasiak (2D), Jakub Frątczak (2L) i uczniowie kl. 2B 
pod opieką p. prof. M. Bogdańskiej i H. Głogowskiej. 

We wtorek 18 III odbył się etap praktyczny próbnego egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacji zawodowe. O godz. 8.00 zmierzyli się z nim uczniowie kl. 4D i 4E (egzamin 
trwał 240 min.), a o 9.00 – uczniowie kl. 4F (egzamin trwał 180 min.). Trzymamy kciuki! 

W sobotę 9 lutego odbył się III Memoriał im. P. Kałuziaka, w którym – wzorem lat 
ubiegłych – wzięli udział uczniowie sieradzkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Organizatorami tej cennej sportowej inicjatywy byli: MOSiR w Sieradzu, Gimnazjum Nr 1 
w Sieradzu oraz nasza szkoła. Drużyny z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych rozegrały 
szereg meczy w piłkę siatkową. W kategorii dziewcząt i chłopców nasze reprezentacje zajęły 
III miejsce. Szkołę reprezentowali: 
Dziewczęta: Katarzyna Brzeszcz, Renata Osetek, Kamila Sibińska, Emilia Krystkiewicz i Ola 
Buczkowska (1U), Ewelina Klucha (1L), Sandra Murowana (2d), Katarzyna Nastarowicz 
(1d), Joanna Maślak i Malwina Dziekan  (2B), Justyna Felisiak, Julita Stachura i Natalia 
Stachura (1A) oraz Beata Tworek (1b). 
Chłopcy: Damian Drożdżyński (4D), Ryszard Małkowski (3L), Mateusz Szewczyk (2c), 
Bartek Janowiak (1L), Piotr Kurzawa (1L), Mateusz Sierek (1L) i Paweł Stokowski (1a). 

 

W oczekiwaniu na „Euro 2008” 
 

Kadra Leo Beenhakeera jest w coraz wyższej formie. W tym roku rozegrała 3 sparingi, 
które wygrała z bilansem bramkowym 5:0. Przeciwnicy nie byli łatwymi rywalami. Najpierw 
kadra złożona z piłkarzy Orange Ekstraklasy wygrała 1:0 z Finlandią po bramce gracza 
„Wisły” Kraków, Adama Kokoszki. Drugim rywalem był szósty zespół z rankingu FIFA, czyli 
Czechy. Skład kadry uzupełnili zawodnicy grający zagranicą. Godny podkreślenia jest powrót 
po prawie pięciu latach do kadry gracza „Arminii” Bielefeld, Artura Wichniarka. Polska 
wygrała 2:0 po bramkach piłkarza „Wisły” Wojciecha Łobodzińskiego oraz gracza „Szachtara” 
Donieck, Mariusza Lewandowskiego. Trzecim przeciwnikiem „Biało-czerwonych” była 
Estonia. Zagrali wówczas wyłącznie gracze Orange Ekstraklasy. Polska wygrała 2:0 po 
bramkach Radosława Matusiaka („Wisła” Kraków) i Tomasza Zahorskiego („Górnik” Zabrze). 
 Już wkrótce Leo Beenhakeer poda skład 30 zawodników, z których selekcjoner 
wybierze 23 piłkarzy, którzy pojadą na Euro 2008.                                                 (Patryk Pałucki) 
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WIERSZE MAKSYMA KRAWCZYKA (2) 
 

Miłość 
 

Dlaczego miłość okazuje się bolesna? 
Czy znajdę tą prawdziwą, jak w jabłku pestka? 
 Czy zaznam tej jedynej i drogiej? 

Tej radosnej i w zazdrość ubogiej? 
 

Bo miłość to w życiu dla mnie jest cel, 
To nią przepełniony jest każdy mój sen. 
To jej mi brakuje w chwilach rozpaczy, 

Czy ktoś tym uczuciem mnie kiedyś uraczy? 
Boję się, że nigdy tego nie doświadczę, 
Z jej braku powoli popadam w wariacje! 

 

Rzeka historii 
 

Dlaczego człowiek zabija człowieka? 
Czy nic nie nauczyła nas historii rzeka? 

Rzeka silna, rzeka rwąca, 
Głęboko na dnie od krwi się pieniąca. 
Czy nie nauczyła nas; miłości, pokoju 

i życia bez wojny? 
Posłuchaj, najeźdźco: nie będziesz 

spokojny! 
Niech znikną na zawsze twoje idee, 

Idee śmierci, walki i wiecznego głodu 
I ślepej, pustej wyższości narodu!!! 

 
Noc-fraszka 

 
Ciemna głucha cicha jest noc, 

To w niej magiczna ukryta jest moc 
Gdy ona przykrywa mą globu połowę 
W poduszkę po cichu kładę swą głowę 

Bo gdy mój kraj ciemnością zostaje posłany, 
Znikają w nim wszystkie mury i ściany!!  

 
Noc mnie utula, noc mnie wycisza 

Bo w niej ukryta jest odwieczna cisza 
Mroczna głęboka czasem wesoła 

W oddali w parku o pomoc ktoś woła 
Gdzieś w rynku z imprezy wracają młodzi 

Których powoli kacyk nachodzi!!!!  
 

Pytania nad życiem 
 

Dokąd biegniesz? 
Gdzie uciekasz? 

Po co żyjesz 
Na co czekasz 

Masz marzenia? 
Jakiś cel? 

Jeśli nie wiesz to się zmień, 
 

Wierzysz w boga? 
Czy w pieniądze? 

Poskrom czasem trudne żądze, 
Chęci bytu ponad stan, 
Życie to nie wieczny bal. 

 
Tolerancja 

 
Starajmy się zrozumieć, nim odrzucimy; 

Nauczmy się kochać, nim poślubimy; 
Uczyńmy swe życie, życiem bez winy; 
Zajrzyjmy do książek, nie w telebimy. 

Bo w książkach jest treść, nie w telewizji, 
Wybawmy się od hipokryzji!! 

 
Obalmy mury i inne granice, 

Niech znikną na zawsze wszelkie różnice: 
Religie, poglądy, kolory skóry… 

Opadną w ten sposób wrogości góry. 
Wrogości, która nas powoli wyniszcza 
Jak jesień park w opadłych liściach! 

 

Myśli 
 

Myśli moje ukochane 
Jak zagoić mam swą ranę 

W głębi ducha gdzieś ukrytą 
Lecz w mych oczach wciąż wyrytą? 

 
Boli, krwawi dalej rana 
I to już z samego rana 

Gdy przed lustrem się postawie 
Czy tę drakę ja naprawię? 

 
Czas mnie nagli 

Czas ucieka 
Czy ja wyjdę na człowieka? 

 
Szósty w roku szkolnym numer „Kuriera Zamkowego” Przygotowała redakcja w składzie: 

Klaudia Pałucka (2D), Patryk Pałucki (3A), Aldona Owczarek (1c), Anna Wojtynka (2a), Karolina 
Chojnacka (2U) i Agnieszka Nowacka (2U) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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KĄCIK ROZRYWKI 
(przygotowały: K. Chojnacka i A. Nowacka) 

 
Krzyżówka (nie) tylko dla chłopaków. 

Rozwiąż krzyżówkę, a następnie przypomnij sobie, czy w marcu miałeś dobrą pamięć. 
 
     1           
   2             
      3          
       4         
   5             
6                
                
  7              
    8            
   9             
    10            
     11           
 
Polecenia: 6. Zapisujesz w nim swoje sekrety. 
1. Jeden ze znaków zodiaku. 7. Nosisz go przy brzydkiej pogodzie. 
2. Dokończ frazeologizm: „wdowi…” 8. Spotkasz to zwierzę w Puszczy Białowieskiej 
3. Rozpoczyna się 21 marca. 9. Porcelanowy na szczęście. 
4. Nauka o ochronie środowiska 10. Napisał „Iliadę”. 
5. Szkolny żak. 11. Jeden z przedmiotów ścisłych. 
 

RUSZ GŁOWĄ! 
 
Odpowiedz na pytania: 
 

1. Dwaj bracia chcą przepłynąć przez głęboką i rwącą rzeka. Mają niestety tylko jedną 
łódkę, w której mieści się jedna osoba. Obu jednak przeprawa się udała. Jak to zrobili? 

2. Napisz imię DANUTA w trzech kratkach: 
3. W trzech kratkach zmieść słowo kapusta: 
4. Napisz w trzech kratkach trzyliterowe słowo z dwoma bykami ortograficznymi: 
5. Kierowca „Fiata” ma brata, ale brat kierowcy „Fiata” brata nie ma. Kim jest kierowca 

„Fiata”? 
6. W pokoju były trzy świece, ktoś zgasił jedną z nich. Ile świec zostało w pokoju? 
7. Tomek poszedł na spacer bez parasola. Nie włożył czapki, nigdzie się też nie schronił. 

Mimo to żaden włos na jego głowie nie był mokry. Jak to możliwe? 
 

Cztery pierwsze osoby, które przekażą poprawne rozwiązanie krzyżówki bądź udzielą 
poprawnych odpowiedzi na siedem powyższych pytań otrzymają nagrody książkowe. Odpowiedzi 
prosimy przekazywać p. prof. G. Brodackiemu. W kolejnym numerze „K. Z.” podamy poprawne 
odpowiedzi.  

- Nasz syn połknął złotówkę, wezwij lekarza! – woła żona do męża. 
- A po co? Przecież lekarz weźmie za wizytę co najmniej sto złotych... 
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POWRÓT FORMUŁY 1 
(oprac. Patryk Pałucki) 

 
Sezon Formuły 1 rozpoczyna się już 16 marca jak już się utarło w ostatnich latach, 

na torze „Albert Park” w Melbourne w Australii tytułu Mistrza Świata bronić będzie 
Kimi Raikkonen z Ferrari, który wygrał w Australii w zeszłym oku, a wśród 
konstruktorów prym zamierza dalej wieść właśnie Ferrari. W tym sezonie mamy po 
raz kolejny kilku debiutantów, parę ciekawych zamian kierowców wśród zespołów, 
nową nazwę jednego z zespołów oraz nieudaną próbę debiutu owego zespołu. 

Oto tegoroczne zamiany kierowców: Fernando Alonso przeniósł się z McLaren 
Mercedes do zespołu, z którym zdobył dwa tytuły mistrza świata, czyli Renault. Jego 
miejsce w McLaren Mercedes zajął były kierowca Renault Heikki Kovalainen. 
Natomiast inny były kierowca Renault Giancarlo Fisichella przeniósł się do nowego-
starego zespołu Force India, dawniej Spyker. Tegorocznymi debiutantami są: Nelson 
Piruet - Brazylia (Renault) i Sebastien Bourdais - Francja (Toro Rosso). Pełny sezon 
może zaliczyć Kazuki Nakajima, tester Williams`a oraz Timo Glock były tester m.in. 
BMW Sauber, który ścigać się będzie w bolidzie Toyoty. W tym roku na pewno nie 
zobaczymy Ralfa Schumachera, który postanowił odpocząć od Formuły 1 oraz Alexa 
Wurza, który na razie nie znalazł nowego pracodawcy. Całkiem nowym zespołem miał 
być team, Prodrive, który niestety nie zdążył w tym roku zbudować optymalnego 
bolidu, by móc liczyć się w stawce. Może doczekamy się debiutu tej stajni w przyszłym 
roku. 

Poniżej podajemy pełny skład tegorocznego Grand Prix F1: 
 
1. Kimi Raikkonen (Finlandia) - Ferrari 
2. Felipe Massa (Brazylia)- Ferrari 
3. Nick Heidfeld (Niemcy) - BMW Sauber 

4. Robert Kubica (Polska) - BMW Sauber 
5. Fernando Alonso (Hiszpania) - Renault 
6. Nelson Piquet (Brazylia) - Renault 
7. Nico Rosberg (Niemcy) - Williams 
8. Kazuki Nakajima (Japonia) -Williams 

9. David Coulthard (Szkocja) - Red Bull 
10. Mark Webber (Australia) - Red Bull 
11. Jarno Trulli (Włochy) - Toyota 
12. Timo Glock (Niemcy) - Toyota 

13. Sebastien Bourdais (Francja) - Toro Rosso 
14. Sebastian Vettel (Niemcy) - Toro Rosso 

15. Jenson Button (Anglia) - Honda 
16. Rubens Barrichello (Brazylia) - Honda 
17. Takuma Sato (Japonia) - Super Aguri 
18. Anthony Davidson (Anglia) - Super Aguri 
19. Adrian Sutil (Niemcy) - Force India 
20. Giancarlo Fisichella (Włochy) - Force India 
21. Lewis Hamilton (Anglia) – McLaren 
22. Heikki Kovalainen (Finlandia) - McLaren 
 
 
 


