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Jasio i Małgosia dostali 1 jabłko. Ile jabłek przypada na każde z nich? 

 

„Pół!” - wykrzykniesz. Masz rację bezdyskusyjną: połówka na twarz. 

 

Co się jednak stanie, kiedy Jasio wywali osobisty przydział na śmietnik, 

czyli pogardzi konsumpcją witamin, wybierając hamburgera? 

Teoretycznie, indywidualna racja na łeb pozostaje wciąż ta sama - 

nawet po zmarnowaniu 50%  jadła! 

 

Przypuśćmy, że Gocha poszła w te same ślady, chcąc się przypodobać 

kawalerowi - bezceremonialnie wyrzuca zdrowy prowiant, zaś zasuwa 

czekoladę. Matematyka nie daje za wygraną: pomimo roztrwonienia 

100% towaru, norma osobista wynosi tyle, co poprzednio: 50% jak w 

pysk strzelił! 

 

Idźmy dalej i załóżmy istnienie osobnika, który obiecany rajski owoc 

ukradł potajemnie dla siebie. Dzieciaki otrzymały figę z makiem, lecz 

wyliczenia są nieubłagalne: przewidywany rozrzut na głowę utrzymuje 

poziom 50%. 

 

Bliźniaczą sytuację widzimy w przypadkach, gdy jabłuszko ulegnie 

zgniciu, zżarciu przez robale, wysyłce do milusińskich z sąsiedniego 

podwórka, zatruciu przez naukowców. Nasze smyki mają w rączkach 

nic, natomiast rachunek wskazuje jednoznacznie na zadawalającą 

dawkę pożywienia dla nich obojga. 

 

Magia statystyki: rachowanie przeciętnej bez uwzględnienia 

zakulisowych rozgrywek. 

 

„Zaraz, zaraz!” - wykrzykniesz z oburzeniem. „Wszakże mamy dane 

dotyczące spożycia, zepsucia, zwrotów, eksportu, smaku, czerwoności. 

To nie takie proste, proszę szanownego pana mądrali!” 

 

Oczywiście, kalkulacje średnich populacyjnych należą do bardziej 

skomplikowanych. Powyższy tok dedukcyjny przedstawia jedynie 

trywialny przykład na niezmienność pomiaru w różnych 
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okolicznościach. Niezależnie od zagmatwania algebraicznego wzoru, 

rezultat końcowy niekoniecznie znajduje odbicie w rzeczywistości. 

Innymi słowy: Jasio i Małgosia doświadczają głód, aczkolwiek widzą 

materiały dowodowe przekonywujące o ich nasyceniu. Wiedzą 

podświadomie, iż coś nie gra, ale nieprzerwanie wierzą profesjonalnym 

prognozom. No: żyją w nadziei na rychłą poprawę, zatracając zaufanie 

w swoje postrzeganie. 

 

Czyż nie atakują cię codziennie lawiny wykresów, liczb oraz 

diagramów, ze wskaźnikami prującymi w górę pędem rakiet? 

Instytucje, organizacje, politycy itd. karmią nas optymistycznymi 

statystykami. 

 

 
 

Pytanie brzmi: jaka część tego bogactwa spada pod nasze nogi? Ile 

jabłuszek na talerzyk? Widzimy jabłuszka? Gdzie nasze jabłuszka? Czy 

faktycznie czujemy poprawę? Jest lepiej? Gorzej? 

 

Zazwyczaj jest kiepsko... 
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Wewnętrzny głosik nigdy nie zwodzi. Jeżeli instynkt sugeruje 

odmienność realiów egzystencjalnych od tych nagłaśnianych 

publicznie, zatem wypada go zaakceptować, wysłuchać, podążyć za 

nim. Pierwszy krok, zapobiegający kompletnej indoktrynacji przez... 

Hmm, w czasach PRL-u taktyka nosiła miano „propagandy sukcesu”. 

 

Drugi etap polega na wyeliminowanie klasycznej riposty w momentach 

przebudzenia: „I tak nic z tym nie mogę zrobić!”. Bzdura! Tragicznie 

zły początek, na którym żerują oportuniści. Tymczasem masz opcję 

podzielenia się wrażeniami z innym śmiertelnikiem. Z reguły uzyskasz 

natychmiastowe zrozumienie, wzmagające obopólną empatię, wiarę w 

siebie, entuzjazm do inicjatyw zmian, optymizm. 

 

Parka cichych powstańców upowszechnia spostrzeżenia wsród 

większego grona, potęgując siłę prawdy. Bez awantur, rośnie letalny 

wróg nieprawości: świadomość społeczna. 

 

Fenomen nie musi natychmiast poskromić odpowiedzialnych za 

bałagan, chociaż z pewnością zreformuje automatycznie zwyczaje 

buntowników: zainicjują poszukiwania innych źródeł wiedzy; niczym 

spiskowcy rozszerzą wewnętrzną edukację rodzinną; zmodyfikują styl 

życia; przefiltrują demagogiczny słowotok. Małe korekty, wywołujące 

w efekcie lawinę przygniatającą oficjalne dogmy. 

 

„Utopia! Idealizm! Populizm! Rewolucja!” - spektakularnie argumenty 

dyletantów, zasłyszane w telewizji, przeczytane w prasie, wybąkane 

przy piwie. Odruchowa reakcja ludzi, wybierających stagnację nad 

aktywnością. Podporządkowanie się zdrowemu roządkowi nie jest 

przecież abstrakcją bądź namową do rozbojów, jeno 

samodoskonaleniem poprzez kwestionowanie. 

 

Spróbuj zaufać sobie, po czym znajdź piewszą bratnią duszę. ZRÓB 

COŚ SAM - przestań wiecznie oczekiwać, jak mass media uczą (KTOŚ 

załatwi, pomoże, naprawi, zainterweniuje - będzie fajnie, tylko siedź 

milczkiem). Trwanie w inercji oświatowo-myślowej to straszna choroba 

- wirus powodujący degradację narodu. 
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(Powyższy tekst nie kwestionuje arytmetycznej poprawności wyników 

statystycznych, będących rezultatem nadzwyczaj zawiłych formułek, 

lecz ich konkretnej korzyści dla obywateli. Stąd angielski termin 

shadow stats, czyli statystyki ukryte - nieznane zjadaczom chleba, a 

obrazujące realność odmienną od tej formalnie apostołowanej. Tak, tak: 

mizerniejszą realność.) 

 

 

 
Adam Ciesielski (ur. 1964) jest lekarzem, 

pracującym obecnie w Kapsztadzie, RPA. 

Egzystencja w izolacji od Polski nauczyła go ufaniu 

wewnętrznym instynktom oraz wiary w siebie. Dzieli 

się swoimi emigracyjnymi wrażeniami, 

doświadczeniami z tytułu wychowania syna poza 

granicami kraju, przygodami z lat młodości i swoistą 

filozofią życia na witrynie „Nierówna walka z 

naturą” - GrzesioPolak.com - gdzie można poczytać 

satyryczno-filozoficzne teksty jego autorstwa. 
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