
WAKACJE TUŻ – TUŻ!

Już za parę dni, za dni parę,
Weźmiesz plecak swój i gitarę.
Pożegnania kilka słów:
„Pitagoras – bywaj zdrów”,
Do widzenia wam: canto – cantare!

Lato, lato, lato czeka,
Razem z latem czeka rzeka.
Razem z rzeką czeka las,
A tam jeszcze nie ma nas...

RADOSNYCH WAKACJI ŻYCZY
CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

REDAKCJA
„KURIERA ZAMKOWEGO”

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY BRALI UDZIAŁ
W VIII KONKURSIE MATEMATYCZNYM „EUKLIDES”

     Do etapu rejonowego tego konkursu zakwalifikowali się: Beata Białczak (2A), Jakub
Frątczak  (1L),  Przemysław  Pawlak  (3E)  i  Witold  Woźniak  (2E).  Spośród  wyżej
wymienionych osób Beata Białczak otrzymała wyróżnienie za uzyskane wyniki, a Witold
Woźniak został finalistą konkursu.
   1  czerwca  br.  nasz  kolega  uczestniczył  w  finałach,  które  odbyły  się  w  Suchej
Beskidzkiej. Do finałów zakwalifikowało się 25 uczniów z 17 szkół w Polsce oraz 10
uczniów  z  8  szkół  litewskich.  Witek  jest  bardzo  zadowolony,  że  znalazł  się  wśród
finalistów.  Przygotowując  się  do  konkursu  zdobył  nowe  doświadczenie,  dodatkową
wiedzę  i  umiejętności.  Specjalną  atrakcją  dla  uczestników  finałów  była  wycieczka
do Wadowic, Wieliczki i Krakowa, którą bardzo mile wspomina.
  Choć  nie  znalazł  się  w  ścisłym  gronie
laureatów,  Witek  zachęca  innych  uczniów do
udziału  w  różnego  rodzaju  konkursach.
Stwarzają  one możliwość  konfrontacji  własnej
wiedzy i umiejętności z rówieśnikami, a także
stanowią  okazję  do  zwiedzenia  wielu
ciekawych miejsc w Polsce.
 Do  VIII  Konkursu  Matematycznego
„Euklides”  Witka,  Beatę,  Jakub  i  Przemka
przygotowywała pani prof. Ewa Dominiak.
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KĄCIK KULINARNY ANI WOJTYNKI

Ciasto jabłkowe z migdałami (dla 8 osób)

Składniki:

● 3 jajka
● 100 g cukru
● 125 g jogurtu naturalnego
● 1/2 esencji waniliowej
● 100 g mąki pszennej 

● 100 g mąki razowej
● 1 opakowanie proszku do pieczenia
● 4 jabłka
● 100 g migdałów w płatkach
● 5 łyżek cukru brązowego 

Czas przygotowania: 20 minut; czas pieczenia: 40 – 50 minut

Jak to zrobić: 
1. Zmiksuj jajka z cukrem. 
2. Dodaj jogurt i esencję. 
3. Przesiej mąkę i razem z proszkiem do pieczenia dodaj do masy i wymieszaj. 
4. Jabłka obierz, pokrój na 4 kawałki i wydrąż środki. 
5. Dwa jabłka pokrój na plasterki i ze szczyptą cynamonu dodaj do masy, po czym wymieszaj. 
6. Wlej ciasto do okrągłej foremki silikonowej.
7. Pozostałe jabłka również pokrój na plasterki i ułóż na wierzchu. 
8. Posyp cukrem brązowym i migdałami, piec 40 – 50 min., 180 stopni z termoobiegiem.

Kurczak ananasowy ze śmietaną kokosową pachnący curry
(dla 4 osób; czas wykonania 20 min)

Składniki:

5 pokrojonych w kostkę piersi kurczaka
1 cebula pokrojona w piórka 
1 szalotka pokrojona w piórka
3 łyżki oliwy
2 łyżeczki curry
1 łyżeczka kurkumy 

2 łyżki wiórków kokosowych
1łyżka rodzynek
200 ml śmietanki kokosowej
pół puszki ananasów pokrojonych w kostkę
- mini kostka przyprawowa bazylia Knorr
- posiekana kolendra
- sól, pieprz

Jak to zrobić:
1. Piersi kurczaka dopraw solą i pieprzem.
2. Cebulę i szalotkę zeszklij na oliwie.
3. Dodaj piersi kurczaka i smaż, aż będą rumiane.
4. Wsyp curry i kurkumę. Wymieszaj.
5. Wlej śmietankę kokosową. Wymieszaj. Dodaj ananasy, gotuj aż sos zgęstnieje.
6. Wkrusz mini kostkę przyprawową bazylia Knorr, posyp posiekaną kolendrą, dopraw solą

i pieprzem do smaku.

Smacznego!
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II KONKURS GEOGRAFICZNY

We wtorek 5 VI 2007 r. o godz. 8.00 w sali 07, odbył się II Szkolny Konkurs Geograficzny. Tym

razem konkurs zorganizowany został zarówno dla klas pierwszych, jak i dla klas drugich. 

W konkursie wzięło udział 35 uczniów (19 - klasy pierwsze, 16 - klasy drugie). Klasy pierwsze

pisały  prace  z  zakresu  geografii  fizycznej,  natomiast  klasy  drugie  z  zakresu  geografii  społeczno-

ekonomicznej świata. W obu przypadkach wymagana była wiedza z poziomu programu rozszerzonego.

Zagadnienia konkursowe dla klas 1 sprawdzały stopień opanowania materiału z zakresu: 

- mapy topograficznej (interpolacji poziomic,  orientacji na mapie, przeliczanie skali oraz powierzchni

terenu,  obliczanie  spadku  terenu,  określenie  deniwelacji  terenu  i  charakterystycznych  punktów

na mapie, czytanie poziomic i legendy mapy),

- zmiany czasu na Ziemi (obliczanie czasu słonecznego, wyznaczenie granicy linii zmiany daty),

- procesów egzo- i endogenicznych (w szczególności rodzaje intruzji magmowych),

- określenie wydarzeń geologicznych które miały miejsce w przeszłości – Dzieje Ziemi,

- obliczanie gradientu geotermicznego,

-  określenie  genezy,  cech  chemicznych  (wzór  chemiczny)  i  fizycznych  (twardość  w  skali  Mosha)

minerałów i skał,

- mapy synoptycznej (określenie pogody).

Zagadnienia konkursowe dla klas 2 sprawdzały stopień opanowania materiału z zakresu: 

- obliczenia elementów demograficznych (tj. współczynniki przyrostu naturalnego i rzeczywistego), 

- określenia grup języków indoeuropejskich,

- obliczenia wielkości powierzchni użytkowej z umiejętnością poprawnego przeliczania na hektary,

- mapy historycznej z okresu XIX i XX w. (kolonie i posiadłości zamorskie),

- najnowszej mapy politycznej świata,

- zmian terytorialnych zachodzących po 1945 r w Europie,

- bieżących wydarzeń politycznych i miejsc konfliktów Bliskiego Wschodu,

- organizacji międzynarodowych na świecie,

- mapy gospodarczej Polski (przemysł energetyczny),

- mierników poziomu rozwoju gospodarczego państw oraz procesów urbanizacyjnych, 

Najlepszym uczniem okazał się Jakub Frątczak, uczeń klasy 1L, który uzyskał 29,5 pkt. (na 40).

Natomiast z klas drugich największą wiedzą geograficzną wykazał się Patryk Pałucki, uczeń klasy 2A,

który uzyskał  57,5 pkt.  (na 80). Z pewnością  dobry wynik Patryka Pałuckiego i Jakuba Frątczaka, to

w dużej  mierze  2  godziny  tygodniowej  nauki  geografii.  Normą  staje  się  fakt,  iż  zwycięzcami  są

uczniowie, którzy mają  w szkole lekcji geografii więcej niż inne klasy. Tak było również i rok temu.

Powtarza  się  również  dominacja  zwycięstw  chłopców.  W  zeszłym  roku  1  i  2  miejsce  należało

do chłopców. W tym roku bezlitośni dla dziewcząt okazali się chłopcy klas drugich, zajmując pierwszych
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5 miejsc. 

Drugie miejsca zajęli: Ania Dorabiała (1D) i Mateusz Grzyb (2C).. Doskonale w tym roku (jak

i w poprzednim), spisał się Witold Woźniak uczeń klasy 2E, który znowu znalazł się w najlepszej trójce

konkursu.

Miejsce klasy I Punkty Miejsce klasy II Punkty
1 Jakub Frątczak – 1L 29,5 1 Patryk Pałucki – 2A 57,5
2 Anna Dorabiała – 1D 28 2 Mateusz Grzyb – 2C 48
3 Magdalena Trzeciak – 1U 24 3 Witold Woźniak - 2E 47,5
4 Paulina Bolek - II gimnazjum 22,25 4 Jakub Kubik – 2L 46,5
5 Paulina Pałucka – 1A 21,75 5 Łukasz Łukomski – 2D 42
6 Mariola Buda – 1A 21,25 6 Tomasz Kurp – 2C 41

Angelika Ochęcka – 1B 21,25 7 Ewa Dostatnia – 2E 38,5
8 Weronika Jaska – 1U 20,5 8 Ewelina Sobieraj – 2D 37
9 Michał Kasprzak – 1L 20 9 Jarosław Kępiński – 2E 37

10 Marta Świstacz – 1A 17,75 10 Anna Gwiazda – 2D 35,5
11 Kamila Wosiak – 1D 17,5 Marek Kasprzykowski – 2C 35,5
12 Karolina Dzieciątkowska – 1L 17 12 Damian Janiak – 2A 34,5
13 Marta Jabłońska - II gimnazjum 16,75 13 Marcin Kamiński – 2L 31,5
14 Mateusz Pietras – 1A 16 14 Damian Kokot – 2D 28

Karolina Gruszczyńska - 1U 16 15 Kamila Banasiak – 2D 24,5
16 Anna Jędrzejewska – 1D 14,75 16 Marta Bartos – 2C 20
17 Łukasz Chilczuk – 1A 13
18 Emilia Cichecka – 1D 12,75
19 Konrad Zaręba – 1B 9

Oba  konkursy,  zarówno  dla  klas  pierwszych  jak  i  drugich,  wymagały  szerokiej  wiedzy  oraz

zmuszały  do  logicznego  myślenia.  Zadania  były  trudne,  bardzo  szczegółowe,  wymagające  precyzji,

dokładności oraz sporej wiedzy nie tylko z geografii, ale także z historii (chronologia wydarzeń) i chemii

(wzory chemiczne minerałów skałotwórczych). Najważniejszym jest jednak i to, że prawie we wszystkich

zadaniach, uczniowie wykazali się  bardzo dobrą  znajomością  mapy topograficznej i  mapy politycznej

świata.

Przypomnijmy, że zwycięzcą zeszłorocznego konkursu był Łukasz Łukomski.

P. Prof. Adam Krynicki

KOMUNIKATY

   Jakub Grandyberg i  Sławek Radzicki
(2a)  zajęli  2  miejsce  w  eliminacjach
wojewodzkich konkursu „Sprawny w za-
wodzie  –  bezpieczny  w  pracy”  dla
kucharzy  małej  gastronomii  organizo-
wanym przez Komendę Główną OHP.

   31  maja  minęła  50.  rocznica  śmierci
Leopolda Staffa. Z tej okazji w gablotach
na  I  piętrze  została  przygotowana
okolicznościowa  wystawa  biblioteczna
poświecona życiu i twórczości tego poety.
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ŻEGNAMY PANIĄ DANUSIĘ

Z  końcem  obecnego  roku  szkolnego  odchodzi
na emeryturę  pani  DANUTA  BRZYSKA,  wieloletnia
woźna w naszej szkole. Redakcja „Kuriera Zamkowego”
miała  przyjemność  przeprowadzić  wywiad  z  panią
Danutą, który poniżej dla Was zamieszczamy.

„Kurier  Zamkowy”: Czy  pamięta  Pani  dzień,  w  którym
podjęła Pani pracę w naszej szkole?
Pani  Danuta  Brzyska: 1  września  1977,  na  rozpoczęcie
roku  szkolnego.  Dzień  był  ciepły  i  trochę  pochmurny.
Zatrudniła mnie pani dyrektor Irena Maciuszonek.
„K.  Z.”: Co  Pani  sądzi  o  młodzieży  naszej  szkoły:  tej
obecnej i tej sprzed lat?
D.  B.: Nastąpiła  duża  zmiana.  Dawna  młodzież  była
spokojniejsza,  bardziej  uczynna,  grzeczniejsza  –  także
wobec  pracowników  obsługi.  Obecni  uczniowie  są  mniej
mili, więcej palą, częściej przeklinają.
„K. Z.”: Jak Pani wspomina panią Krysię?
D.  B.: Pani  Krystyna  Wróblewska  była  moją  przełożoną.
Była wymagająca. Nasza współpraca układała się pozytywnie, mile ją wspominam.
„K. Z.”: Co, Pani zdaniem, powinno się przede wszystkim zmienić w zachowaniu dzisiejszej młodzieży?
D.  B.: Uczniowie  powinni  się  więcej  uczyć.  Powinni  też  zmienić  swój  sposób  zachowania:  żeby
np. w relacjach z pracownikami obsługi nie było „błaznowania”, wygłupiania się, lekceważenia poleceń.
„K. Z.”: Czy ciężko być woźną? Czy personel obsługi w naszej szkole jest wystarczający?
D. B.: Ciężko. Personel powinien być o dwie osoby liczniejszy, ale nie ma dodatkowych etatów.
„K. Z.”: Co Pani sądzi o możliwości powrotu mundurków szkolnych?
D. B.: Mundurki mogłyby być, tarcze – nie, identyfikatory – raczej tak.
„K. Z.”: Jak Pani będzie wspominała nauczycieli?
D. B.: Nauczycieli będę zawsze mile wspominać.
„K. Z.”: Był taki czas, że do naszej szkoły chodziły Pani dzieci. Jak Pani ten okres wspomina?
D. B.: Nie miało to dla mnie znaczenia. Moje dzieci ukończyły zasadniczą szkołę zawodową. Syn chodził
do klasy wielozawodowej, kształcił się w zawodzie fotograf, córka zdobyła zawód szwacz dzianin.
„K. Z.”: Co Pani zamierza robić na emeryturze?
D. B.: Opiekować się wnukami (3) i odpoczywać.

Pani woźnej Danucie Brzyskiej składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się
imienin, życzymy również dużo zdrowia, pogody ducha i pomyślności na emeryturze.

Redakcja „Kuriera Zamkowego”

HUMOR

Z  odkryć  Jasia:  -  Optymista  to  człowiek,  który
zawsze  wypełnia  krzyżówkę  długopisem,  a  nie
ołówkiem.

Małgosia liże rękaw sukienki cioci.
- Co ty robisz, mała? - pyta ciocia.
-  Chcę  sprawdzić,  czy ciocia  rzeczywiście ubiera
się bez smaku, jak mówi mama...

-  Pańska  choroba  jest  dziedziczna  –  stwierdza
lekarz.
- To dobrze! Rachunek zapłaci panu mój syn, gdy
dorośnie.

Amerykański sędzia do dentysty:
-  Proszę  przysiąc,  że  wyrwie  mi  pan  ząb  i  nic
innego niż ząb!...



6 „Kurier Zamkowy” nr 8/2006/2007

NOWE KSIĄŻKI W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

Wiosną tego roku księgozbiór naszej szkolnej biblioteki powiększył się o interesującą serię
książek dla młodzieży wydanych przez Ossolineum. Seria ta obejmuje książki Jany Frey Oszaleć
ze strachu, W ciemności, Bez odwrotu, Heidi Hassenmuller Czarne, czerwone, śmierć, W sidłach
anoreksji oraz książkę Brigitte Kolloch i Elisabeth Zoller Dziennik bulimiczki.

Ja przeczytałam jedną z nich –  Bez odwrotu Jany Frey. Książka ta opowiada o losach 15-
letniej  dziewczyny,  która  poza  mamą  i  2  przyjaciółkami  nie  ma  nikogo  bliskiego.  Lilli  –
bohaterka książki – opowiada o swoim życiu, uczuciach i otaczających ją osobach. Dziewczyna
czuje się bardzo samotna, nie zna własnego ojca (nawet nie wie, jak się on nazywa), a jej matka
nie chce o nim rozmawiać.  Jednakże któregoś  dnia udaje się  jej dowiedzieć  od mamy czegoś
o ojcu, dostaje jego adres i odwiedza go.

Atmosfera w domu ojca jest napięta, rozmowa nie trwa zbyt długo. Dziewczyna dowiaduje
się,  że jej ojciec jest fotografikiem. Wie, że nigdy nie dał  na nią  ani grosza. Z tego względu
wychodząc z domu zabiera aparat leżący na półce.

Następnego dnia  ojciec  zadzwonił  do  niej.  Domyślił  się,  że  to  właśnie  jej  sprawką  jest
zniknięcie  aparatu.  Pozwolił  córce  zatrzymać  go  na  własność.  Choć  pojawiła  się  szansa
na pogłębienie więzi między córką i ojcem, niestety do tego nie doszło.

Lilli zaczęła interesować się fotografiką. W szkole dostała do wykonania pracę plastyczną
w wybranej  przez  nią  formie.  Lilli  codziennie  o  tej  samej  porze  robiła  zdjęcia  tego  samego
miejsca.  Pewnego  dnia,  po przeciwnej  stronie  ulicy,  dostrzegła  nieznajomego  chłopca.
Następnego dnia znów się pojawił. Poznali się. Miał na imię Dawid i był bardzo dla niej miły.

Po krótkim czasie zostali parą. Dziewczyna jest zafascynowana swym ukochanym do tego
stopnia,  że  mimo  wcześniejszej  rozmowy  z  mamą  na  temat  antykoncepcji  i  skutkach  jej
niestosowania, uprawia ze swym chłopakiem miłość fizyczną bez żadnego zabezpieczenia.

Jest  to jej  pierwszy raz,  bardzo to  wewnętrznie przeżyła,  opowiada o wszystkim swoim
przyjaciółkom. Później  kocha sie z wybrankiem swego serca jeszcze kilka razy,  również  bez
zabezpieczenia.  Niespodziewanie  okazuje  się,  że  jest  w  ciąży.  Jej  mama  i  rodzice  Dawida
postanawiają, że ciąża musi być usunięta. Ale dziewczyna w ostatniej chwili, tuż przed wejściem
do gabinetu lekarskiego, oświadcza iż mimo wszystko zostanie mamą i urodzi dziecko.

Po przyjściu na świat syna, Kamila, Lilli doznaje szoku, odpycha maleństwo i zamiast je
kochać czuje do niego odrazę. Dawid – ojciec dziecka – ma malo czasu dla swojej nowej rodziny.
Ich życie komplikuje się...

Lilli w tym czasie spotyka swego dawnego kolegę, Fabia i spędza z nim dużo czasu. Jej
stosunki z Dawidem stają się oziębłe. Rzadko się widują, Dawid ze swej coraz mniej interesuje
się synem. W tym czasie osamotnienia rodzi się miłość Lilli do Fabia. Nie bez znaczenia jest to,
że  Dawid  ma  inną.  Dziewczyna  widząc,  że  nie  daje  sobie  rady,  oddaje  dziecko  do  rodziny
zastępczej. Odwiedza syna, ale coraz rzadziej. Kontaktów z małym Kamilem jednak nie urywa.
Następuje jej przemiana wewnętrzna.

Książka  kończąc  się  ukazuje  Lilli  w parze  z  Fabiem.  Razem bardzo  często  odwiedzają
Kamila, którego Lilli kocha nad życie.

Gorąco zachęcam Was do przeczytania  Bez odwrotu Jany Frey, jak również  pozostałych
książek z tej serii.

Milena Siewierska
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WIERSZE PATRYCJI WYSOCKIEJ

W martwej ciszy...
Ścieka łza
Budzi się kolejny dzień...
A ja znowu sama
Pozostawiona tylko słowom,
Które teraz czytasz
Myśląc...
Czy nie prościej zacząć
Wszystko od nowa?
Czy tak ma wyglądać
Kolejna doba?...
Sama w popkoju...
Ze łzami w oczach
I krwią na ręce.
Czy nie łatwiej jest...
Nie prosić o więcej?...
Lecz nie ty
Tu decydujesz czytelniku
Jesteś tylko
Widzem
Dramatycznego teatrzyku.

Nie muszę używać słów,
Abyś jako dobry przyjaciel
Stanął obok i pocieszył,
Gdy jest źle,
Gdy smutek doskwiera.
Nie muszę nic mówić,
Abyś przyszedł i ukoił nerwy
Jednym tylko gestem.
Nie wiem, czemu...
Lecz tylko przy Tobie
Wszystko proste się staje.
Bo tylko z Tobą jednym potrafię
Się śmiać.

Opanuj się, usiądź w pokoju
Zrób sobie przerwę
Chwilę spokoju
Otrzyj łzy
Bo już nie warto
Grać ciągle tą samą kartą
Wstań, rozejrzyj się dookoła
Nowa szansa cię już woła
Zrób mały krok
Nie porywaj się na skok
A potem idź przed siebie
Nie słuchaj tego
Co inni mają do ciebie.

Po szybie lecą strumienie deszczu,
Za oknem mrok w gwar miasta zapada...
Tak szaro, tak zimno jest w mym sercu,
Gdy cisza mnie znów do snu układa...
Tej nocy jednak oka nie zmrużę,
Tej nocy jednak zostanę sama...
Moje marzenia są ciągle zbyt duże,
By stać się mogły realne od rana...
Po szybach deszcz płakać będzie tej nocy,
A księżyc spróbuje znów obok być...
I przez sen zmylona otworzę oczy,
Wtedy przestaniesz znów tylko się śnić.

Czym dzisiaj jestem? - chyba tylko cieniem,
Czym chciałabym być? - największym pragnieniem
Czym wczoraj byłam? - snem już zapomnianym,
A jutro będę... istnieniem przegranym...
Co teraz robię? - odcinam się od rzeczywistości,
Która jest pełna upadków i przykrości.
Co teraz robię? - zamykam wszystkie uczucia,
W ciemnym pokoju z drzwiami bez klucza.
Co teraz robię? - usta swe sznuruję,
By nikt nie słyszał, co naprawdę czuję.
Co teraz robię?...
Podlewam co dzień nadzieją kwiatek,
Lecz spada na ziemię kolejny płatek...
Brak mu słońca i brak tlenu,
Już nie ma siły tak rosnąć w cieniu...

Wysoko ponad nieba splotem
Widać skrzydła przepasane złotem
Z każdym ich ruchem silnym
Szybuje w locie płynnym
Mały brzdąć, aniołek,
Ciesząc się z życia jak skowronek.
Z nieba lecą iskry złota
Przybierając na piasku kształty psa i kota
Śmiesznie to wyglądać może
Lecz aniołek chce, pomoże
Sypiąc boskie iskry z nieba
Daje to co ludziom trzeba:
Wręcza uśmiech, łzy zabiera,
Szczęście w swoje plony zbiera.
Lecz noc nadchodzi
Słońce zachodzi
Aniołek ze zmęczenia zamyka powieki
Nie chce już lecieć w świat daleki.
Idzie spać dziecineczka
Szybko wraca do łóżeczka
Dziś już anioł skończył ludzi radować
A tym samym świat ratować!!!
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POWRÓT KUBICOMANII, CZYLI NOWY SEZON FORMUŁY 1

Już  18  marca  na  torze  Albert  Park  w  Melbourne  został  zainargułowany  nowy  sezon
w wyścigach  Formuły  1.  Wśród  kierowców  jest  oczywiście  Robert  Kubica.  Polak  w  zeszłym
sezonie  został  okrzyknięty  debiutantem  roku.  W  tym  sezonie  mamy  3  debiutantów:  Lewisa
Hamiltona, Heikki’ego Kovalainena oraz Adriana Sutila. Ten ostatni najprawdopodobniej straci
posadę w najbliższych wyścigach, gdyż ma najmniejsze doświadczenie i ma słaby bolid. Po raz
pierwszy od początku cyklu F1 startują Alexander Wurz oraz Anthony Davidson.

Oto składy team’ów w nowum sezonie:

McLAREN MERCEDES:
1. Fernando Alonso (Hiszpania) 
2. Lewis Hamilton (W.Brytania) 

ING RENAULT:
3. Giancarlo Fisichella (Włochy)
4. Heikki Kovalainena (Finlandia)

FERRARI MALBORO:
5. Felipe Massa (Brazylia)
6. Kimi Raikkonen (Finlandia)

Honda Racing:
7. Jenson Button (W.Brytania)
8. Rubens Barrichello (Brazylia)

BMW SAUBER:
9. Nick Heidfeld (Niemcy)
10. Robert Kubica (Polska)

TOYOTA:
11. Ralf Schumacher (Niemcy)
12. Jarno Trulli (Włochy)

RED BULL RACING FERRARI:
13. David Coulthard (W. Brytania)
14. Mark Webber (Australia)

WILIAMS RENAULT:
15. Nico Rosberg (Niemcy)
16. Alexander Wurz (Austria)

TORO ROSO FEERRARI:
17. Vitantonio Liuzzi (Włochy)
18. Scott Speed (USA)

SPYKER:
19. Christijan Albers (Holandia)
20. Adrian Sutil (Niemcy)

SUPER AGURI HONDA:
21. Takuma Sato (Japonia)
22. Anthony Davidson (W. Brytania)
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Wyniki GP Australii-Albert Park, Melbourne:
1. Kimi Räikkönen
2. Fernando Alonso
3. Lewis Hamilton
4. Nick Heidfeld
5. Giancarlo Fisichella
6. Felipe Massa
7. Nico Rosberg
8. Ralf Schumacher

Ferrari
McLaren
McLaren
BMW
Renault
Ferrari
Williams
Toyota

+7.2 sek.
+18.5 sek.
+38.7 sek.
+66.4 sek.
+66.8 sek.
+1 okr.
+1 okr.

Robert Kubica nie ukończył z powodu awarii skrzyni biegów.

Wyniki GP Malezji- Sepang International Circuit, Kuala Lumpur:
1. Fernando Alonso
2. Lewis Hamilton
3. Kimi Räikkönen
4. Nick Heidfeld
5. Felipe Massa
6. Giancarlo Fisichella
7. Jarno Trulli
8. Heikki Kovalainen
18. Robert Kubica

McLaren
McLaren
Ferrari
BMW
Ferrari
Renault
Toyota
Renault
BMW

+17.5 sek.
+18.3 sek.
+33.7 sek.
+36.7 sek.
+65.6 sek.
+70.1 sek.
+72.0 sek.
+1 okr.

Wyniki GP Bahrajnu- Bahrain International Circuit, Bahrajn:
1. Felipe Massa
2. Lewis Hamilton
3. Kimi Räikkönen
4. Nick Heidfeld
5. Fernando Alonso
6. Robert Kubica
7. Jarno Trulli
8. Giancarlo Fisichella

Ferrari
McLaren
Ferrari
BMW
McLaren
BMW
Toyota
Renault

+2.3 sek.
+10.8 sek.
+13.8 sek.
+14.4 sek.
+45.5 sek.
+81.3 sek.
+81.7 sek.

Wyniki GP Hiszpanii- Circuit de Catalunya, Barcelona:
1. Felipe Massa
2. Lewis Hamilton
3. Fernando Alonso
4. Robert Kubica
5. David Coulthard
6. Nico Rosberg
7. Heikki Kovalainen
8. Takuma Sato

Ferrari
McLaren
McLaren
BMW
Red Bull
Williams
Renault
Super Aguri

+6.7 sek.
+17.4 sek.
+31.6 sek.
+58.3 sek.
+59.5 sek.
+62.1 sek.
+1 okr.

Wyniki  GP  Monako- Circuit  de  Monaco,
Monte Carlo: Klasyfikacja po 5 wyścigach:

1. Fernando Alonso
2. Lewis Hamilton
3. Felipe Massa
4. Giancarlo Fisichella
5. Robert Kubica
6. Nick Heidfeld
7. Alexander Wurz
8. Kimi Räikkönen

McLaren
McLaren
Ferrari
Renault
BMW
BMW
Williams
Ferrari

1:40:29.329
+ 4.095 sek.
+ 1:09.114 sek.
+ 1 okr.
+ 1 okr.
+ 1 okr.
+ 1 okr.
+ 1 okr.

1. Fernando Alonso
2. Lewis Hamilton
3. Felipe Massa
4.Kimi Räikkönen
5.Nick Heidfeld
6.Giancarlo Fisichella
7. Robert Kubica
8. Nico Rosberg

McLaren
McLaren
Ferrari
Ferrari
BMW
Renault
BMW
Williams

- 38 pkt
- 38 pkt
- 33 pkt
- 23 pkt
- 18 pkt
- 13 pkt
- 12 pkt
- 5 pkt
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KAUKASKI WYJAZD BIAŁO-CZERWONYCH

Piłkarska reprezentacja Polski pokonała kadrę Azerbejdżanu w meczu eliminacyjnym do mistrzostw
Europy, które odbędą się w 2008 roku na boiskach Austrii i Szwajcarii 3:1. 

Pierwsze chwile meczu w Baku okazały się  nieszczęśliwe dla polskiej drużyny. Podopieczni Leo Beenhakkera
jeszcze nie zdążyli nabrać „rytmu”, a już musieli pogodzić się z myślą, że trzeba odrabiać straty. W piątej minucie
Bronimir Subaszic ograł przy linii bocznej pola karnego Dariusza Dudkę, strzelił z kilku metrów z ostrego kąta
i zdobył bramkę  dla rywali. Polscy piłkarze rzucili się  do ataku. Na prawej pomocy trudny do zatrzymania był
Jakub Błaszczykowski, w środku piłkę próbował rozgrywać Maciej Żurawski, a największe zagrożenie pod azerską
bramką  stwarzał  Euzebiusz  Smolarek.  Jednak  gospodarze  skutecznie  się  bronili  i  wysiłki  Polaków do  końca
pierwszej połowy meczu nie przynosiły oczekiwanego efektu.

Mimo prowadzenia piłkarze azerscy nie ograniczyli swojej taktyki do szczelnej obrony, ale próbowali od czasu
do czasu atakować. Sprzymierzeńca szukali w upływającym czasie, bowiem każdy ze sfaulowanych Azerów długo
leżał na murawie, nierzadko też na boisko wbiegał personel medyczny.

Pod  koniec  pierwszej  połowy dwukrotnie  bliski  strzelenia  gola  był  Błaszczykowski.  Polski  prawoskrzydłowy
najpierw nie doszedł tuż pod bramką do precyzyjnego dośrodkowania Jacka Krzynówka, a potem nie zdołał minąć
bramkarza w sytuacji sam na sam.

Drugą połowę Polacy zaczęli bez koncepcji na strzelanie bramek. Byli częściej przy piłce, próbowali atakować, ale
jakość  akcji  pozostawiała  wiele  do  życzenia.  Odmianę  przyniosły  dopiero  dwie  zmiany,  dokonane  przez
Leo Beenhakkera.  

W 63. minucie Jacek Krzynówek wykonywał rzut wolny. Piłka wrzucona na pole karne trafiła wprost na głowę
Smolarka,  który  z  kilku  metrów  trafił  do  bramki.  Trzy  minuty  później  było  już  2:1,  gdy  w  zamieszaniu
podbramkowym żaden z Polaków nie wykorzystał tej sytuacji, ale do wybitej przez jednego z azerskich obrońców
piłki  dopadł  Krzynówek,  który uderzył  bez namysłu z kilkunastu  metrów i  zdobył  drugiego gola dla  Polski.  

Uspokojeni prowadzeniem Polacy oddali nieco inicjatywę  rywalom, ale na krótko. Grający ze świeżymi siłami
Marek Saganowski szukał swojej szansy i nawet bliski był zdobycia gola pięć minut przed końcem spotkania, ale
jego strzał głową trafił w słupek, a sędzia odgwizdał spalonego. 

Saganowski  bramki  wprawdzie  nie  strzelił,  ale  miał  duży udział  przy  trzecim golu dla  polskiej  drużyny,  gdy
wyłożył  piłkę  Krzynówkowi. Ten w polu karnym miał  przed sobą  jednego obrońcę  rywali, minął  go zwodem,
przekładając sobie piłkę na prawą nogę i płaskim strzałem po ziemi znalazł drogę do azerskiej bramki. Kilka minut
później  sędzia  gwizdnął  po  raz  ostatni  i  podopieczni  Leo  Beenhakkera  zdobyli  kolejne  trzy  punkty  w  tych
eliminacjach.  

Azerbejdżan - Polska 1:3 (1:0)

Bramki: Bronimir  Subaszic  (5)  -  Jacek  Krzynówek  dwie  (66,  90),  Euzebiusz  Smolarek  (63)
Żółte  kartki: Farhad Walijew, Alim Gurbanow, Wagif  Dżawadof (Azerbejdżan),  Marcin Wasilewski  (Polska)
Sędziował: Costas Kapitanis (Cypr)
Widzów: 26 tysięcy.

Patryk Pałucki

PS

Niestety porażką zakończył się występ biało-czerwonych w środę 6 czerwca w meczu z Armenią w Erewaniu.
Polacy przegrali 0:1 (bramkę stracili w 2 połowie meczu) i tym samym skomplikowali sobie dalszą walkę
o udział w Euro 2008.

Ósmy  w  roku  szkolnym  2006/2007  numer  „Kuriera  Zamkowego”  przygotowała  redakcja  w  składzie:
Patryk Pałucki (2A), Klaudia Pałucka (1D), Anna Wojtynka (1a), Eliza Kasperska (1F), Milena Siewierska
(2L) pod redakcją p. prof. Grzegorza Brodackiego.


