
 

 
Te bociany widzieli uczestnicy tegorocznego 

rajdu, który wyruszył „Śladami Łuki Bakowicza” 
– czytaj na s. 7. 

Dzień papieski w szkole – więcej s. 2-3. 
Oni postawili na sport. Kto? – zob. s. 4. 
Warto przeczytać. Co? – zob. s. 5. 
Kącik rozrywki – znajdziesz na s. 8. 
O „Kubicomanii” przeczytasz na s. 9. 

 
DNI OTWARTE SZKOŁY 

 

Tuż po świętach wielkanocnych, w czwartek i piątek 27 i 28 marca w naszej szkole odbyły się po raz 
kolejny Dni Otwarte Szkoły. Nad ich przebiegiem czuwali w tym roku: p. prof. Agnieszka Jabłońska 
i Marcin Świniarski oraz klasa 2A pod opieką p. prof. Kariny Szymczak. Uczniowie tej klasy zajmowali się 
głównie czynnościami rejestracyjnymi, np. zapisywaniem przybyłych gimnazjalistów do odpowiednich 
grup, oprowadzaniem po szkole, przygotowaniem poczęstunku, a także odpowiadali za szatnię. 
Gimnazjaliści – a było ich wielu – przybyli do nas z większości gimnazjów powiatu sieradzkiego. 

Nasi goście zostali podzieleni na cztery grupy liczące po około 20 osób. Każda grupa brała udział 
w dwóch lekcjach, które trwały po 90 minut. Zajęcia lekcyjne przygotowali dla nich następujący 
nauczyciele: Anna Barwaśna – matematyka, Sylwia Dęga – język polski, Katarzyna Focht – rachunkowość, 
Agnieszka Jabłońska – logistyka, Adam Krynicki – geografia, Karolina Smus – język angielski, Karina 
Szymczak – j. niemiecki, Marlena Woźniak – obsługa klienta. Przed lekcjami gimnazjaliści zwiedzali 
szkołę, natomiast podczas przerwy międzylekcyjnej mieli czas na poczęstunek i swobodną wymianę różnych 
uwag zarówno między sobą, jak i z uczniami naszej szkoły. 

Naszym gościom szkoła bardzo się podobała. Byli także pod wrażeniem sprawnej organizacji ich 
przyjęcia w chwili przybycia, a następnie bezpośredniej, bieżącej opieki. Stwierdzali, że pokazowe lekcje, 
w których uczestniczyli (a które notabene miały miejsce po raz pierwszy podczas DOS), były bardzo 
interesujące i – jak mówili niektórzy – chętnie się znów spotkają we wrześniu z poznanymi nauczycielami. 

W piątek po południu gimnazjaliści w dobrych humorach i z bagażem wiedzy o szkole opuszczali mury 
ZSP Nr 2 w Sieradzu. 

O przebiegu Dni Otwartych Szkoły szeroko informowały także sieradzkie media. 
Paulina Pałucka 

 
 

W poniedziałek 28 IV 2008 r., o godz. 14.00 w Sali 111 odbędzie się spotkanie 
z PANEM KAROLEM OLECKIM, 

który opowie o swoich doświadczeniach związanych z I i II wojną światową 
oraz z rewolucją październikową. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

JUŻ PRZYLECIAŁY !!! 
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

 
Jan Paweł II – Encyklika „Veritatis splendor” 

 
W środę 2 IV 2008 r. obchodziliśmy uroczyście Dzień Papieski. Młodzież zgromadzona na sali 

gimnastycznej wzięła udział w uroczystym apelu poświęconym 3. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Pierwsza 
grupa młodzieży uczestniczyła w nim o godz. 10.30 (klasy: 2A, 3A, 3B, 1D, 1F, 1L, 2F, 3E, 4F), druga 
grupa – o godz. 12.20 (klasy: 1A, 1B, 1U, 2U, 3U, 3C, 4D, 4E, 2L, 3L, 1a, 1b). 

Apel o godz. 10.30 rozpoczął się od podziękowań przekazanych przez Kapitułę i Stypendystów 
„Stypendium Pokolenie JP II” ofiarodawcom, którzy od października 2007 r. przekazywali środki pieniężne 
na stypendia dla dziesięciu wybranych wówczas uczniów ZSP Nr 2 w Sieradzu. Okolicznościowymi 
dyplomami zostali uhonorowani: Urszula Aleksandrowicz-Nawrocka, Katarzyna Błażejewska, Stanisław 
Bronka, Ignacja Buda, Janina Ciapa, Elżbieta Czyż, Jolanta Dudczak, Janina Fiwek, Regina Fryzińska, 
Maria Gauza, Cecylia Janczak, Eleonora Kałuzińska, Krystyna Komza, Iwona Konieczna, Halina 
Korbaczyńska, Elżbieta Korbel, Marianna Krawczyk, Zdzisława Kulesza, Anna Łacina, Katarzyna 
Ługowska, Halina Marciniak, Barbara Olejnik, Teresa Podsiadła, Janina Radkiewicz, Janina Radkowska, 
Zdzisław Radomski, Regina Roman, Maria Ryl, Grażyna Szczepanik, Jan Świątek, Janina Świątek, Zofia 
Świniarska, Teresa Tęsiorowska, Anna Tomczyk, Teresa Wacławek, Roman Wenclawiak, Eugeniusz 
Witkowski, Bronisława Zabłotna, Irena Zalc, Izabela i Edward Ziemieśkiewicz oraz 26 nauczycieli 
i pracowników naszej szkoły. 

Po zakończeniu pierwszej, oficjalnej części apelu, uczniowie wzięli udział w programie 
okolicznościowym, poświęconym 3. rocznicy śmierci Jana Pawła II, Program ten przygotowali pod 
kierunkiem p. prof. Iwony Bednarek, Dariusza Danielewskiego i Katarzyny Pilc-Vinci nast. uczniowie: 

– Katarzyna Podsiadła, Justyna Prus, Barbara Skowron, Julita Stachura, Natalia Stachura i Marlena 
Wojtysiak (1A), Agnieszka Kirsz i Paulina Rosłan (1B), Joanna Pawlak (1D), Katarzyna Zalewska (2A), 
Bartłomiej Rosłan (2B), Małgorzata Stefaniak (3A), Joanna Czyż (3D), Przemysław Pawlak (4E), Kamil 
Grzyb (4F) – grupa muzyczna; 

– Sebastian Góźdź i Dominika Szczepańska (1B), Natalia Łukomska (1D), Aneta Piejak i Kamila 
Sibińska (1U), Mariola Buda, Weronika Ciapa i Paulina Pałucka (2A), Sara Cybulska, Joanna Maślak 
i Michał Michalski (2B), Kamila Banasiak (3D) – recytatorzy. 

Po zakończeniu apelu ofiarodawcy „Stypen-
dium Pokolenie JP II” spotkali się w bibliotece 
szkolnej z dyrekcją i panem Waldemarem 
Sucherskim, wizytatorem Delegatury Kurato-
rium Oświaty w Łodzi na poczęstunku. Z okazji 
trzeciej rocznicy śmierci papieża-Polaka biblio-
teka szkolna przygotowała okolicznościową 
ekspozycję. 

Program ten w dniu 2 IV 2008 r. został 
zaprezentowany trzy razy: w szkole podczas 
obu apeli oraz o godz. 15.00 w Domu Opieki 
Społecznej „Bankowiec”. 

 
 
 
 
 
 
 

Krypta Jana Pawła II w podziemiach 
bazyliki św. Piotra w Watykanie. ⇒
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2 IV 2008 – DZIEŃ PAPIESKI 
(fot. Przemysław Grela) 
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Nie popadajcie w przeciętność… 
Jan Paweł II 
 

MATEUSZ, TOMASZ I ŁUKASZ POSTAWILI NA SPORT 
 

Mateusz Domański (1F), Tomasz Klucha (1L) i Łukasz Stelmaszak (2b) w wolnych chwilach 
uprawiają zapasy. Mają już na swym koncie pewne sukcesy. Czy warto wolny czas poświęcić na sport? – 
wygląda na to, że tak. „Kurier Zamkowy” specjalnie dla Was postarał się coś więcej dowiedzieć 
od Mateusza, Tomka i Łukasza  na ten temat. 

„Kurier Zamkowy”: Nieoficjalnie wiadomo, że poza szkołą uprawiacie sport… 
Mateusz Domański /Tomasz Klucha/ Łukasz Stelmaszak: Tak. Zapasy – od 9 lat w klubie „AS” 

Jakubice. 
„K. Z.”: Kto jest Waszym trenerem? 
M.D./T. K./Ł. S.: Naszym trenerem jest pan Paweł Pawełczyk. 
„K. Z.”: Czy trudno jest godzić obowiązki szkolne z wyczynowym uprawianiem sportu? 
M. D.: Nie jest łatwo, gdyż treningi mamy codziennie i są one bardzo męczące. Ale jak na razie daję 

sobie radę. 
T. K.: Nie jest to trudne. Jeśli ktoś chce uprawiać jakąś dyscyplinę sportową to zawsze znajdzie czas 

na wszystko – i na sport i na naukę. 
Ł. S.: Nie jest łatwo, ale dla chcącego – nic trudnego. 
„K. Z.”: Co o uprawianiu sportu sądzą Wasi rodzice? 
M. D.: Rodzice są zadowoleni, ponieważ w wolnym czasie – ich zdaniem – zajmuję się czymś 

pożytecznym i mam już pewne osiągnięcia. 
T. K.: Tak sądzę. Uważam, że sport to także forma rekreacji i dlatego jakąś dyscyplinę sportową trzeba 

uprawiać. 
Ł. S.: Na początku mojej decyzji nie traktowali poważnie, ale teraz chcą, bym trenował. 
„K. Z.”: Czym jest dla Was sport? 
M. D.: Sport od dziecka był moją pasją. Zawsze mnie interesował i nigdy z niego nie zrezygnuję. 
T. K.: Dla mnie sport jest także rodzajem dbałości o zdrowie. 
Ł. S.: Sport jest dla mnie „otwartą drogą” ku nowym wyzwaniom. 
„K. Z.”: Dlaczego akurat ta dyscyplina sportowa? 
M. D.: To był chyba przypadek. Klub powstał w Jakubicach, gdzie mieszkam. Nauczyciel wf-u 

w szkole, do której uczęszczałem był w niej trenerem i namówił mnie do uprawiania zapasów. 
T.K.: Chodziłem do szkoły podstawowej w Jakubicach. W tamtejszym klubie odbywały się treningi. 

Zacząłem na nie przychodzić… no i tak się to zaczęło. 
Ł. S.: Ponieważ interesuje mnie ta dyscyplina sportowa. 
„K. Z.”: Jakie są Wasze dotychczas najważniejsze sukcesy? 
M. D.: Mistrzostwo województwa, II miejsce na ogólnopolskich zawodach i II miejsce na Międzynaro-

dowych Mistrzostwach Polski w zapasach w stylu wolnym. 
T. K.: I miejsce na ogólnopolskim turnieju kadetów o Memoriał Marcina Karpińskiego w zapasach 

w stylu wolnym, I miejsce w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego juniorów, I miejsce w międzywoje-
wódzkich mistrzostwach młodzików w zapasach, II miejsce (2 razy) w eliminacjach do XII i XIV 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zapasach w stylu wolnym. 

Ł. S.: I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski, III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży. 

„K. Z.”: Co sadzicie o protestach związanych z łamaniem praw człowieka w Tybecie, a organizacją 
tegorocznych igrzysk w Pekinie? 

M. D./T. K.: Rząd Chin powinien ponieść konsekwencje, ponieważ zbyt wysokim kosztem organiza-
cyjnym i ludzkim przygotowuje tegoroczną olimpiadę. Nie powinny one jednak wymuszać na sportowcach 
rezygnacji z udziału w igrzyskach, ponieważ zbyt długo się oni do nich przygotowywali, ponosząc przy tym 
wiele kosztów i wkładając w przygotowania zbyt wiele wysiłku i serca. 

„K. Z.”: Czy w skrytości ducha marzycie o wyjeździe kiedyś na olimpiadę? 
M. D.: Wiadomo, że każdy sportowiec marzy o reprezentowaniu swojego kraju na igrzyskach 

olimpijskich. 
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T. K.: Ja w tym miesiącu jadę na olimpiadę tylko ogólnopolską, ale chciałbym np. pojechać latem 

do Pekinu jako kibic. 
Ł. S.: Zobaczymy, jak będzie dalej… 
„K. Z.”: Jak zachęcalibyście kolegów do uprawiania zapasów? 
M. D./T. K.: Trudno powiedzieć. Nie każdej osobie ta dyscyplina się podoba. Przyjedźcie do nas 

do klubu zobaczyć, na czym to polega – może akurat jest to coś dla was. 
„K. Z.”: Czy ze sportem wiążesz swoje dalsze plany życiowe? 
M. D.: Na razie nie myślałem o tym poważnie, biorę to pod uwagę, ale wszystko okaże się w przyszłości. 
T. K.: Raczej tak, ale nie wiem, jak się moja przygoda z zapasami potoczy w latach kolejnych. 
Ł. S.: Dopóki będę chodził do szkoły, to tak. Potem? – zobaczymy. 
„K. Z.”: Dziękujemy za rozmowę. 

 
WARTO PRZECZYTAĆ! 

 

W SIDŁACH ANOREKSJI 
 

Jak to możliwe, że w dzisiejszych czasach tylu młodych ludzi kona z głodu, często na własne życzenie? 
Czy bezustanna gonitwa za pieniądzem, żądza sukcesu za wszelką cenę, dostosowanie się do 

obowiązujących kanonów mody są warte tak straszliwej ceny?  
Jak można nie zauważyć, że z własnym ciałem dzieje się coś niedobrego?  
Jak można nie zwrócić uwagi na postępujące wyniszczenie organizmu własnej córki?  
Maja, bohaterka książki Heidi Hassenmüller, zawsze była kimś wyjątkowym: szczupła, delikatna, 

po prostu idealna. Kiedy w okresie dojrzewania jej ciało nagle zaczyna się zmieniać, Maję ogarnia 
przerażenie. Boi się, że utraci swą filigranową sylwetkę i stanie się całkiem przeciętną dziewczyną. Heidi 
Hassenmüller przedstawia, w jaki sposób Maja powoli uwalnia się z zaklętego kręgu swojej anoreksji. 
Jednak jest to niełatwa droga, ponieważ nie wystarczy tylko znowu zacząć jeść... Postanawia więc 
kontrolować swoje ciało, aby za wszelką cenę schudnąć. 

Autorka tej powieści podjęła próbę zasygnalizowania tak poważnego problemu, jakim jest anoreksja, 
i pokusiła się o udzielenie odpowiedzi na postawione powyżej pytania. 

Klaudia Pałucka 
 

PS Książkę H. Hassenmuller pt. W sidłach anoreksji można wypożyczyć w bibliotece szkolnej. 
 

„EUKLIDES” 
 

W czwartek 10 kwietnia w sali 2 odbyły się eliminacje rejonowe IX Konkursu Matematycznego 
„Euklides”. Wzięło w nim udział dziesięciu uczniów, w tym pięciu z naszej szkoły: Roksana Kluba 
(uczennica p. prof. A. Barwaśnej), Jakub Frątczak (uczeń p. prof. Katarzyny Jaworskiej-Griese) oraz 
Mariola Buda, Paulina Pałucka i Witold Woźniak (uczniowie p. prof. Ewy Dominiak). 

Jak im poszło? – wyniki konkursu poznamy na początku maja. Tegoroczne finały odbędą się 13 maja 
w Wilnie. Za wszystkich uczestników konkursu trzymamy kciuki. 

Przygotowaniem etapu rejonowego w naszej szkole zajęły się p. prof. A. Barwaśna i K. Jaworska-Griese. 
 

KOMUNIKATY 
 

W poniedziałek 31 III po raz ostatni w tym roku szkolnym odbyły się spotkania z rodzicami dla klas 
maturalnych (III liceum profilowanego i IV technikum). 

We wtorek – w prima aprilis – uczennice klasy 1U w szkole i na terenie miasta uczestniczyły w akcji 
„Uśmiechnij się!” Spotykane przez nich osoby otrzymywały sympatyczne znaczki „promujące” w tym dniu 
uśmiech i wiosenną pogodę ducha. 

W zajęciach z doradcami zawodowymi brały udział klasy: 2B i 2U – 26 III, 3D – 27 III, 2a – 9 IV, 
2c – 11 IV, 2d – 23 IV. 

W piątek 25 IV o godz. 14.00 na sali gimnastycznej nastąpi uroczyste rozdanie świadectw ukończenia 
szkoły uczniom klas maturalnych. 

We wtorek 29 IV odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas 1-2 liceum profilowanego, 
1-3 technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. 

Praktyki zawodowe dla klas trzecich technikum odbędą się w terminie: 5-30 V br. 
Praktyki zawodowe dla klasy 1c i 1d dla zawodów: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, 

piekarz i cukiernik odbędą się w terminie: 12 V-6 VI br. 
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2008 
(fot. Przemysław Grela) 
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WYRUSZYLI ŚLADAMI ŁUKI BAKOWICZA 

W sobotę 5 kwietnia odbył się XXXIII Rajd Powstańców 1863 roku „Śladami Łuki Bakowicza”. 
Na trasę rajdu nasza szkolna drużyna wyruszyła w składzie: Mateusz Chrabelski, Bartosz Garbaciński, 
Aleksandra Miller, Katarzyna Witczak i Karolina Zaton (1B), Małgorzata Kęsiak (3D) oraz „starzy 
wyjadacze” z klasy 4F: Krzysztof Kijański, Natalia Mikołajczyk i Katarzyna Szcześniak, którym i tym 
razem towarzyszył ich wychowawca, a zarazem opiekun całej szkolnej drużyny. 

W tym roku trasa rajdu wiodła z Sieradza przez Strońsko do Sędziejowic. Wystartowało w nim 325 osób 
z 14 szkół, zorganizowanych w 22 drużyny.  

Celem rajdu, podobnie jak w poprzednich latach, było uczczenie walk powstania styczniowego, 
opisanych w książce Teodora Goździkiewicza pt. Sprawy Łuki Bakowicza oraz poznanie walorów 
turystyczno-krajobrazowych okolic Sieradza, zabytków i miejsc pamięci narodowej. 

Uczestnicy zebrali się na Placu Wojewódzkim, skąd o 8.30 autokarami wyjechali do Strońska. 
Na tutejszym cmentarzu, na mogile powstańczej złożono kwiaty, a następnie przejechano autokarami 
do Rembieszowa. Stąd młodzież miała przed sobą do pokonania dwunastokilometrową trasę przez Branicę, 
Brzeski do Sędziejowic. Dużą atrakcją turystyczną był młyn wodny na Grabi, noszący nazwę „Krzywda”, 
wywodzącą się od stojącej kiedyś w pobliżu karczmy. 

Pod koniec rajdu, na cmentarzu w Sędziejowicach złożono kwiaty także pod obeliskiem poległych 
w walce z powstańcami rosyjskich kozaków, którzy nie garnęli się do walki. 

Finał miał miejsce na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach,  gdzie  uczestników  witał  
lokalny  zespół  ludowy  oraz  gorący posiłek w postaci grochówki, kiełbaski i kaszanki.  

W Sędziejowicach uczniowie klasy 1B uczestniczyli w następujących konkursach: 

1) teście sprawdzającym znajomość książki „Sprawy Łuki Bakowicza” i życiorys Teodora Goździkie-
wicza, 

2) „Wędrując – patrz, obserwuj, zapamiętaj”, czyli teście ze znajomości trasy rajdu (obiekty historyczne, 
współczesne, środowisko przyrodnicze), 

3) na „Kartkę z pamiętnika powstańca styczniowego”. 
W pierwszym z konkursów II miejsce i nagrodę zdobył Bartosz Garbaciński, a w drugim znów drugą 

lokatą i nagrodą mógł się pochwalić Mateusz Chrabelski. 
W klasyfikacji ogólnej nasza drużyna zajęła III miejsce oraz otrzymała dyplom i nagrody. W tej edycji 

rajdu humory dopisywały również dlatego, że bardzo łaskawie obeszła się z nami pogoda. 
Rajd zakończył się o godz. 16.00. Z Sędziejowic do Sieradza wróciliśmy autokarami. 

p. prof. Jacek Gruszka 
 

 

Fot.: p. prof. J. Gruszka 
 

Siódmy numer „Kuriera Zamkowego” w roku szkolnym 2007/2008 przygotowała redakcja w składzie: Paulina Pałucka 
(2A), Klaudia Pałucka (2D), Patryk Pałucki (3A), Agnieszka Nowacka (2U), Karolina Sudak (2U) i Przemysław Grela (3C) 
(fot.) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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KĄCIK ROZRYWKI 
(przygotowała Karolina Sudak) 

 
 1            
   2          
     3        
             
   4          
  5           
   6          
   7          
9     8        
             

 
Polecenia: 
1. Odrabia je uczeń. 
2. Zdobywczyni nagrody. 
3. Płaz, który skacze i kumka. 
4. Ogłasza koniec lub początek lekcji. 

5. Pisarz amerykański o imieniu Mark. 
6. Da Vinci lub Di Caprio. 
7. Krople na porannej łące. 
8. „Gdzie jest…” (film o rybkach). 
9. Przeciwieństwo zdrowia. 

 
Cztery pierwsze osoby, które przekażą poprawne rozwiązanie krzyżówki, otrzymają nagrody książkowe. 

Odpowiedzi prosimy przekazywać p. prof. G. Brodackiemu. W kolejnym numerze „K. Z.” podamy poprawne 
odpowiedzi i osoby nagrodzone. 

Rozwiązanie krzyżówki z nru 6/2007/2008: 
1) wodnik, 2) grosz, 3) wiosna, 4) ekologia, 5) uczeń, 6) pamiętnik, 7) parasol, 8) żubr, 9) słonik, 10) Homer, 
11) matematyka. Hasło: DZIEŃ KOBIET. 

Nagrody książkowe otrzymały: Katarzyna Brzeszcz i Aleksandra Buczkowska (1U) oraz Magdalena Wawrzyniak 
i Kamila Wosiak (2D). Gratulujemy!!! 

Na s. 4 autorem cytatu z dedykacją (z okazji Dnia Kobiet) był Kazimierz Przerwa-Tetmajer (redakcja nie 
otrzymała prawidłowej odpowiedzi). 
 

WIERSZE AGNIESZKI NOWACKIEJ 
 

Życie jest piękne 
 

Ciesz się nim póki możesz,  
ciesz się nim póki żyjesz,  
bo tak szybko pozostawia nas  
i odchodzi sobie…  
tam, gdzieś daleko w las. 
Zaczyna się nowy wymiar  
dobro za dobro,  
a zło za zło. 
Jeśli w tym życiu nie zdążyłeś  
to być może tam, daleko  
znajdziesz swoją miłość,  
swoje natchnienie. 
Serce twe ogarnie wielkie szczęście,  
będziesz chciał tańczyć i latać  
jak motyl od kwiatka do kwiatka.  
Może to tylko złudzenia, 
lecz ja chcę wierzyć,  
wierzyć, że życie jest piękne. 

Dla mojej prababci 
 

Tak bardzo byłyśmy sobie bliskie, 
Tak bardzo się kochałyśmy, 
Ta piękna radość na mój widok w jej domu. 
To, co nie śniło się nikomu. 
Lecz nadszedł ten dzień 
Smutku i rozpaczy. 
Poszłam  przed jej grób, 
Nie mogłam na to patrzeć. 
Ona była szczęśliwa, 
Ja byłam smutna. 
Ona poszła do raju,  
Ja zostałam tutaj. 
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„KUBICOMANIA!!!” 

 
Sezon 2008 ruszył pełną parą. Mamy za sobą już trzy wyścigi. Oto ich rezultaty: 

WYNIKI GP AUSTRALII:  
Pole Position: Lewis Hamilton (McLaren) 

1. Lewis Hamilton     McLaren 
2. Nick Heidfeld      BMW      + 5,4 sek. 
3. Nico Rosberg       Williams + 8,1 
4. Fernando Alonso    Renault  + 17,1 
5. Heikki Kovalainen  McLaren  + 18,0 

6. Rubens Barichello  Honda      + 52,4 
7. Kazuki Nakajima    Williams   + 1 okr. 
8. Sebastian Bourdais Toro Rosso + 3 okr. 
9. Kimi Raikkonen     Ferrari    + 5 okr. 

 
Nie ukończyli: 
Robert Kubica        BMW 
Timo Glock           Toyota 
Takuma Sato          Super Aguri 
Nelson Piquet        Renault 
Felipe Massa         Ferrari 
David Coulthard      Red Bull 
Jarno Trulli         Toyota 

Adrian Sutil         Force India 
Mark Webber          Red Bull 
Jenson Button        Honda 
Anthony Davidson     Super Aguri 
Sebastian Vettel     Toro Rosso 
Giancarlo Fisichella Force India 
 

  
WYNIKI GP MALEZJI: 

Pole Position:Kimi Raikkonen (Ferrari) 

1. Kimi Räikkönen     Ferrari      
2. Robert Kubica      BMW      +19.5 sek. 
3. Heikki Kovalainen  McLaren  +38.4 sek. 
4. Jarno Trulli       Toyota   +45.8 sek. 
5. Lewis Hamilton     McLaren  +46.5 sek. 
6. Nick Heidfeld      BMW      +49.8 sek. 
7. Mark Webber        Red Bull +68.1 sek. 
8. Fernando Alonso    Renault  +70.0 sek. 
9. David Coulthard    Red Bull +76.2 sek. 

10. Jenson Button      Honda   +86.2 sek.  
11. Nelsinho Piquet    Renault +92.2 sek.  
12. Giancarlo Fisichella F. India +1 okr.  
13. Rubens Barrichello Honda      +1 okr.  
14. Nico Rosberg      Williams   +1 okr.  
15. Anthony Davidson  Super Aguri +1 okr.  
16. Takuma Sato       Super Aguri +2 okr.  
17. Kazuki Nakajima   Williams    +2 okr.  
 

 
Nie ukończyli: 
Sebastian Vettel     Toro Rosso 
Felipe Massa         Ferrari 
Adrian Sutil         Force India 

Timo Glock           Toyota 
Sebastien Bourdais   Toro Rosso 
 

  
WYNIKI GP BAHRAJNU: 

Pole Position: Robert Kubica (BMW) 

1. Felipe Massa       Ferrari      
2. Kimi Räikkönen     Ferrari  +3.3 sek.   
3. Robert Kubica      BMW      +4.9 sek.   
4. Nick Heidfeld      BMW      +8.4 sek.   
5. Heikki Kovalainen  McLaren  +26.7 sek.  
6. Jarno Trulli       Toyota   +41.3 sek.  
7. Mark Webber        Red Bull +45.4 sek.  
8. Nico Rosberg       Williams +55.8 sek.  
9. Timo Glock         Toyota   +69.5 sek.  
10. Fernando Alonso    Renault +77.1 sek.  
11. Rubens Barrichello Honda   +77.8 sek.  

12. Giancarlo Fisichella F. India +1 okr.  
13. Lewis Hamilton       McLaren     j.w.  
14. Kazuki Nakajima      Williams    j.w.  
15. Sebastien Bourdais   STR-Ferrari j.w.  
16. Anthony Davidson     Super Aguri j.w. 
17. Takuma Sato          Super Aguri j.w. 
18. David Coulthard      Red Bull    j.w. 
19. Adrian Sutil         F. India +2 okr. 
 

 
Nie ukończyli: 
    Nelsinho Piquet   Renault 
    Jenson Button     Honda 
    Sebastian Vettel  Toro Rosso 
  

Następne Grand Prix 27 kwietnia na torze „Katalunia” pod Barceloną. 
 

Patryk Pałucki 
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