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Samochód jechał bardzo szybko. Kiedy wyjechali z miasta, dziewczyny mogły w końcu patrzeć przez okno. 

Widziały pola pełne kwiatów i cieszyły się, bo już bardzo dawno nie były poza miastem. Po kilku godzinach 

jednak zgłodniały i znudziły się jazdą. Rachela zasnęła, a Róża zaczęła rozmawiać z panem Leopoldem: 

- Dokąd jedziemy?  

- Na wieś, do mojej siostry. – odpowiedział pan Leopold. 

- A po co?  

- Żebyście były bezpieczne. 

Róża słyszała to słowo kilka razy w domu. Rodzice często powtarzali: bezpieczne, niebezpieczne, 

bezpieczne, niebezpieczne... ale nie mogła sobie przypomnieć, co to znaczyło. 

- Co to znaczy? 

- To znaczy, że Kraków nie jest teraz dobrym miejscem dla małych dziewczynek. W Krakowie nie możecie 

wychodzić z domu, bo cały czas ktoś chce wam zrobić krzywdę. To znaczy, chce wam zrobić coś złego.  

- A mama i tata są w Krakowie bezpieczni? 

Pan Leopold zrobił dłuższą przerwę. 

- Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. 

Po wielu godzinach drogi dojechali w końcu do domu siostry pana Leopolda. To był mały budynek pod 

lasem. Kiedy dziewczynki wysiadły z samochodu i rozejrzały się dookoła, nie widziały żadnych innych 

domów tylko las z jednej strony i żółte pola z drugiej.  

Maria, siostra pana Leopolda, niska, pulchna kobieta o sympatycznym uśmiechu i czerwonych policzkach 

przywitała ich, jakby od dawna na nich czekała.  Na stole, który stał przy wejściu do domu, postawiła 

talerze z ziemniakami i kubki z maślanką. Dziewczynki od razu zaczęły jeść, a Leopold i Maria weszli do 

domu. 

- Dziś rano Anna miała je zabrać na statek do Ameryki! – powiedział pan Leopold drżącym głosem. – Ale 

Anna... Oni aresztowali Annę w nocy. Obawiam się, że już nigdy jej nie zobaczę. 

Pani Maria przytuliła brata. 
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- Musisz mieć zawsze nadzieję. Dobrze, że przywiozłeś dziewczynki tutaj. To koniec świata. Nikt tutaj nie 

zagląda, będą tu bezpieczne.  Czy ty też trochę z nami zostaniesz? 

- Nie, nie. Muszę jechać spróbować uratować Annę. Znam kilku ludzi w areszcie.  

Wyszli na zewnątrz i zobaczyli, że na stole stały puste talerze i kubki, a gruby, rudy kot wylizywał z nich 

resztę maślanki. Po kilku minutach znaleźli Różę i Rachelę między krzakami malin, które były teraz ciężkie 

od owoców. Ich buzie były całe brudne od soku z malin. 

- Deserek! – krzyknęła Rachela, kiedy zobaczyła dorosłych. 

Pan Leopold wyjechał późnym popołudniem bez pożegnania, bo dziewczynki drzemały na kocu w ogrodzie 

i nie chciał ich budzić. Już nigdy potem się nie spotkali.  

Przez resztę tygodnia pani Maria pokazywała dziewczynkom dom i gospodarstwo. Poznały leniwego kota 

Rudolfa i wesołego psa Burka. Zobaczyły gdzie rośnie pyszny winogron i gdzie mieszkają kury. Róża była 

zachwycona, ale Rachela ciągle pytała, kiedy wróci do domu. Tęskniła za rodzicami i nawet słońce, 

zwierzęta i słodkie owoce nie poprawiały jej humoru. Często siadała w kącie i płakała, aż do momentu, 

kiedy pani Maria ją znajdowała i przytulała mocno przez długi, długi czas. Rachela zapominała na chwilę o 

tęsknocie tylko wtedy, kiedy po obiedzie pani Maria stawiała na stole talerz z maślanymi ciasteczkami i 

szklanki ciepłego mleka.   

W piątek wieczorem przyjechał mąż pani Marii, Karl. Karl był urzędnikiem w mieście i wracał do domu 

tylko na sobotę i niedzielę. Kiedy zobaczył dziewczynki, wpadł w furię. Był wściekły. Zaczął krzyczeć na 

żonę: 

- Chyba zwariowałaś! Chcesz, żebyśmy umarli? Oni na pewno je znajdą, a potem zabiją i je i nas.  

- Nie znajdą. – spokojnie odpowiadała pani Maria. – Nikt tu nigdy nie przyjeżdża oprócz ciebie i Leopolda. 

Do wsi i ludzi daleko. Poza tym niedługo cały konflikt się skończy i dziewczynki wrócą do rodziców. 

- Jesteś bardzo naiwna Mario. Naiwna i głupia. – powiedział Karl. – Ich rodzice już teraz pewnie nie żyją. 

Nie masz pojęcia, co się dzieje teraz w Krakowie.  

Róża stała przy drzwiach w sypialni i słuchała kłótni. Natychmiast pomyślała, że nie lubi Karla. Był kłamcą. 

Ich rodzice na pewno żyli, bo przecież widziała ich kilka dni temu. Jednak zaczynała powoli rozumieć, że 

nie spotkają się z nimi ani za tydzień, ani po wakacjach jak obiecywał pan Leopold. Tak jak wcześniej 
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Rachela, Róża usiadła w kącie pokoju i zaczęła płakać. Po chwili przez otwarte okno do pokoju wskoczył 

Rudolf i zaczął lizać Różę po ręce.  

Róża i Rachela mieszkały u pani Marii przez następne pięć lat. Nauczyły się uprawiać warzywa i zajmować 

się zwierzętami. Dobrze wiedziały, gdzie kury znoszą jajka i które jabłka są najlepsze na szarlotkę. 

Pomagały pani Marii robić przetwory i piec bułki z owocami, ciasteczka z konfiturą oraz sernik z sera, który 

same wcześniej zrobiły. Pani Maria uczyła je też pisać i czytać oraz opowiadała interesujące historie. Kiedy 

Karl wracał do domu, początkowo dziewczynki nie wychodziły ze swojego pokoju. Denerwował się, kiedy 

je widział, a potem pił dużo i krzyczał na panią Marię. Po jakimś czasie jednak zaczął się nimi interesować. 

Pytał, jak spędziły dzień i co lubiły robić. Zaczął uczyć je matematyki, a nawet którejś bezchmurnej nocy 

nauczył je rozpoznawać gwiazdozbiory. Od czasu do czasu siadał też przed domem i grał na akordeonie 

stare piosenki po niemiecku. Kiedy miał dobry humor, zabierał je też na wędrówki do lasu, gdzie pokazywał 

im dzikie zwierzęta i kolorowe ptaki. Wracali często z lasu z pełnym koszem grzybów, które pani Maria 

potem suszyła i dodawała do zup i sosów.   

Dziewczynki miały szczęście. Dom Marii i Karla był naprawdę daleko od ludzi i nikt się nimi nie interesował. 

Tylko jeden raz przyjechała w odwiedziny siostra Karla z mężem i dziećmi. Ten dzień Róża i Rachela musiały 

spędzić w ciemnej piwnicy i to był najgorszy dzień, jaki przeżyły na gospodarstwie.  

Po pięciu latach, kiedy wojna się skończyła, Maria i Karl zdecydowali, że muszą odszukać rodziców 

dziewczynek. To nie było proste. Nie mieli już żadnego kontaktu z Krakowem, bo i Leopold i Anna nie żyli. 

Spodziewali się, że taki sam los spotkał rodziców Racheli i Róży. Karl dowiedział się, że kilkaset kilometrów 

na zachód powstaje obóz dla dzieci, żeby rodzinom było łatwiej się odnaleźć. Zdecydował, że dziewczynki 

muszą tam pojechać.  

Pani Marii i dziewczynkom było bardzo trudno się rozstać. Wszystkie trzy płakały, kiedy Róża i Rachela 

wsiadały do samochodu i machały na pożegnanie. Pani Maria obiecała im, że jeszcze się spotkają, ale 

wszyscy w tym czasie wiedzieli, że takie obietnice niewiele znaczą.  

W obozie były setki dzieci. Większość z nich była chuda i przestraszona. Dzieci rzadko ze sobą rozmawiały. 

Nie pozwalały dorosłym podchodzić do siebie i spędzały długie godziny na łóżku lub na podłodze w 

milczeniu. Róża i Rachela bały się dzieci o pustych oczach i twarzach bez emocji. Karl obiecał im, że jeśli 

ich rodzice nie przyjadą po nich wkrótce, on je z powrotem zabierze na gospodarstwo. Pewnej nocy 

Rachela, która bardzo słabo pamiętała mamę i tatę, wyszeptała do siostry: 

- Mam nadzieję, że nikt po nas nie przyjdzie i wrócimy do cioci Marii i wujka Karla.  
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- Jak możesz coś takiego mówić?! – odpowiedziała jej Róża, która bardzo dobrze pamiętała uśmiech mamy 

i zapach perfum taty, kiedy całował je na dobranoc.   

 Po tygodniu opiekunka z obozu kazała im spakować swoje rzeczy, bo mają szczęście. Jadą do Ameryki. Ich 

ciocia, siostra mamy przyleciała do Europy, żeby je odnaleźć i w końcu jej się udało. Dziewczyki nigdy jej 

nie widziały. Róża pamiętała trochę, jak mama opowiadała o cioci Wandzie, ale Rachela nie miała pojęcia, 

kim ona była. Nigdy jej nawet nie widziały na zdjęciu. Kiedy weszły do holu, zobaczyły wysoką brunetkę w 

eleganckim, jasnobeżowym płaszczu i butach na obcasie. Ciocia uśmiechnęła się lekko na ich widok. 

Kucnęła i rozłożyła ramiona, żeby je przytulić.  

- Nie wierzyłam, że was końcu znajdę! – wyszeptała do nich i zaczęła płakać. – Wyglądacie dokładnie tak, 

jak Wasza mama i ja, kiedy byłyśmy w waszym wieku.  

Po raz kolejny Róża i Rachela musiały przyzwyczaić się do nowej opiekunki. Kilka dni potem ciocia i 

dziewczynki wsiadły na statek do Ameryki, o której ciocia opowiadała z entuzjazmem jako o kraju, w 

którym wszystkie marzenia się spełniają. Czy na pewno jednak wszystkie? Marzenie Róży o powrocie do 

starego mieszkania w Krakowie, w którym czekają na nie mama i tata już nigdy się nie spełniło.  

1.Zaznaczacz czy zdanie jest prawdziwe czy nieprawdziwe 
 

 Prawda Nieprawda 

1. Maria jest kuzynką Leopolda.   

2. Karl pracował w urzędzie.   

3. Karl od razu polubił dziewczynki.   

4. Rodzice przyjechali po dziewczynki do obozu.   

5. Dziewczynki przeprowadziły się do Stanów Zjednoczonych.   

 

2.Odpowiedz na pytania za pomocą czasowików z opowiadania: 
 

1. Co robią kury z jajkami? 

..................................................................................................................................................... 

2. Jak można konserować grzyby? 

..................................................................................................................................................... 

3. Co robimy zwykle ręką na pożegnanie?  
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..................................................................................................................................................... 

4. Co robi osoba, która nic nie mówi? 

..................................................................................................................................................... 

5. Co pozytywnego może się stać z marzeniami? 

..................................................................................................................................................... 

6. Co czekolada, przytulanie albo sport mogą zrobić z humorem/nastrojem? 

..................................................................................................................................................... 

7. Jak inaczej możemy powiedzieć „wściec się”, „wkurzyć się”? 

..................................................................................................................................................... 

8. Co może drugiej osobie zrobić ktoś bardzo zły? 

...................................................................................................................................................... 

9. Mówić „dzień dobry” to inaczej... 

...................................................................................................................................................... 

10. Mówić komuś, że coś na pewno się stanie to inaczej... 

....................................................................................................................................................... 

3.Połącz zdania w jedno. Użyj spójnika „żeby” jak w przykładzie 
 

PRZYKŁAD: Chcę. Ty odwieziesz mnie do domu. 

Chcę, żebyś odwiózł mnie do domu 

1. Tata mówi. Córki go przytulą. 

.......................................................................................................................................................... 

2. Ania chce. Jej marzenie się spełni. 

......................................................................................................................................................... 

3. Rodzice proszą. Przyjdziecie do kuchni. 

.......................................................................................................................................................... 

4. Mama życzy. Asia będzie się dobrze bawić na imprezie. 

.......................................................................................................................................................... 

5. Mężczyzna krzyczy. Ktoś zadzwoni po policję. 
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.......................................................................................................................................................... 

6. Pisaliście. Kupimy po drodze ciasteczka. 

.......................................................................................................................................................... 

4. Utwórz (lub znajdź w tekście opowiadania) rzeczowniki od podanych czasowników 
 

1. Kłócić się - ............................................... 

2. Tęsknić - .................................................. 

3. Obiecywać - ............................................. 

4. Milczeć - ................................................... 

5. Pożegnać się - ........................................... 

6. Marzyć - ................................................... 
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Odpowiedzi 
 1.1.nieprawda, 2.prawda, 3.nieprawda, 4.nieprawda, 5.prawda 

2.1.znoszą, 2.suszyć, 3.machamy, 4.milczy, 5.spełniać się, 6. Poprawić, 7.wpaść w furię, 8. Zrobić 

krzywdę, 9.przywitać się, 10.obiecywać 

3.1. Tata mówi, żeby córki go przytuliły. 2. Ania chce, żeby jej marzenie się spełniło. 3. Rodzice proszą, 

żebyście przyszli do kuchni. 4. Mama życzy Asi, żeby się dobrze bawiła na imprezie. 5. Mężczyzna krzyczy, 

żeby ktoś zadzwonił po policję. 6.Pisaliście, żebyśmy kupili ciasteczka. 

4.1.kłótnia, 2.tęsknota, 3.obietnica, 4.milczenie, 5.pożegnanie, 6. marzenie 
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