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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. 
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Grzesio został niedawno zamieszany w wirtualną awanturę 

blogowiczów. Poszło o kary cielesne dla dzieci. Gdyby nie separacja 

polemistów internetowymi kablami, doszłoby niechybnie do 

mordobicia z rozlewem krwi. 

 

Wścibił nos w zażartą dyskusję ponieważ zauważył (o zgrozo!), że 

istnieją ludzie popierający grzmocenie malusińskich celem „wpojenia 

moresu”, „zdyscyplinowania”, „przykręcenia śruby” itd. Wychwalano 

klapsy, podobno nieszkodliwe i wysoce korzystne. Uderzanie otwartą 

ręką ponoć rozgrzesza rozjuszonego rodzica, który mógłby zastosować 

konkretniejszą przemoc (ciosy kułakiem, kopy butem, okładanie łopatą, 

rąbanie siekierą), ale poprzestał na lekkim chlastaniu, właściwie 

dotykaniu, wręcz masażu. 

 

Klasyfikacja tłuczenia podopiecznych na usprawiedliwioną oraz 

bardziej bestialską przypominała wyjaśnienia zboczeńców, 

przyłapanych z nieletnią ofiarą: „Używamy wyłącznie batów lub 

łańcuchów, sporadycznie kneblujemy mordki, wyjątkowo wykręcamy 

kończyny, rzadko przypiekamy skóry pochodnią, a już wcale nie 

wbijajamy gwoździ w oczy! Wszak nie należymy do sadystów!”. 

 

Tym samym Grzesio poprosił o prawidłową interpretację szczypania 

(względnie trzepania) pupek koleżanek z pracy - przecież ich nie 

gwałcił! Raptem dla hecy zaczepiał! Nawet okazjonalne pociągnięcie za 

majteczki czy demonstracja penisa nie powinny wzbudzać sprzeciwów, 

skoro nie doszło do stosunku. 

 

Globalniejsi interlokutorzy prychali z pogardą na władze szwedzkie, 

lokujące starych w pierdlu za najmniejszy przejaw użycia siły wobec 

potomstwa. „Za pogrożenie paluszkiem wsadzają za kraty, przeczuleni 

kretyni!” - prawili zwolennicy prawa pięści. Cóż, nawiązywali do 

populacji cywilizowanej, od dekad eliminującej barbarzyńców z 

otoczenia. 
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Ostra wymiana zdań przywołała przykre wspomnienie...  

 

Kiedy mieszkał z piecioletnim synkiem w hotelu przyszpitalnym, 

wydarzyło się nieszczęście. Pewnego weekendu pełnił dyżur. Jak 

zwykle, zabierał Jacka ze sobą z każdym wezwaniem na oddział. 

Brzdąc nie narzekał - siostry rozpieszczały go totalnie karmiąc 

ciasteczkami, huśtając na kolankach, rysując obrazki, snując 

pogawędki. Grzesio także uwielbiał układ, umożliwiający na wyrwanie 

niejednej pielęgniarki, zatroskanej losem samotnego ojca, porzuconego 

notabene przez niewdzięczną żonę (numer wypalał bez pudła). 

 

W przerwie pomiędzy lekarskimi interwencjami Jacek zapragnął 

pohasać na podwórku (internet i gry komputerowe nie zdominowały 

jeszcze rynku, więc smarkacze lubiły zażywać świeżego powietrza, 

rosnąc przy okazji na schwał). Dostał pozwolenie pod warunkiem nie 
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opuszczania terenu wielkiego drzewa, stojącego przed głównym 

wejściem. 

 

Po kwadransie Grzesio otrzymał telefon z izby przyjęć. Wyleciał z 

zamiarem zabrania dziecka po drodze, a zobaczył jeno szeleszczące 

liście! Szukał panicznie zguby wśród konarów, pomiędzy okolicznymi 

budynkami, przy basenie, w świetlicy - wszystko na marne! Nicpoń nie 

uszanował umowy - prysnął w siną dal! W końcu, po długim okresie 

nerwowej bieganiny, ujrzał Jacka, który nagle wychynął niczym z 

podziemi. Okazało się, że polazł na zwiady do jadłodajni, wszędobylska 

natura, zapominając kompletnie o obowiązkach papy! 

 

Sfrustrowany Grzesio zionął gniewem. Po powrocie do domu 

wywrzeszczał kazanie na temat klinicznej profesji, uwypuklając 

kontrast pomiędzy dolą umierających pacjentów a wizytacją durnej pani 

Frani z kuchni. Eksplikował znaczenie uczciwego zarobkowania na 

chleb tudzież groźbę wywalenia z roboty za niefrasobliwość. Tak czy 

siak, czekać znaczy czekać - nie łazikować po kantynach! 

 

Rozjuszony własną oracją, porwał buczącego huncwota za ramię, 

odprowadził pod przymusem do pokoju, zaś w przelocie... wymierzył 

dwa zamaszyste klapsy w tyłek (podrzucające drobne ciałko w górę). 

Zatrzasnął za nim drzwi i padł rozwścieczony na fotel. 

 

Nigdy przedtem nie uderzył syna... 

 

Zza ściany dobiegało stłumione kwilenie. Czasami następowała cisza, 

ale na króciutko - łkanie rozbrzmiewało ponownie, przenikając całą 

rzeczywistość, drążąc do szpiku kości... Zamiast radosnej krzątaniny 

przedszkolaka - tupotu nóżek, naiwnych pytań, próśb o soczek - dom 

spowiła niewymowna rozpacz. 

 

Coś mi zrobił, tatusiu? Dlaczego, powiedz mi? 

 

Nie zjadł kolacji, nie wziął kąpieli, nie założył piżamki, nie przyniósł 

bajeczki do poczytania - wymęczony zasnął... 
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W drugim pokoju, z policzkami wilgotnymi od łez, pokonany własnym 

kunsztem interwencyjnym, siedział dorosły mężczyzna... Przed jego 

oczami śmigały sceny z przeszłości - kolejne przewinienia, za które 

obrywał lania. Zawsze identyczna procedura: selekcja pasa (łaskawie 

zezwalano mu wskazać narzędzie do szlachtowania); decyzja co do 

ilości razów (wzmagająca napięcie); przewieszenie przez oparcie 

krzesła; ściągnięcie spodni; wykonanie wyroku; ból (mniejszy lub 

większy, w zależności od wkurzenia egzekutora). Atmosfera rodem z 

publicznych chłost. 

 

Pamiętał kilmat trwogi, gniew rodziców, swój płacz. Pamiętał skórzane 

paski, czerwone pręgi na pośladkach, schematyczne ślubowanie 

poprawy. Pamiętał chęć odwetu, bowiem regularnie odnosił wrażenie 

niesłuszności nagany. 

 

Pamiętał wszystko, oprócz jednego: za co? 

 

No właśnie... 

 

W odpowiednim kontekście wystarcza sekundy, by zrozumieć ogrom... 

Oczekiwał od niedorostka racjonalizmu typowego dla kompetentnych 

facetów. Jacek, z uwagi na fach ojca, miał niby porzucić rozbrajającą 

fantazję i niespokojną ciekawość na rzecz ćwiczenia roztropności. 

Grzesio spędził sześć lat na studiach, aby przygotować się do 

konfrontacji świata medycznego, a wciąż popełniał błędy, co nie 

przeszkadzało jednak spraniu o niebo słabszego chłopczyka za 

analogiczne niedociągnięcia. 

 

Pan doktor wykazał niewiarygodną dalekowzroczność, fundując 

potomkowi niezmazalne ewokacje cierpienia plus bezsilności, ale zero 

konstruktywnej edukacji - zaiste, doświadczenie wykrzywiające 

dojrzewającą psychikę na resztę życia. 
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Na paluszkach wkradł się do sypialenki Jacka. 

 

Na łóżeczku majaczyła skulona figurka w pogniecionych, kolorowych 

ciuszkach. Brudne stópki, włoski w nieładzie, półotwarta buzia, 

spuchnięta twarzyczka, zmoczona poduszka - ilustracja tryumfu 

wdrożonych technik wychowawczych. Natężenie emocjonalne sceny 

powaliłoby na kolana Herkulesa. 

 

Przykrył starganą kruszynkę kołderką (udekorowaną w samochodziki - 

razem wybrali), po czym położył się obok. Długo patrzał na szkraba, 

dla którego skoczyłby w ogień bez mrugnięcia powieką. Pochylił się 

nad tą ukochaną główką i, wstrząsany szlochem, wyszeptał: „Syneczku 

najdroższy... Przebacz tacie, bo głupi... Przysięgam tobie, że już nigdy 

nie podniosę na ciebie ręki, nigdy na ciebie nie krzyknę... Nigdy więcej 

nie ukaram ciebie zabraniając tego, co dzieci robią... Przysięgam tobie, 

wiesz?”. 

 

Malec wyczuł obecność Grzesia przez sen - wpełzł na niego, zacisnął 

ramionka wokół ojcowskiego torsa, nie puścił do rana. 

 



Bić albo nie bić? grzesiopolak.com 
 

7 

Miłość automatycznie instruuje, zastępując tony podręczników. W 

momencie podjęcia decyzji przestrzegania trzech prostych reguł, czyli 

kształtowania syna bez aplikacji prymitywnych, gadzich metod w 

postaci: 

 

1. tłuczenia, 

2. wrzeszczenia, 

3. szantażów, 

 

doznał tajemniczego spokoju, zaś wyobraźnia sama podsuwała 

alternatywne posunięcia dydaktyczne. 

 

Oto parę przykładów... 

 

Jacek zabazgrał ściany mazakiem - namalował kulfoniastych ludzików 

wśród krzywych i dysproporcjonalnie mniejszych chałupek. Piękna 

kompozycja została wpierw wychwalona, zwłaszcza abstrakcyjność 

ujęcia. Po początkowym entuzjazmie, tata nagle posmutniał... 

Oświadczył, że władze szpitalne, jak dostrzegą kreację, wykopią ich z 

rezydencji, zatem przystoi mur doprowadzić do stanu pierwotnego, 

zanim wylądują na ulicy pod kartonami. 

 

Przerażeni nie na żarty, razem szorowali - przez okrągłą godzinę - aż 

ostatnia kreseczka flamastra zniknęła. Monotonna babranina. 

Wieczorkiem, jak przystało na samców po ciężkiej i wpieniającej 

robocie, zwymyślali cholerną administrację, zjedli obfitą kolację, 

oglądnęli film o komandosach w akcji, poszli do wyr chrapać. 

 

Od tamtej pory żadne nowe bohomazy nie pojawiły się na ścianach. 
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Innego dnia, w trakcie zakupów, Jacek wziął z półki szklaną kuleczkę, 

aby pokręcić nią w palcach. Normalna sprawa - fąfel testował towar. 

Wszelako Grzesio przyuważył, że po niepozornych igraszkach 

zabaweczka wylądowała w kieszeni cwaniaczka! Ordynarna kradzież! 

 

Nie dając znać o wykryciu przekrętu, cichaczem zamienił parę słów z 

menadżerem supermarketu. Zasugerował mianowicie inscenizację... 

nalotu na syna-rabusia! Personel placówki, przypuszczalnie znudzony 

rutyniarstwem, nie tylko przyklasnął idei, ale i przejawił wyjątkowy 

rozmach. W rezultacie, po przeskanowaniu sprawunków przy kasie, 

urwisa otoczyło czterech ochroniarzy. Przetrzepali mu portki, 

wygrzebali łup na światło dzienne, przywołali posiłki przez 

krótkofalówkę. Zszokowany Jacek mniemał, że najgorsza burza minęła, 

ale zasadniczo się mylił, ponieważ zza rogu wymaszerowało... dwóch 

czarnych policjantów! Bez zwłoki zaczęli spisywać dane rzezimieszka, 

który (becząc już wniebogłosy) dukał: „Jaaa-cuuuś!!! Ja mieszkam z 

tatuu-sieeem, w szpitaaa-luuu!!!”.  

 



Bić albo nie bić? grzesiopolak.com 
 

9 

Nastąpiło zamieszanie: brzęknęły kajdanki; błysnął flesz; padł rozkaz 

odeskortowania łotrzyka do murzyńskiego aresztu. Jacek oplótł 

grzesiową nogę niczym ośmiornica - gdyby chcieli go odczepić, 

musieliby przytaszczyć kilofy. Rozdzierająco przyrzekał odstąpienia od 

złodziejskich praktyk. 

 

Tysiąc wykładów nie wywołałoby zbliżonego efektu, natomiast ojciec - 

mimochodem - awansował do rangi wybawiciela (w miejsce klasycznej 

roli oskarżyciela). Nie dziwota, iż latorośl stanowiła później okaz 

uczciwości o kalibrze Marii Teresy. 

 

Kiedyś Jacek zapragnął pojechać na urodziny kolegi, co Grzesio z 

zagwarantował opłacić. Niefortunnie, młodzieniec zapomniał 

zarezerwować bilet lotniczy z wyprzedzeniem - przeoczenie, 

podwyższające cenę podróży trzykrotnie. Tymczasem papa ani nie 

zabronił imprezki, ani nie odstąpił od obietnicy sponsoringu, z 

zastrzeżeniem utrzymania kosztów na oryginalnym poziomie. Wskutek 

tego chłopak zasuwał tysiąc dwieście kilometrów autobusem: 

dwugodzinny skok stał się całodobową eskapadą (w jedną stronę). 

Teoretycznie, nikt nie poniósł strat, lecz bezkonfliktowe wychowanie 

znowuż zwyciężyło, nieprawdaż? 

 

Osobnicy, niezmordowanie tłumaczący konieczność łojenia 

przychówka, udowadniają tylko swoje kompleksy: nie potrafiąc 

wdrożyć inteligentniejszej polityki umoralniającej, wszczynają rozróbę. 

Rezygnują z trzeźwego ogarnięcia sytuacji dla galopady po 

najmniejszej linii oporu, której potem bronią prześmiesznymi 

argumentami. 

 

Oto kilka punktów do roztrząśnięcia (dla fanów hodowania czeladki 

pod pręgierzem): 
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 Do którego roku 

życia dziecka warto 

dawać klapsy? 

 

 Jaka jest 

dopuszczalna siła 

pozytywnie 

motywującego klapsa 

(w niutonach)? 

 

 Zdefiniujmy słabo, 

średnio oraz wysoce 

owocną sesję 

rezonerską (w 

klapsach na minutę). 

 

 Czy zastąpienie 

klapsów pasem 

skórzanym obiecuje 

lepsze szanse na 

wpojenie 

wymarzonych 

walorów w 

karconego? 

 

 Uzgodnijmy wskaźnik skuteczności manta poprzez określenie 

zadowalającej amplitudy lamentu maleństwa (w hercach). 

 

Odstąpmy od filozoficznych dywagacji! Śmiało sprecyzujmy naukowe 

współczynniki efektywności dowalania niepełnoletnim! 

 

Bić albo nie bić? Średniowieczny, bzdurny dylemat! Przemoc jest 

przemocą, przestępstwo przestępstwem, zaś idota - niestety - pozostanie 

idiotą. 
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Wcinali ciacha, popijając kawusią. Na tle intensywnie 

pomarańczowego nieba, iluminowanego zachodzącym słońcem, migotały 

rozmazane konturki żaglówek. Spozierali w dal odprężeni, zagłębieni w 

konteplacjach. 

Optymalna chwila na wyznania... 

- Jacek? - zagaił Grzesio, trochę lękliwie. 

- Co? 

- Pamiętasz, kiedy urzędowaliśmy na kwaterze lekarskiej? 

- Jasne! Wszystko pamiętam! 

O rany... Grzesio poczuł tremę. 

- Chcę cię przeprosić... - kontynuował żałośnie. - Za tamto lanie... Do 

teraz miotają mną wyrzuty sumienia... 

Jacek wytrzeszczył gały. 

- Jakie lanie?! Nic nie pamiętam! Ty mi dałeś lanie?! To niemożliwe! 

Lata konsekwencji szczodrobliwie wynagrodziły sponiewieranego 

winą ojca: syn zapomniał... Osiągnął cel, którego nawet nie zakładał. 

Tym razem łzy, które napłynęły do gardła, były łzami szczęścia. 

- Nie... nic... Oglądaj żagłowki. 

- Ale opowiedz mi o tym laniu! 

- Nie ma sensu, wierz mi. Oglądaj żaglówki. 


