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KAWIARNIE INTERNETOWE W POLSCE. ASPEKT PRZESTRZENNY. 

 

 

I. WPROWADZENIE 

 Co pewien czas ka�da dziedzina nauki staje przed konieczno�ci� zmian. Rzadziej 

dotycz� one cz��ciowego lub całkowitego przeformułowania problematyki oraz obszarów 

badawczych, którymi si� zajmuj�. Cz��ciej dochodzi do poszerzenia ich o nowe zjawiska i 

procesy. W mniejszym stopniu dotyczy to zmian metod i technik badania, czy przenoszenia 

akcentów z orientacji ilo�ciowych na jako�ciowe. Te oczywiste stwierdzenia w zestawieniu z 

faktem, �e obecnie zachodz�ce zmiany, zasadnicze w swojej wymowie, traktowane cz�sto 

jako oczywiste, w konsekwencji s� przez nas ignorowane (Naisbitt J., 1997). Tym samym 

przez sw� „przyziemno��”, „codzienno��” nie s� godne wzbogaci� nauki.  

 Zagadnieniem tego typu jest szeroko rozumiany internet. Jest to słowo magiczne, 

poj�cie – wytrych. To specyficzny twór, który powołujemy do �ycia gdy o nim pomy�limy, 

lub na chwil� staniemy si� jego elementem – cz��ci� składow�. Towarzyszy on ka�demu 

aspektowi naszego �ycia: 

− od szybko post�puj�cych zmian w j�zyku mówionym, jak i pisanym, poprzez 

− rozprzestrzenianie wzorców zachowa�, ideologii, 

− gospodark�,  

− nowe mo�liwo�ci pozyskiwania informacji, przetwarzania, wykorzystania,  

− dotychczas nieznane sposoby kontaktowania si� u�ytkowników sieci w czasie 

rzeczywistym itp., a� po 

− przest�pcze oblicze sieci.  

 St�d te�, postrzegany jest nie tylko jako dobrodziejstwo, ale te� jako zagro�enie oraz 

jeden z elementów „zatrucia technologicznego”, który zaciera ró�nice pomi�dzy tym co 
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prawdziwe, a tym co udawane. Tworzy „nowy �wiat” pomi�dzy rzeczywisto�ci�, a fikcj�. 

Wywołuje podziw, uwielbienie i strach, albo traktowany jest jako technologicznie 

zaawansowana zabawka (Naisbitt J. i inni, 2003). 

 Internet jest wi�c słowem, poj�ciem, zjawiskiem, narz�dziem w ostatnich latach 

niezwykle popularnym, cz�sto wykorzystywanym, robi�cym oszałamiaj�c� karier�. Jest 

słowem kluczem. Obok niego w powszechnym u�yciu pojawiaj� si� okre�lenia: 

społecze�stwo informacyjne (informatyczne), postinustrialne, cyberprzestrze�, rzeczywisto�� 

wirtualna; nie wspominaj�c ju� o: globalizacji, globalnej wiosce, tofflerowskiej trzeciej fali 

czy budowie nowej cywilizacji.  

 Wi�kszo�� z tych zjawisk cz��ciej rozpatrywana jest na gruncie ekonomii, socjologii, 

psychologii, pedagogiki, rzadziej albo sporadycznie w geografii. Jakkolwiek samo 

dostrze�enie i opis zjawisk w skali globalnej lub makro, stanowi�cy swoistego rodzaju zbiór 

ogólnych prawidłowo�ci, s� jak najbardziej po��dane, to jednak wymagaj� empirycznego 

potwierdzenia, równie� w układach mniejszych jednostek przestrzennych – mniejszych 

skalach. Pomijaj�c prozaiczn� przeszkod�, jak� jest brak danych, odkładanie podejmowania 

bada� zaprzepaszcza bezpowrotnie mo�liwo�� uchwycenia kształtowania si� procesu – 

„ginie” w mijaj�cej rzeczywisto�ci. 

 Geografia tylko pozornie zdaje si� towarzyszy� opisowi tych zjawisk i procesów. 

Wynika to z wyra�nie zaznaczaj�cej si� ich aprzestrzenno�ci. St�d te�, nie mog�c nada� 

badaniu podstawowego atrybutu geografii, jak� jest przestrze�, pojawia si� niewiele bada� z 

tego zakresu (Ilnicki D., 2002, Retkiewicz J., 2002). Jednak nieuchwytno�� przestrzeni jest 

jedynie pozorna. Przypisanie zjawiska do konkretnego miejsca w pewnym sensie posiada 

charakter umowny. Egzemplifikacj� przestrzenno�ci, rzeczywisto�ci wirtualnej, mo�e by� dla 

przykładu analiza rozmieszczenia kawiarni (klubów) internetowych. 

 O tym co niesie ze sob� internet, mówi si� w kategoriach miejsca pracy, rozrywki, 

usług, czy te� „zamieszkania” (por. Retkiewicz J., 2002). Z tego te� wzgl�du mo�liwe jest 

badanie zjawisk mu towarzysz�cych, nie tylko na gruncie geografii (społeczno – 

ekonomicznej) jako takiej, ale w obr�bie poszczególnych jej obszarów. Znajduj� si� one w 

kr�gu zainteresowania równie� geografii usług, a szczególnie tych, okre�lanych mianem usług 

nowych (Jakubowicz E., 1993, 2000). Przez fakt, �e internet pozwala na: przesyłanie, 

poszukiwanie oraz odbieranie szeroko rozumianych informacji, mo�e jednocze�nie stanowi� 

element składowy bada� na gruncie geografii transportu i ł�czno�ci, lub szerzej komunikacji 

(Berezowski S., 1975). Nie b�dzie równocze�nie nadu�yciem stwierdzenia, �e sam „proces 

usieciowiania” i zjawisk, które generuje, mo�na rozpatrywa� na gruncie teorii (koncepcji) 
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dyfuzji innowacji. Jest to o tyle uzasadnione, �e w wyja�nianiu skomplikowanego 

mechanizmu dyfuzji innowacji (informacji) zakłada si�, �e przestrze� w której dyfunduje jest 

izotropowa (Doma�ski R., 1982). Natomiast szeroko rozumiane komunikowanie 

wykorzystuj�ce internet pokonuje, minimalizuje bezwład informacji praktycznie do zera, nie 

napotyka na swojej drodze �adnych barier – jest jednorodna (Naisbitt J., 1997). 

 

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

 Poj�cie komunikacji rozumiane jest jako przenoszenie lub przewo�enie ładunków i 

osób (transport), jak równie� przekazywanie informacji z miejsca na miejsce (ł�czno��) 

(Potrykowski M., Taylor Z., 1982).  

 W kontek�cie prezentowanego opracowania dobrze jest j� uszczegółowi�, jako 

wszelk� form� wymiany informacji za pomoc� znaków mi�dzy istotami �yj�cymi (lud�mi, 

zwierz�tami), a tak�e mi�dzy lud�mi i maszynami. Konsekwencj� tej wymiany jest 

porozumiewanie si� oraz przekazywanie informacji na odległo�� (Słownik Wyrazów Obcych, 

2001). Je�li przyjmiemy, �e informacja, wiedza, transfer pieni�dza jest towarem (ładunkiem), 

to wykorzystuj�c to medium zauwa�amy, �e tylko ludzi nie da si� przenosi� z miejsca na 

miejsce. 

 U podło�a zainteresowania problemem le�y fakt coraz wi�kszego i łatwiejszego 

dost�pu do internetu, rosn�cej jego popularno�ci oraz konieczno�ci umiej�tnego 

wykorzystywania tego medium we współczesnym �wiecie. Wydaje si�, �e mo�na mówi� o 

fenomenie kawiarenek internetowych.  

 Prezentowane opracowanie stawia sobie za cel rozpoznanie, przestrzennego aspektu 

zagadnienia. Dokonuj�c tego równocze�nie rodzi si� pytanie, czy jego zró�nicowanie 

nawi�zuje do dwóch elementów, a mianowicie rozmieszczenia (koncentracji) ludno�ci oraz 

zasobno�ci jednostek mierzonej wielko�ci� Produktu Krajowego Brutto (PKB) na 1 

mieszka�ca ? 

 Jak wcze�niej wspomniano, analizowany problem mie�ci si� w nurcie nowych zjawisk 

wchodz�cych w szeroko rozumian� sfer� usług. Jakkolwiek jednoznacznie daje si� okre�li�, 

kto jest konsumentem, to stosunkowo trudno nazwa�, zdefiniowa� usług�. Wynika to z 

wielopłaszczyznowego oraz zindywidualizowanego jej charakteru.  

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

przeszukania, zgromadzono niezb�dne dane, które nast�pnie przetworzono. Informacje o 
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liczbie klubów internetowych w Polsce pochodz� z dwóch �ródeł. Pierwsze to Polskie 

Ksi��ki Telefoniczne (www.pkt.pl) 1 (PKT), a drugie portal http://web.reporter.pl (WEB). 

 W ko�cowej cz��ci zasadnym jest zatrzymanie si� nad kwesti� terminologii, czy te� 

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

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

rzeczywisto�ci, gdzie po uiszczeniu opłaty mo�na „korzysta�” w dowolny sposób z internetu. 

Z drugiej - wirtualne miejsce w internecie (adres internetowy – „miejsce w przestrzeni 

serwera”), gdzie podejmuje si� rozmow�, albo „przysłuchuje si�” rozmowie innych. Wydaje 

si�, �e dla pierwszego rozumienia poj�cia „kawiarenka”, bardziej pasuje okre�lenie „klub 

internetowy”. Jednak coraz cz��ciej w klubach – kawiarniach internetowych czuje si� w 

powietrzu aromat kawy. Jednak�e ostateczne rozstrzyganie nie wydaje si� by� konieczne. 

Natomiast zdanie sobie sprawy z dychotomii znaczenia, jest nie tyle konieczne, co mo�e 

okaza� si� przydatne.  

 

III. LICZBA KAWIARNI INTERNETOWYCH I JEJ ZMIANY – OGÓŁEM ORAZ W 

UKŁADZIE WOJEWÓDZTW 

 Na �wiecie pierwsza kawiarnia internetowa powstała w 1984 roku. W pocz�tkowym 

okresie zmiany ich liczby były niewielkie. Lawinowe przyrosty odnotowano w pierwszej 

połowie lat 90-tych 2. W Polsce nie tylko proces, ale i zjawisko pojawiło si�, jak i zacz�ło 

kształtowa�, z zauwa�alnym opó�nieniem. Nie było ono jednak tak znaczne, jak w przypadku 

innowacji sprzed 1990 roku. Nie wydaje si�, aby przesuni�cie czasowe było wi�ksze ni� 

dekada. 

 Równie� dla Polski, trudno jest poda� przybli�on� dat� powstania pierwszego klubu 

internetowego. Z du�ym prawdopodobie�stwem zasadniczy ich rozwój datowa� mo�na na 

przełom wieków. Dzi�ki coraz łatwiejszemu dost�powi do internetu oraz w szybkim tempie 

post�puj�cym przył�czeniom odbiorców indywidualnych, mamy do czynienia z wzrastaj�ca 

ich liczb�. Posiłkuj�c si� dwoma �ródłami informacji, o liczbie kawiarni, w przybli�eniu 

mo�na j� okre�li� na blisko 800 (tab. 1). 

                                                 
1 przeszukania bazy dokonano w bran�y „internet” stosuj�c zapytanie: „kawiarnia”, „klub”, „kawiarenka” jako 

cze�� składow� nazwy klubu internetowego. Ostatnio w „bran�y” tej wydzielono kategorie „kawiarenki”, 
2 w skali globalnej trudno jest poda� nie tyle dokładn�, ale nawet przybli�on� ich liczb�. Serwisy internetowe 

(bazy) podaj�ce ich szczegółowe lokalizacje „operuj�” ich liczb�, od niewiele ponad 4 do blisko 7 tys., 
zlokalizowanych na terytorium 140 lub 170 pa�stw �wiata – odpowiednio www.cybercafes.com 4208 (z 
czego w Polsce zlokalizowanych (wymienionych) jest 43; www.cybercaptive.com 6812 (170), 
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 Zwróci� nale�y uwag� na fakt, �e podobnie, jak w przypadku innych innowacji, usług 

nowych, przestaj� one z czasem by� charakterystyczne jedynie dla miast (Kucharczyk M., 

2000, Ilnicki D., 2003). Ich obecno�� coraz cz��ciej widoczna jest na terenach pozamiejskich.  

 W całym badanym okresie, kawiarnie internetowe pojawiły si� na terenach wiejskich 

39 razy. Stanowiło to ponad 11 % liczby jednostek miejskich z przynajmniej jednym klubem 

internetowym (258 miast). Ró�nica liczby jednostek wiejskich, jak i ogólnej ich liczby, dla 

obu �ródeł, jest do�� istotna. Dla liczby ogółem, w chwili obecnej, jest to ró�nica niewielu 

ponad 150 klubów (por. tab. 1). W całym badanym okresie ró�nica uległa ponad 

trzykrotnemu zmniejszeniu. Natomiast na terenach wiejskich ich liczba wzrosła z czterech 

(sierpie� 2001) do 29 (pa�dziernik 2003). Wskazuj�c na ró�nic� pomi�dzy �ródłami, wydaje 

si�, �e mo�liwa jest zró�nicowana interpretacja danych jako cało�ci. 

 Dane pochodz�ce z portalu http://web.reporter.pl mo�na traktowa� jako przybli�on� – 

faktyczn� – liczb� kawiarni internetowych. Natomiast zaczerpni�te z Polskich Ksi��ek 

Telefonicznych, w lepszy sposób odzwierciedlaj� proces nasycania zjawiska. Podej�cie to jest 

tym bardziej uzasadnione, gdy� systematycznie maleje ró�nica ich liczby 1. Uwzgl�dniaj�c 

dynamik� zmian, zrównanie ich liczby, w obu �ródłach, nast�pi mniej wi�cej, w ci�gu 

nast�pnych 12 miesi�cy. Równocze�nie za swoistego rodzaju podobie�stwem obu �ródeł, 

przemawia fakt, �e ich odmienno��, w wi�kszym stopniu jest ró�nic� liczby, a nie 

przestrzennego rozmieszczenia – zró�nicowania. Potwierdzeniem jest fakt, �e na 258 

lokalizacji, a� 80 % (204) jest identyczna. Znaczy to, �e pomimo ró�nicy „potencjałów” 

struktura przestrzennego zró�nicowania jest silnie zbli�ona, je�li nie identyczna. 

 Dane, zebrane dla cz��ciowo odpowiadaj�cych sobie sze�ciu okresów czasowych, 

wskazuj� na stale wzrastaj�c� ich liczb�, ale słabn�c� dynamik� przyrostów. Przez okres 

dwóch lat (PKT) przyrost był ponad dwukrotny. �rednio miesi�cznie przekładało si� to na 

blisko 9 % przyrosty ich liczby.  

 Dla drugiego �ródła, zmiany posiadały charakter, który mo�na okre�li� mianem 

symbolicznych (przyrost o 38 w okresie pa�dziernik 2002 – pa�dziernik 2003). Równocze�nie 

wskaza� nale�y na systematycznie malej�cy, jakkolwiek w dalszym ci�gu znacz�cy, 

współczynnik zmienno�ci (Vx) 2. W przypadku obu zestawów danych posiada on zbli�on� 

                                                 
1 w okresie ponad roku ró�nica kawiarni internetowych podawanych w obu �ródłach zmniejszył si� z 253 

(sierpie� 2002) do 154 (pa�dziernik 2003), 
2 obliczenia współczynników zmienno�ci dokonano na podstawie warto�ci które zgrupowano dla jednostek 

poziomu NTS 3 (podregiony). Zaznaczy� nale�y, �e dokonuj�c grupowania w układzie 16 województw 
(NTS 2) mamy do czynienia z dalej post�puj�c� koncentracj�. Fakt ten zdaje potwierdza� opinie o niskiej 
warto�ci analiz oraz uj�� dynamicznych na tym poziomie podziału terytorialnego (Ilnicki D., Raczyk A., 
2002), 
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warto�� – przeci�tnie na poziomie 65 %. Pomimo upowszechniania si� zjawiska �wiadczy to 

o utrzymuj�cej si� w dalszym ci�gu koncentracji w wybranych lokalizacjach. 

 Rozbijaj�c ogóln� liczb� kawiarni internetowych na układ regionalny (wojewódzki), 

dla obu �ródeł, mo�na zauwa�y� zjawisko cz��ciowego przystawania ich liczby. Przejawia si� 

to w zmianie kolejno�ci (rangi) województw co do liczby, a tym samym istotnych 

zró�nicowa� co do frakcji kawiarni wyst�puj�cych w danym regionie. Uogólniaj�c podkre�li� 

nale�y, �e zmiany kolejno�ci dokonywały si� w pierwszej, lub drugiej ósemce województw. 

Tym samym nie miały miejsca diametralne – biegunowe w swoim charakterze – zmiany 

lokat. Równocze�nie widoczna jest przewaga frakcji liczby kawiarni nad liczb� ludno�ci w 

poszczególnych regionach. Potwierdza to wskazan� wcze�niej koncentracj�, a nie 

powszechno�� tego typu usługi. Zjawisko to wyst�puje w połowie województw.  

 Pocz�tki kształtowania „powszechno�ci usługi” widoczne s� po zestawieniu frakcji 

liczby ludno�ci ze wska�nikiem nat��enia kawiarni na 100 tys. mieszka�ców. Widoczna jest 

prawidłowo�� charakterystyczna dla usług wy�szego rz�du – rzadszych co do miejsca 

wyst�powania – polegaj�ca na endogeniczno�ci o�rodków wi�kszych, a otwarciu na obsług� 

pozamiejscow� o�rodków mniejszych 1. 

 W zale�no�ci od �ródła, województwa mo�na podzieli� na trzy (PKT), lub cztery 

(WEB) w miar� homogeniczne klasy. Do grupy o najwi�kszej liczbie kawiarni, w obu 

przypadkach, wchodz�: województwo �l�skie, wielkopolskie i małopolskie, o przeci�tnej 

11 % koncentracji na ich obszarze. Natomiast najmniej kawiarni, na przeci�tnym poziomie 

2,5 %, skoncentrowanych jest w: podlaskim, lubuskim, �wi�tokrzyskim i opolskim. Pozostałe 

regiony charakteryzuj� si� zmiennym poło�eniem na skali, a tym samym stopniem 

koncentracji. 

 Na szczególn� uwag� zasługuj� dwa województwa, a mianowicie mazowieckie i 

dolno�l�skie. Pierwsze ze wzgl�du na 4,5 % przewag� frakcji ludno�ci, gdy drugie 

charakteryzuje si� przewag� koncentracji kawiarni (6,5 %) w stosunku do potencjału 

demograficznego (jedynie dla PKT). Zauwa�alne ró�nice w opisie zjawiska, odno�nie obu 

�ródeł, mog� stawia� pod znakiem zapytania ich wiarygodno�� 2. Wydaje si� jednak, �e 

diagnostyczno�� danych potwierdza fakt wyst�powania wprost proporcjonalnej 

współzale�no�ci, o liniowym charakterze, pomi�dzy ich bezwzgl�dn� liczb� (frakcj�), a 

rang�. Warto�� współczynnika korelacji liniowej Pearsona jest istotna i znacz�ca, która 

                                                 
1 w tym miejscu dokonano daleko id�cego uproszczenia stawiaj�c znak równo�ci pomi�dzy województwem 

(regionem) a o�rodkiem usługowym, 
2 pomijamy w tym miejscu ró�nice ich liczby, 
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pozwala wyja�nia� zmienno�� jednej zmiennej, zmienno�ci� drugiej, na poziomie co najmniej 

50 % 1.  

 Trudno natomiast doszuka� si� współzale�no�ci pomi�dzy wielko�ci� i kierunkiem 

zmian. Wynika to z faktu, �e dane, w uj�ciu czasowym pochodz�ce z http://web.reporter.pl, 

nie charakteryzowały si� praktycznie „�adnymi” zmianami. Tak wi�c wydaje si�, �e 

wcze�niejsze stwierdzenie o tym, �e jedno ze �ródeł (PKT), w lepszym stopniu opisuje 

dynamik� zmian i nasycanie zjawiska, a nast�pne liczb� aktywnie działaj�cych klubów 

internetowych w Polsce, zostało udowodnione po raz drugi.  

 St�d te�, interesuj�cym b�dzie przyjrzenie si� przestrzennemu zró�nicowaniu 

rozmieszczenia, jak i dost�pno�ci kawiarni internetowych w układzie podregionów oraz 

lokalizacji szczegółowych. 

 

IV. PRZESTRZENNE ZRÓ�NICOWANIE LICZBY I DOST�PNO�CI DO 

KAWIARNI INTERNETOWYCH W UKŁADZIE SUBREGIONÓW ORAZ 

LOKALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH 

 Zestawienie przestrzennego rozmieszczenia kawiarni internetowych, zarówno w 

układzie podregionów, jak i szczegółowych lokalizacji wskazuje, na daleko id�ce 

podobie�stwo obydwu obrazów 2 (ryc. 1). Przede wszystkim wskaza� nale�y na wyra�n� 

ró�nic� liczby kawiarni internetowych zlokalizowanych w podregionach Polski zachodniej, w 

stosunku do wyst�puj�cych w Polsce wschodniej. Ró�nica ta ulega podkre�leniu, gdy za 

umown� granic� przyjmiemy lini� Wisły. Równocze�nie zauwa�y� mo�na kształtowanie si� 

układu podregionów, o najwi�kszej liczbie kawiarni internetowych, w kształcie litery „L”. 

Rozci�ga si� on od podregionu: Gda�sk-Gdynia-Sopot, na północy, poprzez bydgoski, 

Pozna�, pozna�ski do Wrocławia, na południu, i dalej na wschód przez opolski, 

�rodkowo�l�ski do Małopolski (Kraków, krakowsko-tarnowski oraz nowos�decki). Poza tym 

obszarem, relatywnie du�e warto�ci odnotowuje si� w podregionie: Warszawa, lubelskim, 

olszty�skim, szczeci�skim, Łodzi oraz łódzkim (por. ryc. 1 A). Na szczególn� uwag� 

zasługuje bardzo du�a warto�� rejestrowana w podregionie jeleniogórsko-wałbrzyskim 

(PKT), przewy�szaj�ca wszystkie pozostałe (por. 1 B). Natomiast dla drugiego �ródła mamy 

do czynienia z sytuacj� dorównywania najwy�szym warto�ciom (por. 1 A). Nie mniej 

                                                 
1 warto�� współczynnika korelacji liniowej Persona dla liczby kawiarni (frakcji) oraz rang dla województw 

wynosi odpowiednio: 0,8058; 0,8739; za� dla podregionów analogicznie: 0,7249; 0,7848 , 
2 abstrahujemy tutaj od ró�nicy ogólnej liczby kawiarni internetowych na poziomie 154, 
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interesuj�cy jest znaczny „spadek” liczby funkcjonuj�cych klubów internetowych w 

podregionie �rodkowo�l�skim (por. 1 B).  

 Szczegółowa analiza warto�ci bezwzgl�dnych, we wszystkich punktach czasowych, 

uwidacznia, �e w niektórych podregionach zmieniała si� ona w sposób do�� „przypadkowy”. 

Dotyczy to szczególnie sierpnia 2003. Wówczas to, a� w 7 podregionach 1 „nie 

funkcjonował” �aden klub internetowy. Pozostałe okresy, poza sierpniem 2002, równie� 

posiadały tego rodzaju „luki”. Były one jednorazowe i dotyczyły takich podregionów jak: 

ciechanowsko-płocki, gorzowski, łom�y�ski, ostroł�cko-siedlecki, rybnicko-jastrz�bski, 

rzeszowsko-tarnobrzeski, wrocławski. Ze wzgl�du na nie systematyczno�� wyst�powania 

braków oraz korespondowanie warto�ci poprzedzaj�cych je, jak i nast�puj�cych po nich, 

przypisano im warto�ci przeci�tne 2. Potwierdzeniem dobroci tego zabiegu jest fakt 

wyst�powania silnej wprost proporcjonalnej, liniowej współzale�no�ci na poziomie 

rij=0,8981, pomi�dzy „�redni�” liczb� kawiarni (PKT), a t� podawan� przez drugie �ródło 

(WEB) 3. 

 Zej�cie na poziom szczegółowowych lokalizacji, potwierdza brak, wcze�niej 

zasygnalizowanej, współzale�no�ci badanego zjawiska z rozmieszczeniem ludno�ci. Mo�na 

to uzna� za ostateczne potwierdzenie nie podstawowego charakteru usługi. Wyra�nie 

widoczny jest układ litery „L”. Pomimo, �e istnieje przeło�enie obrazu podregionów (por. 

ryc. 1 A i B) na lokalizacje szczegółowe, to trudno jednak nie wskaza� zasadniczych ró�nic 

(por. ryc. 1 C i D). Dotycz� one nie tyle samej liczby co zró�nicowa� w obr�bie regionów, 

jako wi�kszych cało�ci. W sposób szczególny dotyczy to województwa: podkarpackiego, 

bydgosko-toru�skiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolno�l�skiego. 

Przestrzenny aspekt zró�nicowa� w obr�bie regionów najbardziej widoczny jest dla dwóch 

ostatnich, wcze�niej wymienionych województw. Natomiast brak jest widocznych, wcze�niej 

podnoszonych, ró�nic dla województwa �l�skiego.  

 Sama liczba działaj�cych instytucji nie zapewnia jeszcze szerokiego i łatwego dost�pu 

do niej. Elementem modyfikuj�cym jest wielko�� potencjalnego popytu. W tym przypadku 

wyra�onego ogóln� liczb� ludno�ci. Dla liczby klubów internetowych na 100 tys. 

mieszka�ców trudniej wskaza� podobie�stwa obu obrazów (ryc. 2).  

                                                 
1 bialskopolski, ełcki, elbl�ski, koni�ski, olszty�ski, opolski, toru�sko-włocławski, 
2 okresowi „pustemu” przypisywano warto�� b�d�c� liczb� całkowit� prostej �redniej arytmetycznej, dwóch 

okresów s�siednich, 
3 przy porównaniu „zwykłych” warto�ci współczynnik korelacji liniowej Pearsona jest wyra�nie ni�szy, ale 

istotny statystycznie i znacz�cy z punktu widzenia siły zwi�zku (rij=0,7296), 
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 W wi�kszym stopniu mo�na mówi� o analogiach. Potwierdza to zestawienie warto�ci 

dla ostatniego okresu i kształtowanie si� współzale�no�ci, mi�dzy nimi, na poziomie niewiele 

ponad rij=0,6452. Stwierdzi� mo�na, �e zasadnicza granica oddzielaj�ca obszary o wysokich 

warto�ciach od tych z niskimi, przebiega południkowo na linii Gda�sk-Gdynia-Sopot, Łód�, 

podregion południowo�l�ski. Wy�sze warto�ci wyst�puj� na zachód od tak zdefiniowanej 

granicy. Charakterystyczne jest, �e najwy�sze warto�ci wyst�puj� w podregionach Polski 

północnej. Dodaj�c do tego równie wysokie warto�ci w podregionie jeleniogórsko-

wałbrzyskim oraz południowo�l�skim, zasadnym jest pytanie, czy nie jest to, przynajmniej 

cz��ciowo, zwi�zane z funkcj� turystyczn� tych obszarów ?  

 Obserwuj�c dost�pno�� do kawiarni internetowych w układzie szczegółowych 

lokalizacji, zauwa�amy zjawisko odwrotne do koncentracji w jednostkach du�ych ze wzgl�du 

na potencjał demograficzny. Znaczy to, �e wi�kszy stopie� dost�pno�ci charakterystyczny jest 

dla jednostek otaczaj�cych te, które posiadaj� wi�ksz� ich liczb�. Innymi słowy wska�niki 

dost�pno�ci s� korzystniejsze w miejscowo�ciach mniejszych, pomimo mniejszej liczby 

instytucji.  

 Analizuj�c zmiany zró�nicowania dost�pno�ci w czasie, zauwa�y� mo�na, �e 

widoczne jest wyrównywanie wska�nika nat��enia na obszarze całego kraju, z jednoczesnym 

„poprawianiem” si� jego warto�ci w ramach du�ych miast. Znajduje to potwierdzenie w 

zestawieniu zeskalowanej liczby kawiarni internetowych dla skrajnych okresów (ryc. 3).  

 Pocz�tkowy układ izolowanych najwy�szych warto�ci, dla takich podregionów jak: 

�rodkowo�l�ski, Łód�, Warszawa, Gda�sk-Gdynia-Sopot, szczeci�ski, jeleniogórsko-

wałbrzyski, przekształcił si� w miar� zwarty obszar z podkre�leniem wyra�nie wy�szej ich 

liczby dla Polski południowej i zachodniej. Obserwacja zmian, z okresu na okres, uwidacznia 

dwojaki ich charakter.  

 Dla czterech pierwszych punktów czasowych mo�na sformułowa� ogóln� 

prawidłowo�� mówi�c� o tym, �e dochodziło do przyrostu liczby, w głównej mierze, w 

obr�bie podregionów Polski wschodniej. Mo�na to traktowa� jako przejaw rozprzestrzeniania 

si� przekazywania innowacji. Natomiast dwa ostatnie, to wyra�nie wy�sze zmiany na 

obszarach charakteryzuj�cych si� wysokimi warto�ciami Produktu Krajowego Brutto na 1 

mieszka�ca. 

 W tym miejscu nale�y zada� sobie pytanie, jak silny jest to zwi�zek ? Wbrew 

oczekiwaniom nie jest on tak silny, jak mo�na by si� spodziewa�. Koreluj�c PKB na 1 
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mieszka�ca z liczb� kawiarni internetowych 1 uzyskujemy warto�ci rij oscyluj�ce wokół 0,5. 

Warto�ci współczynnika dla obu �ródeł ró�ni� si� o ponad 0.1 na korzy�� �ródła WEB 

(0,5814) w stosunku do PKT (0,4534). Jakkolwiek istotne, nie s� znacz�cymi. Nie znaczy to, 

�e nale�y zanegowa� fakt, nie tyle wyst�powania co kształtowania si� takiego zwi�zku. 

Znajduje to swoje potwierdzenie w zestawieniu obrazów, liczby kawiarni internetowych oraz 

wyników klasyfikacji podregionów ze wzgl�du na udział pracuj�cych w usługach (Su) oraz 

warto�ci PKB per capita.  

 Wi�ksze dopasowanie wyst�puje wówczas gdy klasyfikacja zostanie przeprowadzona 

w układzie „starych województw”. Poprzez takie zestawienie, wynikaj�ce z faktu istnienia 

współzale�no�ci, pomi�dzy wzrostem a rozwojem gospodarczym mierzonych odpowiednio, 

PKB per capita, Su, mo�na stwierdzi� wyst�powanie silniejszego zwi�zku pomi�dzy 

nat��eniem liczby kawiarni na 100 tys. mieszka�ców, a wielko�ci�, Su. Dla WEB jest to 

współzale�no�� o sile równej rij=0,7151 wobec 0,5404 w przypadku PKT 2. Czyli innymi 

słowy wi�ksza współzale�no�� wyst�puje pomi�dzy badanym zjawiskiem, a stopniem 

tercjaryzacji przestrzeni społeczno-ekonomicznej.  

 

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KO�COWE 

 Zjawiska towarzysz�ce �yciu codziennemu trudne s� do identyfikacji, a nast�pnie 

zwerbalizowania. Wynika to mi�dzy innymi z faktu, �e s� one integraln� cz��ci� 

rzeczywisto�ci jednostek, grup społecznych oraz społecze�stw. Ze wzgl�du na tempo zmian 

oraz brak wielko�ci liczbowych opisuj�cych dane procesy, zostaj� co najwy�ej zauwa�one i 

ukonstytuowane w �wietle pojawienia si� ich w społecze�stwach wy�ej rozwini�tych. 

 Jednym z takich zjawisk s� kluby – kawiarnie internetowe. S� one elementem 

przypisywanym społecze�stwu informacyjnemu, postindustrialnemu, nowej cywilizacji, 

b�d�cych efektem przesuni�cia tofflerowskich fal. 

 Niniejsze badanie, oparte o dwa internetowe �ródła danych, pozwoliło na opisanie 

zjawiska oraz sformułowanie odpowiedzi na pytania postawione na jego wst�pie. 

 Ze wzgl�du na wskazan� zró�nicowan� interpretacje danych, w poł�czeniu z 

odmienn� liczb� kawiarni internetowych podawanych przez oba �ródła, istotnym było 

                                                 
1 wzi�to pod uwag� bezwzgl�dn� liczb� kawiarni internetowych, a nie odniesion� do liczby mieszka�ców, gdy� 

w takiej sytuacji korelowano by warto�ci bezwzgl�dne. Skróceniu uległaby podstawa obu mierników – liczba 
ludno�ci ogółem, 

2 dla okresów wcze�niejszych współzale�no�ci dla Polskich Ksi��ek Telefonicznych s� wyra�nie wy�sze, jednak 
nie przekraczaj� warto�ci uznanej za znacz�c� (rij=0,707), 
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zbadanie wiarygodno�ci �ródeł, na podstawie których scharakteryzowano zjawisko. Ze 

wzgl�du na fakt, �e:  

− w obydwu przypadkach stwierdzano te same współzale�no�ci o niewiele ró�ni�cej si� sile, 

− wskazano zbie�ne tendencje zmian,  

− ponad 80 % pokrywanie si� lokalizacji oraz 

− wyrównywanie liczby klubów internetowych,  

nale�y traktowa� je, jako wiarygodne oraz wzajemnie uzupełniaj�ce si�. Bior�c powy�sze 

stwierdzenia pod uwag�, w ostro�ny sposób formułowano wnioski, jak i wskazywano na sił� 

ich wyja�niania. Jednak obostrzenia te, nie stawiaj� bada� tego typu pod znakiem zapytania, 

jak i nie przekre�laj� znaczenia uzyskanych wyników. 

 Dane liczbowe pochodz�ce z http://web.reporter.pl w wi�kszym stopniu ukazuj� 

faktyczn� liczb� kawiarni internetowych, jak równie� ich mi�dzyregionalne zró�nicowanie. 

Wskaza� nale�y na kształtowanie si� układu, o wysokim stopniu regionalizacji, 

odpowiadaj�cego literze „L” rozpi�tej na podregionach „miejskich” Gda�sk-Gdynia-Sopot, 

Wrocław, Kraków. Dodatkowo w skład tego układu wchodz� trzy podregiony: Warszawa, 

szczeci�ski oraz olszty�ski. Jest on stały, trwały ulegaj�cy systematycznemu podkre�laniu. 

Stwierdzono jednocze�nie malej�ce zró�nicowania „mi�dzyregionalne”.  

 Drugie �ródło danych, zaczerpni�te z Polskich Ksi��ek Telefonicznych (PKT), 

wskazuje w wi�kszym stopniu na proces rozprzestrzeniania si� zjawiska – dyfuzji innowacji – 

upowszechniania si� usługi. Przebiegał on dwutorowo. W pocz�tkowym okresie dochodziło 

do wyrównywania dysproporcji pomi�dzy Polsk� zachodni� i wschodni�. Przejawiało si� to 

si� w wi�kszej dynamice nowo powstaj�cych kawiarni internetowych na obszarze Polski 

wschodniej. Natomiast pod koniec badanego okresu mo�na zauwa�y� skorelowanie, 

wielko�ci zmian, z obszarami o relatywnie wy�szym wzro�cie i rozwoju społeczno-

gospodarczym. St�d te�, mi�dzy innymi w tym kontek�cie, przewijaj�ce si� pytanie o: 

zwi�zek z PKB na 1 mieszka�ca, udziałem pracuj�cych w sektorze III oraz stopniem 

koncentracji ludno�ci. 

 Wskaza� nale�y jednoznacznie na wyst�puj�c� nadwy�k� koncentracji kawiarni 

internetowych w stosunku do potencjału demograficznego regionów (województw) oraz 

podregionów. Fakt ten mo�na traktowa� jako dowód nie podstawowo�ci tej usługi. Z drugiej 

jednak strony przy tendencji wzrostowej liczby instytucji, nast�pował spadek dynamiki oraz 

koncentracji przestrzennej. Podkre�li� jednak nale�y, �e zmienno�� przestrzenna – mierzona 

współczynnikiem zmienno�ci – jest w dalszym ci�gu wysoka.  
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 Fakt ponoszenia kosztów zwi�zanych z korzystaniem z danej usługi uzasadniał 

sformułowanie pytania o stopie� jej zwi�zku z zasobno�ci� danego podregionu mierzonego 

wielko�ci� PKB na 1 mieszka�ca. Zestawienie PKB per capita z liczb� kawiarni 

internetowych pozwala stwierdzi� wyst�powanie istotnej, lecz nie znacz�cej (rij<0,707) co do 

siły, korelacji liniowej Pearsona. Jednak�e znaczne podobie�stwo przestrzennego 

zró�nicowania stopnia dost�pno�ci do usługi, mierzona liczb� kawiarni internetowych na 100 

tys. mieszka�ców, do poziomu rozwoju usług, mierzonego udziałem pracuj�cych w usługach 

w pracuj�cych ogółem, skłoniło do okre�lenia siły tego zwi�zku. W tym przypadku stopie� 

wyja�niania zmienno�ci oscylował w granicach 50 %, wskazuj�c tym samym na jego du�e 

znaczenie.  

 Ta w pewnym stopniu nieostro�� i niejednoznaczno�� wskazywanych zwi�zków mo�e 

wynika� mi�dzy innymi z obiektywnie uwarunkowanej niemo�no�ci dotarcia do wszystkich 

danych oraz „nie poddawania si�”, jak do tej pory, 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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Tab. 1. Liczba, dynamika zmian oraz stopie� zmienno�ci przestrzennej kawiarni 
internetowych dla sze�ciu punktów czasowych w latach 2001 - 2003 

2001 2002 2003 
	ródło Charakterystyka 

VIII III VIII X XII III VI VIII X 

liczba - - - 754 761 774 784 782 792 

pa�dziernik 2002=100% - - - 100,0 100,9 102,7 104,0 103,7 105,0 
dynamika 

rok poprzedni = 100% - - - 100,0 100,9 101,7 101,3 99,7 101,3 W
E

B
 

współczynnik zmienno�ci (Vx) - - - 69,2 69,7 68,5 68,3 68,2 67,6 

liczba 290 389 501 - 567 - - 628 638 

sierpie� 2002=100% 100,0 134,1 172,8 - 195,5 - - 216,6 220,0 
dynamika 

rok poprzedni = 100% 100,0 134,1 128,8 - 113,2 - - 110,8 101,6 PK
T

 

współczynnik zmienno�ci (Vx) 73,9 76,4 78,4 - 74,7 - - 74,8 62,6 

	ródło: Opracowanie własne na podstawie www.pkt.pl oraz http://web.reporter.pl 
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Ryc. 1. Liczba kawiarni internetowych w układzie podregionów (skalowanie: A i B – 

arytmetyczne; C i D – pierwiastkowe) 

	ródło: Opracowanie własne na podstawie www.pkt.pl oraz http://web.reporter.pl/firmy/kawiarnie 



 - 17 - 

1,2 1,7 2,2 3,0

WEBA

1,0 1,4 1,8 3,0

PKTB

 
Ryc. 2. Liczba kawiarni internetowych na 100 tys. mieszka�ców w układzie podregionów 

	ródło: Opracowanie własne na podstawie www.pkt.pl oraz http://web.reporter.pl/firmy/kawiarnie 
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Ryc. 3. Zmiana liczby kawiarni internetowych w okresie sierpie� 2001 – pa�dziernik 2003 w 

układzie podregionów według danych pochodz�cych z PKT (skalowanie arytmetyczne) 

	ródło: Opracowanie własne na podstawie www.pkt.pl 

 

 


