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Anna Kapczyńska W co wierzą dorośli

Rozdział I

Konkurs

Jestem Frania, mam 8 lat i chodzę już do drugiej 
klasy, która znajduje się na pierwszym piętrze naszej 
szkoły. Na parterze uczą się dzieci z pierwszej klasy 
i z zerówki, chociaż te z zerówki to się w ogóle nie uczą, 
tylko ciągle bawią. To takie szkolne przedszkolaki. Nie 
siedzą w ławkach, tylko przy stolikach; malują, rysują 
i robią kółko graniaste. Dobrze o tym wiem, bo kiedyś 
sama byłam w zerówce. Ale to było dawno. Potem była 
pierwsza klasa, też na parterze. Druga i trzecia klasa 
sąna pierwszym piętrze, a czwarta, piąta i szósta − na 
drugim. Trochę to skomplikowane, ale tylko dlatego, że 
szkoła jest za mała. Gdyby miała siedem pięter, to wia-
domo byłoby, na którym piętrze jest która klasa i nie 

trzeba by było zapamiętywać.
Lubię chodzić do szkoły, bo mam fajne koleżanki 

i miłą panią. Poza tym w szkole wciąż coś się dzieje. 
Najbardziej lubię informatykę, bo na informatyce pani 
pozwala grzecznym dzieciom grać w gry komputero-
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we. Ponieważ ja i Mania zazwyczaj jesteśmy grzeczne, 
to możemy grać. Ogólnie to jesteśmy grzeczne prawie 
zawsze, bo nie krzyczymy i nie bijemy się jak niektórzy 
chłopcy. Jedyne, z czym mamy problem, to z trzyma-
niem buzi na kłódkę − zwłaszcza po weekendzie. Jak 
nie widzimy się przez dwa dni, to mamy z Manią tyle 
spraw do obgadania, że nie da się nic nie mówić, na-

prawdę nic na to nie możemy poradzić. 
Moje ciocie często pytają − jak w szkole, jaki jest 

twój ulubiony przedmiot? A czego nie lubisz? A ja lubię 
wszystko, no, może trochę nie lubię basenu, jak nam 
każą nurkować i woda wlatuje do nosa. Mówiłam o tym 
mamie, ale ona nie chce tego słuchać, mówi, że dobrze 

jest nauczyć się pływać. No to się uczę. 
Lubię pisać i ładnie czytam, lubię też liczyć. Lubię ro-

bić pracę plastyczne i śpiewać. Największy kłopot mam 
jednak z religią. W pierwszej klasie to ją nawet lubiłam, 
dużo rysowaliśmy i kolorowaliśmy święte obrazki. Ale 
w tym roku siostra Leokadia zaczęła mówić o Pierwszej 
Komunii Świętej, którą będziemy mieć w trzeciej kla-
sie. Że będziemy się do niej przygotowywać długo, bo to 
ważny dzień. Na razie nie wiem zupełnie, o co chodzi, 
ale na pewno dowiem się w swoim czasie, jak mawia 
dziadek Staszek. Na razie siostra Leokadia powiedziała, 
że powinniśmy co tydzień w niedzielę uczestniczyć we 
mszy świętej. Z rodzicami! To, co u innych było łatwe, 
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u mnie było jak zwykle pokręcone. No bo tak: Mania 
mieszka z mamą, tatą i bratem. Co niedzielę razem cho-
dzą do kościoła. Rodzice Mani chcieliby nawet , żeby 
ona śpiewała w chórze kościelnym i ona by też trochę 
chciała, ale mówi, że za bardzo się wstydzi. A moja ro-
dzina jest kompletnie zwariowana. No bo tak: mam trzy 
domy. Ten, w którym mieszkam, jest stary i mieści się 
w centrum miasta, blisko przystanku tramwajowego. 
Mieszkam  w nim z moją mamą, jej chłopakiem Micha-
łem i psem Bzikiem.  Mój drugi dom jest za miastem 
i mieszka w nim mój tata ze swoją żoną Esterą. Jak się 
tak nad tym zastanowić, to nie jest ani blisko, ani da-
leko. Żaden tramwaj tam nie jeździ, ale samochodem 
jedzie się szybko. Wiem, bo tata przyjeżdża po mnie 
czasem w piątek, a czasem w sobotę i wtedy jadę do nie-
go. Mam u niego swój pokój, swoje zabawki, swoje nie-
które ubrania, szczoteczkę, pastę do zębów i piżamkę. 
Tylko muszę pamiętać, żeby zawsze wziąć ze sobą mo-
jego ukochanego psa Azorka, nie takiego prawdziwe-
go, tylko przytulankę. Raz zapomniałam go wziąć i nie 
dość, że było mi bardzo przykro, to jeszcze nie mogłam 
zasnąć. A do mojego trzeciego domu można pojechać 
tramwajem. Mieszkają w nim babcia i dziadek. Często 
jeździmy do nich z mamą, ale bez Michała, bo on dużo 

pracuje i za bardzo nie ma czasu. 
W tak zwariowanej sytuacji jak moja nic nie jest pro-
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ste. Siostra Leokadia mówi, że musimy chodzić do ko-
ścioła z rodzicami w każdą niedzielę! A ja w niedzielę 
jestem albo u mamy, albo u taty, albo u dziadka i bab-
ci. Dziadek z babcią zawsze mnie zabierają na msze dla 
dzieci, ale u nich to akurat bywam najrzadziej. Tata nie 
zabiera mnie nigdy do kościoła, bo w niedzielę chodzi-
my do parku albo do kina − jak jest brzydka pogoda. 
A z mamą to nigdy nic nie wiadomo. Czasem zabiera 
mnie na mszę, ale to dopiero od niedawna. Michał nie 
chodzi z nami, bo Michał nie chodzi nigdy do kościoła. 
Dziadka to bardzo denerwuje. A jak dziadka coś dener-
wuje to głośno o tym mówi. „Co w sercu, to na języku” 
− mówi babcia. Nie wiem, czy to dobrze, bo jak dziadek 
mówi, co myśli, to mama się denerwuje i czasem się 
z dziadkiem kłóci. A jak ja się raz pokłóciłam z Manią, 
to mama kazała mi się z nią pogodzić, bo szkoda czasu 
na obrażanie się.  A sama się na dziadka obraża! Dorośli 

są czasami tacy śmieszni.
Teraz sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej. 

Siostra Leokadia ogłosiła konkurs na kartkę świątecz-
ną. Każdy może taką kartkę zrobić, ale żeby wziąć udział 
w konkursie, trzeba ją przynieść w najbliższą niedzielę 

na mszę o 11.00. 
− Mamo, czy możemy pójść w niedzielę do kościoła? 

− poprosiłam.
− Niestety kochanie, w tym tygodniu nie da rady. 
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Idziemy z Michałem w sobotę do teatru, a ciebie zawio-

zę do dziadków. 

− Łe − posmutniałam.
− A co się stało mojej myszce? − mama ukucnęła, 

żeby być taka mała jak ja. − Dlaczego myszka jest smut-
na? Przecież lubisz spać u babuni i dziadziusia. Dzia-
dziuś się bardzo ucieszył, że przyjedziesz, a babcia, jak 
się tylko dowiedziała, od razu pobiegła na targ, żeby ku-

pić jabłka i upiec szarlotkę dla ukochanej wnusi. 
− A będzie z lodami? − Na chwilę się rozchmurzy-

łam. 

− Na pewno. A na obiad twój ulubiony rosołek.

− Mniam! − ucieszyłam się.
− No widzisz − mama przytuliła mnie − a do kościół-

ka pójdziesz przecież z dziadkiem.
− Wiem, ale chciałam iść do naszego kościoła, żeby 

zanieść kartkę świąteczną na konkurs.
− No to może zaniesiesz kartkę na religię i powiesz, 

że byłaś w innym kościele?
− To już będzie za późno, mamo, bo kartka będzie 

losowana podczas mszy i zwycięzca dostanie nagrodę − 

znów posmutniałam. 
− Następnym razem weźmiesz udział, nie przejmuj 

się − powiedział Michał, który przysłuchiwał się naszej 
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rozmowie. Potarmosił moje włosy.

− No dobra − zgodziłam się. 
Ale trochę byłam zła. Pewnie wszyscy z klasy zrobią 

swoje kartki. Mama zawsze mnie zachęca, żebym pró-
bowała swoich sił w konkursach, a teraz chociaż chcę, to 
nie mogę. Mania może sobie zrobić kartek ile chce i pój-
dzie z rodzicami do kościoła. Siostra Leokadia mówi, że 
mamy chodzić, żebyśmy byli dobrymi ludźmi. A czy to 
znaczy, że mama, która czasami chodzi, a czasami nie 
chodzi, jest niedobra? A Michał, który jest zabawny 
i fajnie się ze mną bawi, a do kościoła nie chodzi, jest 
zupełnie zły? A tata, który o kościele nawet nie wspomi-
na, też jest zły? Nic z tego nie rozumiem. Muszę się tego 
dowiedzieć. Ale nie w „swoim czasie” jak mówi dziadek, 
bo, prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, kiedy będzie ten 
swój czas i jestem tak tego ciekawa, że nie chce mi się 
czekać nie wiadomo ile. Jak prawdziwy detektyw prze-
prowadzę śledztwo, będę wypytywać dorosłych, o co 

w tym wszystkim chodzi. Niech mi powiedzą!
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