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  Co odbierze ludziom technologia? 
 

Każdy człowiek w dzisiejszych czasach jest w stanie zauważyć, że z roku na rok na półkach 

sklepowych pojawiają się coraz to nowsze produkty. Śmiało można stwierdzić, że świat 

technologii stale się rozwija i nie zamierza się zatrzymać. Myślę, że są tego plusy jak i 

minusy, gdyż jak to się mówi ‘co za dużo to niezdrowo’. Duża część naszego społeczeństwa 

uważa, że używanie technologii idzie w złą stronę, ponieważ uzależnia ona i zabiera wiele 

godzin naszego życia. 

 

Jak wiadomo urządzenia technologiczne są potrzebne w codziennym życiu, ponieważ chyba 

nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie dnia bez używania internetu bądź telefonu, w celu 

skontaktowania się z kimś lub wyszukania interesujących nas informacji. Technologia 

ułatwiła funkcjonowanie ludzi, ale czy w przyszłości będzie tak samo to wyglądać? 

 

Będzie pojawiać się więcej inteligentnych urządzeń, którym głównym zadaniem będzie 

wyręczenie człowieka w podstawowych czynnościach. Za co najmniej 10 lat telefony będą 

jeszcze bardziej udoskonalone w różne dodatkowe funkcje, które teoretycznie będą nam 

ułatwiać funkcjonowanie. Już teraz patrząc na kolejne modele znanych firm widać, że ich 

producenci mają w głowie wiele pomysłów i dopasowują funkcje pod klientów, aby każdy 

znalazł coś dla siebie. Powstają nowe zegarki, laptopy i inne urządzenia, które wyręczają nas 

w zadaniach. 

 

Słysząc również różne opowieści mogę powiedzieć, że przyszłość może nas wszystkich 

zaskoczyć. Technologia będzie na tyle rozwinięta, że nie dziwnym będzie, jeśli zamiast 

telefonów pod skórę będą wszczepiane tak zwane chipy, dzięki którym będziemy mogli nawet 

płacić w sklepie. Zresztą już teraz jest możliwość zapłaty telefonem lub zegarkiem i nikogo to 

nie dziwi. Dlatego przed nami staje ważne pytanie: co zabierze nam technologia? Po 

pierwsze, zabrać nam może możliwość a także chęci wychodzenia z domu. Po co, skoro 

istnieje internet i zakupy online? Ludzie nie będą nosili przy sobie portfela z pieniędzmi, 

ponieważ będą płacić już tylko kartą, telefonem bądź wcześniej wspomnianym chipem. 

Kontakty międzyludzkie ograniczą się tylko to wiadomości tekstowych albo połączeń video, 

co już jest bardzo często występującym zjawiskiem, a szczególnie wśród ludzi młodych. 

Technologia zabierze nam również aktywność wszelkiego rodzaju. Można podać za przykład 

odkurzacz, który sprząta za ludzi całe mieszkanie. A samochody? Dziś istnieją auta 

elektryczne, które ułatwiają wielu ludziom jazdę, lecz nadal trzeba trzymać kierownicę, by nie 

spowodować wypadku. Ale za 10 lat mogą być one w pełni autonomiczne. Może przez całą 5-

cio godzinną podróż nie będzie przymusu nawet trzymania kierownicy, czy też 

samodzielnego parkowania. Samochody staną się robotami. Będzie to rewolucja dla całego 

świata, auta będą nas woziły tam gdzie zechcemy bez konieczności prowadzenia ich.  

 

Przerażająca może być dla niektórych myśl, że technologia zabiera nam tak naprawdę życie. 

Każdego dnia sięgamy po urządzenia elektroniczne, chociażby z poczucia nudy. Dni 

przemijają bardzo szybko, a my tego nie zauważamy. Z roku na rok będzie jeszcze gorzej a 

ludzie będą ograniczać swoje dziennie zadania do zrobienia porannej kawy, czy pościelenia 

łóżka wieczorem. Wszystko inne będzie wykonywane przez roboty i tym podobne urządzenia. 

  


