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Wstęp
W latach 1989 – 1992 Tim Berners ‑Lee, pracownik CERN  1, stworzył narzędzia  2 
niezbędne do zakładania i przeglądania stron internetowych, stając się tym 
samym ojcem World Wide Web (Rettberg, 2003: 41). W roku 1993 powstała 
graficzna przeglądarka stron, która całkowicie zmieniała wygląd sieci, gdyż 
pozwoliła na oglądanie treści wizualnych, a nie tylko tekstowych. Pierwszym 
produktem cyfrowym, który możemy nazwać dziennikiem sieciowym, był ten 
prowadzony przez Justina Halla o nazwie Justin’s links from the underground  3. 
Blog jako pojęcie pojawia się pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku za 
sprawą Jorna Bargera, który w 1997 roku pisany przez siebie dziennik sieciowy 
nazwał weblog (Castells, 2003: 19 – 46).

Powyższy zarys historycznych aktywności prowadzonych w internecie 
odnosi się do pierwszych użytkowników sieci, którzy rekrutowali się z nie‑
licznej grupy profesjonalistów posiadających umiejętność programowania 
w języku HTML. W miarę rozwoju technologicznego  4 powstawały narzędzia 
pozwalające przygotowywać i zamieszczać treści w przestrzeni wirtualnej 
także tym, którzy nie byli wyposażeni w wiedzę programistyczną. I tak pod 
koniec XXI wieku blogowanie upowszechniło się, zyskało charakter globalny 
i egalitarny. Dziś bloguje niemal każdy bez względu na wiek, miejsce za‑
mieszkania, światopogląd czy wykształcenie. Marek Jeleśniański, pasjonat 
internetu i redaktor naczelny wortalu komputerowego PC Centre, podjął 
próbę oszacowania rozmiaru polskiej blogosfery. W 2012 roku przedstawił 
raport, w którym oszacował liczbę blogów na trzy i pół miliona (Jeleśniański, 
2012). Inny badacz internetu, Dominik Kaznowski, w 2011 roku wskazał na 
trzy miliony blogów (Kaznowski, 2011). Różnica pół miliona, jaka występuje 
w badaniach Kaznowskiego i Jeleśniańskiego, obrazuje wielkie ożywienie 
w obszarze aktywności sieciowych. Prawdopodobnie gdyby badania w tym 
zakresie zrealizowano dzisiaj, wskazałyby one na jeszcze większą liczbę 
dzienników sieciowych.

Dlatego niezwykle interesująca wydaje się odpowiedź na pytanie o tożsamość 
aktywnych użytkowników sieci, których nazywać będę producentami treści 
popkulturowych. W poszukiwaniu odpowiedzi pomocne będą badania Marka 
Prensky’ego  5 oraz Garry’ego Smalla  6 i Gigi Vorgan  7, do których odniosę się 
później. Celem mojego artykułu jest zwrócenie uwagi na zasiedlanie polskiej 
blogosfery przez digital imigrants, do czego posłużą wybrane przykłady ich 
aktywności sieciowych.

Do analizy posłużą mi blogi: Ryfki (www.szafasztywniary.blogspot.pl), 
Krystyny Bałakier (http://balakier ‑style.pl), Piotra Pietrzaka (http://blog.

1 CERN to szwajcarskie laboratorium fizyki cząsteczek elementarnych.
2 Berners stworzył serwer sieciowy do przechowywania strony, samą stronę oraz przeglądarkę 

internetową przeznaczoną do jej wyświetlania. Przeglądarka ta pozwalała tylko na czytanie 
tekstów, nie odczytywała plików graficznych.

3 Justin’s links from underground prowadzony jest do dziś pod adresem www.links.net [ 20.05.2014 ].
4 Bez komputerów osobistych, których pojawienie się było związane z miniaturyzacją 

technologiczną oraz zaistnienia sieci powiązań jaką tworzy internet, blogi by nie powstały.
5 Marc Prensky – amerykański pisarz i znawca programów edukacyjnych. Zajmuje się 

tematyką wykorzystania najnowszych technologii w pracy edukacyjnej.
6 Garry Small – profesor psychiatrii i dyrektor Centrum Długowieczności UCLA w Semel 

Institute for Neuroscience & Human Behavior
7 Gigi Vorgan – z wykształcenia psycholog, wraz z mężem, Garrym Smallem, prowadzi 

badania na temat mózgów sieciowych tubylców i różnic między mózgami digital natives 
a mózgami digital imigrants.
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niebieski.org), Wojciecha Orlińskiego (http://wo.blox.pl/html) oraz profil na 
Facebooku i filmy zamieszczane na YouTubie przez Antoniego Huczyńskiego, 
czyli Dziarskiego Dziadka.

W tym miejscu należy dodać, że w poniższym tekście będzie pojawiało 
się pojęcie sieć, rozumiane jako zintegrowany system połączeń (Integrated 
Digital Network) używane wymiennie z pojęciem internet (inter ‑network). 
Oba terminy w kontekście niniejszej analizy należy utożsamiać z miejscem, 
w którym dochodzi do produkcji, upublicznienia oraz wzajemnej wymiany 
treści, w tym tych o charakterze popkulturowym. Kolejnym pojęciem, które 
wielokrotnie pojawi się w tekście będzie cyberprzestrzeń (cybernetic space), 
traktowana jako miejsce w wirtualnej przestrzeni gdzie spotykają się internauci.

Digital natives,
digital imigrants – kim są?
Marc Prensky opublikował w 2001 roku w czasopiśmie „On the Horizon” 
artykuł zatytułowany Digital natives, digital imigrants  8. Dokonał w nim 
analizy użytkowników sieci, w której wziął pod uwagę dwa czynniki – stan 
zaawansowania technologii cyfrowych oraz dostępność społeczną owych 
technologii (kryteria ograniczyły jego perspektywę badawczą do państw 
wysokorozwiniętych). Na podstawie analizy Prensky wyłonił system klasy‑
fikacji odbiorców sieci, w którym kluczowym kryterium podziału była data 
narodzin użytkowników.

Rok urodzenia osadza człowieka w unikalnych warunkach kulturowych 
i społecznych, które mają wpływ na procesy uczenia się. To z kolei przekłada 
się na sposób, w jaki jednostka korzysta z najnowszych technologii oraz na 
preferowaną przez nią metodę komunikowania się. Autor Digital natives, digital 
imigrants zauważa, że wszyscy użytkownicy sieci, którzy przyszli na świat 
w latach osiemdziesiątych XX wieku i później, całe życie spędzili w otoczeniu 
najnowszych technologii, co ukształtowało ich sposób postrzegania świata, 
komunikowania się i uczenia. Ta grupa została nazwa tubylcami sieciowymi 
(ang. digital natives). Pozostali użytkownicy internetu należą do grupy siecio‑
wych imigrantów (ang. digital imigrants), którzy, tak jak imigranci pojmowani 
w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, muszą dopiero przyswoić sobie techno‑
logie służące do zdobywania wiadomości i nieustannego komunikowania się. 
Imigranci muszą nauczyć się języka sieci, by móc się swobodnie komunikować, 
podczas gdy tubylcy od urodzenia obcujący z językiem internetu posługują 
się nim jak językiem ojczystym. Dla Prensky’ego jest oczywiste, że język sieci 
to dla cyfrowych imigrantów drugi język, co powoduje, że zawsze będzie 
wyczuwalny brak płynności w posługiwaniu się nim, obcy akcent – podobnie 
jak dzieje się w przypadku nauki jakiegokolwiek języka obcego.

W 2008 roku Garry Small i Gigi Vorgan podjęli badania nad użytkownikami 
sieci, których zwieńczeniem była książka iBrain. Surviving the technological 
alteration of the modern mind. Wskazują w niej charakterystyczne cechy obu 
wyłonionych w badaniach Prensky’ego grup społecznych, co ważne, nie 
wartościując ich. Brak w niej wskazania na lepszych, mądrzejszych czy 
sprawniejszych. Ponadto Small i Vorgan zauważyli, że nastąpiła zmiana 

8 Autor odnosi się w tym artykule do społeczeństw z kręgu państw wysoko uprzemysło‑
wionych, w których najnowsze technologie są dostępne dla przeciętnego obywatela.
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ewolucyjna polegająca na fizycznym przekształceniu mózgu (dotyczy to płatów 
czołowych) sieciowych tubylców, co powoduje inne sposoby komunikowania 
się neuronów. Dzięki innemu funkcjonowaniu mózgu digital natives dużo 
łatwiej niż digital imigrants rozpoznają współczesne technologie, które na‑
tychmiast włączają do kategorii rzeczy osobistych i kreują nowe sposoby ich 
wykorzystania. Sieciowi tubylcy wiedzę zdobywają wielowątkowo z hiperme‑
diów, preferują kontekst zarówno dźwiękowy, jak i wizualny. Usługi linearne 
takie jak przekaz telewizyjny czy dłuższy drukowany tekst są zbyt nużące dla 
tubylców sieciowych. Jeśli ich mózgi nie otrzymują dodatkowych bodźców 
podczas czytania gazety czy książki, bardzo szybko tracą zainteresowanie 
treścią, co skutkuje brakiem koncentracji i słabszym rozumieniem przekazu. 
Nie mają problemów z myśleniem abstrakcyjnym, jednak przyzwyczajeni do 
wychwytywania gotowych rozwiązań w sieci, nie wykształcili umiejętności 
kreatywnego ich komponowania. Są nastawieni na poszukiwanie gotowych 
odpowiedzi w przestrzeni wirtualnej. Tubylcy sieciowi nauczeni bezkry‑
tycznego czerpania wiedzy ze środków multimedialnych mają trudności 
z odróżnieniem informacji istotnych od mniej ważnych. Wolą utrzymywać 
relacje towarzyskie przez komunikatory multimedialne, a większość swoich 
potrzeb realizują w świecie wirtualnym.

W taki sposób można scharakteryzować, według Garrey’ego Smalla i Gigi 
Vorgan, reprezentatywnego przedstawiciela grupy społecznej określonej 
mianem digital natives. Jak możemy przypuszczać, cechy określające digital 
imigrants są przeciwstawne.

Imigranci sieciowi zdobywają wiedzę w sposób linearny, preferują czytanie 
tekstu drukowanego. Co oczywiście nie oznacza, że nie potrafią czerpać wiedzy 
z sieci. Edukacja, której zostali poddani, przebiegająca w sposób tradycyjny 
(bez korzystania z komputerów i internetu), wykształciła w nich cierpliwość 
w poszukiwaniu informacji oraz umiejętność skupienia się na pojedynczym 
zadaniu. Ich myślenie abstrakcyjne opiera się na kreatywnym poszukiwaniu 
rozwiązania problemu czy zadania. Digital imigrants cechuje krytycyzm wobec 
treści znajdowanych w sieci, dzięki czemu zawartość ta może być przez nich 
kategoryzowana według wielu kryteriów. Na przykład z łatwością znalezione 
dane dzielą na istotne, mniej istotne lub nieważne; przydatne lub zbędne. Ta 
grupa użytkowników sieci, choć nie ma większych problemów z korzystaniem 
z nowinek technologicznych, potrzebuje czasu na oswojenie współczesnych 
urządzeń multimedialnych, dlatego innowacyjne produkty w początkowym 
okresie używane są w zakresie znanym z poprzednich wersji. Na przykład 
telefon komórkowy w pierwszym momencie traktowany jest przez imigrantów 
sieciowych jako urządzenie służące do przeprowadzania rozmów na odległość. 
Dopiero po przyswojeniu nowych czynności zaczynają korzystać z jego innych 
funkcji, na przykład aparatu fotograficznego. To tylko jeden z przykładów, 
których nie ma potrzeby mnożyć. Imigranci cyfrowi z większą łatwością 
nawiązują relacje towarzyskie w świecie rzeczywistym niż ich młodsi koledzy 
i preferują kontakt osobisty, choć komunikatory multimedialne nie są im obce.

Przedstawione powyżej różnice w sposobach czerpania wiedzy oraz 
oswajania nowych technologii prawdopodobnie przyczyniły się do hegemonii 
digitals natives w początkowym okresie tworzenia się blogosfery. Uprzywile‑
jowana pozycja cyfrowych tubylców spowodowała usunięcie digital imigrants 
na margines przestrzeni sieciowej. Według badania zrealizowanego przez 
Perseus Development Corporation w 2003 roku 92,4 proc. dzienników sie‑
ciowych było prowadzone przez osoby, które nie ukończyły trzydziestu lat 
(Perseus UK, 2003).
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Ze względu na nieco późniejszy rozwój i upowszechnienie najnowszych 
technologii w Polsce, cezurę wiekową stosowaną do identyfikacji digital imi‑
grannts powinniśmy przesunąć o dekadę, co oznacza, że rodzimy przedstawiciel 
grupy imigrantów sieciowych ma trzydzieści pięć i więcej lat.

Cyfrowi tubylcy 
i ich aktywności
Aby przedstawić aktywność cyfrowych imigrantów warto sprawdzić, jak 
zachowują się w sieci ich młodsi poprzednicy. Jednym z pierwszych polskich 
blogów o tematyce lifestyleowej jest blog dziewczyny o pseudonimie Ryf‑
ka. Został założony w czerwcu 2007 roku i jest prowadzony pod adresem 
www.szafasztywniary.blogspot.pl. Autorka była wtedy studentką anglistyki, 
obecnie ma trzydzieści trzy lata. Wpisy zamieszczane są dość rzadko, mniej 
więcej raz na miesiąc, podczas gdy w wybranych przykładach (wymienionych 
we wstępie) posty pojawiają się raz na dwa –trzy dni. Tematyka wpisów po‑
czątkowo koncentrowała się na ubraniach i modzie, z czasem autorka zaczęła 
prezentować także wątki turystyczne oraz interesujące, jej zdaniem, wydarzenia 
kulturalne. Obecnie coraz więcej postów dotyczy mieszkania, którego nie‑
dawno stała się właścicielką. Narracja prowadzona jest w interesującym stylu, 
który można porównać do kąśliwych felietonów Słonimskiego  9 (Słonimski, 
1971), autorka posługuje się wyłącznie językiem polskim, choć nie stroni od 
neologizmów. Objętość pojedynczego wpisu jest wyjątkowo obszerna jak na 
odnotowane przeze mnie praktyki – przeciętny post Sztywniary ma około 
trzy i pół tysiąca znaków, podczas gdy wpisy Bałakier około tysiąca trzystu. 
Zdjęcia upubliczniane na blogu Szafa sztywniary mają charakter amatorski, 
wykonywane są przez Dziubka, czyli narzeczonego blogerki. Jak wskazują 
umieszczone na blogu statystyki, zapiski sieciowe Sztywniary mają liczne 
grono wielbicieli (ponad sześćdziesiąt tysięcy odsłon miesięcznie), którzy 
często komentują każdą notkę. Duża liczba odwiedzających witrynę Ryfki 
przyciąga sponsorów, czego wymiernym potwierdzeniem są konkursy z nagro‑
dami sponsorowanymi przez między innymi firmy odzieżowe, producentów 
sprzętu AGD i tak dalej  10. Ryfka to typowy, choć nie najmłodszy, przedstawiciel 
digital natives dominujących w cyberprzestrzeni, aczkolwiek swoją działalność 
prowadzi w sposób odmienny od większości obserwowanych przeze mnie 
produkcji sieciowych. Jej odmienność przejawia się zarówno w sposobie, w jaki 
realizuje swoje wpisy, jak i w długich, jak na blogerkę, odstępach czasowych 
pomiędzy kolejnymi postami. Szafę Sztywniary wybrałam do zaprezentowania 
charakterystycznej działalności producenckiej prowadzonej przez digital natives 
z kilku powodów. Jest to jeden z pierwszych blogów w polskiej blogosferze 
o tematyce lifestyleowej, autorka uchodzi za twórczynię słowa „szafiarka”. 
Wpisy prowadzone są systematycznie od ośmiu lat, co pozwala na utrzymanie 
stałego grona czytelników, według statystyk prowadzonych przez Ryfkę jest 
ich ponad sześćdziesiąt tysięcy miesięcznie. I wreszcie blogowanie, które 

9 Antoni Słonimski w latach 1918 – 1968 publikował między innymi w czasopismach: „Wia‑
domości Literackie”, „Cyrulik Warszawski” czy „ Szpilki” recenzje teatralne oraz felietony.

10 Wzmiankowane podmioty gospodarcze to firmy produkujące odzież i obuwie oraz drobne 
AGD czy też producenci urządzeń multimedialnych. Zdarzają się także firmy turystyczne 
i producenci żywności.
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początkowo miało charakter wyłącznie hobbystyczny, z czasem przeistoczyło 
się w zajęcie zawodowe przynoszące autorce dochody.

Obserwacje polskiej blogosfery pozwalają mi stwierdzić, że cyfrowi tubylcy 
w większości ograniczają się do blogów o tematyce modowej/lifestylowej, 
podróżniczej, kulinarnej, filmowej. Rzadko można znaleźć dzienniki doty‑
czące zagadnień życia publicznego (gospodarcze, polityczne). W internecie 
jest bardzo łatwo wyszukać liczne produkcje popkulturowe realizowane 
przez digital natives, znacznie trudniej zaś te tworzone przez digital imigrants.

Zasiedlanie blogosfery 
przez imigrantów cyfrowych
Od kilku lat można zauważyć zmiany zachodzące w rodzimej cyberprzestrzeni. 
Sieć powoli przestaje być rewirem wybranych i staje się bardziej demokratyczna 
(Filiciak, Mazurek, Growiec, 2013). Aktywności producenckie nie są już 
zarezerwowane dla digital natives. Imigranci cyfrowi coraz śmielej i częściej 
produkują i upubliczniają w cyberprzestrzeni treści popkulturowe.

Jednym z ciekawszych przykładów produkcji realizowanej przez imigrantkę 
cyfrową jest blog prowadzony przez pięćdziesięciosiedmioletnią dziś Krystynę 
Bałakier pod adresem balakier ‑style.pl z podtytułem Krystyna Bałakier – moda 
po ludzku. Autorka od sześciu lat systematycznie co dwa ‑trzy dni zamieszcza 
posty. Produkcja ta jest ściśle związana z działalnością gospodarczą Bałakier, 
która prowadzi warsztaty dla firm w zakresie dress code’u. Blogerka udziela 
porad stylistycznych swoim czytelniczkom i czytelnikom a także proponuje 
im usługi z zakresu personal shopper. Wybrane przykłady metamorfoz klientek 

Rys. 1 szafasztyw‑
niary.blogspot.com
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i klientów od czasu do czasu zamieszcza na blogu. Posty Bałakier najczęściej 
skupiają się na przestawianiu zdjęć stylizacji, które pozwalają tuszować wady 
sylwetki odpowiednio dobranym strojem. W serwisie Bałakier – moda po 
ludzku w 2014 roku powstał nowy cykl tematyczny dotyczący porad kosme‑
tycznych i dietetycznych. Wpisy blogerki są zwięzłe i konkretne, najczęściej 
zakończone akapitem pod tytułem „Porada stylistki”. Oszczędność tekstu, 
jaką zaobserwowałam u Bałakier jest charakterystyczna dla innych blogów 
liefestylowych. Grafika prezentowana w balakier ‑style.pl to przede wszystkim 
zdjęcia samej Bałakier w kolejnych propozycjach stylistycznych, wykonane 
przez fotografa profesjonalistę. Autorka należąca do grupy digital imigrants, 
podobnie jak jej młodsze koleżanki reprezentujące populację digital natives, 
bierze udział w licznych konkursach organizowanych dla blogerów. Podczas 
trwania konkursów blog służy Bałakier jako miejsce na reklamę, autorka zachęca 
swoich czytelników do oddawania na nią głosów, a o wynikach informuje 
w kolejnych wpisach. Liczba wejść i komentarzy na balakier ‑style.pl jest na 
tyle duża, że autorka jest zapraszana w charakterze specjalisty od wizerunku 
do audycji radiowych i telewizyjnych  11. Jako jedna z trzech blogerek gościła 
w połowie czerwca 2014 roku w programie „Dzień Dobry TVN”.

Sama struktura bloga jest dość typowa. Strona dzieli się na dwie różnej 
szerokości kolumny, na górze znajduje się baner, na którym losowo wyświetlają 
się zdjęcia Bałakier wraz z nazwą serwisu, pod banerem jest belka z trzema 
kategoriami. Zasadnicza kolumna, na której umieszczane są najnowsze posty, 
zajmuje większą część ekranu. Po prawej stronie znajduje się wąska kolumna, 
na której umieszczone są kategorie blogroll, informacja o liczbie komentarzy 

11 Bałakier nie podaje liczby wejść, natomiast ujawnia liczbę komentarzy pod każdym wpisem, 
która nie spadała w minionym roku poniżej czterdziestu dla pojedynczego postu.

Rys. 2 balakier ‑style.pl
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oraz dane o autorce. Notatki czytelników ukazują się pod każdym wpisem. 
Bałakier sukcesywnie odpowiada na zadawane pytania, prowadzi dialog ze 
swoimi odbiorcami.

Kolejnym przykładem produkcji imigranta cyfrowego jest blog o nazwie 
niebieski.org, prowadzony przez Piotra Pietrzaka, rocznik 1977. Poruszana 
problematyka dotyczy najnowszych technologii, innowacyjnych rozwiązań 
oraz technologicznego wsparcia sprzedaży. Pietrzak jest pracownikiem jednej 
z korporacji z obszaru IT, a blog jest efektem jego fascynacji technologią. 
Podtytuł – jak w poprzednim przykładzie – wskazuje na zamieszczane treści 
i intencje autora i brzmi Piotr Pietrzak – o wszystkim, ale wbrew pozorom nie 
o niczym (Pietrzak). Struktura serwisu jest konwencjonalna, podobnie jak 
u Bałakier strona dzieli się na dwie kolumny. Posty wstawiane są w szerszej, 
po prawej stronie ekranu, węższa kolumna zawiera kategorie i linki do star‑
szych wpisów. Pietrzak zamieszcza także wywiady, których udzielił prasie 
specjalistycznej. Podtytuł umieszczony jest na banerze widocznym na każdej 
otwieranej stronie. Blog niebieski.org to przykład dziennika sieciowego, 
który skupia się na treści, języku i informacji, ale uzupełnionej schematami, 
tabelami czy filmami. Blog jest obecnie w trakcie rekonstrukcji, która zostanie, 
zgodnie ze słowami autora, upubliczniona w drugim kwartale 2015 rok u. 
Liczba komentarzy pod wpisami Pietrzaka jest znikoma, prawdopodobnie ze 
względu na ich zbyt profesjonalną treść. Blog niebieski.org jest przeznaczony 
dla odbiorcy z ugruntowaną wiedzą informatyczną i technologiczną. Można 
go zakwalifikować do kategorii blogów specjalistycznych czy branżowych, 
choć nieprofesjonaliści mogą go traktować jako źródło wiedzy.

Ostatni przykład produkcji popkulturowej w sieci to wideoblog prowadzony 
przez najstarszego reprezentanta imigrantów sieciowych, jakiego udało mi 
się znaleźć w polskiej blogosferze – Antoniego Huczyńskiego.

Rys. 3 http://blog.
niebieski.orga



132 k u l t u r a  p o p u l a r n a  2 0 1 5  n r  1 ( 4 3 )

Vlog, inaczej wideoblog, charakteryzuje się umieszczaniem treści audiowi‑
zualnych, jest publikowany na YouTubie, najpopularniejszej (choć nie jedynej), 
platformie sieciowej skupiającej produkcje amatorskie i profesjonalne. Vlog, 
którego głównym bohaterem jest dziewięćdziesięciodwuletni Antoni Huczyński 
to kolejny przykład prowadzenia działań w cyberprzestrzeni przez imigrantów 
cyfrowych. Działalność ta jest realizowana dzięki pomocy wnuka – Michała 
Skurkowskiego, który nagrywa ćwiczenia fizyczne wykonywane przez pana 
Antoniego. Vlog ma charakter poradnikowy, dotyczy utrzymania świetnej 
kondycji przez seniorów, zdrowego odżywiania i pielęgnowania radości 
życia. Filmy z ćwiczeniami wykonywanymi przez Huczyńskiego cieszą się 
olbrzymią popularnością, mają po około trzysta tysięcy wejść (Tomaszewska‑

‑Chyczewska, Skurowski, 2014). Starszy pan zachęcony popularnością w marcu 
2014 przystąpił do pisania książki ‑poradnika Mój sposób na długowieczność 
(Huczyński, YouTube, Dziarski Dziadek pisze książkę) i robi to rzeczywiście 
sam przy użyciu komputera  12. O swojej działalności informuje regularnie na 
fanpage’u prowadzonym na portalu społecznościom Facebook. Huczyński jest 
zapraszany do programów śniadaniowych, przeprowadzane są z nim wywiady 
prasowe, radiowe i telewizyjne. Wpis na Facebooku (Huczyński, Sposób na 
długowieczność) z lipca 2014 roku informuje o sesji fotograficznej do książki 
oraz o podjęciu kolejnych wyzwań. W styczniu 2015 wyzwał na pojedynek 

„pierwszą trenerkę Polek” – Ewę Chodakowską, rywalizacja przebiegała 
w kilku rundach, w których obydwoje naprzemiennie proponowali różne 
ćwiczenia fizyczne (pudelek.tv, 92 ‑latek kontra Chodakowska. Rzucam pani 
wyzwanie). W lutym Dziarski Dziadek umieścił na profilu na Facebooku wpis 

12 Książka Huczyńskiego została wydana w grudniu 2014 roku, co wiązało się z licznymi 
akcjami promocyjnymi, o których można przeczytać na facebookowym profilu autora.

Rys. 4 www.facebook.
com/sposobnad‑

lugowiecznosc
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o trzytysięcznym lajku i wieczorkach tanecznych, w których bierze udział. 
Huczyński nie zwalnia tempa – w 2015 roku jest obecny w sieci, przejawami 
jego aktywności są zarówno filmiki z ćwiczeniami nagrywane w Lasku 
Bielańskim, jak i nowe wpisy na Facebooku z poradami dla seniorów oraz 
ich wnuków.

Pamiętnik sieciowy wo.blox.pl prowadzony przez dziennikarza i publicystę 
Wojciecha Orlińskiego cieszy się dużą popularnością, o czym świadczy liczba 
komentarzy pod wpisami, często przekraczająca pięćdziesiąt. Autor, kolejny 
przedstawiciel grupy digital imigrants, już od dziewięciu lat komentuje w sieci 
zagadnienia polityczne i popkulturowe (Orliński). Blog zbudowany jest 
w sposób standardowy z dwiema kolumnami: szersza służy do prowadzenia 
zapisków, a prawa, węższa, przeznaczona jest do umieszczania reklam oraz 
spisu najnowszych wpisów. Na górze strony znajduje się baner ze zdjęciem 
autora i hasłem przewodnim „Ekskursje w dyskursie”, a zaraz pod nim – belka 
z kategoriami. Orliński prowadzi dość obszerne zapiski (przeciętna notka ma 
około czterech tysięcy znaków), które czasem uzupełnia materiałem fotogra‑
ficznym lub filmowym. Treści zamieszczane przez autora są przeznaczone dla 
szerokiej grupy odbiorców i nie wymagają specjalistycznej, branżowej wiedzy, 
jedynym ograniczeniem mogą być zainteresowania czytelnika.

Przedstawionych powyżej imigrantów cyfrowych wybrałam by pokazać, 
jak pojemna jest to grupa w sensie wiekowym. Zaliczają się do niej blogi 
prowadzone przez trzydziestoośmiolatka (Pietrzak), czterdziestosześciolatka 
(Orliński), pięćdziesięciosiedmiolatkę (Bałakier) i dziewięćdziesięciodwulatka 
(Huczyński). Każdy z autorów swoje kompetencje technologiczne zdobywał 
w innym wieku, jednak wszyscy ze względu na rok urodzenia zaliczani są do 
grupy digital imigrants. Wszyscy też swobodnie poruszają się w cyberprze‑
strzeni i produkują własne treści popkulturowe obejmujące treści zarówno 

Rys. 5 wo.blox.pl/html
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z obszarów lifestylowych, jak i technologicznych czy społecznych. Zakres 
tematyczny poruszany przez digital imigrants dotyczy praktycznie każdego 
obszaru kulturowego i społecznego interesującego dla współczesnego człowieka, 
choć zaprezentowani przeze mnie przedstawiciele imigrantów sieciowych 
go nie wyczerpują.

Wnioski
Moje obserwacje wskazują, że cyfrowi imigranci w początkowym okresie 
rozwoju polskiej blogosfery oraz mediów społecznościowych zostali zepchnięci 
na margines cyberprzestrzeni przez tubylców cyfrowych, choć trudno po‑
przeć to twardymi danymi, ponieważ nie dotarłam do badań prowadzonych 
w tym zakresie. Wydaje się, że było to spowodowane wolniejszym tempem 
przyswajania narzędzi niezbędnych do tworzenia i publikowania własnych 
treści w blogosferze. Obecnie, surfując w sieci, łatwo możemy znaleźć liczne 
przykłady zamieszczania produkcji popkulturowych przez digital imigrants. 
Przywołane powyżej produkcje sieciowe wskazują, jak wiele dziedzin obej‑
muje ta działalność. Cyfrowi imigranci nie ograniczają się do obszarów 
życia związanych z lifestylem, często zajmują się komentowaniem ważkich 
zagadnień społeczno ‑politycznych i technologicznych, a także prawnych 
i gospodarczych. Oprócz prowadzenia wpisów w pamiętnikach sieciowych 
wielu z nich równolegle prowadzi swoje konta w serwisach społecznościach 
takich jak Twitter i Facebook. Bez problemu publikują materiały wizualne 
i audiowizualne na YouTubie, Instagramie i Pintereście. Choć, o czym można 
przeczytać w serwisach społecznościowych używanych przez digital imigrants, 
część swoich celów życiowych wolą zaspokajać poza siecią, czego przykładem 
są liczne spotkania Dziarskiego Dziadka z czytelnikami przy okazji promocji 
książki, jego nauka tańca czy akrobacji powietrznych. Innym dowodem są 
zakupy z klientami poddającymi się metamorfozie, szkolenia oraz wizyty 
w programach śniadaniowych Krystyny Bałakier.

Na zakończenie można postawić tezę, że sieciowi imigranci zajmują 
coraz więcej miejsca w cyberprzestrzeni, o czym pośrednio świadczy badanie 
Korzystanie z mediów a podziały społeczne (Filiciak, Mazurek, Growiec, 2013) 
poświęcone diagnozie umiejętności komunikacyjnych społeczeństwa polskiego. 
Jedynym z mediów, którymi zajmuje się raport Korzystanie z mediów a podziały 
społeczne jest internet, autorów interesuje biegłość z jaką badani posługują się 
siecią i do jakich celów ją wykorzystują.

Niektórzy z cyfrowych imigrantów cieszą się licznym gronem aktywnych 
komentujących czytelników, a treści przez nich dostarczane są interesujące dla 
wielu grup wiekowych odbiorców, nie tylko dla digital imigrants, czyli dla tych, 
z myślą o których były tworzone. Mimo że podstawowe sposoby komuniko‑
wania się digital imigrants pozostają poza internetem, to jednak nie ustępują 
pola digital natives w produkowaniu i upublicznianiu treści popkulturowych 
w cyberprzestrzeni.
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