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ZARYS TREŚCI 
Internet pomimo okrzyknięcia go przyczyną końca geografii, stworzył swoją własną geografię, 
geografię węzłów  i  sieci. Niniejsze  opracowanie,  za  główny  cel  stawia  sobie  udzielenie  odpo‐
wiedzi na pytanie, czy przebiegające w przestrzeni Internetu zjawiska, prowadzą do tworzenia 
się  nowych konfiguracji  terytorialnych? W oparciu  o  analizę  trzech  internetowych  źródeł  da‐
nych  stwierdzono,  iż  przestrzeń  sieci,  nie  tworzy  nowych,  bądź  nie  dających  się  racjonalnie 
wytłumaczyć, konfiguracji  terytorialnych,  zarówno w skali  globalnej,  jak  i  lokalnej  (casus  Pol‐
ski). Mamy raczej do czynienia ze zjawiskiem przenoszenia „akcentów” w „cybergeograficznej” 
przestrzeni. 
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1. WPROWADZENIE 
 
Z fenomenem Internetu, postrzeganym zarówno jako zjawisko, jak i narzędzie, 
nierozerwalnie  związane  są  pojęcia  cyberprzestrzeni,  przestrzeni  wirtualnej 
oraz  rzeczywistości  wirtualnej.  Tym  samym,  często  utożsamiany  jest  on  z 
czymś  nierzeczywistym.  Już  samo  określenie  Internetu,  oraz  tego  co  z  sobą 
niesie, jako rzeczywistość wirtualna (virtual reality), jest tego najlepszym do‐
wodem (Ilnicki, 2002). W takim rozumieniu, pomimo obecności pojęcia „prze‐
strzeń”, fundamentalnego dla geografii oraz organizującego jej pole badawcze, 
prze a ez swoją „bezmiejscowość”, wyd je się, że Internet nie moż  być przedmio‐
tem badań geograficznych. Jednak nic bardziej mylnego.  

Erę  Internetu  okrzyknięto  erą  końca  geografii.  Internet  jednak  posiada 
własną  geografię,  czy  też  jak  zauważa  Castells  (2003)  –  własną  topologię  – 
geografię węzłów i sieci. W wyniku wzajemnych interakcji w sieci tworzy się 
nowa forma przestrzeni, charakterystyczna dla ery informacji. Bynajmniej nie 
jest  to bezmiejscowa przestrzeń przepływów.  Internet  jest  jednak zazwyczaj 
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postrzegany aprzestrzennie. Zapewne z  tego względu oraz w związku z pod‐
świadomie  dokonywanym  zestawieniem  „przestrzeni  rzeczywistej”  z  „prze‐
strzenią  wirtualną”,  rzadko  jest  on  badany  na  gruncie  geografii.  Obie  prze‐
strzenie traktuje się często rozłącznie, jedną uznając za „prawdziwą”, drugą za 
„nieprawdziwą”. Akcentuje się przy tym uprzywilejowaną pozycję przestrzeni 
fizycznej. M. Castells (2007, s. 377 i 458), mówiąc o Internecie, używa określe‐
nia „rzeczywista wirtualność”. Przywołując prace R. Barthsa (1978) i J. Baud‐
rillarda (1972), odnosząc je do kultury, jako procesów komunikacyjnych opar‐
tych na wytwarzaniu  i konsumpcji znaków, M. Castells (2007, s. 378) stwier‐
dza  że  „...  rzeczywistość  (tzn. materialna /  symboliczna egzystencja  ludzi)  jest 
całkowicie  schwytana, w pełni  zanurzona w wirtualnym układzie  obrazów, w 
świecie wyobraźsobieże, w którym pozory nie tylko znajdują się na ekranie, za 
pomocą którego komunikuje  się doświadczenie,  lecz  stają  się  tym doświadcze
niem ...”. Oznacza to, że jesteśmy już nie tylko świadkami „przenikania się obu 
rzeczywistości”,  ale  jesteśmy  również  zobligowani  do  nadawania  im  równo‐
ważnego statusu jako integralnych składników rzeczywistości. Coraz częściej i 
chętniej  „nie  ruszając  się  z miejsca”  dokonujemy  płatności,  posługujemy  się 
kartami  elektronicznymi,  które  są  „przepustkami do  świata  ludzi”,  podejmu‐
jemy zobowiązania, „przesyłamy i otrzymujemy” pracę, dokonujemy zakupów, 
kontaktujemy  się  ze  znajomymi,  zawieramy  nowe  znajomości  itp.  Również 
podróżujemy po rzeczywistości wirtualnej – surfujemy – po „prawdziwym” w 
„nieprawdziwym”.  Przez  aktywność w  sieci  uczestniczymy w  jej  życiu.  Two‐
rząc i „będąc siecią” jednocześnie zmieniamy swoje życie, otoczenie – „nama‐
calną rzeczywistość”. „Stanowiąc element sieci” zajmujemy określone miejsce, 
kontaktujemy się z  innymi miejscami i  tylko od nas zależy, czy będziemy po‐
strzegać,  je  i  siebie, przez pryzmat naciskanych klawiszy,  ekranu monitora – 
właśnie  bezmiejscowo,  czy  też  –  świadomi  relacji  między  nimi  –  będziemy 
dostrzegać  jej zróżnicowanie  i bogactwo. Nie  jesteśmy tylko biernymi obser‐
atorami  e–rzeczywistości,  stanowimy  jej  tkankę  i  nerw,  gospodarujemy  – 
worzymy e–gospodarkę, nową geografię rozwoju (por. Castells, 2003). 
w
t
 

2. ZARYS PROBLEMU I ŹRÓDŁA 
 
Badanie nowych zjawisk i procesów nie jest czymś oczywistym. Jak zauważa J. 
Naisbitt  (1997,  s.  31)  „...  poziom  zachodzących  zmian  jest  tak  zasadniczy,  a 
równocześnie  tak nieuchwytny,  że mamy  tendencje, by go nie dostrzegać.  Jeśli 
zaś go dostrzegamy, traktujemy  jako coś oczywistego  i w konsekwencji  ignoru
jemy ...”. Nawet jednak dostrzeżenie zjawiska oraz jego opisanie, ale bez empi‐
rycznego potwierdzenia, jest w dalszym ciągu tylko przypuszczeniem. Dlatego 
rozpoznanie nowych zjawisk prędzej, czy później, domaga się nadania im licz‐
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bow a T s   o ego wyr zu. „ warde” dane stanowią swoi tego rodzaju klucz d ich fak‐
tycznego poznania.  

Internet  jako  medium  ponowoczesne,  w  jego  geograficznym  aspekcie, 
można badać w trzech płaszczyznach: 

1.  jego  rozwoju  technicznego,  czyli  internetowej  infrastruktury  technicz‐
nej  ości,  liczby  linii  komunikacyj‐
nych

(m.  in.  liczby  łączy  –  routerów,  ich  pojemn
 przeznaczonych do przesyłu danych), 
2. rozmieszczenia użytkowników Internetu, 

 3. „produkcji” rozwiązań związanych z rozwojem globalnej sieci (Castells,
2003). 

Pomijając aspekt techniczny, który tworzy tkankę Internetu, z geograficz‐
nego punktu widzenia, istotnymi są dwa pozostałe aspekty, z położeniem na‐
cisku  na  jego  użytkowanie.  Zaznaczyć  należy,  że  nie  chodzi  tu  tylko  o  roz‐
mieszczenie  użytkowników  Internetu,  ale  również  o  zachodzące  interakcje 
pomiędzy nimi, miejscami w których są zlokalizowani oraz tworzoną, poprzez 
te kontakty, przestrzeń przepływów. Pozwala to analizować węzłowość i hie‐
rarchię miejsc,  a  tym  samym  odpowiedzieć  na  pytanie,  czy  przebiegające w 
przestrzeni  Internetu  jednoczesne  zjawiska  koncentracji  i  dekoncentracji 
prowadzą do tworzenia się nowych konfiguracji terytorialnych?  

Pomimo globalnego zasięgu Internetu, jest on zróżnicowany terytorialnie. 
Dotyczy to wszystkich aspektów geograficznego podejścia do analizy Interne‐
tu.  Największa  nierównowaga  terytorialna  dotyczy  produkcji  i  konsumpcji 
zawartości sieci. Określana jest ona czasem mianem asymetrii (Castells, 2003). 
Za jej czynniki sprawcze uznaje się szeroko rozumiane bogactwo, postęp tech‐
niczny i związaną z nim infrastrukturę techniczną, dostęp do edukacji, polity‐
kę państwa. W tym w kontekście możemy zapytać, czy Internet tworzy własną 
przestrzeń? Czy ma  też  tendencje do  „naśladowania” zróżnicowania społecz‐
no–gospodarczego, nie tylko w skali globalnej, ale również na niższych pozio‐
mach terytorialnych? 

Rozpoznanie wyżej zarysowanego problemu zostanie dokonane w oparciu 
o trzy internetowe źródła danych. Pierwszym z nich są dane statystyczne ze‐
brane przez Międzynarodową Unię Telekomunikacji (ITU), a udostępnione na 
jej stronie internetowej (www.itu.int). Obejmują one cztery grupy zagadnień: 

by ludności, Produktu Krajowego 
Bru

1. podstawowe wskaźniki dotyczące licz
tto oraz abonentów telefonicznych, 
2. liczba głównych łączy telefonicznych, 
3. liczba abonentów telefonów komórkowych, 
4. wskaźniki technologii informacyjnych obejmujące: liczbę użytkowników 

Internetu na  łączach dzierżawionych  i modemowych oraz z dostępem szero‐
kopasmowym.  
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Dane  zestawione  są w układzie państw  świata  i  dotyczą  siedmioletniego 
okresu 2000–2007. W opracowaniu wykorzystano dane dotyczące liczby lud‐
noś  ci, użytkowników  Internetu oraz wielkości Produktu Krajowego Brutto,  z
odpowiednim ich wskaźnikowym przekształceniem1. 

Kolejne dwa źródła danych nie mają wyczerpującego charakteru. Obejmu‐
ją one tylko część rzeczywistości sieci. Jednak przez swoją masowość zdają się 
być dobrym jej odzwierciedleniem. Pierwszym ze źródeł są dane udostępnia‐
ne w ramach projektu badań naukowych nad topologią  i strukturą  Internetu 
DIMES (www.netdimes.org). Zebrano je przy pomocy społeczności interneto‐
wej.  Jednymi z publikowanych danych są zbiory dotyczące zajścia połączenia 
(edge)  pomiędzy  geograficznie  zdefiniowanymi  miejscami.  Zbiór  (CityEdges 
file)  operuje  pojęciem  źródła  (source)  i  celu  (destination),  które  umożliwia 
wskazanie  kierunku  przepływu  i  badania  wzajemnych  relacji  między  nimi. 
Źród  zo ze e zid ne ało i cel stały pr strzenni entyfikowa  przez pryzm t poszczegól‐
nych miast (city), państw oraz współrzędnych geograficznych2. 

Polskie  źródło  danych,  zaczerpnięte  ze  strony  internetowej 
www.openGeo.pl, jest czymś pośrednim pomiędzy liczbą internautów, a miej‐
scami  generowania  ruchu.  W  pewnym  sensie  reprezentuje  ono  liczbę  sub‐
skrybentów – abonentów sieci. Tym samym można o tych danych mówić, jako 
o  liczbie końcówek sieci, podłączeń, albo miejsc w których można „wejść” do 
sieci.  Projekt  openGeo  za  główny  cel  stawia  sobie  gromadzenie  informacji  o 
geograficznym  położeniu  adresów  IP  na  terenie  Polski. Wszystkie  zgłaszane 
rekordy  (numery  IP)  sprawdzane  są  pod  kątem  autentyczności,  a  następnie 
umieszczane w bazie danych. Każdy  istniejący rekord aktualizowany  jest  raz 
na  tydzień.  Ideą  przewodnią  serwisu  jest  stworzenie  największej  w  Polsce, 
darmowej  i  ogólnodostępnej  bazy  adresów. W udostępnianej  bazie,  poza  sa‐
mym  numerem  IP,  znajduje  się  informacja  geograficzna  nawiązująca  do  po‐
działu  administracyjnego,  obejmująca  nazwę  miejscowości,  powiat  i  woje‐
wództwo. Projekt  openGeo  został  zainicjowany w  styczniu 2005  roku.  Przez 
okres pierwszych 18 miesięcy udało się zgromadzić informacje o ponad 3 mi‐
lionach adresów. W lipcu 2008 r. baza projektu liczyła blisko 4,2 miliona adre‐
sów, co stanowiło 35% wszystkich adresów IP w Polsce. Podobnie jak w pro‐
jekcie DIMES, openGeo powstał  i  funkcjonuje dzięki aktywności społeczności 
internetowej. 

                                                 
1 Analizę oparto na dwóch wielkościach wskaźnikowych: Produkcie Krajowym Brutto 
n  a 1 mieszkańca oraz liczbie użytkowników sieci (internautów) na 100 mieszkańców.
Poza tym posłużono się udziałem ludności, jak i liczby użytkowników sieci. 
2 Współrzędne geograficzne podane są tylko w pełnych stopniach długości i szeroko‐
ści geograficznej i jako takie mogą być wykorzystywane do prezentacji w skali co naj‐
wyżej kontynentu (zob. http://www.chrisharrison.net/projects/InternetMap). 
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3. KONTEKST GLOBALNY 
 
Według stanu z końca 2007 r.  liczba  internautów na świecie szacowana była 
na  blisko  1,5 miliarda  osób.  Stanowiło  to  niewiele  ponad  1/5  całej  ludności 
świata  (22%).  Jakkolwiek  liczba  ta może w pierwszej  chwili  rozczarowywać, 
to warto mieć świadomość, że w 2000 r. było to niewiele ponad 6%. Średnio‐
roczny przyrost udziału użytkowników sieci w latach 2000‐2007 kształtował 
się na poziomie 2%. W okresie tym wykazywał on stałą tendencję wzrostową, 
osiągając wartość 2,9% w latach 2005–2006 oraz 3,4% w latach 2006–2007. 
Jako,  że w ciągu dwóch ostatnich  lat doszło do przyrostu blisko 1/3 obecnej 
liczby  internautów, można  powiedzieć,  że  „wzrost  dostępu  do  Internetu  na‐
brał tempa”  i nie wydaje się, aby mógł w najbliższym czasie zostać wyhamo‐
wany. Dynamiczny wzrost  liczby internautów nie doprowadził  jednak do po‐
wszechnego dostępu do  Internetu. Pierwszym  tego dowodem  jest kontynen‐
talne  zróżnicowanie odsetka  internautów  (tab.  1). Opierając  się na  zapropo‐
owanym przez ITUn 3 „podziale świata”, widoczny jest dychotomiczny podział 
na „bogatą północ” i „biedne południe” (por. Ilnicki, 2003).  
 
abela  1.  Odsetek  użytkowników  Internetu  oraz  jego  relacja w  stosunku  do 

i  podziale on ty
T
odsetka ludności św

zczególnienie 

ata (w

2

 na k

2002

tynen ) 
 
Wys 000  2001 2003 2004 2005 2006  2007 
  %  na  inter utów
Azja  28,3  30,7 34,2  35,9  37,5  39,0  41,7  46,9 
Europa  28,1  27,9 26,9 28,3 27,8 26,6 25,5  22,8 
Ameryka Północna  36,5  33,5  30,0 26,5 25,1 23,6 21,1  18,5 
Ameryka Łacińska  3,9  4,7 5,4 5,8 5,8 6,6 7,1  7,2 
Afryka  1,2  1,3 1,6 1,9 2,3 2,9 3,5  3,6 
Australia i Oceania  2,1  2,0 1,8 1,7 1,4 1,3 1,2  1,0 
  % inte utó  l śc łemrna w – % udno i ogó  
Ameryka Północna  29,7  26,8 23,3 19,8 18,4 16,8 14,3  11,8 
Europa  15,0  15,1 14,2 15,7 15,4 14,4 13,2  10,7 
Oceania  1,6  1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,7  0,5 
Ameryka Łacińska  ‐3,1  ‐2,3 ‐1,5 ‐1,2 ‐1,2 ‐0,4 0,0  0,3 
Afryka  ‐11,8  ‐11,8 ‐11,6 ‐11,5 ‐11,2 ‐10,9 ‐10,6  ‐10,9 
Azja  ‐31,4  ‐29,1 ‐25,6 ‐23,9 ‐22,3 ‐20,7 ‐17,7  ‐12,5 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.itu.int 

                                                 
3 Ameryki (Północna, Środkowa, Południowa), Afryka, Australia i Oceania, Azja, Euro‐
pa 
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Na  bazie  danych  zawartych  w  tabeli  1  można  sformułować  kilka  wnio‐
sków. Najważniejszą obserwacją jest to, że po początkowym dwuletnim okre‐
sie największej koncentracji użytkowników Internetu w Ameryce Północnej, w 
2002 r.,  na pierwsze miejsce wysunęła  się Azja. W  roku kolejnym kontynent 
północnoamerykański  stracił  drugą  lokatę  na  rzecz  Europy.  Azjatycka  prze‐
strzeń konsumentów zawartości Internetu systematycznie zyskuje na znacze‐
niu. W 2007 r. połowę społeczności Internetu stanowili mieszkańcy kontynen‐
tu azjatyckiego. W Azji jest blisko dwa razy więcej internautów niż w Europie i 
blis e  ko  trzy  razy więcej  niż w Ameryce Północnej.  Pozostałe  trzy  kontyn nty
stanowią dopełnienie przestrzeni konsumentów na poziomie 12%. 

Oczywiście  taki  stan  rzeczy  jest  konsekwencją  zróżnicowania  liczby  lud‐
ności  poszczególnych  kontynentów.  Po  zestawieniu  udziału  internautów  z 
udziałem  ludności kontynentów,  tylko w przypadku Ameryki Łacińskiej oraz 
Australii  i Oceanii możemy mówić o wzajemnym  ich korespondowaniu  (por. 
tab. 1). Natomiast na przeciwległych biegunach lokuje się Ameryka Północna z 
Europą (o nadwyżce internatutów w stosunku do liczby ludności) oraz Afryka 
z  Azją  (z  „niedoborem”  internautów  w  stosunku  liczby  ludności).  Pomimo 
większej  nadwyżki  internautów w  stosunku do  ludności w Ameryce Północ‐
nej,  ze względu  na większy  spadek  ich  udziału w Ameryce  niż w Europie w 
latach  2000–2007  „stary  kontynent”  można  wskazać,  jako  równorzędnego 
konkurenta w  kształtowaniu  społeczeństwa  sieciowego.  Ilustracją  zasygnali‐
zowanych stwierdzeń  i uogólnień  jest mapa obrazująca przestrzenne zróżni‐
cowanie i zmianę liczby internautów w latach 2000 i 2007 oraz wskaźnik na‐
tężenia internautów na 100 mieszkańców w 2007 roku (ryc. 1). 

Jeden z pierwszych raportów dotyczących użytkowania Internetu z końca 
1996 r., szacował liczbę internautów na 45 milionów (Castells, 2003). Z ogól‐
nej  ich  liczby  blisko  2/3  przypadało  na  Amerykę  Północną.  Po  niespełna  4 
latach  nastąpił  ich  dziewięciokrotny  przyrost  do  390 milionów,  z  jednocze‐
snym spadkiem znaczenia Ameryki Północnej do 36%. Po początkowej domi‐
nacji  Stanów  Zjednoczonych  Ameryki,  w  chwili  obecnej  obszar  koncentracji 
konsumentów Internetu obejmuje także Chiny, Indie oraz Japonię. Udział tych 
4 państw w latach 2000‐2007 kształtował się na przeciętnym poziomie 57%. 
Duży  udział  w  liczbie  internautów  mają  również:  Brazylia,  Niemcy,  Wielka 
Brytania, Korea Południowa, Włochy, Francja i Rosja. Wysoka pozycja Brazylii 
dotyczy w zasadzie dwóch ostatnich lat. W przypadku pozostałych trzech kon‐
tynentów, ze szczególnym wskazaniem Afryki, widoczne są niewielkie zmiany 
liczby internautów. Zestawiając Afrykę z resztą świata, wydaje się, że należy w 
dalszym ciągu mówić o dzielącej ją od reszty „cyfrowej przepaści”. M. Castells 
(2003) nazywa ten kontynent „peryferią galaktyki Internetu” (por. ryc. 1). 
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Ryc.  1.  Przestrzenne  zróżnicowanie  i  dynamika  internautów w  latach 2000–
2007 (I) oraz wskaźnik natężenia liczby internautów na 100 mieszkańców w 
2007 (II) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.itu.int 
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Wyżej  przedstawiony  aspekt  funkcjonowania  Internetu  w  przestrzeni 
mówi  tylko o  rozmieszczeniu  „końcówek” –  „przyłączy do  Internetu”, ale nie 
obejmuje interakcji pomiędzy nimi. Należy mieć jednak świadomość, że prze‐
strzeń przepływów uzależniona  jest od  internetowej  infrastruktury technicz‐
nej. K.N. Cukier (1999, za Castellsem, 2003, s. 235) określił topografię Interne‐
tu  jako  „... gwiazdę ze Stanami Zjednoczonymi w  środku  ...”.  Trudno odmówić 
prawdziwości  temu  stwierdzeniu w momencie,  kiedy  zostało  ono  sformuło‐
wane. Jednak wydaje się, że gwiazda północnoamerykańska (USA) „blednie”, a 
na firmament wschodzi „gwiazda europejska”. Podstawą takiego stwierdzenia 
jest przestrzeń przepływów, skonstruowana na bazie danych pochodzących z 
kole ljno następujących po sobie 14 miesięcy, od stycznia 2007 do  utego 2008 
roku4 (ryc. 2).  

W  analizowanym  okresie  zidentyfikowano  na  świecie  blisko  1,7 miliona 
krawędzi, w obrębie których zaszło ponad 13,3 miliona połączeń. W obu przy‐
padkach ich rozkład w czasie miał w zasadzie charakter stabilny. Odstępstwo 
charakterystyczne jest dla miesięcy wakacyjnych, ze szczególnym wskazaniem 
na lipiec. W jego przypadku liczba krawędzi i połączeń jest dwukrotnie więk‐
sza  od  przeciętnej  w  pozostałych  miesiącach.  Częściowym wytłumaczeniem 
takiego  stanu  rzeczy może być  fakt,  że w badaniu  częściej brali udział  inter‐
nauci,  jako osoby prywatne, a nie jako instytucje. Ogółem blisko 80% krawę‐
dzi  i  połączeń  przypada  na  „wewnętrzną”  przestrzeń  przepływów,  tj.  prze‐
strzeń przepływów w ramach jednego państwa, którą określono jako „poten‐
cjał własny” (por. ryc. 2). Warto jednak zaznaczyć, że tylko w przypadku liczby 
połączeń ta relacja nie zmienia się w czasie. Natomiast w przypadku krawędzi, 
dla czerwca i lipca (2007), ma miejsce wyraźny przyrost połączeń „zewnętrz‐
nych” pomiędzy państwami. Przeciętna liczba połączeń na krawędź wynosiła 
blisko 8, a oscylowała w poszczególnych miesiącach pomiędzy 6 a 9. Bazując 
na spostrzeżeniach, dotyczących ogólnej charakterystyki przepływów, można 
sformułować  wniosek,  że  przestrzeń  Internetu  pomimo  swojej  otwartości, 
jako całości, jest domknięta regionalnie i lokalnie. 

Największym potencjałem własnym przepływów charakteryzują się Stany 
Zjednoczone  (por.  ryc.  2).  Przypada  na nie  56% wewnętrznych przepływów 
na całym świecie. Stanowi je blisko 6 milionów połączeń wygenerowanych w 
ponad 800 tysiącach miejsc. Na kolejnych miejscach według malejącego udzia‐ 

                                                 
4  Zaznaczyć należy,  że dostępne dane obejmują okres od października 2004.  Jednak 
ich opracowanie, ze względu na użycie w nich „spacji” jako separatora oraz ze względu 
na wielkość zbiorów, jest zajęciem czaso‐ i pracochłonnym, chociaż nie jest niemożli‐
wym do wykonania. Przyjęto założenie, że jakkolwiek może mieć miejsce zmiana licz‐
by  zidentyfikowanych krawędzi,  jak  również  liczby  zachodzących na  ich bazie połą‐
czeń, to ich struktura jest stała. 
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Ryc. 2.  „Potencjał własny” przepływów – w  ramach danego państwa –  (I)  oraz przestrzeń przepływów – połączeń – w układzie 
państw świata dla strumieni o liczbie co najmniej 50 połączeń (II) w okresie 14 miesięcy (styczeń 2007 – luty 2008) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.netdimes.org 
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łu, znajdują się: Chiny (6,8%), Niemcy (4,6%), Wielka Brytania (4,1%), Kanada 
(3,1%),  Japonia  (2,8%)  oraz  Australia,  Rosja,  Francja, Włochy  oraz  Indie  (1‐
2%).  Wewnętrzne  przepływy  świadczą  o  węzłowości,  atrakcyjności  prze‐
strzeni Internetu. W tym kontekście można mówić o trzech głównych węzłach 
przestrzeni  Internetu:  północnoamerykańskim  (Stany  Zjednoczone  Ameryki 
„wspomagane” przez Kanadę), zachodnioeuropejskim oraz azjatyckim. Mniej‐
szej rangi węzeł stanowi również Australia, która wraz Nową Zelandią generu‐
je 2,2% wewnątrzpaństwowych przepływów. Brak węzłowości charakteryzu‐
je  Afrykę  i  Amerykę  Łacińską.  Wydaje  się,  że  tak  określoną  triadę  węzłów 
prze    strzeni przepływów można odnieść do bezdyskusyjnie identyfikowanego
zbioru miast globalnych: Nowego Jorku, Londynu i Tokio.  

Wzbogacając  przestrzeń  przepływów  wewnętrznych  o  przepływy  ze‐
wnętrzne zauważyć należy, że jej kształt i wewnętrzna struktura zdetermino‐
wana jest przez węzeł północnoamerykański i zachodnioeuropejski. Azjatycka 
przestrzeń przepływów chociaż wyraźna, zaznacza się w mniejszym stopniu. 
Poza  tym  brak  jest wyraźnie widocznego  „domknięcia”  przestrzeni  przepły‐
wów  pomiędzy węzłem  zachodnioeuropejskim  a  azjatyckim.  Stanowi  ona w 
zasadzie uzupełnienie przestrzeni przepływów, niż  jest  jej  istotnym elemen‐
tem. Afryka  i Ameryka Łacińska,  z wyłączeniem odpowiednio RPA  i Brazylii, 
po raz kolejny, pozostają na peryferiach przestrzeni przepływów, ugruntowu‐
jąc  dychotomiczny  cyfrowy podział  świata5.  Jest  on  swoistego  rodzaju  kalką 
podziału na bogatą północ i biedne południe, u podłoża którego leży szeroko 
rozu i wm ane  bogactwo,  identyfikowane  przez  artość  Produktu  Krajowego 
Brutto na 1 mieszkańca.  

W  generowaniu przepływów,  na pierwszy plan, wysuwa  się  układ  Stany 
Zjednoczone  –  Europa  Zachodnia.  Jednostkowe  przepływy  osiągają  wartość 
ponad 140 tysięcy. Tak ekstremalne przepływy wystąpiły w dwóch przypad‐
kach. Pomiędzy USA (źródło) a Niemcami (cel) oraz Austrią i Niemcami. Kolej‐
ne  elementy  składowe  przestrzeni  przepływów,  o  co  najmniej  50  tysiącach 
połączeń,  stanowią  przepływy  pomiędzy:  USA  a  Wielką  Brytanią  i  Kanadą; 
Wielką Brytanią a USA; Kanadą, Niemcami a USA. Na kolejnych 30 miejscach, 
pod względem liczby połączeń, jako źródło znajdują się Stany Zjednoczone (16 
razy)  i  państwa  europejskie, wśród  których  najczęściej  pojawiają  się Wielka 
Brytania, Holandia oraz Niemcy. Tylko w dwóch przypadkach jako źródło wy‐
stępują  Australia  i  Singapur. W  przeciwieństwie  do  niewielu  miejsc  źródło‐

                                                 
5  Jak do  tej  pory  określenie  „podział  cyfrowy”  odnoszono do  zróżnicowania  stopnia 
dostępności  do  Internetu  ze względu  na  różne  kategorie  demograficzne,  kulturowe, 
społeczne i ekonomiczne. Pojawia się ono również w kontekście „wykluczenia cyfro‐
wego”. 
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wych przepływów, cele są o wiele bardziej zróżnicowane. Wśród nich wyraź‐
nie dominują państwa europejskie. W o wiele większym stopniu reprezento‐
wane są one przez „państwa węzła azjatyckiego”. W tym przypadku jako cele 
pojawiają się ponownie Australia i Singapur, do których dołączają Chiny, Indie, 
Korea  Południowa,  Kuwejt  oraz  Hong  Kong. Wydaje  się,  że  przynajmniej  w 
chwili obecnej wiodącą rolę w domykaniu przestrzeni przepływów, w obrębie 
wyróżnionych  trzech  węzłów,  pełni  Australia.  Po  raz  pierwszy  spoza  tego 
układu pojawia się Brazylia. Kontynent afrykański znalazł się poza przestrze‐
nią przepływów. Charakterystyczne  jest również, że biorąc pod uwagę  liczbę 
wchodzących  i  wychodzących  połączeń  pomiędzy  Stanami  Zjednoczonymi 
Ameryki a państwami z którymi „wymieniają najwięcej informacji”, mamy do 
czynienia z sytuacją w której obywatele USA częściej łączą się ze światem niż 
świa  t z USA (por. ryc. 2). Przeciętnie na dwa połączenia innych krajów z USA,
przypadają trzy połączenia wychodzące z USA6. 

Wydaje się, że  Internet, przestrzeń sieci, nie zdaje się prowadzić do two‐
rzenia  nowych,  bądź  niedających  się  racjonalnie  wytłumaczyć,  konfiguracji 
terytorialnych. W większym stopniu mamy do czynienia ze zjawiskiem prze‐
noszenia  „akcentów”  w  „cybergeograficznej”  przestrzeni.  Polega  ono  na  od‐
stępstwach  in plus  lub  in minus  od  tradycyjnie postrzeganego zróżnicowania 
świata, w kontekście szeroko rozumianego rozwoju społeczno‐gospodarczego. 
Potwierdzenia  takiego  podejścia  dostarcza  nam  zestawienie  wielkości  Pro‐
duktu Krajowego Brutto  na mieszkańca  z  natężeniem  liczby  internautów na 
tysiąc mieszkańców. Wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona mie‐
ściła się w przedziale między 0,735 a 0,861. Tym samym informuje on nas, że 
przestrzeń Internetu pozostaje w sprzężeniu zwrotnym z poziomem dobroby‐
tu, który podobnie jak przestrzeń przepływów, dzieli świat na „bogatą północ i 
biedne południe”. Tym samym ukazuje nową geografię rozwoju – samo pobu‐
zający  się  układ  Ameryka  Północna  –  Europa,  z  Azją  „w  cieniu”  głównego 
trumienia przepływów. 
d
s
 

4. KONTEKST LOKALNY – PRZYPADEK POLSKI 
 
Wydaje się, że przechodząc w analizie przestrzeni Internetu ze skali globalnej 
na lokalną, słusznym jest przyjęcie założenia o nierównomierności rozmiesz‐
czenia użytkowników Internetu (numerów IP), jak i przestrzeni przepływów. 
Przyjmując  to  założenie,  otwartym  pozostaje  pytanie,  czy  rozmieszczenie 

                                                 
6  Dokonano  porównania  przepływów pomiędzy  Stanami  Zjednoczonymi Ameryki  a: 
Australią, Holandią, Kanadą, Niemcami, Wielką Brytanią.  
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„końcówek  i r esieci”  nawiązuje  do  istniejących  konf guracji  teryto ialnych?  J śli 
tak, to w jakim stopniu?  

Liczbę  zarejestrowanych  i  funkcjonujących  numerów  IP  w  Polsce  (w 
2008 r.) szacuje się na około 12 milionów. Wartość ta może w sposób pośred‐
ni wskazywać  na  liczbę  aktywnych  internautów w  naszym  kraju.  Ich  jedno‐
znaczna  lokalizacja znana  jest w 35% przypadków. Rozmieszczenie punktów 
dostępu do sieci (IP) koresponduje z wielkością miejscowości, ich miejscem w 
hierarchii sieci osadniczej. Dominująca rola Warszawy, koncentrującej 28% z 
4,2 miliona numerów  IP,  oraz pozostałych dużych miast  tj. Krakowa  (8,4%), 
Poznania  (7,5%),  Katowic  (6,0%),  Łodzi  (5,1%), Wrocławia  (5,1%)  jest  tego 
najlepszym przykładem (ryc. 3). Relatywnie dużą koncentracją charakteryzują 
się  również Gdańsk,  Lublin, Gliwice,  Szczecin, Olsztyn  (2–5%). W przypadku 
tej grupy lokalizacji, istnieje również ścisły związek ich potencjału ludnościo‐
wego z liczbą przyłączeń do sieci. Należy jednak podkreślić, że zależność ta nie 
jest widoczna w  przypadku  pozostałych  jednostek.  Jest  to  analogiczna  sytu‐
acja,  jak w przypadku koncentracji  i  nadkoncentracji  internautów względem 
potencjału ludnościowego, w kontekście globalnym. Słabe ośrodki regionalne 
(np. Kielce, Opole, Zielona Góra) oraz pozostałe miasta  i miejscowości stano‐
wią  tylko  tło dla wcześniej wymienionych,  najatrakcyjniejszych  lokalizacji w 
przestrzeni polskiego Internetu7.  

W  stosunku  do  czerwca  2008  roku, w  obrazie  rozmieszczenia  numerów 
IP, w  kolejnym miesiącu  nastąpiło  swego  rodzaju  „wypełnienie  przestrzeni” 
(por. ryc. 3 A i B). Zmiana dotyczyła zarówno liczby numerów IP, która wzro‐
sła o blisko 500 tysięcy, jak również ich lokalizacji. Przyrost liczby miejsc loka‐
lizacji był ponad cztero i półkrotny (z 511 do 2327). Zaznaczyć należy, że 53% 
przyrostu liczby numerów IP, przypadło na 14 wcześniej istniejących lokaliza‐
cji. Nie jest zaskoczeniem, że są to największe ośrodki miejskie w kraju8. 

Poza  nimi,  swoją  obecność  zaczęły  zaznaczać miejscowości  średnie  oraz 
małe. Zmiany tej nie należy upatrywać jedynie w przyroście liczby „końcówek 
sieci”, ale należy  je postrzegać również  jako konsekwencję wzrostu zaintere‐
ow nia projektem openGeo. s a
 

 
                                                 
7 Na rycinie 3 umieszczono tylko lokalizacje z powyżej 20 numerami IP. W przypadku 
czerwca  obraz  jest  zubożony  o  328  lokalizacje,  których  masa  stanowiła  zaledwie 
0,03%. Ich pominięcie nie zubaża treści ryciny, ale uwydatnia jej treść. Dla lipca pomi‐
nięto  już 947  lokalizacji  (0,3% ogólnej  liczby IP), aby dojrzeć treść mapy, bez niepo‐
trzebnego manipulowania skalowaniem. 
8  Do wcześniej wymienionych  należy  dodać:  Białystok,  Rzeszów  i  Toruń.  Pominięto 
Bydgoszcz, gdyż w jej przypadku miał miejsce spadek liczby IP (blisko 58 tysięcy). 
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Ryc. 3. Rozmieszczenie numerów IP w Polsce w układzie lokalizacji dla czerw‐
ca (A) i lipca (B) 2008 roku, z pominięciem lokalizacji z co najwyżej 20 nume‐
rami 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.opengeo.pl 
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Przestrzeń polskiego Internetu, analizowana przez pryzmat przyłączeń do 
sieci,  odpowiada  przestrzennemu  wymiarowi  społeczno‐ekonomicznych 
zróżnicowań  Polski.  Nawiązuje  ona  do  zróżnicowań  społecznych  wynikają‐
cych  z  charakteru miejsca  zamieszkania  (duże miasta, małe miasta,  obszary 
wiejskie). Poziom wykształcenia, wiek oraz pozostałe czynniki9, wpływają na 
potrzebę  użytkowania  Internetu,  co  stanowi  istotny  „regulator”  istniejącego 
obrazu polskiej przestrzeni użytkowników Internetu. Bazując na powyższym, 
moż d   pna  stwierdzić,  że mamy  o  czynienia  z  naśladowaniem rzestrzeni  rze‐
czywistej przez cyberprzestrzeń.  

Dominacja  Warszawy  w  przestrzeni  Internetu  zyskuje  na  ostrości,  gdy 
spojrzymy  na  kształt  i  strukturę  przestrzeni  przepływów  (ryc.  4).  Potencjał 
własny Warszawy jest wielokrotnie większy niż kolejnego miasta. W stosunku 
do drugiego w kolejności Krakowa jest to 35‐krotna przewaga. Stąd też, moż‐
na  uznać,  że  w  przestrzeni  przepływów  Internetu  zwielokrotnieniu  ulegają 
dysproporcje istniejące w realnej sferze gospodarczej. Potencjał własny War‐
szawy  jest  o  tyle większy  od  potencjału  innych miast,  że można  je  uznać  za 
peryferia  przestrzeni  przepływów  Internetu  w  Polsce.  Tym  niemniej  za  na‐
stępne w hierarchii węzły należy uznać: Kraków, Poznań, Łódź, Trójmiasto (z 
wiodąca  rolą Gdańska),  konurbację Górnego Śląska  (z Gliwicami), Wrocław  i 
Lublin. Wyraźnym brakiem węzłowości charakteryzują się obszary Polski pół‐
nocnej oraz wschodniej.  

Polska przestrzeń przepływów to blisko 94 tysiące połączeń, z których bli‐
sko 72% przypada na połączenia wewnętrzne. Jest to proporcja silnie zbliżona 
do zidentyfikowanej dla całej przestrzeni Internetu. Uwzględniając strumienie 
przepływów  pomiędzy  poszczególnymi  lokalizacjami,  należy  stwierdzić,  że 
główną siłę, odpowiedzialną za generowanie przestrzeni przepływów, stano‐
wi  Warszawa.  Jest  ona  punktem  centralnym  polskiej  przestrzeni  Internetu, 
który  generuje  60%  ruchu  pomiędzy  lokalizacjami. Warszawa  jest  zarówno 
źródłem,  jak  i  celem  (10%)  zdecydowanej  większości  interakcji  pomiędzy 
użytkownikami sieci10. Zaskakujący jest brak znaczących przepływów pomię‐
dzy  pozostałymi  dużymi miastami.  Praktycznie  brak  jest  krawędzi, w  której 
źródłem lub celem przepływu nie byłaby Warszawa. Zdecydowanie najmniej‐
szą  aktywnością  charakteryzują  się  lokalizacje we wschodniej  części  kraju  – 
najsłabiej  rozwiniętej  pod  względem  społeczno‐ekonomicznym.  Obszary  na 
                                                 
9 Budżet czasu, jakim dysponuje dana jednostka; zasoby mentalne (wiedza, społeczne i 
techniczne umiejętności); zasoby społeczne (społeczne sieci  i relacje – w miejscu za‐
mieszkania i pracy); zasoby kulturalne (Selwyn, Facer, 2007, s. 36). 
10  Jest  to  o  tyle  oczywiste,  jeżeli  uwzględnimy występowanie  instytucji  centralnych, 
zasobów kulturalnych, siedzib firm oraz organizacji w stolicy kraju. Ich szybsze „usie‐
ciowienie” względem pozostałych potencjalnych lokatorów „wirtualnego” domu gene‐
ruje obecną przestrzeń przepływów, 
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Ryc. 4. Przestrzeń przepływów – połączeń – w układzie lokalizacji poszczegól‐
nych miejscowości dla połączeń powyżej (A) i do 50 połączeń (B) w okresie 14 
miesięcy (styczeń 2007 – luty 2008) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.netdimes.org  
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wschód i północny‐wschód od „węzła warszawskiego” stanowią polskie pery‐
feria przestrzeni Internetu.  

Uzupełniając obraz przepływów w sieci, należy przyjrzeć się strumieniom 
przepływów małej wielkości – poniżej 50 połączeń (por. ryc. 4 B). Również w 
tym przypadku Warszawa stanowi główny węzeł przepływów. Równocześnie 
stwierdzić należy, że ruch odbywa się w dużej mierze z i do Warszawy.  

W topografii polskiego Internetu można zaobserwować analogię do „ame‐
rykańskiej gwiazdy” K.N. Cukiera, wynikającą z globalnego spojrzenia na ana‐
lizę Internetu. W przypadku Polski należy podkreślić jednak, że specyfiką owej 
„gwiazdy” jest brak istotnych powiązań pomiędzy największymi lokalizacjami. 
Nie tworzą one miejsc zbiegu kilku krawędzi – są raczej punktem docelowym, 
bądź  początkowym  strumienia  skierowanego  do  i  z  Warszawy.  Taki  obraz 
polskiej przestrzeni przepływów wynika z faktu, że wciąż znajduje się ona w 
stadium tworzenia. W związku z tym, w chwili obecnej można określić jedynie 
główne prawidłowości zachodzące w  jej obrębie. Tym samym konieczne  jest 
dokładniejsze zbadanie tego zjawiska.  

Wnioski  płynące  z  analizy  geografii  Internetu  w  skali  globalnej  w  dużej 
mierze mogą być przełożone na skalę krajową. Najważniejszym jest, że w skali 
lokalnej  cyberprzestrzeń  koegzystuje  z  przestrzenią  geograficzną,  stanowiąc 
nową warstwę zróżnicowań przestrzennych.  Interesującym jest, że podobnie 
jak w przypadku aspektu globalnego – gdzie duplikowany jest podział „bogata 
północ”  versus  „biedne  południe”  –  w  przypadku  Polski  kształt  i  struktura 
przestrzeni  sieci  znajduje  odzwierciedlenie  w  obserwowanym  tradycyjnym 
odziale realnej przestrzeni na dobrze rozwinięty (bogatszy) zachód i słabiej 
ozwinięty (biedniejszy) wschód. 
p
r
 

5. ZAKOŃCZENIE 
   
Internet, pomimo futurystycznej wizji powszechnego egalitaryzmu cyfrowego, 
w  jeszcze większym stopniu ukazuje kontrasty wynikające  ze  zróżnicowania 
poziomu rozwoju społeczno‐gospodarczego. Opisanie rozwoju Internetu przez 
pryzmat jego użytkowników i generowanego przez nich ruchu w sieci, ukazało 
jego  terytorialne  zróżnicowanie  na  uprzywilejowaną  północ  i  słabsze  połu‐
dnie. Kraje afrykańskie nie znajdują się na końcu rankingu, ale dryfują po pe‐
ryferiach galaktyki Internetu. „Rzeczywistość sieci”, jej kształt i strukturę two‐
rzą  internauci  północnoamerykańscy  i  zachodnioeuropejscy.  Uzupełniającą 
rolę należy przypisać internautom z Azji. Jakkolwiek widać silne związki Azji, 
jej  państw,  z  krajami Ameryki  Północnej,  to  słabo widoczne  jest  domknięcie 
przestrzeni  przepływów,  pomiędzy  wspomnianą  Azją  i  Europą.  Dodając  do 
rozważań  przestrzeń  przepływów  wewnętrznych,  określoną  jako  potencjał 
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własny,  zidentyfikowano  trzy  węzły,  ich  triadę:  północnoamerykański,  za‐
chodnioeuropejski oraz azjatycki. Węzeł azjatycki, w dalszym ciągu, czeka na 
swojego lidera. Pomimo zaznaczającej się koncentracji wielkości przepływów, 
jak  i  terytorialnego  ich  pochodzenia,  trudno  kategorycznie  stwierdzić,  że  w 
przestrzeni  sieci  dochodzi  do  nowych  konfiguracji  terytorialnych.  Raczej  to 
„stare  układy”  zyskują  na  ostrości.  Stwierdzenie  to  jest  również  prawdziwe 
przy zejściu w analizie przestrzeni Internetu na poziom krajowy (Polska). Po 
pierwsze,  widoczny  jest  związek  pomiędzy  terytorialnym  rozmieszczeniem 
internautów, a przestrzennym zróżnicowaniem poziomu rozwoju  społeczno‐
gospodarczego.  Po drugie, w  tworzeniu przestrzeni  przepływów bardzo wy‐
raźnie  zaznacza  się wiodąca  rola  i węzłowość Warszawy,  jak  i  przewaga  za‐
chodniej części kraju nad częścią wschodnią. Wydaje się, że Internet w więk‐
szym stopniu posiada tendencję do „naśladowania” zróżnicowania społeczno–
gospodarczego nie tylko w skali globalnej, ale również na niższych poziomach 
terytorialnych, niż tworzenia własnej przestrzeni. 

Geografia  Internetu  jest obiecującym polem badawczym. Wymaga  jednak 
co  najmniej  interdyscyplinarnego  podejścia,  jeśli  nie  zespołu  badawczego. 
Geograf nie do końca, jeśli w ogóle, rozumie „język sieci”, a informatycy, admi‐
nistratorzy  sieci,  koncentrując  się  na  bezawaryjnym  jej  funkcjonowaniu,  nie 
zdają sobie sprawy, jakich danych mogą o niej dostarczyć. Nie musi być to ciąg 
zer i jedynek czy wirtualny twór, tylko obraz, mapa, którą zrozumie każdy bez 
zbędnych słów. 

Internet  jest  medium  ponowoczesnym.  Od  samego  początku  budził  on 
emocje,  skłaniał  do  dyskusji,  stał  się  przedmiotem  rozlicznych  rozważań  na 
gruncie  ekonomii,  socjologii  i  psychologii.  Początkowo  poprzez  swoją  „ete‐
ryczność” i pozorną bezmiejscowość, nie tyle co nie poddawał się, co nie zdo‐
był  sympatii  wśród  geografów.  Pomijając  analizę  Internetu  przez  pryzmat 
samego  rozmieszczenia  jego  użytkowników  oraz  podstawowych  elementów 
infrastruktury, badanie jego geografii, można datować na początek XXI wieku 
(Castells, 2003; 2007). Jednak w dalszym ciągu więcej jest pytań niż odpowie‐
dzi. Dlatego  też  z  jeszcze większą  siłą należy włączyć badania  szeroko  rozu‐
mianego Internetu w nurt badań geograficznych. Nie bez znaczenia jest okre‐
ślenie  metod  oraz  technik  prowadzenia  badań.  Z  pola  widzenia  nie  mogą 
umykać  konsekwencje  natury  metodologicznej,  aparatu  pojęciowego  oraz 
artości  interpretacyjnych dla geografii, w celu  lepszego zrozumienia zacho‐
zących procesów. 
w
d
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NODALITY AND SPACE OF INTERNET FLOWS:  HE GLOBAL AND THE LOCAL SCALE T

  
SUMMARY 

The Internet, despite being hailed as the end of geography, has created its own geog‐
raphy of nodes and nets. On its basis, the space of flows is created, which is the result 
of interactions between Internet users. Net users form its tissue; they are the nervous 
system of  the  Internet  space. However,  the  Internet,  as a post‐modern medium,  still 
seems  to  be  a  phenomenon  which  is  the  subject  of  psychological  and  sociological 
study. The aspatial aspect of  the  Internet  is only apparent. Since the phenomena oc‐
curring in the Internet space are characterized by both concentration and deconcen‐
tration, the question arises whether they actually lead to the creation of new territo‐
rial configurations. Is the statement formulated by M. Castells (2003) in The Internet 
Galaxy in 2001 still valid? 

The answer to the above question was formulated on the basis of three Internet 
data sources. The data are available on the following websites (in the order of appear‐
ance  in  the  paper):  (1)  the  Internet  Telecommunication  Union  (www.itu.int)  ‐  con‐
cerning  the  number  of  Internet  users,  the  total  number  of  the  population,  and  the 
Gross Domestic  Product  for  the  countries  of  the world between 2000‐2007;  (2)  the 
DIMES  research project  (www.netdimes.org)  ‐  concerning  the  topology of  the  Inter‐
net,  in  the part of  the project pertaining  to  the description of  the space of  flows be‐
tween geographically defined places; and (3) the openGeo project (www.opengeo.pl) ‐ 
prov hiding  information on the geographical distribution of 35% of  IP numbers  in  t e 
territory of Poland. 

After  the  dominance  of  the  Internet  space  by  users  from  the  United  States  of 
America, which lasted till 2000, the space is currently being shaped by inhabitants of 
the USA, China, India, and Japan. The contribution of these four countries is on average 
about 57% (2000‐2007). However, the ratio of the number of Internet users from Asia 
to that of 'the rest of the world' is 3:1. The former geographical pattern has changed: it 
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is no tw Asian  rather  than European or American  In ernet users  that have  started  to 
predominate. 

The  shape  and  internal  structure  of  the  global  space  of  flows  is  determined  by 
North American and West European nodes. The Asian space of flows is less visible. At 
the same time, the space of flows between the West European and Asian nodes is not 
'closed'.  It  constitutes  its  additional  rather  than  crucial  element.  Africa  and  Latin 
America  are  'the worse  pole'  of  the  dichotomous  digital  division  of  the world.  This 
division is a reflection of that between the rich North and the poor South, which origi‐
nates in wealth understood in a broad sense and is identified, among other things, by 
the per capita GDP figure.  

In the topology of the Polish Internet one can see an analogy to 'the American star' 
mentioned by K.N. Cukier  (1999, after Castells, 2003). At  the  local  scale,  cyberspace 
coexists with geographical space. What  is  interesting, as  in the case of  the global as‐
pect,  in Poland the shape and structure of the Net space  is reflected  in the observed 
traditional  division  of  real  space  into  the well‐developed west  (the  richer)  and  the 
less‐developed east (the poorer).  

It seems that the Internet, the Net space, does not lead to the creation of new or 
rationally untenable territorial configurations. To a larger extent, we are dealing here 
with  a  phenomenon  of  shifting  'accents'  in  'cyber‐geographical'  space.  It  results  in 
ome deviations in plus or in minus from the 'traditional' perception of the diversity of 
he world, in the context of social, geographical, and civilizational development. 
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