
 „Swoim zamiłowaniem do poznawania świata
nauczyciele zarażają uczniów, 

którzy potem niosą tę ciekawość, 
gdziekolwiek przychodzi im żyć.” 

Deanna Beisser 
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
życzenia zdrowia, zadowolenia 
z każdego dnia, pogody ducha 

i uśmiechu na twarzy – 
składa 

Samorząd uczniowski 
i Redakcja „Kuriera Zamkowego” 

 

(fot. p. prof. J. Gruszka) 

 
KONKURS O MARII DĄBROWSKIEJ 

PATRONCE SZKOŁY 
 
We wtorek 6 października 2015 r., w 126 rocznicę 

urodzin patronki naszej szkoły – Marii Dąbrowskiej, odbył 
się konkurs wiedzy o życiu i twórczości pisarki.  

W konkursie wzięły udział wszystkie klasy pierwsze. 
Delegacje poszczególnych klas przez klika tygodni 
zapoznawały się z biografią M. Dąbrowskiej, jej dorob-
kiem artystycznym oraz szukały informacji na temat 
związków pisarki z regionem kaliskim i z Warszawą. 

Wyniki konkursu: „Maria Dąbrowska – patronka 
naszej szkoły” są następujące: 
• Miejsce I   – klasa 1D oraz klasa 1H (18 punktów), 
• Miejsce II – klasa 1L (16 punktów). 

Pozostałe klasy uzyskały: 1G, 1b i 1c – 12 punktów, 
1a – 7 punktów. (W konkursie można było uzyskać łącznie 
25 punktów). Gratulujemy! 

Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie do wy-
cieczki klasowej do Russowa pod Kaliszem – miejsca 
narodzin pisarki. 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „WSPOMNIENIE LATA” 
ZORGANIZOWANY PRZEZ TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW „ZAMKOWA 15” 

 
Po dostarczeniu przez uczniów ZSP nr 2 w Sieradzu zdjęć, 7 X 2015 r. zebrało się jury konkursu „Wspomnienie 

lata” zorganizowanego przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”. 
Jury obradowało w składzie: p. prof. Jacek Gruszka (przewodniczący), Katarzyna Focht i Katarzyna Pilc-Vinci. 
Postanowiono nagrodzić zdjęcia następujących osób: I miejsce – Angelika Partyka (2 G), II miejsce – Karolina 

Jarczak (2G); wyróżnienia: Paulina Dostatnia (2G), Maria Przezak (2H) i Kinga Owczarek (3b). 
Na korytarzu I piętra członkowie Towarzystwa urządzili wystawę konkursowych prac. 8 X 2015 r. o godz. 12.05 

nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy konkursu i nagrodzenie jego laureatów. 
P. prof. Jacek Gruszka 



2 „Kurier Zamkowy” nr 2/2015/2016 
 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 
(fot. p. prof. Jacek Gruszka & Emilia Salamon) 
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XV DZIEŃ PAPIESKI W  NASZEJ SZKOLE 
  

W poniedziałek 19 października 2015 roku już po raz dziesiąty w naszej szkole odbyły się obchody Dnia 
Papieskiego, połączone z wręczeniem stypendium „Pokolenie JP II” przyznawanego uczniom za krzewienie nauki 
Jana Pawła II, właściwą postawę religijną oraz zaangażowanie w życie szkoły. 

Tegoroczny XV Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem „Jan Paweł II – Patron rodziny”. Obecna sytuacja 
Kościoła ściśle wiąże się z kondycją rodziny. Z jednej strony Kościół zawsze wspierał rodzinę, z drugiej zaś, sam 
mógł na nią liczyć. 

Ojciec Święty Jan Paweł II, dziś już święty, miał pełną świadomość tego niezwykle ważnego faktu. Stąd też cały 
jego pontyfikat był naznaczony wspieraniem i dbaniem o rodzinę. Szczególnym wyrazem troski Jana Pawła II, 
o rodzinę była inicjatywa Światowych Spotkań Rodziny. Pierwsze z nich odbyło się w 1994 roku w Rzymie. 

Jan Paweł II napisał wtedy: „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów 
najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak 
jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć”. 

Uroczystość rozpoczęła pani wicedyrektor Anna Pietrzak. 
Następnie zaprezentowano program artystyczny, którego mottem były słowa: „Jan Paweł II – Patron rodziny”, 

przygotowany pod opieką p. prof. Dariusza Danielewskiego i p. prof. Katarzyny Borkowskiej – naszych nauczycieli 
religii. W części artystycznej wzięli udział tegoroczni stypendyści oraz szkolny chór. Pokazano również prezentację 
slajdów o życiu papieża Jana Pawła II. Chórowi i solistom akompaniował Dawid Grochulski (4H). Obsługą techniczną 
zajął się Wiktor Witczak (1L). 

Po występie Kapituła w składzie: pani wicedyrektor Anna Pietrzak, pani prof. Maria Bogdańska i pani prof. 
Henryka Głogowska wręczyła stypendia. W tym roku szkolnym otrzymali je następujący uczniowie: Anna Andrzejak 
(4H), Patrycja Kulawiecka (2H), Mateusz Kwapisz (3D), Kinga Łuszczek (2D), Klaudia Owczarek (2H), Beata Rył 
(2D) i Patrycja Żurawska (2D). Wręczono również listy gratulacyjne dla rodziców stypendystów. 

Na zakończenie uroczystości trzymając się za ręce odśpiewano Barkę. 
Osobom, które uczestniczyły i wspierały nas w przygotowaniu obchodów XV Dnia Papieskiego serdecznie 

dziękujemy. 
Tegoroczni stypendyści 

 

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II 1920-2005 
WE WSPOMNIENIACH MIESZKAŃCÓW ZIEMI SIERADZKIEJ” 

 
W piątek 16 października – w 37 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża – w domu katolickim 

przy parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu odbyła się promocja książki Święty Jan Paweł II 1920-2005 we 
wspomnieniach mieszkańców Ziemi Sieradzkiej. Redaktorem i wydawcą tej cennej pozycji jest pan Jan Hołubowicz. 
Z satysfakcją informujemy społeczność szkolną, że obok wielu osobistych przeżyć w książce tej utrwalona została 
także nasza szkolna inicjatywa – Kapituła Stypendium Jana Pawła II (s. 93-94). 

Zachęcamy wszystkich do zakupu książki o Świętym Janie Pawle II. Książka ta powinna się znaleźć w domu 
każdego mieszkańca Ziemi Sieradzkiej, szczególnie właśnie w 2015 roku – w roku Jana Pawła II. 
 

KAPITUŁA I STYPENDIUM JANA PAWŁA II 
 

Przed dziewięcioma laty w ZSP nr 2 w Sieradzu 
zrodziła się inicjatywa tworzenia „Kapituły Stypendium 
Pokolenia Jana Pawła II”. 

Jej inicjatorem był ksiądz Andrzej Ziemieśkiewicz, 
ówczesny katecheta pracujący w Zespole. 

W składzie Kapituły znaleźli się nauczyciele tej 
placówki oświatowej oraz liczne grono osób spoza szkoły. 
Ma ona swój zarząd, na czele którego stoi pani Maria 
Bogdańska. 

Kapituła Stypendium Pokolenia Jana Pawła II krzewi 
naukę wielkiego Polaka i wspomaga każdego roku 10 
uczniów, którym przyznawane jest stypendium. Pieniądze 
na ten cel pochodzą od fundatorów. Raz w roku, w miesiącu 
kwietniu odbywa się ich spotkanie. Przebiega ono w ser-
decznej atmosferze. 

W tym wyjątkowym dniu młodzież szkoły, a wśród 
nich stypendyści, uświetniają spotkanie występem słowno-

muzycznym. Uczniowie przybliżają postać wybitnego 
Polaka nawiązując do Jego nauki, przesłań zawartych w 
encyklikach. 

Należy wspomnieć, że stypendia przyznawane przez 
Kapitułę otrzymują uczniowie, którzy wyróżniają się w róż-
ny sposób: w nauce, sporcie, działalności społecznej czy 
kulturalnej. 

Chociaż ksiądz Ziemieśkiewicz od kilku lat pracuje 
poza Sieradzem, w dalszym ciągu współpracuje z Kapitułą 
w Sieradzu, co więcej, tę piękną inicjatywę utrwalania 
pamięci o Janie Pawle II przeniósł na grunt Niemysłowa, 
gdzie pełnił funkcję proboszcza, a obecnie do Uniejowia, 
gdzie jako prałat kieruje nową parafią. 

Kapituła Stypendium Pokolenia Jana Pawła II w Siera-
dzu została utworzona z potrzeby serca dla uczczenia 
pamięci Wielkiego Polaka, dziś świętego, który nauczył nas 
kochać drugiego człowieka i widzieć jego potrzeby. (MJ.H.) 



4 „Kurier Zamkowy” nr 2/2015/2016 
 

WYWIAD Z PANIĄ PROF. MAGDALENĄ OBALSKĄ 

  
„Kurier Zamkowy”: Od jak dawna pracuje Pani 
w naszej szkole?  
P. prof. Magdalena Obalska: Teraz rozpoczął się mój 
trzeci rok pracy na Zamkowej. 
„K.Z.”: Co skłoniło Panią do podjęcia pracy 
w szkole? 
M.O.: Chęć zdobycia nowych doświadczeń, 
sprawdzenia się na nowym polu. Zawsze lubiłam 
„bawić się” w szkołę. 
„K.Z.”: Czy decydując się na pracę w szkole uważa 
Pani, że dokonała trafnego wyboru? 
M.O.: Trudno jest mi dokonać takiej oceny teraz, na 
początku swojej ścieżki zawodowej. Mogę powiedzieć, 
że nigdy nie żałowałam swoich wyborów i przez te 
trzy lata nie było takiego dnia, abym chciała dokonać 
zmiany. 
„K.Z.”: Czy po raz pierwszy jest Pani 
wychowawczynią? 
M.O.: W tej szkole i z osobami w tym wieku: tak. Wcześniej byłam opiekunką na kursach. 
„K.Z.”: Czy trudno być wychowawczynią klasy? 
M.O.: Tak. Ja jestem jedna, a klasa to 26 osób z różnymi charakterami, problemami i temperamentem. Musimy się 
„dotrzeć” jak maszyna  
„K.Z.”: Z jakimi klasami najczęściej ma Pani lekcje? 
M.O.: Z 4L, 3L, 3G, 2G, 1G – a więc z logistykami i gastronomami. 
„K.Z.”: Czy może Pani podać przykład najmilszego, najzabawniejszego zdania czy zdarzenia związanego 
z pracą w szkole? 
M.O.: Najmilsze są słowa podziękowania. Najdłużej zostają w pamięci. 
„K.Z.”: Czy jest Pani otwarta na propozycje ze strony młodzieży (wycieczki, imprezy klasowe itp.)? 
M.O.: Tak, ale pod warunkiem, że będzie to forma nagrody dla klasy. 
„K.Z.”: Czy w naszej szkole pełni Pani jeszcze jakieś inne funkcje? 
M.O.: Od 1 września jestem przewodniczącą zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz przewodniczącą 
ds. badania losów absolwentów. 
„K.Z.”: Jakie jest Pani hobby? 
M.O.: Spanie, czytanie książek – głównie romanse. 
„K.Z.”: Dziękujemy za rozmowę. 

Z Panią prof. Magdaleną Obalską 
rozmawiała Wiktoria Szczepaniak (1G) 

 
KOMUNIKATY 

 
W piątek 25 IX odbyły się powiatowe indywidualne biegi przełajowe; piąte miejsce zajął Kamil Górzny (4L) 

i zakwalifikował się do biegów wojewódzkich. 
W środę 30 IX, z okazji dnia chłopaka, na wycieczkę do Łodzi pojechały klasy 3D i 4D pod opieką p. prof. E. Dominiak 

i B. Wysoty. Uczestnicy wycieczki w kinie „Cinema City” obejrzeli filmy: Wizyta, Wakacje i Nigdy nie jest za późno. 
W piątek 2 X na targi gastronomiczne do Łodzi pojechali uczniowie z klas: 1G, 2G, 3G, 4G, 1H, 3H, 1a, 2a i 3a pod opieką 

p. prof. J. Podsiadłej, M. Skoczylas i p. dyr. M. Marciniak. 
W poniedziałek 5 X na wycieczkę do Łodzi pojechała klasa 1L pod opieką p. prof. K. Szymczak. Uczniowie wraz 

z wychowawczynią w kinie „Silver Screen” obejrzeli film Everest. 
We wtorek 6 X na wycieczkę – również do Łodzi – pojechały klasy 1H, 2H, 3H pod opieka p. prof. Sz. Czyża i J. Gruszki. 

Uczniowie wraz opiekunami w kinie „Cinema City” obejrzeli filmy Everest i Chemia. 
W środę 21 X do Teatru Miejskiego na spektakl Teatralne potyczki wybrało się 47 uczniów z różnych klas pod opieką 

p. prof. S. Dęgi i K. Pilc-Vinci. 
 

Drugi w roku szkolnym 2015/2016 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Anna Andrzejak (4H), 
Kinga Owczarek (3b), Patrycja Ozdoba (1a), Weronika Szczepaniak (1G), Justyna Wlazło (2D), Monika Dzieciela (3G, fot.), 
Emilia Salamon (3L, fot.) i Patrycja Żurawska (2D, fot.) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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Nagroda Literacka „Nike” za rok 2015 
 

Parę słów o samej nagrodzie... 
 

Nagroda Literacka „Nike” – polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 przez fundację tejże 
nagrody; celem nagrody jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści; 
wysokość nagrody wynosi 100 000 złotych. Autor nagrodzonej książki otrzymuje statuetkę Nike zaprojektowaną 
przez Gustawa Zemłę oraz nagrodę pieniężną. Fundatorami nagrody są „Gazeta Wyborcza” i Fundacja Agory. 

 

Tegoroczna Nagroda Literacka „Nike” 
 

Tegoroczną Nagrodę Literacką „Nike” zdobyła Olga Tokarczuk za powieść Księgi Jakubowe.  Ta wybitna polska 
pisarka i eseistka jest dwukrotną laureatką tejże nagrody. Pierwszą z nich zdobyła w 2008 r. za powieść Bieguni.  
 

Parę słów o książce... 
 

Księgi Jakubowe to nie tylko powieść o przeszłości. Można ją czytać również jako refleksyjne, momentami 
mistyczne dzieło o samej historii, jej zakrętach i trybach, które decydują o losach całych narodów. To właśnie 
w połowie XVIII wieku, u progu Oświecenia i przed rozbiorami, wybitna pisarka poszukuje odpowiedzi na pytania 
o dzisiejszy kształt naszej części Europy. 

Autorka pisała książkę przez blisko siedem lat. Powieść została wydana w ubiegłym roku  
w październiku przez Wydawnictwo Literackie. Na 912 stronach autorka przedstawia barwny świat Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów. Bohaterami powieści są postacie historyczne, m.in.: poetka barokowa Elżbieta Drużbacka, 
kasztelanowa kamieńska Katarzyna Kossakowska, arystokrata Antoni „Moliwda” Kossakowski, autor pierwszej 
polskiej encyklopedii Benedykt Chmielowski, a przede wszystkim Jakub Lejbowicz Frank, który ogłosił się 
Mesjaszem i doprowadził do powstania w łonie judaizmu heretyckiej sekty frankistów. 

Pomimo tego, że akcja powieści toczy się na XVIII – wiecznym Podolu, to porusza także tematy ważne i aktualne 
w XXI wieku. 

Jest to z całą pewnością książka, którą warto przeczytać. 
Przyg. Justyna Wlazło (2D) 

 

  
 

ZAPRASZAJĄ Biblioteka Pedagog Psycholog Pielęgniarka 
Poniedziałek 800 – 1730 800 – 1400 - 730 – 1430 

Wtorek 800 – 1830 830 – 1130  800 – 1345 730 – 1430 
Środa 825 – 1645 1130 – 1715  800 – 1300 730 – 1430 

Czwartek 825 – 1645  930 – 1215 - 730 – 1430 
Piątek 800 – 1520  830 – 1100 - 730 – 1430 
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SZKOLNY WOLONTARIAT ODEBRAŁ W WARSZAWIE NAGRODĘ PEGAZA 2015!!! 

 
W piątek 9 października 2015 r. 12 członków 

Szkolnego Wolontariatu wraz z p. dyr. Magdaleną 
Marciniak,  p. prof. Zofią Grzesiak i p. prof. Iwoną 
Bednarek wzięło udział w inauguracji 13 edycji Święta 
Drzewa – „Czytamy drzewom”, która odbyła się w 
Warszawie na Polu Mokotowskim i w gmachu Biblioteki 
Narodowej. 

Spotkanie rozpoczęło się nieopodal Biblioteki 
Narodowej śniadaniem prasowym i happeningiem 
„Czytamy drzewom” prowadzonym przez  prezesa Klubu 
Gaja – Jacka Bożka. Wiersze czytali  m.in. Maja 
Ostaszewska, Magdalena Popławska, Bartłomiej Topa, 
minister środowiska – Maciej Grabowski, wiceprezydent 
Warszawy – Michał Olszewski, Sławomir Trzaskowski – 
zastępca dyrektora Centrum Informacji Lasów 
Państwowych, dyrektor Radiowej Jedynki – Kamil 
Dąbrowa, dziennikarze i laureaci nagród Klubu Gaja. 

Następnie wszyscy wzięliśmy udział w sadzeniu 
siedmiu drzew na Polu Mokotowskim. 

O godz. 13 w gmachu Biblioteki Narodowej odbyło 
się wręczenie nagród Czarodziejskiego Drzewa 2015, 
tytułu Drzewo Roku 2015 (w tej kategorii 5. miejsce 
zajął Jesion ze Strońska!!!), Nagrody Pegaza 2015 
i Nagrody Szczęśliwego Rumaka. 

Szkolny Wolontariat otrzymał Nagrodę Pegaza 2015 
w kategorii  „Najciekawsze przeprowadzenie działań” -  

„za całoroczną zbiórkę makulatury, która zaowocowała 
dwoma szkolnymi konkursami, przygotowaniem 
„makulaturomierza”, tematycznych zakładek do książek, 
a także podniesieniem świadomości ekologicznej 
uczniów i nauczycieli”. 

Nagrodę Pegaza 2015 odebrali: wolontariuszki –
Justyna Butwicka, Marta Klucha (4D), Kamila Lefik, 
Iwona Krysińska, Klaudia Paś, Marta Wardęga (4F), 
Dominika Błażejak, Alicja Pawlik (3D), Anna 
Gruszczyńska, Karolina Zarębska (3H), Marta Pełka, 
Joanna Wójtowicz (2H) oraz absolwenci: Joanna 
Draganowska i Michał Paś, którzy dołączyli do nas w 
Warszawie. 

Po zakończeniu uroczystości zwiedzaliśmy Stare 
Miasto, spacerowaliśmy Krakowskim Przedmieściem, na 
placu Piłsudskiego obejrzeliśmy zmianę warty przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza. 

Nagroda Pegaza 2015 to dowód uznania dla 
wolontariuszy koordynujących zbiórkę makulatury, 
ale przede wszystkim dla nauczycieli, pracowników 
naszej szkoły i uczniów biorących udział w akcji 
„Zbieraj makulaturę, ratuj konie”!!! Dziękujemy 
tym, którzy zbierali makulaturę (2023 kg) i mamy 
nadzieję, że w kolejnej edycji zbierzemy jeszcze 
więcej!!! 

P. prof. Iwona Bednarek 
 

(fot. p. prof. Zofia Grzesiak) 
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GALERIA KARYKATUR PATRYCJI ŻURAWSKIEJ 
 

 

 

P. PROF. ZYGMUNT KOŁODZIEJ P. PROF. ROBERT BRZEZIECKI 
P. PROF. ADAM KRYNICKI P. PROF. ZOFIA GRZESIAK 
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KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 
 

BABKA PIASKOWA DWUKOLOROWA Z KAKAO 
 

Składniki: 
• 4 jajka 
• 1 szklanka cukru 
• cukier wanilinowy 

• 1 szklanka mąki pszennej 
• ¾ szklanki mąki ziemniaczanej 
• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

• 25 dag margaryny 
• cukier puder do posypania 
• 2 łyżki kakao, aromat waniliowy 

 
Sposób przygotowania: 

Margarynę rozpuścić w garnku na małym ogniu, następnie ostudzić. Jajka zmiksować, dodać cukier i cukier 
wanilinowy i dalej miksować na puszysty krem. Obie mąki wymieszać z proszkiem do pieczenia i dodać do masy 
jajecznej. Dokładnie wymieszać. Następnie dodać ostudzoną margarynę oraz aromat waniliowy. Całość dokładnie 
wymieszać. Ciasto podzielić na dwie części. Do jednej dodać kakao i zmiksować. 

Foremkę wysmarować margaryną i obsypać bułką tartą. Przełożyć ciasto jasne , a następnie ciasto z kakao. Babkę 
piec 1 godzinę w temperaturze 1750C. Po upieczeniu i po wystygnięciu posypać cukrem pudrem. 

 
TRUSKAWKI POD KRUSZONKĄ 

  
Składniki: 

• 50 dag truskawek 
• 5 dag migdałów 
• 1 szklanka mąki pszennej 

• 1/2 szklanki cukru 
• 1/3 szklanki mąki ziemniaczanej 
• 1/2 kostki schłodzonego masła 

• tłuszcz do wysmarowania naczynia 
• sól 

 
Sposób przygotowania: 

Truskawki umyć, osączyć, oczyścić z szypułek. Owoce ułożyć w wytłuszczonym naczyniu żaroodpornym. 
Masło posiekać, rozcierać z mąką, posiekanymi migdałami, solą, cukrem, aż powstaną grudki ciasta. 
Truskawki posypać kruszonką. Zapiekać około 30 minut w piekarniku nagrzanym do 1800C. 

  
KURCZAK W SEZAMIE Z RYŻEM 

 
Składniki: 

• 2 torebki ryżu dzikiego (200 g) 
• 6 udek kurczaka 

• 4 łyżeczki miodu 
• 8 łyżeczek sezamu 

• sok z cytryny 
• sól, pieprz do smaku 

 
Sposób przygotowania: 

Ryż ugotować wg przepisu na opakowaniu. Udka umyć, osuszyć i natrzeć solą i pieprzem. Włożyć do miski 
i odstawić na godzinę do lodówki. 

Miód wymieszać z sokiem z cytryny i sezamem. Tak powstałą masą natrzeć udka. Ułożyć w naczyniu 
żaroodpornym i ustawić do nagrzania piekarnik do 1800C na około 50 min. Można też smażyć na głębokim tłuszczu. 

Najlepiej smakuje z ryżem i warzywami. 
  

POMIDORY FASZEROWANE TWAROŻKIEM 
  
Składniki: pomidory 
 
Twarożek: 

• 20 dag serka wiejskiego 
• 2 ząbki czosnku 

• 1 łyżeczka posiekanego szczypiorku 
• 1 łyżeczka posiekanego koperku 

• sól 
• pieprz biały 

 
Sposób przygotowania: 

Pomidory umyć, osuszyć, ściąć z nich wierzchy, wydrążyć miąższ. 
Serek utrzeć ze zmiażdżonym czosnkiem, z solą i pieprzem, wymieszać z zieleniną. 
Połówki pomidorów wypełnić twarożkiem, ułożyć na talerzu. 

 
Smacznego!!! 
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TARGI GASTRONOMICZNE W ŁODZI 
(fot. Monika Dziedziela) 
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ROK SZKOLNY Z KSIĄŻKĄ 
 

Jarosław Iwaszkiewicz: Panny z Wilka 
 

Kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z książką 
Jarosława Iwaszkiewiacza nie wiedziałam, że tak 
mocno wciągnie mnie ta lektura. Autor nie tylko 
pozwala nam czytać swoje dzieło, ale również nad nim 
głęboko rozmyślać. Jeśli ktoś szuka ciekawych 
przygód z odrobiną science fiction na pewno nie 
polecam książki Panny z Wilka. Natomiast jeśli macie 
ochotę na refleksję nad sensem życia, emocjami 
i uczuciami człowieka sprzed kilku lat, to dobrze 
wybieracie. 

Akcja opowiadania zaczyna się bardzo prosto. 
Głównym bohaterem jest czterdziestoletni Wiktor 
Ruben, który zarządzał niewielkim folwarkiem 
o nazwie Stokroć. Po śmierci swojego przyjaciela i za 
namową lekarza, bohater wyjeżdża na urlop do wsi 
Wilko, gdzie nie bywał od piętnastu lat. Postanowił 
odwiedzić sześć panien, z którymi w czasach przed-
wojennych był bardzo związany. 

W tytułowym Wilko udzielał kiedyś korepetycji 
i wciąż był zakochany w którejś z młodych panienek 
tam mieszkających. Najbardziej zapadła mu w pamięci 
Fela. Ruben, gdy znalazł się na miejscu, był 
rozczarowany i oszołomiony zmianami, które przez ten 
czas tam nastąpiły. Jest to opowieść o przemijaniu. 
Pielęgnujemy w sobie przeszłość, podczas gdy 
teraźniejszość ma inny wymiar. Z latami dojrzewamy 
do pewnych spraw, stają się one bardziej wyraziste 
oraz dostrzegamy, że można je było rozwiązać inaczej. 

Podczas drogi Ruben dostrzega zarówno to, co nie 
zmieniło się w ciągu piętnastu lat, jak i elementy, które 
świadczą o upływie czasu. 

Przybywszy do dworku, pierwszą osobą, na którą 
się natyka, jest Tunia. W pierwszym momencie 
dziewczyna nie poznaje gościa, gdyż była mała jak 

Wiktor opuścił ich strony. Po chwili bohatera 
serdecznie witają pozostałe kobiety. Druga wiadomość 
jest dużo smutniejsza – nie żyje jedna z sióstr, Fela. 
Wiktor poznaje mężów oraz dzieci wszystkich panien. 
Pewnego dnia wybiera się na cmentarz, aby zobaczyć 
mogiłę Feli. Przed jego oczyma powstaje fala 
wspomnień związana z tą osobą. Tak bardzo chciałby 
wrócić do tych czasów, ale uświadamia sobie, że jej 
obraz odchodzi już w niepamięć. Nie potrafi się 
odnaleźć w nowej sytuacji. W myślach chciałby 
wrócić do dawnych wydarzeń, dlatego pewnego dnia 
całuje jedną z kobiet, aby wrócić do pięknych 
wspomnień przez piętnastu laty. 

Po kilku dniach opuszcza Wilko. Czuje jednak 
wielki żal za tym co bezpowrotnie przemija i nie da się 
do tego wrócić. Teraz zdaje sobie sprawę, że nie 
potrafi odnaleźć w sobie szczęścia, które kiedyś mu 
bardzo imponowało. Ponadto musi się pogodzić 
z upływem czasu, co nie przychodzi mu łatwo. Z taką 
prawdą utożsamił się Ruben, będąc na urlopie. Jest to 
też nauka dla nas czytelników, że to czego uda nam się 
dokonać, będzie nasze ale za kilka lat okaże się 
bezwartościowe, po prostu przeminie z biegiem czasu. 
Poprzez takie przemyślenia i my zastanawiamy się nad 
swoim życiem: co zdążyliśmy dokonać oraz nad tym, 
czego nie udało się nam zrobić. Iwaszkiewicz próbuje 
wyciągnąć konstruktywne wnioski, że opowieść nie 
została napisana, aby pogrążyć w smutku czytelnika, 
który jest bezwładny wobec czasu, ale po to, aby 
uświadomić nam, że życie jest krótkie, więc należy 
czerpać z niego jak najwięcej, aby nie popaść w apatię, 
by nie zorientować się, że szansa na nowe możliwości 
bezpowrotnie już minęła. 

Kinga Owczarek (3b) 
 

 
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłą dnia 20 października 2015 roku w wieku 96 lat 

 

Śp. 
Panią Profesor 

JULIANNĘ JAPAŁ 
 

emerytowaną nauczycielkę przedmiotów zawodowych 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu. 

 
W zmarłej tracimy zasłużonego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży. 

 

Pozostanie we wdzięcznej naszej pamięci. 
 

 


