
  „Zapałka na zakręcie” 

Krystyna Siesicka to autorka wielu bestsellerów z gatunku  książek dla 

młodzieży. Zaczytywały się w nich szczególnie nastolatki pokolenia lat 70. I  

80. XX wieku, ale tematyka jej książek jest ponadczasowa i zawsze aktualna, 

ponieważ pisze ona o młodzieży i dla młodzieży. Porusza trudne i niełatwe 

tematy  wyrażania uczuć, budowania relacji, okazywania emocji, zaufania i 

przyjaźni, pokonywania własnych lęków i strachów, radzenia sobie z 

odrzuceniem i odnajdywaniem samego siebie. 

Wśród książek Krystyny Siesickiej warto zauważyć takie powieści jak: 

„Bethoven i dżinsy”, „Czas Abrahama”, „Zapałka na zakręcie” , czy jej 

kontynuacja pt. „Jezioro  osobliwości”. Oprócz tych wymienionych jest wiele, 

wiele innych tytułów, z którymi warto się zaprzyjaźnić 

„Zapałka na zakręcie” po raz pierwszy została wydana w roku 1966. To 

książka kultowa.  Opowiada historię niełatwej znajomości Mady i Marcina, a 

właściwie historię pierwszej miłości , emocjonującej i niepewnej, pełnej pytań, 

poszukującej i skomplikowanej , ale jakże oczekiwanej i wyczekiwanej przez 

młodych ludzi. To opowieść o przyjaźni i lojalności, w której z pozoru 

nieistotne zdarzenia mogą doprowadzić do tragedii. Opowieść o tym, że każdy 

w życiu za czymś goni, za czymś tęskni i na coś czeka i o tym, ze każdy z nas 

kiedyś stanie na jakimś zakręcie…. 



Akcja rozpoczyna się w miejscowości Osada, w której Mada i jej rodzina 

spędzają wakacje. W Osadzie Mada poznaje Marcina, chłopaka bardzo 

tajemniczego, skrytego  i nieufnego. Młodzi zakochują się w sobie, spędzają 

cudowny czas, tworzą związek idealny, ale nadchodzi nowy rok szkolny i trzeba 

się rozstać… Po powrocie z wakacji spotykają się w Warszawie. Czy jednak 

uczucie przetrwa? Czy tajemnice, które skrywa Marcin zachwieją ich idealnym 

uczuciem?  

W 1985 r. na podstawie tej książki powstał dwuodcinkowy film pt. 

"Żuraw i Czapla" w reżyserii Krystyny Krupskiej. Rolę Kasi (odpowiednik 

Mady z książki) zagrała Katarzyna Chrzanowska. Marcina zagrał Dariusz 

Domarecki. Serial jest niemalże wierną adaptacją powieści. Ogląda się go z 

przyjemnością. Na uwagę zasługuje ścieżka dźwiękowa wzbogacona 

klimatycznymi utworami Stanisława Sojki i Urszuli Sipińskiej. W pierwszych 

sekwencjach filmu mamy możliwość wysłuchania wiersza Jana Brzechwy pt. 

„Żuraw i Czapla”  w wykonaniu Piotra Fronczewskiego. 
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