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FENOMEN KAWIARENEK INTERNETOWYCH 
Phenomenon of internet cafes 

 
 
Zarys tre�ci: Kształtowanie si� społecze�stwa informacyjnego oraz zjawiska które mu towarzysz� wkraczaj� 

równie� w sfer� kontaktów mi�dzyludzkich. Szczególnym tego przejawem zdaje si� by�, nie tylko 
mo�liwo��, ale faktyczne porozumiewanie si� przez u�ytkowników sieci (internetu) w czasie 
rzeczywistym. Problem w głównej mierze analizowany jest na gruncie socjologii czy psychologii. 
Wynika to z faktu, �e postrzegany jest głównie w kategoriach zmiany zachowa�, stylu �ycia, mody 
itp. Z horyzontu badawczego „ginie” przestrzenny aspekt zagadnienia. Tym samym nie rozpatruje 
si� tego zjawiska jako potencjalnego czynnika, lub miernika zmian zachodz�cych w przestrzeni 
społeczno – gospodarczej. Niniejsze opracowanie, w oparciu o oryginalny materiał, dokonuje 
próby analizy przestrzennych aspektów fenomenu kawiarenek internetowych. Wydaje si�, �e 
d��enie do poszukiwa� przestrzennych aspektów zjawisk społeczno – gospodarczych, 
zachodz�cych w przestrzeni sieci, z ich odpowiednikami w �yciu materialnym oraz porównywanie 
wyobra�e� o zjawiskach wirtualnych i rzeczywistych, wydaj� si� by� obiecuj�cymi i mo�liwymi 
do realizacji na gruncie geograficznym. 

Słowa kluczowe: internet, kawiarenka internetowa, rzeczywisto�� wirtualna, usługa nowa. 
 
Motto: 

„... poziom zachodz�cych zmian jest tak zasadniczy, a równocze�nie tak nieuchwytny, �e mamy tendencje, by go nie dostrzega�. Je�li za� go 

dostrzegamy, traktujemy jako co� oczywistego i w konsekwencji ignorujemy ...” (Naisbitt 1997, s.31) 

 

I. WPROWADZENIE  

 Internet cz�sto uto�samiany jest z czym� nierealnym, nierzeczywistym. Ju� samo 

okre�lenie internetu oraz tego co z sob� niesie, jako rzeczywisto�� wirtualna (virtual reality) 

jest tego najlepszym dowodem. Cz�sto si� o nim mówi, zaledwie si� o niego „ociera”, ale tak 

naprawd� nie do�wiadcza si� go. Jest czym� na kształt wypadku samochodowego, z którego – 

b�d�c jego �wiadkami, a nie bezpo�rednimi uczestnikami – zdajemy sobie jedynie spraw�, a 

w konsekwencji – mijamy ludzi w nim uczestnicz�cych, zdarzenia oraz emocje, które mu 

towarzysz�. Po krótkim czasie staje si� on jedynie modyfikowanym oraz przechowywanym w 

naszej pami�ci do�wiadczeniem. 
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 Internet, jest w ostatnich latach słowem niezwykle popularnym, cz�sto stosowanym 

robi�cym karier�. Jest poj�ciem – wytrychem, nios�cym niczym komputerowe konie 

troja�skie, sekretn� zawarto��, ukrywaj�cym historie i znaczenia, których wi�kszo�� 

u�ytkowników j�zyka nawet nie podejrzewa. To specyficzny twór, który powołujemy do 

�ycia gdy o nim pomy�limy, lub na chwil� staniemy si� jego elementem – cz��ci� składow�. 

Podobna rzecz ma si� z okre�leniem „rzeczywisto�� wirtualna” (virtual reality) która pojawiła 

si� w masowym odbiorze na pocz�tku lat 90-tych. Wbrew pozorom ta „nierzeczywista 

rzeczywisto��” nie narodziła si� w „narkotycznej atmosferze” Doliny Krzemowej 1.  

 Czasami wirtualno�� internetu zast�powana jest okre�leniem „cyberprzestrze�”, która 

według J. P. Barlow`ea jest miejscem, w którym znajdujemy si�, gdy na przykład 

rozmawiamy przez telefon. Bardziej „zaawansowane” definicje mówi�, �e jest to przestrze� 

gdzie obowi�zuj� wirtualne prawa my�lenia zamiast konkretnych praw materii. Zostaj� tu 

zawieszone zwykłe naukowe reguły ograniczaj�ce rzeczywisto�� fizyczn�, która zapewnia 

nam kosmos, gdzie psyche mo�e �y� i oddycha�. Jest wspólnym dla wszystkich, 

interaktywnym �rodowiskiem, elektroniczn� „przestrzeni� duszy” w której mo�na odnale�� i 

stwarza� si� na nowo (Davis 2002). Ten nurt my�lenia o internecie pozbawiony całkowicie 

jego technicznego oblicza, które dla przeci�tnego u�ytkownika jest bez znaczenia. Okre�lany 

mianem cyberhumanizmu w jednoznaczny sposób stwierdza, �e jednostka (podmiot) znajdzie 

w niej miejsce do odkrywania własnego potencjału magii kreatywnej, do społecznego 

odkrywania, improwizowania duszy. W niej wła�nie człowiek b�dzie mógł zaprojektowa� 

takie warunki egzystencji, które najbardziej b�d� odpowiada� jego preferencjom, 

zdolno�ciom, stylom zachowania si�, a b�d�c zgodne z jego natur� pozwol� mu 

samorealizowa� si� oraz rozwija� potencje twórcze (Kozielecki 2001). 

 Relacje człowiek – cyberprzestrze�, bilans indywidualnych zysków i strat 

do�wiadczanych przez jednostk�, mo�e by� ulotny i niepowtarzalny jak emocje, których 

do�wiadcza poprzez fakt przebywania w cyberprzestrzeni. Jakkolwiek humanistyczny aspekt i 

zindywidualizowane do�wiadczenia trudno ujmuj� si� w uogólnienia, to fakt coraz szybszego 

zawłaszczania przez sie�, czy te� wpływania jej na kolejne sfery �ycia gospodarczego i 

społecznego powoduje, �e ta zindywidualizowana nierzeczywisto�� ma coraz bardziej 

rzeczywisty charakter i wpływ na obiektywnie istniej�c� jednostkow� oraz społeczn� 

rzeczywisto��.  

                                                 
1 Okre�lenie rzeczywisto�� wirtualna (la réalité virtuelle) po raz pierwszy pojawiła si� w manife�cie Antonin`a 

Artaud`ea Teatr i jego sobowtór w 1938 roku (Davis 2002), 
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 Mo�na wi�c mówi� o sieci, jako pewnego rodzaju to�samo�ci, jako swoistym bycie, 

tworze, istniej�cym obok nas, a b�d�cym rodzajem �wiata alternatywnego. Mo�na by pokusi� 

si� o stwierdzenie, �e mamy do czynienia z pocz�tkami walki o przymiotniki „rzeczywisty” i 

„obiektywny”. To wzajemne przenikanie si� „rzeczywistego” z „nierzeczywistym” najlepiej 

oddaje istot� problemu w przypadku wzajemnego kontaktowania si� przez u�ytkowników 

sieci w czasie rzeczywistym. 

 

II. CEL, ZAKRES, �RÓDŁA ORAZ KILKA UWAG TERMINOLOGICZNYCH  

 Bardzo cz�sto o internecie i tym co ze sob� niesie, mówi si� w kategoriach miejsca 

pracy, rozrywki czy zamieszkania (por. Retkiewicz 2003). Cz�sto zapomina si� o elemencie 

tak oczywistym, na który internet pozwala, a mianowicie o mo�liwo�ci porozumiewanie si� 

przy jego pomoc� w czasie rzeczywistym. Oczywi�cie mo�na je (to znaczy porozumiewanie 

si� z wykorzystaniem internetu) przypisa� zarówno kategorii pracy, rozrywki i zamieszkania 

– tworzenia wi�zi, interakcji mi�dzyludzkich. Wa�ne oraz istotne dla tego rodzaju 

porozumiewania si� jest fakt, �e ten rodzaj kontaktu pokonuje, minimalizuje bezwład 

informacji praktycznie do zera (Naisbitt 1997). Mo�na by nawet powiedzie�, �e słu�y on 

wył�cznie do: przesyłania, poszukiwania oraz odbierania szeroko rozumianych informacji. 

 Zarysowywany problem, poruszane zagadnienie, mo�na uzna� za wła�ciwe 

zainteresowaniom nauk społecznych – psychologii, socjologii itp. Mo�na postawi� pytanie 

gdzie istnieje aspekt przestrzeni w tym aprzestrzennym �wiecie ? Nieuchwytno�� przestrzeni 

w tym problemie wydaje si� by� jedynie pozorna. Przypisanie zjawiska do konkretnego 

miejsca w pewnym sensie posiada charakter umowny. Wydaje si�, �e mo�na to zrobi� w 

dwojaki sposób. Przestrze� fizyczn� mog� stanowi� kluby internetowe, w których mo�na 

poł�czy� si� z sieci� oraz regionalne kanały internetowe w kawiarenkach internetowych. Ze 

wzgl�du na niemo�no�� pozyskania danych, z pola widzenia „znikaj�” u�ytkownicy 

zinstytucjonalizowani oraz indywidualni. 

 U podło�a zainteresowania le�y fakt coraz wi�kszego i łatwiejszego dost�pu do 

internetu, rosn�cej popularno�ci oraz konieczno�ci umiej�tnego wykorzystywania tego 

medium we współczesnym �wiecie. Prezentowane w opracowaniu wyniki stawiaj� sobie za 

cel rozpoznanie problemu. W zamy�le autora stanowi� maj� one przyczynek do szerszych 

bada� zmierzaj�cych przede wszystkim do rozpoznania przestrzennego aspektu zagadnienia. 

W tym przypadku nacisk poło�ono głównie na aspekt porozumiewania si� przez 

u�ytkowników sieci w czasie rzeczywistym. Dokonuj�c ukazania przestrzennego 

zró�nicowania, nowego dynamicznie kształtuj�cego si� zjawiska, trudno nie zada� sobie 
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pytania czy nawi�zuje ono do dwóch zasadniczych elementów, a mianowicie rozmieszczenia 

(koncentracji) ludno�ci oraz zasobno�ci regionów mierzonej wielko�ci� Produktu Krajowego 

Brutto (PKB) na mieszka�ca. 

 Wydaje si�, �e problem ten mie�ci si� w nurcie nowych zjawisk wchodz�cych w sfer� 

szeroko rozumianych usług. Jakkolwiek jednoznacznie mo�na okre�li� kto jest konsumentem, 

to stosunkowo trudno nazwa�, zdefiniowa� usług�. Trudno�� polega na 

wieloapłaszczyznowym oraz zindywidualizowanym jej charakterze.  

 Wykorzystane �ródła danych pochodz� z zasobów internetowych. Dokonano ich 

przeszukiwania, zgromadzono niezb�dne dane, które nast�pnie przetworzono. Informacje o 

liczbie klubów internetowych w Polsce zebrano na stronie www.pkt.pl (Polskie Ksi��ki 

Telefoniczne) 2. Informacje w układzie pa�stw �wiata zebrano na stronie 

www.cybercafe.com 3. Drugi aspekt przestrzeni w porozumiewaniu si� online 

scharakteryzowano poprzez wielko�ci zbierane na trzech głównych polskoj�zycznych 

portalach internetowych (www.wp.pl, www.onet.pl, www.interia.pl). W opracowaniu 

posłu�ono si� równie� wynikami bada� polskich u�ytkowników sieci Internet 

przeprowadzanych cyklicznie przez Katedr� Marketingu AE w Krakowie 4. Dodatkowo na 

grupie 97 studentów studiów dziennych geografii Uniwersytetu Wrocławskiego 

przeprowadzono badania ankietowe odno�nie problematyki stanowi�cej przedmiot 

opracowania. 

 W ko�cowej cz��ci chciałbym si� zatrzyma� na chwil� nad kwesti� terminologii czy 

te� nazewnictwa. Czym jest kawiarnia internetowa ? Pytanie oczywiste, jednak jednoznaczna 

odpowied� zdecydowanie trudniejsza. Z jednej strony jest to miejsce w obiektywnej 

rzeczywisto�ci gdzie za opłat� mo�na „pogada�” przy pomocy internetu. Z drugiej wirtualne 

miejsce w internecie (adres internetowy – „miejsce w przestrzeni serwera”) gdzie podejmuje 

si� albo „przysłuchuje si�” rozmowie innych. Wydaje si�, �e dla pierwszego rozumienia 

poj�cia kawiarenka, bardziej pasuje okre�lenie „klub internetowy”. Jednak�e ostateczne 

rozstrzyganie nie wydaje si� by� konieczne, jednak zdanie sobie sprawy z dychotomii 

znaczenia jest nie tyle konieczne co przydatne.  

 

                                                 
2 Przeszukania bazy dokonano w bran�y „internet” stosuj�c zapytanie: kawiarnia, klub, kawiarenka jako cze�� 

składow� nazwy klubu internetowego. Bada� dokonano w dwóch punktach czasowych: sierpie� 2001, 
marzec 2002, 

3 Jest to jedno z nielicznych miejsc w sieci, je�li nie jedyne, w którym istnieje mo�liwo��, uzyskania liczby 
klubów internetowych w układzie kontynentów i poszczególnych pa�stw. Inne strony w wi�kszo�ci maj� 
charakter wyszukiwarek klubów internetowych w poszczególnych jednostkach osadniczych w układzie 
poszczególnych pa�stw (np. www.cybercaptive.com),  
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III. KLUBY INTERNETOWE – UJ�CIE PRZESTRZENNE 

 Na �wiecie obecnie mo�na mówi� o blisko 6 tysi�cach (5992) funkcjonuj�cych 

klubów internetowych w 167 krajach (www.cybercaptive.com). Oczywi�cie posiłkuj�c si� 

innym �ródłem internetowym (www.cybercafes.com) uzyskujemy liczb� niewielu ponad 4 

tysi�cy (4210 w 149 pa�stwach). Zmienno�� liczby w obu tych �ródłach, w ci�gu ostatnich 6 

miesi�cy, była nieznaczna i mo�na okre�li� j� jako stabiln�. Z jednej strony rozbie�no�� ta nie 

pozwala okre�li� dokładnej ich liczby. Jednak�e zaznaczy� zale�y, �e „zarejestrowanie”, 

zaistnienie klubu internetowego w sieci jest dobrowolne i zdaje si� by� przejawem pr��no�ci 

osób prowadz�cych dany klub oraz stanowi element reklamy z drugiej. Nale�y zaznaczy�, �e 

nie s� odosobnione przypadki upewnienia si�, przed wyjazdem poza miejsce zamieszkania i 

pracy, czy w najbli�szym otoczeniu znajduje si� klub internetowy.  

 Pierwsze z wymienionych �ródeł, maj�ce charakter wyszukiwarki, mo�na uzna� za 

bardziej wiarygodne, gdy� baza jest codziennie aktualizowana (!). Jednak�e charakter 

„geograficzny” posiada drugie z wymienionych.  

 Jednych przytoczone liczby mog� szokowa�, u innych mo�e pojawi� si� w�tpliwo��, 

dlaczego s� a� takie niskie. Faktycznie drugi punkt widzenia jest bardziej uzasadniony, a 

wynika to z faktu, �e dla przykładu w Polsce wykazane jest funkcjonowanie 41 klubów, co 

stanowi niewiele ponad 10 % liczby wykazanych w bazie Polskich Ksi��ek Telefonicznych. 

Innymi słowy mo�na powiedzie�, �e brakuje ich blisko 90 %. Pozwala to na szacowanie ich 

liczby na co najmniej 12 tysi�cy.  

 Przestrzenne rozmieszczenie klubów internetowych na �wiecie uwidacznia podział na 

„bogat� północ i biedne południe” (ryc. 1). Najwi�ksza ich liczba zarejestrowana jest w 

Stanach Zjednoczonych oraz Indiach (powy�ej 400). W kolejnej grupie, powy�ej 100 klubów, 

znajduje si� 6 europejskich pa�stw oraz Kanada i Australia. Kolejne grupy wielko�ciowe s� 

ju� mniej przestrzennie („kontynentalnie”) zwarte, jednak�e bardziej liczne. 

Charakterystyczna jest tak wysoka liczba kawiarni internetowych w Indiach. Po�rednio 

mo�na tłumaczy� to bardzo wysokim poziomem wykształcenia cz��ci społecze�stwa oraz 

faktu, �e jest to du�y rynek wysoko wykształconej kadry we wszystkich płaszczyznach ze 

wskazaniem na wykorzystuj�ce zaawansowane technologie. Rozkład liczby klubów jest 

asymetryczny lewostronnie, wskazuj�c na wi�ksze zró�nicowanie ich liczby w�ród jednostek 

z najwi�ksz� liczb� klubów.  

                                                                                                                                                         
4 Publikowane s� one na stronie http://badanie.ae.krakow.pl,  
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 Podobna sytuacja co do charakteru oraz siły asymetrii ma miejsce w przypadku 

naszego kraju. Jednak bardziej charakterystyczne jest to dla poszczególnych miejscowo�ci ni� 

układu wojewódzkiego, czy to dla 16 czy 49 jednostek. Natomiast zdecydowanie inaczej ni� 

na �wiecie kształtuje si� zmienno�� zjawiska. W badanym okresie od wrze�nia 2001 do marca 

2002 powstało 100 nowych klubów internetowych. W rezultacie ukształtowało to ich ogóln� 

liczb� na poziomie 392. Ten blisko 40 % wzrost, �wiadczy� mo�e o rosn�cej ich popularno�ci 

z jednej i zapotrzebowania na nie z drugiej strony. Przygl�daj�c si� przestrzennemu 

rozmieszczeniu klubów internetowych (ryc. 2) trudno jest mówi� o jego zwi�zkach z 

ogólnym rozmieszczeniem ludno�ci, dobrobytem regionu w skali makro, ogólnym poziomem 

rozwoju społeczno – ekonomicznego, czy te� jako�ci� kapitału ludzkiego, tak jak to miało 

miejsce w uj�ciu �wiatowym. Dla Polski jest to mniej widoczne, w układzie poszczególnych 

miejscowo�ci w których zlokalizowane s� kluby internetowe (por. ryc. 2). Jak mo�na 

zauwa�y� dominuj�cymi o�rodkami, ze wzgl�du na liczb� klubów internetowych, a tym 

samym najwi�kszym stopniu ich koncentracji stanowi� Łód�, Warszawa, Kraków oraz 

Lublin. W dalszej kolejno�ci plasuj� si� inne, najwi�ksze w skali kraju o�rodki miejskie, takie 

jak: Pozna�, Szczecin, Bydgoszcz, Opole, Toru� oraz „koncentracja trójmiejska oraz 

górno�l�ska” wyra�nie zaznaczone przy grupowaniu do układu wojewódzkiego. W 

rozmieszczeniu przestrzennym trudno jest si� doszuka� jakichkolwiek analogii do rozkładu 

innych zjawisk. Za cz��ciowo usprawiedliwione mo�na uzna� stwierdzenie, �e w ogólnym 

zarysie, wi�kszo�� z nich mie�ci si� w obr�bie obszarów o podwy�szonych wska�nikach 

g�sto�ci zaludnienia, a tym samym koncentracji działalno�ci społeczno – gospodarczej. 

Charakterystyczna jest „słabsza” pozycja Polski zachodniej w stosunku, nie tyle do 

wschodniej, co �rodkowej cz��ci kraju. Mo�na by zada� sobie w tym miejscu pytanie, czym 

ten fakt jest spowodowany. Czy mo�e zale�ne jest to od wi�kszej podatno�ci na tego rodzaju 

innowacje – skłonno�� do korzystania z danej usługi – czy te� mo�e kształtowania si� tego 

rodzaju zjawiska, jak równie� przenikania internetowej technologii informacyjnej z 

zachodniej przez �rodkow� we wschodnie rejony kraju. Za drug� z wymienionych tez zdaje 

si� przemawia� zmiana liczby (przyrost/spadek) klubów internetowych w okresie 6 miesi�cy, 

jak i ich przestrzenna lokalizacja. Generalnie mo�na stwierdzi�, �e mieli�my do czynienia z 

ekspansj� terytorialn� na obszary o najmniejszej ich liczbie. Poza tym miało miejsce 

charakterystyczne „nasycanie” obszarów Polski wschodniej oraz terenów nadmorskich. Fakt 

ten wynika odpowiednio z braku tego typu usługi w ogóle, a w drugim „pój�ciem” za 

zwi�kszonym w sezonie letnim popytem. W mniejszym, czy te� najmniejszym stopniu 

zmiany dotyczyły szeroko rozumianej Polski zachodniej. Tam te� najwi�cej klubów uległo 
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likwidacji. W konsekwencji zmian dokonuj�cych si� w sieci jak i liczbie klubów, obecnie 

najwi�ksza ich liczba funkcjonuje w województwie �l�skim (58). Kolejn� grup� województw, 

z przeci�tn� liczb� klubów na poziomie 30, stanowi�: zachodniopomorskie, wielkopolskie, 

łódzkie, małopolskie oraz mazowieckie. Pozostałe województwa posiadaj� wyra�nie 

zró�nicowana liczb�, a uporz�dkowane charakteryzuj� si� przeci�tnym spadkiem po blisko 3 

kluby z 29 (pomorskie) do 5 (podlaskie). Zwróci� uwag� nale�y, �e zmiany liczby klubów 

generalnie były najwi�ksze w obr�bie województw z najwi�ksza ich liczb� przeci�tnie na 

poziomie 15. Dotyczyło to w szczególno�ci województw: �l�skiego, zachodniopomorskiego, 

małopolskiego oraz lubelskiego. W układzie wojewódzkim zmian nie zanotowano w 

przypadku województwa opolskiego oraz łódzkiego. 

 Zdecydowanie odmiennie kształtuje si� przestrzenne zró�nicowanie aktywno�ci 

internautów w obr�bie kanałów regionalnych na wybranych portalach internetowych (ryc. 3). 

Jakkolwiek mo�na powiedzie�, �e w przypadku ka�dego portalu internetowego obraz jest 

inny to widoczne s� podobie�stwa i wyra�ne analogie do zjawisk zachodz�cych w przestrzeni 

społeczno – ekonomicznej. Porównuj�c rycin� 3 z rycin� 2, za uzasadnione zdaje si� 

stwierdzenie, �e aktywno�� na kanałach regionalnych uzupełnia przestrze� kontaktów 

internautów, tworz�c przez nało�enie tych obrazów funkcjonuj�ce wyobra�enie o 

zró�nicowaniu przestrzeni kraju w kontek�cie szeroko rozumianego rozwoju społeczno – 

gospodarczego. Potwierdzeniem tego faktu mo�e stanowi� wynik ankiety przeprowadzonej 

przez Interi� z której wynika, �e blisko ¾ internautów rozmawia w czasie rzeczywistym z 

domu, a dopiero w nast�pnej kolejno�ci z klubu internetowego (15 %) 5. Dodaj�c do tego 

jeszcze w dalszym ci�gu wysokie koszty, nie tyle posiadania, co korzystania z sieci takie 

poł�czenie oraz interpretacja zjawisk zdaje si� by� uzasadniona. Stwierdzi� nale�y, �e obraz 

kanałów regionalnych Onet-u oraz Interii to zarysowany trójk�t najwy�szych w skali kraju 

warto�ci g�sto�ci zaludnienia oraz koncentracji działalno�ci społeczno – gospodarczej. 

Natomiast w przypadku Wirtualnej Polski widoczny jest zarys obszarów o najwy�szych 

warto�ciach PKB na mieszka�ca. Lepszym punktem odniesienia jest zró�nicowanie PKB w 

starym układzie 49 województw, cho� dla subregionów poziom wzajemnego 

korespondowania równie� nale�y uzna� za bardzo wysoki (por. ryc. 3). 

 Internet, a szczególnie jeszcze relatywnie nowe, na gruncie geograficznym słabo 

rozpoznane zjawisko wykorzystywania sieci do rozmów w czasie rzeczywistym, mo�na 

traktowa� jako jeden ze wska�ników – je�li nie relatywnego bogactwa jednych regionów w 

                                                 
5 ankiet� przeprowadzono 10 lipca 2002, a odpowiedzi udzieliło 5573 osób, 
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stosunku do drugich – to ju� na pewno wi�kszej podatno�ci na innowacje oraz obecno�� 

bardziej elastycznego społecze�stwa oraz faktycznego lub potencjalnego rynku pracy. 

Oczywi�cie ze wzgl�du na trudno�� w dost�pie do danych oraz konieczno�� zło�enia wielu 

aspektów tego zjawiska, szerokie wykorzystywanie mo�e by� utrudnione, ale dalsze badanie 

jego przydatno�ci, diagnostyczno�ci mo�na uzna� za interesuj�ce. 

 

IV. KAWIARNIE INTERNETOWE – KILKA UWAG NATURY SPOŁECZNEJ 

 Internet nie jest domen�, czy te� obszarem zawłaszczonym przez młodych. W ogóle 

mówienie o „młodo�ci” lub „staro�ci” u�ytkownika sieci jest wzgl�dne. Przeci�tny 

u�ytkownik �wiatowej sieci ma co najmniej 30 lat, gdy u�ytkownik Europy Zachodniej „a�” 

36 lat (http://www.winter.pl/internet/index.html).  

 Równie� polski internet jest coraz starszy. Tendencja do przesuni�cia przeci�tnego 

wieku z grupy 21-25 do grupy 26-30 jest bardzo wyra�na i miała miejsce w ci�gu zaledwie 

jednego roku (1999 – 2000) http://badanie.ae.krakow.pl. Cz��ciowo znajduje to swoje 

odzwierciedlenie oraz potwierdzenie w liczbie logowa� na kanałach 30 i 40-latków. 

Przeci�tnie w tygodniu, w którym rejestrowano cz�sto�� logowa�, stanowiły one 30 % 

logowa� do kanałów towarzyskich oraz blisko 15 % wszystkich poł�cze�. Powoli zaczyna 

równie� upada� stereotyp internauty – m��czyzny. W ostatnim czasie liczba „surfuj�cych” 

kobiet ro�nie szybciej ni� liczba u�ytkowników sieci w ogóle 

(http://www.winter.pl/internet/index.html). Jak dotychczas charakterystyczne jest to dla 

wysoko rozwini�tych społecze�stw. Szacuje si�, �e na �wiecie z internetu korzysta zaledwie 

10 % z 6 miliardów. Stanowi to około 600 milionów ludzi.  

 W Polsce do tej pory, trudno odnale�� w miar� wiarygodn�, cho�by szacunkow� 

liczb� internautów. Widoczna jest kształtuj�ca si� tendencja do koncentracji u�ytkowników 

sieci (ich pochodzenia) w obr�bie wi�kszych o�rodków miejskich i spadku znaczenia 

internautów z obszarów wiejskich. Natomiast stała, zdaje si� by� regionalna struktura ich 

pochodzenia http://badanie.ae.krakow.pl.  

 Mówi�c o komunikowaniu si� przy pomocy internetu, słusznym wydaje si� by� 

przyjrzenie si� miejscu, które zajmuje ono po�ród innych sposobów porozumiewania si� w 

ogóle. W tym przypadku po raz drugi posłu�ono si� wynikami ankiety przeprowadzonej na 

portalu internetowym Interia. Dotyczyła ona wskazania najcz�stszego sposobu 

komunikowania si� z przyjaciółmi 6. Tradycyjny kontakt (wzajemne „odwiedzanie si�”) jest 

                                                 
6 ankiet� przeprowadzono 18 czerwca 2002, a odpowiedzi udzieliło 9197 osób, 
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charakterystyczny zaledwie dla 13 % osób, które udzieliły odpowiedzi. Najwi�kszy odsetek 

(37 %) „kontaktów” to komunikowanie si� przy pomocy tak zwanych sms-ów – krótkich 

informacji tekstowych. W dalszej kolejno�ci znajduj� si� rozmowy telefoniczne z telefonu 

stacjonarnego (15 %) oraz komórkowego (11 %). Mogłoby si� wi�c zdawa�, �e rozmowy w 

czasie rzeczywistym wykorzystuj�ce technologie internetow� to jedynie snobizm i fanaberia. 

Nic jednak bardziej bł�dnego. Ł�cz�c przebywanie w kawiarenkach (8 %), korzystanie z 

komunikatorów internetowych (7 %), wysyłanie e-maila (6 %) wraz z wysyłaniem e-kartek 

(2 %) otrzymamy blisko ¼ ogólnej liczby respondentów dla których tego typu forma 

komunikowania jest podstawow�, zasadnicz� w utrzymywaniu kontaktu z najbli�szymi. 

Wydaje si�, �e grup� tych osób szacowa� mo�na obecnie na poziomie 1/3 aktywnych 

internautów, gdy� coraz cz��ciej krótkie informacje tekstowe wysyłane s� przez internet i to 

nie bezpo�rednio przez bramki sms-owe, ale za po�rednictwem darmowych programów lub 

modułów w komunikatorach, obsługuj�cych operatorów sieci komórkowych na obszarze 

całego kraju. 

 Mówi�c o komunikowaniu si� w czasie rzeczywistym wspomnie� nale�y o 

komunikatorach. Do najstarszych nale�y zaliczy� ICQ (I Seek You) z blisko 150 milionami 

zarejestrowanych u�ytkowników na całym �wiecie (www.icq.com). Mi�dzynarodowy 

charakter posiada równie� Radar Odiego. Do typowo polskich komunikatorów nale�y 

zaliczy�: Kontakt (Wirtualna Polska), Okomunikator (Onet), Tlen (www.o2.pl), Gadu Gadu 

(www.gadu-gadu.pl). Wszystkie komunikatory s� darmowe, jednak czasami chc�c uaktywni� 

dany komunikator wymagane jest posiadanie loginu i hasła, co równoznaczne jest z 

konieczno�ci� zało�enia na danym portalu internetowym konta pocztowego. 

 Przeprowadzaj�c na potrzeby niniejszego opracowania sonda�owe badania ankietowe 

(grupa 97 osób) stwierdzono, �e najcz��ciej u�ywanym komunikatorem jest Gadu Gadu oraz 

ICQ. Pozostałe, wy�ej wymienione pojawiły si�, ale w badanej grupie nie miały �adnego 

znaczenia (jednostkowe wymienienia). Z kolei je�li ankietowany „nie korzystał” z 

komunikatora to „wchodził” do kawiarenki Wirtualnej Polski, a nast�pnie Onet-u oraz Interii. 

Taka kolejno�� mo�e wynika� równie� z faktu, �e b�d�c one jednocze�nie badanymi 

portalami, w takiej kolejno�ci wyst�puj�, gdy za podstaw� uszeregowania we�miemy 

przeci�tn� liczb� osób przebywaj�cych na danym portalu w ci�gu doby w jego pokojach 

tematycznych 7. Odpowiednio jest to 5, 4 oraz 3 tysi�ce osób. 

                                                 
7 w tym przypadku pomijam okres od 200 do 600 w których to praktycznie nie ma ruchu w kawiarniach 

internetowych, 
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 Obecno�� w kawiarence internetowej to w głównej mierze nawi�zywanie kontaktów o 

charakterze towarzyskim (1), nast�pnie „poruszaj�cym sprawy regionu”(2), a na ko�cu 

„realizuj�cym tematy” b�d�ce na tak zwanym top-ie (3) oraz b�d�cych w zainteresowaniu 

u�ytkowników sieci (4) 8. Charakterystyczny jest równie� fakt, �e generalnie w miar� upływu 

czasu w ci�gu dnia, relatywnie maleje udział w strukturze logowa� do kanałów towarzyskich, 

a ro�nie natomiast do kanałów regionalnych. Równocze�nie im mniej odwiedzany portal 

internetowy tym przeci�tne znaczenie kanałów regionalnych wi�ksze. W przypadku 

najcz��ciej odwiedzanej Wirtualnej Polski kanały regionalne przeci�tnie stanowi� 28 % 

logowa�, na Onecie – 32 %, a Interii – 40 %. 

 Sie� nie ma momentów wytchnienia i wbrew pozorom „jej �ycie nie jest w �aden 

sposób skorelowane z cyklem dziennym człowieka”. Internet jak równie� kawiarnie w jego 

obr�bie s� odwiedzane przez cał� dob�. Oczywi�cie przysłowiowy „ruch” zaczyna si� mniej 

wi�cej od godziny 600 do 2400. W okresie tym obserwuje si� stały wzrost liczby osób 

rozmawiaj�cych, z dwoma kulminacjami o 1400 i 2000. Podobn� prawidłowo�� 

zaobserwowano w badanej grupie studentów. 

 Innym wa�nym zagadnieniem, wydaj� si� motywy podejmowania decyzji o 

po�wi�caniu czasu na rozmowy w sieci. Decyduj�cymi w tym przypadku s� ch�� 

podtrzymywania ju� zawi�zanych przyja�ni i kontaktów oraz zawi�zanie nowych z 

wykorzystaniem internetu. Na kolejnym miejscu znajduje si� sugestia znajomych, którzy 

porozumiewaj� si� w ten sposób oraz ch�� spróbowania tego o czym si� słyszało 9. Osoby, 

które do tej pory jeszcze nie wykorzystywały sieci do porozumiewania si� w czasie 

rzeczywistym motywuj� to tym, �e taki kontakt ich nie ciekawi, maj� znajomych w realnie 

istniej�cej rzeczywisto�ci, a kontakt przez internet jest zwykła strat� czasu.  

 Anonimowo��, któr� zapewnia sie� nie jest twierdz�, której nale�y broni� za wszelka 

cen�. Kr�g osób o których badani respondenci wiedz�, �e wykorzystuj� sie� do rozmów jest 

coraz szerszy. Wydaje si� wi�c zasadne pytanie, czy ten rodzaj kontaktu staj�cy si� dzi� 

powoli faktem, jutro nie stanie si� konieczno�ci�. 

 

IV. ZAKO�CZENIE 

                                                 
8 ze wzgl�du na du�� ró�norodno�� kanałów, jak równie� ich liczb� dokonano ich pogrupowania w cztery 

zasadnicze grupy: towarzyskie, regionalne, internautów oraz tematyczne, 
9 w�ród ankietowanych 97 studentów: 9 nie korzystało z internetu do tej pory w ogóle (!), 51 korzysta ale nie 

wykorzystuje go do rozmów, pozostałe 37 jest aktywnymi uczestnikami porozumiewania si� w czasie 
rzeczywistym 
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 Opracowaniom poruszaj�cym zagadnienia, nie tylko internetu, ale szeroko rozumianej 

technologii informacyjnej oraz tworzonym wizjom społecze�stwa informacyjnego towarzysz� 

ogromne emocje. Uczestnicz�c w post�pie technologicznym rzadko u�wiadamiany jest fakt, 

�e człowiek „wpi�ty w sie�” mo�e sta� si� �ródłem informacji i by� dost�pny z ka�dego 

miejsca. W swej koncepcji M. Castells stawia postulat zast�pienia kategorii społecze�stwa 

wizj� sieci (network) (Kozielecki 2001). W modelu tym osoby, grupy, instytucje stanowi� jej 

w�zły, a wzajemne powi�zania – relacje. Dzi�ki tym relacjom mo�na rozwi�za� problem, 

którego nie jest w stanie urzeczywistni� pojedynczy składnik sieci, a zsieciowane instytucje 

mog� wspólnie produkowa� innowacyjne towary, dotychczas niedost�pne na rynku. Fakt 

dost�pu do sieci i uczestnictwa w jej �yciu, a wła�ciwie dost�pu do informacji, przetwarzania 

i kreowania wiedzy staje si� powoli czynnikiem tworz�cym nierówno�ci, podobnie jak to ma 

miejsce w przypadku pochodzenia, dochodów czy wykształcenia. 

 Jednym z wyró�ników przynale�no�ci do „nowej rzeczywisto�ci” jest korzystanie z 

mo�liwo�ci komunikowania si� przy pomocy internetu przez jej u�ytkowników w czasie 

rzeczywistym. Mo�e by� ona postrzegana nie jako ograniczenie, lecz jako „miejsce” gdzie 

„czas zatrzymuje si� w miejscu”, a zdarzenia dziej� si� tu i teraz, a jednostka mo�e si� 

samorealizowa�. Podkre�li� nale�y, �e internet jest w głównej mierze miejscem wymiany 

pogl�dów oraz bardzo cz�sto przy jego pomocy mo�liwe jest odnajdywanie rozwi�za� 

istotnych dla jednostki oraz grup spraw. Ten rodzaj kontaktu jest te� postrzegany jako 

pewnego rodzaju abbercja, forma całkowicie odhumanizowana. Oczywi�cie ten rodzaj 

kontaktu nie mo�e i chyba nigdy całkowicie nie zast�pi rzeczywistych kontaktów. Co 

najwy�ej mo�e je zdominowa�. Zaznaczy� nale�y, �e osoby badane wykorzystuj� t� form� 

komunikowania do podtrzymywania znajomo�ci ju� istniej�cych, ewentualnie poznawanie 

nowych osób z którymi nie wykluczaj� kontaktu w realnym �wiecie.  

 Przechodz�c od aspektu do�wiadczenia jednostkowego tego rodzaju kontaktu, do 

uj�cia przestrzennego – geograficznego – stwierdzi� nale�y, �e w �wietle sformułowanych w 

opracowaniu wniosków, rozpatrywany element tworzony jest przez liczb� – dynamik� zmian 

liczby klubów internetowych oraz aktywno�� w kawiarniach internetowych na kanałach 

regionalnych. Jedynie rozpatrywanie tych dwóch płaszczyzn, porozumiewania si� w czasie 

rzeczywistym, zdaje si� pozwala� na traktowanie zjawiska jako identyfikatora wzgl�dnego 

bogactwa jednych obszarów w stosunku do drugich. Wynika to mi�dzy innymi z wysokiego 

stopnia korespondowania przestrzennego zró�nicowania PKB na mieszka�ca z aktywno�ci� 

na kanałach regionalnych (ze wzgl�du na wysokie koszty korzystania z sieci mo�na 

identyfikowa� j� z szeroko rozumian� zamo�no�ci�). Uznaj�c mo�liwo�� korzystania z 
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internetu z własnego mieszkania za „wy�sz� form�” od korzystania z klubu internetowego to, 

uzupełnianie przestrzenni rozmów na kanałach regionalnych o kluby internetowe mo�na 

traktowa� jak swoistego rodzaju dyfuzje innowacji, przejmowanie wzorów zachowa� i 

sposobów komunikowania si�. Potwierdzeniem tego mo�e by� nie tyle sama dynamika co 

powstawanie nowych klubów internetowych na obszarach kraju, jak do tej pory praktycznie 

ich pozbawionych. Nale�y te� zaznaczy�, �e widoczny, cho� słabo, jest zwi�zek pomi�dzy 

analizowanym zjawiskiem a koncentracj� ludno�ci. Wynika� to mo�e mi�dzy innymi z 

obiektywnie uwarunkowanej niemo�no�ci dotarcia do wszystkich danych lub „nie 

poddawania si�” przestrzeni wirtualnej presji przestrzeni rzeczywistej. 

 Wydaje si�, �e d��enie do poszukiwa� przestrzennych aspektów zjawisk społeczno – 

gospodarczych zachodz�cych w przestrzeni sieci, z ich odpowiednikami w �yciu materialnym 

oraz porównywanie wyobra�e� o zjawiskach wirtualnych i rzeczywistych wydaj� si� by� 

obiecuj�cymi i mo�liwymi do realizacji na gruncie geograficznym. 
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Ryc. 1. Liczba i rozmieszczenie klubów internetowych na �wiecie (2002) 

�ródło: opracowanie własne na podstawie www.cybercafes.com; skalowanie arytmetyczne 
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Ryc. 2. Rozmieszczenie oraz zmiany liczby kawiarni internetowych w Polsce w okresie 

sierpie� 2001 – marzec 2002 (skalowanie: dla szczegółowych lokalizacji 

arytmetyczne; w układzie wojewódzkim logarytmiczne) 

�ródło: opracowanie własne na podstawie www.pkt.pl 
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Ryc. 3. Przeci�tna tygodniowa aktywno�� internautów na kanałach regionalnych wybranych 

portali internetowych (skalowanie logarytmiczne) oraz Produkt Krajowy Brutto na 1 

mieszka�ca według subregionów 

�ródło: opracowanie własne na podstawie: www.wp.pl, www.onet.pl, www.interia.pl, 

Produkt Krajowy Brutto ..., (2001), 
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