
 Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt 

 http://jakoszczedzacpieniadze.pl Strona 1 

 

 

WNOP odcinek 046 - 9 marca 2015 r. 
 
O wyzwaniach, dylematach i wartościach  
w blogowaniu – z Konradem Kruczkowskim  
z Halo Ziemia 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/046 
 

 
To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek czterdziesty szósty. Dzisiaj 
z moim gościem rozmawiam o wyzwaniach, dylematach i wartościach w blogowaniu. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 46. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja 
nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby 
pomnażania oszczędności. Opowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie 
realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej 
i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie! 
 
Dzień dobry! Ten odcinek ma specjalny i okolicznościowy charakter, stanowi on taką klamrę, 
która spina cały zestaw wydarzeń związanych z konkursem Blog Roku. Moim dzisiejszym 
gościem jest Konrad Kruczkowski, autor bloga Halo Ziemia, który w ubiegłym roku zdobył 
nagrodę główną w konkursie Blog Roku. Wygrał także w swojej kategorii oraz zdobył nagrodę 
Bloga Blogerów. 
 
Razem z Konradem byliśmy również jurorami w tegorocznej edycji konkursu Blog Roku 
i dzisiaj, po wczorajszych dosyć burzliwych obradach jury, dzielimy się na świeżo naszymi 
przemyśleniami i obserwacjami dotyczącymi blogosfery jako takiej. Zastanawiamy się, czy 
i kiedy taka działalność komercyjna może stanowić zagrożenie dla wiarygodności blogera, 
rozmawiamy o tym, czego nam brakuje w blogosferze i co musiałoby się wydarzyć, żeby te 
braki zostały uzupełnione. 
 
Ja przepytuję też Konrada, co jemu osobiście dał ten sukces w tak dużym konkursie jak Blog 
Roku. W jaki sposób wpłynął na jego blogowanie, jakie być może furtki mu otworzył? I ta 
dzisiejsza rozmowa, zdaję sobie sprawę, że jest niestety dosyć hermetyczna, bo zainteresuje 
ona przede wszystkim blogerów albo te osoby, które zastanawiają się, czy może warto zacząć 
blogowanie. Ale jak ją przesłuchiwałem przed chwilą, to doszedłem do wniosku, że nie jest to 
jednak rozmowa tylko dla nich. Wy jako konsumenci blogów usłyszycie, w zasadzie 
z pierwszej ręki, z ręki Konrada… czy z ust Konrada i z ust moich o takich naszych dylematach. 
Także dylematach moralnych, przed którymi stajemy jako blogerzy. Dotykamy w tej rozmowie 
tematu wartości w życiu, sensu chodzenia na skróty, problemów związanych z rozmijaniem 
się gdzieś tam na drobne. I także o takim swoistym kręgosłupie moralnym, który każdy z nas 
powinien mieć, nie tylko jako bloger, ale również jako człowiek. 
 
Jeszcze zanim zacznę odtwarzać tę rozmowę, muszę dokonać jednego zastrzeżenia. W tej 
rozmowie jesteśmy dosyć krytyczni w stosunku do niektórych zjawisk, które widzimy 
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w blogosferze, ale my absolutnie nie mamy monopolu na rację. Ani Konrad, ani ja. 
Przedstawiamy po prostu swój punkt widzenia i pewne refleksje, ale nie chcemy 
generalizować. Jesteśmy dalecy od generalizowania. 
 
Istnieje naprawdę bardzo wiele dróg blogowania. Dzielimy się dzisiaj tylko swoją opinią na 
temat tego, co my uważamy za istotne, można się z nami zgadzać albo można się z nami nie 
zgadzać. Wierzymy jednak, że warto o tym dyskutować, a w szczególności warto dyskutować 
o cieniach blogowania i tym, co można zrobić, by przenosić blogowanie na wyższy poziom. 
 
Bez względu na to, co mówimy, blogosfera jest dzisiaj miejscem absolutnie dla każdej osoby. 
Jest przestrzenią, która pozwala współistnieć ludziom o bardzo różnych pomysłach na siebie. 
Istnieje bardzo wiele dróg blogowania, nie ma jednej słusznej. Zapraszam do wysłuchania tej 
długiej i mam nadzieję ciekawej rozmowy! 
 
Michał Szafrański: Cześć Konrad! 
 
Konrad Kruczkowski: Cześć, dzień dobry! 
 
Michał: Przedstaw się proszę Słuchaczom, powiedz, kim jesteś i co robisz. 
 
Konrad: Nazywam się Konrad Kruczkowski, jestem autorem bloga haloziemia.pl, rozmawiamy 
trochę w kontekście Bloga Roku, więc myślę, że warto też dodać, że jestem laureatem 
ubiegłorocznej edycji konkursu. 
 
Michał: Jesteś. Haloziemia.pl, co to jest za blog? O czym piszesz? 
 
Konrad: Lubię mówić, że jest to blog umiarkowanie społeczny, dlatego że poruszam właśnie 
sprawy społeczne. Bardzo dużo piszę o ojcostwie, nie tylko dzieląc się własnym 
doświadczeniem, ale też traktując ojcostwo jako sprawę społeczną, która dotyczy nas 
wszystkich i wszystkim nam jest potrzebna. Bycie rodzicem w ogóle. 
 
Dużo uwagi poświęcam sprawom wykluczeń, organizacjom charytatywnym, które 
przeciwdziałają zjawisku wykluczenia. Staram się też od czasu do czasu komentować bieżącą 
rzeczywistość i opisywać ją ze swojej perspektywy. To, co będę robił w tym roku, bardzo bym 
chciał, to trochę mniej pokazywać siebie, a właśnie więcej rzeczywistości albo w wywiadach, 
albo w bardziej reporterskich formach. 
 
Michał: Ja dodam, Konrad, jeśli pozwolisz, że wygrałeś w zeszłym roku konkurs Blog Roku i Ty 
też jesteś taką osobą, to tak dla Słuchaczy podcastu, która ma bardzo duży posłuch, bo 
poruszasz kwestie ważne. Jesteś też autorem w takim serwisie Onet Autorzy − projekcie, który 
Onet prowadzi. No właśnie, może trzy słowa o tym projekcie też byś mógł powiedzieć? 
 
Konrad: Tak, jasne. Onet Autorzy to program, do którego zostałem zaproszony mniej więcej 
pół roku po konkursie, kiedy ten program powstawał. To jest platforma dla wybranych 
autorów, których do współpracy zaprosił Onet i tam są osoby znane i mniej znane. Osoby, 
które funkcjonują już jakiś czas w mediach i publicystyce. 
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To, co dla mnie jest bardzo nobilitujące, to kryterium pozyskiwania autorów, to była jakość ich 
pracy. Czuję się trochę wyróżniony tym zaproszeniem. Dla mnie też jest ważne 
funkcjonowanie w kilku miejscach, chociaż blog jest absolutnie moim core’em pracy 
i podstawą mojego pisania. Tam zawsze są te treści, które są dla mnie najważniejsze 
i najcenniejsze, natomiast ja chcę być publicystą, chciałbym, żeby rzeczy, o których piszę, 
docierały do różnych ludzi w różnych miejscach. 
 
Chciałbym, żeby, jeśli to możliwe, otwierały dyskusje. To też mnie ubogaca, jak ktoś czasami 
się ze mną nie zgadza i potrafi to wyrazić. Stąd obecność w tym programie. Oprócz tego 
gościnnie publikuję czasem w mediach tradycyjnych. 
 
Michał: No właśnie i teraz pójdę dalej z tym przedstawianiem Ciebie, bo też chciałbym, żeby 
moi Słuchacze mieli jednoznaczne zrozumienie, dlaczego w ogóle dzisiaj rozmawiamy. 
Będziemy dzisiaj poruszać temat bardzo, bardzo ważny. Będziemy mówili o etosie blogera, 
o pewnej etyce, o wiarygodności. O tym, czego Ty moim zdaniem jesteś super przykładem, bo 
pomimo wielkich sukcesów, które miałeś w zeszłym roku, zgarnąłeś w konkursie Blog Roku 
trzy statuetki, jednak udało Ci się ten rok przetrwać, w pewnym sensie, bez zachłyśnięcia się 
tym sukcesem. To się mogło wydarzyć, ja również odebrałem kilka statuetek, tak że dobrze 
wiem, jak wielki zmasowany blask świateł spada na taką osobę, która niewątpliwie sukces 
osiąga. 
 
Ty spokojnie przez cały rok realizowałeś swoje zadania jako bloger, ale też wychodziłeś poza 
bloga. Byłeś aktywny w blogosferze, starałeś się mówić o pewnych standardach, budować te 
standardy… czy budować to nie wiem. One gdzieś tam są głęboko, ale odkrywać na nowo. 
Uważam, że jesteś osobą, która zdecydowanie ma mandat do tego, żeby mówić o tym, co to 
jest jakościowe blogowanie, bo pomimo wielkiego sukcesu, który osiągnąłeś, jednak potrafiłeś 
pozostać normalnym gościem. I teraz pytanie takie bardzo prowokacyjne, które mam… albo 
może inaczej: powiedz, co się wydarzyło w tych ostatnich dwunastu miesiącach. Na ile te 
sukcesy, których doświadczyłeś w konkursie Blog Roku, wpłynęły bądź nie wpłynęły? Z czym 
się musiałeś zmierzyć? I tak trochę ku przestrodze chcę, żebyś powiedział również, bo ten 
odcinek podcastu pokaże się dziewiątego marca, czyli… 
 
Konrad: Dokładnie w moje urodziny. 
 
Michał: No proszę bardzo! Wszystkiego najlepszego, Konrad. Przesuńmy się w czasie, z okazji 
dzisiejszych urodzin, może w ten sposób [śmiech]. 
 
Konrad: Dziękuję bardzo. Będzie to doskonały prezent. 
 
Michał: Super! Ale rozwinę myśl. 
 
Konrad: Śmiało. 
 
Michał: Chciałbym, żebyś dał kilka wytycznych dla tych osób również, które statuetki odbiorą. 
My nagrywamy ten podcast w piątek, pod koniec lutego, dwudziestego siódmego lutego 
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chyba dzisiaj mamy. We wtorek, czyli trzeciego marca będzie Gala Finałowa i dziewiątego 
marca ukaże się ten podcast. Ileś osób już będzie w tej sytuacji, w której Ty byłeś dokładnie 
12 miesięcy temu! Powiedz, co zmienia taki konkurs i na ile on wywraca życie do góry 
nogami. 
 
Konrad: OK, Michał, mam potrzebę to skomentować. To bardzo miłe, jeżeli Ty czy ktokolwiek 
inny mówi, że ja mam mandat do oceny blogosfery czy podkreślania albo wyznaczania 
jakiegoś standardu. Natomiast ja tego nie czuję. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym zrobić, to 
wchodzić w rolę autorytetu w naszym środowisku czy w jakimkolwiek innym. 
 
Michał: Konrad, przerwę Ci, na sekundkę Ci przerwę. Powiem Ci tak, czasami mi też się taką 
łatkę przypina, ja też tego nie czuję. Dlatego myślę, jesteśmy tutaj we dwóch, być może uda 
nam się wspierać w tym, żeby coś wartościowego przekazać. I tylko o to mi chodzi. 
 
Konrad: OK, jasne. Ja to doskonale rozumiem. Tak jak mówię, jeżeli ktoś tak myśli i chce 
czerpać z mojej pracy dla siebie, jest mi bardzo miło! Chociaż to też rodzi dużą 
odpowiedzialność, ale w odpowiedzialności nie ma nic złego. Natomiast ja mam problem 
z ludźmi w różnych środowiskach, nie tylko w blogosferze, którzy sami z siebie wchodzą 
w rolę autorytetu. 
 
Uważam, że jeżeli ktoś jest autorytetem, to nie jest z deklaracji, tylko dlatego, że to 
społeczność w taki sposób go oceniła. Ja jestem na takim etapie, nie wiem, miałem tylko 
potrzebę to podkreślić, to zupełnie na boku. 
 
A odpowiadając na Twoje pytanie dotyczące tych dwunastu miesięcy − wiesz, myślę, że 
bardzo ważnym elementem w każdej pracy, nie tylko w blogowaniu, jest taka świadomość. To 
może będzie złe porównanie, ale łatwo zaobserwować, co dzieje się z laureatami różnych 
talent show, jeśli nie są gotowi na taki sukces i nie potrafią go wykorzystać. To są ludzie, 
którzy bardzo szybko pojawiają się w show biznesie, zupełnie innej branży niż nasza, i bardzo 
szybko znikają. Ale po dwóch, trzech, czterech, pięciu latach, jak już są trochę dojrzalsi, 
czasami artystycznie, czasami dojrzalsi jako ludzie, wypływają z dobrym projektem. 
 
Trudno mi teraz o przykład, bo to trochę nie moja bajka, ale myślę, że Brodka to jest dobry 
przykład. Tak? Wygrała talent show, pojawiła się płyta, znikła i wróciła z zupełnie nową 
jakością po jakimś okresie ciszy. Jak wygrałem konkurs, pomyślałem, że nie chcę znikać. To 
kompletnie bez sensu. Miałem też takie poczucie, że nie jestem jeszcze gotowy na takie 
funkcjonowanie w przestrzeni publicznej w sposób, w jaki bym chciał. Jeszcze trochę brakuje 
mi kompetencji, brakuje mi jakości i warsztatu. Jeszcze kilku rzeczy muszę się nauczyć i do 
kilku dojrzeć. To nie chodzi o zaniżanie poczucia własnej wartości, to też nie rzecz w tym, 
żeby mówić: „To nie dla mnie, nie nadaję się”. 
 
Chodzi o taką uczciwość wobec siebie. „OK, to jest coś, nad czym muszę popracować. To jest 
element, który jest jeszcze do poprawy”. Ja sobie dałem ten rok na robienie swojego, to znaczy 
niemarnowanie tej szansy. Nieznikanie z przestrzeni publicznej, nieunikanie kontaktu 
z mediami, ale pomyślałem, że jeszcze nie teraz, nie jestem gotowy na realizowanie projektu, 
który chcę zrealizować, a na który ta nagroda dała mi szansę. 
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Presja szybkiego sukcesu jest bardzo duża. Bo żyjemy w takich czasach kultu sukcesu, sukces 
nas określa. Chcemy mieć zawsze więcej niż sąsiad. A trawa po drugiej stronie płotu jest 
zawsze zieleńsza, więc pomalujmy własną. Przez ten rok starałem się bardzo uciekać od 
takiego myślenia. „Konrad, rób swoje. Słuchaj mądrych ludzi i tego, co mają do powiedzenia, ale 
to twój wewnętrzny kompas jest na koniec dnia tym, co pomaga ci wybrać dobry kierunek, czy iść 
w tę, czy w drugą stronę”. 
 
Faktycznie było tak, że odrzuciłem bardzo dużo współprac reklamowych, jestem z tego bardzo 
zadowolony. Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzącym roku będę miał możliwość 
zrealizowania dwóch projektów, które chciałem zrealizować, a których nie byłbym w stanie 
zrealizować w ubiegłym roku, bo brakowało mi kompetencji i nie mam poczucia, że ta 
nagroda została zmarnowana tylko dlatego, że trochę poczekałem. 
 
Myślę, że presja i szybkość i błysk fleszy to jest zły doradca. My kiedyś o tym rozmawialiśmy, 
nie? Systematyczny i stopniowy wzrost, ale cały czas wzrost, jest lepszy niż taki nagły i potem 
zniknięcie w czeluściach internetu i świadomości. Rozgaduję się. Jak mówię za długo, to 
krzycz na mnie. 
 
Michał: Nie, mówisz bardzo ciekawie. 
 
Konrad: Jeśli miałbym to ubrać w radę dla laureatów, którzy się zaraz pojawią, to… to, że 
dostaliście tę nagrodę, jest podsumowaniem jakości, którą dostarczaliście do tej pory. I to jest 
taki głos: „Wasza praca jest w porządku”. I prawda jest taka, że nie musicie dokonywać 
rewolucji przez tę nagrodę. Skupcie się dalej na robieniu dobrze tego, co robiliście do tej 
pory, wykorzystując narzędzia, które ta wygrana dała. 
 
Czyli wsparcie Onetu, które jest oczywiście później, obecność w różnych mediach, większe 
zainteresowanie, większy zasięg. Możliwość bycia słyszalnym. Ten podcast się ukaże po Gali, 
więc tutaj powiem to, co będę chciał powiedzieć na Gali, wręczając swoją statuetkę, jeżeli nie 
zapomnę. Ja tego do tej pory nie mówiłem. 
 
Jednym z moich kryteriów, oprócz wszystkich tych rzeczy technicznych, jakościowych, 
wizerunkowych, dotyczących funkcjonowania społeczności, było też jedno, którego do tej pory 
nie zdradzałem. Starałem się wybrać blog, który powinien być słyszalny, ale nie dlatego, że 
potrzebuje tego autor, tylko dlatego, że my potrzebujemy jego głosu. 
 
Ja to powiem na Gali, bo chciałbym, żeby wszystkie osoby, które statuetki dostały, miały takie 
poczucie, że ich praca jest ważna, że mają pewną misję, którą realizują. Niezależnie od 
formatu, bo misja rozrywkowa to też może być dobra misja, nie? 
 
Michał: Właśnie. 
 
Konrad: Poprawianie humoru, radości, rozbawianie ludzi. To jest bardzo potrzebne. Troska 
o to, żeby ludzie dobrze wyglądali albo jedli zdrowe jedzenie, albo sprawiali sobie jedzeniem 
przyjemność, to też jest potrzebne. 
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Michał: Też jest potrzebne. 
 
Konrad: Też jest bardzo ważne. Nie chcę tego wartościować. To poczucie odpowiedzialności 
i misji jest bardzo ważne. 
 
Michał: Zdecydowanie. Czekaj Konrad, naprowadzę Cię jeszcze. 
 
Konrad: Śmiało. 
 
Michał: Powiedziałeś o tym, że chciałbyś coś powiedzieć na Gali. Myślę, że należałoby też 
uzupełnić Słuchaczom, że my obydwaj byliśmy w tym roku w jury konkursu Blog Roku, czyli 
mieliśmy wpływ na wybór blogerów w danej kategorii. W jakiej kategorii byłeś jurorem? 
Przypomnij. 
 
Konrad: Życie i społeczeństwo. 
 
Michał: Ja: specjalistyczne i firmowe. Oprócz tego wybieraliśmy wspólnie Bloga Blogerów 
i również wspólnie razem z innymi jurorami w bardzo burzliwej dyskusji, która odbyła się 
wczoraj, z naszej perspektywy wybieraliśmy nagrodę główną w konkursie Blog Roku i dwa 
wyróżnienia główne. 
 
Trochę pracy przy tym oczywiście było, dlatego troszeczkę mówimy o tych kryteriach. Ja 
dodam też, że wczoraj mieliśmy okazję nagrać dosyć ciekawą rozmowę z Maćkiem 
Budzichem, blog mediafun.pl. Ja zalinkuję do tego filmu, bo to jest film do obejrzenia, 
w notatkach do tego odcinka podcastu. 
 
Właśnie, to jeszcze wrócę do tego aspektu komercyjnego, czyli propozycji, które otrzymywałeś 
i które odrzucałeś. Czym się kierowałeś, tak żeby technicznie powiedzieć, jak tych wyborów 
dokonywałeś? 
 
Konrad: Wiesz co, szukam w głowie eufemizmu, żeby to nie zabrzmiało arogancko, ale ja tak 
myślę, więc dobrze, będę szczery w tym, co powiem. Mam poczucie, że ta strategia w oparciu 
o dary losu, publikowanie każdego gadżetu, który dostaję… 
 
Michał: Poczekaj, rozwińmy to bardzo mocno, żeby też Słuchacze, którzy nie są blogerami 
mieli świadomość, o czym my mówimy. 
 
Konrad: To zdefiniuj dary losu, będzie Ci łatwiej. 
 
Michał: OK, to ja ze swojej strony powiem, jak to wygląda. Powiem może w ten sposób, firmy 
walczą o to, żeby komunikaty i informacje o ich produktach i usługach były szeroko widoczne. 
Mogą oczywiście kupować sobie czas antenowy, tak jak robią w telewizji czy innych mediach, 
po to, żebyśmy oglądali reklamy, ale mogą to również robić w ten sposób, że kontaktują się 
z osobami wpływowymi, tzw. influencerami w sieci, czyli blogerami, vlogerami. Z kreatorami 
opinii. Udostępniają im informacje o swoich produktach i być może ta osoba w ramach 
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współprac komercyjnych o tym napisze, ale również próbują działać na zasadzie takiej, że 
zamiast zapłacić za tego typu współpracę, przesyłają jakieś mniejsze, większe prezenty, licząc 
na to, że te osoby nieodpłatnie podzielą się w sieci, w różnych mediach społecznościowych, 
a może na swoich blogach również, informacją o tym, że taki prezent otrzymały. 
 
Czyli krótko mówiąc, tak jak w polityce funkcjonuje rozdawnictwo różnych prezentów, tak jak 
kiedyś i nadal to funkcjonuje od czasu do czasu, w tradycyjnych mediach na konferencjach 
prasowych można mniej lub bardziej fajne gadżety dostać, tak w blogosferze funkcjonują tzw. 
dary losu. Blogosfera nieco prześmiewczo to traktuje, nieco z dystansem, od czasu do czasu 
tagując również w sieci, używając hashtaga #darylosu. Nigdy do końca nie wiadomo, czy dany 
komunikat jest komunikatem związanym rzeczywiście z danym darem losu czy nie, czy tam 
był ten prezent. Czasami jednoznacznie widać, że dany prezent został otrzymany, że coś 
przyszło pocztą do blogera i bloger jest tak bardzo zadowolony z tego faktu, że publikuje tę 
informację we wszystkich mediach społecznościowych. 
 
No i pojawiła się dyskusja w blogosferze na temat tego, czy te dary losu są dobre, czy są złe. 
Czy nie jest przypadkiem tak, że blogerzy dają się wykorzystywać w tej komunikacji dosyć 
dobrze organizowanej przez marki. Marki próbują być po prostu skuteczne, po to, żeby 
docierać szerzej. Myślę, że wstęp wystarczająco długi zrobiłem, Konrad, przejmij pałeczkę. 
 
Konrad: OK, wiesz co, zapytałeś, czy to jest dobre, czy to jest złe, że zdjęcia tych produktów 
i informacje o tym, że dany bloger dany produkt otrzymał. Myślę, że nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi na to pytanie. Potrafię wymienić blogerów, którzy robią to w fajny sposób. 
 
Przykładem jest Maciek Mazurek Zuch, który ciągle mówi o darach losu i używa tego 
hashtagu, ale to są produkty, które rzeczywiście pasują do jego stylu życia. I oprócz tego 
Maciek potrafi je wkomponować w swój blog. Pokazać, że to ma ręce i nogi. 
 
Michał: Nadaje im kontekst. 
 
Konrad: Tak. Nie jest to klasyczne rozdawnictwo. Natomiast ja odmawiałem z dwóch 
powodów, po pierwsze treści na moim blogu − uważam, że jeśli bym reklamował produkty 
takie jak pasta do zębów, bo kiedyś dostałem, w stylu zabawka dla dzieci, jakiś gryzak, bo 
piszę o ojcostwie… 
 
Michał: Albo power bank. 
 
Konrad: Tak, tak. To byłby zgrzyt. Ja nie chcę się porównywać, bo to zupełnie nie ta liga, ale 
próbuję sobie wyobrazić Jacka Żakowskiego albo Janinę Paradowską albo Dominikę 
Wielowieyską, publicystów, których bardzo cenię, którzy wrzucają na swojego Facebooka 
zdjęcie z power bankiem, którego dostali od marki i piszą: „Wow, świetnie, cieszę się #darylosu”. 
 
Michał: Niewyobrażalne, prawda? 
 
Konrad: To się nie lepi, dlatego ja też nie chcę tego robić. Mam też świadomość, jak działa 
marketing, pracowałem w agencji reklamowej. Kilka razy dostałem produkt, koszulkę czy 
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jakieś drobne rzeczy, a raz była to rzeczywiście cenna rzecz, w ramach akcji, ja to mówię 
pseudocharytatywnej. Pod pretekstem dobrego celu i wsparcia NGO to była reklama produktu. 
Ja też nie mam potrzeby robić tego w ten sposób, realizuję to ze Stowarzyszeniem WIOSNA, 
którego jestem ambasadorem i to też jest fajny element blogowania, jeden z ważniejszych, 
mogę wspierać organizację NGO, nie wspierając produktu, która realizuje swój cel. 
 
Poczułem się trochę oszukany w tym konkretnym wypadku. Nie chcę podawać konkretów, bo 
nie w tym rzecz. Ja konkretnie z tych powodów, które wymieniłem, dary losu odsyłam. Ja też 
nie jestem recenzentem, nie reklamuję produktów, nie mam bloga lifestylowego, żeby wpisać 
te produkty w swój styl życia. To nie jest krytyka każdego, kto w ten sposób funkcjonuje. Do 
mojego bloga to nie pasuje. 
 
Ale widzę pewne zagrożenie w trendzie, w samym trendzie. Tzn. rzeczywiście było tak bardzo 
dużo tego sposobu blogowania w oparciu o współpracę reklamową, o kampanie reklamowe, 
to wygrał w świadomości społecznej i w samym środowisku jedyny słuszny model blogowania 
oparty o tego rodzaju współprace. Moim zdaniem to jest szkodliwe, bo nie pozwala nam się 
dalej rozwijać. 
 
Wydaje mi się, że strategia blogowania Dary Losu to jest strategia, która kończy się na 
telewizji śniadaniowej i nie pozwala iść dalej. Nie pozwala blogerowi być ekspertem, stać się 
Jackiem Żakowskim czy Dominiką Wielowieyską. 
 
Michał: Rozwińmy ten wątek. Z tego co rozumiem uważasz, przynajmniej tak mi się wydaje, 
że dary losu jakąś drogę zamykają. Uważasz, że przyjmowanie tych prezentów i rozdawnictwo, 
handlowanie w pewnym sensie swoją opinią, nie chcę być krzywdzący swoją opinią, 
w stosunku do tych osób, które robią to dobrze… w mocne klamry trzeba to wszystko spiąć. 
Ale że to w jakiś sposób zamyka nam furtki w zakresie rozwoju jako blogerzy i przekreśla 
pójście w kierunku eksperckim w jakiejkolwiek dziedzinie, jakąkolwiek byśmy się zajmowali? 
 
Konrad: Tak, tak sądzę. Zaryzykuję takie stwierdzenie. Tzn. bloger, który jest kojarzony przede 
wszystkim ze współpracami, jak to my w środowisku nazywamy, będzie mu dużo trudniej 
zaistnieć jako ekspertowi w danej dziedzinie, albo właśnie publicyście czy komuś, kto 
wychodzi poza blogosferę. 
 
Ja widzę taki problem, który się pojawił na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat. My bardzo 
zaczynamy kisić się w swoim środowisku. Są blogerzy, którzy są znani i rozpoznawani 
w blogosferze i tyle. I bardzo trudno im wyjść poza nasz hermetyczny krąg. Ja bardzo bym 
tego chciał uniknąć, stąd też moja potrzeba pojawiania się w innych miejscach niż mój własny 
blog. 
 
Albo tak jak w Twoim przypadku wychodzenie z blogiem poza blogosferę, czyli nie 
oddawanie contentu, bo wiem, że to jest Twoja święta zasada. Ale Ty jako Ty jesteś w różnych 
miejscach. Próbuję to skondensować i ubrać w jedno, maksymalnie dwa zdania. 
 
Michał: Wiesz co, też spróbuję to trochę sparafrazować. W gruncie rzeczy dary losu, 
przynajmniej z mojej perspektywy, to jest zagrożenie dla wiarygodności i dla niezależności. 
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Nawet jeżeli my sami w pewnym sensie uważamy, że potrafimy to kontrolować, to jednak 
odbiór zewnętrzny naszych działań także jest istotny. Jesteśmy oceniani po czynach i ta ocena 
nie musi być zbieżna z naszą oceną. 
 
Ja dodam, że też darów losu nie przyjmuję. Myślę, że dobrze by było, żebyśmy powiedzieli, 
w jaki sposób grzecznie odmawiać. Nie wiem, Konrad, jakich Ty argumentów używasz? 
 
Konrad: Wiesz co, ja mówię prawdę. Bo nie ma co wynosić sztandaru, że marka chce nas 
wykorzystać, ja tanio skóry nie sprzedam itd., bo słyszałem taką argumentację. Ona też mi się 
nie podoba, bo wiesz, marketerzy wykonują swoją pracę. Ich zadaniem jest jak najszersze 
pokazanie produktu, pokazanie go w dobrym kontekście i to jest praca tych ludzi. 
 
Michał: Tak. 
 
Konrad: To, co ja robię, to zwykle, jak ktoś prosi o adres, pytam, w jakiej sprawie. Jeżeli chcą 
państwo przesłać mi produkt, to niestety muszę odmówić, będę musiał go odesłać, ponieważ 
nie bloguję w oparciu o takie zasady. Czasami ktoś się upiera i mówi: „Wyślemy Ci, ale nie 
oczekujemy żadnej reakcji, to jest po prostu prezent od nas”. Często tak jest z książkami. 
 
Konsekwentnie odmawiam, czasami nie, ale to był wyjątek, bo byłem rzeczywiście ciekaw 
danego tytułu, ale mówię: „Nie. Ale jeżeli Wam bardzo zależy, mogę się wypowiedzieć w mailu. 
Wysłać do Was informację zwrotną, jeżeli jest to dla Was wystarczające. Nie obiecuję, że zrobię to 
szybko, bo z moim czasem jest różnie”. Zwykle marketer czy osoba z agencji po drugiej stronie 
mówi: „OK, rozumiemy, bardzo dziękuję za tę informację, pozwolimy sobie zostać w kontakcie”. 
Wiesz, ludzie to przyjmują. Nikt nie ma z tym problemu. Co więcej – ja mam takie poczucie, 
że przez to, że tak postępuję, zyskuję trochę uznania i szacunku w oczach tych ludzi. To jest 
bardzo intuicyjne, ale tak, odniosłem takie wrażenie. 
 
Michał: Tak, czyli ten status eksperta zdobywasz na co dzień, w zasadzie z każdą taką decyzją. 
Ja mówię „eksperta” też w dużym cudzysłowie. 
 
Konrad: Natomiast, wiesz Michał, to jest trudne, bo blog jest podstawową osią mojego 
funkcjonowania też materialnie, zaledwie od dwóch, trzech miesięcy. Wcześniej pracowałem 
w agencji reklamowej, miałem bardzo dobre, stabilne zaplecze finansowe do utrzymania 
siebie, swoich bliskich. Nie miałem presji, potrzeby zarabiać na bloga, żeby go w ogóle 
utrzymać. Bo źródło mojego utrzymania leżało gdzie indziej. Rozumiem też ludzi, dla których 
to jest praca i recenzują produkty. Nie mam z tym problemu, są tradycyjne pisma, które 
recenzują produkty, gry komputerowe. Na jednej stronie jest recenzja gry, a dwie strony dalej 
jest reklama tej samej gry i tego samego tytułu. 
 
Ostatnią rzeczą, jaką bym zrobił, to zarzucił tym pismom jakieś nieetyczne działania czy brak 
obiektywizmu. Ważne są pewne zasady, żeby ta reklama była odpowiednio oznaczona, żeby 
odbiorca wiedział, gdzie jest opinia a gdzie reklama, za którą ktoś zapłacił, albo wręcz treść 
producenta. Jeżeli te elementy są zachowane, to wszystko jest jak najbardziej w porządku. 
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Michał: Czyli krótko mówiąc, żeby nie oszukiwać odbiorcy, z którym się komunikujemy. 
Mówiąc zupełnie wprost, tak? 
 
Konrad: Myślę, że w blogosferze i w wielu innych dziedzinach nie ma dogmatu. Są pewne 
rzeczy, które pasują do danego blogera i się sprawdzają, są pewne rzeczy, które nie pasują 
i zagrożenie, jakie ja widzę, to że ten model współprac komercyjnych, opartych o reklamę 
produktu, a nie o realizowanie projektów z markami, bo to jest zupełnie inna bajka, żeby to 
było jasne, zaczął być dominujący, a on jest za bardzo ograniczony. On nie pozwala na rozwój 
w dłuższej perspektywie. 
 
Michał: Jeszcze wrócę do wątku, o którym mówiliśmy. Bo odrzucałeś tę współpracę 
w większości przypadków. Z mojej perspektywy Ty jesteś takim mocno niekomercyjnym 
blogerem. Ja nie widziałem u Ciebie ani jednej współpracy komercyjnej. Oczywiście wspierasz 
Stowarzyszenie WIOSNA, ale to jest na zupełnie innych zasadach. Jesteś ich ambasadorem, 
tam nie ma żadnych przepływów pieniężnych w tle. I teraz powiedz mi, bo powiedziałeś, że 
miałeś mocne zaplecze finansowe, teraz już go nie masz, albo inaczej – zmieniłeś pracę. Ale 
Ty nadal pracujesz na etacie, prawda? 
 
Konrad: Nie, w tym momencie pracuję na etacie w firmie Halo Media, która jest firmą naszą. 
Pracuję z innymi podmiotami, czasem to jest ekspertyza, czasem praca redakcyjna, ale to jest 
taki okres przejściowy do momentu, jak zacznę realizować swoje projekty, to w tym 
momencie dojrzewa. Natomiast to nie jest już etat w takim rozumieniu jak do tej pory, że 8 
godzin jestem w pracy i wykonuję swoje zadania od A do Z i jestem od kogoś w bezpośredni 
sposób zależny. 
 
To jest mam nadzieję etap w moim życiu na trwałe zamknięty. Chociaż ta decyzja nie była 
łatwa. Jeśli pytasz o źródła dochodu z blogowania, to po pierwsze, jeśli piszę poza blogiem 
i nie jest to związane ze Stowarzyszeniem WIOSNA, to zawsze otrzymuję wynagrodzenie. 
Zwykle ono jest większe niż normalna wierszówka, którą dostają autorzy, bo oprócz mojego 
tekstu idzie moje nazwisko. 
 
Michał: Twoje wsparcie komunikacyjne. 
 
Konrad: Moja marka, którą myślę, już udało się wypracować. To nigdy nie był cel sam w sobie, 
żeby mieć nazwisko, ale to jest jakiś efekt uboczny mojej pracy i staranności, którą staram się 
wkładać w bloga. To jest cenne. Są też wystąpienia publiczne w blogosferze i poza 
blogosferą, które są też źródłem wynagrodzenia. 
 
Jest to też część mojej pracy, że mogę się podzielić wiedzą i doświadczeniem, czy 
w zamkniętym kręgu czy wszerz. Oczywiście nie zawsze. Ja tutaj jestem bardzo elastyczny 
i czasami sam chcę się gdzieś znaleźć, czasami mam z tego inne niematerialne korzyści, więc 
to nie jest tak, że za każde wystąpienie publiczne oczekuję wynagrodzenia. 
 
Nigdy nie biorę wynagrodzenia od lokalnych spotkań w blogosferze, bo wiem, że to jest grupa 
pasjonatów, nie mam problemu z tym, żeby się podzielić swoją wiedzą i spotkać z ludźmi, to 
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jest bardzo przyjemne i mam też takie poczucie, że to wpływa na nasze środowisko, mam 
nadzieję pozytywnie. 
 
Michał: Zdecydowanie. 
 
Konrad: Jeśli chodzi o współpracę komercyjną, to w tym modelu dla mnie wzorem była 
Natalia Hatalska. Ostatnio miałem wielką przyjemność przeprowadzić z tą panią wywiad, 
opublikować go w ramach Onet Autorzy. 
 
Michał: Zalinkujemy. 
 
Konrad: Dostaliśmy prime time na stronie głównej. To też jest fajne, bo to nie była łatwa 
rozmowa, to nie była tabloidowa treść. Wszedłem na temat tego wywiadu, ale muszę wrócić. 
Zobaczyłem, że Natalia nie ma reklam, że je odrzuca, że jedyną formą reklamy, którą ona 
dopuszcza na swoim blogu w zakładce współpraca, to jest reklama display, która jest 
rzeczywiście bardzo oznaczona i wszyscy wiedzą, że baner to baner. 
 
Ale Natalia realizuje swoje projekty ze wsparciem finansowym marek, takim strategicznym. Ja 
w tym nie widzę absolutnie nic złego, otrzymywanie pieniędzy, żeby zrealizować dobre 
projekty. Dla przykładu projektu, ja będę teraz realizował z jedną z marek, jesteśmy na etapie 
wstępnych rozmów, zaraz się będziemy spotykać, żeby to kontynuować, ale wszystko 
wskazuje na to, że się uda, projekt Halo Człowiek, gdzie będę rozmawiał z ludźmi znanymi, 
ale nie celebrytami. Wspólnym mianownikiem tych rozmów będzie świat wartości, którymi te 
osoby się kierują w życiu i będziemy próbowali zdefiniować takie pojęcia jak przyzwoitość, 
prawda, służba, słuszność, dyskusja itd. Ja tu potrzebuję po pierwsze środków do tego, żeby 
się utrzymać, bo to jest projekt bardzo angażujący, muszę zrobić research, przeczytać 
x książek, x wywiadów, x artykułów, poświęcić trochę czasu na ułożenie pytań, na zdobycie 
dostępu do tych ludzi, czasami na sfinansowanie tego, że udzielają swój wizerunek, na 
dobrego fotografa, bo chcę, żeby też zdjęcia tego wywiadu to był projekt absolutnie premium. 
To są koszty, tak? Jakość kosztuje. Trzeba mieć naprawdę dużo złej woli, żeby zarzucić komuś, 
kto postępuje w ten sposób, że to jest… 
 
Michał: … komercja. Zła komercja. 
 
Konrad: Tak. Jakość kosztuje. Trzeba ją sfinansować. Sektor publiczny. Czułbym się źle, 
gdybym np. pozyskał wsparcie z Ministerstwa Kultury. Jest dużo innych, bardziej potrzebnych 
miejsc, gdzie powinny być przeznaczone środki publiczne. Jest marka, która ma fundację 
i mogę przyjść i powiedzieć: „Mam taki projekt. Uważam, że on jest wartościowy, wniesie 
w internet trochę świeżości. To są moje kompetencje, to zrobiłem do tej pory. Wam pozostawiam 
ocenie, czy ja to udźwignę jako autor”. 
 
I wiesz, jeśli marka mówi: „Konrad, tak, chcemy z Tobą pracować. To są nasze warunki, spotkajmy 
się gdzieś pośrodku”, to jest też marka, do której ja mam zaufanie, mam zaufanie do ludzi, 
którzy tam pracują, bo zbudowaliśmy w tym czasie na jakichś etapach jakąś relację. Ja ich nie 
reklamuję, nie mówię, że to są super produkty, sam z nich skorzystam, a wczoraj je dostałem 
dopiero… wiesz, nie ma ściemy, nie? 
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Tylko mówię: „To jest marka, której ja ufam, która pomaga mi realizować mój projekt. Stoi za nim 
jako partner strategiczny, partner finansowy, nie ingeruje w treść tego, co ja robię, czy w charakter. 
A jeśli ingeruje, to na zasadzie kompromisu i zgody”. To jest bardzo fajny model. I to, co 
odkryłem, obserwując blogerów, którzy są dla mnie wzorami, jakimś autorytetem, między 
innymi Ty, mówię to zupełnie otwarcie dzisiaj, to że wszystkich tych blogerów cechuje 
myślenie out of the box. 
 
Blog to nie jest tylko miejsce, gdzie ja co jakiś czas publikuję tekst. Blog to jest oś mojej 
działalności, wokół której mogę budować różne rzeczy, tworzyć swoje projekty. Halo 
Człowiek, to już mogę powiedzieć, jeśli ten projekt domkniemy, jeśli pilotaż chwyci, bo tam 
jest kilka etapów, to jest roczny projekt. Jest dużo niewiadomych, ale jeśli chwyci i wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, to będzie też wydane w formie książki, gdzie te wywiady będą 
poszerzone. 
 
To jest przykład mojego myślenia out of the box, bo zobaczyłem podobny projekt w „New York 
Times” w Stanach Zjednoczonych, tylko oni zrobili to odwrotnie. Wydali książkę 
z reportażami, nie były to wywiady, a w internecie była wersja rozszerzona. A ja pomyślałem: 
„Kurczę, a zróbmy to odwrotnie, zróbmy wersję w internecie, a na koniec wydajmy książkę, gdzie to 
będzie absolutnie rozszerzone. 50% objętości więcej”. 
 
Nie znalazłem takiego miejsca, gdzie by to było w ten sposób robione. Zwykle jest model 
„New York Times’a”, jest produkt offline z rozszerzeniem do pobrania, do uzupełnienia online, 
media są online, a nie odwrotnie. Ja też jestem sam ciekaw efektu takiego sposobu myślenia. 
Myślę, że jest potencjał. 
 
A mówiąc o pieniądzach, czy ja chcę na tym projekcie zarobić? To jest moja praca, potrzebuję 
go sfinansować, potrzebuję też z czegoś żyć, mam potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa 
swojej rodzinie, ale ja ten projekt chcę zrealizować przede wszystkim dlatego, że jestem 
bardzo ciekawy ludzi, z którymi będę rozmawiał. Mam w sobie dużą ciekawość poznawczą. 
Chcę ich zapytać, jak to jest, że robią rzeczy, które robią? 
 
Dla przykładu jest duża szansa, że będę rozmawiał z Janiną Ochojską, dzięki też Twojej 
pomocy. I jest taki epizod w życiu Polskiej Akcji Humanitarnej, gdzie oni dostali dużą dotację, 
w czasie, kiedy ona była tej organizacji bardzo potrzebna, ale okazało się, że ta dotacja 
pochodzi od firmy, która inwestuje w zbrojenia, inwestuje w militaria i te pieniądze zostały 
zwrócone. Janina uznała, że nie może ich przyjąć, bo jest zgrzyt. Oni budują studnię w Syrii, 
ewakuują uchodźców, a przyjmują pieniądze od firmy, która inwestuje w koncerny militarne. 
I zasada, że cel nie uświęca środków, tutaj zagrała bardzo wyraźnie. Ja sobie myślę, że to 
wymaga dużej odwagi, dużej samoświadomości. Jestem ciekaw jak i chcę ją zapytać, żeby 
samemu się dowiedzieć. „Pani Janino, co Panią ukształtowało, co jest takiego w Pani, że 
podejmuje Pani takie decyzje?”, tak? 
 
Michał: Takie odważne decyzje. 
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Konrad: Tak. Niepopularne. Wiesz, można by przyjęcie tych pieniędzy uzasadnić na milion 
sposobów, nie? Dla mnie to jest budujące. Inna historia, robię research do tego materiału, nie 
pamiętam już w którym kraju, ale w ogarniętym wojną, tam była taka sytuacja, że do 
samochodu, którym w konwoju jechała Janina Ochojska została wepchnięta matka 
z dzieckiem. Zabranie ich do Polski najprawdopodobniej skończyłoby się tym, że na granicy 
konwój zostałby zatrzymany, a Polska Akcja Humanitarna nigdy więcej nie zostałaby 
wpuszczona do tego kraju. 
 
Tysiące ludzi straciłoby dostęp do pomocy kosztem tej jednej osoby, która poprosiła o pomoc, 
nie? Ale trzeba na śnieg, w zimie, wyrzucić matkę z dzieckiem z samochodu i powiedzieć: „Nie 
mogę”. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest obciążające, jeśli trzeba taką decyzję podjąć 
w 5 minut, a potem z nią żyć. Ale są tacy ludzie, oni są obok nas. 
 
Jeśli ja dzisiaj mam zasięg i mogę w internecie ich pokazać, a mam w sobie też determinację 
i ciekawość, żeby dotrzeć do takich informacji, to chcę to zrobić! A jeśli przy okazji to ma być 
moja praca, no to super! 
 
Michał: To czemu nie miałbyś na tym zarobić również, tak? 
 
Konrad: Tak. Super, super. Wiesz, pracując, robiąc reportaże czy wywiady w tradycyjnych 
mediach, dostawałbym za to wynagrodzenie, takie są realia. Tak funkcjonujemy, nie ma w tym 
nic złego. 
 
Michał: Nie ma w tym nic złego, ale jest gigantyczna przepaść jakościowa, bym powiedział 
i również pod względem wiarygodności, tak mi się wydaje, jeśli to rzeczywiście Ty jako bloger 
wychodzisz ze swoim projektem, idziesz do marki, przedstawiasz go i to marka jest Twoim 
sponsorem i mecenasem, to też jest dobrym słowem. 
 
Konrad: Ja lubię to słowo, wiesz? Mecenas. Myślę, że w moim przypadku to będzie dobrze 
oddawać ten model współpracy, że będę miał mecenasa. 
 
Michał: Generalnie wychodzimy, my jako blogerzy, na dwie ścieżki – z jednej strony ten 
model pasywny bardziej, że czekamy, aż ktoś się do nas zgłosi i łaskawie nam zaproponuje 
współpracę versus to my bierzemy ten ster w ręce, myślimy nad tym, co chcemy zrealizować, 
to jest nasza koncepcja i szukamy partnerów do realizacji tego projektu. 
 
Mówiłeś, że Natalia Hatalska była taką osobą, ja chcę powiedzieć, dodać jedną rzecz, to co mi 
się wydaje pioruńsko ważne, że każdy z nas ma trochę inną drogę jako bloger i też nie ma 
jednego dobrego wzorca blogowania w blogosferze. Możemy szukać różnych scenariuszy dla 
siebie. 
 
Konrad: Ja chciałbym, żeby to, co my mówimy, było propozycją, a nie dogmatem. 
 
Michał: Tak, właśnie o to mi chodzi. 
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Konrad: Mój model blogowania nie sprawdzi się w każdym blogu, nie? Kapitalnym 
przykładem, do którego nie mam absolutnie wątpliwości, co do jakości, pokazywania 
produktu, współprac reklamowych w oparciu nie o dary losu, ale o recenzje produktu, jest 
Marysia Górecka. Jeśli ktoś mnie pyta o top 10 blogów w Polsce, to ja zawsze wymieniam 
mamygadzety.pl. 
 
Pomijam moją osobistą sympatię i do Marysi, i do Michała Góreckich, ale wiesz, to jest blog, 
z którego ja, jako tata, jako rodzic, bardzo dużo skorzystałem. Część rzeczy, które mamy 
w domu, to są rzeczy, które kupiliśmy, bo mam zaufanie do tego, że jeśli Marysia recenzuje 
jakiś produkt, to tam nie ma ściemy. 
 
Ona świetnie realizuje model, który my teraz krytykujemy. Jest wyjątkiem potwierdzającym 
regułę, to też jest możliwe, to jest absolutnie możliwe, nie chciałbym, żebyśmy mówili 
o dogmatach. 
 
Michał: Dobra, to ja to przeniosę trochę na inny poziom i zadam Ci trochę prowokacyjne 
pytanie: czy komercja gryzie się z wiarygodnością? Albo czy wiarygodność gryzie się 
z komercją? Albo kiedy może się nie gryźć? 
 
Konrad: Myślę, że pogodzenie tych dwóch rzeczy, jeżeli blog jest źródłem naszego utrzymania 
może być trudne. Ale wierzę w to, że ludzie są zdolni do takiego wewnętrznego 
ukształtowania i takiego poczucia wewnętrznej odpowiedzialności za odbiorcę i mają w sobie 
taką myśl: „Chcę być uczciwym człowiekiem”, wierzę, że istnieje możliwość pogodzenia 
komercyjnego blogowania i współprac reklamowych, takich reklamowych sensu stricto, a nie 
realizacji wspólnych projektów z blogowaniem i z wiarygodnością. Ale to jest trudne. 
 
Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz. Nie chcę antagonizować środowiska 
dziennikarskiego, zwłaszcza że wciąż uważam, że mamy bardzo długą drogę, żeby osiągnąć 
ich kompetencję i ich wiedzę i musimy się dużo uczyć. Blogosfera jest na dużo gorszej pozycji 
jeśli chodzi o merytorykę, wartość niż tradycyjne media. 
 
Wiem, że to jest niepopularne w naszym środowisku, ale ja to jak mantrę powtarzam. Chociaż 
się zbliżamy, bardzo się zbliżamy, bo jakość tamtego środowiska słabnie, a nasza rośnie, ale 
to zupełnie inna bajka i inny temat, nie chcę w niego wchodzić teraz. Ale do czego zmierzam? 
Jeśli duże medium ma swoją markę i dziennikarz popełni tam jakiś błąd, to on może zostać 
zwolniony albo zmienić stację, tak naprawdę jego nazwisko jest tam drugorzędne. 
 
Jeśli zapytam kogoś o wymienienie dziesięciu dziennikarzy Gazety Wyborczej, to wymienimy 
2, 3, 4 nazwiska, ale nie potrafimy wymienić tych wszystkich dziennikarzy, którzy tam 
publikują na co dzień. Jeśli zapytam o nazwisko człowieka, który publikuje na Halo Ziemia, to 
tam jest jeden człowiek. To jest jedno nazwisko. 
 
Jeśli ja stracę wiarygodność, to na długi czas moja droga została zamknięta. Ja też to widzę 
w blogosferze, też nie chcę pokazywać palcem, ale potrafię wymienić co najmniej jeden 
przykład na przestrzeni ostatniego pół roku, bloger, który bardzo powoli, ale dość 
systematycznie się rozwijał, w pewnym momencie coś się stało niedobrego i stracił 
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wiarygodność, szacunek. Odbudowanie tego jest możliwe, ale jest bardzo trudne. Wiesz, 
reputacja i wiarygodność, Ty często o tym mówisz, jest fundamentem naszej pracy, jeśli tego 
nie mamy, to zamykamy sobie drogi do rozwoju i funkcjonowania finansowo. 
 
Michał: Tak, to prawda. Ale odwrócę i jeszcze z drugiej strony Cię zapytam. Mówimy 
z perspektywy osób, które są w środowisku, a teraz wejdź w kogoś, kto jest konsumentem 
blogów i jeśli mielibyśmy powiedzieć, na ile ja, jako czytelnik blogów, mogę tym blogerom, 
którzy nawet robią dobrą pracę w mojej opinii, zaufać. No właśnie, ciekaw jestem Twojego 
komentarza. 
 
Konrad: Myślę, że bardzo ważna jest miara. Świetnym przykładem jest Marysia Górecka. 
Dlaczego ja Marysi ufam? Dlatego, że oprócz testów produktów na jej blogu są też jej opinie, 
ona się wypowiada w kwestiach społecznych, jest bardzo spójna w tym, jak się komunikuje 
w mediach społecznościowych i to buduje jej reputację. Ja wiem, że to jest dziewczyna, która 
ma mózg, która ma pewną wrażliwość. 
 
Mówię to tylko na podstawie bloga Marysi, bo prywatnie znamy się bardzo incydentalnie, tak 
naprawdę, gdzieś tam z konferencji. I to buduje reputację. Ale jeżeli wchodzę na bloga i tam 
osią są wyłącznie opisy reklamowe, gdzie opinie i ta praca u podstaw jest dodatkiem do 
monetyzacji, to ja nie ufam. 
 
Myślę, że ten mechanizm, który postępuję we mnie, u osób spoza środowiska jest dwu- albo 
trzykrotnie mocniejszy. I tak, wydaje mi się, że to może wpływać na naszą wiarygodność. 
Jeżeli reklam, wyjazdów, chwalenia się nimi jest dużo, to w pewnym momencie bloger traci 
i przestaje być interesujący i wiarygodny w oczach swojego odbiorcy i to jest też szklany sufit, 
który potem będzie trudno przeskoczyć, po prostu. 
 
Michał: Znowu wracamy do tego, czy jestem wiarygodny, czy nie jestem wiarygodny i na ile 
łatwo stracić tę reputację i później jak trudno ją odbudować też, nie? 
 
Konrad: Ale żebyśmy wnieśli też wartość dla Twoich Czytelników i Słuchaczy też, nie? To 
dotyczy bardzo wielu różnych dziedzin. Zejdę trochę do poziomu, którym ja się zajmuję, czyli 
do wartości, do takiego myślenia wewnętrznego, które dopiero potem trochę wychodzi 
w pracy. Bardzo ważna jest motywacja i bardzo ważne jest to, czym ja się kieruję. 
 
Ja na Blog Forum Gdańsk użyłem takiego literackiego sformułowania, że ważne jest to, skąd 
przychodzimy. Musimy wiedzieć, po co to robimy. Czy ja prowadzę bloga tylko po to, żeby się 
z tego utrzymać i mieć high life? Jeśli tak, to jest to możliwe, ale to nie jest coś, co ja kupuję 
i że to ma krótkie nogi, skończy się. 
 
Jeśli ja prowadzę bloga, bo chcę robić fajne rzeczy, bo chcę się uczyć, rozwijać, bo uważam, że 
mam coś wartościowego do wniesienia w przestrzeń publiczną. Jeżeli to jest mój cel, to się 
nie obawiam, niezależnie od modelu, jaki bloger wybierze, popełni błąd, będzie się na nim 
uczył. Myślę, że to może być taka uniwersalna zasada. 
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Czyli, podsumowując, jeśli moją motywacją jest dawanie wartości i podejmuję się różnych 
trudnych decyzji komercyjnych i niekomercyjnych po to, żeby móc ten cel realizować, to OK. 
Jeśli moją motywacją jest tylko zabieranie z rzeczywistości czegoś dla siebie, to to się nie 
sprawdzi. 
 
Michał: Ja myślę, że to jest dosyć uniwersalna zasada i nie dotyczy tylko blogowania, tylko 
ogólnie życia. 
 
Konrad: No, tak sądzę. 
 
Michał: No właśnie. A czego Ci brakuje, Konrad, w blogosferze? 
 
Konrad: Brakuje mi dziennikarstwa obywatelskiego. Widzę to w Stanach, chyba tylko tam 
w tym momencie i widzę to w tych krajach, gdzie zagrożona jest demokracja i wolność słowa. 
Tam rzeczywiście w obliczu zagrożenia ludzie się aktywizują, a internet jest świetnym 
narzędziem do tego, żeby wyrażać opinie i przekonywać do swoich racji i bić na alarm, nie? 
 
Nie chciałbym, żeby to był motywator funkcjonowania u nas, ale brakuje mi poważnej 
publicystyki. I to jest rozdźwięk między nami a tradycyjnymi mediami, dla nas na minus. Ja 
teraz będę krytyczny, ale też pod swoim adresem, bo też nie zabierałem głosu w tych 
sprawach. Zabrakło mi odwagi i dojrzałości. Jeśli jest Charlie Hebdo i we Francji giną ludzie… 
 
Michał: … czyli wpada ktoś z kałaszami do redakcji i dzieje się to, co się dzieje. 
 
Konrad: … tak, zdarzyła się tragedia. Jeśli mamy aferę „Wprost” jedną czy drugą, jeśli mamy 
problemy gospodarcze, to blogosfera tego nie komentuje. My, w większości, mówię o tej 
mainstreamowej blogosferze, która się spotyka na konferencjach, która jest najmocniejsza 
w tym momencie… wiesz, my dalej pokazujemy zdjęcia kotów i dary losu. Nie zabieramy 
stanowiska. A nawet jeśli to stanowisko jest zabierane, ktoś zabiera głos, jeśli chodzi 
o Charlie Hebdo, to dobry przykład, ja w blogosferze nie znalazłem nic poza felietonem 
Szymona Hołowni chyba, na jego blogu. Ale to jest inna bajka, bo to jest publicysta, który ma 
bloga, a nie bloger, który wszedł w świat publicystyki. 
 
Michał: To jest dziennikarz de facto. 
 
Konrad: Tak, nie znalazłem innego głosu, który byłby dla mnie świeży i wartościowy, który nie 
byłby szybką opinią, ale byłby oparty na wiedzy, rozmowie z kimś, kto jest kompetentny 
w temacie i może tę opinię czymś uzasadnić. 
 
Nieszczęsna sprawa Kamila Durczoka − bardzo podobnie. Kilka jałowych statusów na 
Facebooku, 2 albo 3 wpisy, bardzo spontanicznie, na szybko, żeby się wypowiedzieć. Rany, to 
było tak powierzchowne, tak ociekające banałem, że było mi trochę wstyd za nasze 
środowisko i wiedziałem, że to nie będzie głos, który się liczy. A bardzo chciałbym, żeby się 
liczył, bo jest potencjał, też intelektualny w myśleniu, w wiedzy, to nie wybrzmiało. Jesteśmy 
świetni we współpracach reklamowych, świetni w testowaniu produktu, w pokazywaniu stylu 
życia, a nie mamy nic do powiedzenia w sprawach ważnych. 
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Michał: Nie jest tak, że ta komercjalizacja właśnie zastępuje jakość? Nie boisz się tego? 
 
Konrad: Wiesz co, myślę, że dojrzejemy do takiego momentu, w którym komercjalizacja 
będzie nam pomagała realizować jakość. Bo wiesz, znowu powołam się na Natalię, mam 
nadzieję, że ona nie poczuje się dotknięta tym, że się cały czas na nią powołuję, bo między 
mną a jej blogowaniem jest zupełna przepaść, jest duża droga przede mną. 
 
Michał: No, ale to jest świetny przykład. 
 
Konrad: Ale kapitalny projekt „OnOff”, który Natalia teraz zrealizowała. Wiesz, bez zaplecza 
finansowego… 
 
Michał: Powiedz, o czym on jest, w trzech słowach. 
 
Konrad: OK, projekt „OnOff” to jest seria badań i dokumentów, które Natalia przeprowadza. 
Pierwszy odcinek przeprowadzony był o pokoleniu Z, gdzie Natalia chciała się przyjrzeć, jak te 
dzieci urodzone po 1996 roku funkcjonują w świecie nowych technologii, bo dla nich ten 
świat jest całkowicie naturalny, one nie znają świata analogowego. I o tyle ten dokument jest 
ciekawy, że mimo że Natalia podkreśla, że nie miała żadnej tezy, trochę obala mity, że to są 
dzieci uzależnione od telefonów komórkowych, które nie budują relacji, które się nie angażują 
społecznie, bo jest to wręcz odwrotne. I wiesz, świetna rzecz, bardzo dobrze zrobiona, 
poprzedzona badaniami. 
 
Natalia powiedziała, że to nie były badania naukowe sensu stricto, ale wiesz, jej sercem, 
kontaktami, taką pracą u podstaw, ja o tym projekcie słyszałem wcześniej, więc też znam jego 
tło, w jakimś tam skromnych zakresie. I wiesz, świetnie zrealizowany film, dobry dokument, 
który mógłby polecieć w telewizji w dobrym czasie antenowym i on by się bronił. Tylko żeby 
to zrealizować, trzeba mieć środki finansowe. Orange ten projekt wsparło jako partner i super! 
Wiesz, Natalia nie powiedziała: „Korzystam z Orange, korzystajcie z tej sieci, to są najlepsze 
telefony na świecie”, tam tego nie było. 
 
Michał: No właśnie. [śmiech] 
 
Konrad: To jest sytuacja win-win, dzięki temu, że marka wsparła blogerkę, a blogerka mogła 
zrobić projekt, który w moim odczuciu jest bardzo ważnym głosem w przestrzeni publicznej. 
Bo jak pokazałem ten film kilku osobom, to otwierało dyskusję o rodzicielstwie, o edukacji, 
o tym, czy ograniczać dostęp do technologii. 
 
W wywiadzie z Natalią, który miałem przyjemność przeprowadzić, już o nim mówiłem, 
rozmawiamy o takim bardzo ważnym aspekcie, jeżeli sukces tych dzieci uzależniony jest od 
dostępu do technologii, to na naszym pokoleniu jest olbrzymia odpowiedzialność, żeby im 
dostarczyć równy dostęp do technologii. Bo w tym momencie jest z tym problem. Byłoby to 
bardzo niesprawiedliwe wobec dzieci, które nie mają dostępu do iPada, bo ich rodziców na to 
nie stać, czasami z bardzo obiektywnych względów, były wykluczone cyfrowo i nie mogły się 
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rozwijać, tak jak te dzieciaki z bogatych domów. Nie ma we mnie na to zgody, ale przez to, że 
Natalia zrobiła ten film, nie mając w ogóle takich intencji, ja sobie zadałem takie pytanie. 
 
I mam jeszcze większą motywację, żeby wspierać Akademię Przyszłości, nie? Żeby te 
dysproporcje społeczne, na tyle, na ile ja mogę, niwelować. Wartość tego materiału, myślę, że 
Natalia sobie nie zdaje z tego sprawy, jest nieprzecenialna. Tu otwieramy dyskusję. Super by 
było, żeby blogerzy robili takie materiały na większą skalę i żeby było tego więcej, bo jest 
przestrzeń. Z jednej strony mądra odpowiedzialna komercjalizacja, realizowana przez ludzi, 
którzy mają kompetencje i po stronie blogera, i po stronie marek, jest drogą do jakości, do 
robienia świetnych projektów. Komercjalizacja na zasadzie dary losu, szybkie zdjęcie, to jest 
fajne jako pewien etap blogowania, ale to jest szklany sufit, który nie pozwala rozwijać się 
dalej. Tak, taki wniosek. 
 
Michał: Wylewanie dziecka z kąpielą? 
 
Konrad: Nie byłbym aż tak radykalny. 
 
Michał: Ja wiem, celowo stawiam te tezy, nie? 
 
Konrad: Wiesz, bo patrzę cały czas na Maćka Mazurka, Maciek to jest dar losu, ale ma też 
fajne treści, dzięki temu, że współpracuje z markami, może dzielić się bardzo osobistymi 
refleksjami na temat ojcostwa i wychowania dzieci. To jest super. Maciek jest mądrym 
człowiekiem, który potrafi wyważyć pewne rzeczy. Natomiast też to, co ja powiedziałem, że 
jestem pewien, a na tyle znam Maćka, że dzieli się on ze światem dlatego, że chce coś wnieść 
do tej rzeczywistości, a nie z niej coś zabrać. I dlatego mu się to udaje. 
 
Michał: Dobra, pociągnę jeszcze jeden wątek, bo w zasadzie otarłeś się o niego, ale ja 
zastanawiam się, co musiałoby się wydarzyć, żeby takich blogów wartościowych, takich 
właśnie Natalii Hatalskich czy innych osób, ale w podobny sposób realizujących swoje 
projekty było więcej, blogów chociażby publicystycznych, których mówimy, że nie ma. 
W zasadzie nie dorastamy do pięt dziennikarzom, akurat w tym obszarze. Co musiałoby się 
wydarzyć? 
 
Konrad: Jeszcze marzy mi się jeden obszar, który funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, ja się 
mocno temu przyglądam. To jest blogosfera śledcza. W tym momencie mamy w Polsce bardzo 
poważny kryzys dziennikarstwa śledczego. Nie ma tego. Jeśli popatrzymy na to, co... momenty 
krytyczne, co teraz zrobił „Wprost”, jak oni spalili ważny temat. 
 
Michał: Śmiało. 
 
Konrad: Temat molestowania jest niezwykle ważny społecznie. Oni ujawnili SMS-y, w stylu… 
nie wiemy, czy Kamila Durczoka, ja bym tego nie rozstrzygał, zostawiam na boku konkretne 
personalia, w tej chwili. Myślę, że nikt nie jest uprawniony do wyroków. Ale ujawniają SMS-a 
pod tytułem „Przyjdź do mnie do domu, robię świetną jajecznicę”. I w tym jest podtekst 
erotyczny i tego SMS-a należy zinterpretować „Zostań u mnie na noc” , to ja się spotykam 
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z opinią dużej akceptacji, „Ale co w tym SMS-ie było złego? Przecież tak się ludzie komunikują. 
O co chodzi?”. 
 
Michał: Sam mógłbym go wysłać, bo robię świetną jajecznicę. 
 
Konrad: Tak, ale wiesz, ważny jest kontekst, nie? Rozumiesz, o co mi chodzi? 
 
Michał: Ja wiem, ale ten kontekst jest dobudowywany. 
 
Konrad: Tak, ale chodzi mi o to, że wysłanie takiego SMS-a przez pracownika do podwładnej 
na wyjeździe służbowym to jest coś niedopuszczalnego, to jest nieetyczne, nie wolno tak 
robić, to jest zagrożenie dla godności, dla relacji, to jest prosta droga do tego, żeby 
rzeczywiście mobbować tych ludzi. Ale to jest społecznie dopuszczalne. Ja się spotkałem 
z kilkoma opiniami, że w tym nie ma nic złego, to są dorośli ludzie, nie? Tak że temat jest 
bardzo ważny, żeby mówić „Nie, to jest złe. To jest problem. To rodzi takie konsekwencje. 
Godność ludzka jest bardzo ważna, w relacjach zawodowych szczególnie”. 
 
A przez zepsucie tej sprawy, zrobienie wokół tego sensacji, przez atak personalny, temat 
mobbingu został absolutnie zostawiony na boku i zmarginalizowany, a został temat sensacji. 
Ja to napisałem na Twitterze, że redakcja „Wprost” wylała dziecko z kąpielą. Temat ważny 
społecznie do dyskusji zszedł na plan dalszy przez to, że mamy celebrytę, którego możemy 
rozjechać. 
 
Michał: Drugi, trzeci plan, tak. 
 
Konrad: Nie bronię tutaj nikogo, nie wydaję wyroku, ale zostało to źle zrobione. Dlaczego? Bo 
standardy dziennikarstwa śledczego nie zostały zachowane. Jest jedno źródło osobowe, nie 
ma dwóch źródeł, które potwierdzają zeznania, nie ma zastanowienia się nad misją i celem 
publikacji tych materiałów, nie ma zestawienia tego w czasie, tak? Nie ma konsultacji 
środowiskowej. Zabrakło takich podstawowych rzeczy, więc jest kryzys. Sprawa „Wprost” to 
pokazała, że nie ma w Polsce dobrego dziennikarstwa śledczego, nie ma odwagi ani zasobów, 
żeby to robić. 
 
Wiesz, w skali lokalnej to jest świetne miejsce dla blogerów, żeby np. bloger opisał 
nieprawidłowości, które się dzieją w urzędzie miasta. Albo pokazał nieprawidłowości 
działania jakiejś fundacji charytatywnej. Nawet jeśli się to w blogosferze dzieje, to dzieje się 
w tak zły, krzywdzący sposób, że nie można się na to zgadzać. Ale jest przestrzeń. Chciałbym, 
czekam na to. Nie mamy też regulacji prawnych, bo jest prawo prasowe, które chroni prasę. 
Jest prawo do ochrony źródła dla dziennikarza. Ale czy to dotyczy blogera? Pytałem kilku 
prawników, ale nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. 
 
Jest duża przestrzeń do rozwoju. Pytanie tylko, to jest pytanie, które sobie też muszę zadać, 
czy to jest kierunek, w którym my też chcemy się rozwijać. Czy blogosfera chce iść w tym 
kierunku i uprawiać dziennikarstwo obywatelskie. Wiesz, dzisiaj drugi projekt, który przemycę 
tutaj, ja chcę robić reportaże i będę je robił w ramach programu Onet Autorzy bądź też na 
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blogu. Może tutaj będę szukał dobrego partnera, który pozwoli mi sfinansować świetne 
zdjęcia do tych materiałów. Dla mnie to jest fajne. Tylko nie czuję kompetencji… 
 
Michał: Jak się ten projekt nazywa? 
 
Konrad: Halo Reportaż, po prostu. 
 
Michał: Super. 
 
Konrad: Pierwszy materiał, który robię w ramach tego projektu, to jest materiał poświęcony 
Wspólnocie Anonimowych Narkomanów. W Polsce o Anonimowych Narkomanach pisano 
dużo, ale nikt nie zrobił z nimi reportażu. Oni mają taką bardzo silną tradycję anonimowości, 
chronią siebie, to wynika z różnych źródeł. I pytam ich: „Czy wpuścicie mnie na swój meeting, 
żebym zobaczył, jak się spotykacie i o czym rozmawiacie? Daję Wam pełną gwarancję 
anonimowości i autoryzację tego materiału, tam się nie pojawią Wasze twarze, ja tylko chcę 
zobaczyć zasadę, chcę wejść tylko na chwilę w Wasz świat”. I oni się zgodzili, wiesz? Ja sobie 
myślę: „Łał, jaki kredyt zaufania!”. 
 
Michał: Ale Ty, Konrad, długo na to pracujesz, żeby takie możliwości budować. 
 
Konrad: Padła też rozmowa, że gdybym ja przyszedł ze stacji telewizyjnej albo z tygodnika 
jakiegoś, to by mi nie zaufali, bo baliby się, że ja im obiecam anonimowość, a i tak to potem 
sprzedam na łamach. I to było dla mnie duże zaskoczenie. Łał, tu jest potencjał. To zaufanie, 
które my jako blogerzy wypracowujemy, jest też ważne. Możemy zrobić coś, czego duże 
media nie są w stanie zrobić. 
 
Michał: Konrad, ale to nie pierwszy raz… 
 
Konrad: Przykład Szlachetnej Paczki. 
 
Michał: ... właśnie, Szlachetna Paczka − to, że miałeś szansę dać paczkę od papieża 
Franciszka, tak? Ty, osobiście. 
 
Konrad: Ja tylko obserwowałem to zjawisko i mogłem je opisać, nie? 
 
Michał: Ale powiedzmy otwarcie, byłeś jedynym reprezentantem mediów, który dostał taką 
możliwość. Bo anonimowość tej rodziny była chroniona i Ty też musiałeś ją chronić. 
 
Konrad: Tak, przed tradycyjnymi mediami. Niestety. Nie będę wchodził w szczegóły, bo 
szkoda psuć krwi tej inicjatywy, ale rzeczywiście tak było, że dzięki temu, że jestem 
ambasadorem Stowarzyszenia WIOSNA, że oddałem im się kompletnie i całkowicie, mam 
nadzieję, że to widać w mojej pracy i na blogu, wczoraj na obradach Bloga Roku specjalnie 
przyniosłem notes z logotypem Szlachetnej Paczki, nie? 
 
Michał: Na filmie u Maćka Budzicha też mamy ten notes. 
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Konrad: Tak, ale wiesz, nie biorę za to pieniędzy. Wierzę w ten projekt po prostu, wierzę 
w Akademię Przyszłości, w dzieciaki w trudnej sytuacji, które zaczynają mieć wyniki. To też 
kwestia tego, że nie ma we mnie zgody na biedę i zło w przestrzeni publicznej. Wierzę, że 
możemy to rozwiązać. 
 
Jacek Stryczek, lider Szlachetnej Paczki Stowarzyszenia WIOSNA mówi, że naszym celem jest 
zlikwidowanie biedy na świecie… wiesz, to brzmi zupełnie nieprawdopodobnie. Ja się nie 
zastanawiam nad tym, czy to jest prawdopodobne, czy nie, tylko mówię: „Ręce na pokład, 
róbmy swoje”. 
 
Michał: Działajmy po prostu. 
 
Konrad: Do czego zmierzam? Wiesz, rzeczywiście pojawia się ten argument: „Wierzymy, że 
twoja reakcja będzie delikatna, stonowana, dobra”. I super. Ja się poczułem w tym też bardzo 
wyróżniony. Jest we mnie dużo wdzięczności, że mogłem to robić. I wcale nie mam potrzeby 
podkreślać tego, że mam materiał exclusive. Kompletnie nie o to chodzi. 
 
Michał: Tak, tak. To jest ten sposób budowania po pierwsze swojej marki, ale też budowania 
w pewnym sensie… nie chcę używać słowa „nowej”, bo być może to jest, ale to się rzadko 
przebija, albo jest jakościowej blogosfery na tyle mało, mówię w tym obszarze, którym Ty się 
zajmujesz, w obszarze wartości w życiu itd., że nie widać tego, to jest zakrzykiwane jednak 
przez chociażby… znowu to ma charakter krytyki, tak? Ale patrzysz w tradycyjne media, 
w telewizor i co widzisz? Ja widzę wybuchy i inne problemy, które gdzieś tam na świecie się 
dzieją, tak? Dużo powierzchowności jest, niestety. Dobrze, pytanie było o to, czego brakuje 
w blogosferze, co musiałoby się wydarzyć, żeby takich blogów było więcej i nie wiem, czy na 
to pytanie odpowiedzieliśmy. 
 
Konrad: Myślę, że tak, po pierwsze, co musiałoby się wydarzyć, to potrzebujemy dobrych 
wzorów. 
 
Michał: Właśnie. 
 
Konrad: Ja nim nie jestem. Mam dużą ciekawość poznawczą, chcę się uczyć, rozwijać, chcę, 
żeby ten blog był trochę misyjny. Ale nie wiem, czy mi się uda, Michał, nie wiem, czy mam 
kompetencje. Wiesz, zobaczymy. 
 
Michał: Wiesz, że masz zaniżoną samoocenę? [śmiech] 
 
Konrad: Zostawiam to. 
 
Michał: To, że Ty nie uważasz się za wzór, to że ja nie uważam się za wzór, w sensie ja staram 
się najlepiej robić swoją robotę, to nie znaczy, że takimi wzorami ani Ty, ani ja nie jesteśmy. 
Bo z zewnątrz to może być tak odbierane. Ja nie chcę, żebyśmy to wartościowali i wałkowali, 
ale mamy prawo zadawać sobie pytanie, co musiałoby się wydarzyć i próbować znaleźć na nie 
odpowiedź, chociażby dlatego, że być może pomożemy komuś, kto gdzieś tam siedzi sobie 
w tej chwili, po drugiej stronie słuchawek. Być może jest osobą wewnętrznie gotową do tego, 
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żeby pewną dyskusję podjąć, tylko boi się, że się nie odnajdzie w tej rzeczywistości i tej 
blogosferze, która jest. Właśnie dlatego, że tych wzorców brak. W tym sensie, tak? 
 
Konrad: Myślę, że musimy się uczyć ze starych mediów i czerpać z nich. Szukać autorytetów. 
 
Michał: To jest dobry punkt. 
 
Konrad: To jest coś, co do tej pory funkcjonowało bardzo źle. Ja też temu ulegałem, tzn. 
antagonizm blogosfery wobec tradycyjnego dziennikarstwa. Nie każde medium, nie każdy 
dziennikarz, to też warto podkreślić, bo jest różnie. To środowisko też jest bardzo nierówne. 
Ale jest dużo rzeczy, gdzie musimy się uczyć. 
 
Wiesz, ja pamiętam, że kiedyś przy okazji którejś konferencji blogowej powiedziałem, że 
jednym z takich moich mistrzów i mentorów, nie znamy się jeszcze osobiście, jest Jacek 
Żakowski i jego publicystyka, zwłaszcza jego wywiady. Bardzo sobie cenię sposób, w jaki 
wywiady otwiera Piotr Najsztub. To jest mistrz pierwszych trzech pytań. 
 
Przygotowanie do wywiadów Torańskiej to jest coś, co ja chcę powtórzyć w swojej pracy. Taki 
bardzo pogłębiony, żmudny research, zanim siądziemy do rozmowy. To są rzeczy, które 
możemy powielać, te wzorce. Uczyć się, plus wsadzać swój know how. Marketing, nowe 
technologie, ta samodzielność, na którą pozwala internet. Połączenie tych elementów, myślę, 
jest kluczem do jakościowego blogowania w przyszłości, w kwestiach społecznych. Bo jeśli 
chodzi o podróże, o ekspertyzę, to temat wygląda trochę inaczej. To jedna ważna rzecz. 
 
Ale wiesz, też technikalia, nie? Jarosław Kuźniar pokazał na Blog Forum Gdańsk kapitalnie 
w swoim 40-minutowym warsztacie, mówiąc o podstawowych rzeczach: pracy przeponą, 
make-upie, odległości od kamery, pracy z kamerą, oddychaniu. Kilka, wydawałoby się, bardzo 
podstawowych elementów, ale jak potem patrzyłem na YouTube, to tych elementów brakuje 
wśród ludzi o największej rozpoznawalności. 
 
Michał: Tak. 
 
Konrad: A wiesz, to nie jest sprzedaż duszy, to nie jest powielanie wzorców, to jest 
korzystanie z wiedzy, którą ktoś już wypracował przez lata. 
 
Michał: To są najlepsze praktyki, z których my możemy jak najbardziej czerpać. Warsztat to 
jest jedno, ale też w zakresie researchu, w zakresie chociażby znajomości prawa. Bo też nie 
wiemy, na co możemy sobie, jako blogerzy, pozwolić, a na co nie możemy sobie pozwolić. To 
też nas ogranicza. 
 
Konrad: Ja się teraz też przygotowuję na warsztaty Blog Roku − panel o stalkingu 
i uporczywym nękaniu. Jak zacząłem czytać opinie prawne, konkretne rozwiązania i konkretne 
przykłady, kazusy, to bardzo wielu blogerów, na podstawie ich aktywności w mediach 
społecznościowych, można by pociągnąć do odpowiedzialności karnej za to, w jaki sposób 
wyrażali się o innych, naprawdę. Dla mnie to też było odkrycie, bo jest społeczne 
przyzwolenie na łamanie prawa w internecie. Bo tego prawa nie znam. Taki przykład, ja o tym 
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będę mówił też na warsztatach, mam nadzieję, że to wyjdzie też w dyskusji z tymi, bądź co 
bądź, świetnymi panelistami. 
 
Drugi element, który mi jest potrzebny, to że my bardzo potrzebujemy organizacji, która 
będzie może nie wyznaczać standardy, ale dyskutować o standardach, ale bardzo liczę, że 
PSBV będzie taką organizacją. 
 
Michał: Polskie Stowarzyszenie Blogerów i Vlogerów. 
 
Konrad: Tak, którego członkiem nie jestem, więc ta opinia jest zupełnie z zewnątrz. Tak, ja 
chciałbym debaty o etosie blogera. Chciałbym warsztatów, gdzie nie będziemy wyłącznie 
rozmawiać o współpracy z markami. To jest bardzo ważne, bo to interesuje bardzo dużą część 
naszego środowiska. 
 
Ale gdzie też porozmawiamy o właśnie tym, jak przeprowadzić śledztwo dziennikarskie, jak 
przeprowadzić dobry reportaż. Jak dobrze otworzyć wywiad? Jak porozmawiać z fotografem, 
żeby zdjęcia, które nam przekazuje, były możliwe do przekazania od strony prawnej? 
Pomówić o rzeczach etycznych, o rzeczach warsztatowych i trochę o tradycji zawodu i jego 
misyjności. Brakuje mi takich rozmów. 
 
Natomiast cały czas mam wątpliwość, czy jest grunt na takie rozmowy, czy ten etap, czy to 
już. Wiem, że to przyjdzie, ale nie wiem, czy teraz. Byłem bardzo zawiedziony i pewnie zbyt 
emocjonalnie reagowałem na Twitterze podczas Blog Forum Gdańsk, to też dla Twoich 
Słuchaczy, to jest duża blogerska impreza, duża konferencja o dużym znaczeniu, świetnie 
zrobiona zresztą, duże tradycje – super. Jestem ostatnią osobą, która będzie krytykowała Blog 
Forum Gdańsk. Ale tam się wydarzyło coś, co mnie ukłuło, osobiście było mi bardzo przykro, 
że to się stało. Byli goście zza granicy, byli blogerzy z Ukrainy i z Rosji, którzy są 
zaangażowani społecznie. Był Karim Amer z Egiptu, który miał trafić albo trafił, nie chcę 
skłamać, do więzienia za to, że blogował o tym, co się działo podczas egipskiej wiosny. Był 
Michael Anti z Chin, który opowiadał o tym, że tam jest naprawdę drugi internet, tzn. 
dosłownie, oni mają swojego YouTube’a, swojego Facebooka… 
 
Michał: Pokazywał przykłady, tak. 
 
Konrad: On też mówił o tym, że kto ma serwery, ten ma władzę. I że internet nie jest taki 
całkiem wolnościowy, że łatwo można nim sterować. Bardzo ważne rzeczy, nie? Świetni 
ludzie, olbrzymie życiowe doświadczenia. I było 30% sali. 
 
A na dyskusji prowadzonej przez Tomasza Machałę z Tomkiem Tomczykiem i z Karoliną 
Korwin-Piotrowską, z dużym uznaniem i szacunkiem dla tych trzech osób, naprawdę, to nie 
jest krytyka, ale waga tej rozmowy w mojej ocenie była dużo mniejsza niż wystąpienia gości 
zza granicy, a na sali było 120% miejsc zajętych. Ludzie stali, siedzieli na schodach. 
 
Tak sobie pomyślałem wtedy: „Co się z nami dzieje?”. Ja byłem ciekaw też tej rozmowy 
z Karoliną Korwin-Piotrowską, zwłaszcza jej, bo obserwuję ją w mediach tradycyjnych, jestem 
jej ciekaw, jest bardzo niejednoznaczną dla mnie osobą. Ale sobie pomyślałem „Łał, co się 
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z nami stało?”, już nie mówię o tym, że kogoś może nie interesować polityka zagraniczna czy 
to, jak wygląda internet w Chinach, chociaż wrażliwość by tego wymagała, ale wiesz, też 
kultura osobista. Mamy gościa zza granicy, Michael do nas przyleciał ze Stanów, poświęca 
szmat czasu, szmat drogi, żeby podzielić się z nami swoim doświadczeniem, a my wychodzimy 
zjeść obiad, no cholera! Nie zgadzam się na taką blogosferę. Jest mi wstyd za to wydarzenie 
na Blog Forum Gdańsk do dzisiaj. 
 
Michał: Konrad, trzeba to uczciwie powiedzieć, ja też to coraz częściej obserwuję, Ty mówisz, 
że się z tym nie zgadzasz, ale ja powiem, gdzieś tam niestety trzeba również akceptować to, 
że jesteśmy bardzo różnorodni. Kiedyś można było powiedzieć, że były takie osoby jak 
Kataryna, osoby, które były reprezentantami blogosfery, ale ich było niewiele. Ze względu na 
to, że wszyscy byli pionierami, byli w pewnym sensie jednostkami wybitnymi. 
 
Dzisiaj blogerem może być każdy, też tak jest, że ta blogosfera jest bardzo nierówna. Ona jest 
po prostu przekrojem społeczeństwa. Ja to powtarzam w wielu rozmowach, ale mamy 
jednostki absolutnie wybitne w społeczeństwie, mamy bardzo wielu średniaków 
w społeczeństwie i mamy totalnych oszołomów, jakkolwiek by ich nie definiować. 
W blogosferze też takich ludzi dzisiaj znajdziemy. 
 
To, co mówisz… różne mamy oczekiwania, różne wyobrażenia. Stety i niestety tak jest, bo 
z jednej strony to jest piękne i wspaniałe, bo każdy dzisiaj coś znajdzie dla siebie 
w blogosferze i to jest super, fajne! Nawet porównując do mediów tradycyjnych, to właśnie 
jest to, że tytuły prasowe znikają i nie znajdują modelu na kontynuowanie działalności, po 
prostu tam coraz mniej pieniędzy zarabiają w tradycyjnym modelu. Jeśli nie potrafią się 
przestawić na nowe źródła pozyskiwania przychodów, to ich przyszłość staje pod znakiem 
zapytania. 
 
W blogosferze ten koszt wejścia jest minimalny i dzięki temu też mamy coraz szerszy przekrój 
osób, tematów itd. Mówię, ja patrzę na to też z tej pozytywnej strony, w tym sensie, że 
potrafię sobie wytłumaczyć, że nie muszę akceptować blogosfery jako całości, bo to jest 
zestaw bardzo różnych osób, które są indywidualne. 
 
Konrad: Zgadzam się, absolutnie. Wiesz co, jest też jedna rzecz, którą warto podkreślić, a to 
jest bardzo, bardzo cenne. Jeżeli miałbym podzielić jakoś procentowo to, co w blogosferze 
jest cenne, to bym powiedział, że ta blogosfera profesjonalna, widoczna publicznie, to jest 
20%, a 80% czegoś absolutnie fenomenalnego to jest ta blogosfera amatorska. 
 
Michał: Tak, tak. 
 
Konrad: To są nastolatki, które prowadzą swojego bloga, blogi o do it yourself, chociaż one są 
często mocno profesjonalne i to też konkurs pokaże, nie? 
 
Michał: Tak. 
 
Konrad: Ale jest mnóstwo ludzi, którzy w wolnym czasie, po godzinach, zupełnie 
hobbystycznie w internecie dzielą się swoimi aktywnościami. I ja bym bardzo nie chciał, żeby 
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te proporcje się zmieniły, tzn. żeby tych blogów profesjonalnych, żeby ludzi, którzy są 
zawodowymi blogerami, którzy żyją z blogowania, żeby to była większość. Bo wtedy stracimy. 
 
Michał: Stracimy. 
 
Konrad: Model, który ja obserwuję, a który jest super, to że są pasjonaci. My potrzebujemy 
pasjonatów w naszym społeczeństwie. Ludzi, którzy robią fajne rzeczy, jest hospicjum 
królików w Szczecinie i dziewczyny robią o tym bloga. Wiesz, jaki pomysł w ogóle? Założyć 
hospicjum dla królików. 
 
Michał: No, nie wpadłbym na to, absolutnie [śmiech]. 
 
Konrad: Ale super, kurczę! One o tym piszą, one tego nie skomercjalizują. Fajnie, nie? Ja bym 
nie chciał, żeby ten blog był uważany za mniej ważny, mniej atrakcyjny. 
 
Michał: On jest ważny, on jest być może najważniejszym blogiem dla kogoś, to też o to 
chodzi… 
 
Konrad: Obudziłeś we mnie tę refleksję, mówiąc o tym niskim progu wejścia do blogosfery. 
To jest największa zaleta blogosfery, nawet jeśli traci na tym jakaś tam ogólna jakość, dlatego 
że mają szansę na zaistnienie ludzie niezwykle wartościowi, którym w innych warunkach 
byłoby bardzo trudno. 
 
Michał: To jest przejaw wolności. To jest przejaw, wracając do Michaela, też nie mamy tej 
świadomości często, że wolność, którą my czasem mamy, nie wiem, czy wolność można 
mierzyć, albo się ją ma, albo się jej nie ma chyba, ale generalnie… 
 
Konrad: … można. Może być ograniczona... 
 
Michał: … można, nie? Bezmiar wolności, jaki my dzisiaj mamy w porównaniu z miejscami, 
które wcale nie są tak odległe na mapie od nas, to jest coś wspaniałego, nie do przecenienia. 
 
Konrad: Wiesz co, rozmawialiśmy o tych darach losu. Ja mam taką potrzebę trochę stanięcia 
w obronie jednak, mimo wszystko, tych blogerów, których skrytykowaliśmy. 
 
Michał: Ja też dodam, poczekaj, Konrad, jeszcze też dodam. 
 
Konrad: OK, jakiś czas temu rozmawiałem z Jankiem Favre i ja nie do końca kupuję ten model 
realizowania bloga, który Janek realizuje. Nie chcę go krytykować, ma świetne pióro, świetne 
treści, czasami bardzo śmieszne, czasami głębokie i budzące też jakąś wartość. Ale mam takie 
poczucie, że w ostatnim czasie skręcił komercjalizację w monetyzację bloga. 
 
W moim odczuciu, dla mnie, nie przez to, że Janek zarabia, ale przez to, że jest tam dużo 
więcej relacji z wyjazdów, więcej produktów, to jest dla mnie treść trochę mniej atrakcyjna. 
Natomiast darzę Janka bardzo dużą sympatią i szacunkiem, to jest dla mnie inspirujące i to 
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ma wartość, że Janek zaczyna być w miejscu, w którym chciał się znaleźć, zaczynając 
blogować. 
 
Łał, fajnie, że internet daje możliwość realizowania ludziom jakiegoś swojego marzenia. 
Dlatego mówię o tym, żebyśmy nie dygmatyzowali, ja się dzielę pewnym swoim modelem, 
swoim rozwiązaniem, swoimi obawami i dlaczego pewne rzeczy dla mnie są mniej atrakcyjne. 
Ale to nie jest głos autorytetu, który mówi, że ma być wyłącznie tak. 
 
Powiedziałem o Janku, mimo naszej kuluarowej rozmowy wcześniej o darach losu, bo wiesz, 
to jest fajne, że ludzie zaczynają prowadzić blogi i zaczyna zachodzić jakaś pozytywna zmiana 
w ich życiu. 
 
Michał: Jakość ich życia również… 
 
Konrad: Jeżeli to nie szkodzi innym, to znakomicie. Pełne uznanie dla ich determinacji, 
pracowitości, nawet jeżeli to nie jest droga, którą sam bym poszedł. 
 

 
Michał: I teraz tak. Ja też mocne zastrzeżenie tutaj zrobię, że to, o czym dzisiaj mówimy, to są 
nasze bardzo subiektywne oceny czy wnioski, czy przemyślenia, po prostu. Ja celowo chciałem 
tę rozmowę z Tobą nagrać, bo mi osobiście brakuje takiej dyskusji o tym, co jest ważne. 
Z jednej strony w blogosferze, ale również w życiu, bo gdybyśmy to przenieśli na taką 
płaszczyznę: co jest ważne w życiu? To też jest kwestia tego, czy potrafimy uzasadnić czasami 

Dodatkowy komentarz od Konrada dodany już po nagraniu tego odcinka podcastu 
 
W materiale, o którym większość z Was wyraża się dobrze, znalazła się łyżka dziegciu. 
Tam, gdzie pada nazwisko Janka Favre, łatwo ulec wrażeniu, że to krytyka. Tymczasem 
intencja tej wypowiedzi była inna. Zawsze uczono mnie, że jeśli w mediach komunikat 
może zostać źle zrozumiany, odpowiada za to mówiący. Dlatego chciałbym dopowiedzieć 
kilka słów i przeprosić. 
 
Mówiąc o blogu Janka, miałem na myśli nie mniej, nie więcej, a tyle, że choć cenie jego 
pracę, lekkie pióro, to treści związane ze współpracami reklamowymi są dla mnie mniej 
atrakcyjne. Mniej nie znaczy, że wcale. Z Michałem rozmawialiśmy o tym, że (ogólnie) 
zjawisko niesie ze sobą kilka zagrożeń. 
 
Pozwoliłem sobie użyć konkretnego przykładu i przytoczyć nazwisko dlatego, że intencją 
wypowiedzi było pokazanie, że sam Janek jest dzisiaj w miejscu, do którego chciał 
dotrzeć, a to zasługuję na uznanie, a krytyka modelu „współprac reklamowych” nie może 
być dogmatem. Jestem ostatnią osobą, która ma prawo do autorytarnej oceny innych 
autorów (czym innym jest ogólna krytyka zjawiska czy trendu). Przez brak precyzji, 
rozpęd, pomieszanie kilku wątków, powyższe nie wybrzmiało w podcaście jednoznacznie. 
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chodzenie na skróty. Chodzenie na skróty jest czasami niepozytywne, a czasami jest bardzo 
pozytywne, bo pozwala szybciej się dostać tam, gdzie chcemy się dostać. To jest kwestia tego, 
że każdy z nas ma inne cele, inny poziom oczekiwań i to, że np. Ty, Konrad, sobie stawiasz 
poprzeczkę wysoko, a wiem, że stawiasz wysoko i nie dam Ci dojść do głosu w tej chwili, nie 
musi mieć nic wspólnego z rzeczywistością innych osób. 
 
Jest tak, że się zastanawiamy nad różnymi kwestiami bez jednoznacznej oceny, bo nie da się 
dokonać jednoznacznej oceny, bo to jest też zastrzeżenie, którego chcę dokonać. Każdy z nas 
podejmuje swoje decyzje i każdy z tymi decyzjami będzie musiał iść dalej. Ja, podejmując 
różne decyzje w mojej działalności blogowej, to może być wskazówka dla kogoś, kto 
zastanawia się, jak funkcjonować, staram się eliminować to, do czego mam jakiekolwiek 
wątpliwości, że może negatywnie wpłynąć na moją przyszłość. 
 
Ten negatywny wpływ czasami trudno jest ocenić dzisiaj, co negatywnie wpłynie na naszą 
przyszłość. Jest to powrót do tego, żeby się koncentrować na kilku rzeczach, które są 
najważniejsze. Co ja wyłapałem z rozmowy z Tobą i co mi utkwiło od razu w pamięci, to jest 
to, że powiedziałeś: „Co definiuje mnie jako blogera? Jakimi ja zasadami się kieruję? Co jest dla 
mnie ważne?”. I jeżeli dla mnie ważne jest pisanie świetnych tekstów, które są dobre 
warsztatowo, mają szansę zmienić coś w życiu innych osób, to to jest ten cel główny. 
Wszystko można weryfikować. Każdą aktywność można weryfikować pod tym kątem. Czy ona 
ten cel wspiera, czy nie? Kilka prostych zasad i w zasadzie mamy nagle z zestawu trudnych 
decyzji, zestaw łatwych decyzji. Odpowiedzi: tak, nie. Po prostu. 
 
Konrad: To prawda. Wiesz co, rozmawialiśmy wczoraj z Maćkiem o telewizjach 
śniadaniowych, nie? Pytanie, które warto sobie zadać: czy to jest zgodne z moimi zasadami, 
z celem, który chcę zrealizować? Bo bardzo łatwo jest ulec presji szybkiego sukcesu, to jest 
ludzkie i normalne. Ulegamy temu w większym lub mniejszym stopniu wszyscy, ja też. Ważne, 
żeby wracać na te dobre tory. 
 
Jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć w kontekście blogosfery. To nie jest moja 
ocena własna, tylko stwierdzenie faktu. Ja mógłbym dzisiaj zostawić bloga i funkcjonować 
jako publicysta w tradycyjnych mediach. Finansowo byłoby bardzo podobnie i bardzo dobrze. 
W jakimś zakresie będę to realizował, jest szansa, że będę miał swoją audycję radiową – 
autorską. Blog pozwolił mi skrócić całą tą drogę bycia stażystą, dziennikarzem w terenie, 
budowania doświadczenia, bo dzisiaj ktoś, kto czyta mojego bloga, może przyjść do mnie 
i powiedzieć: „Konrad, wydaje mi się, że masz coś wartościowego do powiedzenia, może chciałbyś 
z nami współpracować?”. Mogę rozważyć, czy to jest fajne, czy niefajne, ale blog skrócił tę 
drogę, to jest też fajne w blogosferze. 
 
Michał: Może być też drogą na skróty, no właśnie. 
 
Konrad: Nie wiem, czy tego nie zmienię w przyszłości, ale postanowiłem, że niezależnie gdzie 
i dla kogo będę pisał, to zawsze będę blogerem. Będę się definiował jako bloger. Jak publikuję 
materiał w Onecie, to się podpisuję jako „bloger haloziemia.pl”, jak występuję w mediach 
i ktoś mnie pyta „Kim Pan jest?”, to mówię, że jestem blogerem. Po pierwsze dlatego, 
rzeczywiście tu jestem dla siebie, to jest moje i są takie bardzo praktyczne względy, ale jest 
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jeszcze jedna rzecz, przy całej mojej krytyce do środowiska, którą wyraziłem też dzisiaj, 
mówiłem też o tym na Blog Forum Gdańsk, w nas jest coś, czego nie ma wśród tych bardzo 
doświadczonych, bardzo merytorycznych, mądrych ludzi. W starych mediach czy w ogóle też 
społecznie. Chociaż w nas wciąż, niezależnie od wieku, jest taki młodzieńczy, romantyczny, 
trochę szlachetny idealizm. Mam nadzieję, że i pieniądze, i bycie na świeczniku, i wszystkie te 
elementy, które się dzieją, nas z tego idealizmu nie odrą. 
 
Ja to widziałem na Blog Forum Gdańsk, wiesz? Była tam Szlachetna Paczka. Blogerzy poszli 
się nagrać i wesprzeć ten projekt. Robimy coś charytatywnego, blogerzy w to wchodzą. Nie 
dlatego, żeby na tym ugrać, ale mamy takie poczucie, że trzeba to robić. Poprosiłem o pomoc, 
między innymi Ciebie, jak organizowałem wsparcie dla Akademii Przyszłości, kiedy 
zbieraliśmy pieniądze na indeksy dla dzieciaków. Środowisko się zaangażowało, nikt mi nie 
odmówił, nie było wątpliwości. Jeśli ktoś odmówił, to dlatego, że wspiera inną organizację 
charytatywną i nie chce konfliktu. Co jest wiesz, super. 
 
Michał: Zrozumiałe. 
 
Konrad: Tak. Jest w tych ludziach, w naszym środowisku, mimo braku profesjonalizmu, mimo 
parcia na szkło, mimo błędów, które popełniamy, jest bardzo specyficzna, niespotykana 
w innych obszarach wrażliwość i potrzeba zmiany świata na lepsze. To brzmi bardzo 
wyniośle, ale ja to widzę! To jest opis rzeczywistości i to jest moja obserwacja. Nie mówię 
o sobie, mówię o większości ludzi, których tutaj znam. Blogerki, na które wylewa się wiadro 
pomyj, czyli blogerki modowe, jeden wpis na Facebooku, prośba o wsparcie akcji 
charytatywnej, tam 17 czy 20 tysięcy przelanych pieniędzy. Vloger, który jest graczem, to już 
trochę nie moje pokolenie, ale chłopiec, który nagrywa filmy, jak gra w gry i komentuje je na 
żywo, ma swój sklep internetowy, chyba Rezi, ale nie chcę skłamać. 
 
Michał: Tak, Rezi. 
 
Konrad: Mówi, że dochód w Wigilię będzie przekazany na taką i taką organizację i jego 
społeczność się rzuca, a on wykręca olbrzymi wynik finansowy, który przekłada się na 
konkretną pomoc. 
 
Michał: Sześciocyfrowy wynik. 
 
Konrad: Tak, bardzo mierzalną i wyraźną pomoc. Jeżeli my wejdziemy na wyższy poziom, 
staniemy się prawdziwymi publicystami, ciągle będąc na blogach, zaczniemy być słyszalni, 
będziemy mieć taką opiniotwórczą rolę, jak mają tradycyjne media, to się szybko nie stanie, to 
są naprawdę długie lata jeszcze, a nie stracimy tego szlachetnego idealizmu, to zaryzykuję to 
stwierdzenie: świat będzie odrobinę lepszy, niż jest teraz. 
 
Będzie się działo dobro, no po prostu. To jest też coś, co mnie cały czas trzyma w tym 
środowisku, mimo pewnych rzeczy, które tutaj widzę. My teraz, rozumiem, rozmawiamy 
wewnętrznie, pozwalam sobie na krytykę, ale zewnętrznie będę tego środowiska 
konsekwentnie, skutecznie bronił. Nie dlatego, że jestem jego częścią, tylko że doceniam tych 
ludzi, po prostu. 
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Michał: Dlatego, że jest w tym wartość. I jest nadzieja na to, że będzie lepiej. To nam 
przyświeca, dokładnie. 
 
Konrad: Tak. 
 
Michał: Konrad, myślę, że tym optymistycznym akcentem będziemy powoli kończyć, nie? 
 
Konrad: Współczuję Twoim Słuchaczom, mam wrażenie, że ta rozmowa była tak hermetyczna 
i tak długa, że… nie wiem. 
 
Michał: Sami zobaczymy. Ja od razu powiem, że ta rozmowa jest pewnym takim 
eksperymentem, dlatego że pewnie będę chciał przybliżać również te tematy, które także 
w pewnym sensie związane są, albo mogą być powiedziane, przez osoby, które znam, które 
uważam za wartościowe w blogosferze. Teoretycznie rozmowa w całości dotyczyła 
blogosfery, ale w praktyce to można przełożyć na wiele obszarów życia i to też jest istotne. Ja 
dodałbym jeszcze jedną rzecz, której żeśmy nie poruszyli, ale jest w blogosferze coś takiego, 
każdy to ma, mówiłeś o tym wewnętrznym ego i o potrzebie pozyskiwania dowodów 
zewnętrznych tego, że robimy dobrą robotę. 
 
To jest coś, co mi było też na pewnym etapie bardzo potrzebne, zresztą myślę, że nadal jest. 
Ale wydaje mi się, że nie powinniśmy się bać takiej akceptacji naszej niszowości. Tego, że my 
wcale nie musimy mieć wielkiego audytorium. Ty jesteś dobrym przykładem na to, wcale nie 
masz jakiejś gigantycznej liczby czytelników. 
 
Konrad: Nie mam, to prawda. 
 
Michał: Ale jednocześnie niewątpliwie robisz A – dobrą robotę i B – jesteś słyszany, jesteś 
także słyszany poprzez te działania, które wykonujesz poza blogiem. Skala Twojego wsparcia 
dla Szlachetnej Paczki, przypuszczam, że z perspektywy Stowarzyszenia WIOSNA, które ten 
projekt prowadzi, gdyby chcieć spojrzeć na efektywność Twoich działań, już mówię o takim 
bardzo konkretnym wymiarze tego, co robisz, to pewnie jesteś o wiele bardziej skuteczny niż 
x osób, które mają dużo większą rozpoznawalność. 
 
Ja tutaj nie chcę mówić, że blogerzy są lepsi w czymkolwiek czy gorsi w czymkolwiek od 
kogokolwiek innego, to nie o to chodzi absolutnie. Chodzi o to, żebyśmy uwierzyli w to, to 
dotyczy każdej osoby, która słucha, a nie jest blogerem, że ten impact, który mamy na ten 
świat zewnętrzny, w którym żyjemy, jest prawdopodobnie dużo większy, niż nam się wydaje. 
O ile tylko jesteśmy gotowi, żeby wyjść poza siebie i coś dobrego światu zaoferować. 
 
Nawet jeżeli jesteśmy małymi blogerami, mało kto nas czyta itd. Prawda jest taka, że 
zmieniamy coś w życiu innych, coś im dajemy. Ja może też dosyć idealistycznie do tego 
podejdę, ale dopóki wiem… 
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Konrad: Nie ma nic złego w idealizmie. My żyjemy w takich strasznie pragmatycznych 
czasach, ale nie ma nic złego w idealizmie. Wiesz co, powiem jeszcze o tej Szlachetnej 
Paczce, przepraszam, że wszedłem Ci w słowo. 
 
Michał: Mów, śmiało. 
 
Konrad: Przypomniała mi się historia, która mnie teraz tak wewnętrznie szarpnęła. Czasami 
ktoś mnie pyta: skąd to zaangażowanie? Ja się boję takiego zarzutu, to jest ten deficyt 
poczucia własnej wartości, który jest moim zdaniem bardzo powszechnym zjawiskiem 
społecznym w ogóle, on dotyczy nie tylko blogerów, w naszym gronie kulturowym wszyscy 
mamy bardzo niskie poczucie własnej wartości, to bardzo hamuje naszą aktywność w różnych 
obszarach życia, ale to zupełnie inny temat. 
 
Pojawia się czasem taki zarzut, że my się angażujemy w akcje charytatywne, robią to ludzie 
dużo bardziej znani niż my, żeby na tym coś zyskać, żeby coś pokazać. Cały mój blog, tak 
naprawdę, w dużej mierze, to jest niezgoda na rzeczywistość. W nim pokazuję, że nie zgadzam 
się na pewne rzeczy, tylko to nie jest krytyka i hejt, tylko pokazanie zjawiska. 
 
Tak jak pokazuję przemoc ekonomiczną, dlatego że sam to zobaczyłem. Zobaczyłem, że temat 
jest ważny i chcę o nim powiedzieć. W przypadku WIOSNY, jak organizowaliśmy Szlachetną 
Paczkę i wspierałem tutaj drużynę PZU, dołączyłem się do ich paczki, oni są też partnerem 
strategicznym WIOSNY i stąd moja aktywność tutaj… ja oczywiście spóźniony, za mało czasu. 
Na liście rzeczy do zakupienia zostało mi coś, co nazywa się Prezentem Ekstra. Wolontariusz 
Szlachetnej Paczki rozmawia z rodziną, określa jej potrzeby, to nie jest tak, że rodzina sama 
przygotowuje sobie rzeczy, które chce, to też jest świetny model. A na samym końcu 
wolontariusz pyta: „A gdybyście już wszystko mieli, byłoby coś, o co Wam głupio poprosić, to co 
by to było? Coś super”. To długo trwało, bo zwykle te rodziny mówią, że „Nie potrzeba, to 
wystarczy, naprawdę” itd. Wolontariusz męczy i dochodzi do tego, co to może być. Ta rodzina 
powiedziała, że chce lalkę szmaciankę dla swojej rocznej, chorej córki. Jakąś część do 
samochodu, taką dekoracyjną, kołpaki to się chyba nazywa – na koła. Nie jeżdżę, nie wiem. 
I perfumy dla mamy tej dziewczynki, bo to była trzyosobowa rodzina. 
 
Wiesz, ja to oczywiście kupiłem, gdzieś tam znowu w pośpiechu, biegałem za tą lalką, żeby 
była fajna i zupełnie o tym nie myślałem w kategoriach wartości. Podszedłem do tego 
zadaniowo, trzeba to zrobić, bo robimy Szlachetną Paczkę. A potem pakowałem te rzeczy 
z Żoną i przyszła moja córka i tak patrzymy po naszym pokoju i widzę mnóstwo lalek. 
 
My jej nakupiliśmy, babcia jedna, druga i to mnie tak bardzo uderzyło, że jest jakaś rodzina, 
nie w Afryce, nie gdzieś w ogóle poza światem, tylko 200 km stąd, gdzie lalka szmacianka, 
która kosztuje 30 złotych, jest prezentem ekstra. Jest szczególnym marzeniem. 
 
Michał: Szczytem marzeń. 
 
Konrad: Tak, perfumy dla kobiety, coś co jest czymś szczególnym, kiedy wszystko inne jest 
zaspokojone. Mnie to tak strasznie zabolało, że pomyślałem sobie, Michał, że we mnie nie ma 
zgody na taki świat. Ja się nie zgadzam, żeby gdziekolwiek żyła dziewczynka, dla której lalka 
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szmacianka jest czymś szczególnym, czymś ponad stan. Stąd moje zaangażowanie w działanie 
charytatywne, z niezgody na taką biedę i to niezawinioną. A nawet jeżeli zawinioną, to i tak 
trzeba jej przeciwdziałać. 
 
Jak ja się tym dzielę wśród blogerów, to czuję zrozumienie, wiesz? Nikt nie mówi: „Jesteś zbyt 
wrażliwy. To jest bez sensu, i tak świata nie zmienimy”. Mam potrzebę podkreślenia jeszcze raz 
wyjątkowości tego środowiska. 
 
Michał: Zmiana świata zaczyna się od zmiany nas samych. 
 
Konrad: Chciałem się podzielić tą konkretną historią. Myślę, że ta historia z tą konkretną 
rodziną i z tą konkretną lalką dość dobrze to obrazuje, dlaczego my robimy rzeczy, które 
robimy. 
 
Michał: No właśnie. Oby wszyscy chcieli, wiesz, zmieniać. Osoba po osobie. Też mi się 
przykłady cisną… nawet wczoraj w czasie powrotu, po naszych obradach jury Blog Roku, też 
się fajne rzeczy na mieście wydarzyły. 
 
Rzeczywiście, patrzę wstecz i myślę: możesz się zachować w taki sposób albo w inny sposób 
i kwestia tego, żeby robić takie rzeczy, które ten świat poprawiają. Nie oglądać się na innych, 
tylko robić swoje, nie? Konrad, będziemy kończyć. 
 
Konrad: Przedłużyłem strasznie, nie? Wróciło do mnie, myślę, że to było ważne. 
 
Michał: Wiesz, nie, to nie jest tak. Ja się czasami zastanawiam, czy podcasty powinny być 
długie, czy powinny być krótkie, oczywiście wiele osób powie, że powinny być krótkie, bo 
łatwiejsze do konsumpcji itd. Ale mi nie chodzi o łatwość, mi chodzi o to, żebyśmy pewne 
tematy mieli szansę przepracować. Bo pauzę, odtwarzając podcast, bardzo łatwo jest wcisnąć, 
wrócić do niego nawet po paru godzinach i kontynuować. 
 
Ja słucham podcastów na raty. I uważam, że najlepsze podcasty to są naprawdę podcasty, 
które temat rozpracowują. To nie znaczy, że wyczerpują, bo myśmy niczego nie wyczerpali 
dzisiaj, absolutnie. Być może otworzyliśmy parę klapek w głowach, mam nadzieję, że tak 
właśnie jest. 
 
Powiedz jeszcze na koniec, przypomnij, gdzie można Cię znaleźć, jak można Cię śledzić, jeżeli 
ktoś chciałby zapoznać się z tym, co robisz. Adresy konkretnie podawaj. 
 
Konrad: haloziemia.pl, facebook.com/haloziemiablog, Twitter @haloziemia, bardzo jestem 
łatwy do znalezienia w tych kanałach. Głównie ostatnio komunikuję się na Twitterze, 
Facebook jest już w zasadzie tylko kanałem do dystrybucji treści o nowych wpisach. Mam też 
newsletter, zapraszam, ale przede wszystkim blog i Onet Autorzy. Natomiast każda moja 
aktywność trafia finalnie na blog. 
 
Dwa projekty będę realizował w tym roku, bo one są dość złożone i trudne i ja też potrzebuję 
trochę know how do tego, to Halo Wywiady – cykl 10 lub 12 wywiadów o wartościach 
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z ludźmi znanymi, ale nie celebrytami i Halo Reportaż – cykl reportaży, tu już będzie mniej 
regularnie, poświęcony przede wszystkim wykluczeniom społecznym. 
 
Michał: Skoryguję Cię, nie Halo Wywiady, tylko Halo Człowiek, prawda? 
 
Konrad: Halo Człowiek! Tak, masz rację, absolutnie. Dziękuję. 
 
Michał: Halo Człowiek i Halo Reportaż, dwa projekty Konrada. Konrad, Ty chyba pracujesz też 
nad książka, coś z tą książką już wiadomo czy się przesunęła? 
 
Konrad: Przesunąłem ten projekt dzięki uprzejmości mojego wspaniałego wydawcy to było 
możliwe bez żadnych konsekwencji i najprawdopodobniej Halo Człowiek wydany w formie 
poszerzonej, wywiadów mocno rozszerzonych, to będzie luty-marzec 2016, a moja książka 
poświęcona męskiemu światu i temu, dlaczego mężczyźni dzisiaj są jacy są… śmiałem się 
ostatnio z Arleną, że jak patrzy na mnie, to to będzie mocna fikcja literacka, ta książka 
o męskości w moim wydaniu. 
 
Michał: [śmiech] 
 
Konrad: To też prawdopodobnie marzec 2016. 
 
Michał: Super, dzięki wielkie, Konrad, za poświęcony czas. 
 
Konrad: Również Michał, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie z tego jakaś wartość dla 
Twoich Czytelników. Bardzo ich pozdrawiam. Czytając Michała, czytacie dobrego bloga. 
 
Michał: [śmiech] Dzięki wielkie! I do usłyszenia! 
 
Konrad: Cześć! 
 
Poruszyliśmy z Konradem bardzo wiele wątków. Tak jak ostrzegałem, rozmowa była dość 
hermetyczna, ale mam nadzieję, że skoro nadal tego słuchasz, to dało się z niej wyłuskać 
jednak coś wartościowego. 
 
Ja zachęcam gorąco do dyskusji, mam wrażenie, że pomimo takiej długiej rozmowy to jedynie 
żeśmy drasnęli wierzchołek góry lodowej, zasygnalizowaliśmy tylko z Konradem niektóre 
wątki i zagadnienia, o których po prostu warto rozmawiać. Jeśli więc to było dla Was 
w jakikolwiek sposób przydatne, chcielibyście jeszcze kiedyś usłyszeć moje rozmowy 
z Konradem, być może na inne tematy, np. związane z wartościami w życiu, to ja bardzo 
proszę o komentarz. W rozmowie wspominaliśmy też o dodatkowych materiałach. 
Przypominam, że linki do nich znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu, pod 
adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/046, tak jak 46. odcinek podcastu. 
 
Zachęcam w szczególności do zapoznania się z filmem Maćka Budzicha, blogera 
funkcjonującego jako mediafun.pl, który przepytywał mnie tuż po obradach jury Bloga Roku, 
z mojej perspektywy wczoraj. Tam daliśmy naprawdę szereg ciekawych, wartościowych mam 
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nadzieję, warsztatowych wskazówek dla tych osób i dla tych blogerów, którzy jakieś laury 
w tegorocznym konkursie zdobyli. 
 
Teraz już dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich 
celów finansowych na wyższy poziom, do usłyszenia! 


