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~~\f . 
. . dzie\em stworzyliśmy mit 

Zafascynowa~1.swa1m trowym 1ubyliey, który . , 
o Dobrym Dz1k1m - Cy . , . zamiast zastanaw1ac 

. , m rzeczyw1stosc. . 
przes\orn n.a. . rawdziwy boom edukacy1nY 
się, jak mozh~Y 1e~t P h repozytoriów wiedzy'. 
bez bibliotek 1 pu~hcznyct cznymi opowieściami 
zachwy.c~i~~~c~1~i:~~~~rafią wszystko . 
o tym, 1a . skoro tak to po co się 
znależ~ ~ lnterne~ie ~~ciwą intra~trukturę). 
wysilac I bud~~~c u szechną i otwartą 
zamiast rozw11ac pow . ·11·1s' my domy kultury 

k \tury zam1en . 
infrastrukturę u , . e za pieniądze „us\ug1 
w supermarke~y, ?ferui~ \ być podmiotem 
kulturalne". Dziec~ pr~ee~z ~{a\y się przedmiotem 
twórczeg? roz~o1u, akumulacji kapita\u 
inwestyCll stuząc~ch . zaktócita naszego 
ludzkiego. '.rze~i~~: ~on:oleliśmY zachwycać 
zadowolenia ~ s1e . , ściami o kulturowych. 
się barwnymi opowie ez mtodych w sieci, 
niszach twor~o~yc~ pr~ywnym potencja\em. 
fascynując się ich rea 

Zamieniliśmy szkoły w fabryki kapitału ludzkiego, które 
po kolejnych falach standaryzacji programów i twórczego 
rozwoju systemu testowego stały się de facto 
fabrykami proletariatu pozbawionego podstawowych 
kulturowych, humanistycznych kompetencji. 
Skoro jednak wskaźniki w międzynarodowych 
testach PISA (Programme for International Student 
Assessment) oceniających osiągnięcia gimnazjalistów 
rosną, a nasi młodzi wygrywają w konkursach 
młodych naukowców i zawodach informatyków, 
to znaczy, że wszystko jest w porządku. 
Być może nie rozumiemy ich do końca, skoro 
jednak spełniają nasze marzenia i gwarantują zwrot 
inwestycji (podliczmy szybko: języki, Internet, 
korepetycje, kursy, zajęcia sportowe i kulturalne, 
ciuchy i gadżety), to przecież nie jest najważniejsze . 
Tak, Dzieci Sieci to dzieci naszych marzeń. Jasne, 
muszą się trochę zbuntować, takie prawo młodości, 
jeśli jednak robią to z wdziękiem i w granicach prawa? 
Przeraziło nas nieco, gdy dzieci wyszły na ulicę, szybko 
jednak okazało się, że nawet protestują w wymarzony 
sposób: grzecznie, racjonalnie, nie paląc rodzicom 
samochodów i sklepów. Mimo to niepokój pozostał, 
bo jednak w końcu odważyli się pokazać razem, 
wyrazić się swoim, często nieudolnym, pożyczonym 
z naszych fantazmatów głosem. I zaczęli żądać 
tego, cośmy im przecież już dawno dali. Jak bowiem 
można w wolnej Polsce domagać się wolności? 

Edwin Bendyk, „Rewolucja. Czas manifestów", 
Antymatrix. Blog Edwina Bendyka, http://bendyk. 
blog.polityka.pl/bunt-sieci-2/bunt-sieci-manifesty/ 



Urodziłam się w 1989 roku. Jestem kolejnym pokoleniem, które 
ma szanse zrealizować swoje ambicje i marzenia. Widzę dokonania 
minionych pokoleń ze swojej własnej perspektywy, którą oferuje 
mi moje własne doświadczenie i otoczenie, które to doświadczenie 
kształtowało . To w jego świetle oceniam ich dokonania i wyznaczony 
przez nie zakres moich życiowych szans. 
Jestem chciwa - powie tamto pokolenie? Jestem radykalna? 
Zachłanna? Niewdzięczna? Zapewne. To moje prawo młodości. I nie 
tylko moje. Nie jestem sama. My - ludzie ukształtowani przez to samo 
doświadczenie. Teraz jest nasz czas! To do Was piszę, nie do tamtych. 
Patrzycie z pogardą na młode pokolenie manifestujące swój styl 
ubioru, poglądów i ideałów. Jesteśmy na tyle liczną grupą, by nie 
stłumić naszych głosów i chęci działania. Naprawimy błędy starego 
pokol,enia przekazując innym nowy wzorzec postępowania. Pełni 
młodzieńczego zapału wierzymy w uczciwość, honor, zasady 
i w odwagę w wypowiadaniu słów i w obronie swoich racji. 
Protestujemy przeciwko głupocie! Mamy dość mierności życia! Mamy 
dość bezmyślności! Starczy już tego! Nie chcemy być ogłupiani! Nie 
chcemy! Dlaczego nie prowadzi się nas do mądrości? Dlaczego studia 
polegają na zdawaniu egzaminów z przedmiotów, które w naszym 
życiu już później nie odgrywają żadnej roli? Można by pytać i nie 
przestawać. W końcu to przywilej młodości. Młodość pozwala na 
zadawanie pytań. Gdy jesteś starszy i masz już swoje lata, wtedy 
oczekuje się od ciebie, żebyś wiedział. Wszyscy oczekują. W pracy, 
w domu. Młody nie musi wiedzieć. Stary„. powinien. 
Dlatego właśnie nie wolno nam ulec. Mamy potencjał! Wbrew temu, 
co próbują nam wmówić, nie jesteśmy chciwi, roszczeniowi ani leniwi 
i niedouczeni. Jesteśmy ambitni, niespełnieni, rozgoryczeni i gotowi 
ciężko pracować. I - owszem, tak - jesteśmy radykalni. Musimy 
zrobić, to co robiły wszystkie młode pokolenia przed nami. Musimy się 
zbuntować! To wszystko, czego chcemy. Aby życie było warte życia! 

sysia 892, wyłowione z internetu 



t~o\: 
Czekając na Tolka Banana czas się dłuży. 
A jeśli Tolek Banan nie istnieje? 
Jeśli Tolek Banan nie przyjdzie? 
Jeśli Tolek Banan jest złudzeniem? 
Każdy chciałby, żeby któregoś dnia, któregoś przeklętego 
wtorku, najlepiej z rana, kiedy żyć się odechciewa, przyszedł 
ktoś i powiedział: hej, wiara. to ja. 
I wiara by powstała. I ta młodzież biedna, zahukana, precz 
odrzuciłaby dopalacze i inne wstrętne używki i powiedziała : 

Się masz Tolek! Czekaliśmy na ciebie. 
Jak my na ciebie czekaliśmy. Tyle lat. 
Bo Tolek to jest Mesjasz. 
Tolek to równy gość. To freak. Pozytywnie zakręcony wariat. 
To Jurek Owsiak i Kuba Wojewódzki. 
Tolek to Tupac Shakur, zastrzelony raper z marginesu, 
ze złotym łańcuchem i BMW. Tolek to Bruce Lee, 
karateka idealista. 
Tolek jest pociągający. Ma białe zęby i żel na włosach, 
uśmiech Cristiana Ronaldo. 
Z drugiej strony Tolek Banan nosi gumowe klapki, fakt. że 
marki adidas, ale skoro Mark Zuckerberg tak robi, to on też. 
Się masz wiara! 
Czekacie na Tolka Banana? 
Macie do niego jakąś sprawę? Może wam jakoś pomóc? 
Noł problem. 
Tolek dużo może. 
Tolek może na przykład tak na poczekaniu 
wskazać drogę. 

Albo powie do jakiej iść szkoły. 

Albo żeby w ogóle iść. 
I cokolwiek robić. A nie tylko siedzieć i patrzeć w nic. 
Tolek to jest gość. 
Nie jest dorosły, ale od nas starszy. 
Rozumie nas. 
Tolek zawiesił się w czasie. Nigdy nie zostanie starym 
zgredem. 
On mówi naszym językiem. Kuma wszystko. Jest na 
bieżąco. 

Słownik slangu miejskiego ma w małym paluszku. 
Wie co to faza, poginać i stuff. 
Ogarnia temat. 
Więc nie zwlekaj, przybądź nam miłościwy panie Tolku! 
Tu do nas, pod trzepak, na ławkę, betonowe 

wrzosowiska. 
Na popegeerowskie wsie 
i stęchłe miasteczka, 
w których hula wiatr klasy B. 
Przybądź do naszej galerii 

Plaza, na nasze osiedlowe 
centrum bezsensu. 

Zstąp skądkolwiek i nie każ 
czekać. 

fragment ze spektaklu 
„Stawiam na Tolka Banana" 
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Wyrażenie "jesteśmy wolni" zaczęło coraz częściej 
oznaczać, że mamy prawo nie mieć pomysłów na 
życie, mamy prawo żyć z dnia na dzień ( ... ). Powstaje 
jednak pytanie, czy owa wolność, którą szczycimy się 
dziś, była osiągana jedynie w imieniu tych doraźnych 
przyjemności? ( ... ) Czy to jedyna wolność, na jaką 
nas stać? Czy nam jest wszystko jedno? Czy mamy 
jakiś właściwy sobie język; język wyrażający nasze 
najgłębsze pragnienia i ambicje, mający stać się 

naszym osobistym pomostem w przyszłość? Czy 
cokolwiek odróżnia nas od innych pokoleń? Czy my 
czegoś oczekujemy od życia? Co to jest?! ( ... ) 
Każdy człowiek posiadający ambicje twórcze jest 
skazany na konieczność wkomponowywania tych 
ambicji w zastane realia. Musi przyjąć warunki 
artykulacji, które stawia przed nim rzeczywistość 
(w tym przypadku młoda rzeczywistość 
wolnorynkowa). Wiadomo - chcąc być zrozumianym, 
nal~ży mówić językiem zrozumiałym, a więc w pewien 
sposób wymuszonym przez odbiorcę . Problem 
pojawia się wtedy, kiedy odbiorcą jest znudzony, 
leniwy człowiek bez ideałów czy intelektualnych 
ambicji. Taki odbiorca niejako wymusza stosowanie 
poniżających "praktyk marketingowych", 
a więc konstruowanie wszystkiego na zasadzie 
lekkostrawnego hamburgera, którego konsumpcja nie 
wymaga zbyt wiele wysiłku. Wydaje się, że to właśnie 
jest żywioł określający współczesną mentalność 
ludzi młodych , wyznaczający drogi realizacji 
wszelkich mniej lub bardziej ambitnych projektów, 
jeśli nie chcą one skończyć gdzieś na marginesie 
oficjalnego obiegu. Wolnorynkowa rzeczywistość 
oddaje ster w ręce bezosobowego Klienta, nie 
dbając o to, kim jest i jakie stawia przed sobą cele. 
Nic dziwnego, że to budzi w niektórych wściekłość. 
Z drugiej strony można oczywiście wybrać życie na 
marginesie zdarzeń i do końca swych dni szczycić 
się autentycznością i niezależnością, jednak taki 
„artystowski" model społecznej banicji nie jest 
wyzwaniem dla każdego. Nie sposób wymagać, aby 



stał się on jedynym rozwiązaniem dla wszystkich, 
którzy pragną realizować się w sposób szczery. 
autentyczny i przemyślany (cokolwiek miałoby to 
oznaczać). ( ... ) 
W naszym świecie bunt jest o tyle trudny, że 
buntując się przeciwko ogłupiającym mechanizmom 
wolnorynkowej indoktrynacji, chcąc znależć wreszcie 
azyl pozwalający na względną autonomię, na czas na 
pomysły na świat, na ideały, musimy jednocześnie 
buntować się przeciwko nam samym, a przynajmniej 
przeciwko naszym żołądkom. Smutne jest to, że 
chcąc żyć w zgodzie ze swoimi przyziemnymi, 
zupełnie zrozumiałymi wymaganiami, musimy jawnie 
uczestniczyć w postępującym procesie ogłupiania 
siebie i innych. Owo ogłupianie ma przecież stworzyć 
koniunkturę na następne „ogłupiacze", ma stworzyć 
nowych ogłupiających i ogłupianych. Mam tylko 
nadzieję , że ktoś to kiedyś skończy. („ .) 
Wolność w naszych czasach zaczęła oznaczać 
intelektualną pustkę ludzi młodych, którzy nie chcą 
uczestniczyć w żadnym dyskursie - społecznym , 
politycznym czy jakimkolwiek innym. Ta niechęć nie 
ma przy tym żadnych cech manifestu pokoleniowego, 
nie jest wyrazem żadnego przemyślanego stanowiska 
- jest po prostu rezygnacją z intelektualnych aspiracji. 
Wszyscy bez wyjątku zaczęliśmy nagle uczestniczyć 
w tworzeniu takiego obrazu wymagań społecznych, 
który pokazuje nam i młodszym od nas, że wszelka 
refleksyjność to błąd, słabość. że liczy się tylko to, co 
zwierzęco dorażne. Propagowane są takie cechy, jak 
przebojowość, elastyczność, różnie umotywowana 

hipokryzja i życiowe cwaniactwo. Nawet pochwała 
pracowitości brzmi w dzisiejszych czasach jak 
redukcja dysonansu poznawczego dokonywana przez 
pracoholika. 
Rozpłynęliśmy się w tej nowej rzeczywistości 
na dobre. Nie ma już wroga, któremu należy się 
przeciwstawić, więc nie ma już nas. Ale czy na 
pewno wroga już nie ma? Czy odpowiada nam taka 
wolność? Jeżeli nie, to dlaczego milczymy? W to. 
że czujemy się w nowej rzeczywistości dobrze, nie 
jestem w stanie uwierzyć. Niektórzy mogą twierdzić, 
że przyczyną owej "bezideowości" ludzi młodych jest 
duch postmodernizmu wypełniający nasze umysły 
przekonaniem, że "wszystko już było" i w związku 
z tym należy odrzucić jakiekolwiek intelektualne 
wyzwania, które tylko sprowadzą nas na manowce. 
O ile bardziej jednak wolę takie "manowce" od tego, 
co proponują mi współcześni "inteligenci" próbujący 
sprowadzić świat do prostej, czytelnej etykiety, do 
prostackiego reklamowego hasła mającego zaspokoić 
moje wszelkie poznawcze ambicje! Nie dajmy sobie 
wmówić, że postmodernizm to hasło „wszystko już 
było" i nic więcej (jako magister filozofii gwarantuję, 
że tak nie jest), że wolność to wolny rynek i nic poza 
tym. 
A jednak mam nadzieję , że jeszcze nie jest za późno, 

że jeszcze nie wszyscy w to wierzą. 

Kuba Wandachowicz, 
"Generacja Nic", Gazeta Wyborcza, 5 września 2002 









Dorastaliśmy z siecią - i w sieci. To 
nas odróżnia, to czyni nieoczywistą 
z waszej perspektywy, ale istotną 
różnicę: my nie „surfujemy", a sieć 
nie jest dla nas „miejscem" czy „wir
tualną przestrzenią". Sieć nie jest 
dla nas czymś zewnętrznym wobec 
rzeczywistości. ale jej równopraw
nym elementem: niewidoczną, ale 
stale obecną warstwą przenikającą 
się z przestrzenią fizyczną. My nie 
korzystamy z sieci, my w niej i z nią 
żyjemy. Gdybyśmy mieli opowiedzieć 
wam. analogowym, nasz bildung-

sroman_ -. w każdym kształtującym 
n~s d_osw1adczeniu istniał naturalny 
p1~rw1ast~.k internetowy. W sieci na
~iązyw_ah~my przyjaźnie i kłóciliśmy 
się, w s~ec1 ~rzygotowywaliśmy ściągi 
na ~lasowk1 , w sieci umawialiśmy się 
na imp~ezy. i_ wspólną naukę, w sieci 
zakoch1wahsmy się i rozstawaliśm 
ze ~obą. _Si~ć nie jest dla nas techno~ 
~ogią, kto~e1 musieliśmy się nauczyć 
' "!' k~óre1 udało nam się odnależć. 
~1~ć Jest procesem, który dzieje się 
' nieustannie przekształca na naszych 
oc~ach; z nami i przez nas. Techno
logie pojav.:iają się, a potem znikają 
na pe~y~enach, serwisy powstają, 
r~z~w1ta1ą i gasną, ale sieć trwa, bo 
siec to my- komunikujący się ze sobą 
w naturalny dla nas sposób bard . . . t , . . . , z1e1 
m e~sy ~-ny 1 wyda iny rnż kiedykolwiek 
w h1storn ludzkości. 

Piotr Czerski, „My, dzieci sieci" 
Polska Dziennik Bałtycki ' 
11-12 lutego 2012 ' 






