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Przed bramą do starego, niebieskiego domu stało trzech zdenerowanych chłopców w krótkich spodenkach 

i z brudnymi kolanami. 

- Ja tam na pewno nie pójdę! – powiedział najmłodszy chłopiec.  

- Pójdziesz, bo to twoja wina, że nasza piłka jest w tym ogrodzie! – krzyczał na niego najstarszy.  

- Może zagramy w kamień, papier, nożyce? – zaproponował średni. Inni zgodzili się i wszyscy zagrali trzy 

rundy. 

Przegrał najstarszy chłopiec i smutny podszedł do bramy. Jego koledzy patrzyli na niego zestresowani. 

Chłopiec stał przed nią przez chwilę, a potem... zaczął biec. Jego koledzy pobiegli za nim. Żaden z nich nie 

wszedł do środka.  

Po kilku sekundach starsza kobieta wyszła z domu, weszła do ogrodu i podjęła piłkę z ziemi. Zaniosła ją na 

tył domu i wrzuciła do śmietnika.  

Wszystkie dzieci na osiedlu znały panią Z. Niestety jej dom znajdował się obok boiska do piłki nożnej i kiedy 

tylko któreś z dzieci kopnęło piłkę za mocno, lądowała w jej ogrodzie. Dzieci powtarzały sobię historię, że 

kilka lat wcześniej jeden chłopiec nie bał się tej sąsiadki,  wszedł do ogrodu po swoją piłkę, ale kobieta 

zobaczyła go i zaczeła na niego krzyczeć w obcym języku. Dzień później chłopiec nie przyszedł do szkoły, 

bo bardzo zachorował. Od tamtej pory wszystkie dzieci były pewne, że kobieta jest czarownicą.  

Chociaż większość domów na osiedlu była podobna – beżowe ściany, brązowe dachy i czyste trawniki, jej 

dom był dziwny. Wyglądał jak dom prawdziwej czarownicy... Miał niebieskie, drewniane ściany i bardzo 

niski dach, w którym było okno. Na ścianach domu rosło dzikie wino, które jesienią miało piękny, czerwony 

kolor, ale według dzieci wyglądało jak potwór, który zjadał dom. Przed domem była weranda, a na niej nie 

było nic. Ta weranda od wielu lat potrzebowała malowania. Ogród pani Z. nie był tak elegancki i klasyczny 

jak ogrody innych sąsiadów. Rosło w nim zbyt wiele krzewów i drzew. W nocy wyglądał jak mały las, w 

którym mieszkają dzikie zwierzęta. Od czasu do czasu sąsiedzi widzieli lisa albo króliki, które wychodziły z 

jej ogrodu na ulicę.  

Podobno kiedyś kilka kobiet ze stowarzyszenia mieszkańców osiedla miało odwagę pójść do pani Z. i 

zaprosić ją do klubu książki oraz powiedzieć jej, że musi  w końcu coś zrobić z tym strasznym ogrodem. 

Kobiety stały przed drzwiami z domowymi ciasteczkami i w dobrych humorach, aż w pewnym momencie 

rodzina skunksów wyszła zza krzaka i je spryskała brzydkim zapachem. I skunksy, i kobiety uciekły sprzed 

drzwi pani Z. bardzo, bardzo szybko.  
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To akurat nie jest wcale legenda. Tak było naprawdę. Pani Z. widziała to na własne oczy, bo patrzyła wtedy 

przez okno. To był jeden z niewielu momentów, kiedy było jej naprawdę wesoło.  

Kim naprawdę była pani Z.? Czy miała magiczne moce i w nocy gotowała napoje z jajek węży i skrzydeł 

nietoperzy?  

- Mamo! Chce mi się pić! – krzyknął mały chłopiec do młodej kobiety, która niosła wielkie pudło z 

samochodu do domu. Jej twarz była cała czerwona. Pudło na pewno było ciężkie, a w salonie już stało 

kilkanaście podobnych rzeczy.  

- W Twoim plecaku jest butelka wody. – odpowiedziała kobieta.  

- Nie ma! Już wypiłem.  

- No to biegnij do kuchni i nalej sobie wody z kranu do butelki.  

- Nie chce mi się.  – powiedział chłopiec – Teraz oglądam mrówki. Patrz! One też się wprowadzają. Niosą 

jedzenie do naszego nowego domu! Myślisz, że małe mrówki mają tyle zabawek co ja?  

Po kilku minutach kobieta przyniosła chłopcu i sobie szklankę wody, i usiadła obok niego. Razem 

obserwowali mrówki, które szły jeden za drugim po schodach. Potem kobieta znowu otworzyła bagażnik 

samochodu i wyjęła z niego kolejne pudło. 

Weronika po raz pierwszy w życiu przeprowadzała sie do innego miasta. Całe życie mieszkała w małym 

miasteczku, w którym mieszkali też jej dziadkowie, rodzice, kuzyni i Robert – ojciec jej syna Sebastiana. 

Rozwiodła się z nim kilka tygodni temu po tym, jak dowiedziała się, że ma drugą rodzinę, o której wiedzieli 

wszyscy oprócz niej. Teraz zaczynała od nowa. Znalazła nową pracę i wynajęła mały dom dla siebie i syna. 

Była optymistką i była pewna, że nowe życie będzie dla nich dobre. Spędziła cały weekend na sprzątaniu 

nowego domu i rozpakowywaniu pudeł z ubraniami, naczyniami, kosmetykami, zabawkami Sebastiana i 

różnymi bibelotami. W niedzielę wieczorem w końcu zrobiła sobie i Sebastianowi gorącą czekoladę i 

usiadła z nim na kanapie w nowym salonie, żeby obejrzeć film animowany. Nigdy nie czuła się bardziej 

szczęśliwa, niż kiedy jej syn przytulał się do niej wieczorem i śmiał się tak głośno, że potem bolał go brzuch.  

Minęło kilka miesięcy. Sebastian zaczął nową szkołę i bez problemu znalazł przyjaciół. Weronika zaczęła 

nową pracę w agencji reklamowej. Jako nowa pracownica, chciała pokazać swojemu szefowi, że jest 

bardzo dobra, więc często zostawała wieczorem i dlatego po szkole Sebastian spędzał czas ze Stefą, 

nastoletnia córką sąsiadów, która tak jak on uwielbiała zwierzęta. Stefa odbierała Sebastiana ze szkoły, 

odgrzewała mu obiad, odrabiała z nim lekcje, a potem oglądała z nim jego ulubioną kreskówkę o psie 

superbohaterze. Weronika wracała do domu dopiero około dwudziestej i Sebastian czasami już wtedy spał 
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na kanapie. Było jej wtedy bardzo smutno, że spędziła z nim tylko godzinę rano, ale wiedziała, że musi 

dostać awans, żeby móc płacić za dom na tym osiedlu.  

Pewnego dnia Weronika musiała zostać w pracy jeszcze dłużej niż zwykle, więc zadzwoniła do Stefy, żeby 

zapytać, czy może zostać z Sebastianem trochę dłużej. Kiedy Stefa odebrała, okazało się, że jest na 

wycieczce szkolnej nad jeziorem i w ogóle nie widziała dzisiaj Sebastiana. 

- Mówiłam pani o tym w zeszłym tygodniu. Rozmawiałyśmy o tym, że musi pani znaleźć kogoś innego na 

te dwa dni, bo mnie nie będzie.  

- Tak, tak... – odpowiedziała zdenerwowana Weronika i rozłączyła się. Przeprosiła szefa i klienta, którzy 

czekali na nią w biurze, wsiadła w samochód i pojechała do domu. Niestety w domu było ciemno i nie było 

tam Sebastiana. Szybko pobiegła do szkoły, ale brama szkoły była zamknięta i nie było w niej nikogo, nawet 

dozorcy. Zaczęła panikować i szukać w telefonie numerów rodziców kolegów syna. Sebastiana nie było u 

żadnego z nich. Weronika zaczęła płakać. Zadzwoniła na policję, ale policjantka powiedziała jej, że musi 

minąć 12 godzin, żeby policjanci zaczęli go szukać. To bardzo zdenerowało Weronikę. 

- 12 godzin? Czy pani żartuje? Wie pani, co może się stać w ciągu tych dwunastu godzin sześcioletniemu 

dziecku?  

- Przykro mi proszę pani. Takie są procedury.  

Weronika rozłączyła się i zaczęła pukać do drzwi sąsiadów. Miała nadzieję, że jej syn po prostu zapytał 

jednego z nich, czy może zaczekać u nich na mamę. Była załamana, kiedy okazało się, że w 9 na 10 domów 

na jej ulicy nie było Sebastiana. Został jej tylko jeden dom. Niebieski dom czarownicy.  

1.Zaznacz prawidłową odpowiedź 
 

1. Dlaczego chłopcy bali się sąsiadki 

a) bo zawsze na nich krzyczała 

b) bo nigdy nie oddawała im piłek 

c) bo była czarownicą 

2. Jak wyglądał ogród pani Z.? 

a) był mały i elegancki 

b) pusty i smutny 

c) gęsty i straszny 
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3. Dlaczego Weronika i Sebastian się przeprowadzili? 

a) z powodu pracy Weroniki 

b) żeby Sebastian miał dobrą szkołę 

c) bo Weronika chciała być daleko od  ojca Sebastiana 

4. Kim była Stefa? 

 a) koleżanką z klasy Sebastiana 

b) dziewczyną, która opiekowała się synem Weroniki 

c) nastolatką, która opiekowała się panią Z.  

5. Dlaczego Weronika pracowała wieczorami? 

a) bo nie chciała spędzać czasu w domu 

b) bo nie miała pieniędzy na szkołę Sebastiana 

c) żeby mieć wystarczająco dużo pieniędzy na dom 

2.Połącz czasowniki z dopełnieniami 
 

1. Zachorować  a) z mężem 

2. Podejść  b) dziecko ze szkoły 

3. Mieć  c) na grypę 

4. Widzieć  d) mieszkanie 

5. Patrzyć  e) awans 

6. Wynająć  f) odwagę 

7. Odbierać h) obiad 

8. Odgrzewać i) na własne oczy 

9. Rozwieźć się j) przed okno 

10. Dostać   k) do stolika 

3.Podpisz obrazki 
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4.Połącz rzeczowniki z definicjami 
 

1. kreskówka   a) kreatura z filmów i książek fantastycznych  

2. superbohater  b) część ciała ptaków, dzięki któremu mogą latać 

3. skrzydło  c) kobieta, która ma magiczne zdolności, moce  

4. stowarzyszenie  d) roślina, która rośnie na domach i murach 

5. trawnik   e) osoba w filmie, która umie latać albo bardzo szybko biegać  

6. dzikie wino  f) film animowany 

7. czarownica  h) oficjalna grupa ludzi, która ma różne projekty 

8. potwór   i) mały, zielony teren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.polskidaily.eu/


PDS039 Czarownica 

Polski Daily www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

Odpowiedzi 
1.1.b, 2.c, 3.c, 4.b, 5.c 

2. 1.c, 2.k, 3.f, 4.i, 5.j, 6.d, 7.b, 8.h, 9.a, 10.e 

3. mrówka, lis, skunks, nietoperz, wąż, królik 

4.1f, 2.e, 3.b, 4.h, 5.i, 6.d, 7.c, 8.a 
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