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Kanał 1 

 
 

Telewizja stanowi szalenie ważną część życia każdego pana - tą 

wspaniałą wiadomość Grzesio przeczytał w książeczce o kobietach z 

Marsa i mężczyznach z Wenus (albo odwrotnie). Usłyszał tożsame 

przesłanie na spektaklu tetralnym, zrealizowanym specjalnie w celu 

obrony jaskiniowca. 

 

Otóż faceci są myśliwymi, zaś babki zbieraczkami, co bardzo wyraźnie 

widać w sklepach. Grzesio zawsze pędzi z prędkością strzały do 

miejsca, gdzie tkwi produkt jego pożądania, a którego zakup 

zaplanował tygodnie - bądź miesiące - wcześniej. Teraz chce upolować 

dany przedmiot: ślizgiem zwinnego węża sunie pomiędzy półkami do 

punktu lokalizacji towaru; chyżo go nabywa; płaci; opuszcza 

bezszelestnie obszar łowiecki. Niewiasty prezentują zgoła inne 

zachowanie w obiektach handlowych, ponieważ udają się w takie strefy 

raczej na żniwa, bez specificznych koncepcji czy harmonogramu: idą 

kumulować. Egzystują wyłącznie 2 limity: godzina zamknięcia 

placówki plus pojemność konta bankowego. 

 

Zmuszanie samca do bezcelowego krążenia po sklepie należy do turtur 

nie do opisania, przyprawiających z początku o bóle głowy, w dalszej 

kolejności wpędzających w przygnębienie z gburowatością, na końcu 

prowokujących rozwścieczenie. Jest niekompatybilnym z naturą 

kłusownika gromadzenie wszystkiego, co wpadnie w rękę lub w oko - 

musi istnieć sprecyzowany cel, aby wyprawa miała sens. 

 

Oprócz żyłki łowieckiej, prawdziwy chłop ma także genetyczne 

zamiłowania do odpoczynku w zupełniej izolacji, kiedy koncentruje 

swoje myśli na sprawach spoza otaczającej go rzeczywistości. W 

momentach introwersji nie warto - pod żadnym pozorem - 

czymkolwiek go niepokoić, bo wybuchnie z impetem Wezuwiusza, a 

może nawet zabić. Gniewliwą reakcję warunkuje wrodzony brak 
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zdolności podziału uwagi - zaleta nieznana samicom, pragnących z 

tajemniczych powodów nieprzerwanej, obfitej interakcji. 

 

Mądra lektura, pogłębiona erudycyjną sztuką, pozwoliły Grzesiowi w 

końcu zapomnieć o nieodpowiedzialnych dogmatach na temat 

szkodliwości telewizji, wszakże będącej bardzo zdrową - przynajmniej 

dla osobników płci męskiej. TV pozwalało utonąć w immanentnych 

zamiłowaniach myśliwskich (polowanie na wiadomości, programy, 

filmy), równocześnie potęgując ogniskowanie uwagi na sprawach 

odległych od codziennych zmagań. 

 

Słowem, wlepianie gał w ekran konstytuowało jak najbardziej naturalną 

metodę głębokiego odprężenia. 

 

Bez poczucia winy wcisnął więc po pracy pupę w kanapę, nacisnął 

przycisk „On” na pilocie, wybrał kanał 1. 

 

Akurat zaczęli nadawać wiadomości. Prezenter - trochę przygarbiony - 

sprawiał wrażenie smutnego. Zapowiadał relację z sąsiedniego kraju: 

nastąpiła straszna powódź!Tysiące ludzi bez dachu nad głową! Setki 

ofiar śmietelnych! Ostrzegł wrażliwych widzów o drastyczności scen 

reportażu, po czym zamarł w bezruchu, wbjając przerażony wzrok w 

kamerę. 

 

Grzesio czekał w wielkim napięciu na sprawozdanie z miejsca owego 

kataklizmu. Obraz był zamazany z powodu ulewy tudzież pozycji 

reportera, filmującego przebieg wydarzeń z małej łódki, rzucanej gdzie 

popadnie przez wiatr i fale. Pokazywano małą wioskę, zdemolowaną 

dokumentnie przez rwące potoki. Na szczątkach dachu jednej ze 

zdezelowanych chałup balansował na czworakach wymęczony rozbitek, 

podnoszący periodycznie rękę w górę w stronę wiszącego nad nim 

ogromnego, wiekowego helikoptera transportowego. Pilot wyglądał na 

zewnątrz, spozierając w dół z zaciekawieniem. 

 

W rozwartych, bocznych drzwiach maszyny siedział okaskowany, 

znudzony gość, odziany w brudną kamizelkę ratunkową. Trzymał on 
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jedną ręką dyndającą wściekle linę, na końcu której uwiązano coś w 

rodzaju metalowego koszyka na zakupy. Powodzianin próbował złapać 

sznurek, jednakże dostał w głowę świstającą z zawrotną prędkością 

stalową klatką - cios zwalił go z nóg jak kłodę, omalże nie spychając z 

dachu w szalejące wiry. Ewidentnie miłował swe życie, gdyż wbił 

pazury w deski, ażeby nie runąć w dół. Miał szeroko otwarte oczy oraz 

wyraz determinacji na twarzy, podczas gdy ratownicy niecierpliwie go 

poganiali. Cudem znalazł resztki energii: wyskoczył w górę stylem 

jaguara, złapał kosz w locie, zawisł na nim wierzgając nogami. 

Wciągnięto go do góry, wrzucono bezceremonialnie do środka. 

 

Pokrążyli nad wioską przez moment. Wielu rozbitków dryfowało w 

kipieli na plecach, nie poruszając członkami. Paru siedziało na 

drzewach, ale tych nie sposób było ściągnąć poprzez konary. Zrzucono 

jakieś worki - wpadły z chlustem w odmęty, miotały się po falach. Nikt 

nie pałał przesadną chęcią ich wyłowienia. 

 

Po fachowej ocenie sytuacji, osobnik siedzący na krawędzi dał ręką 

okrężny znak w powietrzu, momentalnie wsunął korpus do wnętrza, 

zatrzasnął z hukiem właz. Towarzycho migiem odfrunęło poza 

horyzont. 

 

Wyszło na jaw, że był to jedyny helikopter, wysłany w ramach 

serdecznej współpracy międzynarodowej ofiarom katastrofy. Pokazano 

wywiad z pilotem: miał wory pod oczami, palił papierosa, narzekał na 

kiepski stan starej maszyny. „Robimy, co możemy” - zapewniał. Jego 

pomocnik też kopcił bez opamiętania, cedząc półgębkiem: „Zrzuciliśmy 

koce, trochę prowiantu”. Na dzisiaj kończą – wszak zapada zmrok. Z 

samego rana znowu polecą ratować. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, pokrzepiające informacje. 

 

Rzeczywiście: co za tragedia! Na szczęście wysłano śmigłowiec z 

zaangażowanym zespołem specjalistów, w ramach wsparcia tych setek 

tysięcy dotkniętych żywiołem! Koce z pewnością będą przydatne - 



Kanały grzesiopolak.com 
 

4 

przecież powodzianin o niczym innym nie marzy, tylko o fajnym 

pledzie! 

 

Grzesio czuł narastającą regenerację swojego starganego napięciami 

dnia organizmu. 

 

Prezenter, wciąż strapiony, oznajmił zakończenie przekazu z potopu, 

lecz nagle wyprostował się promieniejąc! Sama jego fizjonomia była 

tak zaraźliwa, iż Grzesio też tryskał radością, aczkolwiek nie znał 

jeszcze treści nadchodzących nowin. Spiker mówił ożywionym głosem: 

oto mają wiadomości z ostatniej chwili! Przekazał głos sprawozdawcy z 

terenu, następnie zastygł z pogodnym uśmiechem na ryjku. 

 

Przez ocean pruł olbrzymi, niekonwencjonalny, opływowy jacht 

motorowy. Po każdej stronie tej obłędnej łajby gnały 2 szybkie 

pontony. Z przodu leciał smukły helikopter, lekko pochylony do 

przodu. Na łodziach widnieli samce o facjatach wyrzeźbionych z 

granitu: twardzi, zdecydowani, wysportowani. Z gracją balansowali 

równowagę na sprężystych nogach, natomiast ci w pontonach siedzieli 

trochę zgarbieni, przypominający Navy Seals w toku ataku na jeden w 

wielu krajów. 

 

Ekipę przyodziano w przepiękne kombinezony - jasnoniebieskie, 

ortalionowe kurtki ze stojącymi kołnieżami; bliźniaczego koloru 

spodnie; szpanerskie czapki z daszkami. Każdy miał masę kieszeni, 

zamków błyskawicznych lub rzepów, wiele jaskrawych napisów na 

każdej części garderoby, kamizelkę ratunkową w intensywnie 

pomarańczowym kolorze, lustrzane okulary przeciwsłoneczne. 

Poniektórzy dzierżyli drogo wyglądające lornetki, przez które patrzyli 

w dal w skupieniu. 

 

Towarzyszyły im kobiety - podobnie ubrane, podobnie 

skoncentrowane, podobnie piękne, z włosami trzepoczącymi niby flagi 

na wietrze. 
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Cała ta perfekcyjnie zsynchonizowana kawalkada waliła w głąb morza 

nie bacząc na nic. 

 

Tym razem obraz transmisji przekazywano w jakości HD. Kamery 

zamontowane i na helikopterze telewizyjnym, i na łodziach, miały 

stabilizatory wstrząsów. Ostrość zdjęć przewyższała w klasie fotki 

modelek z magazynu Cosmopolitan, z kolei ujęcia demonstrowały 

materiał godny produkcji Holywoodzkiej: pod każdym kątem z 

powietrza, z najazdami na twarze członków misji; z pontonów w 

szerokim kadrze tuż nad poziomem wody; z samego jachtu dokoluśka. 

 

O co chodziło? Gdzie mknęła ta 

wspaniała, zorganizowana, 

profesjonalna, bezsprzecznie 

bogata brygada operacyjna? 

 

Zachorował delfin! Ktoś 

przyuważył z żaglówki, że 

stworzenie nie czuje się dobrze, 

toteż wszczął alarm! Bez cienia 

zwłoki wysłano zatem sztab 

weterynarzy, delfinologów, 

specjalistów od ratownictwa 

dalekomorskiego! Naszpikowano 

ich najwyższej kategorii sprzętem, 

zaopatrzono w ostatniej generacji 

leki. Sytuacja była poważna, bo nieborak zaniemógł 20 km od linii 

brzegu, dlatego ratunek stanowił kwestię zmobilizowania grona 

znawców z asystą supernowoczesnej technologii. 

 

Pacjent już z daleka dawał rozpaczliwe znaki płetwą. Morski orszak 

żwawo go okrążył. Mrowie facetów synchronicznie buchnęło z 

pontonów w fale oceaniczne w celu udzielenia pierwszej pomocy, 

ewentualnie wsparcia psychicznego. Po chwili śmigłowiec spuścił na 

dół specjalną siatkę o powierzchni kortu tenisowego, na którą delikatnie 
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wsunięto cierpiącego Dominika (w międzyczasie nadano mu imię). Z 

namaszczeniem przemieszczono ładunek na jacht. 

 

Na pokładzie rzesza ekspertów zaczęła się dwoić i troić wokół 

schorowanego: aplikowano mu zastrzyki; pieszczotliwie głaskano; 

dodawano odwagi ciepłymi słowami otuchy; polewano strumieniami 

wody, iżby nie wysechł. Procesja zawróciła o 180°, pognała w kierunku 

lądu, przybiła z wizgiem do kei - tam czekały na Dominika najnowszej 

generacji ambulans, tabun anestezjologów, miejsce w oddziale 

intensywnej terapii. 

 

Linie studia telewizyjnego zablokowały telefony od przejętych widzów. 

Składano Dominikowi życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, 

dotowano tysiące na terapię, nalegano na systematyczne donosy z 

przebiegu kuracji. 

 

Grzesio siedział doszczętnie zrelaksowany, uśmiechnięty od ucha do 

ucha, przejęty obywatelskim duchem bezinteresownego wsparcia. 

Nareszcie pozytywne wiadomości! Aliści nie wypada bez końca być 

negatywnie nastawionym do życia! Należy dać wiarę ludzkiemu 

miłosierdziu! 

 

Ukontentowany, przełączył na kanał 2. 
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Kanał 2 

 

 

Pokazywano reklamy: 

 

 doskonałego mydła, zabijającego ponoć 10 razy więcej bakterii, niż 

każda inna marka na rynku (Grzesio bezzwłocznie zanotował nazwę 

- zakupi nazajutrz z tuzin kostek!); 

 niesamowitego banku, nie przywiązującego w ogóle znaczenia do 

pieniędzy (bo miał miły slogan: „Pieniądze to nie wszystko!”); 

 trzęsącego się pasa, zakładanego na różne części ciała, 

wprowadzającego tkanki w drżenie (co powodowało znaczne straty 

wagi w połączeniu z niemożliwym wręcz przyrostem masy 

mięśniowej - bez opuszczania komfortu fotela, oglądając telewizję z 

piwkiem w ręku); niestety, miano raptem parę tych świetnych 

urządzeń na cały kraj - doradzano pośpiech z decyzją zakupu; 

 rozpuszczalnych tabletek, wzmagających inteligencję i moc po 

zażyciu tylko raz dziennie (jako niezbity dowód pokazywali nawet 

pana, pijącego tę miksturę z rana, a potem wyprzedzającego 

biegiem pędzący pociąg!). 

 

Dywagował nad wibrującym pasem. Aparat stosowało młode, 

szczęśliwe małżeństwo o wyglądzie kulturystów: siedzieli tacy 

dygoczący przed telewizorem, gaworząc beztrosko. Grzesio - 

skończony idiota - wycieńcza swe członki na siłowni, gramoli się na 

góry, morduje organizm dietami, natomiast spece wykoncypowali 

proste rozwiązanie! Technologia, panie! Postęp! 

 

Przerwa promocyjna dobiegła końca, dając miejsce kolejnym 

wiadomościom z kraju. 

 

Śmiertelnie poważna prezenterka informowała o piekielnych upałach, 

doprowadzających do wielu zgonów wśród mieszkańców slumsów. 

Zanotowano 16 przypadków śmiertelnych. Odwodnieni, przegrzani 
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obywatele, chmarami bezczelnie mdleli - wówczas ktoś musiał się 

fatygować, aby ich napoić. 

 

Przedstawiono krótki reportaż, ukazujący skalę bigosu. Spocona ekipa 

filmowa wchodziła do małych - tekturowych lub skonstruowanych z 

czegokolwiek - schronień o powierzchni parunastu metrów 

kwadratowych, służących za domy. W środku siedziały tłumne rodziny 

- zlane potem, wiotkie, nie wyglądające zdrowo. Zmyślnie wojowali z 

ukropem, zakładając mokre prześcieradła na głowę. Niewiele mówili, 

ponieważ ciężko było oddychać. 

 

Nie mogąc zbyt wiele od nich wyciągnąć, grono korespondentów 

poczłapało w okolice okręgowej przychodni, gdzie stały rzędem 

pootwierane na ościerz karetki. Sflaczali, zdemotywowani sanitariusze 

leżeli w różnych pozycjach pod wozami bądź drzewami - gdziekolwiek 

znaleźli kawałek cienia. Narzekali na ogrom roboty, krytykowali 

nieodpowiedzialność ludu: zamiast przyzwoicie nawodnić tkanki czy 

poszukać schronienia, wysychali beznamiętnie na słońcu! Potem oni - 

pielęgniarze - musieli zasuwać w tym ogniu na pomoc! Zaiste sytuacja 

nie do pomyślenia! 

 

Zarząd miasta tłumaczył wymizerowanym masom bezsilność, 

albowiem nikt nie władał mocą modyfikacji pogody, zaś koce 

(magazynowane w tysiącach na wypadek klęsk żywiołowych) nie 

sprawiały wrażenia gustownych podarunków akurat w tym okresie. 

Każdy rozkładał ręce zwalając winę na Słońce, którego wyłączyć nie 

sposób. Doradzano mieszkańcom pić kranówkę, złożyć prośby do 

bogów własnego wyznania, dać innym święty spokój. 

 

Sytuacja wyglądała na beznadziejną, przeto przystało przekaz zręcznie, 

dyplomatycznie zakończyć. Efekt tonujący uzyskano 

wysublimowanymi frazami: „No tak... Tak, tak... No niestety... 

Ojejku... No tak to już jest... Uhm... No to dziękujemy!”. 
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Siedzący przy klimatyzatorze Grzesio kiwał główką. Dumał: „No tak... 

Tak, tak... No niestety... Ojejku... No tak to już jest... Uhm... No to, 

jakie inne wieści?!”. 

 

Spikerka znienacka uległa ożywieniu, jej twarz pojaśniała! 

Przekrzywiając zadzirnie główkę, figlarnym tonem zapowiedziała 

doniesienia z drugiej strony miasta. Tam spiekota doskwierała innym 

rezydentom aglomeracji - naszym milusińskim, czyli pingwinom! (Tak, 

istnieją pingwiny wegetujące w wyższych temperaturach.) Grzesio 

podskoczył z radości, bowiem uwielbiał te czarujące stworzenia; te 

maskoteczki; te cip-cip, tju-tju, pi-pi; te przeurocze, przyjacielskie 

pluszaczki! 

 

Nad plażą, gdzie pingwinki żyły, rozpostarto olbrzymie baldachimy w 

celu zapewnienia chłodu w cieniu. Na piasku roiło się od weterynarzy, 

zoologów, policji, woluntariuszy. W inicjatywie uczestniczyły tłumy 

roześmianych dzieci z pobliskich szkół. Przybyli w sukurs turyści. 

 

Doskonale zorganizowana operacja polegała na początkowym podziale 

pacjentów na grupy według wieku oraz stopnia ryzyka (niskie, średnie, 

wysokie): tym sposobem zapewniono rewelacyjnie efektywną kurację. 

Zbyt odwodnione, wymęczone matki nie mogły karmić potomstwa 

piersią, wobec czego podłączono je do kroplówek, a bobaski pojono 

przez smoczki niesztamponową odżywką. 

 

Grzesio aż bił brawo, oglądając uczni niańczących cierpliwie małe 

pingwinki i śpiewających im kołysanki! Chorzy nad wyraz wycieńczeni 

trafiali do specjalistycznego wozu z pomieszczeniem klimatyzacyjnym 

- tam dochodzili do siebie w niskiej temperaturze, spożywając 

wysokoelektrolitowy płyn. Banda konsyliarzy przeprowadziła rutynową 

kontrolę medyczną każdego członka kolonii. Wywiady lekarskie były 

nierealne, ale badania fizyczne, tudzież osłuchowe, wykonano 

skrupulatnie. 
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Partycypanci akcji „Pomóż 

naszym milusińskim!” brali udział 

w rozkosznych zabawach z 

uskrzydlonymi istotkami: pluski 

przy brzegu, gonitwy po piasku, 

straszenie klaskaniem dla 

dowcipu. Raj na ziemi! 

 

Tymczasem drogi dojazdowe do 

plaży zablokowały korki z 

powodu wielkodusznej reakcji 

mieszkańców miasta: każdy 

chciał być w dowolny sposób 

przydatnym, tedy śpieszył na 

miejsce kampanii, ulegającej 

szybkiej metamorfozie w jeden 

wielki, sielski festyn! 

 

Ukojony doniesieniami, pełen optymizmu na przyszłość, ufny we 

wspaniałomyślność bliźnich, Grzesio wyłączył telewizor. Po dniu 

pełnym frustracji w pracy i gonitwy donikąd, przepełniły go spokój z 

beztroską. 

 

Mając wiele problemów doczesnych, najłatwiejszym fortelem jest 

zagłębienie się po uszy w nie swoich kanałach - na przykład 

telewizyjnych. Relaksacja murowana! 

 

Pod jednym warunkiem: nie wolno myśleć... 
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Kanały 

 
Kanał pierwszy, drugi, siaki... 

Program suty, wieloraki. 

Po dniu męki i zmagania 

Cały wieczór oglądania! 

 

Filmy, plotki, musicale, 

Reportaże i seriale; 

Sport, talentów lansowanie, 

Hity, newsy, w totka granie. 

 

Troski na bok - odprężenie, 

Frajda, relaks, zapomnienie. 

LCD na ścianie nowy - 

Ja globalny, a nie wsiowy! 

 

Podajemy wiadomości, 

Które źródłem są mądrości. 

TV uczy i zabawia - 

Światopogląd wam wyrabia! 
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Dolar nagle idzie w górę; 

Poseł Jan ma nową furę; 

W Tokio - wczoraj - było parnie; 

Złoto stoi bardzo marnie; 

 

Bruce Lee ciągle popularny; 

Najmodniejszy kolor: czarny; 

Koniak dobry na żylaki; 

Brat Pitt czeka na bliźniaki; 

 

Nowy Fiat uwagi godny; 

W Rosji waciak znowy modny; 

Nie noś skarpet, bo szkodliwe; 

Psy jamniki są leniwe. 

 

Podajemy informacje, 

By wzbogacić naszą nację. 

Wiedzy bramy otwieramy, 

Horyzonty pogłębiamy! 
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Miss World ponoć bardzo mądra; 

Paweł z „Klanu” stracił jądra; 

James Bond skoczył z dużej wieży; 

Papież wątpi w sens pacierzy; 

 

Mecz przegrała Barcelona; 

Najmądrzejszy ptak to wrona; 

Wszechświat nie jest nieskończony; 

Jakiś doktor miał 3 żony; 

 

Na Alasce śnieg topnieje; 

Batman wcale nie istnieje; 

Porno na prostatę zdrowe; 

Doda nosi buty nowe. 

 

   Podajemy wam tematy 

   Na rozmowy i debaty. 

   Bez nas życie wasze marne: 

   Bezsensowne i banalne! 
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Tu wypadek, tam strzelali; 

Ci dawali, tamci brali; 

Ten jest cacy, tamten bebe; 

To dla niego, to dla ciebie. 

 

Jesteś w niebie! Jesteś w piekle! 

Miłuj pokój! Walcz zaciekle! 

Wydaj szybko! Kupuj żwawo! 

Patrz na lewo! Patrz na prawo! 

 

Baczność! Słuchaj! W nic nie wnikaj! 

Siadaj! Zamilcz! Nie myśl! Znikaj! 

Hokus-pokus: nie bądź sobą - 

Już nie żyjesz - jam jest tobą! 

 

   Nadajemy nieprzerwanie - 

   Takie ludu pożądanie. 

   Dodajemy więc pomału 

   Coraz więcej im kanałów! 
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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. 

 

 

http://grzesiopolak.com/

