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WSTĘPNIAK 
Przyglądając się różnym epokom jesteśmy w stanie wskazać przynajmniej kilka wyzwań,  

z którymi musiał mierzyć się człowiek w konkretnym okresie historycznym. Również czasy 

nam współczesne nie są pozbawione jakichś konkretnych wyzwań. Często poszukujemy ich 

w rozwoju technologii, optymalizowaniu naszego życia zawodowego, a niejednokrotnie 

kluczowych wyzwań ludzkości upatrujemy w medycynie i szeroko pojętej dziedzinie ochrony 

naszego zdrowia.  

Jednak zupełnie niedocenianym, a zarazem jednym z największych wyzwań współczesnego 

świata wydaje się być zachęcenie ludzi do podjęcia refleksji nad własnym stylem życia. 

Niektórym może wydawać się to tak banalnie proste, że w ogóle nie traktują tej kwestii jako 

jakiekolwiek wyzwanie. Jednak w czasach choćby pogłębiającej się cyfrozy (uzależnienia od 

technologii cyfrowych i treści, które są tam wytwarzane) bagatelizowanie problemu braku 

refleksji nad modelem naszego życia, nieuchronnie może doprowadzić do upadku cywilizacji, 

jaką dzisiaj znamy.  

Z punktu widzenia chrześcijanina, na pierwszy plan wysuwa się tu problem kształtowania 

sumienia każdej osoby. Tylko bowiem właściwie uformowane sumienie, które odróżni dobro 

od zła będzie służyło pogłębionej refleksji nad własnym życiem. Dzisiaj ta refleksja musi 

rozpocząć się od dokładnego przyjrzenia się temu, co świat „sprzedaje” nam pod pozorem 

przyjemnego i kolorowego stylu życia. Szczególnie młode pokolenie musi uważniej próbować 

odróżnić to, co jest tylko ułudą szczęścia od tego, co jest tym jedynym i prawdziwym 

szczęściem.  

Głosem zachęcającym do wskazanej refleksji ma być ten lipcowy numer SIEJMY. Zapraszam 

do lektury! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       yjemy w świecie nieograniczonych możliwości i coraz szybszego postępu 
technologicznego, który sprawił, że obecna rzeczywistość bardzo różni się od tej, którą 
znaliśmy jeszcze 10 lat temu.  Świecie, w którym za pomocą mediów społecznościowych 
każdy może pokazywać szerokiemu gronu odbiorców nawet najbardziej prywatne aspekty 
swojego życia. Wielu ludzi korzysta z tej możliwości do tego stopnia, że niektórych 
momentów nie potrafią już oni przeżywać „na żywo”, ważniejsze staje się bowiem zdanie 
internetowym fanom bezpośredniej relacji z poszczególnych wydarzeń. 

Nasz świat w ciągu ostatnich lat skurczył się do wyjątkowo małych rozmiarów. Kiedyś 
ludzie ograniczeni byli do swoich małych społeczności i niezależnie od tego, jak duże były 
ich aspiracje, ciężko było im uciec od oczekiwań i ocen najbliższego otoczenia. Teraz na 
wyciągnięcie ręki mają wirtualnych znajomych z podobnymi pasjami oraz osoby które nie 
kryją się ze swoimi poglądami, problemami i niecodziennymi pomysłami na życie. Ułatwiony 
jest dostęp do inspiracji, ale również szkodliwe poglądy, postawy i ideologie są na 
wyciągnięcie ręki.  

Nasz świat staje się więc coraz bardziej przesiąknięty kiczem. Milan Kundera w książce 
„Nieznośna lekkość bytu” pisał o idei Wielkiego Marszu, który jawił się jako wielką 
manifestacją w obronie praw człowieka i pięknych idea, a ostatecznie stał się jedynie kpiną 
ociekającą hollywoodzkim blichtrem. Obecnie dzieje się tak z wieloma ideami, które miały 
być piękne i proste. Manifesty mówiące o godności człowieka, równości i tolerancji 
sprowadzone zostają do parad równości, gloryfikowania wygodnego życia oraz 
rozpowszechniania informacji, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością.  

Nasz świat składa się z tak dużej liczby indywidualistów, jakiej nie znała być może żadna  
z poprzednich epok. A może zawsze było podobnie, tylko uświadomiliśmy to sobie dzięki 
powszechnemu dostępowi do Internetu. Pewne jest jednak to, że w tym społeczeństwie 
indywidualistów każdy zdaje się mówić to samo. Bardzo trudno znaleźć w nim inny głos. 
Głos, który stanowiłby być może jedyny przejaw rozsądku i prawdy. 



 

        porównaniu z inicjatywami feministek i kobiet o lewicowych poglądach, 

konserwatywne kobiety wypadają dość blado. Osób czynnie udzielających się  

w mediach jest zaledwie kilka. Skąd wynika tak niska aktywność prawicowych kobiet 

w polityce i mediach? Z badań społecznych wynika, że z prawicą i wartościami 

konserwatywnymi sympatyzują przede wszystkim mężczyźni, w tym głównie ci  

w przedziale wiekowym 18-29. Czyżby kobiety nie ufały prawicy? Może przyczyna 

tkwi w zupełnie inaczej pojmowanej przez nie własnej roli? Może konserwatywne 

kobiety są obecne w przestrzeni publicznej, ale nie mają takiej siły przebicia, jak ich 

koleżanki po lewej stronie?  

Możemy zadawać na ten temat wiele pytań, ale niska aktywność katolickich  

i konserwatywnych kobiet jest faktem.  

Gdzie się podziały konserwatywne kobiety i jak sprawić, by ich głos zaistniał  

w przestrzeni publicznej? Czy to, że konserwatywne kobiety stoją w cieniu, może 

stanowić powód do niepokoju?  

W swoim tekście szukam katoliczek i konserwatystki, których głos jest mimo 

wszystko publicznie słyszalny. Zastanawiam się także, dlaczego jest ich tak mało  

i gdzie podziała się reszta. 

 

 



 

 

 

 
sfałszowane 

mleko 
PIOTR ZIEMECKI 



Obserwując uważnie otaczającą nas rzeczywistość możemy 

zaobserwować coraz większą pustkę duchową, którą ludzie 

starają się zapełniać rozmaitymi zamiennikami. Krocząc  

w coraz to nowsze projekty nowej i wspaniałej rzeczywistości 

próbujemy na przemian wmawiać sobie, że świat duchowy 

albo nie ma znaczenia, albo odgrywa kluczową rolę – jednak 

tylko w naszej indywidualności. Niezwykle trudne musi zatem 

być dla nas uświadomienie sobie, że doczesność (docelowo) 

nie ma nam nic do zaoferowania. Nic poza ulotną 

przyjemnością i ułudą szczęścia, gdyż to nie dla doczesności 

zostaliśmy stworzeni, ale dla życia wiecznego. Przyobleczona 

jednak wieloma barwami tego świata, bardzo łatwo łapie nas 

w swoje sidła. Ostatecznie, musi jednak okazać się, że zamiast 

duchowego pokarmu dającego życie wieczne otrzymujemy 

„sfałszowane mleko” – nieprawdziwe szczęście i chwilową 

przyjemność, za którymi kryje się tylko pustka.  

 

Świat, w którym żyjemy nieustannie próbuje nas ze sobą zaprzyjaźnić. Niestety 

bardzo wielu z nas, zwykle nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swoich 

wyborów, wpada w sidła doczesności. Już Święty Jakub Apostoł pisał w swoim 

liście: 

 

Jeżeli ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, 

staje się nieprzyjacielem Boga.  

List Św. Jakuba Apostoła 4, 4 

 

Przesadne przywiązanie do wszystkiego, co doczesne (pieniądze, władza, 

popularność, wygoda codzienności, kariera…), które Apostoł nazywa 

„przyjaźnią” z tym światem, musi prowadzić do oderwania się od tego, co 

Boskie.  



Przedstawiany dziś w tak wielu miejscach model przyjemnego i kolorowego 

życia to najczęściej właśnie obraz przyjaźni z doczesnością, przy 

równoczesnym odwróceniu się od Pana Boga. Ułuda szczęścia, w której sidła 

wpada coraz więcej osób jest w istocie – używając jakubowego określenia – 

stawaniem się nieprzyjacielem Boga. Tylko bowiem w Panu Bogu – w Jego 

nieskończoności i odwieczności – możemy odnaleźć prawdziwą szczęśliwość. 

W niezabrudzonej fałszem rzeczywistości tylko Pan Bóg może być źródłem  

i ciągłym dawcą nieskończonej „przyjemności” i nieblaknącego „koloru”  

w naszym życiu – życiu wiecznym, w którym przyjemność i koloryt osiągają 

idealny stan nazywany przez największych myślicieli Kościoła (od Św. 

Augustyna, przez Św. Tomasza) prawdziwym szczęściem.  

Wizja ziemskiego (czynnego) oczekiwania na prawdziwą szczęśliwość, która 

będzie trwała wiecznie w naszej docelowej relacji z Panem Bogiem jest często 

trudna do zaakceptowania. Świat, w którym żyjemy unika bowiem wszystkiego, 

co nieprzyjemne i wyblakłe, a przecież chrześcijańska droga do szczęścia 

zakłada element cierpienia. Wizja rzeczywistości, która w istocie nie jest żadną 

realnością, a jedynie kreowanym „nowym wspaniałym światem” nie znosi 

smutku i cierpienia, które naturalnie muszą występować w prawdziwym 

świecie. We wspomnianym już Liście Św. Jakuba Apostoła, również w tym 

kontekście Apostoł naucza: 

 

Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie! 

Śmiech wasz niech się obróci w smutek,  

a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed 

Panem, a wywyższy was.  

List Św. Jakuba Apostoła 4, 9-10 

 

To w pewnym sensie wskazówka, która wbrew pozorom nie nakazuje podjęcia 

przez wszystkich ludzi skrajnej ascezy i wyrażania nieustannego lamentu (gdyż 

trzeba ją jednak czytać w kontekście całościowego przekazu Dobrej Nowiny 

zawartej w Nowym Testamencie), ale skłania do gruntownej refleksji nad 

marnością tego świata i swoją własną nędzą. Nędzą naszych grzechów  

i słabości, które tak często, zamiast wykorzeniać z pełną bezwzględnością, 

„pielęgnujemy” lub – mając na celu ich ujarzmienie – staramy się toczyć debatę 



z tym, co jawnie złe. Święty Jakub przypomina, że winniśmy się raczej smucić  

i płakać, bo gdy będzie to skutkiem zdania sobie sprawy z naszej nędzy  

i małości, to przybliży nas to do Pana Boga. W pokorze i uniżeniu człowiek 

przybliża się do Boga.  

Zagłuszanie lamentu nad własnymi ułomnościami, którego dopuszcza się 

dzisiejszy świat w przekazie pełnym kultu przyjemności i kolorytu jest jedną  

z większych krzywd zadanych szczególnie młodym ludziom. Młodzież bowiem 

nie ma wystarczająco dobrze ukształtowanych sumień, aby móc z łatwością  

i odpowiednią szybkością rozróżnić dobro od zakamuflowanego zła. 

Zagłuszanie zatem wszystkiego tego, co doprowadzić by mogło do refleksji nad 

swoimi słabościami, oddala nas od Pana Boga i w rzeczywistości pozostawia  

w naszej uniżoności na zawsze. Tylko Pan Bóg może nas wywyższyć do życia 

wiecznego w nieskończonej szczęśliwości. Jednak wbrew pozorom ignorancja 

nie tyle pozostawi nas w jakimś ziemskim status quo, ale zwyczajnie nas zgubi. 

Piekło istnieje. Brak naszego lamentu – tu na ziemi, nad własnymi grzechami – 

ostatecznie oddali nas od Boga na wieczność.  

Co zatem możemy zrobić, aby ustrzec się przed zmanipulowaniem i odnaleźć 

prawdziwy cel i sens naszego życia? Jak dostrzec tę prawdziwą radość, która 

może towarzyszyć nam na drodze do szczęścia, i która będzie rzeczywista – 

która nie będzie ułudą pełną spełnieniem doczesnych przyjemności? Jak dążyć 

do światłości wiecznej, a nie do kolorowości świata doczesnego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpowiedzi udziela nam między innymi rybak – Piotr Apostoł, pierwszy papież, 

który do chrześcijan z Azji Mniejszej pisał: 

 

Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp 

i udawanie, zazdrość i wszelkie obmowy, jak 

niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie 

duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście 

dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu.  

Pierwszy List Św. Piotra Apostoła 2, 1-2  

 

Droga do zbawienia to odrzucenie wszelkiego zła i szczere pragnienie Prawdy. 

Przede wszystkim musimy więc odrzucić to, co wskazuje nam jako zło nasze 

właściwie ukształtowane i niezagłuszone sumienie. Oczywiście nie zrobi się to 

automatycznie – bez naszego udziału. Dopiero zagłębianie się w Słowo Boże, 

refleksja nad Tradycją i nauczaniem Magisterium Kościoła, a nade wszystko 

osobowa(!) relacja z Panem Bogiem jest w stanie kształtować nasze sumienie 

w dobrym kierunku. Im z większą łatwością będziemy potrafili wskazać to, co 

złe, a równocześnie – im z większą trudnością zdołamy ten wewnętrzny głos 

zagłuszyć, tym szybciej wkroczymy na drogę odrzucenia wszelkiego zła. 

Oczywiście nie będzie to oznaczało braku potknięć i swoistej bezgrzeszności. 

Tu na ziemi często upadamy. Najważniejsze jest jednak, aby upadki te zdarzały 

się na tej jednej jedynej Drodze, która staje się coraz bardziej prosta. Na tej 

Drodze podążamy wezwani do dwóch rzeczy – wzięcia swojego krzyża  

i zaparcia się samego siebie. Podnosząc się z upadków „chwytamy rękę 

Pasterza” i idziemy dalej. Tylko tak rozumiane odrzucanie wszelkiego zła może 

prowadzić nas do szczęścia.  

 

 

 

 



Święty Piotr zwraca również uwagę na 

pragnienie „duchowego, niesfałszowanego 

mleka”. Te intrygujące słowa Apostoła będące 

jednym z najciekawszych określeń Nowego 

Testamentu wskazują nam to, czego mamy 

rzeczywiście pragnąć. Jak podpowiada nam 

przypis Biblii Tysiąclecia, jest to zapewne urywek 

starochrześcijańskiej liturgii chrzcielnej, gdzie 

„Mlekiem” dla nowo ochrzczonych jest Chrystus, 

dostępny w słowie Bożym i sakramentach 

Kościoła.  

Czy dziś te słowa Apostoła Piotra nie wydają się 

być wyjątkowo aktualne? Zastanówmy się przez 

chwilę, jak często dzisiejszy świat, w przekazie 

pełnym kolorowości sprzedaje nam właśnie 

„sfałszowane mleko”. Od reklam produktów 

codziennego użytku, po tanią (a nawet 

górnolotną) rozrywkę, jesteśmy bombardowani 

przekazem, w którym najistotniejszym 

zmartwieniem – szczególnie młodych osób – ma 

być troska o samospełnienie i osiągnięcie 

przyjemności. Wszystko to w absolutnie 

zmanipulowany sposób nazywa się 

„szczęściem”, które z tym prawdziwym często 

nie ma nawet odrobiny wspólnego. Z kolei 

prawdziwie Boski i piękny kolor życia 

zastępowany jest kolorowością, która w postaci 

symbolicznie wywróconej i okrojonej tęczy, pod 

hasłami zniewolenia nazywanego „wolnością” 

nie tylko eliminuje w nas pragnienie Prawdy,  

ale również wstawia w zamian fałszywe 

pragnienie będące w istocie piekielnym 

pożądaniem. Budzimy się w świecie, w którym 

pragnienie „niesfałszowanego mleka” jest 

wykorzeniane. Polega to na wypaczeniu nie 

tylko samego pragnienia, ale również na 

podważeniu samego celu, którego pragniemy, a 



nawet otwarcia dyskusji o zaletach już „sfałszowanego mleka”. Niezgodę na 

grzech zastąpiła tolerancja. Tolerancję zastąpi(ła?) akceptacja.  

Czy jesteśmy jeszcze w stanie zakończyć naszą „przyjaźń ze światem” i wreszcie 

zacząć dbać o to, co wieczne? Czy potrafimy jeszcze uświadomić sobie nędzę 

własnych grzechów i szczerze nad nią zapłakać? Czy na półce pełnej 

kolorowych i smacznych podróbek jesteśmy w stanie odnaleźć głęboko ukryte 

„duchowe, niesfałszowane mleko”?  

Pewnym jest to, że dostaliśmy na to czas. Nasze życie doczesne jest drogą, 

która może zaprowadzić nas do szczęścia. W pewnym sensie wszystko jest  

w naszych rękach. Wystarczy odrzucić chwilowe przyjemności i dostrzec, że za 

kolorową farbą kryje się często nędza naszych grzechów. Czy w tak 

potrzebnym wielu z nas „lamencie” mamy siebie lub innych potępiać? Nie! 

Naczelną zasadą musi być zawsze przykazanie miłości – do siebie i do drugiej 

osoby. Musimy po prostu starać się przejść tę drogę uważnie. ▪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINIKA MELLER 

ŚWIAT 
bez wad i bez dzieci 



 

 

Stanowisko filozoficzne, zgodnie z którym 

płodzenie potomstwa jest niewłaściwe  

z punktu widzenia moralności, to 

antynatalizm. Osobom popierającym ten 

pogląd nie chodzi jednak o zapewnienie 

sobie wygodnego życia. Ich podejście nie 

wynika także z niechęci do dzieci, a raczej 

z przekonania, że ludzka egzystencja 

pełna jest bólu i cierpienia, w związku  

z czym powołanie nowego człowieka na 

świat i skazanie go na przeżywanie tej 

udręki to zachowanie niegodziwe. 

Filozofia ta nie jest wcale wymysłem XXI 

wieku. Podobne tezy obecne były na 

świecie od zarania dziejów, a swoje 

źródło mają w poglądach starożytnych 

sekt gnostyckich. Ich przejawy znaleźć 

można także w buddyzmie oraz 

niektórych herezjach chrześcijańskich. 

Manichejczycy uważali na przykład, że 

spłodzenie dziecka oznacza uwięzienie 

duszy w złej materii. Prokreacja miała być 

według nich narzędziem złego boga, 

demiurga, za pomocą którego boski 

element uwięziony jest w materii  

i powoduje przez to cierpienie. 

Poglądy antynatalistów przekształcały się 

na przestrzeni dziejów, a do ich grona 

przyłączali się kolejni myśliciele, także ci 

dwudziestowieczni i współcześni. 

Zgodnie z ich założeniem, „nie istnieje 

moralny obowiązek stworzenia dziecka 

nawet, jeśli mielibyśmy pewność, że 

będzie szczęśliwe. Istnieje natomiast 

moralny obowiązek niestworzenia 

dziecka, jeśli moglibyśmy przewidzieć, że 

będzie nieszczęśliwe”. David Benatar, 

Lepiej nie być? 

 



południowoafrykański filozof, który pełni 

funkcję profesora i kierownika wydziału 

filozofii Uniwersytetu Kapsztadzkiego,  

w swojej wydanej w 2006 roku  

książce „Better Never to Have Been” 

przedstawiającej filozoficzne uzasadnienie 

antynatalizmu stwierdza, że z asymetrii 

bólu i przyjemności wynika, że najzwyczajniej 

nie „opłaca się” przyjść na świat. 

Największe zagrożenie planety 

Antynataliści przedstawiają trzy podstawowe 

argumenty, które przekonać mają 

społeczeństwo, że nie powinno się 

powoływać na świat nowych istnień. 

Istotą pierwszego jest podkreślanie 

obecności cierpienia w życiu każdej istoty 

ludzkiej. Zdrowy człowiek wyposażony w 

sprawny układ nerwowy w ciągu swojego 

życia na pewno odczuwał będzie ból 

fizyczny, a nie uniknie również cierpienia 

egzystencjalnego, którego źródłem jest 

lęk przed śmiercią towarzyszący mu przez 

cały czas jej ziemskiej drogi. Drugi 

argument odnosi się do niepewnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sytuacji gospodarczo-ekonomiczno-

ekologicznej. Antynataliści obawiają się, 

że nowe pokolenia doświadczą kolejnej 

wojny, będą musiały walczyć o surowce 

naturalne, których z czasem zacznie 

brakować, a na to wszystko nałoży się 

jeszcze pogarszający stan naszej planety 

spowodowany postępującymi zmianami 

klimatycznymi. Warunki życia ludzkości 

będą stawały się więc coraz gorsze, co 

spotęguje ogólne cierpienie jednostek. 

Zgodnie z trzecim argumentem wymarcie 

rodzaju ludzkiego leży w interesie całej 

planety. Ludzie odpowiadają przecież za 

cierpienie zwierząt, które skazują na 

śmierć w celu pozyskiwania mięsa, innych 

produktów i prowadzenia eksperymentów 

naukowych. Antynataliści podkreślają, że 

człowiek jest tylko jednym z gatunków 

żyjących na Ziemi i nie można mu 

przypisywać żadnej wyższości nad innymi 

istotami. Krzywda wyrządzana przez ludzi 

zwierzętom jest moralnie zła,  

a największą korzyścią dla wszystkich 
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mieszkańców naszej planety byłoby, 

gdyby rasa ludzka po prostu wyginęła. 

Podobne argumenty wielu wyznawców 

omawianego nurtu filozoficznego 

przekonują do przejścia na dietę 

wegetariańską albo wegańską. 

Antynatalisów przeraża także skala 

zniszczeń, jakie ludzkość wyrządza 

środowisku naturalnemu. Dla 

zobrazowania tych szkód często 

przywołują oni statystyki pokazujące, jaką 

ilość dwutlenku węgla wyprodukuje 

każdy człowiek od chwili narodzin do 

śmierci, ile detergentów wytworzy i ile 

ton plastiku po sobie zostawi. Rachunki te 

mają raz jeszcze dobitnie udowodnić, że 

każda decyzja o posiadaniu kolejnego 

dziecka będzie miała destrukcyjne skutki 

dla całego ekosystemu.  

Istnieją nawet środowiska popierające 

pomysł całkowitego wymarcia rodzaju 

ludzkiego (Voluntary Human Extinction 

Movement, czyli Ruch na rzecz 

dobrowolnego wymarcia ludzkości). 

Zgodnie z koncepcją tej amerykańskiej 

organizacji antynatalistycznej i ekologicznej, 

ludzkość miałaby samodzielnie doprowadzić 

do swojej zagłady poprzez stosowanie 

antykoncepcji lub dobrowolną 

sterylizację. Zdaniem zwolenników tego 

projektu nawet jeśli ostatnie pokolenie 

żyjące na Ziemi odczuwałoby pewien 

dyskomfort psychiczny spowodowany 

świadomością, że wszelkie starania ich 

przodków poszły na marne, a zatem 

doświadczyłoby cierpienia, którego 

przecież antynataliści swoim potomkom 

pragną oszczędzić, korzyści wynikające  

z tej sytuacji dla całej planety byłyby 

bardzo duże, warto zatem zgodzić się na 

takie poświęcenie. Tego rodzaju poglądy 

są jednak traktowane z dużą dozą 

sceptycyzmu nawet przez wielu 

członków ruchu antynatalistycznego. 

Argumenty antynatalistów to nie tylko 

kalkulacja korzyści wynikających  

z ograniczenia liczby ludności  

i podkreślanie tego, jak bardzo 

egoistycznym gatunkiem jest człowiek – 

to także piętnowanie konsumpcyjnego 

stylu życia. Przedstawiciele omawianego 

nurtu zwracają uwagę, że dla wielu 

dorosłych płodzenie dzieci jest wyłącznie 

spełnieniem kolejnej zachcianki. 

Posiadanie potomka jest dla niektórych 

rodziców tym samym, co zaadoptowanie 

nowego zwierzaka, albo wypełnieniem 

kolejnego punktu na liście planów, 

następującego po osiągnięciu pewnego 

punktu kariery zawodowej i kupieniu 

własnego mieszkania. Jeden z bardziej 

znanych wyznawców antynatalizmu, 

pochodzący z Indii Raphael Samuel  

w jednym ze swoich postów 

opublikowanych na Facebooku napisał: 

„Twoi rodzice 

posiadają cię zamiast 

zabawki czy psa.” 

Samuel w 2019 roku zasłynął pozwaniem 

swoich rodziców za to, że ci powołali go 

na świat bez jego zgody. Jak sam twierdzi, 

zrobił to nie ze względu na nienawiść 

żywioną do ojca i matki, ale dlatego żeby 



świat usłyszał więcej na temat 

wyznawanej przez niego filozofii. Wielu 

zwolenników tezy o niemoralności 

posiadania potomstwa przyznaje, że do 

podobnych poglądów przekonało ich 

posiadanie własnych dzieci, a dokładniej 

patrzenie na ich cierpienie, zmaganie  

z dorastaniem i bezsilność. Inni, ci 

bezdzietni, szczycą się tym, że dzięki 

podjęciu takiej a nie innej decyzji obce są 

im teraz typowe problemy rodziców, jak 

na przykład zmienianie pieluch, ciągły 

bałagan i ograniczone finanse. 

Antynataliści z jednej strony piętnują więc 

postawy nadmierne egoistyczne, z drugiej 

jednak sami zdają się dążyć do 

wygodnego, bezproblemowego życia.  

Przywołane argumenty na poparcie tezy 

zgodnie z którą posiadanie potomstwa 

jest błędem, mogą wzbudzać 

przekonanie, że osoby popierające tego 

rodzaju poglądy żywią wobec dzieci 

szczególną nienawiść. To jednak 

nieprawda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antynataliści podkreślają często, że 

powoływanie na świat nowych istnień 

jest niemoralne także dlatego, że wielu 

porzuconych i osieroconych maluchów 

czeka na adopcję. Dlatego 

najrozsądniejsza, zarówno z punktu 

widzenia planety, jak i osób, które czują 

powołanie do rodzicielstwa (a jego 

istnienia zwolennicy antynatalizmu wcale 

nie negują) byłaby decyzja o przyjęciu na 

wychowanie dzieci, które potrzebują 

opieki, zamiast płodzenia własnych. 

Droga donikąd 

W poglądach zwolenników tezy  

o niemoralności posiadania potomstwa 

można dostrzec szczerą troskę o pewne 

kwestie. Problem polega jednak na tym, 

że skierowana jest ona w niewłaściwym 

kierunku i wypływa ze wzbudzającej wiele 

wątpliwości podstawy filozoficznej.   

W opinii większości antynatalistów celem 

życia człowieka jest uniknięcie cierpienia. 

Ból i lęk egzystencjalny mają być dla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jednostki czymś tak przerażającym, że 

lepsze byłoby nawet nieistnienie. Nie jest 

przy tym ważne, że człowiek w ciągu 

życia doświadcza także pięknych 

momentów – zdaniem antynatalistów 

pozytywnych przeżyć jest tak niewiele, że 

zdecydowanie nie przeważą one szali 

człowieczej udręki. 

To przeświadczenie o bezmiernej pustce 

ludzkiego życia jest czymś z gruntu 

niechrześcijańskim. Niewiele ma też 

wspólnego z nauką o przyrodzonej 

godności człowieka i z przekonaniem, że 

wartość ma każde ludzkie życie. Wręcz 

przeciwnie, człowiek zdaje się być 

pozbawiony wszelkiej godności, skoro, 

zdaniem zwolenników antynatalizmu, 

lepiej byłoby, gdyby nie istniał. 

Pozbawione sensu jest życie człowieka, 

któremu wiedzie się względnie dobrze, 

skoro także i on zmaga się z lękiem przed 

śmiercią, a co dopiero jednostek chorych, 

upośledzonych, starych i nienarodzonych 

dzieci. 

Tu pojawia się kolejny problem: 

członkowie ruchu antynatalistycznego 

nie kryją się z tym, że jedną z dróg do 

urzeczywistniania ich postulatów może 

być powszechnie akceptowane prawo do 

aborcji. Wspomniany już David Benatar 

twierdzi, że aby istota zaistniała nie tylko 

w sensie fizycznym, ale i moralnym, musi 

pojawić się u niej świadomość, co 

następuje około dwudziestego ósmego-

trzydziestego tygodnia ciąży. Jego 

zdaniem nie byłoby więc nic złego  

w zabiciu dziecka przed tym etapem 

rozwoju.  Co więcej, wielu antynatalistów 

piętnuje rodziców, którzy decydują się na 

posiadanie potomstwa mimo trudnej 

sytuacji finansowej. Podobne podejście 

może prowadzić do akceptacji na szeroką 

skalę aborcji przeprowadzanej  

z tak zwanych powodów społeczno-

ekonomicznych i zabijania zdrowych 

dzieci, których szanse na życie na 

„akceptowalnym poziomie” niektórzy 

mogą uznać za ograniczone już na starcie. 

Tak pesymistyczne spojrzenie na los 

człowieka może wydać się przerażające. 

Żeby je zrozumieć, warto jednak zdać 

sobie sprawę, że wypływa ono z czysto 

ateistycznego przekonania, zgodnie  

z którym nie istnieje ani nieśmiertelna 

dusza, ani żadna istota wyższa, ani  

też jakakolwiek rzeczywistość po  

śmierci. W pewnym sensie postawa 

antynatalistów jest logicznie sensowna,  

w końcu zgodnie z ich światopoglądem 

ziemska egzystencja jest tylko drogą 

pomiędzy jedną nicością a drugą. 

Cierpienie, które nie pomaga wzrastać  

w człowieczeństwie – bo po co wzrastać, 

skoro i tak cała ludzkość pogrąży się  

w otchłani – nie ma sensu, a życie pełne 

niepotrzebnego bólu rzeczywiście musi 

być prawdziwą udręką. Filozofia, z której 

wypływa przekonanie, że niemoralne jest 

powoływanie na świat nowych istnień to 

tylko jeden z przejawów tej ponurej wizji 

świata. Nie jest jednak wykluczone, że 

przyszłość przyniesie ze sobą jeszcze inne 

ideologie oparte na koncepcji świata bez 

Boga, który to świat - co widać na 

powyższym przykładzie - jest wyjątkowo 

pusty i niepokojący. ▪  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABRYSIA GÓŹDŹ 



 

Kiedy próbowałam w myślach wymienić znane mi kobiety, które 

działają w środowiskach konserwatywnych i katolickich, przyszło 

mi na myśl raptem kilka nazwisk. Obecne w mediach 

przedstawicielki środowisk konserwatywnych działają głównie  

w ruchach obrony życia. Jedną z najbardziej znanych 

reprezentantek tych inicjatyw jest Kaja Godek – pełnomocnik 

Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” w 2013 i 2015 

roku oraz inicjatorka projektu „Zatrzymaj Aborcję”, pod którym 

zebrano 830 tysięcy podpisów.  

Swego czasu głośno było o konserwatywnej publicystyce Joannie 

Najfeld, która w 2011 roku wygrała proces z proaborcyjną polityk 

Wandą Nowicką i udowodniła, że Nowicka jest opłacana przez 

producentów środków antykoncepcyjnych i aborcyjnych.   

W środowisku dziennikarskim z kolei znana jest Weronika 

Kostrzewa (dawniej Zaguła), która na swoim kanale na YouTube 

często porusza tematy światopoglądowe – np. prawo do życia dla 

nienarodzonych dzieci. Wśród aktywistek i katolickich działaczy 

społecznych można znaleźć także Magdalenę Korzekwę-Kaliszuk – 

psycholog, prawnik, publicystkę, analityk, swego czasu działającą  

w inicjatywie CitizenGo. Jest bardzo aktywna w mediach 

społecznościowych, gdzie najczęściej porusza tematykę pro-life.  



 

Konserwatywne i katolickie poglądy 

wyznaje także publicystka Agata 

Puścikowska, która często pisze na temat 

rodzin wielodzietnych.  

Dlaczego w przestrzeni publicznej jest tak 

mała reprezentacja konserwatywnych 

kobiet? Przyczyny mogą być różne,  

a pierwsza z nich to zwyczajne 

niezainteresowanie polityką. Taka postawa 

wiąże się z przekonaniem, że polityka jest 

czymś odległym i najlepiej zostawić ją  

w rękach mężczyzn.  

Kolejnym z powodów może być fakt,  

że kobiety wyznające katolickie  

i konserwatywne poglądy wyrastają  

w określonych wartościach. Wysoko w ich 

hierarchii stoi małżeństwo i rodzina, a co za 

tym idzie – związane z nimi obowiązki. Ten 

obszar staje się dla konserwatywnych Polek 

terenem, na którym „rządzą”. Jako że na 

piedestale stawiają inne wartości, 

działalność społeczna i polityczna zostaje  

w tyle.  

Być może konserwatywne Polki boją się 

ostracyzmu społecznego. W ostatnich 

latach obserwujemy płynący z mediów silny 

przekaz lewicowo-liberalny. Społeczeństwo 

się antagonizuje i coraz bardziej przypomina 

dwa walczące ze sobą plemiona.  

 

W hierarchii wartości 

konserwatywnych 

kobiet wysoko  

stoi małżeństwo  

i rodzina, a co za  

tym idzie – związane  

z nimi obowiązki. 



Ludzi, którzy przyznają się do konserwatywnych poglądów często 

spotyka hejt w ich środowiskach. Nie każdy jest odporny 

psychicznie. Znacznie łatwiej jest się wycofać niż bronić mało 

popularnych poglądów. Aktywizm społeczny wymaga wielkiej 

odwagi, którą nie każdy posiada.  

Czy kiedykolwiek nastąpi przełom? Czy katoliczki i konserwatystki 

„wyjdą na barykady”? Czy zmobilizują się, by odważnie bronić 

swoich wartości w przestrzeni publicznej? Nie jest to wykluczone, 

bo rośnie młode pokolenie, które coraz odważniej opowiada się za 

„opcją na prawo”. ▪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#czy coś 

Instagramie? 
się świeci na 

DOMINIKA MELLER 



to aplikacja na tyle nowa, że nawet niektórzy 

dwudziestoparolatkowie nie są na bieżąco ze wszystkimi jej 

funkcjami i nie rozumieją w pełni jej istoty. Dla wielu medium to jest 

idealną przestrzenią do chwalenia się swoim życiem przed 

znajomymi, a w najlepszym wypadku źródłem czystej rozrywki. Dla 

jeszcze innych – prostą drogą do marnowania czasu, zwłaszcza że 

przeglądanie pięknych zdjęć pojawiających się przed oczami 

użytkownika w miarę przesuwania palcem po ekranie zapewnia 

przypływ dopaminy, który na długie godziny może powstrzymać 

przed zabraniem się do wypełniania jakichkolwiek obowiązków 

nawet osobę z wyjątkową siłą woli. Coraz częściej jednak Instagram 

wykorzystywany jest do czegoś więcej: niektórym zastępuje blogi, 

przedsiębiorcy za jego pośrednictwem szukają klientów dla swoich 

produktów, dla innych staje się on z kolei wygodnym narzędziem do 

wyrażania opinii na różne tematy. Warto przyjrzeć się dokładnie 

temu, jakie treści można znaleźć na tej platformie. Czy młody katolik 

może traktować Instagrama jako przestrzeń do ewangelizacji, źródło 

życiowych inspiracji, a może jest to jedno z tych „miejsc” w sieci, 

którego lepiej unikać? 

#PASJA NIE NA POKAZ 

Nowicjusz zauważy od razu, że na Instagramie roi się od zdjęć pięknych 

celebrytek, które z łóżka zdają się wstawać w pełnym makijażu, pań 

domu chwalących się swoimi zawsze błyszczącymi kuchniami oraz 

szalonych podróżników, którzy każdy kolejny tydzień rozpoczynają  

w innym egzotycznym miejscu świata. Oglądanie takich treści często 

stwarza w obserwatorze przekonanie, że jego własne życie musi być 

wyjątkowo nieudane, skoro on sam pochwalić się może jedynie kawą  

w biurze w szary, poniedziałkowy poranek. Wpada on wówczas  

 



w pułapkę złudzenia, że wszystkie te piękne obrazki publikowane w sieci 

są w stu procentach zgodne z rzeczywistością. To jednak nieprawda – 

każdy użytkownik Internetu może samodzielnie decydować o tym, które 

aspekty swojej codzienności pokaże, a które zachowa dla siebie. Warto 

jednak pamiętać, że działa to w obie strony, decyzja dotyczy także treści 

oglądanych, a nie tylko publikowanych – Instagram dla biernego 

obserwatora jest więc takim, jakim on sam go sobie stworzy. Jeśli tylko 

odpowiednio wybierze się obserwowanych twórców, można trafić na 

wiele interesujących i inspirujących myśli.  

Po wyeliminowaniu kont niewnoszących nic wartościowego do świata 

mediów społecznościowych można zauważyć, że Instagrama tworzy 

szerokie grono osób, które uczą swoich odbiorców zachwycania się 

także tymi zwyczajnymi aspektami codzienności. Publikowanie zdjęć 

porannej kawy z mądrym opisem może wzbudzać lekceważący uśmiech 

na twarzy, a oglądanie zdjęć z kolejnego weekendowego wyjazdu nad 

morze z czasem staje się nudne, jednak takie treści każdego  

z użytkowników Instagrama zainspirować mogą do zauważenia miłych 

chwil także i w jego życiu. Wielu twórców apeluje do swoich 

obserwatorów o porzucenie dążenia do perfekcjonizmu za wszelką cenę 

i do odpuszczania pewnych kwestii. Obecne wszędzie zdjęcia idealnie 

wystylizowanych modelek w pięknej scenerii zwykły źle wpływać na 

samoocenę wielu odbiorców. Instagrama zalał więc nowy trend – 

pokazywanie, że powszechnie podziwiane osoby również mają wzloty  

i upadki. Często zakrawa to na przesadę – niektóre kobiety specjalnie 

pokazują zdjęcia swojej nieposprzątanej kuchni, czy pokoju dzieci po 

kilkugodzinnej zabawie, zapewniając, a wręcz tłumacząc się swoim 

fanom, że również one nie zawsze nad wszystkim panują.  



Instagram to także szerokie grono osób, które dzielą się ze światem 

swoimi pasjami. Na pasje te składają się nie tylko dalekie podróże  

i piękne wnętrza, ale także różne formy sztuki; projektowanie, ilustracje 

czy rękodzieło. Wielu tak zwanych influencerów to osoby, które potrafią 

w wyjątkowy sposób opowiadać o tym, czym żyją na co dzień, 

niezależnie od tego, czy jest to pielęgnacja roślin, szycie sukienek, 

odnawianie mebli, czy wyrabianie biżuterii. Nierzadko ci internetowi 

twórcy zbudowaną wokół swoich zainteresowań społeczność 

wykorzystują do rozkręcania drobnych biznesów, które prowadzą 

później również za pośrednictwem Instagrama, odsłaniając przed 

szerokim gronem obserwatorów plusy i minusy posiadania własnej 

działalności gospodarczej. Społeczeństwo wchodzi więc w erę, w której 

pewne produkty nabyć można będzie nie tylko od wielkich, 

zdystansowanych firm, ale również od ludzi, którzy wzbudzają sympatię 

swoich klientów, dzieląc się z nimi swoją codziennością. Instagramowi 

twórcy inspirują także wyjątkowymi pomysłami na siebie. Pokazując, że 

sposobem na życie może być posiadanie odnowionej drewnianej chatki 

na odludziu, sprzedanie domu i podróżowanie z dziećmi po świecie albo 

sprzedawanie własnoręcznie wykonanych portretów udowadniają, że 

wiele rzeczy da się osiągnąć dzięki szczerej pasji i pracy.  

 

Różne aspekty codzienności, często z przymrużeniem 

oka i wyjątkową radością życiową, pokazują na 

Instagramie również niektóre rodziny wielodzietne. 

 

Instagram oferuje także wsparcie w kwestii posiadania rodziny  

i wychowania dzieci. Swoimi przemyśleniami na ten temat dzielą się 

chociażby zawodowi psychologowie, którzy w przystępny sposób piszą, 

jak radzić sobie z różnymi wyzwaniami na każdym etapie rozwoju 

młodego człowieka. Przystępny – bo wszystkie treści na Instagramie 

prezentowane są w kolorowej, prostej i skondensowanej formie, co 

stanowi jeden z czynników wpływających na sukces tego medium. 

Różne aspekty codzienności, często z przymrużeniem oka i wyjątkową 



radością życiową, pokazują na Instagramie również niektóre rodziny 

wielodzietne. Swoje profile prowadzą osoby niepełnosprawne, ludzie 

dzielący się swoimi doświadczeniami w temacie walki z depresją, oraz 

młode matki przekonujące inne kobiety, że narodzinom dziecka 

towarzyszyć może zły nastrój, zmęczenie i strach, a cały ten zestaw 

uczuć nie jest niczym odbiegającym od normy. W dzisiejszym świecie 

zatomizowanych jednostek, dla młodego człowieka, który często żyje  

z dala od rodziny i nie może na co dzień liczyć na bezcenne wsparcie 

swoich rodziców i dziadków, świadomość – choćby nabyta za pomocą 

mediów społecznościowych – że inni ludzie znajdują się w podobnej 

sytuacji i czują to samo, może być kojąca. 

 

#JEDNA STRONA MEDALU 

Istnieją również użytkownicy, którzy Instagrama wykorzystują do 

prezentowania swojego światopoglądu, szukania poparcia dla różnego 

rodzaju akcji społecznych, czy nawet agitacji politycznej. Wiele osób 

traktuje to medium jako namiastkę bloga, niejednokrotnie łącząc zdjęcie 

i jego krótki opis w zgrabne przedstawianie swoich przemyśleń na temat 

bieżących wydarzeń politycznych w Polsce i na świecie. Często nawet 

jeżeli jakiś twórca ma bardzo wyraziste poglądy, z którymi trudno się 

zgodzić, można oddzielić je od jego osoby, zwłaszcza jeżeli działalność 

tego człowieka ceni się przede wszystkim ze względu na unikatowe 

treści. Są też i tacy influencerzy, którzy w pewnym momencie ujawniają 

swój światopogląd, być może upatrując w tym okazji do zaistnienia.  

Z drugiej strony mogą tak bardzo utożsamiać się z daną sprawą, że 

odczuwają moralny obowiązek wypowiedzenia się na jej temat, co jest 

generalnie godną szacunku postawą. Jedno jest pewne – przy okazji 

wzbudzającej emocje burzy w dyskusji publicznej okazuje się zazwyczaj, 

że najpopularniejsi twórcy Instagrama mówią jednym głosem i zazwyczaj 

jest to głos lewicowy.  

Zryw tej najpopularniejszej części instagramowej społeczności ma 

miejsce najczęściej pod wpływem jakiegoś wydarzenia na świecie, 

niekoniecznie dotykającego bezpośrednio polską rzeczywistość, ale 



bardzo szumnie rozgłaszanego w mediach, czego przykładem mogą być 

chociażby niedawne protesty w Stanach Zjednoczonych. Z masową 

manifestacją poglądów przez czołowych polskich influencerów mamy do 

czynienia także w okolicach każdej kolejnej parady równości czy tak 

zwanego miesiąca dumy, kiedy to cały Instagram przybiera tęczowe 

kolory. Także niefortunna wypowiedź któregoś z prawicowych 

polityków wywołać potrafi łańcuch reakcji różnych twórców 

wyrażających swoje oburzenie. Niestety, poglądy tej części 

instagramowej społeczności oparte są bardzo często na fałszu; bywało 

już tak, że publikowane w ramach zrywu poparcia dla ekologii zdjęcia 

pożarów w Amazonii okazywały się przedstawiać wydarzenia sprzed 

kilku lat. Również poglądy wielu influencerów na temat Kościoła 

katolickiego, jego autorytarnej struktury i rzekomego ciemiężenia kobiet 

zdają się być zlepkiem zasłyszanych gdzieś frazesów. Nieznajomość 

faktów i brak próby jakiegokolwiek potwierdzenia swoich tez zupełnie 

nie pasuje do ludzi, którzy poza sferą swoich osobistych poglądów 

bardzo często dają się swoich obserwatorom poznać jako inteligentni  

i rzetelni twórcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#MIEJSCE DLA KATOLIKA 

Czy wobec tego młody katolik powinien być ostrożny z publikowanymi 

na Instagramie treściami? Bycie świadomym tego, w co się wierzy, 

zapewnia oczywiście znaczną ochronę przed szkodliwymi ideologiami,  

z drugiej jednak strony nie ma co zaśmiecać umysłu informacjami, które 

mogą zawierać choćby najmniejszy przejaw zła i fałszu. Rozwiązaniem 

tego problemu może być próba wyboru z instagramowej układanki 

elementów niewzbudzających żadnych wątpliwości.  

Każdy, kto poświęcił temu medium trochę czasu łatwo zauważy jednak, 

że użytkowników o konserwatywnych poglądach niewielu można 

znaleźć wśród najpopularniejszych instagramowych twórców. Dlaczego 

tak jest? Głównie z tego powodu, że druga strona, chociaż na ustach ma 

hasła o tolerancji, najmniej szacunku wykazuje wobec osób  

o przeciwnych poglądach. Często bywa tak, że influencer, który 

dotychczas niewiele mówił o swoich poglądach, a który jednorazowo da 

wyraz swoim prawicowym czy konserwatywnym przekonaniom, nie 

uniknie frontu sprzeciwu swoich myślących inaczej kolegów po fachu. 

Nie trzeba od razu jasno opowiadać się za bezkompromisową ochroną 

życia poczętego, wystarczy, że jakaś kobieta uzewnętrzni swoje 

wątpliwości co do tego, jak sama zachowałaby się w sytuacji niechcianej 

ciąży, a już pojawiają się głosy oburzonych. Kobiecie takiej nie pozostaje 

wówczas nic innego, jak przyznanie że oczywiście, jest ona feministką, 

bo przecież nie da się w dzisiejszym świecie prezentować innej postawy. 

Przez to, że osoby prezentujące przekonania o chociaż delikatnym 

zabarwieniu konserwatywnym, muszą się od razu z tych poglądów 

tłumaczyć, a ostatecznie często rezygnują z ich ujawniania. W głównym 

nurcie Instagrama coraz mniej jest światopoglądowej różnorodności. 

Środowisko ludzi, którzy tak często podkreślają swoją indywidualność 

składa się więc ostatecznie z setek użytkowników mówiących 

podobnym głosem.  

Najlepszym sposobem na udowodnienie lewicowemu światu w mediach 
społecznościowych, że głos młodego Kościoła jest głosem miłości i rozsądku,  

jest pokazanie, że młodzi katolicy potrafią logicznie uzasadniać swoje  
poglądy i z szacunkiem traktują swoich oponentów. 



W instagramowej przestrzeni istnieją również szczerze mówiący  

o swojej wierze katolicy, często jednak zamykają się oni w swoim małym 

świecie. Ten świat jest oczywiście bardzo wartościowy, można w nim 

znaleźć twórców zajmujących się projektowaniem grafik z pięknym 

przesłaniem, małżeństwa pokazujące świętość swojego wspólnego 

życia, wielodzietne rodziny stawiające Boga w centrum swojego świata, 

czy też obrońców życia poczętego. Tworzenie katolickiej przestrzeni na 

Instagramie jest zjawiskiem jak najbardziej pożądanym, jednak pragnienie 

głoszenia Dobrej Nowiny powinno skłonić młodych katolików do 

podejmowania prób dotarcia ze swoimi treściami do jak największej 

liczby osób. Najlepszym sposobem na udowodnienie lewicowemu 

światu w mediach społecznościowych, że głos młodego Kościoła jest 

głosem miłości i rozsądku, jest pokazanie, że młodzi katoliccy twórcy – 

jeżeli chodzi o umiejętność wymyślania wartościowych treści  

i odnajdywania się w świecie najnowszych mediów – niczym nie różnią 

się od swoich lewicowych znajomych, a do tego potrafią logicznie 

uzasadniać swoje poglądy i z szacunkiem traktują swoich oponentów.  

 

#ZGUBNE TRENDY 

Pojawia się jeszcze jeden problem. Na Instagramie znaleźć można wiele 

treści, które z pozoru nie są niczym szkodliwym, a wręcz przeciwnie – 

wydają się być zjawiskiem pożądanym. Dogłębne przyjrzenie się im 

pozwala jednak dostrzec pewne niebezpieczeństwo. Dużą 

popularnością cieszy się na przykład nurt tak zwanej ciałopozytywności, 

którego celem jest podkreślanie, że każde ciało jest piękne. Konta 

popierające ten trend swoją działalność opierają między innymi na 

publikowaniu zdjęć różnych fizycznych niedoskonałości, zwracaniu 

uwagi na fakt, że sylwetki różnią się między sobą oraz przypominaniu 

młodym kobietom że ich ciało może po porodzie się zmienić i nie ma  

w tym nic złego. Podkreśla się także, że małych dziewczynek nie warto 

wychowywać na osoby przywiązujące zbyt dużą wagę do wyglądu,  

a zamiast mówić im bez przerwy, jak bardzo są ładne, lepiej 

komplementować ich mądrość, zaradność i wrażliwość. Z jednej strony 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

próba oderwania samooceny od wyglądu fizycznego jest zjawiskiem 

pożądanym, z drugiej jednak akceptacja cielesności na niewiele się 

przyda bez podkreślenia, że wszelkie poczucie wartości najlepiej czerpać 

ze sfery duchowej. Influencerzy jednak rzadko o tym wspominają, a jeżeli 

nawet, to skłaniają się oni raczej ku różnym formom duchowości 

dalekowschodniej. Poza tym, obserwując wiele instagramowych kont 

zauważyć można, że cienka jest granica między ciałopozytywością  

a przyzwoleniem na zaspokajanie wszelkich zmysłowych pożądliwości. 

Kobiety mają akceptować swoje ciało i uczyć się wrażliwości na jego 

potrzeby, a to zachęca do folgowania mu na wszelkie możliwe sposoby. 

Nieszkodliwy, a wręcz kojący w świecie, którym do wyglądu przywiązuje 

się zbyt dużą wagę, trend prowadzi więc do promowania rozwiązłości 

seksualnej. 

Mowa była także o popularnym wzywaniu odbiorców do 

„odpuszczania”. To z jednej strony również bardzo pozytywne zjawisko, 

pokazujące ludziom że nie każde z ich przedsięwzięć musi zakończyć się 

sukcesem i że nie muszą oni spełniać niczyich oczekiwań. Takie 

podejście może być jednak zgubne. Katolickiego stylu życia nie można 

bowiem oprzeć przede wszystkim na odpuszczaniu. Droga do świętości 



zakłada bowiem przynajmniej próbę dążenia do ideału. Natomiast 

instagramowi idole pokazują często swoim odbiorcom, że dobrze jest 

prowadzić życie komfortowe i minimalistyczne. Codzienność wielu 

influencerów składa się tylko z pracy, siłowni i zdrowego jedzenia. 

Często szczycą się oni tym, że podjęli decyzję o nieposiadaniu dzieci, 

wobec czego obce są im problemy z finansami, bałaganem i brudnymi 

pieluchami, a swoją namiastkę pragnienia dbania o inne życie przelewają 

na zwierzęta i rośliny. Takie podejście może być zgubne, bo o ile nie ma 

nic złego w oderwaniu od przywiązania do dóbr materialnych, to 

nadrzędnym celem młodego katolika niekoniecznie powinna być 

wygoda i bezpieczeństwo, a to właśnie wydaje się być priorytetem wielu 

popularnych twórców Instagrama. 

Instagram w dużym stopniu jest odzwierciedleniem współczesnego 

społeczeństwa. Stanowi zbiorowisko indywidualnych jednostek, które 

dzięki nowoczesnym technologiom mogą dzielić się ze światem swoimi 

przeżyciami i przemyśleniami na nieprawdopodobnie dużą skalę – wielu 

instagramowych twórców za pomocą krótkich relacji pokazuje przecież 

fanom niemal każdy aspekt swojego życia. Chociaż dużo w tym 

wszystkim powierzchowności, nie ulega wątpliwości, że na Instagramie 

znaleźć można sporo inspirujących treści. Jak w przypadku każdego 

innego medium społecznościowego, przy korzystaniu z Instagrama 

dobrze jest jednak pamiętać, że żadne z publikowanych zdjęć czy relacji 

nie musi odzwierciedlać prawdy. Warto więc zachować odpowiedni 

dystans i nie tylko przepuścić wszystkie treści przez filtr ideologiczny, ale 

przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek i wysłuchiwać głosu 

własnego sumienia. ▪  

 

 

  



 

 

 

 

DOTRĘ  
 NA SZCZYT 



Co jest największą inspiracją dla Twojej twórczości? 

Myślę, że na moją twórczość wpływa wszystko to, co mnie 

otacza. Przede wszystkim są to życiowe doświadczenia – 

zwłaszcza te z ostatnich lat, kiedy zarówno w życiu 

prywatnym, jak i zawodowym bardzo dużo się nauczyłem. Na 

pewno inspiracją jest też moja rodzina, ale też moi znajomi, 

czy też ogólnie wartości, jakie wyznaję – czyli Pan Bóg, wiara, 

rodzina, miłość, dom… To po prostu rzeczy, które są dla mnie 

najważniejsze. 

Czy miałeś w swoim życiu takie wydarzenie, które 

uważasz za przełomowe, i które wpłynęło znacząco na to, 

kim teraz jesteś? 

Tak. Jeśli chodzi o życie prywatne, to na pewno duże piętno 

odcisnęła na mnie śmierć mojej mamy. Przeżyłem to bardzo 

mocno, jako nastolatek. Jeśli chodzi o życie zawodowe, to 

wiele doświadczeń życiowych doprowadziło mnie do miejsca, 

w którym teraz jestem. W wieku 4 lat wydałem swoją 

pierwszą, debiutancką, legalnie zarejestrowaną pt. „Anielskie 

przeboje czterolatka”. Później wydarzyło się też kilka pięknych 

rzeczy, takich jak udział w The Voice of Poland, czy też 

zdobycie platynowej płyty za singiel „Mamo”. Na pewno 

ukształtowały mnie też trudne doświadczenia z ludźmi,  

z którymi współpracowałem. Jednak w mojej karierze były 

też bardzo inspirujące spotkania, wywiady i doświadczenia, 

które sprawiły, że jestem tym kim jestem. 

A czy uważasz się za osobę spełnioną? Czy te wszystkie 

doświadczenia doprowadziły do tego, że czujesz, że 

osiągnąłeś sukces? 

Trudno mówić o byciu spełnionym i o osiągnięciu jakiegoś 

sukcesu w wieku 23 lat, ale jeżeli miałbym zestawić wszystkie 

swoje marzenia i wszystkie pragnienia, jakie miałem w życiu, 

to myślę, że większość z nich już się spełniła. Przede 

wszystkim jest to własny dom i rodzina, którą zdecydowałem 

Adam swoją karierę 

muzyczną rozpoczął 

jeszcze jako dziecko  

w 2002 roku. Kliknij 

tutaj, aby zobaczyć 

archiwalny materiał 

sprzed kilkunastu lat. 

Utwór „Mamo” jest 

najpopularniejszym 

dziełem Adama. Na tę 

chwilę wyświetlenia 

na YouTube sięgają 

łącznie prawie 35 mln! 

(teledysk i występ w 

The Voice of Poland) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0OXchtCQO0
https://www.youtube.com/watch?v=HrDNgdV8248


się założyć w wieku 19 lat – i był to zdecydowanie najlepszy 

krok w moim życiu. Na pewno na swojej ścieżce widzę 

również sukcesy zawodowe, którymi mogę się pochwalić 

mimo stosunkowo młodego wieku. 

Tak jak wspomniałeś, swoją rodzinę założyłeś w wieku 

zaledwie 19 lat. Nie jest to coś często spotykanego w 

dzisiejszych czasach. Co przyczyniło się do podjęcia tej 

decyzji w tak młodym wieku? 

Przyczyn można się dopatrywać chyba właśnie w tych 

życiowych doświadczeniach.  Może i zabrzmi to dziwnie, ale 

ja się po prostu w życiu już wyszalałem. Miałem takie okresy, 

kiedy były imprezy, kiedy spotykaliśmy się ze znajomymi, była 

zabawa i naprawdę czasami bywało bardzo fajnie. Niestety 

okazywało się często, że po tych spotkaniach ze znajomymi 

– szczególnie w trudnych życiowo sytuacjach – zostaje się 

samemu. Ja pochodzę z domu, gdzie miłość i rodzina były 

nadrzędnymi wartościami i sam też właśnie tak chciałbym 

budować swoje życie. Życie opierające się o solidne 

fundamenty, gdzie wiem, że to, co buduję za chwilę nie runie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie z klipu „Dotrę na szczyt”, A. Stachowiak 



Może jest to trochę kwestia przezorności i stąd ta decyzja  

o ślubie w tak młodym wieku. Chciałbym jednak też 

zaznaczyć, że z życia rodzinnego czerpię ogromną radość  

i satysfakcję. Czuję się w jakimś sensie spełniony jako 

człowiek – jako mąż i ojciec. Cieszę się że zacząłem tak 

wcześnie i nie jest to absolutnie stan, który mi utrudnia życie, 

czy też ogranicza w jakimś sensie moją młodość. Zresztą 

bardzo wielu ludzi również nie patrzy na to negatywnie, ale 

wręcz z podziwem, co niezwykle mi schlebia. 

A czy czułeś się wystarczająco dojrzały do małżeństwa  

w wieku 19 lat?  

Patrząc z perspektywy czasu, prawdopodobnie w ogóle nie 

byłem dojrzały przy podejmowaniu decyzji o małżeństwie. 

Ale chciałbym też wyraźnie powiedzieć, że ta decyzja była 

jednak świadoma, w pełni przeze mnie przemyślana,  

i wielokrotnie przedyskutowywana. 

Czy polecasz w takim razie innym osobom taką właśnie 

drogę? Radziłbyś młodym ludziom, aby nie zwlekali  

z decyzją o założeniu rodziny?   

To zależy od indywidualnego podejścia każdego z nas. Jeżeli 

ktoś nie czuje się jeszcze na tyle pewny albo nie znalazł 

jeszcze tej odpowiedniej osoby, z którą chciałby związać się 

na resztę życia, to pewnie nie powinien podejmować decyzji 

o założeniu rodziny. Z drugiej strony są również osoby, które 

w ogóle nie chcą się wiązać, bo taki przyjęli styl życia – ja to 

szanuję i tym bardziej nie chciałbym nic sugerować takim 

osobom. To, że założyłem w młodym wieku rodzinę – 

wziąłem ślub, a od niedawna jestem świeżo upieczonym 

ojcem – to jest po prostu moja droga. Jeżeli ktoś ma tylko 

ochotę, to staram się nią zarażać i mówić, że warto, i że to 

ogromne szczęście w życiu. Ostatecznie decyzja zależy już 

jednak od indywidualnego podejścia każdego z nas. 

Adam wraz ze 

swoją żoną Anią 

niemal równo  

rok temu  

zostali rodzicami  

małej Agatki. 



A jak łączysz życie rodzinne z Twoją karierą muzyczną i 

rozwojem zawodowym? Bywa trudno? 

Łączenie życia rodzinnego z karierą i życiem zawodowym jest 

w naszej młodej rodzinie bardzo naturalne. Zdążyliśmy z moją 

żoną Anią przez ostatnie pięć lat (czyli przez cały ten czas jak 

jesteśmy razem) dotrzeć się na tyle, że potrafimy nie 

wchodzić sobie w drogi, w które nie powinniśmy wchodzić. Z 

drugiej strony jesteśmy w stanie ze sobą współpracować na 

każdym polu – i na polu życiowym, rodzinnym, i też na polu 

zawodowym. Oczywiście kłótnie też się zdarzają, jak to w 

każdym normalnym życiu, ale naprawdę potrafimy pięknie 

razem działać i potrafimy ze sobą współpracować. 

Przykładem tej współpracy na polu zawodowym jest choćby 

niedawno założona przez nas wytwórnia muzyczna – ABM 

Records, która wydaje moje nowe utwory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam podczas jednego z występów, źródło: A. Stachowiak 

ABM Records to 

nowa, polska 

wytwórnia 

muzyczna, która 

wydała już 

najnowszy singiel 

Adama pt. „Dotrę 

na szczyt”. 



Czy jesteś w takim razie osobą, która lubi mieć w życiu 

wszystko zaplanowane? 

Dobre pytanie… Na pewno kiedyś starałem się planować 

wszystko. Ogólnie też jestem osobą, która lubi mieć wszystko 

pod kontrolą – co czasami jest zgubne i trudne dla moich 

współpracowników. Raczej staram się z tym walczyć  

i doceniać to, co mam. Jeżeli chodzi o plany, to obecnie nie 

planuję już czegokolwiek na dalej niż 3 dni. Ostatnie 

doświadczenia nauczyły mnie, że planowanie to jest pierwszy 

stopień do rozczarowania. Pewne jest mniej więcej tylko to, 

co przyniosą najbliższe 24 godziny (a przecież i to może się 

łatwo zmienić). Wszystkie rzeczy, które chciałbym robić, na 

których mi zależy, rzeczy o których marzę, których pragnę – 

to są wyłącznie moje marzenia i przypuszczenia. Ja osobiście 

bardzo często powtarzam sobie to stare powiedzenie: jeżeli 

chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to opowiedz mu o swoich 

planach. 

Wspominałeś, że Twoja kariera rozpoczęła się już od 

wczesnego dzieciństwa. Dla szerszej publiczności jesteś 

jednak najbardziej znany ze swojego wystąpienia w The 

Voice of Poland. Czy udział w tym programie był dużym 

przełomem w Twojej karierze?  

Tak. To był kolejny, duży krok na mojej muzycznej drodze. 

Ale chciałbym się też na chwilę zatrzymać na tym wątku 

rozpoczynania mojej kariery w dzieciństwie. Bo towarzyszy 

mi czasem taka refleksja, że kiedy rozpoczynałem karierę 

muzyczną w wieku zaledwie 4 lat, to wtedy, w 2002 roku, nie 

było to dla mnie ani straszne ani bolesne – czerpałem z tego 

ogromną radość. Dziś, obserwując to, co dzieje się w świecie, 

uważam jednak, że rodzice powinni brać większą 

odpowiedzialność za swoje dzieci, które wchodzą wcześnie 

w ten przemysł muzyczny. Rodzice powinni się dwa lub trzy 

razy zastanowić zanim będą pchać swoje małe dzieci (czasami 

poniżej 10 roku życia!) do show-biznesu. Ten świat bywa 

Najnowszy utwór 

Adama „Dotrę na 

szczyt” zaczyna 

się właśnie od 

słów: Siedzę sam  

i rozmawiam  

z Bogiem, pytam 

wprost czy 

rozśmieszył Go mój 

plan… 



naprawdę okrutny i czasem z bólem serca oglądam te 

programy typu talent show, gdzie występują 

kilkunastolatkowie, i tak naprawdę nie mają pojęcia jak ten 

świat wygląda. Ich rodzice oczywiście też nie mają pojęcia i 

nie możemy ich winić za brak doświadczenia, czy też brak 

wiedzy, ale myślę, że warto o tym mówić głośno, żeby 

kolejnym młodym ludziom nie działa się swego rodzaju 

krzywda. Dostanie wszystkiego od losu w wieku nastoletnim 

jest równie szkodliwe, jak niedostanie niczego. Kiedy już w 

młodości pniesz się szybko w swojej karierze – wszystko 

nagle dostajesz (najczęściej w dużych ilościach), masz wielu 

„przyjaciół”, wszyscy Cię klepią po plecach, masz przyzwoite 

zarobki, jesteś znaną postacią – to wydaje Ci się, że złapałeś 

Pana Boga za nogi. Problem tylko w tym, że kiedy zaczynasz 

tonąć, kiedy masz problemy, to nagle tych wszystkich 

przyjaciół zaczyna brakować. Dla szesnasto- czy 

siedemnastolatka to jest po prostu bardzo obciążające. 

Niektórzy młodzi ludzie na tyle sobie z tym nie radzą, że 

popadają w depresję, a czasami dochodzi nawet do 

samobójstw. Ja staram się mówić o tym głośno, żeby do 

kolejnych takich sytuacji nie dochodziło. 

A Ty żałujesz, że rozpocząłeś karierę muzyczną tak 

szybko?  

Absolutnie nie. Tak jak powiedziałem – w wieku 4 lat to dla 

mnie była ogromna frajda i przyjemność stanąć na stołku, 

żeby dosięgnąć do klawiszy i zagrać półtoragodzinny koncert. 

Ale też z tego, co pamiętam nasza rodzina była bardzo 

krytykowana przez wielu ludzi, którzy uważali, że małe dzieci 

nie powinny robić takich rzeczy. Tylko, że prawda jest taka, 

że to ja o wszystko prosiłem rodziców. Prosiłem tatę, żeby 

zadzwonił do telewizji, żeby ktoś przyjechał mnie nagrać, 

żeby załatwił jakiś koncert. Wtedy czerpałem z tego po 

prostu ogromną satysfakcję (podobnie zresztą jak dzisiaj). 

Chciałbym, żeby ta droga wyglądała tak dalej. Wydaje mi się, 

że najważniejsze żeby znaleźć sens w tym co się robi. Żeby 



docierać na ten szczyt nie za wszelką cenę – nie tylko dla 

popularności, sławy, pieniądza i używek, które są dostępne 

od ręki w show-biznesie. Ja na szczęście tego nie 

doświadczyłem, ale wiem, że wielu młodych ludzi może się  

w tym pogubić. 

Wróćmy jeszcze na chwilę do Twojego udziału w The 

Voice of Poland. Traktujesz to jako jakiś etap w Twojej 

karierze (jeden z wielu?), czy raczej coś, co wywróciło 

Twoje życie do góry nogami? 

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej 

strony był to kolejny etap w karierze, który bardzo mi 

pomógł. Z drugiej jednak strony właśnie dzięki temu 

doświadczeniu nauczyłem się nowych i chyba 

najważniejszych rzeczy w życiu i w tej przestrzeni  

show-biznesu. Jestem przekonany, że gdyby nie program, nie 

miałbym takiej świadomości i nie trzymałbym tak pewnie 

wszystkich sznurków swojej kariery, jak trzymam teraz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam uczestnicząc w The Voice of Poland w 2017 wybrał drużynę Tomsona i Barona, źródło: A. Stachowiak 



Bardzo sobie cenię wszystkich tych artystów, którzy potrafią 

budować swoją karierę latami. U mnie niestety (albo i stety) 

stało się inaczej, szybciej… Możliwe, że przez to trochę 

ucierpiałem, ale udało mi się też podnieść z tego  

i kontynuować karierę dalej. Teraz jestem przekonany, że 

jeżeli ktoś buduje karierę małymi kroczkami, czyli tak jak my 

robimy to teraz, od podstaw, z nową wytwórnią, to jest to 

dużo stabilniejszy grunt. Taka konstrukcja na pewno nie 

zawali się w przyszłości. Nawet jeżeli będzie jej coś 

przeszkadzać. Zawsze są w życiu różne podmuchy wiatru, 

które mogłyby tej budowli zaszkodzić, ale my jesteśmy na tyle 

silni i na tyle mocni (również przez te moje doświadczenia), 

że będziemy potrafili po raz kolejny odbudować te dzieła, 

które ewentualnie mogłyby zostać zniszczone. 

Ktoś kiedyś powiedział, że ze wszystkich twórczych branż, 

rynek muzyczny jest najtrudniejszy. Jesteś młodą osobą, 

która zakłada wytwórnię muzyczną na tym trudnym rynku 

– czy masz takie poczucie, że rzucasz się na głęboką wodę? 

Jedno, co jest pewne to, że wszystko robię z pełną 

odpowiedzialnością. Założenie własnej wytwórni muzycznej 

to krok do tego, żeby mieć wreszcie pełną kontrolę nad moją 

karierą i nad tym, co wydarzy się w przyszłości. Możemy 

wydawać teraz utwory o dowolnym czasie i w dowolnym 

klimacie. Nie musimy tego konsultować ze sztabem ludzi, 

których tak naprawdę nie znamy, ale sami decydujemy  

o wszystkim. Tego wszystkiego nie robię dla zabawy, czy też 

z czystej ciekawości. Mam świadomość trudności, które 

czekają na nas na rynku muzycznym, ale tak jak wspomniałem 

– wszystko to robię z pełną odpowiedzialnością.  

 

 

  …w dalszej części wywiadu: 

Nie wiedziałem kim jest Pan Bóg, nie znałem Go. Dopiero w wieku 

18 lat zacząłem poznawać, zacząłem czytać, zacząłem się uczyć, 

zacząłem dotykać Słowa Pana Boga. Te wartości, które On mi 

przekazał bardzo mnie umocniły na tej drodze życiowej i właśnie 

dzięki Niemu znalazłem sens tego, co robię. 



Porozmawiajmy chwilę o wierze. Na ile to jest ważna dla 

Ciebie sprawa? Pan Bóg znajduje się wysoko w Twojej 

hierarchii wartości? 

Jeżeli chodzi o moją karierę, to jest to najważniejsza rzecz, 

ponieważ do 18. roku życia byłem osobą niewierzącą. Nie 

wiedziałem kim jest Pan Bóg, nie znałem Go. Pochodzę  

z rodziny, w której wiara – mówiąc delikatnie – była surowo 

karana. Nie mieliśmy możliwości – całe moje rodzeństwo  

i moja mama – chodzenia do kościoła, czy też poznawania 

Pana Boga. Wiara była skreślana z miejsca. Dopiero w wieku 

18 lat zacząłem poznawać, zacząłem czytać, zacząłem się 

uczyć, zacząłem dotykać Słowa Pana Boga. Te wartości, które 

On mi przekazał bardzo mnie umocniły na tej drodze 

życiowej i właśnie dzięki Niemu znalazłem sens tego, co 

robię. Gdybym nie miał takich doświadczeń duchowych, to 

prawdopodobnie nadal dążyłbym do celów komercyjnych, do 

popularności, do posiadania jak największej liczby fanów… 

Dzięki temu, że poznaliśmy się i już teraz znamy się z „Tatą”, 

to mogę otwarcie mówić o tym, że wreszcie wiem po co to 

robię i mogę nieść dobro. Mogę nieść ludziom pomoc, mogę 

mówić o swoich doświadczeniach. Zawsze mam taką 

nadzieję, że być może znajdzie się chociaż jedna osoba, której 

moje słowa pomogą – czy to na drodze muzycznej, czy to na 

życiowej, czy na jakiejkolwiek innej. 

Zatem chcesz się tą wiarą otwarcie dzielić z innymi – 

również w swojej muzycznej twórczości? 

Oczywiście, że tak. Ja po prostu zrozumiałem po pewnym 

czasie, że dostałem ogromne błogosławieństwo i ogromne 

pole do swojego świadectwa. Jeżeli mam taką możliwość  

i – tak jak jest napisane w Piśmie Świętym – dostałem talent, 

to grzechem byłoby go nie wykorzystywać. Staram się to 

robić jak najlepiej. Teraz, małymi krokami budujemy od 

podstaw ścieżkę muzyczną. Oczywiście mamy zaplecze  

w postaci 42 milionów wyświetleń moich klipów  



w Internecie, platynowej płyty, pierwszego miejsca na liście 

najczęściej granych utworów w Polsce, ale to są rzeczy, które 

wydarzyły się dwa lata temu. Teraz stawiamy na nowo 

muzyczną budowlę. 

A czy spotkałeś się z zarzutem, że za bardzo 

uzewnętrzniasz swoją wiarę? Środowisko muzyczne jest 

jednak bardzo zróżnicowane i może mieć różne podejście 

do tych kwestii. 

Osobiście nigdy nie odczułem żadnych negatywnych 

spojrzeń i słów w tym kontekście. Nie odczułem też żadnych 

negatywnych skutków, które mogłyby mnie zaboleć, czy 

kogokolwiek z mojego bliskiego otoczenia. Wręcz przeciwnie 

– wszyscy, którzy wypowiadają się na temat tego, o czym 

mówię w swojej twórczości, odnoszą się do mnie w sposób 

bardzo pozytywny, a najczęściej jednak nie są to osoby 

wierzące. Nie ukrywam, że bardzo mnie to cieszy, bo okazuje 

się, że właśnie przez muzykę, przez dobre słowo można nieść 

ogromne świadectwo i być może zarażać – nie na siłę 

oczywiście – tą miłością do Pana Boga. 

A czy w Twojej najnowszej twórczości – w nowym 

albumie, który ukaże się jesienią i w piosence, która będzie 

jego częścią, a zdążyła się niedawno ukazać – dużą 

inspiracją były kwestie związane z wiarą?  

Tak. Właściwie pierwsze dwa wersy najnowszego utworu 

mówią już wyraźnie o tym: „Siedzę sam i rozmawiam z Bogiem, 

pytam wprost czy rozśmieszył Go mój plan…”. Mam wrażenie, 

że wtedy właśnie, kiedy dzieliłem się moimi planami z „Tatą”, 

to były właśnie te chwile, gdy On po prostu delikatnie 

uśmiechał się, przytulał mnie, głaskał po głowie i mówił: 

spokojnie, zaczekaj, wszystko dostaniesz, ale w swoim czasie – 

musisz po prostu na to poczekać. Poczekałem i okazało się, że 

otwierając własną wytwórnię czekają na nas kolejne kłody 

pod nogi rzucane przez los. Jednak my się takimi sprawami 

nie przejmujemy tak bardzo. Przede wszystkim dlatego, że 



mamy miłość, mamy rodzinę i właśnie to wsparcie z Góry,  

o którym wszędzie głośno i wyraźnie mówię. Więź z Panem 

Bogiem jest dla mnie bardzo ważna i odgrywa bardzo istotą 

rolę w moim życiu i w mojej twórczości. 

No dobrze, to czym w takim razie jest dla Ciebie ta „droga 

na szczyt”?  

Przy pierwszym zderzeniu z tym tytułem rzeczywiście wiele 

osób, także z mojego otoczenia, powiedziało mi, że jest to 

bardzo kontrowersyjny tytuł. Zapytałem dlaczego? 

Usłyszałem, że w świadomości wielu ludzi droga na szczyt 

jest właśnie tym, co wmówiły nam media (telewizja, filmy, 

seriale itp.). Ale w tym utworze nie chodzi o dotarcie na 

szczyt w tym wypaczonym obrazie – w kwestii popularności, 

ogromnej liczby fanów, używek i wszystkiego, co kojarzy się 

z show-biznesem. Tu chodzi o dotarcie na szczyt własnych 

możliwości i podnoszenie się po porażkach – nie ustawanie 

przy kolejnych upadkach, ale cały czas parcie do przodu. 

Jeżeli ma się przy sobie osoby (a zawsze się ma), które są 

takimi naszymi aniołami stróżami, to one już wiedzą jak nas 

poprowadzić na ten szczyt 

Ostatnio sporo mówisz o koncepcji bycia „wojownikiem” 

– czy ta droga na szczyt to właśnie droga wojownika? 

Tak. Ja nawet śmieję się, że ten utwór staje się w pewnym 

sensie hymnem wojownika. To stało się za sprawą całego 

mojego oficjalnego fanklubu, który zaczął właśnie tak 

nazywać utwór „Dotrę na szczyt” i rzeczywiście trudno się  

z tym nie zgodzić. Cały mój wizerunek stał się teraz 

wojowniczy – mówię tu m. in. o pomarańczowej bandamce 

na głowie, czy też o pomarańczowym kolorze – czyli kolorze 

odwagi, siły, radości i dążenia do celu. Również sam utwór  

i to, co przekazuję w swoich tekstach (a napisało mi się ich 

ostatnio bardzo dużo) ma taki właśnie wymiar. Myślę, że  

w następnych miesiącach będziemy zaskakiwać jeszcze 

bardziej niż utworem „Dotrę na szczyt”. 

Utwór „Dotrę na 

szczyt” zapowiada 

nowy album Adama, 

który ma się ukazać 

już jesienią tego roku. 

W tym momencie na 

YouTube klip 

obejrzało już prawie 

300 tys. osób. Kliknij 

tutaj, aby odsłuchać 

singiel „Dotrę na 

szczyt”. 

 

Adama można na 

bieżąco śledzić m.in. 

na Instagramie.  

https://www.youtube.com/watch?v=UaF9QmetYb0
https://www.instagram.com/adamstachowiakofficial/


A czy Twoim zdaniem wojownik może być wrażliwy? Co 

dla Ciebie znaczy takie określenie, jak „wrażliwy 

mężczyzna”? 

Myślę, że wrażliwość to jest kwintesencja bycia wojownikiem. 

Bycie wojownikiem to jest obrona ludzi słabszych od siebie. 

To jest pomoc tym, którzy sami sobie nie mogą pomóc albo 

którzy tej pomocy bardzo potrzebują. To jest dbanie o 

właściwie wszystko, co nas w życiu otacza. W takiej postawie 

życiowej chciałbym przejść całe życie i tego chciałbym życzyć 

wszystkim ludziom. Wrażliwy mężczyzna i wrażliwy wojownik 

jak najbardziej mieszczą się w tym przekazie.  

Czy ten najnowszy album i te utwory są jakiegoś rodzaju 

manifestem pewnych konkretnych wartości?  

Raczej nie nazwałbym tego manifestem. To jest po prostu 

pewnego rodzaju pokazanie, że warto walczyć o swoje 

marzenia, że warto korzystać ze wsparcia, które daje Ci Pan 

Bóg i Twoje otoczenie. Jeżeli ma się przy sobie bliskie i dobre 

osoby, to jesteśmy w stanie przezwyciężyć największy 

problem i największe zło, możemy przezwyciężyć nasze 

największe lęki. Warto po prostu korzystać z pomocy 

dobrych ludzi i nie poddawać się po porażkach. Właśnie  

o tym są i będą te utwory.  

 

 

 

 

 

 

 

Cieszę się, że mogliśmy zaprezentować nowy singiel. Mam nadzieję, że uda się 

jak najszybciej wydawać kolejne single i jesienią wydać cały album. Chciałbym 

dzielić się nową muzyką z jak najszerszym gronem odbiorców. 

https://www.youtube.com/watch?v=UaF9QmetYb0


Traktujesz ten album, jako najważniejsze dzieło ostatnich 

lat lub nawet całej swojej twórczości do tej pory?  

Ja przede wszystkim ogromnie cieszę się z tego, że ten utwór 

udało się wreszcie wydać. Jestem po ponad dwuletniej 

przerwie w karierze (poniekąd niezaplanowanej).  

W międzyczasie urodziła się moja ukochana córeczka Agatka, 

która ma teraz roczek. Cały ten album i wszystkie te utwory, 

które powstały w okresie ostatnich dwóch lat to jest 

ogromne zwycięstwo – nie tylko moje, ale wszystkich ludzi, 

którzy ze mną współpracują. Mam to szczęście, że 

współpracuję z zawodowcami, w takim sensie, że nie tylko są 

profesjonalni, ale oddają też całe swoje serce  

i zaangażowanie. Mogę liczyć w każdej sytuacji na ich 

lojalność. Ten album jest ogromnym krokiem naprzód. Cieszę 

się, że mogliśmy zaprezentować nowy singiel. Mam nadzieję, 

że uda się jak najszybciej wydawać kolejne single i jesienią 

wydać cały album. Chciałbym dzielić się nową muzyką z jak 

najszerszym gronem odbiorców. Dla mnie jako twórcy jest to 

najważniejsza rzecz przy publikowaniu nowych utworów. 

Tematem tego numeru SIEJMY jest swoista konfrontacja 

z rzeczywistością wszystkiego tego, co świat nazywa 

przyjemnym i kolorowym życiem. Również w przemyśle 

muzycznym nie brak takiego przekazu. Jak Ty się do tego 

odnosisz?  

Odpowiem trochę przekornie. Przyjemne i kolorowe życie to 

nie są drinki, to nie są znajomi na kilka tygodni, to nie jest 

impreza co weekend, to nie jest oglądanie Netflixa  

i nierobienie niczego ze swoim życiem. Prawdziwie 

przyjemne i kolorowe życie to jest odwaga i to chęć 

budowania zdrowych relacji z ludźmi – stałych  

i długofalowych. To jest posiadanie rodziny, to są dobre 

relacje ze swoim rodzeństwem, to jest szanowanie swoich 

rodziców. Jest to szacunek do ludzi starszych, do ludzi 

słabszych. To podawanie ręki potrzebującym i niesienie 



drugim ludziom pomocy. Tylko w takich sytuacjach możemy 

powiedzieć, że nasze życie jest prawdziwie przyjemne  

i kolorowe – kiedy dzielimy się dobrem i kiedy dajemy miłość.  

A jak ważna jest dla Ciebie przyjaźń? Masz dużo osób  

w swoim życiu, które nazwałbyś przyjaciółmi? 

W całym okresie po moim udziale w The Voice of Poland 

myślałem, że mam wokół siebie tysiące przyjaciół. To był 

wtedy duży przyrost mojej popularności i myślałem, że 

otaczające mnie osoby to przyjaciele, którzy pomogą mi  

w najtrudniejszej sytuacji, którzy po prostu będą na dobre  

i na złe. Jednak rzeczywistość szybko zweryfikowała jak 

bardzo się myliłem. Teraz, dzięki tamtym doświadczeniom, 

mam przy sobie kilku najwspanialszych i najlepszych ludzi, 

którzy są moimi prawdziwymi przyjaciółmi. Są to osoby, które 

były ze mną od młodzieńczych lat, i które bez względu na 

dobre bądź złe okoliczności najprawdopodobniej nigdy mnie 

nie zawiodą. Takich prawdziwych przyjaźni chciałbym 

wszystkim życzyć, ale też chciałbym przed czymś przestrzec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie z klipu „Dotrę na szczyt”, A. Stachowiak 



Kiedy w życiu się powodzi, kiedy są pieniądze, jest 

popularność, jest wszystko to, do czego dzisiejszy świat dąży, 

to będzie nas otaczać chmara ludzi, którzy przy najmniejszym 

potknięciu po prostu przejdą obok Ciebie obojętnie albo 

jeszcze Cię podepczą. Myślę, że warto mieć z tyłu głowy to 

ostrzeżenie. 

To w takim razie czego można teraz Tobie życzyć, na tym 

etapie życia i rozwoju, na którym jesteś? 

Prawdę mówiąc… niczego. Ja wszystko mam. A nawet jak 

czegoś nie mam, to i tak wszystko mam. Mam zdrowie, mam 

radość życia, mam Pana Boga, mam rodzinę, mam pasje… 

Nawet jeśli czasem bywa ciężko, to właśnie między innymi 

tym najnowszym utworem i tym całym albumem chcę 

pokazać, że mamy wszystko i jedynie potrzeba, żebyśmy 

zaczęli to doceniać. Nie ma takiego krzyża, którego nie da się 

unieść.  

Dziękuję serdecznie za inspirującą rozmowę! 

 

Rozmowę przeprowadził Piotr Ziemecki. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ZABAWA 
W ŻYCIE 

PIOTR ZIEMECKI 



Działania osobowości internetowych – tak zwanych 

influencerów – na stałe wpisały się już w funkcjonowanie 

największych platform społecznościowych. Prezentowany 

przez wielu z nich styl życia nabiera szczególnego wymiaru, gdy 

jest przekazywany w formie vlogów, czyli zwykle niedługich 

materiałów wideo wrzucanych najczęściej na największą 

platformę audiowizualną, jaką jest YouTube. Jednak na 

filmikach wrzucanych do Internetu przez największych 

vlogerów możemy coraz częściej zobaczyć mijający się  

z rzeczywistością model życia. Czy wystarczająco uważnie 

zatem przyglądamy się temu, co tak naprawdę przekazują nam 

oglądani przez nas twórcy?    





 

W przestrzeni twórców wrzucających wideo do sieci właściwie 

przestał już istnieć Adwent, a grudzień stał się po prostu „czasem 

vlogmasu”. 



▪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTO  

 
MI TO CHCE? 

DAWID MYSIOR 



 

Czego pragnę? Mam prawo pragnąć wszystkiego – Bóg dał mi 

wolność, abym do tego dążył. Niezwykle ważne jest jednak to, abym 

swoje pragnienia kształtował świadomie i nie pozwalał komuś innemu 

kształtować ich za mnie. Jest bowiem sporo sił, które bardzo, ale to 

bardzo chcą na mnie zarobić.

Pragnę imprez? Stanu euforii po alkoholu? A może jakieś inne  

pragnienie – choćby miłości, przyjaźni, czy też radości – zostało mi 

podmienione na pragnienie imprezowania? 

Lubię oglądać seriale? A może jest to pragnienie udziału  

w interesujących wydarzeniach, obcowania z elitami, ludźmi 

atrakcyjnymi? Pragnienie, które zostało podmienione na „pragnienie” 

patrzenia w ekran i przeżywania tego wszystkiego z pozycji siedzącej 

lub leżącej? 

Lubię grać w gry komputerowe? A może jest to pragnienie osiągnięć, 

zmagania się z przeciwnościami, bycia bardzo kompetentnym lub 

odgrywania ważnej roli? Pragnienie, które przebrało się za chęć 

sterowania wirtualnymi postaciami, chęć ratowania świata, osiągania 

sukcesów sportowych, czy też dowodzenia wirtualnymi armiami? 

Wszystko z pozycji siedzącej. 

 



Może dużo myślę o seksie lub, co gorsza, obcuję z pornografią? A może 

po prostu komuś, w tak banalny sposób, udało się mnie oszukać  

i pragnienie miłości (w tym erotycznej) zostało zastąpione przez 

jedynie cielesny jej wymiar? Może ktoś złapał mnie w sidła, które nie 

tylko zabrudzają duszę, ale wpływają również na pozostałe sfery 

mojego życia? 

Choć w czasach kultu ludzkiego indywidualizmu teza ta zabrzmi 

egzotycznie, to warto ją wypowiedzieć: LUDZIE MAJĄ BARDZO 

PODOBNE PRAGNIENIA. Jest to pragnienie miłości, pragnienie 

przyjaźni, pragnienie odgrywania ważnej roli, pragnienie poczucia 

sprawczości i kompetencji, pragnienie przygody i wreszcie – chyba 

najłatwiejsze do zagłuszenia – pragnienie Boga.  

Każdego te pragnienia motywują do działania. Różne są jednak 

sposoby ich zaspokajania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wielki biznes odkrył już dawno, że najłatwiej sprzedać ludziom „coś”, 

co uda się podmienić w głowie i w sercu człowieka ze szczęściem. 

Osiągnięto prawdziwe arcymistrzostwo w kreowaniu ludzkich 

„potrzeb”. Zaoferowano substytuty szczęścia, których zadaniem jest 

dawanie chwilowego zaspokojenia. Nie są one w stanie dać 

człowiekowi niczego na stałe. Są przewidziane tak, aby człowiek 

zawsze musiał wrócić po więcej. 

Poszukiwanie szczęścia w lansowanych przez ten świat imprezach, 

rozrywce, pogoni za pieniądzem, erotyce, używkach, czy też 

podejmowanie prób ciągłego przygotowania sobie swoistej „zupy 

szczęścia”, w której zawsze brakuje któregoś składnika lub któregoś 

wydaje się być za mało, niezmiennie prowadzi do frustracji i pustki,  

a niejednokrotnie również depresji. 

 

Warto, aby młodzi ludzie zobaczyli w ilu miejscach  

i z jaką intensywnością ktoś podmienia im pragnienia. 

Warto, aby przekonali się ile jest podprogowego 

lansowania postaw i zachowań, które tak naprawdę 

nie są „ich własne”. 

 

Dlaczego ktoś im to robi? Odpowiedź jest prosta. Gdy młody człowiek 

zaczyna się komunikować sam ze sobą i odkrywa czego naprawdę 

pragnie, a w konsekwencji nie daje się nabierać na podmiankę pragnień 

na zachcianki… dość szybko staje się „gorszym” konsumentem. 

Człowiek zaczyna bowiem odnajdywać szczęście w swoim życiu 

wewnętrznym, zaczyna odczuwać ład w emocjach. Zmniejsza się 

niepokój, który jest przecież najbardziej pożądanym stanem przez 

sprzedawców „szczęścia”. 



Życie mam jedno. Są siły, które bez wahania je poświęcą. Poświęcą mój 

potencjał, dany mi czas… Poświęcą w całości lub w części – bylebym 

jak najwięcej czasu, energii i pieniędzy oddawał tym siłom. Wszystko 

to oczywiście w wymiarze ziemskim. W wymiarze duchowym walka 

toczy się o moją duszę.  

Dlatego jest niezwykle ważne, aby wiedzieć, czy rzeczy, do których 

dążę wynikają z moich własnych pragnień, czy też „ktoś mi to chce”. 

Czy wynika to z manipulacji moimi uczuciami? Czy może ktoś 

podmienia moje prawdziwe pragnienia i w zamian wdrukowuje mi inne 

za pomocą reklam i wszechobecnej socjotechniki? 

Trzeba się zbudzić. Trzeba stać się głuchym na to co wmawia mi świat. 

Bóg dał mi jedno życie i nie mogę pozwalać rozgrywać się tak łatwo.  

Pan Bóg chce dla mnie tego, co najlepsze. Chce mi to wyjawić, ale nie 

zrobi tego w hałasie. Nie zrobi tego, gdy szukam odpowiedzi w innych 

źródłach. Wszędzie tylko nie u Niego… ▪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawid Mysior – publicysta, vloger 
https://www.youtube.com/DawidMysior 

https://www.youtube.com/DawidMysior


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa epoka. Epoka Osób. 

Wakacje 

(A) Huk morza odbija się przytłaczającym echem od ścian najdłuższego 

hotelu na świecie. Monumentalny budynek ma prawie pięć kilometrów 

długości. Liczni turyści giną w jego długim, wieczornym cieniu. Musimy 

jeszcze tylko przejść 3 sekcje zanim trafimy do pionu C-L i do naszego 

pokoiku na ósmym piętrze. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jako naród 

zapewniliśmy miejsce na wypoczynek dla wszystkich obywateli. 

część II JĘDRZEJ LEWANDOWSKI 

↑Andreas Otto. Strona tytułowa książki „Antroposkopia. Czyli spojrzenie człowieka na osobę”. 1647 



(B) Drobinki piasku ochoczo opuszczają podeszwę klapków, które 

otrzepujemy przed wejściem na drewnianą werandę naszego 

pensjonatu. Przytulny domek jest wciśnięty między wydmę i kępę drzew. 

Drewniany dach wesoło nachyla się ku nam. W budynku są zaledwie 

dwa apartamenty połączone wspólnym przedpokojem i jadalnią. 

Drewniany stół na werandzie zaprasza do prowadzenia długich rozmów. 

Mieszkańcy miejscowości, w której mieszkamy są nam bardzo przyjaźni. 

Tutaj każda rodzina prowadzi pensjonat lub chociaż ma pokoje. 

Ludzie i osoby 

Powyższe sytuacje obrazują przeskok, jaki dokonał się na przełomie lat 

70. Przeskok w myśleniu. Epokowe przejście od świata zorientowanego 

na ludzi do świata zorientowanego na osoby. 

Różnica między pojęciami wydaje się niewielka. Różnica między światem 

ludzi i światem osób jest kolosalna.  

W świecie ludzi... wszyscy jesteśmy równi. Stanowimy siłę zdolną do 

zawracania biegu rzek. Wspólnie walczymy z biedą i ubóstwem. 

Programy społeczne umożliwiają wszystkim potrzebującym dostęp do 

edukacji. Wszystkie nasze dzieci zdobędą tę samą edukację. Każdy 

człowiek będzie wiedział to samo, wszyscy będą mogli rozmawiać na te 

same tematy. Rozrywka jest uniwersalna. Możemy śmiać się z tych 

samych komedii, rozrzewnia nas ta sama muzyka. Każdy z nas otrzyma 

dom z garażem i skrzynką na listy koło podjazdu. Jestem inżynierem, 

konstruuję największą tamę świata. Już wkrótce dzięki nam tysiące osób 

będą miały dostęp do taniego prądu. 

W świecie osób... Każdy z nas ma inną pasję, wspieramy się nawzajem 

swoją wiedzą. Jestem grafikiem. Komiksy, które tworzę nie są zbyt 

popularne, ale mam stałe grono odbiorców. W pracy wykorzystuję swoje 

zdolności do ozdabiania instrukcji bezpieczeństwa w komunikacji. Od 

dziecka marzyłem o posiadaniu drewnianego domu na skraju lasu. Jest 

niezwykły: jego zapach zmienia się nie tylko wraz z porą roku, ale nawet 

położeniem słońca. Jestem dumny z moich niebieskich okiennic. Moje 

dzieci jeszcze nie wiedzą co będą robić w życiu, ale wspólnie ze szkołą 



wspieramy je w odkrywaniu pasji. W każdą niedzielę po Mszy chodzimy 

na długie spacery razem z naszymi sąsiadami. 

Człowiek — jest istotą z krwi i kości. Jego deterministyczny umysł 

podejmuje decyzje oparte o piramidę Maslova. Do szczęścia potrzebuje 

komfortu, wygody i spokoju. Według badań statystycznych najwięcej 

szczęścia da mu wyższe wykształcenie, pensja na określonym poziomie, 

dokładnie trójka dzieci. 

Osoba — przekracza swoje ciało. Ciało, co prawda, posiada swoje 

potrzeby. Umysł i dusza osoby — posiadają pragnienia i dążą do ich 

spełnienia. Chociaż ciało wymaga komfortu — osoba odnajduje szczęście 

w pokonywani trudności, które prowadzą do realizacji tych pragnień. 

Szczęście wiąże się z utratą wygody. Każda osoba ma swoje własne 

powołanie. Niektórzy zrealizują je wychowując dużo dzieci, inni będą 

spełniać się służąc swojej społeczności. 

Strajk głodowy w imię idei jest przykładem działania, które może podjąć 

Osoba ale nie podejmie go człowiek. 

Miedź brzęcząca, brzmiący cymbał 

(A) W pomieszczeniu bez okien stoi On. Wielki jak dwa słonie. 

Pomalowany na czarno, masywny, monumentalny. Wygląda groźnie. 

Diody migają w sposób chaotyczny, ale uważny obserwator po 

kilkunastu sekundach dostrzeże wzorzec. Myśli. W powietrzu czuć 

napięcie i grozę — nie sposób odgadnąć „O czym myśli”. Wokół niego 

uwijają się trzy osoby ubrane w fartychy laboratoryjne. Są pochłonięte 

nim, to On wyznacza rytm ich kroków.  

(B) Pokój jest przestronny, przedpołudniowe światło wpada przez 

wielkie okna. W pomieszczeniu przy biurkach siedzi troje ludzi  

w t-shirtach. Pulpity ich biurek są prawie puste, jeśli nie liczyć laptopów. 

Wesołe oczy siedzących śledzą ruchy czwartej osoby, która stoi w 

drzwiach i opowiada historię, żywo gestykulując.  

Technologia wczoraj — wymagała od człowieka wiele uwagi. Projektanci 

urządzeń wyposażali je we wspaniałe funkcje, ale używanie tych 

urządzeń wymagało czytania skomplikowanych instrukcji.  



Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie 

miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał 

brzmiący. 

Nasze komputery mówią językami ludzi. Językami aniołów mówiły już 

wcześniej. Zatem: dlaczego korzystanie z niektórych jest bardzo 

wygodne, podczas gdy inne — o takich samych parametrach — są 

przyczyną frustracji? 

„Nie mają miłości” — to pomyślałeś, bo w tym kierunku prowadzi nas 

powyższy cytat. Zgadzam się, że to brzmi jak frazes. Tylko pozornie. 

Miłość jest słowem, które słyszymy zbyt często. W muzyce, sztuce, na 

co dzień. 

Miłość może być wyrażona na wiele sposobów. Miłość jest bardzo 

trudno zdefiniować, istnieje tych definicji wiele. Istnieje wiele rodzajów 

miłości — można kochać przyjaciela, można miłość przeżywać fizycznie, 

można kochać pragnąć szczęścia drugiej osoby. 

Tym co łączy wszystkie rodzaje miłości jest jej adres. Miłość jest zawsze 

zaadresowana do Osoby. Trudno jest kochać człowieka, człowiek się 

zmienia, zmienia się powierzchowność, zmieniają się potrzeby ciała.  

Kochać można osobę. Sam fakt kochania czyni osoby. Miłość może 

istnieć tylko między osobami. Co to znaczy w kontekście komputerów  

i urządzeń? Projektowanie z miłością, tytułowy „Love driven design” 

polega na tym, że projektujemy dla Osoby, nie dla człowieka. Znaczy, że 

ważne są dla nas pragnienia Osoby, zastanawiamy się do czego Ona 

dąży. Pytanie, które stawiamy brzmi: jak możemy Jemu/Jej pomóc  

w realizowaniu tych dążeń. 

Utopia? Niekoniecznie. Projektowanie oparte o miłość od pewnego 

czasu staje się faktem. Wiele koncepcji o dumnie brzmiących nazwach, 

które przynoszą miliardowe zyski/oszczędności, tak naprawdę tylko 

formalizuje miłość. Tą miłość, która polega na projektowaniu z miłości 

do Osób.  



W tej (i kolejnej) części artykułu wymienię technologie — naoczne 

dowody, które udowadniają, że ta miłość, że koncepcja osoby — 

transformują społeczeństwa nowej epoki — epoki osób.  

Ponieważ odnoszą się one do różnych aspektów/cech miłości — posłużę 

się „Hymnem o miłości”. Będzie mapą, która pozwoli ułożyć 

poszczególne koncepcje w odpowiedniej kolejności. Natomiast w 

kolejnej części artykułu — ten sam „Hymn o miłości” — pozwoli nam 

przeanalizować gdzie jeszcze na świecie możemy zastosować 

projektowanie oparte o miłość. 

UX, User Experience 

User Experience (ang. Doświadczenie Użytkownika). Spośród technik 

projektowania opartego o miłość zdobyła popularność najwcześniej. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie 

miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał 

brzmiący. 

UX stał się powszechnym terminem w czasach, kiedy komputery stały 

się na tyle zaawansowane, że mogły już z powodzeniem pomagać nam 

w naszych zadaniach. Bardzo szybko okazało się, że rosnąca ilość funkcji 

wymaga coraz dłuższych samouczków i instrukcji. Książek — 

"Komputery, to proste", "MS Word dla bystrzaków", "ABC. Internet". 

Interfejsy użytkownika były bardzo frustrujące. Wprawiały (i nadal 

wprawiają) użytkowników w poczucie winy. 

Pierwotnie interfejsy oraz urządzenia były projektowane według funkcji, 

które miały spełniać. Projektanci starali się zaimplementować te funkcje 

w najprostszy technicznie możliwy sposób: 

Budzik z jednym przyciskiem — naciśnij raz aby ustawić alarm, naciśnij 

dwa razy aby skasować alarm, przytrzymaj przez trzy sekundy aby 

zmienić godzinę. Brzmi znajomo, prawda? Drzwi, które trzeba pociągnąć 

aby wejść? Bardzo długie menu wyboru kraju przy rejestracji?  



To są właśnie przykłady rozwiązań, z którymi walczy UX. Filozofia UX 

skupia się na zrozumieniu użytkownika poprzez obserwowanie go, 

rozmawianie z nim, badanie sposobu w jaki wchodzi w interakcję z 

maszyną. Projektujemy myśląc o człowieku. W filozofii UX jeżeli 

użytkownik nie potrafi obsłużyć narzędzia — nie oznacza to, że 

użytkownik musi się zmienić — to urządzenie trzeba przeprojektować. 

Projektując, skupiamy się na całym doświadczeniu danej osoby (stąd 

nazwa). Czy przycisk jest odpowiednio głęboki żeby odczuć wciśnięcie? 

Czy ilość możliwości nie przytłoczy nowego użytkownika? Rozwiązania 

zaprojektowane zgodnie z UX są bardzo przyjemne w używaniu. 

Prowadzi nas nasza ludzka intuicja. 

 

Dar prorokowania 

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie 

tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] 

wiarę, tak iżbym góry przenosił. A miłości bym nie miał, 

byłbym niczym. 

Graliście kiedyś w Farmville? albo w Flappy Bird? w Andry Birds? A może 

znacie osoby uzależnione od hazardu? Czy łatwo jest wydawać 

pieniądze w kasynie?  

Co łączy te wszystkie rzeczy? Po pierwsze — ich twórcy odrobili lekcję  

z UX! Zaprojektowali rozwiązania przyjemne. Bez frustracji. Wciągają od 

razu, trudno skończyć. 

Wydaje się jednak, że projektanci nie zrozumieli esencji. Skorzystali  

z całej listy technik wchodzących w skład projektowania UX. Otoczka, 

którą stworzyli, daje nam doświadczenie, w którym można zanurzyć się 

bez pamięci. Czy jednak te gry, hazard — przyczyniają się do realizacji 

celów Osób? 

Projektując te rozwiązania wykorzystano bardzo wiele rozwiązań 

badawczych. Testowanie A/B, predykcja, machine learning, eye tracking. 



Te techniki umożliwiają dokładne przewidywanie zachowań 

użytkowników (tytułowy „dar prorokowania”). Jednak, mimo wszystko — 

w dłuższym okresie — potrafią zawieść nawet swoich ojców. 

Zynga 

Wraz z rozwojem psychologii, a przede wszystkim — wraz  

z orientowaniem się biznesu na naukę, wzrastało zainteresowanie 

wykorzystaniem osiągnięć psychologii w marketingu. Szczególnie istotne 

były badania nad sterowaniem motywacją. Firmy (głównie z branży 

rozrywkowej) uwierzyły w to, że stosując statystykę opartą o big data 

można wpływać na motywację ludzi, aby wygenerować olbrzymie zyski. 

Okazało się to bardzo krótkowzrocznym podejściem. Szczególnie 

boleśnie przekonała się o tym firma Zynga, autor gry Farmville.  

Framville zgromadziła 80 mln użytkowników w ciągu zaledwie  

6 miesięcy.  

Błąd Zyngi polegał na tym, że zamiast skupić się na próbie zrozumienia 

swoich użytkowników (miłość), zastosowali matematykę w celu 

znalezienia czynników, które spowodują największy wzrost liczby graczy. 

Co w efekcie odkryła Zynga? Techniki hazardowe. Były bardzo 

skutecznie w uzależnianiu graczy, ale sprawiały, że gracze, pełni poczucia 

winy, z dużym wysiłkiem uwalniali się od gry i już nigdy do niej nie 

wracali. M.in. z tego powodu fenomen gier typu Farmville na portalach 

społecznościowych zakończył się. Przykład Zyngi pokazuje, że strategia 

stosowania badań statystycznych, z pominięciem próby zrozumienia 

użytkownika, prowadzi do wyciągania złych wniosków.  

Zupełnie inaczej do tematu podeszli twórcy gier takich jak Minecraft, 

bądź producent klocków — Lego. Ich kampanie i produkty nie są 

skoncentrowane na stosowaniu technik znanych z gier hazardowych, 

lecz na wspomaganiu kreatywności użytkownika. Te produkty nie 

osiągnęły spektakularnego sukcesu od razu. Jednak w przeciwieństwie 

do gier opisanych wcześniej — ich popularność nie maleje. Użytkownicy 

przywiązują się. Czują, że wzrastają wraz z produktem. Że produkt czyni 

ich lepszymi. 



Fenomen ten jest doskonale opisany przez jeden z najnowszych modeli 

motywacji człowieka — tzw. model Octalysis. Octalysis wyróżnia osiem 

kategorii motywatorów człowieka. Jeżeli w danym zadaniu nie 

występuje żaden z tych motywatorów — użytkownik nie jest w ogóle 

zmotywowany do podjęcia działania. Motywatory te są rozłożone na 

oktagonie nieprzypadkowo. Oktagon dokonuje podziałów w dwóch 

osiach: pionowej i poziomej. Podział poziomy — na te związane z „lewą 

półkulą mózgu” (motywacja zewnętrzna — osiągnięcia, punkty, 

kolekcjonowanie, „unikatowość” przedmiotów) oraz związane z „prawą 

półkulą mózgu” (motywacja samoistna — socjalizacja z innymi, 

ciekawość, kreatywność). W pionie natomiast dzielimy je na tzw. „black 

hat motivation” (strach przed utratą, niedobór, nieprzewidywalność — 

gambling) oraz na tzw. „white hat motivation” (poczucie celu i misji, 

kreatywność, samorozwój).  

Motywatory „white hat” posiadają następującą właściwość: dają nam 

poczucie spełnienia, szczęścia — ale nie skłaniają do podjęcia działania 

natychmiast. „Możesz zmienić świat!” — ale jutro. 

Motywatory „black hat” pozostawiają poczucie winy ale dodają 

zadaniom motywację do działania natychmiastowego. „Musisz uratować 

świat!” — natychmiast. 

Ponieważ techniki „black hat” działają natychmiast, są dużo bardziej 

prominentne w badaniach statystycznych, tzn. „łatwiej je odkryć”. Jeżeli 

w obrębie naszej gry prowadzimy badanie statystyczne przez pół roku 

(tak jak Zynga) — najprawdopodobniej odkryjemy wyłącznie techniki 

„black hat”. Jednak jeśli chcemy odkryć techniki „white hat” — nasze 

badania musiałoby trwać latami. 

Na szczęście nie musimy prowadzić wieloletnich badań, żeby je 

odkrywać. „White hat”, takie jak „Misja i cel”, czy „Rozwój”, czy 

„Kreatywność” to po prostu rzeczy, które służą Osobie. To one 

najczęściej są drogą do wypełniania celów ludzi jako Osób. Jeżeli więc 

projektujemy z miłości i chcemy użytkownikom pomóc w realizacji ich 

celów osobowych — najprawdopodobniej już korzystamy z technik 

„white hat”. 



Ciało wystawione na spalenie — PCC 

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało 

wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym 

nie zyskał. 

Czy znany astrofizyk Stephen Hawking był niepełnosprawny?  

W myśl klasycznego podejścia (zorientowanego na pacjenta) — tak. Co 

więcej, opieka zorientowana na pacjenta ma w jego przypadku niewiele 

do zaoferowania. Wszak nie cofnie paraliżu. Może mu zaoferować 

leczenie bólu, zapewnić komfort. 

Klasyczny sposób działania służby zdrowia zakłada: (1) przyjęcie 

pacjenta, u którego (2) diagnozuje się (3) schorzenie, a następnie 

wykonuje standardowe (4) procedury, które są przewidziane do leczenia 

tego schorzenia. Terapią jedynie dostosowuje się do indywidualnej 

sytuacji zdrowotnej pacjenta. Procedury są weryfikowane i ustalane  

w sformalizowanym procesie naukowym.  

Opisane podejście — patient centred care — ma kilka zalet: jest 

sprawiedliwe — wszyscy pacjenci z tym samym schorzeniem otrzymają 

podobne leczenie. Jest w dużym stopniu niezależne od lekarza — lekarz 

tylko wdraża procedury (dostosowując je do sytuacji klinicznej). 

Niezależnie od doświadczenia lekarza nasze schorzenie będzie 

diagnozowane i leczone w podobny sposób. Policzalne — daje 

możliwość kontrolowania wydatków i skuteczności leczenia w skali 

całego systemu. 

Czy zatem należy zmienić ten system? Skądże! Jednak, również w tym 

przypadku, dodanie miłości do Osób, którym służymy może istniejący 

model przenieść na znacznie wyższy poziom. 

Gdzie jest zatem pole do poprawy? Opisany system doskonale nadaje 

się do leczenia ludzi. Ale czy nadaje się do leczenia osób? 

Przypomnijmy sobie — osoba posiada cele, które przekraczają jej ciało, 

które przekraczają człowieka. Lecząc wszystkich ludzi w ten sam sposób, 



co prawda poprawiamy komfort codziennego życia milionów ludzi na 

świecie, ale czy pomagamy tym Osobom realizować ich cele? 

Z pomocą przychodzi podejście Opieki Zorientowanej na Osobę, które 

każe podejść do pacjenta jako do osoby. Osoby, która posiada cele i 

zasoby. Profesjonaliści medyczni otrzymują nowe zadanie — 

zidentyfikować te cele i zasoby, a następnie wykorzystać je w procesie 

terapeutycznym. 

W myśl tej koncepcji leczenie służy celom osobowym i umożliwia nam 

wykorzystywanie zasobów pacjenta. Przykładowo: jego rodzina, jego 

własna motywacja, jego wiara, jego inteligencja, jego uważność.  

Wróćmy więc do Stephena Hawkinga. Co może mu zaoferować Opieka 

Zorientowana na Osobę? Podejście OZO będzie wyglądało następująco: 

zadaniem numer jeden jest opisanie Jego jako Osoby (nazywamy to 

dokumentowaniem narracji). Zidentyfikujemy jego cele i zasoby. 

Najprawdopodobniej jako główny cel wskażemy umożliwienie ludzkości 

zrozumienia wszechświata. Następnie zastanowimy się nad zasobami: 

jest osobą popularną, dobrze zakotwiczoną w środowisku naukowym.  

W jaki zatem sposób możemy mu pomóc w realizacji jego celu? 

Najistotniejsze będzie umożliwienie mu uczestniczenia w dyskusji 

naukowej, czytania prac a przede wszystkim komunikowania swoich 

odkryć. 

Zatem w przypadku Stephena Hawkinga — w pierwszej kolejności 

zamiast szukać leku na porażenie, będziemy konstruować urządzenie, 

które pomoże mu komunikować się ze środowiskiem naukowym. 

Przykład Stephena Hawkinga jest skrajny. Ze względu na jego 

niezwykłość, otrzymał doskonałą pomoc w realizowaniu swoich celów. 

Możemy powiedzieć, że nie był niepełnosprawny w rozumieniu OZO, 

zrealizował swoje cele. Musimy jednak pamiętać, że wszyscy ludzie mają 

swoje osobowe cele. Może być to zapewnienie ciepłego domu dzieciom, 

wewnętrzna modlitwa w intencji grzeszników, dawanie światu piękna 

pod postacią sztuki, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, 

sprawowanie sakramentów dla dusz. Każdy z tych celów będzie zakładał 

nieco inne priorytety w leczeniu. 



Oprócz celu, Opieka zorientowana na Osobę, skupia się na 

wykorzystywaniu zasobów Osoby. Takim zasobem jest motywacja. 

Poprzez szczerą rozmowę, poprzez skonstruowanie odpowiedniego 

doświadczenia, poprzez projektowanie behawioralne — możemy pomóc 

osiągać cele pacjenta. Wspaniałym przykładem są urządzenia i aplikacje 

gamifikujące aktywność fizyczną. Te systemy, u osób, którym trudno jest 

się zmotywować do rozpoczęcia aktywności fizycznej, odkrywają 

wcześniej niewykorzystane możliwości motywacyjne. Pozwala to na 

poprawę zdrowia (i realizację celów) praktycznie bez zwiększania 

kosztów opieki zdrowotnej! 

Można pokusić się o stwierdzenie, że Opieka zorientowana na Osobę 

(ang. Person Centred Care) istniała już wcześniej w przypadku niektórych 

osób. Pacjenci otoczeni miłością otrzymywali dokładnie taką pomoc 

jakiej potrzebowali, bez nadawania tej miłości wzniosłego tytułu.  

Teraz jednak mamy miłość systemową. Badania wskazują, że Opieka 

zorientowana na Osobę: 

▪ poprawia wyniki leczenia mierzone wskaźnikami biologicznymi 

(np. ilość złamań patologicznych u Osteoporotyków), 

▪ obniża koszty opieki zdrowotnej, oraz 

▪ zmniejsza prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego 

wśród personelu medycznego. 

I gdy nie rozdałem na jałmużnę całej majętności mojej,  

a ciała nie wystawiłem na spalenie, lecz miłość miałem, 

wiele zyskałem. — parafraza 

A w części trzeciej... 

Temat projektowania zorientowanego na miłość jest szeroki.  

W następnej części przebrniemy przez dalszą część mapy, jaką był dla 

nas hymn o miłości. Zastanowimy się wspólnie — gdzie jeszcze tej 

miłości brakuje.  



Jak pokazują przykłady, integracja miłości w biznes czy działania 

społeczne — przynosi nawet wymierne korzyści finansowe. 

„Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się 

skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.” (przypowieść: Łk 16,1-13) 

W tym przypadku zyskujemy (nie)godziwą mamonę miłością. ▪ 

 

Jędrzej Lewandowski 
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↓Athanasius Kircher. „Smoki” ilustracja z książki „Mundus Subterraneus”. 1678 
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