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Wiktoria Rzepkowska 

Siostry 

 

Minęło pół roku, odkąd Sandra straciła mamę w wypadku samochodowym. Jej ojciec 

po tym wydarzeniu zupełnie się rozpił. Dziewczynę, po ciągłych awanturach, krzykach 

dobiegających z mieszkania, zabrano do domu dziecka.  

Alicja weszła do pokoju. Zobaczyła Sandrę, ubraną w czarne jeansy i granatowy 

sweter, siedzącą na łóżku jak zawsze w ponurym nastroju. Jej brązowe włosy były splecione 

w dwa długie warkocze, a małe, błękitne oczy spoglądały w ekran telefonu. 

-  Czy ty zawsze musisz być taka smutna? -  zapytała Alicja. - Ja jestem tu już od 

dwóch lat i żyję, a ty mieszkasz tu dopiero kilka miesięcy -  stwierdziła.   

-  Ty nie rozumiesz, co ja w życiu przeszłam! -  krzyknęła Sandra.      

-  Każdy, kto trafił do bidula, wiele w życiu przeszedł - uświadomiła ją 

współlokatorka. 

Siedemnastoletnia Sandra miała już dość życia w domu dziecka - brak rodzinnego 

ciepła, poczucia bezpieczeństwa i ciągły strach przed wykluczeniem doprowadzały ją do 

szaleństwa. Za rok stanie się pełnoletnia i będzie mogła opuścić sierociniec, ale wciąż nie 

wierzyła, że uda jej się przetrwać te trudne chwile. Coraz bardziej myślała o ucieczce, lecz nie 

miała ani środków do życia, ani nikogo bliskiego. 

W domu dziecka posiłki były podawane o regularnych porach i każdy podopieczny 

musiał się na nie stawić. Sandra już szła na stołówkę, gdy nagle zatrzymała ją dyrektorka 

ośrodka - pani Bożena Kubik. Była ubrana jak zwykle szykownie, w niebieską sukienkę oraz 

czarną marynarkę. Jej krótkie, brązowe włosy tego dnia sterczały we wszystkie strony,            

a zawsze uśmiechnięta twarz miała na sobie wyraźny grymas. Ta pięćdziesięcioletnia kobieta 

od samego początku zapałała sympatią do dziewczyny i zależało jej na tym, aby czuła się  ona           

w tym miejscu jak najlepiej. Pani Bożena zaprowadziła nastolatkę do swojego gabinetu na 

rozmowę. Gdy już zebrała się do rozpoczęcia tematu, nieoczekiwanie zadzwonił telefon. 

Pospiesznie go odebrała, a następnie wybiegła.  

        Minęło już ponad dziesięć minut, a pani Kubik nadal nie wracała. Dziewczyna 

zauważyła, że drzwi do sąsiedniej sali - archiwum są otwarte. Postanowiła zobaczyć, co kryje 

się w tym tajemniczym pokoju, do którego praktycznie nikt nie ma dostępu. Podczas 

grzebania w stosie akt ujrzała dwie teczki ze swoim nazwiskiem. Jedna zatytułowana była 

„Sandra Różewicz", natomiast druga „Daria Różewicz". Zaciekawiona otworzyła drugą 

dokumentację. W tym momencie odkryła bolesną prawdę - Daria Różewicz to jej siostra, 

którą rodzice tuż po urodzeniu oddali do domu dziecka. Mama Sandry miała wtedy szesnaście 

lat, a tata osiemnaście. Daria nie została nigdy adoptowana, spędziła w sierocińcu 

osiemnaście lat. Nastolatce zrobiło się słabo. Po chwili usiadła na krześle i zaczęła płakać. Jej 

najbliżsi, zrobili coś tak okrutnego, jak oddanie dziecka do sierocińca. Po chwili uwolniła się 

od złych emocji. Sprawdziła aktualne miejsce zamieszkania swojej siostry (Częstochowa)               
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i wróciła do gabinetu. Niedługo po tym pojawiła się pani dyrektor z panią psycholog. Na ich 

twarzach było widoczne duże zmartwienie. 

-  Sandra mam dla ciebie złą wiadomość... Nie wiem, jak ci to powiedzieć… - 

rozpoczęła pani dyrektor. 

- Co się stało? Proszę mówić – trwożyła się dziewczyna. 

- Twój ojciec nie żyje. Popełnił samobójstwo – wyznała z żalem pani psycholog. 

- Ale jak to?! To niemożliwe! - krzyknęła nastolatka i wybiegła ze łzami w oczach                   

z pokoju. 

 Kobiety udały się za nią, aby kontynuować rozmowę, a przede wszystkim mieć na oku 

dziewczynę. Wiedziały, że to ważna i bardzo trudna sprawa. Same, mimo swego 

doświadczenia, nigdy jeszcze nie musiały nikomu komunikować takich wieści. 

Następnego dnia Sandra czuła się trochę lepiej, lecz fakt, że nie ma ani jednego 

rodzica bardzo ją przerażał. Cieszyła się jednak, iż wie o istnieniu swojej siostry. Nastolatka 

coraz intensywniej myślała o ucieczce i odnalezieniu swojej krewnej. Zdawała sobie też 

sprawę z tego, że świat jest bardzo niebezpieczny, a ona nie ma nawet złotówki. Dziewczyna 

w internecie znalazła sporo informacji o Darii. Miała 27 lat, mieszkała w Częstochowie, 

pracowała w aptece w centrum miasta.  

Tydzień po pogrzebie ojca postanowiła uciec z sierocińca. Przypomniała sobie, że                

w swoim dawnym domu miała schowane trochę pieniędzy. Nie zdążyła ich zabrać, gdy 

przyszła opieka społeczna. Zdecydowała, że najpierw uda się po gotówkę, a później pojedzie 

do Częstochowy i odnajdzie siostrę. 

Wieczorem przed dziesiątą spakowała wszystkie potrzebne rzeczy do plecaka,                      

a następnie cichutko wymknęła się z budynku. Dziewczyna cały czas w ręce trzymała gaz 

pieprzowy, który dostała od swojego ojca kilka lat temu. To była jej jedyna obrona przed 

nocnymi niebezpieczeństwami Katowic. Po kilku chwilach znalazła się już przy swoim bloku, 

na ulicy Fabrycznej. Miała zapasowe klucze, na szczęście nikt nie zmienił jeszcze zamka,              

a mieszkanie stało puste. Mimo to podczas wchodzenia do środka serce waliło jej jak 

oszalałe. W środku zobaczyła dziesiątki butelek po napojach alkoholowych. Zbierało jej się 

na płacz, lecz postanowiła być silna i szybko pobiegła do swojego pokoju. W dalszej 

kolejności otworzyła komodę i wyjęła z niej drewnianą skrzynkę. Wewnątrz niej było ukryte 

kilka zdjęć oraz pięćset złotych. Nastolatka już miała opuścić pomieszczenie, ale 

przypomniało jej się, że nie ma gdzie spać. Postanowiła więc spędzić noc w mieszkaniu. 

Rano Sandra z niecierpliwością czekała już na przystanku autobusowym. W końcu 

środek transportu nadjechał. Dziewczyna kupiła bilet i usiadła na tyle pojazdu. 

Niespodziewanie w radiu usłyszała komunikat o siedemnastolatce, która uciekła z sierocińca. 

Bardzo się tym zmartwiła, ponieważ wiedziała, że chodzi o nią. 

Po upływie półtorej godziny była na dworcu. Nastolatka nie miała jednak pomysłu, jak 

dostać się do apteki. Nie zapamiętała dokładnie drogi na mapie, którą sprawdzała dzień 

wcześniej, jeszcze w sierocińcu. Nie mogła włączyć telefonu, bowiem bała się, że zostanie 

namierzona przez policję. Zdecydowała więc, że zapyta przechodniów o drogę. Zbliżyła się 
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do kobiety w podeszłym wieku  - wyglądała na około siedemdziesiąt lat. Staruszka miała 

krótkie, jasne włosy. Ubrana była w grafitowe, eleganckie spodnie i fioletowy, ozdobiony 

drobnymi cekinami sweter. 

- Przepraszam panią. Szukam ulicy Fabrycznej, a dokładniej Apteki Radosnej. Czy 

wie pani, gdzie to jest i jak się tam dostać? - zapytała cicho dziewczyna. 

- Oczywiście. To niedaleko. Pójdziesz prosto tą ulicą jakieś pół kilometra, aż dojdziesz 

do Fabrycznej. Skręcisz w prawo i zaraz za rogiem będzie apteka - odpowiedziała z werwą 

kobieta. 

Po dziesięciu minutach Sandra stała już przed apteką, w której miała pracować jej 

siostra. Weszła więc do budynku, a następnie zapytała farmaceutkę o Darię Różewicz. 

Niestety okazało się, że siedemnastolatce nie dopisuje szczęście - kobieta miała dziś wolne,             

a w pracy pojawi się dopiero kolejnego dnia rano. Dziewczyna była załamana, nie wiedziała, 

co ze sobą zrobić. Straciła nadzieję, że jest jej pisane „szczęśliwe zakończenie". Koniec 

końców uspokoiła się. Postanowiła, iż do wieczora będzie zwiedzać Częstochowę. 

Po zmroku nastolatka była już bardzo zmęczona. Nie miała gdzie przenocować, wobec 

tego wróciła na dworzec. Światła miasta i dźwięk samochodów powoli ukołysały ją do snu. 

Nagle poczuła, jak ktoś delikatnie potrząsa jej ramieniem. Gdy otworzyła oczy, zobaczyła 

młodego chłopaka. Wyglądał na jej rówieśnika. Na okrągłej twarzy można było zauważyć 

duży, rozpromieniający ją uśmiech. Jego szare oczy idealnie pasowały do krótkich, blond 

włosów, a śniada cera dodawała mu jeszcze większego uroku. Dziewczyna była 

zdezorientowana - nie wiedziała, co się dzieje, kim jest osoba, która stoi koło niej.  Sięgnęła 

więc odruchowo po gaz pieprzowy i spróbowała psiknąć  napastnikowi w oczy. Nieznajomy 

szybko się odsunął i tym samym uniknął nieprzyjemnego doświadczenia. 

- Co ty robisz?! - krzyknął ze złością w głosie tajemniczy przechodzień. 

-  Zostaw mnie! - zawołała siedemnastolatka. 

- Spokojnie, nie zamierzam ci zrobić nic złego. Chciałem tylko sprawdzić, czy żyjesz - 

wytłumaczył. 

-  Przepraszam, nie powinnam od razu tak reagować - rzekła ze skruchą. 

- Nic mi nie jest. Nazywam się Bartek, a ty? - zapytał. 

- Sandra - dziewczyna delikatnie się uśmiechnęła, a następnie podała chłopakowi dłoń. 

- Jeśli nie masz gdzie spać, to  mogę cię zaprowadzić do mnie. Moja mama na pewno 

się zgodzi, tylko musisz powiedzieć, co się stało - zaproponował nastolatek. 

- Dobrze, opowiem wszystko - oznajmiła z pewną obawą. 

Sandra zaczęła podążać za Bartkiem. Przez całe dziesięć minut drogi nie zamienili ze 

sobą nawet jednego słowa. Co dziwne, cały czas utrzymywali kontakt wzrokowy. Gdy 

wreszcie dotarli do celu, dziewczyna opowiedziała chłopakowi oraz jego mamie całą historię 

swojego życia – o śmierci matki i ojca, o domu dziecka, siostrze, której nigdy nie poznała. 

Podczas  rozmowy wylała morze łez, lecz nowo poznany kolega cały czas ją pocieszał. 
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Z samego rana pani Anna zawiozła nastolatkę pod aptekę. Sandra zwątpiła, czy dobrze 

zrobiła, przyjeżdżając tu, bała się, że jej siostra nie będzie chciała jej poznać, nie uwierzy w tę 

historię rodem z książki itd. Ostatecznie przełamała swoje lęki i weszła do środka. Podeszła 

do kobiety, którą widziała na zdjęciach w internecie. Miała ona długie, kruczoczarne włosy, 

które były upięte w zgrabnego koka. 

- Daria Różewicz? - wyjąkała dziewczyna. 

- Tak, a o co chodzi? - zapytała kobieta. 

- Muszę z panią pilnie porozmawiać - rzekła przecierając spocone od stresu ręce. 

- Za piętnaście minut mam przerwę. Poczekaj na mnie. 

Te piętnaście minut ciągnęło się dla nastolatki jak wieczność. Była już cała spocona             

i miała wrażenie, że za chwilę zemdleje. W końcu jej siostra nadeszła i zaprosiła ją na 

zaplecze. 

- A więc o co chodzi? - zapytała, wydająca się o wiele bardziej przyjazna i spokojna 

niż przed chwilą, Daria. 

- Zacznijmy od tego, że nazywam się Sandra Różewicz i pół roku temu moja mama 

umarła. Potem tata, który zresztą teraz też już nie żyje, stał się alkoholikiem. Mnie zabrano do  

domu dziecka. Pewnego dnia znalazłam przypadkiem w archiwum tajemnicze dokumenty. 

Było w nich napisane, że jest pani moją siostrą, a dokładniej, że moi rodzice 27 lat temu 

oddali dziecko do sierocińca. Jestem całkiem sama na tym świecie, więc postanowiłam uciec  

i odnaleźć panią.  

Daria milczała. Wydawała się sparaliżowana. 

- Nie wiem, co ja sobie myślałam - że nagle staniemy się siostrami, zamieszkamy 

razem itp. Ale jestem głupia, w ogóle niepotrzebnie tutaj przyszłam. Dopiero teraz 

uświadomiłam sobie, jak to bezsensownie brzmi - powiedziała jednym tchem dziewczyna          

i zrezygnowana zaczęła kierować się w stronę wyjścia. 

- Poczekaj! – dopiero wtedy krzyknęła kobieta. - Porozmawiajmy - rzekła i zagrodziła 

nastolatce drogę. 

Daria wzięła wolne w pracy. Następnie pojechała razem z Sandrą na lody. 

Dziewczyny długo rozmawiały, nie mogły przestać. Wydawało się, że bardzo dobrze się 

znały, a przecież nigdy wcześniej nie widziały się. Były jednak siostrami, a to wszystko 

tłumaczy. 

Daria odwiozła potem Sandrę do Katowic do domu dziecka. Nastolatka nie została 

tam jednak długo. Miesiąc później siostra zabrała ją do siebie i adoptowała. W końcu życie 

Sandry zaczęło zmieniać się na lepsze. 

     


