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Trudno obecnie znaleźć osobę, którą porywałaby nauka. Doświadczenie 

sugeruje, że poniekąd przyjemne zajęcie przyswajania wiedzy jest 

jednak mordęgą. 

 

Znany obeserwator Grzesio duma: dlaczego? 

 

Lata szkolne należały do przyjemnego okresu życia: zero administracji 

domowej, niewiele godzin spędzonych w budzie, masa spotkań 

towarzyskich w ramach programu edukacyjnego (potańcówki, wypady 

na łono natury, imprezy sportowe, interesujące sztuki w teatrze), co 

chwila długie wakacje - bezpłatny raj na ziemi w nagrodę za absorbcję 

mądrości z podręczników. 

 

Z czasem sytuacja ulegała powolnej metamorfozie, ponieważ 

wymagania gimnazjum przytłaczały ilością zadań domowych tudzież 

lektur do przeczytania. Im bliżej matury, tym więcej stresów, 

pośpiechu, paniki, złożeczeń, wygrażania piąstkami belfrom. Z 

tajemniczych otchłani wychynął nieznośny rygor, przygważdżający 

człowieka akurat wtedy, gdy pragnął robić coś zupełnie innego niż to, 

czego żądali nauczyciele. 

 

Słowem, w licealistów wpajano przekonanie o niezbędności dyscypliny 

w celu osiągnięcia sukcesu (niezależnie od definicji „sukcesu”, w 

zasadzie enigmatycznego - wręcz filozoficznego - pojęcia). Gwoli 

praktykowania moresu narzucano zakresy („od strony 156 do 231”), 

pułapy („nie mniej niż 60%”) terminy („do tego dnia”), cykle („1 klasa, 

2 klasa itd.”; „1 kwartał, 2 kwartał itd.”), kary dla buńczucznych 

(„dopytka”; „oblanie”; „wylanie”). W sielankę kształceniową wkradł 

się element koszarowego reżimu, podobno niesamowicie korzystnego 

dla zwiększenia chłonności mózgu, tymczasem systematycznie 

wypierającego koncentrację na esencji materiału w imię przestrzegania 

systemowych zasad. Nie co jest istotne, ale kiedy i za co, panie! 

 

Faza akademicka uśmierciła resztki miłości do erudycji. Biedne żaki 

zarywały noce, aby tylko zaliczyć egzamin następnego dnia, 

zakrapiając zwycięstwo ilością alkoholu wystarczającą do zabicia 
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nosorożca. Ponadto etanol pozwalał na swobodne wyrażenie opinii o 

beznadziejności studenckiego losu plus wypłukanie z pamięci dopiero 

co wyuczonych detali. 

 

Uniwersytet (akademia medyczna w Grzesia przypadku) to miejsce 

albo dla twardzieli z mocną głową, albo niekwestionujących niczego 

kujonów, bowiem pośrednie odmiany ludzkie odpadają w 

przedbiegach. Indywiduum, mające czelność kwestionować ważkość 

przerabiania tego czy tamtego, zostanie niechybnie wyszydzone 

zarówno przez profesorów, jak i kolegów, następnie zmiecione z 

uczelnianego podwórka. Zadaje pytania, debil jeden! Niech na 

detektywistykę zaiwania, wstrętny wścibinos! 

 

Po 4 do 6 latach intensywnego maglowania, kadet otrzymuje certyfikat 

do powieszenia na ścianie, legalizujący wykonywanie zawodu w danej 

dziedzinie. 

 

Nadchodzi okres stażu - okazja doszlifowania, względnie 

pragmatycznej demonstracji, wyuczonego fachu. 

 

Ostatnie zdanie jest bujdą na resorach, do czego wrócimy za momencik. 

 

Ostatnio Grzesio wymęczył dodatkowy dyplom. Przeczytał parę 

tomiszczy, sfabrykowanych przez rzeszę ekspertów; omal nie umarł z 

wycieńczenia na 4-godzinnym teście; w epilogu dopuszczono go do 2-

dniowego egzaminu praktycznego. 

 

Lekarz z 2 dekadami etatu szpitalnego za pazuchą umie dostrzec 

stopień racjonalności analogicznych, treserskich przedsięwzięć. 

Zacznijmy od zawartości niby klinicznych lektur, sensu stricto 

stanowiących kompilację zasad uniformistycznych postępowań 

medycznych, przeplatanych listami przepisów organizacyjnych w 

obrębie służby zdrowia. Zaiste baza materiałowa dla aspiranta na 

eskulapa armijnego - wojna obfituje w wozy wyładowane jęczącymi 

rannymi, więc perfekcyjny harmonogram akcji w jednostce polowej 

urasta do rangi kardynalnej: błyskawiczna klasyfikacja 
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poszkodowanych (do operacji; pod kroplówę; na później; do grobu); 

ekonomiczność interwencji chirurgicznej; unikanie czczych zabiegów; 

taśmowe pobłogosławienie dogorywujących. 

 

Z drugiej strony, Grzesio wylądował w sytuacji nieporęcznej w trakcie 

sprawdzianu praktycznego, widząc młodszych od siebie egzaminatorów 

nie potrafiących, na przykład, zaprezentować prawidłowego założenia 

kleszczy za zatrzymaną główkę płodu przy porodzie pośladkowym. 

Zaoszczędził im mąk pańskich, wynikających z nieotrzaskania, 

pokazując profesjonalne wykonanie zadania. Głupia sprawa: kto 

weryfikuje kogo umiejętności? 

 

Najlepsze opisy nie pobiją empirii... 

 

 
 

Reasumując, dostał nowy glejt za odtworzenie danych teoretycznych, 

które wyparowały z głowy po paru tygodniach, przy okazji afiszując 

swą sprawność manualną, nabytą w toku kariery zawodowej, 
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nieosiągniętą jeszcze przez osobników cenzurujących z kolei jego 

biegłość. Casus doprawdy groteskowy.  

 

Przypomniał sobie parę faktów: 

 

1. Częste obiekcje studentów dotyczące sensu nauczania pewnych 

przedmiotów lub bloków materiałowych (np. szczególiki reakcji 

biochemicznych, potrzebne położnikowi w robocie tak bardzo, jak 

rozeznanie w rodzajach płetw stosowanych przez nurków 

głębokomorskich). 

 

2. Permanentne zmęczenie, rozdrażnienie bądź poglądy wyrażające 

zrezygnowanie. Nocne balangi, niewątpliwie, wpływały na 

kondycję fizyczną kursantów, jednakże nie powinny same z siebie 

rozjątrzać depresyjnych wizji. 

 

3. Natychmiastowe zapominanie świeżych wiadomości - 

bezapelacyjnie dziw nad dziwy, skoro wszyscy pożądali wiedzy z 

całego serca. 

 

4. Bezużyteczność ogromu informacji, wtłaczanych w młode czerepy 

przez lata. Manifestacja rozdźwięku pomiędzy obowiązkowym 

materiałem oświatowym a realiami następuje po inicjacji pracy w 

branży. 

 

Powyższe sensacje podważają sens aktualnej machiny dydaktycznej, 

produkującej... No właśnie: produkującej kogo? 

 

Pośrednia odpowiedź tkwi w kolejnej obserwacji. Mianowicie medycy-

nowicjusze chronicznie stronią od nauki propagowanej przez typków o 

grzesiowym charakterze. Z uwagi na przeprowadzenie tysięcy procedur 

chirurgicznych, Grzesio nie zalicza się do ciżby przeciętnych 

konowałów - o nie! Ujawni sztuczki, chwyty, skróty; pokaże (na żywej 

istocie!) nietuzinkowe metody, redukujące krwawienie podczas 

operacji; przedłoży oryginalne działania prewencyjne, zapobiegające 

powikłaniom pozabiegowym. 
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Będąc istotą dobroduszną, łaknie przekazać swe doświadczenie 

potomnym, zaś oni kręcą łebkami z niedowierzaniem, robią ryjki w 

dzióbek, mrugają oczkami na znak dezaprobaty! „W książce inaczej 

piszą. Pani profesor odmiennie pytluje. Nie tak skrypt sprawę 

przedstawia.”. 

 

Zaraz, zaraz, kochani! Źle wam mówią, dzieciaki! Patrzajta ino - cież 

moja technika jest piękna, logiczna! Pacjenty zadowolone, bez bólu! 

Zero komplikacji! Porównajcież z klientami wypatroszonymi w 

akademickim fasonie - sposępniali, anemiczni, z darciem w trzewiach! 

Przyznajcież obiektywnie! 

 

„Eee... Niby racja, ale... Ale my musimy zaliczyć, to znaczy przytoczyć 

dogmy z literatury obligatoryjnej.” 

 

Aha: oficjalne publikacje napawają zaufaniem, wieszczą słuszność, bez 

względu na prawdę. 

 

Zinstytucjonalizowana edukacja - od klasy 1 - utożsamia dyscyplinę z 

aforystycznym powodzeniem w życiu, narzucając ryzy godne ćwiczeń 

poligonowych. Grzesio zatem zadaje światu pytanie: od kiedy szczęście 

może być wyegzekwowane jedynie pod przymusem? 

 

Presja zabija frajdę, owocując w zamian... ślepą karnością. 

 

Antyczny model kształcenia pod pręgierzem generuje podwładnych 

doskonałych, wytrenowanych w posłuszeństwie, akceptujących każdy 

tekst ochrzczony mianem autorytatywnego za pewnik, protestujących 

alternatywne rozwiązania, denerwujących innych sztywnością 

poglądową. Miarą pomyślności są awanse ze szczebla na szczebel, 

przypieczętowane nagrodą w postaci sukcesywnych pokwitowań - 

perfekcyjna taktyka podtrzymująca błędne, systemowe koło. Seryjny 

wypiek żołnierzy. 

 

Stwierdźmy śmiało: szkoła to praca, a w zasadzie etatowcy w trakcie 

instruktażu, stąd absencja uciechy z nauki. Marzenia zdolnych i 
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kreatywnych spala się na popiół w krematorium racjonalizacji: tutaj, na 

farmie eksterminatorów innowacyjności, dojrzewają strażnicy utartych 

struktur. 

 

Wygrywa ten, kto podoła bystremu zakodowaniu oraz odtworzeniu 

maksimum danych wedle spreparowanej matrycy - człowiek-

magnetofon, legendarny kujon. Ćwiczenia konceptualne mają 

wyznaczone limity: nikt nie pyta o opcje, lecz o rozwiązanie w 

granicach podanych parametrów. Kto słyszał o nauczycielu, 

formułującym kwestię w sposób następujący: „Nasz podręcznik 

przytacza ‘xyz’. Proszę podsunąć inną drogę ku osiągnięciu 

deklasujących wyników.”. Przytoczona propozycja dyktowałaby 

kreatywność, czyli selekcję pionierów poprzez odstąpienie od programu 

kopiowania ad nauseam odwiecznych schematów. 

 

Wyłącznie tworzenie przyniesie słodką satysfakcję, z kolei 

rygorystyczna replikacja zadręczy młody mózg. Do sztuk należy 

odróżnienie edukacji od du-ka-cji: pierwszy termin podszeptuje 

wsparcie ku suwerennemu rozkwitowi, otworzenie przestrzeni dla 

nieskrępowanej aktywności umysłowej, katalizę odkryć drogą wolnej 

wymiany płodów myślenia; druga - grzesiowa - definicja rekomenduje 

promowanie potworów potrafiących tępawo wydukać podsunięte 

komunały, zażarcie bronić wytartych frazesów, w konsekwencji 

reklamować stereotypowość, w tragicznym końcu wykładać 

szablonowość. 

 

Nie dziwota, że w narybku społeczeństwa rośnie awersja do farm 

dukaczy, obdzierających awangardowe dusze z upojenia 

komponowaniem nowego. Ludzie utuczeni na przeciętności mylą trend 

ucieczki od agregatów edukacyjnych z lenistwem bądź próżnością, 

chociaż sami od dawien dawna spoczywali na laurach 

bezproduktywności, usiłując wmówić pozostałym korzyści płynące z 

dukania. 

 

Bezsporną rozrywkę sprawia nauka sprzężona z naszymi pasjami. Czyż 

nie potwierdzą tego panie, zatopione w pozycjach na temat aranżacji 
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kwiatowych albo panowie, zaangażowani w kółka modelarzy 

samolotów? Wszakże migiem wchaniamy wiedzę z dziedzin naszego 

zainteresowania, nieprawdaż? Dlaczegoż więc zmuszamy dzieci do 

czegoś, czego osobiście nienawidzimy? 

 

Talent analizy sytuacyjnej z perspektywy nadchodzi z wiekiem. 

Tragizm świata polega na, mówiąc delikatnie, niechęci czy obawach 

starszych obywateli do transformacji status quo. Grzesio twierdzi, iż 

korzenie mentalnej inercji seniorów tkwią głównie w indoktrynacji - 

głębokiej wierze w skuteczność magla oświatowego, poprzez który 

sami przeszli. „My tyż to robiliśma, to i ty dymaj!”.  

 

 
 

Wysłał syna do szkoły z przesłaniem: naucz się uczyć, ale nie spętaj 

równocześnie wyobraźni łańcuchami oklepanych poglądów. Istnieją 

podstawowe informacje, nieodzowne dla każdego: jak czytać, jak 

liczyć, gdzie znaleźć źródła wiedzy. Reszta jest kwestią spontanicznego 

rozkwitu predylekcji. 
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Rzecznicy więdnącego obecnie porządku dukania powinni w te pędy 

zmodyfikować platformy opiniotwórcze, bowiem zaznają przebudzenia 

w rączką w nocniczku. Brzdące potrafią zawładnąć alfabetem z asystą 

tabletów, po czym wleźć na witryny faktycznie intensyfikujące 

myślenie - w przeciągu paru tygodni zakasują starych elokwencją. 

Proszę odpalić dowloną wyszukiwarkę, wydziobać na klawiaturce 

słowo TEDx, potem posłuchać, co niezawisłe ludziska mają do 

powiedzenia. Opadnięcie kopary do piwnicy murowane. 

 

Och, nie znamy angielskiego? Doprawdy, nie ma potrzeby wyjazdu na 

kurs na Maltę za ponad 20 tysięcy euro, co nasi milusińscy już pojmują. 

Za chwilę zagaworzą w narzeczu rodzicom nieznanym. 

 

Grzesio miał okazję oglądnąć 40-minutowy dokument o kryminaliście z 

USA. Faceta przydybano za mierne przekroczenie, wsadzono do ciupy 

na 2 wiosny. Tam, w więziennym zaciszu, gość począł wertować 

albumy o antykach, odkrywając w sobie miłość do srebrnych arcydzieł: 

naczyń, figurek, zegarów. Biżuterię olewał z niewyjaśnionego powodu - 

prawdopodobnie nie lubiał broszek, kolczyków, innych dupereli. 

 

Przeorał kilkaset książek na temat, sporządził skrupulatnie notatki. Po 

wypuszczeniu na światło dzienne, odwiedzał galerie, siedział na 

aukcjach, śledził magazyny, analizował ogłoszenia, poznał sieć 

antykwariuszy. Ponadto począł intensywnie ćwiczyć na siłowni, jadł 

zdrowe rzeczy, zbalansował harmonogram dnia (praca, aktywność 

fizyczna, edukacja, wypoczynek). Po długich miesiącach władał 

orientację kto i gdzie kumuluje obiekty jego pożądania. Pieczołowicie 

obserwował rezydencje prywatne, opracowując niesztamponowe 

metody włamań. Działał w pojedynkę - nikt nie miał pojęcia o zakusach 

złoczyńcy. 

 

Robotę realizował sprawnie, nie pozostawiając żadnych śladów, 

kradnąc selektywnie najwartościowsze okazy, zostawiając marne buble 

w spokoju. Złota, pieniędzy oraz elektroniki nie tykał. Upłynniał łupy 

zanim właściciele zorientowali się w zgubie, zatrzymując w swojej 
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kolekcji najukochańsze cacuszka. Przecież był hobbystą, niezależnie od 

złodziejskiej natury. 

 

Setki policjantów - uzbrojonych w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, 

dysponujących tłumem kapusiów, zaciągającycych języka od ekspertów 

nie lada - demonstrowało bezsilność. Kombinowali tradycyjnie 

mniemając, że powstał następny syndykat z powiązaniami w mafii, 

urzędach bezpieczeństwa, firmach instalujących alarmy, kim tam 

jeszcze. Dopadli go dopiero po latach. Nie mogli uwierzyć w 

egzystencję pojedyńczego rabusia, stojącego za kupą niewyjaśninych 

przestępstw. 

 

Niebanalny amator srebra trafiłby za kraty na wieki. Na szczęście FBI 

pośpieszyło z pomocą, ofiarując geniuszowi, niczym capo di tutti capi, 

biznes nie do odrzucenia: wolność za posadę w szeregach obrońców 

prawa. Od tamtego czasu pracuje w imię dobra społeczeństwa, ciesząc 

się renomą speca nie z tej ziemi w kręgach kryminologów. Równolegle 

praktykuje żyłkę zbieracką, budując fortunę na uczciwym handlu 

srebrnymi reliktami. 

 

Hasło „Wolna edukacja dla wszystkich!” jest atawizmem, apelującym 

do przeświadczenia o tajemniczych mocach przeciwdziałających 

nabywaniu wiedzy, tym samym podżegającym odruchy liberalne („Nie 

bendom mnie tutej psyzywac ciem-mnym!”). Stąd kiełkuje następne 

przekonanie o niezbędności zuniformizowanej maszyny do wtłaczania 

w głowy standardowych mądrości, by obywatele podciągnęli reputację 

do statusu wyedukowanych. Tymczasem niegodziwiec z Ameryki 

nabywał kwalifikacji właśnie w niewoli, bez nauczyciela przy boku, 

zaprzeczając wyświechtanym zapatrywaniom. 

 

By żądaniom mas stało się zadość, burżuazja (warstwa oświecona w 

systemie nieskażonym przymusem, przeto dysponująca 

dalekowzrocznością) wykoncypowała fabryki przyszłych pracowników, 

zwane szkołami. Ergo: zamiast trenować w korporacjach, tresura ma 

miejsce wcześniej. Za darmo - bez kosztów poniesionych przez szefów 

koncernów. 
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Grzesio nie zawróci Wisły kijem - świat ulegnie samoistnym 

przeobrażeniom, co już widać gołym okiem. Miliony absolwentów po 

du-ka-cji nie umieją namierzyć zatrudnienia. No cóż: system ulega 

zmianom zbyt szybko, przeganiając o wieki przystosowanie du-ka-

cyjne. Bezrobotni, typowo, podnoszą wrzask, organizując protesty 

przeciwko niesprawiedliwości, wytykając oskarżycielskie palce, grożąc 

rewolucją. Nic nie wkórają, ponieważ wybrali ścieżynkę du-ka-cji - 

trudno dzięciołom wyszperać zajęcie w postępowej cywilizacji. 

 

Jeżeli masz dzieci uważaj, co im doradzisz. Pamiętaj: dukacze wyginą. 

 

Pamiętamy jegomościa, który opuścił koledż, albowiem zapałał 

miłością do idei własnej firmy? Taki przeciętniak w okularkach, 

skromny, wcale nie przystojny. Firma - bodajże - Microsoft czy coś... 

 

„Przypadki tego rodzaju zdarzają się raz na milion, panie mądraliński!” 

 

Nooo... No tak: bo tylko jeden na milion próbuje, panie Dukacz. 

 

 

 

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/

