
Zapałka na zakręcie, Krystyna Siesicka 

 

Pokój był starannie sprzątnięty, wywietrzony, łóżka 

przygotowane na noc bieliły się świeżutką pościelą.  

I nagle poczułam się tak, jakbym nigdy nie 

wyjeżdżała z Osady! Widocznie mama i Ala odniosły 

podobne wrażenie, bo wszystkie trzy spoglądałyśmy 

na siebie z wyczekującymi uśmiechami. Mama 

odezwała się pierwsza: 

- No co? Zupełnie jak w domu? 

- Mamo! - Alusia z rozmachem cisnęła swoją walizkę 

na krzesło. - Jak to cudownie, że znowu tu jesteśmy! 

Jak to cudownie! 

Podbiegła do okna i otworzyła je na całą szerokość. 

- Spójrzcie! 

- Komary! - krzyknęłyśmy z mamą jednocześnie. Nie 

mogłyśmy się jednak oprzeć. 

Komary komarami, ale warto było chociaż przez 

chwilę popatrzeć. Dom stał na niewielkim 

wzniesieniu, tak że z okna naszego pierwszego 

piętra widać było dachy niżej położonych budynków  

i oświetloną ulicę Kościelną. 

- Popatrzcie! Na Kościelnej założyli jarzeniówki! - 

spostrzegła Alka. - Och, jaka jestem ciekawa, co tu 

się jeszcze zmieniło przez ten rok! Mamo, ja jutro 

wstaję skoro świt i natychmiast ruszam w przyrodę! 

- Dobrze będzie, jeżeli obudzisz się o dziewiątej! - 

zwątpiłam. 

- A zobaczycie! 

- Zobaczymy! Na razie zamykajcie okno, musimy się 

trochę rozładować – zarządziła mama. 

Rozległo się pukanie do drzwi. Weszła nasza 

gosposia niosąc na tacy trzy szklanki gorącej 

herbaty. Spojrzała z niepokojem na mnie i na Alusię, 

wyraźnie bała się, że znowu zaczniemy gnieść ją  

i dusić, tak jak to było przed chwilą, kiedy 

spontanicznie witałyśmy się na dole. 

- Potrzeba coś jeszcze? - zapytała. 

- Dziękuję! - odparła mama. - Wypijemy herbatę  

i zaraz idziemy spać! Jestem wykończona podróżą. 

- Ja właśnie widzę, że pani mizernie wygląda. Za to 

panienki podrosły przez zimę, zupełnie bym nie 

poznała! Oj, leci ten czas, leci! Jak pani pierwszy raz 

tu przyjechała, Alusia miała osiem lat, a panna Mada 

dwanaście! 

- Mada miała jedenaście, gosposiu! - sprostowała 

mama z wrodzoną sobie dokładnością. - To przecież 

było sześć lat temu! 



- Prawda, że to szósty raz pani u mnie wynajmuje. 

Ileż ta Alusia potrafi zjeść jajek na twardo - zdumiała 

się gosposia - odkąd przyszłam tu z herbatą, 

połknęła trzy! 

- Po drodze zjadła pięć! 

- Ale też i wygląda dobrze! A panna Mada... - 

gosposia przyjrzała się uważnie - oj, panna Mada to 

się dopiero zmieniła, nie ta sama, co w zeszłym roku! 

Ale wyszczuplała! 

- A naszych znajomych już ktoś przyjechał? - nie 

wytrzymała Alka. 

- Pewno! Ci z Białegostoku już są! Ci z dwiema 

dziewczynkami, wie Alusia? 

- Marianna i Ela! 

- No! To one już są i ci, co przy gospodzie wynajmują 

panna Mada zaraz będzie wiedziała, ten chłopak, 

który w zeszłym roku nogę złamał. Tomek chyba? 

- Tomek. 

- I te panienki, co to panna Mada z nimi zawsze.... 

Misia i Ewa! Też je wczoraj widziałam. O, jakie damy 

się z nich porobiły! Fryzury mają jak jakie aktorki!  

A do mnie do tego pokoju na dole, to już przyjechali 

w zeszłym tygodniu... - gosposia ściszyła głos  

i nachyliła się w stronę mamy - ale powiadam pani, 

takie jakieś ważne państwo! Nawet do człowieka nie 

zagadają. Córkę mają szesnaście lat, a coraz inna 

sukienka, buciczki, bluzeczki, swetereczki. Wcale mi 

się nie zdaje, żeby to było dla naszych panienek 

towarzystwo. 

- Będą miały swoje! 

- Ja też tak myślę! Zawsze stare znajomości 

najlepsze, bo zaraz wiadomo kto i co, 

prawda? A ten Tomek, to on już u mnie był. 

Przyszedł dowiedzieć się, czy panie przyjechały. 

 Przy pakowaniu uważniej dobierałam sukienki, 

wsunęłam do walizki klipsy do zakręcania włosów,  

z marszczonej bibułki zrobiłam sobie fantazyjny, 

czerwony kapelusz. Cieszyłam się perspektywą 

spotkania z Miśką i z resztą naszej paczki. (591 słów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PYTANIA DO TEKSTU: 

1. Jak nazywa się miejsce, do którego bohaterka 

przyjechała z mamą i siostrą? 

a. Wioska 

b. Osada 

c. Wiejski Potok 

d. Zagroda 

2. Jak ma na imię siostra bohaterki? 

a. Ala 

b. Misia 

c. Ewa 

d. Marianna 

3. Co zmieniło się na ulicy Kościelnej? 

a. Wybudowano nowy most 

b. Posadzono wiele drzew 

c. Postawiono ławki 

d. Założono jarzeniówki 

4. Co gosposia przyniosła ze sobą na tacy? 

a. Miskę malin 

b. Kubek gorącego mleka 

c. Trzy szklanki gorącej herbaty 

d. Trzy talerze zupy 

5. Który raz bohaterka z mamą i siostrą przyjechały w to 

samo miejsce? 

a. Trzeci raz 

b. Piąty raz 

c. Drugi raz 

d. Szósty raz 

6. Skąd są Marianna i Ela? 

a. Z Bydgoszczy 

b. Z Białegostoku 

c. Z Bielska-Białej 

d. Z Bukowiny Tatrzańskiej 

7. Z kim zawsze spędza czas bohaterka? 

a. Z Misią i Ewą 

b. Z Marianną i Elą 

c. Z Tomkiem i Stasiem 

d. Z Alą i Zosią 

8. Kto przyszedł się dowiedzieć, czy dziewczyny już 

przyjechały? 

a. Staś 

b. Misia 

c. Tomek 

d. Ola 

9. Jak mama i siostra nazywają bohaterkę? 

a. Maja 

b. Mada 

c. Mewa 

d. Zoja 

10. Kto jest autorem powieści „Zapałka na zakręcie”? 

a. Małgorzata Musierowicz 

b. Maria Kruger 

c. Krystyna Siesicka 

d. Dorota Terakowska 

Oblicz tempo: 

591 x 60 : ……….. (czas w s) = ………………. SNM 


