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Wstęp 
 

Teksty zebrane w niniejszym tomie zostały przygotowane przez prelegentów biorących udział 

w VI Konferencji Młodych Naukowców z cyklu „Wyzwania Nowych Mediów”. 

Organizatorem wydarzenia był Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale 

Teologicznym UKSW w Warszawie. Hasłem przewodnim obrad, które miały miejsce w 

grudniu 2014 roku, była „Konsumpcja Internetu”. Dawało to autorom wprost nieograniczone 

możliwości w kwestii doboru podejmowanych badań i tematyki prelekcji. Takie też były 

założenie i cel organizatorów: zachęcić uczestników spotkania do naukowej eksploracji 

obszarów, które rozwijają się, a nawet tworzą (sic!) tak szybko, że niejednokrotnie konieczna 

jest natychmiastowa reakcja badacza chcącego dokonać ich obserwacji i analiz. Opisując 

różnorodne zjawiska zachodzące współcześnie w Internecie, należy działać tu i teraz, bo 

dosłownie w ciągu chwili coś, co było modnym trendem, może stać się tylko nudnym 

wspomnieniem z przeszłości.  

Spoglądając na tytuły wystąpień uczestników Konferencji, a także tekstów zamieszczonych w 

tej publikacji, można śmiało stwierdzić, że wszyscy autorzy mają głęboką świadomość 

„ulotności” treści dostępnych w Sieci, ale także ich wyjątkowego znaczenia dla szeroko 

pojętego życia społecznego, w tym również, a może nawet przede wszystkim, dla procesów i 

przemian dokonujących się w realnej rzeczywistości. Autorzy artykułów spoglądają na 

Internet głęboko i wielowymiarowo. Analizują jego „zawartość”, przyglądając się 

konkretnym portalom, platformom mediów społecznościowych czy serwisom oferującym 

określone usługi, ale także próbują na przykład zestawiać czynione obserwacje z myślą 

filozoficzną i ujmować je w kategorie dobrze znane z innych obszarów nauk niż tylko nauki o 

mediach i komunikowaniu. 

Twórcy tekstów, mimo że w dużej większości to dopiero młodzi naukowcy, dowodzą w nich 

swego żywego zainteresowania podejmowaną tematyką. Można wręcz rzec, że już są 

ekspertami w wybranej przez siebie dziedzinie – nazwijmy ją umownie internetologią. Biorąc 

pod uwagę dynamikę rozwoju wszystkiego, co kryje się pod tym wymownym neologizmem, 
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wcale nieabsurdalne wydaje się przypuszczenie, że już wkrótce konieczne stanie się 

sformalizowanie istnienia tej lub innej nazwy dla określenia specjalizacji w tym konkretnym 

zakresie badawczym. Analizy autorów tekstów zgromadzonych w tej publikacji bez wątpienia 

znalazłyby swoje miejsce na liście ważnych opracowań szeroko pojmowanego tematu 

specyfiki komunikacji i „istnienia” w Sieci oraz zależności między światem wirtualnym i 

realnym. Aby się o tym przekonać, wystarczy zwrócić uwagę choćby  na artykuł „Internet 

jako przestrzeń sprzyjająca funkcjonowaniu kultury konwergencji” autorstwa mgr. Kamila 

Jędrasiaka, publikację mgr Aleksandry Wysokińskiej pt. „Przypadek użytkowników serwisu 

Wykop.pl jako przykład społeczności wirtualnej” czy przygotowany przez Michała Konrada 

Małka rozdział „Patologiczna konsumpcja Internetu przez młodzież”.   

Mamy nadzieję, że tom, który oddajemy w Państwa ręce, będzie wartościową i atrakcyjną 

lekturą nie tylko dla badaczy tematu, ale także dla wszystkich użytkowników Internetu 

chcących bardziej świadomie korzystać z tego najpotężniejszego medium XXI wieku i 

rozwijać umiejętność dokonywania krytycznej analizy dostępnych w nim treści i zjawisk, z 

którymi przychodzi im się mierzyć w wirtualnym świecie.  

Przyjemnej lektury!    

 

       Zespół redakcyjny w składzie: 

       dr Marta Jarosz 
       mgr Kinga Cybulska 
       mgr Tomasz Knecht 
       mgr Sylwia Konopacka-Bąk  
       mgr Kamila Kwasik 
        
        

   

 

 

 

 

Rozdział 1. Internauta - konsument 
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1.1. Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych 

dr Marlena Piekut 

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych,  
Politechnika Warszawska 
 

Streszczenie:  
W artykule omówiono zakres wykorzystania internetu do dokonywania zakupów przez 
Europejczyków, ze szczególnym uwzględnieniem Polaków. Materiał badawczy stanowiły 
dane GUS i EUROSTAT. Analizą objęto lata 2004-2013. Brytyjczycy, Niemcy i Duńczycy to 
społeczności w największym udziale korzystające z zakupów on-line. Najmniejszy udział 
korzystających z zakupów on-line odnotowano w Rumunii i Bułgarii.  
Słowa kluczowe:  
e-konsument, e-handel, e-zakupy, determinanty zakupów przez internet, Polska 
Summary:  
The aimwas to identifythe scope ofuse of the Internetto make purchasesby Europeans, with 
particular emphasis onthe Poles.The research materialcame from theCentral Statistical 
OfficedatabaseandEurostat. The analysis includedthe years 2004-2013. British,Germans 
andDanesarethe largestcommunityparticipationusing theon-lineshopping. In Romaniaand 
Bulgariawere the smallestshare ofon-lineshoppers. 
Key words: 
e-consumer e-commerce, e-shopping, determinants ofshopping on the Internet, Poland 

1. Literatura przedmiotu 

 Szybki wzrost popularności mediów interaktywnych, takich jak Sieć WWW 
spowodował adaptację ich przez szeroką rzeszę konsumentów dla różnych celów, zaczynając 
od zdobywania informacji, a na zakupach w Sieci kończąc. Rozwój Internetu doprowadził 
także do szybkiego wzrostu liczby przedsiębiorstw szukających możliwości wykorzystania go 
do komunikacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami [Tkaczyk 2010]. Internet stał się siłą 
napędową dla wielu przedsiębiorców. 

 Według danych InternetWorldStats [http] w 2014 r. z Internetu korzystało 42,3% 
ludności świata. Liderem pozostaje Ameryka Północna, gdzie z Internetu korzystało 87,7%  
mieszkańców, na drugiej pozycji uplasowała się Australia i Oceania (72,9%), a na trzeciej 
Europa (70,5%). 

 Wirtualny świat oferuje większą interaktywność w porównaniu do mediów 
tradycyjnych, interaktywność, która pozwala lepiej zaspokoić potrzeby konsumenta. 
Internauta spotyka się z opiniami innych użytkowników, bez większego trudu może znaleźć 
takie opinie, gdy planuje zakupy. Ma też możliwość wyrażenia własnej opinii na temat 
zakupionych produktów i marek, w Sieci WWW może zadać pytania. E-konsumenci są lepiej 
poinformowani od tradycyjnych nabywców, bowiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie 
mają informacje od wielu przedsiębiorców [Janoś-Kresło 2006]. 

 Konsument dzięki dostępowi do Internetu jest w stanie pracować, nawiązywać 
kontakty, bawić się, zarabiać pieniądze, jak również dokonywać zakupów. Dzięki Internetowi 
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konsument ma możliwość porównywania wielu ofert w krótkim czasie, jest on lepiej 
poinformowany od konsumenta korzystającego z tradycyjnych form. Wadą jest jednak 
przeładowanie informacjami, które niejednokrotnie doprowadza do frustracji. Obserwuje się 
rosnącą popularność Internetu jako kanału dystrybucji dla towarów i usług. Prognozy 
wskazują, że można się spodziewać dalszego wzrostu zainteresowania tego typu sprzedażą 
[Tkaczyk 2010]. 

 Celem referatu jest identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego w 
Polsce i innych krajach europejskich. Obiektem zainteresowania są indywidualni konsumenci.  

2. Metodologia badania 

 Badaniem objęto dane statystyczne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego 
oraz Eurostat. Obiektem zainteresowania było 30 krajów europejskich. 

 Jedną z użytych metod badawczych była analiza skupień metodą Warda. Metoda ta 

różni się od pozostałych metod hierarchicznych tym, że do oszacowania odległości między 

grupami wykorzystuje podejście analizy wariancji. Na początku procedury zakłada się, że 

każdy obiekt stanowi osobną grupę, następnie krokowo łączy się w grupy obiekty najbardziej 

do siebie podobne, aż do uzyskania jednej grupy zawierającej wszystkie obiekty. Metoda 

Warda uważana jest za efektywną, gdyż zapewnia homogeniczność obiektów wewnątrz 

skupień, a jednocześnie ich heterogeniczność między grupami [Ward 1963, 236-244].  

3. Wyniki badań i dyskusja 

a. E-konsument w Europie 

 Na podstawie danych Eurostat wykazano, że z każdym rokiem wzrasta udział 
konsumentów dokonujących zakupów on-line. W 2006 r. około 20% konsumentów 
dokonywało zakupów za pośrednictwem Internetu, cztery lata później blisko 26% , a w 2013 
r. już 1/3 konsumentów kupowała przez Internet.  Z każdym rokiem zmniejszają się różnice 
pomiędzy udziałem konsumentów wykorzystujących Internet do zakupów z różnych krajów 
europejskich. W 2006 r. współczynnik zmienności wynosił 106%, w 2010 r. 69%, a w 2013 
r.- 56%. Mimo zmniejszających się dysproporcji nadal występują znaczne różnice w udziale 
korzystających z zakupów on-line. Współczynnik skośności informujący, jak wyniki dla 
danej zmiennej kształtują się wokół średniej, wskazuje na prawostronną asymetrię rozkładu 
zmiennej „udział dokonujących zakupów on-line”. Niskie wartości kurtozy wskazują na dużą 
liczbę przypadków skrajnych, znacznie oddalonych od średniej. Kurtoza bowiem wskazuje, 
na ile obserwacje skoncentrowane są wokół średniej. 

 Badania pokazują [Feldy 2012, 29-30], iż rynek e-handlu wciąż się rozwija, ale nie 
następuje to równomiernie. W Europie liderami są Brytyjczycy, społeczeństwo to najwięcej 
wydaje na e-zakupy, choć w przeliczeniu na osobę zajmują trzecią pozycję. Następne pozycje 
w rankingu największych wydatków na e-zakupy zajmują Niemcy i Francuzi. Natomiast w 
przeliczeniu na osobę drugie i trzecie miejsce zajmują Duńczycy i Norwegowie. Wśród 
krajów „Piętnastki” na ostatnich pozycjach pod względem wydatków na  mieszkańca na e-
handel przeznaczały społeczności z krajów Beneluksu i Hiszpanii. Według danych Centre for 
Retail Research Polacy zajęli ostatnie miejsca pod względem wielkości wydatków na e-
zakupy, zarówno całościowe w kraju, jak i w przeliczeniu na osobę [On-line retailing…2012]. 
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Tabela 1.  Mierniki statystyczne dotyczące udziałów konsumentów dokonujących 
zakupów on-line w 30 krajach europejskich w latach 2006-2013 

 Średnia Mediana Odch.std Wsp.zmn. Skośność Kurtoza 

2006 19,63 9,50 20,88 106,4 2,190 6,86 

2007 19,23 12,00 15,38 80,0 0,601 -1,25 

2008 20,33 13,00 15,47 76,1 0,579 -1,20 

2009 23,87 17,00 17,14 71,8 0,575 -1,03 

2010 25,83 19,50 17,81 69,0 0,487 -1,17 

2011 28,57 21,50 18,44 64,6 0,476 -1,19 

2012 31,17 26,00 18,52 59,4 0,420 -1,16 

2013 33,33 27,50 18,64 55,9 0,469 -1,02 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat 

Największy udział korzystających z zakupów on-line w 2013 r. odnotowano w Wielkiej 
Brytanii (71%), Danii (65%), Niemczech (60%) i Luksemburgu (59%), a najmniejszy w 
Rumunii (5%) i Bułgarii (8%). Polscy konsumenci znaleźli się w sąsiedztwie Hiszpanów i 
Łotyszy. Około ¼ Polaków dokonuje zakupów on-line. 

Wykres 1. Udział konsumentów dokonujących zakupów on-line w krajach europejskich 
w 2013 r. 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat 

 W kolejnym kroku pogrupowano kraje europejskie ze względu na udziały osób 
dokonujących zakupów on-line w 2013 r. oraz tempo zmian tych udziałów w latach 2006-
2013.  Drzewo przecięto na wysokości 200.  
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 Wydzielono sześć grup krajów. W lewostronnej części drzewa znalazły się kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowej tworzące jedno skupienie. Prawostronna 
część drzewa objęła kraje Europy Zachodniej i Północnej tworzące dwa skupienia oraz trzy 
mniejsze skupienia obejmujące kraje z różnych stron Europy. 

Wykres 2. Dendrogram obrazujący skupienia krajów według udziałów osób 
dokonujących zakupów on-line w 2013 r. i tempo zmian tego udziału w latach 2004-2013 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat 

 W krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej tworzących I skupienie 
udział dokonujących zakupów on-line w 2013 r. wynosił od 16% w Estonii do 30% w 
Słowacji. W krajach tych zaobserwowano też relatywnie wysokie tempo wzrostu udziału osób 
korzystających z zakupów on-line.  Z roku na rok udział osób dokonujących zakupów on-line 
zwiększał się od 16,7% na Cyprze do 34,2% na Litwie. W skupieniu II znalazły się cztery 
kraje: Austria, Finlandia, Irlandia i Islandia. W grupie tej udział dokonujących zakupów przez 
Internet wynosił od 34% w Islandii do 49% w Finlandii. Udział osób korzystających z 
Internetu celem zakupu dóbr i usług zwiększał się z roku na rok od 5,4% w Islandii do 22,2%  
w Irlandii. W III skupieniu odnotowano kraje z najwyższymi odsetkami osób dokonujących 
zakupów za pośrednictwem Sieci WWW, od 55% w Niderlandach do 71% w Wielkiej 
Brytanii. W skupieniu tym zauważono także relatywnie mniejszą dynamikę wzrostu. Udział 
osób dokonujących zakupów on-line zwiększał się z roku na rok od 8,2% w Szwecji do 
14,7% w Luksemburgu. Z kolei w skupieniu IV znalazły się kraje o najmniejszych odsetkach 
osób dokonujących zakupów drogą elektroniczną, tj. w Rumunii 5% badanych, a w Bułgarii 
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8%. W krajach tych jednak zauważono względnie wysoką dynamikę wzrostu, z roku na rok 
udział dokonujących zakupów on-line zwiększał się: w Rumunii o 25,8%, a w Bułgarii o 
21,9%. W skupieniu V znalazły się Chorwacja i Francja, choć z obserwacji wynika, że Francji 
bliżej do skupienia II, a Chorwacji do I. Udział dokonujących zakupów on-line we Francji 
wynosił 44%, a w Chorwacji 19%. W ostatnim skupieniu znalazły się Belgia, Malta i Włochy, 
w których udział dokonujących zakupów w sieci WWW wynosił od 14% we Włoszech do 
38% na Malcie. Średnio z roku na rok udział dokonujących zakupy omawianą drogą 
zwiększał się o 16-18%. 

Wykres 3. Skupienia krajów europejskich ze względu na udział dokonujących zakupów 
on-line w 2013 r. oraz tempo zmian w latach 2004-2013 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat 

b. E-konsument w Polsce 

 Korzystanie z Internetu, w tym także dokonywanie zakupów on-line determinowane 
jest wielomaczynnikami, charakteryzującymi członków gospodarstw domowych. W poniższej 
analizie zostaną omówione determinanty wpływające na wykorzystanie Internetu jako 
narzędzia do dokonywania zakupów przez członków polskich gospodarstw domowych. 

 Jedną z determinant korzystania z Internetu i dokonywania za jego pomocą zakupów 
jest wiek osób. Generalnie osoby starsze rzadziej korzystają z Internetu i mniejszy ich udział 
zamawia przez Internet towary i usługi. Największe odsetki osób dokonujących zakupów 
przez Internet odnotowano w grupie wiekowej 25-34 lata – ponad 73%, a następnie 16-24 lata 
– 66%. Najmniejsze odsetki osób dokonujących zakupów przez Internet zauważono w grupie 
wiekowej 65-74 lata – ponad 6% (wykres 4). 

 

Wykres 4. Udziały Polaków dokonujących zakupów on-line według wieku respondentów 
w 2013 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na dokonywanie zakupów w Sieci WWW jest 
wykształcenie członków gospodarstwa domowego. Wraz ze wzrostem poziomu 
wykształcenia zwiększa się też udział osób zainteresowanych tego typu transakcjami. W 
przypadku osób posiadających wyższe wykształcenie odsetek dokonujących zakupów on-line 
wynosił 76%, w przypadku osób ze średnim wykształceniem 36%, a w przypadku osób 
legitymujących się niższym wykształceniem 21% (wykres 5). 

Wykres 5. Udziały Polaków dokonujących zakupów on-line według wykształcenia 
respondentów w 2013 r. 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Analiza dotycząca udziałów osób dokonujących zakupów przez internet w zależności od 
statusu zawodowego dowiodła, że (wykres 6): 
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 najchętniej zakupów on-line dokonują pracujący na własny rachunek (70%) oraz 
uczący się (67%), 

 najmniejszy odsetek dokonujących zakupów on-line wystąpił w gospodarstwach 
domowych emerytów i rencistów (15%) oraz rolników (18%). 

Wydaje się jednak, że rozwój infrastruktury informatycznej, także na obszarach wiejskich 
oraz nabycie umiejętności korzystania z Internetu powinien korzystnie przyczynić się do 
rozwoju e-handlu na terenach wiejskich.  

Wykres 6. Udziały Polaków dokonujących zakupów on-line według statusu zawodowego 
respondentów w 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Dochód rozporządzalny w gospodarstwie domowym to kolejna determinanta 
przyczyniająca się do zróżnicowania udziałów osób korzystających z zakupów on-line. Im 
większy jest dochód rozporządzalny, tym można się spodziewać większych udziałów osób w 
danej grupie dokonujących zakupów on-line. W gospodarstwach domowych z najniższymi 
dochodami rozporządzalnymi (poniżej 1716 zł) udział dokonujących zakupów on-line 
wynosił 24%, a w gospodarstwach z najwyższym poziomem dochodu (powyżej 3950 zł) – 
58% (wykres 7). 

 

 

 

 

Wykres 7. Udziały Polaków dokonujących zakupów on-line według dochodu 
rozporządzalnego w gospodarstwie domowym w 2013 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Udziały osób dokonujących zakupów on-line według wykonywanego zawodu 
kształtowały się następująco. Udział osób związanych zawodowo z technikami 
teleinformatycznymi był największy ze wszystkich wyszczególnionych typów w 
dokonywaniu zakupów drogą elektroniczną. Ponad 97% osób związanych z ICT dokonywało 
zakupów przez Internet.  Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych też relatywnie często 
dokonywali zakupów on-line. Blisko 70% pracujących na stanowiskach nierobotniczych 
deklarowało dokonywanie zakupów przez Internet. Najmniejszy odsetek kupujących przez 
Internet dotyczył pracujących na stanowiskach robotniczych – około 34% badanych (wykres 
8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 8. Udziały Polaków dokonujących zakupów on-line według rodzaju 
wykonywanego zawodu respondentów w 2013 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Miejsce zamieszkania respondentów to kolejna zmienna różnicująca dostęp do 
Internetu i zamawianie produktów i usług droga elektroniczną. Odsetek mieszkańców 
większych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) dokonujących zakupów przez Internet był 
największy, blisko 53% konsumentów dokonywało zakupów on-line. W miastach poniżej 100 
tys. mieszkańców zakupów w Sieci WWW dokonywało 42% badanych, a na wsiach najmniej 
- 34% (wykres 9). 

Wykres 9. Udziały Polaków dokonujących zakupów on-line według miejsca 
zamieszkania respondentów w 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 Ostatnim czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie w udziale osób dokonujących 
zakupów są regiony Polski. Największy odsetek osób dokonujących zakupów on-line 
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dotyczył regionu centralnego – prawie 47%, a następnie południowo-zachodniego i 
północnego – po 44%. Najmniejszy odsetek dokonujących zakupów on-line dotyczył regionu 
wschodniego – 37% (wykres 10).  

Wykres 10. Udziały Polaków dokonujących zakupów on-line według regionu lokalizacji 
gospodarstwa domowego w 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 
Analiza przeprowadzona dla 2009 r. wskazała na podobne zależności [Piekut 2011, 82-

94]. Osoby stosunkowo młodsze, z wyższym wykształceniem, uczące się, bądź pracujące na 
własny rachunek, z największymi dochodami, zamieszkujące większe miasta to grupy w 
największym zakresie dokonujące zakupów przez Internet. Natomiast osoby ze wsi, starsze, o 
najmniejszych dochodach w najmniejszym udziale dokonywały zakupów on-line. 

4. Wnioski i stwierdzenia 

 
Na podstawie przeprowadzonej analizy można skonstatować następujące stwierdzenia i 

wnioski: 
 w Europie z każdym rokiem wzrastają udziały osób dokonujących zakupów 

on-line, nadal jednak pomiędzy krajami występują znaczne dysproporcje w udziale osób 
kupujących z wykorzystaniem Sieci WWW; 

 największy udział społeczeństwa dokonującego zakupów on-line odnotowano 
wśród Brytyjczyków, Niemców, Duńczyków, Luksemburczyków, Szwedów i 
Norwegów, na drugim końcu skali znaleźli się Bułgarzy i Rumuni; 

 Polska łącznie z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzuje 
się niższym udziałem osób dokonujących zakupów on-line. W krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej odnotowano jednak relatywnie wysoką dynamikę wzrostową 
udziału osób kupujących przez Internet, co świadczy o wzroście popularności tego typu 
transakcji; 
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 dokonywanie zakupów on-line przez konsumentów uzależnione jest od wielu 
cech. W Polsce największy odsetek zainteresowanych zakupami z wykorzystaniem 
Internetu zauważono wśród osób w wieku 25-34 lat, posiadających wyższe 
wykształcenie, uczących się lub pracujących na własny rachunek, z największymi 
dochodami, związanych zawodowo z narzędziami teleinformatycznymi lub pracujących 
nierobotniczo, z największych miast, których gospodarstwa domowe zlokalizowane są 
w regionie centralnym; 

  osoby, które w najmniejszym zakresie dokonują zakupów on-line to osoby 
starsze, rolnicy, bezrobotni, z mniejszymi dochodami, robotnicy, osoby mieszkające na 
wsiach i w regionie wschodnim. Rozwój infrastruktury informatycznej oraz nabycie 
większych umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem i Internetem powinno 
doprowadzić do zwiększenia zainteresowania e-zakupami przede wszystkim przez 
osoby zamieszkujące wsie. Pomocne w tym zakresie są fundusze unijne, które 
kierowane są m.in. na szkolenia w zakresie technik teleinformatycznych.  
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1.2. Senior jako konsument i prosument Internetu 

mgr Anna Michniuk 
Wydział Studiów Edukacyjnych  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

Streszczenie: 
Jak wskazują badania, z roku na rok liczba użytkowników Internetu w wieku senioralnym 
rośnie. Eksplorując zawartość stron internetowych można zaobserwować, że pojawiają się 
wśród seniorów osoby, które są nie tylko konsumentami Internetu, ale także stają się jego 
prosumentami: prowadzą profile na portalach społecznościowych, tworzą blogi, a także 
publikują filmiki na służącym temu portalach. Celem niniejszego artykułu jest 
zaprezentowanie przykładowych aktywności prosumenckich podejmowanych przez seniorów 
w Internecie. Autorka w pracy zaprezentuje sylwetki Dziarskiego Dziadka - 93-letniego 
youtubera oraz Kiki Szaszkiewiczowej – 97-letniej blogerki. 
Słowakluczowe: 
Internet, konsument, senior, prosument 
Summary:  
According to many researches every year the number of seniors Internet users is growing. 
Studying of the content of web sites shows that there are some seniors who are not only 
consumers of the Internet, but also prosumers. They have profiles on social networks, create 
blogs, post videos, etc. The aim of this article is to present examples of these seniors. The 
author presents Dziarski Dziadek 93-year-old user of YouTube and Kika Szaszkiewicz - 97-
year-old blogger. 
Key words: 
 consumer, Internet, senior, prosumer  
 

Wstęp 

 Komputer, laptop, Internet, Facebook, YouTube, blog… to pojęcia, które coraz 
częściej pojawiają się we współczesnym świecie. Życie nie toczy się już tylko w wymiarze 
realnym. Jego duża część, a dla niektórych nawet większa, odbywa się w świecie wirtualnym. 
To w nim robimy zakupy płacąc kodem z elektronicznej karty. Tam także spędzamy czas 
wolny na przykład czytając książki w postaci e-booków. Internet i urządzenia umożliwiające 
korzystanie z niego pozwoliły nam też na wybieranie filmów i programów telewizyjnych, 
które możemy oglądać wszędzie i w każdej dogodnej dla nas porze. Również w świecie 
wirtualnym możemy pobierać naukę, rozwijać swoje zainteresowania, utrzymywać kontakty 
interpersonalne, a także poznawać nowe osoby. Internet daje wiele możliwości, jednocześnie 
w niektórych aspektach ułatwiając funkcjonowanie w społeczeństwie. Wszelkie programy 
oraz projekty mające na celu zmniejszanie poziomu wykluczenia cyfrowego są więc istotne 
dla współczesnego społeczeństwa. Niniejsze opracowanie koncentruje się na zagadnieniach 
związanych z korzystaniem z Internetu przez seniorów. Pod uwagę zostały wzięte dwa 
sposoby obecności: w sposób bierny, jako jego odbiorca, oraz w sposób aktywny – jako jego 
twórca. W kolejnych rozdziałach przedstawiono wyniki badań dotyczące korzystania z 
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Internetu przez seniorów i płynących z tego korzyści, a także przykłady seniorów, którzy 
pomimo swojego dojrzałego wieku i pochodzenia z czasów przedkomputerowych 
(zaprezentowane osoby mają prawie sto lat!) są prosumentami Internetu. 

1. Senior jako konsument Internetu 
 

Seniorzy jako przedstawiciele pokolenia, które nie wzrastało wśród komputerów i 
nowoczesnych technologii, często podlegają wykluczeniu cyfrowemu. Jego przyczyn można 
doszukiwać się najczęściej w finansach – niskie emerytury nie zachęcają do kupna sprzętu 
komputerowego i opłacania dostępu do Internetu oraz technologii, która jest zwyczajnie obca 
dla potencjalnego odbiorcy [Stuart-Hamilton 2006]. Problem stanowić może również 
niewiedza seniorów dotycząca tego, co właściwie można robić w Internecie i w jaki sposób 
może on być przydatny w codziennym życiu [Batorski, Zając 2010]. 

By jak najwięcej osób w wieku senioralnym nie było cyfrowo wykluczonych 
podmioty rządowe i pozarządowe prowadzą szereg programów przeznaczonych dla osób 
starszych. Jedną z największych akcji prowadzonych w celu podniesienia kompetencji 
związanych z użytkowaniem Internetu jest program Latarnik Polski Cyfrowej w ramach 
projektu Polski Cyfrowej Równych Szans. Program ten realizowany jest od początku listopada 
2011 roku. Powstał w ramach umowy między Ministerstwem Infrastruktury i 
„Stowarzyszenia Miasta w Internecie”. W ramach programu lokalni animatorzy, nazywani w 
projekcie latarnikami, działają w gminach i starają się edukować społeczeństwo w zakresie 
kompetencji cyfrowych [https://latarnicy.pl/, (dostęp 9.01.2015r.)]. 

Innym przykładem jest projekt Dojrz@łość w sieci prowadzony przez Koalicję 
Cyfrowego Włączenia Generacji 50+, którą założyły UPC Polska oraz Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce. Celem powstałej koalicji jest upowszechnienie korzystania z mediów 
przez osoby w wieku powyżej pięćdziesięciu lat. Na stronie Internetowej projektu można 
przeczytać, że misją twórców programu jest „Kształtowanie działań członków Koalicji i jej 
otoczenia, aby zachęcić osoby dojrzałe i stworzyć możliwości pozyskania kompetencji w 
zakresie korzystania z nowych technologii”. Koalicja w ramach prowadzonego przez siebie 
programu nagłaśnia problemy związane z wykluczeniem cyfrowym, wypracowuje i 
upowszechnia rozwiązania mające na celu rozwój kompetencji cyfrowych, zabiera głos w 
sprawie edukacji oraz dostępu do nowych technologii w Polsce [http://dojrzaloscwsieci.pl/, 
(dostęp 9.01.2015r.)]. 

Wskazując różne projekty służące dojrzałemu społeczeństwu w podniesieniu 
kompetencji cyfrowych warto również wspomnieć o Akademii e-Seniora, która swoją 
działalność rozpoczęła w 2006 roku z inicjatywy UPC Polska. Projekt w początkowym 
okresie swojego istnienia był realizowany w dziewięciu polskich miastach. Zainteresowanie 
szkoleniem w zakresie korzystania z komputerów i Internetu od początków programu było 
duże. Jak podaje pomysłodawca, na jedno miejsce zgłaszało się dziesięć osób 
[http://aplikacje.upc.pl/upc-esenior/o_akademii/, (dostęp 9.01.2015r.)]. Absolwent kursu 
przygotowanego przez Akademię e-Seniora miał znać budowę komputera oraz podstawowe 
zasady jego obsługi. Powinien także umiejętnie korzystać z poczty elektronicznej, posługiwać 
się wyszukiwarką internetową oraz komunikatorami internetowymi, oglądać telewizję i 
słuchać radio on-line, zarządzać kontem bankowym, robić zakupy, a także założyć własną 
działalność gospodarczą [http://aplikacje.upc.pl/upc-esenior/o_akademii/co_daje_kurs, 
(dostęp 9.01.2015r.)]. Aktualnie Akademia e-Seniora działa w sześćdziesięciu pięciu polskich 
miastach. Zajęcia prowadzone są przez ponad stu specjalnie do tego przygotowanych 
trenerów [http://dojrzaloscwsieci.pl/akademia-e-seniora.html, (dostęp 9.01.2015r.)]. 

Prowadzone szkolenia i kursy, a także zachęcanie do korzystania z Internetu przez 
najbliższych powoduje, że liczba internautów powyżej pięćdziesiątego piątego roku życia 
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rośnie. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Megapanel PBI oraz Gemius (za 2012 
rok), internauci powyżej 55 lat stanowią ponad dziesięć procent polskich użytkowników 
Internetu. W porównaniu z latami wcześniejszymi (a więc 2011, 2010) jest ich odpowiednio o 
sto pięćdziesiąt tysięcy i pół miliona więcej. Użytkownicy płci męskiej w analizowanym 
okresie najczęściej odwiedzali strony: dbemerytura.pl – serwisu jednego z banków dotyczący 
emerytury, bron.pl – internetowego sklepu z bronią palną i wyposażeniem survivalowym, 
prywatneoferty.com – portalu z ofertami intymnych spotkań towarzyskich. Jeśli chodzi o 
kobiety, najczęściej odwiedzały one strony Narodowego Funduszu Zdrowia, jednego z 
pośredników przy sprzedaży nieruchomości (homebroker.pl) oraz pewnego klubu 
zakupowego (limango.pl). Mężczyźni najwięcej czasu spędzili na portalu rmfon.pl. Były to 
średnio 38 godziny i  24 minuty, oraz Polskiego Radia – 32 godziny i 11 minut. Kobiety 
najdłużej przebywały na stronie udostępniającej gry on-line (kurnik.pl). Średni czas 
korzystania z wymienionej strony przez jedną kobietę wynosił 24 godziny i 30 minut. Na 
drugiej pozycji znalazł się portal umożliwiający oglądanie programów i seriali on-line 
(tvnplayer.pl). Kobiety spędzały na nim średnio 20 godzin i 20 minut 
[https://www.gemius.pl/pl/aktualnosci/2013-01-21/01, (dostęp: 9.01.2015r.)]. 

Korzystanie z Internetu przez osoby w wieku senioralnym niesie ze sobą wiele 
korzyści. W raporcie przygotowanym w ramach projektu Dojrz@łość w sieci wymienione 
zostały: 1) dostęp do informacji i wiedzy, 2) zwiększenie wiary we własne możliwości, 3) 
poprawa samopoczucia,   4) poprawa komfortu życia, 5) ułatwienie pracy, 6) zwiększenie 
poziomu porozumienia z wnukami [Olcoń-Kubicka, red. 2011, 43-48]. 

Eksplorując problem bardziej szczegółowo można zauważyć, że owe korzyści są 
zależne od wieku, w którym aktualnie znajduje się senior. Osoby nieco młodsze, do 65 roku 
życia, odnajdują zastosowanie Internetu jako pomocy przy wykonywanej przez nich pracy. 
Internet ułatwia im codzienne funkcjonowanie, a także jest źródłem wielu informacji. 
Natomiast osobom, które ukończyły 65 rok życia, Internet służy do usprawnienia i utrzymania 
kontaktu z najbliższymi i innymi osobami, co zwiększa szansę na pozbycie się uczucia 
samotności [Krzesińska 2011].  

Interesujące wnioski płyną z badań Szmigielskiej, Bąk oraz Jaszczak [2012, 348], 
które stosując wywiad ogniskowy dotyczący postaw osób w wieku senioralnym w stosunku 
do Internetu uzyskały opinie mówiące, że Internet to dla badanych: okno na świat, duża 
księgarnia, duża biblioteka, druga głowa. Oprócz wychwalania szerokich zasobów Internetu, 
pojawiały się również głosy podkreślające szybkość komunikowania się. 

2. Senior jako prosument Internetu 

W momencie, w którym senior przełamie swoje bariery związane z komputerem i 
Internetem, wejdzie w wirtualny świat, może zacząć nie tylko biernie z niego korzystać, ale 
także czynnie tworzyć. Seniorzy zaczynają poszukiwać czegoś nowego, odkrywać przed sobą 
nieznane, a także samodzielnie przygotowywać i publikować treści. W przestrzeni milionów 
stron internetowych, tysięcy profili na portalach społecznościowych możemy zaobserwować 
te, które tworzone są przez przedstawicieli pokolenia digital immigrants [Prensky 2001]. W 
publikowaniu postów, prowadzeniu profili pomagają najczęściej najbliżsi. Szczególnie można 
zauważyć tu pomoc wnuków, a więc osób, które należą do pokolenia digital natives – 
przeciwieństwa cyfrowych imigrantów. Przy ich udziale powstają piękne blogi i ciekawe 
kanały na portalach, za pośrednictwem których można publikować w Internecie amatorskie 
filmy. Tak jak przedstawiciel współczesnej młodzieży, senior może stać się blogerem, 
vlogerem, czy nawet youtuberem. Poniżej przedstawiono przykłady takich osób – seniorów, 
którzy aktywnie funkcjonują w Internecie mimo swojego zaawansowanego wieku. 
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2.1.  Senior blogerem 
Okazuje się, że przestrzeń internetowa stała się dla przedstawicieli grupy seniorów 

doskonałym miejscem do dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, 
odczuciami. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a więc babcie i dziadkowie, zakładają i 
prowadzą w Sieci swoje elektroniczne pamiętniki lub poradniki. Śledząc ich twórczość, 
można zauważyć, że robią to z różnych pobudek. Niektórzy, tak jak Albert Relski, autor bloga 
Suma lat z biegu dni, piszą, żeby podsumować swoje dotychczasowe życie (co można 
wnioskować na podstawie postu zamieszczonego 25 lipca 2013 roku 
[http://moje50.blog.onet.pl/2013/07/, (dostęp 8.01.2015r.)]. Inni, jak na przykład Irena „Kika” 
Szaszkiewiczowa, piszą bloga, by opowiedzieć historie, które w nich drzemią, w inny sposób, 
niż robili to dotychczas. „Kika” opisywała wydarzenia ze swego życia, osoby, które poznała, 
za pomocą wyszydełkowanych obrazów. Bliscy podpowiedzieli jej, że szydełko nie jest już 
tak modne jak kiedyś i poradzili by swoje myśli przelewała na elektroniczny papier. W 
prowadzeniu bloga Szaszkiewiczowej pomagał wnuk 
[http://www.szaszkiewiczowa.eu/2013/01/, (dostęp 8.01.2015r.)]. Jako, że do niedawna była 
najstarszą polską blogerką (miała 97 lat) [http://natemat.pl/51019,moje-pierwsze-100-lat-
najstarsza-polska-blogerka-pisze-o-swoim-zyciu, (dostęp 8.01.2015r.)], poniżej, jako przykład 
elektronicznego pamiętnika prowadzonego przez seniora zostanie przedstawiony właśnie jej 
blog i twórczość. 

Il. 1. Irena „Kika” Szaszkiewiczowa – jedno ze zdjęć zamieszczonych na blogu 

 
Źródło: http://www.szaszkiewiczowa.eu/wp-content/uploads/2014/08/Kika-w-szlafroku.jpg, (dostęp 9.01.2015r.) 

Blog, który prowadziła wspomniana seniorka zatytułowany jest Kika – moje 
pierwsze sto lat. Szaszkiewiczowa opowiadała na nim różne historie ze swojego życia, 
któremu do pięknego stuletniego jubileuszu zabrakło naprawdę niewiele, bo tylko trzy lata. 
„Kika” swój pierwszy post, dzięki któremu czytelnik może ją trochę poznać zamieściła 26 
stycznia 2013 roku. Można się z niego dowiedzieć między innymi, kiedy autorka bloga 
urodziła się, kto nauczył ją szydełkować, dla kogo szydełkowała [a robiła to między innymi 
dla Jana Pawła II, Jerzego Giedroycia, przyjaciół z Piwnicy pod Baranami oraz dla bliskich]. 
Blogerka tłumaczy także skąd wziął się pomysł na szydełkowanie krajobrazów oraz portretów 
[http://www.szaszkiewiczowa.eu/2013/01/, (dostęp 8.01.2015r.)].  
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Szaszkiewiczowa na swoim blogu opowiadała również o swoich losach na emigracji, 
o tym, jak dostała się do Norwegii. W styczniu 1969 roku, kiedy miała pięćdziesiąt dwa lata, 
jeden z jej przyjaciół z Krakowa, Norweg, wysłał jej zaproszenie do swojego kraju i kupił 
bilet na statek. Blogerka pojechała tam, by poprawić sytuację materialną rodziny. Miała 
zostać 2-3 lata, tymczasem jej pobyt w Norwegii wydłużył się do czterdziestu lat 
[http://www.szaszkiewiczowa.eu/norwegia-o-co-pytalam-najwyzszego/, (dostęp 
8.01.2015r.)]. 

W elektronicznym pamiętniku blogerki nie brakuje także wpisów dotyczących 
rodziny. Jednym z przykładów odnoszących się do familii „Kiki” jest wpis zatytułowany 
Burzliwe dzieciństwo Adama Wincentego Sz. Przedstawiony w nim został najmłodszy 
prawnuczek blogerki – Adaś. „Kika” zastanawia się, jakie cechy Szaszkiewiczów przejmie 
chłopiec. Autorka w poście poruszyła także historię swojego rodu, wyjaśnia genezę herbu. 
Przybliżyła również sylwetki członków rodziny męża – Józefa Szaszkiewicza i Margaret 
(Peggy), z domu Crosby, Michałowskiej [http://www.szaszkiewiczowa.eu/burzliwe-
dziedzictwo-adama-wincetego-sz/,(dostęp 9.01.2015r.)]. 

Warto zauważyć, że wiele z tekstów publikowanych na blogu autorka ilustrowała - 
zamieszczała skany zdjęć tego, o czym pisze. Pojawiały się więc fotografie rodziny, listy i 
pocztówki od znajomych, szkice. Szaszkiewiczowa nie zapomniała także o swoich 
„namalowanych szydełkiem” obrazach. Na blogu jest na nie specjalne miejsce – galeria, w 
której czytelnik bloga może zobaczyć między innymi Nosiwodę w Czudcu, Portret Very, 
Trzech Króli, a także wiele innych prac [http://www.szaszkiewiczowa.eu/galeria-2/, (dostęp 
9.01.2015r.)]. 

Nie sposób przytoczyć wszystkich postów, które zamieściła na swoim blogu „Kika” 
Szaszkiewiczowa. Niewątpliwe można z nich dowiedzieć się wiele, poznać historię, tradycję, 
kulturę, nie tylko rodziny Szaszkiewiczów, ale również innych ówcześnie żyjących osób. 
Blog Kika – moje pierwsze sto lat spotkał się z wieloma pozytywnymi komentarzami ze 
strony internautów. Od początku istnienia tego elektronicznego pamiętnika czytelnicy 
doceniają historie publikowane przez autorkę za ich niezwykły język, wspaniałe poczucie 
humoru i dystans do świata oraz siebie. Przykładowe pozytywne komentarze brzmią 
następująco: Promyczek, 13.03.2013: „Jakie to szczęście znaleźć Pani blog. Będę czytać, 
czytać, czytać… Już uwielbiam, a za mną dopiero kilka zdań. Pozdrawiam ciepło.”, 
aguska789, 12.03.2013: „Niesamowity blog! Na pewno będę tu często zaglądać! Uwielbiam 
takie historie! Uwielbiam też stare czarno- białe fotografie! Dziś wszystkie gdzieś giną na 
dyskach komputerów:[ Pozdrawiam, Agnieszka.”, Ala, 1.03.2013: „gratuluję poczucia 
humoru i optymizmu! uśmiałam się do łez nad Pani opowieścią o „czterech żonach”… co do 
szydełka to całkiem nie wyszlo z mody… znalazłam calkiem ładny aczkolwiek 
skomplikowany wzór na buzkę w „ananasy” – wart wykorzytsania;duzo zdrowia zyczę z 
okazji nadchodzących urodzinpozdrawiam serdecznie.”, dorka DOO, 30.01.2014: „Znalazłam 
Pani bloga i cieszę się , że będę mogła czytać to co jest Tu napisane.Wreszcie natrafiłam na 
blog który zawiera „życie” wpisane. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję:]” 
[http://www.szaszkiewiczowa.eu/szydelkiem-malowane/#comments, (dostęp 8.01.2015r.)]. 

Niestety, czytelnicy postów „Kiki” od sierpnia 2014 roku nie będą mieli szansy 
poznać kolejnych opowieści blogerki. O śmierci autorki czytelników bloga powiadomiła 
rodzina Szaszkiewiczowej. 12 sierpnia 2014 roku zamieścili oni wpis zatytułowany Niestety… 
W kolejnych dniach podano informację o terminie i miejscu pogrzebu, nie zabrakło także 
podziękowań dla wszystkich, którzy byli przy „Kice”[http://www.szaszkiewiczowa.eu/, 
(dostęp 10.01.2015r.)]. Choć najstarszej blogerki już nie ma, treści, które 
przekazywała,zostały. Dzięki Internetowi intrygujące historie z jej życia mogli poznać nie 
tylko członkowie rodziny, ale również inne osoby, które z zaciekawieniem zaczytywały się w 
tekstach publikowanych na blogu. 
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2.2. Senior YouTuberem 
Seniorzy nie tylko blogują i postują. W Internecie można znaleźć również przykłady 

seniorów, którzy publikują filmy. Przykładem, tzw. youtubera, którego należy 
zakwalifikować do grupy seniorów, jest dziewięćdziesięciotrzyletni Antoni Huczyński, znany 
środowisku internetowemu jako „Dziarski Dziadek”. Huczyński w Internecie promuje 
aktywny tryb życia. Przygodę z intensywnymi sportowymi treningami rozpoczął w wieku 78 
lat. Ćwiczy codziennie, w lesie. Ma przygotowanych dziesięć cykli ćwiczeń, które powtarza 
cztery razy. Pogoda nie ma dla niego znaczenia – kiedy pada deszcz, ćwiczy w domu, w 
śnieżne dni wybiera nordic walking. Pomysł na publikowanie w sieci i zachęcanie 
internautów do podejmowania aktywności fizycznej przyszedł od wnuka, który po otrzymaniu 
akceptacji idei przez dziadka zajął się tworzeniem i umieszczaniem filmów Huczyńskiego w 
sieci [za: rozmowa w Dzień Dobry TVN,  http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/dziarski-
dziadek-ma-92-lata-i-energie-18-latka-tak-cwiczy,144880.html, (dostęp 8.01.2015r.)]. 

Il. 2. Dziarski Dziadek – zrzut ekranu. 

 
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=zVO2ZEpR6P8, (dostęp 9.01.2015r.) 

Dziarski Dziadek prowadzi kanał na największym portalu służącym do publikowania 
w sieci – YouTube. Można znaleźć go pod loginem Sposoby dziadka na długowieczność. 
Huczyński zamieścił tam od początku istnienia kanału (grudzień 2013), trzynaście filmików. 
Co prawda najdłuższy z nich trwa prawie półtorej godziny, ale jest to zapis spotkania 
Dziarskiego Dziadka w sieci z internautami, zatytułowany -  Jak żyć 100 lat w zdrowiu. 
[https://www.youtube.com/watch?v=WHML_2xipWg, (dostęp 8.01.2015r.)]. Pozostałe 
filmiki trwają około pięciu minut. 

Z treści, które Huczyński zamieszcza w Sieci, poznać można sekrety Dziarskiego 
Dziadka na długowieczność, a są to ćwiczenia, dieta i krioterapia. W pierwszym 
zamieszczonym filmiku Antoni Huczyński przedstawia się i pokazuje swój indywidualnie 
przygotowany zestaw ćwiczeń. Zaczyna od ruchów głowy, następnie skupia się na krążeniu 
oczami, pompkach, przysiadach, ćwiczeniach na kręgosłup przy użycia drąga, skłonach 
tułowia, krążeniu i wymachach ramion. Po zakończeniu ćwiczeń Dziarski Dziadek pokonuje 
na rowerze kilkukilometrową trasę wokoło lasu. Jak już wspomniano wyżej, ćwiczy 
codziennie [https://www.youtube.com/watch?v=zVO2ZEpR6P8, (dostęp 8.01.2015r.)]. 

Ponadto, w ramach kanału internauci mogą obserwować jak Huczyński uczy się pisać 
na komputerze, co stanowiło istotny etap przygotowań do napisania swojej książki. Z pomocą 
wnuka poznaje ułożenie klawiatury i najważniejsze skróty klawiaturowe. 
[https://www.youtube.com/watch?v=0w7bmj3bjbs, (dostęp 8.01.2015r.)]. Okazuje się, że 
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posługiwanie się komputerem, nawet dla seniorów, którzy są przedstawicielami pokolenia 
digital immigrants, wcale nie musi być trudne. Na innym filmiku można zobaczyć jak 
Dziarski Dziadek „buszuje po Internecie”. W mini produkcji zatytułowanej „Pierwsze kroki 
dziadka w Internecie” widz zobaczy jak Dziarski Dziadek podziwia swój profil na portalu 
społecznościowym Facebook, oraz kanał na YouTube. Huczyński odpowiada także na 
komentarze zamieszczane przez internautów na jego stronach. Nie brakuje wśród nich 
okrzyków zachwytu publiczności [więcej: 
https://www.youtube.com/watch?v=XEOw2dEcCEg, (dostęp 8.01.2014r.)].  

Dziarski Dziadek nie jest jeszcze tak popularny jak Ewa Chodakowska i jej pomysł na 
trening, który stosują już tysiące Polek [czego efekty można zobaczyć na fanpage’u 
Chodakowskiej - https://www.facebook.com/chodakowskaewa?fref=ts], ale również i on 
spotyka się z wieloma pozytywnymi komentarzami. Jedna z internautek, użytkowniczka 
portalu YouTube, napisała: „Gratuluję wspaniałego dziadka! Jest inspiracją również dla nas 
młodych, by cały czas ćwiczyć i zachować zdrowy styl życia, a na starość nadal czuć sie 
dobrze!”, inna: „Pan Antoni mobilizuje lepiej niż Chodakowska.”, a jeszcze inna: „Jest Pan 
super naprawdę :) aż zatęskniłam za moim dziadkiem...ludzie doceniajcie swoich dziadków i 
babcie :) pozdrowienia”. Nie brakuje też komentarzy od mężczyzn: „Chciałem tylko jedno - 
same ćwiczenia to wyczyn w tym wieku (dynamika ruchu rąk przy krążeniach ramion - :O), 
ale jak dołożymy do tego jazdę na rowerze w tym wieku (!!!!) - jestem pełen podziwu dla 
kondycji psychicznej i fizycznej. Szacunek dla Pana. Chapeau bas!” 
[https://www.youtube.com/watch?v=zVO2ZEpR6P8, (dostęp 8.01.2015r.)]. 

Pierwszy opublikowany przez Dziarskiego Dziadka filmik obejrzało do tej pory 
(styczeń 2015) prawie pół miliona osób. Duża liczba odsłon tej produkcji zachęciła 
Huczyńskiego i jego wnuka do napisania książki, która już jest w sprzedaży. W książce, pt. 
Dziarski Dziadek. Mój sposób na długowieczność Huczyński opisuje historię swego życia 
oraz przedstawia pomysły na aktywne i zdrowe funkcjonowanie. 

Oprócz kanału na YouTube i książki, Dziarski Dziadek podjął również aktywność na 
portalu społecznościowym. Jego fanpage prowadzony jest na Facebook’u - 
https://www.facebook.com/pages/Dziarski-Dziadek/274939646028197?fref=ts. Profil 
polubiło już [stan na 25.08.2015] prawie 4,5 tysiąca osób.  

Podsumowanie 

Aktywność w Internecie przynosi osobom w wieku senioralnym wiele korzyści. 
Seniorzy mogą szybciej i wygodniej załatwić wiele spraw, np. urzędowych, czy związanych z 
kupnem pożądanego produktu. Mogą również poszerzać swoje pasje i wiedzę z zakresu wielu 
tematów. Mogą także szybko i sprawnie komunikować się z innymi, np. z rodziną czy 
bliskimi, którzy przebywają w innymi mieście lub nawet w innym kraju. Co więcej, Internet 
pozwala seniorom na pozbycie się poczucia osamotnienia. Może być miejscem, w którym 
senior pozna inne osoby o podobnych zainteresowaniach. Internauci w wieku senioralnym 
coraz częściej korzystają z elektronicznych kont bankowych. 

Są również tacy seniorzy, którzy w swojej aktywności Internetowej idą krok, a nawet 
kilka kroków dalej. Nie są oni już tylko konsumentami Internetu, a więc nie tylko słuchają 
radioon-line, oglądają programy telewizyjne, filmy i seriale w Sieci, czytają elektroniczne 
książki, surfują po stronach Internetowych. Niektórzy seniorzy stają się w pełni prosumentami 
Internetu. Irena „Kika” Szaszkiewiczowa oraz Antonii Huczyński są doskonałymi 
przykładami na to, że senior też może, i to bardzo efektywnie, zaistnieć w Sieci, a jego 
działalność często spotyka się z dużą aprobatą ze strony internautów, nie tylko tych 
najstarszych. 
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1.3. Prospołeczny i proekologiczny przekaz internetowy a transformacja 

zwyczajów konsumenckich 

 

Marta Dróżdż, Luiza Skrobich 

Politechnika Częstochowska 
 

Streszczenie: Internet to jedno z najczęściej stosowanych środków masowego przekazu, 
który wykorzystywany jest w celach promowania pożądanych społecznie zachowań 
konsumenckich, które z czasem przekształcają się w ich zwyczaje. Współczesne 
przedsiębiorstwa i organizacje non profit,obserwując nasilające się problemy społeczne oraz 
liczne zagrożenia ekologiczne, częściej i z większym zaangażowaniem podejmują inicjatywę 
zbudowania lepszej teraźniejszości i przyszłości. Nie mniej ważna jest postawa 
konsumentów, która w ogromnym stopniu wpływa na wybór strategii i decyzje organizacji. 
Słowa kluczowe: przekaz internetowy, zwyczaje konsumenckie, społeczna odpowiedzialność 
biznesu (CSR) 
Summary: The Internet is one of the most widely used media, which is used for the purposes 
of promoting socially desirable consumer behavior, which later transformed into their habits. 
Modern companies and non–profit organizations, observing the increasing social problems 
and numerous environmental hazards, often and with greater commitment to take the initiative 
to build a better present and future. No less important is the attitude of consumers, which 
greatly influences the choice of strategies and decisions of the organization. 
Keywords: Internet transmission, consumer habits, corporate social responsibility (CSR) 
 

 Wstęp 
 

Konsument XXI wieku to konsument odważny, świadomy siebie i swoich potrzeb,ciekawy 
nowości i wymagający [Żółtek 2009]. Związane jest to z erą informatyzacji, dzięki której 
mamy coraz większy dostęp do poszukiwanych wiadomości w znacznie krótszym czasie. 
Internet, który jest kluczowym elementem przyczyniającym się do poszerzenia zasobów 
informacji, szybkości jej przepływu, a także wzrostu świadomości jego użytkowników, staje 
się z roku na rok coraz popularniejszy. Jeszcze częściej niż kiedykolwiek wcześniej, sięgamy 
do zasobów Sieci w celu znalezienia opinii na temat konkretnych produktów, czy też 
zwyczajnej międzyludzkiej wymiany informacji. 

Konsument XXI wieku jest więc osobą, która posiada wiedzę oraz na jej podstawie 
obserwuje i ocenia otoczenie. Wzrost świadomości konsumentów wywołuje presję na 
przedsiębiorstwach, wymuszając zwracanie większej uwagi na społeczny i ekologiczny 
wymiar ich działalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów 
przedsiębiorstwa, z własnej inicjatywy, angażują się w różnego rodzaju prospołeczną i 
proekologiczną działalność, która w bardziej zaawansowanym stadium staje się kierunkiem 
ich długofalowej strategii działania. Działając w ten sposób pragną zyskiwać lojalnych 
klientów.  

Jedną z najpopularniejszych obecnie strategii przedsiębiorstw, która bazuje na wyżej 
wymienionych założeniach, jest CSR (z ang. Corporate Social Responsibility – społeczna 
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odpowiedzialność biznesu). Uznawana jest za sposób na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej 
oraz możliwość dokonania pozytywnych zmian w otaczającym nas świecie.  

 
1.  Rola Internetu jako źródła informacji 
 

Współcześnie używa się Internetu zarówno w pracy, podczas nauki, jak i w czasie 
wolnym, w różnorodnych celach – biznesowych, informacyjnych, rozrywkowych czy też 
towarzyskich. Jest on wyjątkowo przydatny przy pozyskiwaniu informacji, pogłębianiu 
wiedzy, rozwijaniu zainteresowań i pasji, a także prostym i szybkim komunikowaniu się. Daje 
również możliwość zaoszczędzenia czasu [Adamczyk i Dworzycki 2010]. 

Internet jest siecią komputerową, łączącą dziesiątki milionów użytkowników w ponad 160 
krajach. Jego użytkownicy pochodzą ze wszystkich kultur, środowisk i grup wiekowych. 
Rozmiar Internetu jest niewyobrażalny [Parechuda 2003, 61–63]. Istotne jest to, że Internet z 
roku na rok staje się coraz popularniejszy. Według danych z 2002 roku, korzystało z niego 
jedynie 17% Polaków, obecnie wyniki są szacowane już na ponad 60% [Komunikat z 
badańCBOS 2014, 3–5] [rysunek 1]. 

Rysunek 1: Procent osób korzystających z Internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie:[Komunikat z badań CBOS, Internauci 2014, 2014, s. 3–5]. 

 
Jasnym więc staje się, że przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują potencjał Internetu 

w celu wypromowania pewnych, istotnych dla siebie informacji oraz, w późniejszej 
perspektywie, uzyskania dwukierunkowości przekazu, relacji z klientami. Przedsiębiorstwa 
oraz wszelkiego rodzaju organizacje, również non profit, tworzą własne strony internetowe, 
reklamy, profile na coraz popularniejszych portalach społecznościowych. Podejmowanie tego 
typu działań ma na celu rozpropagowanie  przygotowanych informacji. Nie bez przyczyny 
mówi się, że, gdy coś zostanie „wrzucone” raz do Sieci, pozostanie w niej na zawsze. Internet 
to nieograniczona przestrzeń.  

Niestety, komunikaty zamieszczane przez przedsiębiorstwa charakteryzują się różnym 
stopniem odzwierciedlenia w rzeczywistości oraz wiarygodności. Nie dziwi więc postawa 
ujawniana w wielu badaniach przez respondentów, wykazujących niskie zaufanie do 
przestrzeni internetowej. Jednak pomimo pewnej niewiary w tę globalną Sieć, jesteśmy 
społeczeństwem informacyjnym i to właśnie Internet stanowi główne źródło pozyskiwanych 
przez nas danych [Komunikat z badańCBOS2014]. 

Można zauważyć, że marketing internetowy przez ostatnie lata nabiera coraz bardziej 
multimedialnej formy. Jest to już nie tylko reklama ukazująca nowy produkt czy informację, 
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Innym przykładem jest portal Polska Zielona Sieć [rysunek 3]. 

Rysunek 3: Strona internetowa Zielona Sieć. 
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wyłącznie parametry produktu, istotna staje się również korzyść z przekazu, jaki niesie on za 
sobą. Portale internetowe, takie jak wspomniana wcześniej Zielona Brama czy ekonsument.pl, 
widząc problemy ekologiczne i społeczne, wyszły naprzeciw zagrożeniom tworząc na swoich 
łamach takie akcje jak np. „Przewodnik po zrównoważonych Świętach”. Zachęca on  
konsumentów do bardziej przemyślanych zakupów i do zmiany niektórych z ich zachowań 
poprzez zwiększenie świadomości konsumentów oraz zwrócenieich uwagi na to, jak bardzo 
nie zawsze przemyślane zakupy wpływają na środowisko. Wskazuje również sposoby na 
podejmowanie zachowań korzystnych dla otoczenia, m.in. zachęcającdo recyklingu.   

 
2. Prospołeczny i proekologiczny przekaz w środowisku Internetowym 
 

W ogólnym rozumieniu przekaz społeczny jest to komunikat dotyczący problemów           
o dużym znaczeniu dla ogółu społeczeństwa, natomiast przekaz ekologiczny wskazuje 
sposoby prowadzenia działalności (życia) z poszanowaniem środowiska naturalnego               
i racjonalnego wykorzystania jego zasobów. Przekazy te mają za zadanie ukształtowanie 
społeczeństwa prospołecznego i proekologicznego, które w swych działaniach będzie 
przestrzegać norm gwarantujących właściwie jego funkcjonowanie także w przyszłości. 
Społeczne i ekologiczne przekazy zaczęły pojawiać się już kilkadziesiąt lat temu i dotyczyły 
zazwyczaj problemów ówczesnych pokoleń. Początkowo ograniczały się do zwrócenia uwagi 
ludności na nieprzestrzeganie norm etycznych przez duże przedsiębiorstwa oraz                        
do prób wyrobienia powszechnej opinii dotyczącej instytucji nie spełniających postulowanych 
wymogów. Były to informacje o łamaniu praw człowieka, np.zatrudnianiu dzieci , a także     o 
zanieczyszczaniu środowiska przez wielkie korporacje takie jak np. Zara, Carrefour, H&M 
[MEDIA PLANET 2009, 4–5]. Przedsiębiorstwa, których działania zostały ujawnione przez 
organizacje lub dziennikarzy śledczych, bardzo szybko zauważyły, jaką potęgą jest szybki 
przepływ informacji, a także jak istotna jest działalność zgodnie z normami etycznymi. 
Przyczyniło się to do stworzenia i wdrażania nowych koncepcji zarządzania 
przedsiębiorstwem, w tym Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wyróżnia się ona 
realizowaniem celów wykraczających poza uzyskanie wymiernych korzyści finansowych 
[Szczupaczyńska 2010, 1–2], wskazuje nową rolę przedsiębiorstw w społeczeństwie. 
Owocem jej wdrożenia są m.in. przekazy kreowane przez przedsiębiorstwa, przyjmujące 
formę prospołeczną i proekologiczną. Skierowanie tego typu komunikatów do potencjalnych 
klientów pozwala zyskać ich zaufanie. Przekazy prospołeczne i proekologicznestały się 
swoistą formą „promocji” przedsiębiorstw. W ramach zarządzania organizacją w duchu CSR 
przedsiębiorstwa wspierają akcje społeczne, prowadzą swoją działalność bardziej 
ekologicznie, jak również informują o podjętych inicjatywach potencjalnych oraz obecnych 
klientów,  a co za tym idzie, zachęcają odbiorców do włączania się w nie.  

Warto poświęcićnieco więcej uwagi pojęciu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 
Odpowiedzialny biznes jest definiowany jako długotrwały proces zarządzania strategicznego, 
którego głównym aspektem jest pozyskiwanie zaufania otoczenia firmy, a także zwrócenie 
uwagi napotrzeby konsumentów oraz polepszenie relacji ze swoimi interesariuszami, zarówno 
pracownikami, dostawcami i partnerami, jak również klientami i kontrahentami [Bielińska]. 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest również odpowiedzią na współczesne warunki 
społeczno – ekonomiczne, w których funkcjonują firmy. CSR w takim rozumieniu jest 
wpisany w rozwijającą się gospodarkę opartą na wiedzy. W powyższym ujęciu 
najważniejszym kapitałem firmy są zasoby ludzkie oraz zasoby kompetencji pracowników, 
wiedza, która pozwala na rozwój przedsiębiorstwa. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest 
więc strategią zarządzania, która w sposób efektywny i właściwy dla specyfiki działań 
biznesowych konkretnej firmy wykorzystuje jej kapitał pozafinansowy i w umiejętny sposób 
nim zarządza w przestrzeni społecznej, aby generować zysk finansowy i niefinansowy. Każda 
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firma, która wykorzystuje strategię CSR, dostrzega ogromny potencjał i znaczenie kapitału 
ludzkiego oraz wiedzy, którą dysponuje w osobach swoich pracowników. Społeczne 
zaangażowanie przedsiębiorstw powoduje, że także i my zaczynamy dostrzegać coraz więcej 
takich możliwości  w swoim środowisku.  

Według raportu Groupon Polska „Społeczne Zaangażowanie Polaków”, będącego 
wynikiem badania przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca 2013 rokuna 
reprezentatywnej grupie 500 użytkowników Internetu w wieku 18–60 lat [TNS Polska                 
dla Groupon Polska 2013, 4]: 
 36% polubiło inicjatywę na jej profilu, 
 35% podpisało w Internecie petycję. 

Warto również wspomnieć o dających się zauważyć zależnościach, jak chociażby wpływ 
wykształcenia na postawę społeczną. Z przytaczanych powyżej badań wynika, że im ludzie         
są lepiej wykształceni, tym rzadziej zachowują bierność w Internecie: żadnych aktywności nie 
podejmuje niemal 40% osób z wykształceniem podstawowym, ale już tylko                                
10%z wykształceniem wyższym.  

Nie jest również zaskoczeniem, że osoby młodsze, czyli w przedziale wiekowym między 
18 a 25 lat, częściej korzystają z narzędzi dostępnych przez portale społecznościowe typu 
Facebook [TNS Polska dla Groupon Polska 2013, 16]: 
 46% udostępnia znajomym informacje o akcjach społecznych, 
 47% „lubi” inicjatywy na ich profilach. 

Aktywności promowane przez współczesne przedsiębiorstwa takie jak na przykład 
Danone, prowadzący od kilku lat akcję „Podziel się posiłkiem”, mającą na celu 
przeciwdziałaniu  niedożywianiu dzieci w ich środowisku, są coraz bardziej popularne                           
w Sieci. Wykorzystują one różne formy komunikacji, nie tylko własne strony internetowe, ale 
także fanpage i wydarzenia na popularnych portalach społecznościowych.  

Świadomi konsumenci mają zatem coraz szerszy wybór, bowiem przedsiębiorstwa 
prześcigają się obecnie w tworzeniu swojej marki jako odpowiedzialnej społecznie                  
i ekologicznie. Naprzeciw temu trendowi wychodzi portal „Dobre Zakupy”, pierwszy w 
Polsce internetowy przewodnik dla konsumentów zawierający ranking bardziej przyjaznych 
środowisku i odpowiedzialnych społecznie firm i marek. To podręczna podpowiedź, która 
ułatwia codzienne wybory zakupowe, dzięki uwzględnieniu w zestawieniu globalnych i 
lokalnych marek. Ocena przedsiębiorstw została przeprowadzona w dwóch podstawowych 
kategoriach: ekologii i odpowiedzialności społecznej. Kategoria „ekologia” dotyczy wpływu 
na środowisko, używanych surowców, technik produkcji, zarządzania środowiskiem, 
zastosowanego opakowania oraz wielkości śladu węglowego. Kategoria „odpowiedzialność 
społeczna” obejmuje trzy obszary: standardy pracy na przestrzeni całego łańcucha dostaw, 
ekonomię społeczną oraz przejrzystość [Bojadżijewa 2006]. Zebranie niezbędnych danych      
i ich popularyzację zdecydowanie ułatwiają możliwości specyficzne dla Internetu. Pozytywny 
wpływ Sieci na zaangażowanie społeczeństwa w sprawy ważne zauważają sami Polacy. 
Dowodem na to są dane z raportuz badania „Społeczne Zaangażowanie Polaków”, w którym 
aż 92% ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej na pytanie, czy ich zdaniem Internet 
ułatwia angażowanie się w sprawy społeczne [rysunek 4].  

 

 

 

 

Rysunek 4: Odpowiedź na pytanie, czy Internet ułatwia angażowanie się w sprawy 
społeczne. 



VI Konferencja Młodych Naukowców z

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie: 

 

Internet nie jest więc 
wykorzystany, może mieć zauważalny

 
3. Zachowania klientów jako odzwierciedlenie poziomu dojrzałości i odpowiedzialności 
społeczeństwa 
 

Konsument byłby zdolny do przetrwania, gdyby nie istniała większość z funkcjonujących 
obecnie  przedsiębiorstw (inna byłaby 
przedsiębiorstwo nie przetrwa bez klientów
bezrefleksyjnej konsumpcji zagraża takim czynnikom społecznym i ekologicznym, które 
warunkują przetrwanie obecnych

Postawa określona jako konsumpcjonizm doprowadziła 
zasobów,  jakbyśmy dysponowali nie jedną, a trzema takimi planetami 
2009]. Uświadomienie sobie tych faktów i zależności przez współczesnych konsumentów 
skutkuje wyznaczaniem zupełnie nowych trendów zachowań, a w konsekwencji zwyczajów 
konsumenckich.  

Społeczeństwo konsumpcyjne dąży do zaspokojenia swoich potrzeb obierając przy tym 
krótkowzroczną perspektywę. Główne przesłanki, jakimi kierują 
swoich wyborach zakupowych, przedstawia rysunek 5.

Rysunek 5: Główne przesłanki kierujące wyborami konsumenckimi w Polsce.
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zauważalny wpływ na zmianę zachowań konsumentów. 

. Zachowania klientów jako odzwierciedlenie poziomu dojrzałości i odpowiedzialności 

Konsument byłby zdolny do przetrwania, gdyby nie istniała większość z funkcjonujących 
orstw (inna byłaby jedynie jakość jego życia),

orstwo nie przetrwa bez klientów. Z drugiej strony wybór nadmiernej, 
bezrefleksyjnej konsumpcji zagraża takim czynnikom społecznym i ekologicznym, które 
warunkują przetrwanie obecnych i przyszłych pokoleń [Fundacja LOHAS]

Postawa określona jako konsumpcjonizm doprowadziła do zużywania tylu
zasobów,  jakbyśmy dysponowali nie jedną, a trzema takimi planetami jak Ziemia 

sobie tych faktów i zależności przez współczesnych konsumentów 
skutkuje wyznaczaniem zupełnie nowych trendów zachowań, a w konsekwencji zwyczajów 

Społeczeństwo konsumpcyjne dąży do zaspokojenia swoich potrzeb obierając przy tym 
ą perspektywę. Główne przesłanki, jakimi kierują się polscy 

swoich wyborach zakupowych, przedstawia rysunek 5. 

Rysunek 5: Główne przesłanki kierujące wyborami konsumenckimi w Polsce.
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tylko masowym medium informacyjnym, ale, umiejętnie 
wpływ na zmianę zachowań konsumentów.  

. Zachowania klientów jako odzwierciedlenie poziomu dojrzałości i odpowiedzialności 

Konsument byłby zdolny do przetrwania, gdyby nie istniała większość z funkcjonujących 
), natomiast żadne 

Z drugiej strony wybór nadmiernej, 
bezrefleksyjnej konsumpcji zagraża takim czynnikom społecznym i ekologicznym, które 
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zużywania tylu produktów i 

jak Ziemia [Szumniak, 
sobie tych faktów i zależności przez współczesnych konsumentów 

skutkuje wyznaczaniem zupełnie nowych trendów zachowań, a w konsekwencji zwyczajów 
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Rysunek 5: Główne przesłanki kierujące wyborami konsumenckimi w Polsce. 
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 skuteczna promocja sprzedaży, 
 znane marki,  
 nieumiejętność wyboru produktów rzeczywiście niezbędnych, 
 nagminne spędzanie czasu w centrach handlowych.  

Z powyższej analizy można wysnuć wniosek, że w dużej mierze to przedsiębiorstwa 
kształtują style konsumpcji. Są to, niestety, często nieodpowiedzialne praktyki, nastawione  
głownie na maksymalizację własnego zysku. Takiej sytuacji prawdopodobnie sprzyja 
bierność konsumentów w Polsce. Są jeszcze mało widoczni, rzadko zrzeszeni w większe 
grupy, pozwalające na długookresowe i upowszechnione działania. Konieczne jest stworzenie 
świadomego i wymagającego społeczeństwa, które niejako „wymusi” ponoszenie 
odpowiedzialności ze strony organizacji za swoje działania. Aktualnie wiele z nich balansuje 
na linii ryzyka, skupiając się na ukrywaniu złych praktyk i tworzeniu „próżnego” marketingu.   

Na szczęście postawy obywatelskie wśród Polaków systematycznie rosną, co przejawia się 
chociażby w liczbie organizowanych protestów, pisanych petycji itd. W perspektywie 
następnych lat może okazać się, że polskie przedsiębiorstwa, podobnie jak te w krajach 
rozwiniętych, będą musiały stawić czoła swoim odpowiedzialnym interesariuszom,                         
a szczególnie konsumentom [Karwacka 2012, 66–67]. Można wyróżnić szereg czynników, 
które przyczyniają się do transformacji zachowań konsumenckich [tabela 1].  

Tabela 1: Czynniki przyczyniające się do transformacji zachowań konsumenckich. 

czynnik opis 

demokracja, rozwój 

społeczeństwa 

obywatelskiego oraz 

społeczeństwa 

informacyjnego 

rośnie szeroko rozumiana świadomość odpowiedzialności oraz siła 

oddziaływania społeczeństwa, a w związku z tym siła i zasięg ruchów 

ekologicznych, obrońców praw człowieka itp. Ich działania są 

dodatkowo wzmocnione szybkim 

obiegiem i łatwiejszym dostępem do informacji [głównie poprzez 

Internet] 

globalizacja 

pomimo wielu pozytywnych skutków, globalizacja przyczynia się także 
do nasilenia takich problemów jak: ubóstwo, nierówność, bezrobocie, 
konsumpcjonizm. W związku z tym rozpowszechnia się przekonanie, 
że korporacje transnarodowe, które najbardziej korzystają z zasobów 
światowych, powinny ponosić odpowiedzialność za swoją działalność 
poprzez zmniejszanie negatywnego wpływu oraz zwiększanie własnej 

inicjatywy w zrównoważony rozwój 

degradacja środowiska 

przyrodniczego, 

katastrofy ekologiczne 

wiadomości o pogarszającym się stanie środowiska naturalnego oraz 

występowanie katastrof ekologicznych, które spowodowane są 

działalnością przedsiębiorstw bardzo mocno wpłynęły na świadomość, 

że zmiany zachowań konsumenckich, które wpłyną na 

przedsiębiorstwa, są nieuniknione 

rozwój nauki o 

zarządzaniu 

rozwój ten przyczynia się do powstawania takich koncepcji jak np. 

CSR.Organizacje, które wdrażają taką koncepcję do swojej strategii, 

zdobywają przewagę konkurencyjną [poprzez np. lepszą reputację czy 

wizerunek firmy]. „Przyciągają” one klientów, którym do tej pory 

brakowało świadomości lub odpowiedniego impulsu do wartościowych 

zachowań konsumenckich 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Mazur–Wierzbicka, 2012, s. 10–12]. 

Te przedsiębiorstwa, które świadomie i dobrowolnie nie będą wdrażać koncepcji 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu do swoich strategii, mogą, w niedalekiej przyszłości, 
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zacząć odczuwać realne zagrożenie. Natomiast organizacje, które zdecydowały się działać 
odpowiedzialnie, wspomagają proces transformacji zwyczajów konsumenckich. Działania                   
te doprowadzą w przyszłości do najbardziej pożądanego stanu, jakim jest                                     
tzw. era odpowiedzialności, w której organizacje biorą dobrowolnie pełną odpowiedzialność                
za swoją działalność; badają przyczyny stosowania nieodpowiedzialnych praktyk i są gotowe 
na zmianę swojego modelu biznesowego lub przyjęcie bardziej innowacyjnego[Szydłowska – 
Biskup 2012]. Opisane powyżej zależności przedstawia rysunek 6. 

Rysunek 6: Wpływ transformacji zwyczajów konsumenckich, na skutek prospołecznego          
i proekologicznego przekazu, na przedsiębiorstwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Szydłowska – Biskup 2012]. 

 
Działania współczesnych konsumentów spotęgowane są możliwościami Internetu –mimo, 

że aktywność konsumentów nie jest jednakowa w różnych miejscach, przez fakt 
funkcjonowania w środowisku globalnym w każdej chwili zagrożenie mogą stanowić osoby 
lub grupy osób, które znajdują się daleko od przedsiębiorstwa, nawet o tysiące mil [Karwacka 
2012, 65]. Zagrożenie to może objawić się w jednej z dwóch form aktywności konsumentów: 
 poprzez bojkot, 
 poprzez wspieranie dobrych praktyk. 

Bojkot jest „próbą osiągnięcia określonych celów przez jedno lub kilka ugrupowań, za 
pośrednictwem nakłaniania indywidualnych konsumentów do powstrzymania się od kupna 
wybranych produktów na rynku” [Klein, Smith i John 2004, 92]. Mimo, że charakter 
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bojkotów jest prospołeczny, mogą one mocno zagrozić stabilności przedsiębiorstwa                           
na różnych poziomach [Karwacka 2012, 65]: 
 ekonomicznym (ograniczenie konsumpcji), 
 społecznym (brak legitymizacjidziałania), 
 politycznym (wstrzymanie pozwoleń, licencji itd.). 

Przykładem nieodpowiedzialnego działania, które ukarane zostało bojkotem, było 
przekazywanie w latach 70. XX w. przez firmę Nestlé bezpłatnych próbek mleka w proszku 
matkom noworodków w ubogich krajach afrykańskich i południowoamerykańskich. Matki 
nie były w stanie kupować następnych opakowań, a woda używana do rozcieńczania mleka 
była brudna. Efektem była zwiększona umieralność niemowląt oraz doświadczenie przez 
firmę kary w postaci siedmioletniego bojkotu jej produktów [Lewicka – Strzałecka 2002, 
161–172]. 

Natomiast przykładem wspierania dobrych praktyk przedsiębiorstw jest ruch Carrotmob, 
którego celem jest promowanie zakupów zgodnie z zasadą „konsument nie zwalcza firmy za 
to, że nie dba o środowisko, tylko nagradza tę, która o nie dba” [Ślusarski 2011, 94–95]. 

Carrotmob jest formą „zielonego konsumeryzmu” i przeciwieństwem bojkotu – konsument 
wybiera metodę nie „kija”, lecz „marchewki” [carrot]. Najczęściej działanie ruchu 
prowadzone jest na zasadach aukcji: propozycja zostaje złożona kilku firmom – tłum klientów 
w zamian za przekazanie jak największego procentu z utargu na określony ekologiczny cel. 
Zwycięski przedsiębiorca zyskuje obiecanych klientów, ale sam także musi dotrzymać słowa 
[Ślusarski 2011, 94–95]. 

 
4. Świadomy konsumeryzm jako wyraz odpowiedniej świadomości i zaangażowania 
klientów 
  

Świadomy konsumeryzm, czyli „wybór produktów i usług wyprodukowanych zgodnie z 
zasadami etycznymi, poszanowaniem praw człowieka i pracownika oraz dbałością o 
środowisko naturalne” [Andrejczuk 2012, 107] wynika z dojrzałości społeczeństwa 
obywatelskiego. Świadomi konsumenci to dojrzali członkowie społeczeństwa, ludzie otwarci 
i zaangażowani, którym nie jest „wszystko jedno”. Konsument świadomy jest zrównoważony, 
syntetyzujący trzy osobowości: ekonomiczną, ekologiczną oraz społeczną. 
Najefektywniejszym narzędziem kształtowania takiej postawy jest prospołeczny                                   
i proekologiczny przekaz internetowy [Pabian 2012, 794] [rysunek 7]. 

Rysunek 7: Transformacja zachowań konsumenta pod wpływem przekazu internetowego. 

 

 

 

 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Szumniak, 2009]. 

Świadomi konsumenci stają się coraz liczniejszą grupą. Charakteryzują się 
podejmowaniem wyborów zgodnie z wyznawanymi przez siebie zasadami zrównoważonego 
rozwoju na każdym etapie decyzji zakupowych – czy to definiowania potrzeby, czy też 
wskazywania odpowiedniego sklepu, produktu itd. Konsumenci świadomi są skłonni                        
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do podjęcia dodatkowego wysiłku, zaangażowania, po to, aby przyczynić się do wspierania 
odpowiedzialnych postaw u siebie, w swojej rodzinie i wśród znajomych. Przykładowymi 
działaniami mogą być [Maciejewska 2013, 9–21]: 
 znalezienie informacji o firmach stosujących zasady zrównoważonego rozwoju, 
 wspieranie firm odpowiedzialnych społecznie, 
 rezygnacja z kupowania produktów bądź usług z przyzwyczajenia (lub innych przyczyn) 

na korzyść „zielonych” produktów i usług, 
 wyczulenie na reklamy niosące także przekaz prospołeczny i/lub firmy angażujące się                  

w działania charytatywne, 
 rozpowszechnianie świadomości o odpowiedzialnej konsumpcji w najbliższym otoczeniu.  

Ważne, aby wśród ludności wzrastała wrażliwość na marketing społeczny organizacji, 
budowanie społecznej lokalności i pielęgnowanie więzi międzyludzkich. Równocześnie, 
ażebymalała podatność na takie zachowania marketingowe, które prowadzą do 
nadkonsumpcji oraz nadmiernego spędzania czasu w centrach handlowych [Bojadżijewa 
2006]. 

Dobrym przykładem ruchu konsumenckiego są konsumenci z tzw. segmentu LOHAS 
[Lifestyles of Health and Sustainability]. W swoich wyborach konsumenckich zwracają oni 
szczególną uwagę na [Maciejewska 2013, 11]: 
 zdrowie, zdrowy styl życia, 
 sprawność fizyczną 
 sprawność psychiczną,  
 rozwój osobisty, 
 ochronę środowiska,  
 życie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, 
 sprawiedliwość społeczną. 

„LOHAS to idea oznaczająca zdrowy styl życia i respektowanie zasad zrównoważonego 
rozwoju. Godzi poszanowanie środowiska naturalnego z odpowiedzialnym korzystaniem ze 
zdobyczy współczesnego świata. Poszukuje pomostów między tym, co zdrowe i przyjemne, 
indywidualne i globalne. Łączy ideowość i poczucie misji z realizmem ekonomicznym. 
Ideologia LOHAS jednoczy tysiące osób na całym świecie. Zaufanie społeczne i wysoka 
świadomość w połączeniu z poczuciem odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy, budują 
podstawy społeczności LOHAS” [Fundacja LOHAS]. 

Warto zauważyć, że ruch ten nie chce odrzucać dorobku cywilizacji, nawoływać                 
do ascezy. Pragnie on natomiast, aby zakupy stały się naszym świadomym wyborem dobra – 
każdego z osobna, całego globalnego społeczeństwa oraz przyszłych pokoleń. 

Wzmożone w ostatnim czasie zainteresowanie zrównoważonym rozwojem prowokuje 
zjawisko zwane „ekofałszerstwem”. Polega ono na przypisywaniu ekologiczności produktom 
nie spełniającym w rzeczywistości jej definicji. Jedno z badań ujawniło, że połowa etykiet 
rzekomo ekologicznych produktów wskazuje na korzyści dla środowiska  [np. możliwość 
recyclingu], pomijając istotne szkody, jakie niesie ich produkcja i transport [Warner 2008, 
121–125]. Drugim podobnym zagrożeniem są firmy, które "zamiast projektować 
odpowiedzialne produkty i wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju, skupiają się na 
tworzeniu kampanii marketingowych promujących etyczność i ekologiczność produktu” 
[Andrejczuk 2012, 112]. Takie zachowania powodują spowolnienie widoczności efektów 
działania ruchów konsumenckich i indywidualnych świadomych konsumentów oraz 
wywołują uzasadniony sceptycyzm w stosunku do twierdzeń o ekologiczności, co w pewnym 
stopniu przekłada się na niechętne rezygnowanie z jakości i innych parametrów produktu na 
rzecz jego przyjazności dla społeczeństwa i środowiska [Dolliver 2010]. 
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Podsumowanie 
 

Badania przeprowadzane na współczesnych konsumentach coraz częściej wykazują jak 
istotną rolę odgrywa dla nich proekologiczna i prospołeczna działalność przedsiębiorstwa. 
Jest to w dużej mierze zasługa Internetu, który jako środek masowego przekazu jest świetnym 
sposobem komunikacji, zarówno przedstawiania informacji, jak i wymiany opinii. Przyczynia 
się to do sukcesywnego zwiększania się świadomości konsumentów i w konsekwencji zmiany 
ich zachowań, a z czasem zwyczajów. Sytuacja taka stawia przed przedsiębiorstwami coraz 
większe wymagania. Dla osiągnięcia sprzedaży nie wystarczające okazuje się stworzenie 
kampanii promocyjnej lub niska cena produktów oferowanych na rynku, jest potrzebna dużo 
większa i lepiej widoczna odpowiedzialność w przekazywaniu komunikatów oraz 
poszczególnych „zachowań” przedsiębiorstwa. Trend ten wyraźnie wskazuje, że firmy, które 
w najbliższym czasie nie wdrożą w swoich strategiach koncepcji zrównoważonego rozwoju                 
i społecznej odpowiedzialności biznesu, mogą mieć znaczy problem nie tylko w pozyskaniu, 
ale także utrzymaniu swoich klientów [Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej]. I mimo,                  
że w Polsce owa konieczność nie jest jeszcze tak dobrze widoczna jak w innych krajach 
europejskich, to jednak dzięki globalnej Sieci, konsumenci są coraz bardziej świadomi szkód, 
jakie mogą spowodować złe praktyki przedsiębiorstw, a także korzyści wynikających                            
z odpowiedzialnych działań. Wiedza ta może wywierać wpływ na transformację zwyczajów 
konsumenckich. Spowodować potrzebę zmiany postawy z prezentowanej przez biernych 
konsumentów na charakteryzującą społeczeństwo prosumentów [Bojadżijewa 2006] 
pragnących mieć udział w tworzeniu swojej przyszłości przez aktywną obecność na rynku                    
i wywieranie wpływu na przedsiębiorców.  
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1.4. Formy promocji w Internecie w aspekcie wpływu na sposób odbioru 

firmy w środowisku cyberprzestrzeni i decyzje zakupowe użytkowników 

mgr Paulina Ziemińska 

Wydział Teologiczny  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
 
Streszczenie: 
Celem opracowania jest wykazanie, że różne formy promocji w Internecie wpływają 
afirmująco na odbiór firmy w środowisku cyberprzestrzeni, gospodarkę w Polsce, 
świadomość użytkowników oraz decyzje zakupowe internautów. W niniejszych rozważaniach 
przedstawiono główne narzędzia marketingu internetowego, które wspomagają osiąganie tych 
celów. Wybór odpowiednich nośników internetowych to początek drogi do sukcesu w 
cyberświecie, gdzie sprzedaż oraz budowanie świadomości marki odgrywa rolę 
pierwszoplanową. Środkiem do osiągnięcia celu są m.in. sklepy internetowe, reklama w 
wyszukiwarkach typu PPC, SEO- pozycjonowanie w wyszukiwarkach, reklamy bannerowe, 
e-mail marketing oraz serwisy społecznościowe. Stosowane rodzaje i formy promocji w 
Internecie są ważnym uzupełnieniem komunikacji i efektywnym kanałem dotarcia do 
potencjalnego konsumenta.Wskazane przykłady są podstawą wszelkich kampanii 
interaktywnych. Poprzez właściwe wykorzystanie mediów cyfrowych, kreatywność, oraz  
rzetelne opracowanie strategii możliwe jest kreowanie pozytywnego wizerunku 
przedsiębiorstw i ich działalności w wirtualnej rzeczywistości, ponieważ skutecznie 
stosowane formy promocji wspomagają procesy zakupowe i sprzedażowe w Sieci. 
Słowa kluczowe: 
Internet, reklama, reklama w Internecie, e-mail marketing, SEO, pozycjonowanie, banery, 
serwisy społecznościowe, wyszukiwarka, PPC. 
Summary: 
The aim of this paper is to demonstrate that the different forms of promotion on the Internet a 
positive impact on the company receiving the cyberspace environment, the economy in 
Poland, awareness of users and Internet users purchasing decisions. In the present discussion 
describes the main internet marketing tools that support the achievement of these goals. 
Selection of appropriate on-line media is the beginning of the road to success in cyberświecie, 
where sales and branding plays a role. Means to an end include on-line shops, on-line 
advertising PPC search engines, SEO - search engine positioning, banner advertising, email 
marketing and social networking sites. Applicable types and forms of promotion on the 
Internet is an important complement to effective communication channel to reach potential 
consumers. It is the basis of all examples of interactive campaigns. Through proper use of 
digital media, creativity, development of reliable strategies it is possible to create a positive 
image of companies and their activities in virtual reality, where different forms of promotion 
support procurement processes and sales network. 
Key words:Internet, advertising, on-line advertising, email marketing, SEO, banners, social 
networking, search engine, PPC- pay per click. 
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1. Stan obecny według badań 

Internet, stając się medium reklamowym, zaczął być nieodzownym elementem media 
planu marketingowego firm. Reklama cyfrowa w Polsce w 2013 roku przyniosła zyski na 
poziomie 2,43 mld złotych, co stanowiło o 220 mln więcej, niż w roku 2012 [Badanie IAB 
PolskaInternet 2014a, 5]. Z kolei według badania IAB AdEx, w pierwszej połowie 2014 roku 
wartość internetowych form promocji przekroczyła 1,25 mld. złotych, co dało 5,7% wzrostu 
względem analogicznego okresu [Badanie IAB AdEx2014, 15]. Około 42% użytkowników 
zadeklarowało zakup produktów przez Internetw 2013 roku [Badanie IAB Polska E-
konsumenci 2013a,5]. Wciąż jednak najczęściej korzystamy ze skrzynek pocztowych – 53% 
społeczeństwa Polskiego sprawdza e-mail codziennie, podczas gdy (dla porównania) 45% 
korzysta z social media [Badanie IAB Polska E-konsumenci 2013b, 8]. W konsekwencji 
można przyjąć, iż znaczny odsetek użytkowników dokonuje lub dokona zakupów dzięki 
obecnym w cyberświecie akcjom reklamowym. W chwili wejścia do sklepu internetowego 
klient zaspokaja tam od 30% do 50% swoich potrzeb [Badanie IAB Polska  E-handel w MŚP 
2014a, 8]. Oznacza to, iż konsumenci zaczęli przełamywać barierę lęku i doceniać wygodę 
zakupów on-line. Klienci coraz częściej kontaktują się bezpośrednio z dostawcami usług. 
77% robi to przez e-mail, 50% przez kontakt telefoniczny, a 16% poprzez formularz na 
stronie [Badanie IAB Polska E-handel w MŚP, 2014b, 9]. Świadczy to o rosnącej otwartości 
wobec handlu elektronicznego. Badanie E-handel w MŚP pokazało, że klienci chętnie 
kontaktują się z serwisami, dlatego też warto eksponować na stronie zakładki z informacją o 
sposobie kontaktu. Możliwość podjęcia interakcji ze sprzedawcą czy oferentem jest istotnym 
elementem budowania wiarygodności marki i tworzenia stabilnego wizerunku 
przedsiębiorstwa. Badanie pokazuje także, że 35% użytkowników deklaruje, iż regularnie robi 
zakupy on-line. Z kolei, jeśli weźmiemy pod uwagę internautów, którzy kupują tylko kilka 
razy w ciągu roku, odsetek ten wzrasta do 70% [Badanie IAB Polska E-
konsumenci2013c,15]. Oznacza to, że 13,6 mln [Badanie IAB Polska E-
konsumenci2013d,16] Polaków dokonuje zakupów w cyberprzestrzeni. Są oni zachęcani 
działaniami interaktywnymi w różnych formach reklamy internetowej, która buduje 
świadomość o danym produkcie, usłudze, stymuluje użytkowników do regularnych odwiedzin 
stron WWW. Ma również wpływ na wzrost skuteczności sprzedaży, ale przede wszystkim 
daje możliwość docierania do konsumentów i prowadzenia z nimi dialogu. 

 Działania w Sieci powinny rozpoczynać się od odpowiedzi na kilka podstawowych 
pytań: gdzie zacząć? Jakie oprogramowanie wybrać? Jak zorganizować logistykę? Jakich 
narzędzi użyć? Zaleca się, aby stawiając pierwsze kroki w e-handlu rozpocząć od stworzenia 
własnej strony WWW. Współcześnie jest to główne źródło informacji o przedsiębiorstwie i 
świadczonych usługach [Małecki 2013, 2]. Ponadto warto zaznaczyć, iż istnieje kilka 
ważnych aspektów wpływających na sposób postrzegania danej strony internetowej, serwisu, 
czy e-sklepu. Najważniejszym elementem każdego internetowego przedsiębiorstwa jest strona 
główna, która jest swoistym landingpage firmy [Landingpage ( z ang. Strona lądowania) – 
strona dedykowana odpowiedniej kampanii czy szeregowi produktów oferowanych przez 
firmę. Zazwyczaj otwiera się w momencie kliknięcia w link z produktem promocyjnym 
przedstawionym w mailingu lub na bannerze], skłaniającym do kontynuacji akcji zakupowej, 
czy chociażby pozostawienia swoich danych adresowych. O ile strony stworzone na potrzeby 
konkretnych akcji promują wybrane produkty, o tyle strona główna sklepu powinna 
przekazywać najważniejsze dane o ofercie handlowej [Smużniak2013,85]. Aktualny rynek e-
commerce [Handel elektroniczny, z ang. E-commerce] przyzwyczaił konsumentów do 
pewnych standardów, dotyczących poruszania się po stronie e-sklepu, składających się z 
określonych elementów, tj.: nagłówek (najczęściej jest nim logotyp), wyszukiwarka, drzewo 
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kategorii, koszyk produktowy, oferty promocyjne, zapis do newslettera, stopkę strony (w tym: 
dane firmy, regulamin sklepu, formy płatności i instrukcję kupowania). W tym przypadku 
należy wspomnieć także o funkcjonalności i użyteczności serwisu. Terminy te związane są z 
dostosowywaniem odpowiednich rozwiązań do potrzeb i oczekiwań swojego klienta, co w 
konsekwencji wpływa na efekt prowadzonych działań e-sklepu w sieci. Dlatego warto wziąć 
pod uwagę wszelkie elementy, które mogą pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy w 
Internecie oraz przyczynić się do wsparcia sprzedaży. Rolę pierwszoplanową odgrywa tutaj 
ogólny wygląd strony, tzw. szablon. Powinien być odpowiednio dobrany do założonej grupy 
docelowej. W tym przypadku zaleca się stworzenie jak najpełniejszego profilu klienta, który 
staje się punktem odniesienia do zbudowania fundamentów skuteczności e-commerce. Istotne 
są także kolory, nazewnictwo oraz wyjaśnienie poszczególnych etapów procesu zakupowego. 
Kolejnym elementem użyteczności jest szybkość ładowania się strony sklepu, która nie 
powinna przekraczać 5 sekund [Krzyworączka 2013, 89]. Idąc dalej, nie należy zapominać o 
oznaczeniu i wyglądzie linków oraz klikalnych elementów. Ważną rolę odgrywa także jasny 
przekaz akcji zakupowej: do koszyka, dodaj, kup oraz nawigacja, która jest jednym z 
najistotniejszych elementów właściwie zbudowanego e-serwisu. Standardem jest 
zamieszczanie w menu głównym zakładek: strona główna, promocje, produkty, opinie, jak 
kupić, o nas, kontakt, ponieważ funkcjonalne rozplanowanie wskazanych elementów 
przekłada się w dalszej kolejności na popularność strony. Czas na niej spędzony stanowi 
jeden z najważniejszych wskaźników świadczącym o powodzeniu strony WWW (średni 
miesięczny czas w 2013 roku wynosił 5 godzin i 34 minuty [Badanie IAB PolskaInternet 
2013a,21]). Przy stosowaniu reklamy internetowej należy uważać, aby nie promować 
komunikacji niezgodnej z prawdą, fałszującej przekaz, naruszającej wolność i prawa 
konsumentów. 
 

2. Metodologia badań 

Niniejszy artykuł został oparty na technice analitycznej zastosowanej w celu 
wyprowadzania odpowiednich wniosków. Polega ona na przytaczaniu przykładów form 
promocji wykorzystywanych w Internecie, poddawaniu ich badaniu i interpretacji wskazując 
na istotne elementy wpływające na ich postrzeganie w środowisku konsumenckim i 
branżowym, w celu znalezienia odpowiedzi na główne pytania o ich wpływ na decyzje 
konsumentów, rolę w gospodarce oraz wykazanie, że różne formy promocji w Internecie 
wpływają afirmatywnie na wizerunek przedsiębiorstwa i świadomość użytkowników także 
poprzez przestrzeganie norm prawnych i etycznych. 

Opracowanie przyjmuje formę wywodu i koncentruje się na ukazaniu efektywności 
oferowanych przez reklamę opartą na wykorzystaniu cyfrowych kanałów dotarcia do 
potencjalnego konsumenta. Przytoczone rodzaje promocji w sieci wspomagają procesy 
zakupowe i sprzedażowe, znacznie zwiększają udziały w polskim PKB. Mimo, że nie są 
wolne od zagrożeń i konsekwencji, ich popularność w Internecie wzrasta i przyczynia się do 
inwestowania w nie czasu, zaufania oraz budżetów. Wykorzystywanie różnych form promocji 
w cyberświecie jest doskonałym sposobem na budowanie skutecznej komunikacji, przy 
jednocześnie prowadzonej starannie promocji wizerunkowej firmy, wolnej od zakłóceń w 
trakcie odbioru. 

 

 

3. Przebieg procesu badawczego 
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Reklama display. Najsilniejszy typ reklamy w Polsce? 
Reklama display przeszła potężną ewolucję – od prostego banneru po formy layerowe 

(zajmujące powierzchnię całego ekranu w postaci xhtml) i multimedialne wersje 
wykorzystujące formy wideo. Ma często postać wyskakujących okien, które pojawiają się na 
przeglądanej stronie internetowej. Warto tutaj wspomnieć o kliku najczęściej 
wykorzystywanych do promocji typów bannerów: billboard (banner umieszczany w 
nagłówku strony WWW, przeważnie o rozmiarach 750x100 pikseli), double billboard (banner 
o powierzchni dwa razy większej niż billboard, na ogół o rozmiarach 750x200 pikseli]), scroll 
billboard (zazwyczaj znajduje się tam, gdzie billboard, jednak w wyniku przewijania strony 
„wyskakuje” ze swojego miejsca i podąża za użytkownikiem), brandmark (graficzny element 
reklamowy podobny do wyskakującego okna, emitowany nad treścią oglądanej strony, w 
dowolnym jej miejscu, zazwyczaj maksymalnie 400×400 pikseli), expand (forma banneru 
interaktywnego, po najechaniu kursorem na jego powierzchnię banner powiększa się, 
Przeważnie zmienia postać z formy billboard do double billboard, początkowo 750×100 
pikseli, a po rozwinięciu: 750×300 pikseli.), skyscrapper (banner pionowy umieszczany z 
boku strony WWW po lewej lub prawej stronie, zwany też wideskyscraper o rozmiarze 
120×600 pikseli), boks śródtekstowy (banner kwadratowy lub prostokątny, ale zbliżony 
rozmiarami do kwadratu, rozdzielający fragmenty tekstu, 300×250 pikseli), toplayer 
(forma reklamy internetowej w postaci animacji realizowanej na przezroczystej warstwie 
nałożonej na serwis w przeglądarce internetowej; zazwyczaj maksymalnie 400×400 pikseli). 
 Reklama typu display pomimo, iż jest stosunkowo młodą formą promocji 
wykorzystywana jest w 46% kampanii prowadzonych przez przedsiębiorstwa. Dodatkowo 
bardzo szybko adaptuje się do zmieniających się warunków i przystosowuje do aktualnych 
trendów. Za podstawową miarę sukcesów reklamy bannerowej uznaje się wskaźnik CTR 
(Click Through Rate), czyli współczynnik kliknięć, umożliwiający mierzenie efektywności 
kampanii poprzez zainteresowanie użytkowników klikających w daną reklamę. Display to 
także możliwość precyzyjnego dotarcia do wybranej grupy docelowej poprzez targetowanie 
oraz różne modele emisyjne dostępne na rynku. Jednakże i tej formie promocji w Sieci 
towarzyszy klika barier o charakterze lokalnym i globalnym. Podstawową jest mit, który 
mówi, iż Internet nie sprawdza się w celach wizerunkowych [Badanie IAB Polska Internet 
2013b, 45]. Taka myśl wiąże się z identyfikacją reklamy on-line ze wskaźnikami klikalności 
poprzez skupienie uwagi na sprowadzaniu ruchu na stronę WWW, co nie do końca wpisuje 
się w uzyskanie satysfakcjonującego efektu wizerunkowego. Aby osiągnąć cel, istotna jest 
strona kreatywna, zaangażowanie odbiorców, kierowanie kampanii do odpowiedniej grupy 
docelowej. Kolejną przeszkodą jest wysoki koszt technologii uniemożliwiających 
automatyzację reklamy bannerowej. Rozwiązanie tego problemu przyczyniłoby się do 
zwiększenia sprzedaży, efektywnego zakupu powierzchni reklamowej on-line oraz 
zwiększenia transparentności rynku. Reklama display umożliwia monitorowanie ruchu. 
Analiza ta dostarcza informacji na temat aktywności użytkowników, obszarów ich 
zainteresowań, dzięki czemu firmy w prostszy sposób mogą kierować przekaz do właściwej 
grupy docelowej, wpływając na decyzje zakupowe i efekty sprzedażowe. Około 27% 
Polaków zainspirowanych reklamą bannerową dokonuje zakupu on-line, co generuje około 
40% [Badanie IAB Polska E-konsumenci2013e, 19] ogólnego przychodu pochodzącego z 
promocji w sieci. Wydatki na display w  Polsce w pierwszym półroczu 2013 roku wynosiły 
ponad 5 mln zł, z kolei w pierwszej połowie 2014 roku osiągnęły 5,5 mln zł [Badanie IAB 
Polska Wpływ Internetu na gospodarkę w Polsce 2014a, 20]. Analiza reklamy bannerowej 
wskazuje, iż generuje ona wysoki potencjał budżetowy ogólnych udziałów w rynku on-line. 
Daje możliwości swobodnego wyboru formy i rodzaju witryny, na której emitowana jest 
oferta firmy. Towarzyszy konsumentom od procesu komunikacyjnego aż po finalizację 
transakcji. Rozwój technologiczny oraz odpowiednie programy umożliwiają coraz bardziej 
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precyzyjne docieranie z przekazem do właściwego grona odbiorców. Ta forma promocji nie 
tylko wpływa na wizerunek marki, decyzje klientów, ale co najważniejsze na zaangażowanie, 
czyli interakcję z brandem. Rosnąca popularność reklamy display przyczynia się do 
większego zaufania do tego rodzaju promocji w sieci, dlatego inwestowane są w nią coraz 
większe budżety reklamowe, stanowiące około 44% kapitału przeznaczanego na rynek on-line 
w Polsce [Badanie IAB Polska Wpływ Internetu na gospodarkę w Polsce2014b, 21]. Jednak 
ta inwazyjna forma promocji dość często stara się ingerować w zachowania odbiorców. 
Utrudnienia zamknięcia, brak widocznego symbolu umożliwiającego wyłączenie sprawia, że 
stosowanie tego typu technik można uznać za godzące w prawa konsumenta i jego swobodę, a 
co więcej jako niedopuszczalne etycznie i prawnie. Wówczas można mówić o nieuczciwej 
konkurencji prowadzonej przez firmy reklamujące się w sieci. Powoduje to ograniczenie 
wyboru użytkowników oraz ingerencję w zachowania konsumentów [Ustawa z dnia 23 
sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U. 2007 nr 171 
poz. 1206 z późn. zm.]. 
 
Marketing w wyszukiwarkach  - przyszłość branży e-commerce? 

Działania promocyjne prowadzone w wyszukiwarkach internetowych koncentrują się 
wokół trzech aspektów. Pierwszym z nich jest pozycjonowanie, czyli działania SEO (Search 
Engine Optimization), polegające na zadbanie o wyświetlenie danych firmy na jak najwyższej 
pozycji w odpowiedzi na frazy wpisane przez użytkowników. Kolejnym narzędziem są linki 
sponsorowane, zwane także boksami reklamowymi lub blokami reklamowymi (reklama PPC- 
pay per click, reklama AdWords), czyli płatne reklamy, za które usługobiorca płaci w 
momencie, gdy internauta kliknie w link kierujący na stronę reklamodawcy. Zazwyczaj 
występują w postaci krótkiego opisu, odnoszącego do reklamowanej witryny. Wyświetlane są 
na samej górze okna przeglądarki bądź po prawej jego stronie na zasadzie dopasowywania do 
szukanych przez internautę fraz kluczowych [Danowski, Makaruk 2009, 330]. Marketing w 
wyszukiwarkach umożliwia dokładne określenie oczekiwań odbiorcy przekazu dzięki 
ścisłemu powiązaniu tresci reklam z wyszukiwanymi słowami. Atutem tej formy promocji 
jest nie tylko model rozliczenia (PPC), ale także możliwość kierowania na lokalizację 
odbiorcy, dzięki możliwości identyfikacji położenia użytkownika. Ponadto reklama linków 
sponsorowanych może być wyświetlana na stronach współpracujących z wyszukiwarkami. 
Wówczas mówi się o kampaniach kontekstowych (Adkontekst), czyli działaniach mających 
na celu rozpoznanie zachowania użytkowników oraz otoczenia reklamy emitowanej w 
serwisach i wynikach wyszukiwania. Marketing w wyszukiwarkach daje możliwość 
bezpośredniego zakupu u podmiotów udostępniających przestrzeń reklamową bądź przez 
funkcjonujące na rynku agencje. Ten segment reklamowy rozwija się w Polsce od 10 lat 
[Badanie IAB Polska Wpływ Internetu na gospodarkę w Polsce 2014c, 32]. Wartość rynku 
definiowana jest zaangażowaniem konsumentów bazującym na penetracji środowiska 
Internetu w polskim społeczeństwie. Od 2010 roku odnotowuje się zwiększenie nakładów 
finansowych na ten rodzaj promocji w Sieci [Badanie IAB Polska Wpływ Internetu na 
gospodarkę w Polsce 2014d, s.33]. W 2011 roku polskie firmy wydały na reklamę w 
wyszukiwarkach prawie 2 mlnzł., w 2012 rokuwydatki osiągnęły poziom ponad 3 mln zł., z 
kolei rok 2013 przyniósł wzrost przychodów o 14% w porównaniu z poprzednim rokiem - 
wynosił ponad 4 mln zł [Badanie IAB Polska Wpływ Internetu na gospodarkę w Polsce2014, 
34]. Postęp i rozwój technologii w tym kierunku stanowią szansę na udostępnienie nowych 
możliwości dotarcia do potencjalnego klienta poprzez wyniki wyszukiwania oraz 
mechanizmy kontekstowego i behawioralnego dopasowania przekazu. Z badania IAB 2014 
[Badanie IAB Polska Internet 2014b, 56] wynika, że sukces marketingu w wyszukiwarkach 
związany jest z rozwojem samego Internetu, szybkości połączeń internetowych, dostępów do 
Sieci, popularyzacją urządzeń umożliwiających łączenie się z Internetem. Wyszukiwarki 
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generują około 34% przychodu z reklamy on-line w Polsce [Badanie IAB Polska E-
konsumenci 2013f, 32]. Działania SEM, czyli SEO i PPC, stanowią doskonały sposób na 
umocnienie działań reklamowych i promocyjnych w cyberświecie. Na ich korzyść przemawia 
nieustanne wprowadzanie nowych i rozwój dostępnych usług, towarzyszące im badania 
zachowań konsumenckich i odpowiadanie na odkryte potrzeby użytkowników, tworzenie 
zindywidualizowanej komunikacji powiązanej z zapytaniami użytkowników w 
wyszukiwarce, podsuwającej rozwiązanie problemu i oferującej konkretne produkty 
dopasowane do sygnalizowanego zapotrzebowania. Również i ten rodzaj reklamy budzi 
pewne wątpliwości. Pośród najczęstszych zastrzeżeń pojawia się pytanie, czy 
wykorzystywanie znaku/ logotypu towarowego innej firmy stanowi formę naruszającą 
przepisy prawa? Wykorzystywanie znaku towarowego powiązanego z innym podmiotem 
gospodarczym może wprowadzać potencjalnego klienta w błąd, wzbudzić przekonanie o 
pewnej zależności pomiędzy proponowanym produktem a usługami oferowanymi przez 
właściciela danego logotypu. Wykorzystywanie w komunikacji reklamowej cudzego znaku 
jest zatem nie tylko nieetyczne, ale również niezgodne z prawem o uczciwej konkurencji. 
Wszelkie nadużywanie cudzego mienia do własnych interesów, w celu promocji dóbr i usług 
nie powiązanych z pierwotnym przeznaczeniem znaku towarowego jest naruszeniem 
przepisów prawa polskiego. Podmiot uprawniony do eksploatacji danego znaku może 
definitywnie zakazać jego stosowaniaw słowach kluczowych innym podmiotom. W tym 
kontekście należy również nadmienić, że w analizowanej sytuacji dochodzi do bezprawnego 
wykorzystywania funkcji reklamowej znaku. 
 
E-mail marketing 

Termin e-mail marketing definiowany jest jako forma wiadomości wykorzystująca 
pocztę elektroniczną jako główne narzędzie komunikacji [Daniels 2009, 137.]. Opiera się na 
idei marketingu bezpośredniego, wykorzystująccego przekaz odpowiadający na potrzeby 
użytkowników oraz na koncepcji marketingu bazującego na wyrażeniu zgody na 
otrzymywanie informacji handlowych. Fundamentem marketingu e-mailowego jest tworzenie 
relacji z odbiorcami. Profesjonalny e-mail marketing to czytelna, przemyślana, zaplanowana i 
realizowana według wcześniej ustalonych założeń komunikacja marketingowa. Warto 
nadmienić, iż komunikacja e-mailowa ciągle ewoluuje w zakresie tworzenia 
spersonalizowanych treści oraz segmentacji użytkowników Sieci. E-mail marketing jest formą 
promocji o bardzo dużym zasięgu, ponieważ około 95% internautów korzysta z poczty 
elektronicznej [Badanie IAB Polska Wpływ Internetu na gospodarkę w Polsce 2013a, 37]. 
Wskaźnikiem świadczącym o powodzeniu kampanii e-mailowej jest Open Rate (OR), czyli 
ilość otwarć w stosunku do liczby wysłanych wiadomości. W 2013 roku wyniósł 21,79%, co 
stanowi o 2% lepszy wynik w porównaniu z rokiem 2012. Rosnący wskaźnik może 
wskazywać, iż Polski konsument docenia wartość ofert i reklam przesyłanych mu na skrzynki 
pocztowe i chętniej z nich korzysta, co się może przekładać na budowanie relacji i 
komunikacji ukierunkowanej na konkretnego odbiorcę. Zjawisko to potwierdza także 
wskaźnik kliknięć – CTR (wskaźnik badający stosunek kliknięć w link do ilości wysłanych 
wiadomości) – w 2013 roku jego średnia wartość plasowała się na poziomie 6,49% [Badanie 
IAB Polska Wpływ Internetu na gospodarkę w Polsce 2013b, 38]. E-mail marketing rozwija 
się w kierunku spersonalizowanego przekazu, dokładniejszego wyboru odbiorców, tworzeniu 
wartościowych treści, ważnych dla obecnego konsumenta mediów cyfrowych. Ten rodzaj 
reklamy w Sieci umożliwia regularną komunikację, co wpływa pozytywnie na decyzje 
zakupowe internautów, powiększając ilość generowanych przychodów pochodzących z tego 
kanału promocji w sieci. Na pytanie, czy dokonują zakupów korzystając z ofert przekazanych 
za pośrednictwem e-maila, pozytywnie odpowiedziało 42% badanych internautów [Badanie 
IAB Polska E-mail marketing – IAB Polska 2013, 18]. Dało to w 2014 roku około 60 mln zł 
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przychodu gospodarczego z tego kanału komunikacji [Badanie IAB Polska, Wpływ Internetu 
na gospodarkę 2013c, 38]. 

Analizując powyższy rodzaj reklamy w Internecie, możemy stwierdzić, iż e-mail 
marketing jest podstawowym kanałem komunikacji biznesowej (98% firm wykorzystuje 
pocztę elektroniczną do promocji w Sieci) [Badanie IAB Polska, Wpływ Internetu na 
gospodarkę 2013d, 39]), jak również prywatnej, a więc jest istotnym elementem rozwoju 
gospodarki rynkowej. Współczesne podejście do e-marketingu oraz reklamy wymaga 
dogłębnego zbadania profilu odbiorców, zapoznaniasię z ich psychiką, reakcją na nowości, 
oraz różne formy komunikacji reklamującej produkty. Kwestią priorytetową jest 
akcentowanie indywidualności. Ważne jest, aby klient czuł się wyjątkowy, dlatego e-mail 
marketing odpowiada na te trendy poprzez targetowanie i dopasowywanie komunikacji do 
jednostek, dając poczucie elitarności, zachęcając klienta do ruchu zwrotnego i korzystania z 
promowanych usług oraz ofert. 
 
Social Media - klucz do sukcesu marketingu internetowego? 

Media społecznościowe (z ang. social media) zrewolucjonizowały rynek komunikacyjny 
w Internecie. Stały się doskonałym sposobem nawiązywania relacji między klientami a 
firmami. Przedsiębiorstwa wykorzystują silną już pozycję social media z różnych powodów: 
próbują zmienić wizerunek swojej firmy, chcą zwiększyć popularność na rynku, starają się 
budować lojalność klientów, zmierzają do ograniczenia kosztów komunikacji, liczą na 
większe zainteresowanie proponowanymi przez siebie produktami i łatwiejszy dostęp do 
potencjalnych konsumentów lub dążą do zmiany sposobu postrzegania firmy jako bardziej 
nowoczesnej i otwartej na potrzeby swoich klientów [Maciorowski 2013a, 161]. W momencie 
stawiania pierwszych korków w mediach społecznościowych bardzo ważne jest zapoznanie 
się z kategoriami, w ramach których funkcjonują poszczególne rozwiązania. Pierwszą z nich 
stanowią klasyczne serwisy, takie jak Facebook, NK, Google+, Pinterest. Zapewniają one  
prowadzenie łatwej komunikacji, prosty sposób obsługi, umożliwiają aktywną działalność w 
zakresie sprzedaży, tzw. e-commerce [Maciorowski2013b, 168].  Druga kategoria to serwisy 
wideo, np. YouTube, Wrzuta. Pozwalają budować lojalność użytkowników dzięki 
udostępnianiu filmów wideo, teledysków oraz plików w formacie mp3 i mp4. Serwisy te 
pozwalają zarabiać na reklamach poprzez przekroczenie poziomu wyświetleń własnego 
contentu [Maciorowski 2013c, 162]. W dalszej kolejności wymieniana jest kategoria, do 
której zaliczane są strony eksperckie, tj. LinkedIn, Goldeline, umożliwiające budowę tzw. 
personal brandingu (osobisty wizerunek) oraz dające możliwości rekrutacyjne. W ramach 
obecności w tego typu mediach można zarówno uczestniczyć, jak i być założycielami lub 
moderatorami grup dyskusyjnych w sferze pragmatycznej (biznes, praca, wiedza) serwisu. 
Coraz bardziej popularne staje się także prowadzenie blogów firmowych (blog.orange.pl; 
antyweb.pl, mediafun.pl). Ta kategoria aktywności pozwala na tworzenie wizerunku 
instytucji, budowanie relacji z użytkownikami cyberświata,  przede wszystkim stanowi jednak 
formę reklamy firmy i prowadzonej przez nią działalności. Na popularności zyskują także 
mikroblogi: Twitter, Blip, Flaker, które dają szansę komunikacji za pośrednictwem tekstu, 
zdjęć i wideo. Kategorią wartą uwagi stanowią fora dyskusyjne, które sprawdzają się w 
komunikacji pomiędzy firmą a klientem, a także dają duże możliwości redakcyjne swoim 
autorom i są doskonałym sposobem promocji w Internecie ze względu na fakt, iż potrafią 
tygodniami, miesiącami, a nawet latami zajmować czołowe miejsca na stronie. Serwisy 
społecznościowe z roku na rok zyskują na popularności, przez co stały się już mediami 
masowymi. Jak podaje raport strategiczny Internet 2013, wydatki na reklamę w social 
mediach ciągle rosną. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej rynek reklamy w 2013 roku 
wzrósł o 54% w porównaniu z rokiem 2012. Wartość tego rodzaju promocji w Internecie w 
Polsce przekroczyła 120 mln zł, jednocześnie przynosząc wzrost wydatków o 44% w 
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zestawieniu z rokiem wcześniejszym [Badanie IAB Polska Internet 2013c, 65]. Ponad 60% 
internautów korzysta z social media przynajmniej kilka razy w tygodniu. Serwisy 
społecznościowe stanowią 22% ogólnego udziału sprzedażowego pochodzącego z reklamy 
on-line w Polsce [Badanie IAB Polska E-konsumenci 2013f, 36].  

Jednakże dostępność wielu form reklamowych oraz platform powoduje dużą dynamikę 
zmian, a wręcz wymusza na specjalistach od e-commerce ciągłą edukację rynku. Wyzwaniem 
staje się dobieranie odpowiednich strategii, dostosowanie budżetu do ewolucji gospodarki 
oraz potrzeb konsumenckich. Kolejnym problemem są także bariery w dostępie do pełnych 
informacji i wyników badań, co w konsekwencji studzi zapał i gotowość ekspertów branży e-
handlu do inwestycji w społeczności, zawężając obszar działań do promocji wizerunkowej 
danej firmy i budowy płaszczyzny dialogu z konsumentami. Analizując zmiany na rynku, nie 
sposób pominąć wciąż niewykorzystanego potencjału social media. Kluczową rolę ogrywa 
tutaj treść oraz możliwość jej tworzenia. Firmy zaczęły stawiać na komunikację z klientami, 
starając się angażować swoich użytkowników, wywoływać interakcję. Coraz więcej 
przedsiębiorstw zaczyna inwestować swój czas w blogosferę. Stawiają na otwartość i 
wiarygodność oraz, co jest równie istotne, dbają o przestrzeganie zasad etyki biznesu 
[Badanie IAB Polska Wpływ Internetu na gospodarkę w Polsce 2013e, 27]. 

4. Wyniki i wnioski 

Internet stał się siłą napędową polskiej gospodarki, stanowił w 2013 roku aż 62% PKB 
[Królewski, Sala 2013a, 54]. Polacy poprzez różne dostępne na rynku formy promocji 
przekonali się do zakupów on-line i do finalizowania transakcji przez Internet. Globalna 
wioska stała się podstawowym i wiarygodnym źródłem informacji na temat działalności 
danego przedsiębiorstwa i jego samego oraz podstawą do podejmowania decyzji zakupowych 
dotyczących różnych sektorów gospodarczych. Biorąc pod uwagę analizę ekonomiczną, 
wzrost znaczenia marketingu i reklamy internetowej wynika z ich pozytywnego wpływu na 
efektywność procesów sprzedażowych, powodując znaczną oszczędność czasu potrzebnego 
do zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych. Aktualne badania wskazują, że internauci 
poświęcają 16% swojego wolnego czasu na konsumpcję Internetu. W ciągu ostatnich ośmiu 
lat czas korzystania w Polsce z Internetu wydłużył się 4-krotnie [Królewski, Sala 2013b, 66]. 
Coraz ważniejsze dla użytkowników staje się zaspokojenie potrzeb wielokrotnie taniej 
poprzez Internet. Sytuacji sprzyja zmieniający się profil konsumenta, który ewoluuje wraz z 
trendami, przyzwyczajeniami ludzi, preferencjami korzystania z Sieci. Dzięki Internetowi i 
różnym rodzajom form promocji, reklamodawcy są w stanie domyśleć się, czego potrzebuje 
odbiorca, i dostarczyć mu tego. Czas i uwaga klienta są dla firm głównym czynnikiem 
decydującym o ich sukcesie w Sieci. Im większe zainteresowanie użytkowników wzbudzi 
prezentowany produkt i oferta, tym większa pewność, iż uda się przekonać odbiorcę do danej  
propozycji. Do dokonania zakupów w sklepie internetowym motywuje przede wszystkim 
krótki czas i niższy koszt towarów w porównaniu ze sklepem stacjonarnym. Nabywając 
produkt w sklepie internetowym konsument nie dokona ponownego zakupu tradycyjną 
metodą. Można więc mówić o zjawisku przenoszenia zakupów do Sieci przy jednoczesnym 
ograniczeniu kupowanych produktów do tego, czego rzeczywiście potrzebujemy. 
Efektywność procesów gospodarczych w cyberprzestrzeni wzrosła dzięki oszczędności czasu 
spowodowanej ograniczeniem kontaktów realnych. Głównym sposobem komunikacji 
pomiędzy użytkownikami zaczęła być poczta elektroniczna. Z kolei wykorzystywanie 
wyszukiwarek ułatwia poszukiwanie przedmiotów interesujących klientów, poprawiając 
efektywność gospodarczą i oszczędzając czas. Poważnym zagrożeniem wynikającym z 
rozwoju reklam w Sieci jest zmniejszenie liczby miejsc pracy. Z drugiej strony ich obecność 
sprzyja globalizacji, napędzając gospodarkę i poprawiając dostęp do informacji. Reklama 
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internetowa czyha na użytkownika z każdej strony, przez co ma on znacznie mniejsze 
możliwości unikania przekazu. Każdy krok internauty jest śledzony poprzez pliki cookies 
(informacje, nazywane ciasteczkami /z ang. cookie – ciastko/, wysyłane przez odwiedzaną 
stronę internetową) i zapisywany w banku cookies (zbiór danych gromadzonych przy użyciu 
cookies), dzięki czemu reklamodawcy mogą pozyskać informacje o interesujących odbiorcę 
przedmiotach i usługach, opierając na zdobytej wiedzy dalsze kroki promocyjne. 

Z uwagi na rosnące zainteresowanie reklamą SEM, wydaje się konieczne wprowadzenie 
adekwatnych przepisów odnoszących się do naruszenia praw własności intelektualnej, praw 
konsumenckich, a w szczególności dobra użytkowników, przekładając się na wzrost zaufania 
do tej formy promocji. W dalszej kolejności mamy do czynienia także z wątpliwościami, 
które pojawiają się w chwili wysyłania wiadomości elektronicznych. Otrzymywanie na 
skrzynkę pocztową setek wiadomości promujących produkty nie wzbudzających 
zainteresowania wprowadza konsumenta w stan zażenowania i znudzenia marką. Inicjowanie 
tzw. spamu staje się najbardziej uciążliwą plagą nękającą użytkowników wirtualnej 
rzeczywistości [Jenkins 2011, 193.]. Niestety, skala tego rodzaju działań współcześnie tylko 
się powiększa, dlatego w tym przypadku należy odnosić się do kilku podstawowych regulacji 
prawnych, które strzegą bezpieczeństwa internautów, m.in. ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883.], normy prawnej z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną [Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną,  Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204] oraz przepisów z 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211]. Dodatkowo przepisy dotyczące 
zwalczania nieuczciwej konkurencji mówią o tzw. reklamie uciążliwej [Cisek 2013, 604], 
która godzi w sferę prywatną konsumenta poprzez nachalne nagabywanie odbiorcy, 
przesyłanie mu niezamówionych próbek artykułów bądź nadużywanie nowych mediów w 
celach czysto handlowych. Pokłosiem stosowanych praktyk jest potraktowanie ich jako czynu 
nieuczciwej konkurencji [Jasiński 2013, 604.]. Ponadto przepisy antyspamowe reguluje 
obowiązująca w Stanach Zjednoczonych ustawa CAN-SPAM Act (ustawa CAN-SPAM z 
roku 2003 /Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act/ 
reguluje wymogi obowiązujące przy wysyłaniu wiadomości e-mail o charakterze 
komercyjnym). Określa aspekty prawne, dotyczące usługodawców, a egzekwowane przez 
Federalną Komisję do spraw Handlu (powstała w 1914 roku, jej zadaniem jest ochrona praw 
konsumenta i obrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowym). W rozumieniu art. 10 
ustawy [Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993 
nr 47 poz. 211.art.10], każda oferta odwołująca się do promowania produktów i usług, 
przedsiębiorstw lub bezpośrednio osób, kwalifikowana jest jako informacja handlowa. Z tego 
powodu specjaliści coraz bardziej dbają o pozyskiwanie świadomej zgody odbiorcy na 
dostarczanie tego typu komunikatów. Każde naruszenie obowiązujących przepisów wiąże się 
z poważnymi konsekwencjami natury prawnej i majątkowej.  

Przestrzeganie podstawowych zasad prawnych i etycznych daje poczucie wysokiej jakości 
usług świadczonych za pośrednictwem Internetu, co w konsekwencji wpływa na efektywność 
prowadzonych działań oraz coraz częstsze stosowanie różnych metod promocji dostępnych w 
Sieci. Przepisy prawne i normy etyczne wpływają na zachowanie podmiotów gospodarczych, 
które w sposób celowy mogą wspierać decyzje zakupowe internautów. Propagując dobro i 
zrozumienie dla odbiorców, przekazując informacje, które stanowią moralną posługę 
komunikacyjną, pobudzają świadomość społeczną w celu wzmacniania panujących już zasad 
etycznych, jak i tworzenia nowych norm właściwego postępowania w tym specyficznym 
środowisku. Ważne jest, aby komunikaty zawierały treści zgodne z dobrymi praktykami, nie 
tylko w obszarze odpowiedzialności prawnej, ale i etosu postępowania nie uwłaczającego 
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użytkownikom cyberświata. W efekcie przekłada się to na jeszcze większy sukces reklamy 
internetowej, budującej długoterminowe relacje i więzi użytkownika z marką. 
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1.5. Wpływ Internetu na zmianę zachowań konsumenckich. Koncepcja 

marketingowa ZMOT [Zero Moment of Truth] 

mgr Aleksandra Frąckiewicz 

Wydział Teologiczny 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
 

Streszczenie:  
Zmiana zachowań konsumenckich pod wpływem Internetu jest nierozerwalnie związana z 
ewolucją samego medium. Szybki wzrost zasięgu Internetu przełożył się nie tylko na 
zwiększenie liczby osób korzystających z Sieci, lecz także na wzrost czasu spędzonego w 
Internecie przez użytkowników. Ponadto, zmiany technologiczne spowodowały nowy rodzaj 
jego konsumpcji. Czynności dotychczas zarezerwowane dla świata realnego zaczęły być 
realizowane w sferze on-line. Konsumenci przy wyborze produktu przestali kierować się 
wyłącznie opinią najbliższych, ale zaczęli poszukiwać ocen i recenzji na forach internetowych 
czy blogach. Trend ten zrewolucjonizował myślenie na temat zachowań konsumenckich i stał 
się podwaliną do skrystalizowania się nowej koncepcji o nazwie ZMOT, która wniosła szereg 
zmian do dziedziny zorientowanej na klienta, czyli marketingu.  
Słowa kluczowe:  
zachowania konsumenckie, proces decyzji zakupowej, koncepcja ZMOT, marketing 
internetowy 
Summary:  
Consumer behavior change went along with Internet evolution and became its indissoluble 
part. Dynamic development of Internet reach brought, not only growth of number consumers 
using it, but foremost significantly prolonged time that consumers spend on-line. Moreover, 
technological change clearly impacted both: the way consumers use internet & products 
purchase process. Some of activities conducted in “real world” was transferred to “virtual 
one”. In a consequence, while purchasing products or services, consumers rely not only on 
relatives opinion, but also go on-line in order to look for others’ opinion, hints or 
recommendation. Blogs and internet forums became on of the most credible source of 
information by being anonymous, containing various point of views, allowing get to know 
consumer experience with products. This trend revolutionized idea about consumer behavior 
and laid foundations of new marketing concept formulation – ZMOT. The new concept 
remodeled way of doing marketing and approaching consumers. 
Key words:  
consumer behavior, purchasers' decision-making process, ZMOT, e-marketing 
  

Wstęp 

 Jeszcze kilka lat temu łącze umożliwiało jedynie odwiedzenie konkretnej witryny 
www lub ściągnięcie poczty ze skrzynki elektronicznej. Zmiana szybkości transferu danych 
pozwoliła na poszerzenie czynności dokonywanych za pomocą Internetu [Kaznowski 2008, 
16].Obecnie średnia szybkość łącza na świecie wynosi 4,6 Mbit/s, zaś w Polsce 8,1 Mbit/s 
[Jaślan 2014]. Dzięki niej możemy ściągać dużą liczbę plików, przeglądać tysiące stron 
internetowych czy oglądać filmy na zasadzie streamingu. Ponadto stale poszerza się obszar 



VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów" 
Konsumpcja Internetu 

50 

 

zasięgu Internetu, a co za tym idzie - dostęp do tego medium staje się coraz łatwiejszy. 
Zmiana ta ma pozytywny wpływ na liczbę użytkowników. Do niedawna Internet w Polsce 
rozwijał się głównie dzięki młodym internautom, których działania stanowiły wówczas 90% 
penetracji omawianego medium. Nowi użytkownicy pochodzą w coraz większej mierze ze 
starszej grupy wiekowej [Kaznowski 2008, 21].  

1. Ewolucja Internetu a zmiana zachowań konsumenckich 

 Szeroki dostęp i szybki transfer danych spowodował, że ludzie spędzają w Sieci coraz 
więcej czasu, co przekłada się na realizowanie w niej pewnych czynności, które dotychczas 
były wykonywane jedynie tradycyjnymi metodami, takich jak zakupy, obsługa bakowości, a 
nawet sprawy społeczne i polityczne [Gębarowski 2007, 102]. W przypadku tych ostatnich 
Sieć pełni funkcję pomostu łączącego rozproszone społeczności o tożsamych celach lub 
poglądach. Istnieje również trend odwrotny – coraz częściej spotykamy sytuacje, w których 
aktywność na stronie www ma swój skutek w realnym świecie. Przykładem może być 
gwałtowny rozwój handlu internetowego w USA, który wymusił rozwinięcie i modernizację 
tradycyjnego łańcucha dostaw, czy sukces platformy aukcyjnej Allegro.pl w Polsce, który nie 
tylko wpłynął na zmianę systemu dystrybucji, ale także na politykę cenową i dostępność 
informacji o produkcie [Kaznowski 2008, 26]. 

 Internet nie jest już miejscem, które można uznać za wirtualne, lecz za część naszego 
życia. Stał się nowym kanałem komunikacji, na tyle silnym, że może konkurować z 
tradycyjnymi mediami i kanałami biznesowymi. Zwiększająca się aktywność sieciowa 
użytkowników znajduje swoje odzwierciedlenie w nowych postawach zakupowych oraz w 
wykorzystaniu Internetu do poszukiwania informacji o produktach i usługach. Trend ten 
potwierdza fakt, że najpopularniejszą witryną w Polsce jest Google [Megapanel PBI/Gemius, 
2014]. Użytkownicy korzystając z tej wyszukiwarki szukają różnego rodzaju informacji 
również tych o produktach, które zamierzają kupić. Konsumenci nie czekają biernie, aż 
reklamodawcy dotrą do nich z odpowiednim przekazem, tylko sami wyruszają na 
poszukiwania odpowiedniego towaru. Z badań przeprowadzonych przez Next wynika, że aż 
65% polskich internautów nosząc się z zamiarem zakupu określonego produktu lub usługi 
szukają informacji na ich temat w Internecie [Next 2008]. Tendencja ta w starciu z nowymi 
możliwościami, jakie daje technologia Web 2.0 spowodowała ukształtowanie nowego rodzaju 
konsumenta – prosumenta. Stanowi on segment konsumentów o postawie proaktywnej, 
którzy w sposób dynamiczny poszukują informacji o produktach w Internecie oraz wkraczają 
w interakcję z przekazem reklamowym wyrażając subiektywną opinię na temat firmy i jej 
działań [Domańska 2009, 23]. Najpopularniejszą formą wykorzystywaną w tym celu są blogi, 
komentarze lub wypowiedzi na forum. Liczba, jakość i szybkość generowania tego rodzaju 
treści (opinii internautów), sprawia, że użytkownik szukający informacji komercyjnych o 
towarze coraz częściej natrafia na opinie i oceny innych użytkowników.  

 W obliczu braku zaufania do reklamy i tradycyjnych mediów konsumenci sami starają 
się znaleźć w Internecie wiarygodne informacje na temat produktów przekazywane przez 
ludzi takich jak oni – znajomych z Sieci, bądź innych użytkowników. Niewątpliwie Internet 
zmienił nasze podejście do kupowania. Nawet zakup najdrobniejszego towaru można 
poprzedzić analizą opinii, a zdobycie wręcz eksperckiej wiedzy na temat danej kategorii 
produktowej stało się banalnie proste. Wystarczy poświęcić zaledwie kilka minut na 
wyszukanie potrzebnych informacji w Internecie, chociażby za pomocą smartfona podczas 
zakupów robionych w tradycyjnym sklepie. 

 2. Koncepcja ZMOT 
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 Ewolucja Internetu i zmiany w konsumpcji tego medium doprowadziły do 
skrystalizowania się nowego schematu procesu zakupowego, który został opisany przez 
pracownika Google’a, Jima Lecinskiego. Jego koncepcja znana pod nazwą ZMOT do 
tradycyjnego dwumomentowego modelu wprowadza trzeci – zerowy moment prawdy. Warto 
wspomnieć, że tradycyjny model procesu zakupowego ograniczał się jedynie do dwóch tak 
zwanych „momentów prawdy”, czyli dwóch kluczowych chwil kontaktu klienta z marką. 
U podstaw obydwóch koncepcji leży trend w zachowaniu konsumentów wyrażający się w 
nowym postrzeganiu produktu. Nabywcy nie utożsamiają już wydawania pieniędzy z 
zakupem danego towaru czy usługi, ale z pozyskaniem korzyści niesionych przez ich 
posiadanie bądź z nich korzystanie [Berry i in. 2002, 86]. Leonard Berry – autorytet w 
dziedzinie marketingu, w tym kontekście zauważył konieczność budowania całkowitego 
doświadczenia zakupowego (ang. total customer experience). Dlatego też wszelkie działania 
zakupowe można rozpatrywać jako doświadczenia z wyszczególnieniem dwóch kategorii: 
funkcjonalności produktu lub usługi (chociażby opakowania, miejsca dystrybucji) oraz 
percepcji postrzeganej zmysłami, mającej swój wyraz we wrażeniach estetycznych [Berry i 
in. 2002, 86]. Według tej koncepcji doświadczenia zakupowe definiowane jest jako chwila, w 
której konsument pod wpływem reklamy udaje się do sklepu i po raz pierwszy bezpośrednio 
wchodzi w interakcję z produktem lub usługą. Ten przedział czasu i działania, które się w nim 
realizują prowadzą do pojęcia „momentu prawdy” –Moment of Truth, który można opisać 
również jako First Moment of Truth. FMOT stanowi doświadczenie klienta w momencie 
pierwszego spotkania z produktem lub usługą i jest kluczowym elementem subiektywnej 
oceny ich jakości. Podczas niego weryfikowane są oczekiwania i obietnice zawarte w 
komunikacie reklamowym. Reakcja zwrotna konsumenta z FMOT może być aktywna: 
„decyduję się na zakup” lub bierna „nie kupuję”. Pozytywna decyzja pozwala przejść do 
drugiego etapu procesu zakupowego, który stanowi kolejną chwilę prawdy [Fawcett, Rutner 
2014, 454-455]. W ocenie wielu specjalistów od marketingu, umiejętne organizowanie oraz 
zarządzanie doświadczeniami i wrażeniami klienta w jego pierwszym kontakcie z produktem 
może poprawić jego subiektywną ocenę towaru i skłonić go do dokonania zakupu. 
 Po powrocie do domu, w chwili rozpoczęcia użytkowania produktu przez konsumenta 
następuje drugi moment prawdy [Second Moment of Truth]. Ma on decydujący wpływ na 
pozytywną bądź negatywną końcową opinię klienta. SMOT to przestrzeń czasowa, w której 
konsument może swobodnie zapoznać się z kupionym produktem lub usługą [Lecinski 2011, 
16]. Podczas tego doświadczenia najważniejszą rolę odgrywa sam produkt oraz jego 
właściwości. To najtrudniejszy etap z punktu widzenia firmy, która w żaden sposób nie może 
wesprzeć swojego produktu zabiegami reklamowymi. 
 Nowa koncepcja Jima Lecinskiego wprowadza trzeci – zerowy moment prawdy. 
Stanowi on wstępną decyzję zakupową, która następuje w Internecie, pomiędzy bodźcem a 
udaniem się do sklepu [Lecinski 2011, 11]. Konsument pojawia się w nim już z pewnym 
zasobem wiedzy i wyrobionym zdaniem o produkcie. Koncepcja ZMOT opiera swe założenia 
na nowej tendencji zaobserwowanej w zachowaniach konsumentów. Klient, zanim uda się do 
sklepu, za pomocą wyszukiwarki znajduje informacje i komentarze na temat produktu oraz 
sprawdza opinie na jego temat w mediach społecznościowych. Wachlarz dostępnych treści 
jest bardzo szeroki. Tworzą go zarówno materiały udostępnione przez producenta na jego 
oficjalnej witrynie www, blogi, recenzje i testy dziennikarskie, a także oceny zamieszczane 
przez innych użytkowników. Gama tych informacji pod względem formy jest również bardzo 
szeroka. W Sieci możemy napotkać publikacje tekstowe, zdjęcia oraz filmiki pokazujące dany 
produkt i sposób jego użytkowania. W tej perspektywie innego znaczenia nabrał również 
drugi moment prawdy – SMOT. Konsumenci po sprawdzeniu produktu w domu dzielą się 
swoimi opiniami już nie tylko z najbliższymi, ale również z innymi użytkownikami Sieci, np. 
zamieszczając recenzję danego towaru w Internecie [Lecinski 2011, 56]. 
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W podsumowaniu należy stwierdzić, że obecnie Sieć stała się źródłem kreowania opinii, a 
wyszukiwarka narzędziem pozwalającym na dotarcie do informacji. 

 3. Implikacje koncepcji ZMOT dla marketingu 

Nowy schemat procesu zakupowego ma swoje konsekwencje w działaniach 
marketingowych firm, które chcą podążać za bieżącymi trendami i być obecne tam, gdzie ich 
konsumenci podejmują ważne decyzje, czyli w Sieci. Strategie dotyczące aktywności w 
Internecie powinny mieć na celu zbliżenie klientów do wyboru konkretnego towaru lub 
usługi. Pierwszorzędnym działaniem winna być optymalizacja firmowej strony www pod 
kątem wyszukiwarek, tak by link prowadzący do danej witryny wyświetlał się na czołowych 
pozycjach pierwszej strony wyszukiwania po wpisaniu haseł związanych z profilem 
działalności danej organizacji [Maciorkowski 2013, 70-73]. Dzięki temu, potencjalny klient 
po wpisaniu hasła w okno wyszukiwarki, np.: „wakacje Rodos” może za pomocą jednego 
kliknięcia przejść na stronę biura turystycznego zajmującego się sprzedażą on-line tego typu 
wycieczek. Innego rodzaju formą promocji w wyszukiwarkach są linki sponsorowane 
generowane za pomocą narzędzia AdWords [Maciorkowski 2013, 81-84]. Strategia 
marketingowa odpowiadająca koncepcji ZMOT powinna również uwzględnić stałe działania 
w mediach społecznościowych poprzez podejmowanie dialogu z innymi członkami danych 
społeczności oraz generowanie ciekawej i pożytecznej dla internautów treści. Firma czy 
organizacja zgodnie z tymi wytycznymi powinna być aktywna na Facebooku i Google+ 
dzięki zamieszczaniu aktualnych informacji na temat swej działalności, zdjęć czy infografik. 
W dobie kultury obrazkowej formą mającą szeroką rzeszę odbiorców są krótkie filmiki 
opowiadające o produkcie czy usłudze zamieszczane na kanale You Tube [Maciorkowski 
2013, 160-168]. Warto również podjąć współpracę z blogerami, którzy w Sieci pełnią rolę 
liderów opinii. W dużej mierze na podstawie ich recenzji użytkownicy podejmują decyzje 
zakupowe [Czaplicka 2014, 91]. Firma prowadząca działania marketingowe w Internecie nie 
może zapomnieć o ciągłym monitoringu opinii, w ramach którego powinna odpowiadać na 
bieżąco na zarzuty lub pytania pojawiające się w komentarzach na profilach w portalach 
społecznościowych czy forach. Internet daje szereg możliwości kreowania wizerunku firmy 
[Handley, Chapman 2012, 136-137].  

 Umiejętne wdrożenie strategii marketingowej oparte na koncepcji ZMOT pozwala 
wpływać nie tylko na obecność marki i opinie internautów na jej temat, ale i bezpośrednio 
docierać do potencjalnych klientów zainteresowanych danym produktem, bądź usługą. Należy 
jednak pamiętać, by odpowiednio dopasowywać przekaz oraz elastycznie reagować na 
wszystkie zmiany i nowe trendy w Internecie. 

 4. Wdrożenie działań marketingowych odpowiadających koncepcji ZMOT na 
przykładzie firmy Mapa Spontex 

 Ciągłe dopasowywanie oferty przedsiębiorstwa oraz sposobu jej prezentowania i 
udostępniania do dynamicznie zmieniających się oczekiwań konsumentów jest jednym z 
najważniejszych elementów procesu tworzenia wartości dla klienta, a co za tym idzie – 
osiągania wyznaczonych celów biznesowych przez przedsiębiorstwo. Przykładem firmy, 
która zmieniła strategię komunikacyjną pod wpływem zachowań konsumenckich jest Mapa 
Spontex posiadająca w swoim portfolio dwie marki: Calypso (akcesoria do pielęgnacji 
kobiecego ciała) oraz Spontex (akcesoria do sprzątania domu, tj. mopy, rękawice, zmywaki 
oraz ścierki). W 2014 roku firma przeprowadziła szereg badań i analiz, które wykazały, że 
konsumenci przed kontaktem z samym produktem na sklepowej półce poszukują o nim 
informacji w świecie on-line i offline.  
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 W przypadku akcesoriów do sprzątania w wyborze produktów konsumenci kierują się 
w głównej mierze poleceniami członków rodziny, znajomych, a także opiniami 
przeczytanymi w Internecie, traktując je jako bardziej wiarygodne, niż przekaz reklamowy w 
telewizji [GFK 2014a], dlatego też firma zdecydowała się na przeprowadzenie szeregu 
działań w Internecie. Miały one na celu poszerzenie wiedzy konsumentów na temat 
oferowanych produktów, uwiarygodnienie marki oraz wsparcie procesu zakupowego. Mapa 
Spontex skupiła się na wsparciu marketingowym mopów obrotowych w okresie wzmożonego 
zainteresowania produktami do sprzątania, przypadającym na listopad i grudzień 2014 roku. 
Głównym działaniem było przeprowadzenie kampanii sieci wyszukiwania oraz sieci 
reklamowej z przekierowaniem do sklepu Internetowego Spontex24.pl, gdzie konsument 
mógł nie tylko zakupić promowany produkt, ale i pozyskać fachową wiedzę na jego temat. 
Linki sponsorowane odpowiadały na zapytania zawierające następujące frazy kluczowe (mop 
do podłogi, mop obrotowy, mop obrotowy sklep, mop obrotowy Spontex), które 
wygenerowały 5,6 miliona wyświetleń oraz 9 781 kliknięć. Wymiernym efektem było nie 
tylko podwojenie (241%) wejść na stronę sklepu (z 12 739 do 30 734)1, ale i wzrost liczby 
dokonanych zamówień o 290% (z39 do 228) w ciągu półtora miesiąca [GFK, 2014a]. 

 W przypadku marki Calypso wyniki przeprowadzonych przez firmę badań zachowań 
konsumentów segmentu akcesoriów do pielęgnacji kobiecego ciała wykazały, że jeszcze 
większe znaczenie mają tu działania marketingowe prowadzone w Internecie. Z raportu 
jednoznacznie wynika, że aż 71% konsumentek szuka porad związanych z pielęgnacją ciała 
oraz opisów produktów w Sieci, a 64% konsumentek podejmuje decyzję zakupową po 
przeczytaniu opinii na blogach urodowych [GFK 2014b]. Podążając za trendami w 
działaniach konsumentów firma dla swojej marki Calypso zdecydowała się przeprowadzić 
kampanię marketingową obejmującą: działania w wyszukiwarkach nastawione na 
pozycjonowanie witryny sklepu internetowego [Kamikaze, 2014], reklamę typu display w 
wyszukiwarce Google, aktywne działania w mediach społecznościowych [Facebook 2 ] 
budujące relacje z konsumentami oraz współpracę z liderami opinii, jakimi są blogerzy. Na 
czterech poczytnych blogach zajmujących się tematyką urody znalazły się recenzje 
produktów należących do marki Calypso („Różowy świat Marthe”, 77gerda”, 
„Pepperandcoco”, „Anek”). Kompleksowe wykorzystanie kanałów komunikacji z 
konsumentami w Internecie przełożyło się na niemal dwukrotne zwiększenie sprzedaży 
[Spontex 2014]. 

 Studium przypadku działań marketingowych prowadzonych przez firmę potwierdza 
powszechność nowych zachowań konsumenckich opisanych w koncepcji ZMOT. 
Zintegrowanie działań w Internecie pozwoliło wyjść naprzeciw użytkownikom szukającym 
rzetelnych informacji na temat produktów i wesprzeć ich decyzję zakupową w oparciu o 
opinie innych konsumentów czy też pozytywny kontakt z samą marką. Przekonanie do siebie 
konsumenta w zerowym momencie prawdy spowodowało, że w większości przypadków 
konsument znalazłszy się przy sklepowej półce wybierał promowany produkt, co 
potwierdzają wyniki sprzedaży w sklepach stacjonarnych deklarowane przez firmę Mapa 
Spontex.  
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1.6. Marketing treści w budowaniu relacji z klientem 

lic. Sonia Forszpaniak 

Uniersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 

Streszczenie: 
 Jako punkt wyjścia do rozważań na temat marketingu treści warto podjąć analizę 
współczesnych konsumentów jako użytkowników Sieci. Będąc świadomym ich cech, można 
wejść w interakcję z nimi, jak również skutecznie przyciągać nowych klientów 
wartościowymi treściami – choćby przydatnymi informacjami. Warto docenić ponadto 
efektywność tzw. marketingu za przyzwoleniem. Content marketing może być postrzegany 
jako kluczowy czynnik z punktu widzenia budowania relacji z użytkownikami internetu i 
konwertowania ich w klientów. 
Słowa kluczowe: 
 content marketing, 30 relacji Gummessona, prosumpcja, marketing za przyzwoleniem 
Summary:  
While considering content marketing, one has to pose a question of modern consumers as web 
users. Being aware of their characteristics, you can interact with them successfully as well as 
attract new customers with valuable content – such as relevant information. Furthermore, it is 
worth appreciating effectiveness of permission marketing. Taking all into account, content 
marketing can be perceived as a key factor building relation with web users and converting 
them into clients. 
Key words:  
content marketing, Gummesson’s 30 relationships, prosumption, permission marketing 
  

Wstęp 

 Rozważając problem budowania przewagi konkurencyjnej w Internecie, prezentuje się 
przede wszystkim orientację na cenę, warunki dostawy tudzież zapłaty. Zamierzeniem autorki 
jest natomiast zogniskowanie uwagi na wartości, jaką niesie świadome zarządzanie treściami 
publikowanymi w sieci. Warto zatem potraktować zaspokajanie potrzeby informacji jako 
klucz do budowania trwałej relacji z konsumentem. Poszczególne narzędzia, jakimi posługuje 
się marketing treści, prezentowane będą przy okazji omawiania wybranych zagadnień, stąd 
ich zbiorczy katalog pojawi się dopiero w podsumowaniu. 

 Konkurowanie na poziomie informacyjnym wymaga zrozumienia specyfiki 
konsumenta           w przestrzeni wirtualnej. Jak przekonuje bowiem Seth Godin, niefortunne 
okazuje się traktowanie Internetu na równi z tradycyjnymi mediami [Godin 2014, 135]. 
Cechuje go wszak ogromna pojemność informacyjna, możliwość błyskawicznej aktualizacji 
danych,           a także interaktywność – w porównaniu z mediami tradycyjnymi modeluje ona 
nową jakość komunikacji. Wyróżnik sieci WWW stanowi zatem szansa gromadzenia bogatej 
wiedzy w łatwy i komfortowy sposób, a także dostępność treści przez całą dobę, co w oczach 
konsumenta czyni Internet szczególnie atrakcyjnym środkiem przekazu [Filar 2012, 295].  

 

1. Konsument w Sieci 
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 Warto przejść do roli omawianego medium w cyklu zakupowym. Niezależnie bowiem 
od tego, czy decyzja o zakupie zapada w Sieci,  czy w świecie rzeczywistym, Internet 
odgrywa znaczącą rolę w owym procesie – przede wszystkim na etapie poszukiwania 
informacji            i oceny alternatyw. W przypadku takich artykułów jak sprzęty RTV, AGD, 
książki                  i multimedia, rekomendacje innych internautów wzbudzają przy tym 
większe zaufanie niż przekaz reklamowy. Tak oto analiza porównawcza recenzji książek na 
Amazon.com, czy choćby opinii na Allegro, pozwala na wyklarowanie ogólnego obrazu 
sprzedawcy bądź jego towarów. Inaczej dzieje się z poszukiwaniem informacji o artykułach 
żywnościowych, odzieży, obuwiu, kosmetykach oraz biżuterii. Dla tych kategorii produktów 
dominującymi źródłami pozostają strony internetowe producentów, reklamy w sieciach oraz 
treści zamieszczane w e-sklepach [Kolny, Kucia, Stolecka 2011,  61-66].  

 Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, iż użytkownicy Sieci stają się 
współtwórcami zamieszczanych tam treści. Na łamach forów, blogów i portali 
społecznościowych polecają oni różne produkty, marki, a nawet lokale gastronomiczne. 
Przestrzegają również przed zakupem towarów określonych producentów, czy to z uwagi na 
wadliwość produktów, niespójną komunikację marketingową, czy nawet politykę prowadzoną 
przez dane podmioty. W konsekwencji internauci praktycznie na równych prawach                   
z przedsiębiorcami współkreują marki. Aktywność owych konsumentów nazywana jest 
prosumpcją; określenie to stanowi bowiem kombinację pojęć produkcji i konsumpcji          
[Toffler 1997, 406]. Warto docenić realny wpływ tego grona odbiorców na tożsamość marki – 
choćby z uwagi na mnogość i popularność internetowych systemów oceniania. Czyni to 
prosumentów grupą dość wpływową. Aktywnego klienta cechuje na ogół współtworzenie 
grup dyskusyjnych oraz prowadzenie korespondencji elektronicznej z organizacjami czy 
przedstawicielami społeczności lokalnych. Prenumeruje on często newslettery, e-magazyny,  
a także udostępnia znajomym przydatne lub intrygujące treści on-line                                 
[Brzozowska-Woś 2014, 42]. 

 Przy analizie konsumenta-internauty wymagająca rozwinięcia pozostaje kwestia 
potrzeby interakcji. Szczególnie reprezentantów pokolenia Y i Z łatwo bowiem zaktywizować 
przez budowanie społeczności wokół strony czy konta firmowego na portalu Facebook lub 
Twitter. Można zauważyć, iż nabywcy wręcz oczekują platformy umożliwiającej 
komunikację            z przedsiębiorstwem oraz dyskusje z innymi użytkownikami. Łatwy 
kontakt z producentem bądź sprzedawcą przejawia się możliwością uzyskania szybkiej 
odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości (np. w postaci dodatkowego instruktażu); ów 
kontakt niweluje zatem postrzegane ryzyko związane z zakupem [Gracz, Ostrowska 2014, 
257]. Dostępność pełnej informacji wzbudza zaufanie klientów, gdyż poza podkreślaniem 
transparentności przejawia się w ten sposób doświadczenie w branży i otwartość na dialog, 
również w sytuacjach problemowych. Obecność w sieci pozwala wszak monitorować reakcje 
odbiorców na ofertę, co oznacza gotowość do odpowiadania na komentarze nieprzychylne. 
Jeśli, przykładowo, po dokonaniu zakupu nabywca odkrył pleśń na chlebie, jest w stanie 
podnieść tę kwestię na Facebooku, na koncie firmowym lokalnej piekarni – które notabene 
pełni też funkcję współczesnej księgi skarg i zażaleń. Warto więc być świadomym, jak 
możliwość upublicznienia takich uwag wymusza na przedsiębiorcach odpowiedzialność           
za oferowane towary. 

 Charakteryzując konsumenta w Sieci należy stanowczo zanegować podejście, które 
stoi        w sprzeczności z ideą marketingu oraz szkodzi tej profesji. Z jednej strony poświęca 
się sporo uwagi autentyczności w marketingu, zaawansowanym sposobom dotarcia do 
odbiorcy,            a z drugiej część przedsiębiorstw wciąż traktuje klientów jak naiwne, 
bezbronne jednostki        i rzekomo doskonały obiekt manipulacji. W przypadku reklam, które 
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poprzedzają bądź przerywają wybierane materiały video, wciąż praktykuje się ich głośniejszą 
emisję. Taka nachalność nie wzbudza jednak zainteresowania konsumenta, lecz frustrację. 
Nie sprawdzają się także reklamy pop-up, których nie można wyłączyć pierwszym 
kliknięciem. Odbiorca wszak od razu odczuwa, gdy nie jest traktowany poważnie 
[Pogorzelski 2010, 155]. Jakkolwiek bowiem wydaje się to truizmem, nabywca nie lubi 
doznawać wrażenia, iż stanowi jedynie obiekt działań marketingowych. Wszelkie banalne czy 
tendencyjne treści, z którymi styka się on w Internecie, dość szybko odsiewane są zatem jako 
zbędny szum informacyjny [Evans 2011, 239]. 

 Powyższe obserwacje warto potraktować jako punkt wyjścia definiując ideę 
marketingu treści            (ang. content marketing). Jako że Internet stanowi miejsce, w którym 
klienci w dużej mierze kształtują swoje postawy wobec produktów, usług, marek czy 
organizacji, aktywność przedsiębiorstwa w sieci winna być na tyle pomocna dla 
użytkowników, by sprzyjać budowaniu postaw pozytywnych. Jay Baer dochodzi wręcz do 
wniosku, że współcześni konsumenci spodziewają się znaleźć w Internecie odpowiedzi na 
wszystkie pytania,                 a organizacje, które potrafią te odpowiedzi dostarczyć, 
gwarantują sobie zaufanie, wymierny efekt w sprzedaży oraz lojalność klientów [Baer 2014, 
10]. Sukces osiągają przedsiębiorcy, którzy informują, a nie reklamują. Wyjaśniając zatem 
misję marketingu treści należy zaakcentować, iż koncepcja ta postuluje szacunek wobec 
odbiorcy – co z kolei znajduje wyraz w rzetelnym dostarczaniu informacji wartościowych, 
niebanalnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego nabywcy, content marketing 
nastawiony jest silnie na interakcję. Pozostaje w opozycji do agresywnych reklam i opiera się 
na przyciąganiu odbiorców oferowaniem przydatnej wiedzy, treściami esencjonalnymi, 
prowokującymi do uśmiechu czy refleksji. To właśnie dobrowolne zaangażowanie internauty 
owocuje konwersją użytkownika sieci w klienta danego przedsiębiorstwa [Brzozowska-Woś 
2014, 44]. Poza informowaniem i budowaniem społeczności wokół marki, omawiany 
marketing ma często na celu edukowanie, a nawet inspirowanie zarówno potencjalnych 
nabywców, jak i tych obecnych. Kierowane do nich treści winny odpowiadać na ich realne 
potrzeby. Działania wobec aktualnych klientów zorientowane są zaś na budowanie lojalności, 
a więc trwałej relacji, nacechowanej pewną intensywnością [Królewski, Sala 2014,  261]. 

2. Odpowiedź na potrzeby odbiorcy 

 Przy publikowaniu w sieci jakichkolwiek treści za punkt wyjścia warto przyjmować 
zachowania i potrzeby charakterystyczne dla poszczególnych segmentów. Mają one 
znaczenie również z punktu widzenia formy zamieszczanych komunikatów. Przykładowo      
u sporadycznych użytkowników Internetu zauważa się problemy z rozumieniem języka 
typowego dla Sieci. Stąd coraz częściej na stronach zastępuje się termin „login” określeniem 
„nazwa użytkownika”. Podobnie typowa dla tychże internautów pozostaje niechęć do 
pobierania plików i zapisywania ich na dysku. Odpowiedzią na taką postawę stanowi 
prezentowanie informacji w formie on-line, a nie w postaci załączników do pobrania          
[Kiljan-Szydełko 2014, 5]. Prowadzenie content marketingu oznacza wszak ułatwianie 
dostępu do wiedzy.  

 W odniesieniu do użytkowników bardziej zaawansowanych technologicznie 
pomocnym rozwiązaniem może się okazać wprowadzenie e-booków czy materiałów audio do 
pobrania – tzw. podcastów. Wielu jednostkom brakuje bowiem czasu na przyswajanie 
wszelkich wartościowych treści w czasie korzystania z Internetu. Ponadto nie mają one 
dostępu do Sieci w każdym momencie dnia. Niewątpliwie sporo konsumentów doceni 
możliwość przeczytania interesującego ich poradnika np. w czasie pokonywania drogi do 
pracy. Również dłuższa podróż czy krótka przerwa stanowi dla nich okazję do przesłuchania 
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wywiadu z ekspertem, komentującym najnowsze odkrycia w wybranej dziedzinie. W 
dziedzinie, w której działa przedsiębiorca zamieszczający dany podcast w sieci [Evans 2011, 
210]. 

 Po zwróceniu uwagi na formę, warto przejść do merytorycznej zawartości 
publikowanych materiałów. O wartości takowych decyduje bowiem użytkownik końcowy. 
Ten z kolei dokonuje oceny czytanej bądź obejrzanej treści wedle różnych kryteriów, choćby               
w oparciu o zaspokajanie potrzeby rozrywki czy wiedzy. Odbiorca może też ocenić 
informację pod kątem  przydatności w rozwiązaniu określonego problemu                          
[Evans 2011, 207]. W kontekście użyteczności treści warto przywołać skuteczną,                       
acz wbrew pozorom nie zawsze docenianą formę dialogu – artykułu na łamach strony 
internetowej. Przykładowo, poznańska kancelaria rachunkowa Figures zamieściła w swej 
witrynie zakładkę „Publikacje” (http://figures.com.pl/aktualnosci). Dzięki zamieszczanym 
tam artykułom klienci mogą na bieżąco dowiadywać się o zmianach przepisów podatkowych 
bądź ich interpretacji. Okazuje się to dla nich pomocne choćby z punktu widzenia 
prowadzonej polityki rachunkowości. Potrzeba łatwego dostępu do kompleksowej informacji 
wydaje się jednak tak naturalna, że zastanawia fakt, dlaczego wciąż niewiele biur 
rachunkowych kieruje swe działania również na aspekt informacyjny. 

 Kontynuując zagadnienie merytorycznej zawartości warto zauważyć, iż klienci obecni 
są w różnych miejscach w Sieci. Aby towarzyszyć im i inspirować na wielu płaszczyznach, 
należy zadbać, by publikacja wartościowych treści wykraczała poza witrynę firmową.                
Z potrzeby zwiększenia zasięgu marki wynika pojawianie się w odpowiednim kontekście na 
kanałach i forach uczęszczanych przez wybrane segmenty odbiorców. Aktywność taka 
wpływa wszak na osobowość marki – zależnie od komentowanych wątków przydaje jej 
takich cech jak błyskotliwość, towarzyskość, odpowiedzialność czy niezawodność.                    
Pewne jest natomiast, że dzięki udziałowi w dyskusjach, udzielaniu wywiadów i gościnnym 
wpisom organizacja daje wyraz swemu zaangażowaniu w komunikację z konsumentami 
[Królewski, Sala 2014, 265]. Istotą takiej komunikacji jest jednakże ciągłość. Oznacza to 
konieczność regularnej obecności marki w Sieci. 

3. Relacyjność content marketingu 

 Autorytet w dziedzinie marketingu relacyjnego, Evert Gummesson, identyfikuje 
trzydzieści rodzajów relacji, które jednocześnie grupuje na cztery kategorie                    
[Gummeson 1999, 27]. Na potrzebę rozważań o marketingu treści warto przywołać kategorię 
relacji rynkowych, które poza klasycznymi, typowo transakcyjnymi więziami, obejmują m.in. 
relacje z niezadowolonym klientem oraz takie interakcje, w których konsumentów traktuje się 
jak osoby należące do danego przedsiębiorstwa. Ostatnia wymieniona grupa relacji 
zorientowana jest na budowanie silniejszych więzi z odbiorcami, a zatem i  podnoszenie 
poziomu ich lojalności. Tak oto, w kontekście relacji w Internecie, warto przede wszystkim 
zdać sobie sprawę                    z interaktywności jako wyróżnika tego medium. Należy 
również docenić prosumentów          z uwagi na ich opiniotwórczy potencjał i wartość, jaką 
wnoszą do organizacji – realizują bowiem zadania, które z założenia wykonują kontrolerzy w 
dziale obsługi klienta, pracownicy działu marketingu czy kontroli jakości. Ich aktywność 
może być postrzegana jako nieodpłatna, acz cenna informacja zwrotna na temat recepcji 
nowej reklamy czy produktu. Zależnie od publikowanych treści, głos internautów traktuje się 
zatem w kategorii relacji         z klientem jako niemalże członkiem organizacji, względnie 
jako element relacji                      z niezadowolonym nabywcą. Niemniej interakcje z 
odbiorcami warto wykorzystywać jako szanse współtworzenia i ulepszania produktów przez 
klientów [Królewski, Sala 2014, 265]. To notabene kolejny postulat marketingu treści. 
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 Omawiając problem budowania relacji z konsumentem, warto poruszyć kwestię 
edukacji klienta, bodaj za pomocą materiałów o charakterze poradnikowym; edukację taką 
rozumie się bowiem jako proces, w którym biorą udział różne źródła informacji, przy czym 
większość        z nich jest poza kontrolą danego przedsiębiorcy. Zadaniem producentów oraz 
pośredników pozostaje więc rzetelne zapewnianie treści jak najbardziej obiektywnej – treści 
na tyle unikatowej, pobudzającej do myślenia i działania, że odbiorcy sami będą skłonni 
powoływać się na nią, dzielić się nią ze znajomymi. Wszelka przesada, tendencyjność czy 
ukrywanie ważnych faktów przyczyni się do utraty zaufania klientów. A pamiętać należy,        
że w użytkownikach pokolenia Y Internet wyrobił nawyk weryfikowania każdej informacji         
w paru źródłach. Brak autentyczności nie zbuduje zatem wiarygodności – fundamentu           
w procesie edukacji konsumentów [Dziewanowska, Kacprzak 2013, 143;                  
Pogorzelski 2010, 141]. Tym bardziej, że o uwagę nabywcy rywalizuje się                                
z konkurencyjnymi markami. 

4. Marketing za przyzwoleniem 

 Rozważając zachowania konsumenckie oraz pozyskiwanie informacji w Internecie, 
należy rozważyć wątek edukowania klientów. Jak przestrzega bowiem Jacek Pogorzelski, 
paradoksalnie błędne pozostaje założenie, iż odbiorcy chcą być edukowani                      
[Pogorzelski 2010, 139]. Paradoks ten wynika niejako z natury istoty ludzkiej; każda 
jednostka chciałaby być mądrzejsza, lecz bez wysiłku włożonego w proces uczenia się.    
Można zauważyć to choćby na przykładzie nowo zakupionych sprzętów – wielu nabywców 
woli intuicyjnie rozpracować zasady obsługi produktu niż zagłębić się w lekturze instrukcji 
obsługi. Źródeł tak nikłej otwartości na naukę można również dopatrywać się          w obronie 
przed zbędnym szumem informacyjnym bądź emocjonalnym przytłoczeniem. Trzeba za to 
podkreślić, że z perspektywy odbiorcy edukacja pełni przede wszystkim rolę funkcjonalną. 
Człowiek chce na ogół otrzymywać jedynie te informacje, które są mu faktycznie potrzebne: 
do lepszego funkcjonowania, do odnoszenia określonych korzyści – choćby do ułatwionego 
monitorowania konkretnej branży, a zatem do zaspokojenia różnych potrzeb (w tym również 
tych ukrytych). 

 Wracając do perspektywy przedsiębiorcy należy zadać pytanie, jak podjąć dialog z 
uwzględnieniem przedstawionej prawidłowości. Aby przekazać klientowi pewną wiedzę, w 
pierwszej kolejności warto wzbudzić jego zainteresowanie. Nie wolno bowiem bagatelizować 
faktu, iż odbiorca ma w dużej mierze kontrolę nad owym dialogiem. Punktem wyjścia w 
komunikacji                z e-klientem jest zatem zrozumienie jego potrzeby samodzielnego 
pozyskiwania wiedzy,            a także jej weryfikowania i swoistego dawkowania. Oznacza to, 
że  sens dalszego informowania o produkcie dostrzega się dopiero w przypadku pozytywnej 
reakcji, czyli zgody na otrzymywanie wiadomości. Łatwo bowiem zrazić potencjalnego 
nabywcę do marki z powodu nachalności. Spostrzeżenie to wskazuje na przewagę marketingu 
za przyzwoleniem nad marketingiem natręctwa. Tym bardziej, że sieć WWW z założenia 
stanowi medium anonimowe, a marketing za przyzwoleniem z perspektywy klienta oznacza 
zrezygnowanie                z anonimowości – rzecz jasna w zamian za bieżącą, obiektywną i 
interesującą informację. [Godin 2014, 144]. Dodatkową korzyść stanowi spersonalizowanie 
komunikatów. Tak oto dzięki poznaniu nabywcy Amazon.com może sobie pozwolić na 
personalizację wyświetlanej oferty i propozycji [Gracz, Ostrowska 2014, 251]. Zdobywane w 
ten sposób zaangażowanie internautów pozwala uznać, iż komunikacja za przyzwoleniem 
wpisuje się w ramy konceptualne content marketingu. 

 Marketing za przyzwoleniem wykorzystuje przykładowo komunikację za pomocą 
SMS      z krótkimi informacjami, np. o aktualnych akcjach promocyjnych; bardziej obszerne 
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treści wysyłane są pocztą elektroniczną w postaci newsletterów, które cechują się na ogół 
większą cyklicznością [Kaznowski 2007, 144]. E-mailing kierować można ponadto do 
użytkowników wortali, czyli wyspecjalizowanych portali, publikujących informacje z 
konkretnej dziedziny. Wortale skupiają bowiem użytkowników zainteresowanych określoną 
problematyką            [Filar 2012, 306]. Przykładowo przedsiębiorca, który handluje 
przetworami owocowymi, może subskrybować Portal Spożywczy i wortal Dla Handlu. 
Organizacje proponują również internautom subskrypcje na swych kanałach Youtube. 
Niemniej respektować należy fakt,              iż odbiorca ma prawo w dowolnej chwili wypisać 
się z listy subskrybentów oraz zrezygnować z otrzymywania wiadomości. Dobrą praktyką jest 
informowanie konsumentów, w jaki sposób mogą zakończyć tę komunikację; w przeciwnym 
razie niechciane komunikaty mogą wywołać ich awersję do marki [Królewski, Sala 2014, 
261].  

5. Youtility jako nadrzędna wartość relacji 

 W rozważania na temat marketingu treści wpisuje się niewątpliwie zasada youtility, 
którą formułuje cytowany już wcześniej J. Baer. Autor ten [Baer 2014, 13] przekonuje o 
wartości informowania klientów na przykładzie własnego biznesu. Jego przedsiębiorstwo 
River Pools and Spas specjalizuje się w instalowaniu basenów z włókna szklanego. Baer 
wspomina,        iż początkowo za każdym razem  pierwsze spotkanie z klientem ograniczało 
się do kilkugodzinnego tłumaczenia podstawowych zagadnień związanych z budowaniem 
basenu.  Z szacunku dla czasu swojego i nabywców postanowił zatem, że jego strona WWW 
stanie się wyczerpującym źródłem informacji dla potencjalnych klientów. Dzięki takiemu 
kompleksowemu przewodnikowi odbiorcy lepiej orientowali się w podstawowych 
problemach związanymi z produktem i akcesoriami. Pomocne okazały się przykładowo 
zestawienia wad i zalet poszczególnych materiałów do budowy basenu, a także materiały 
video z sugestiami ekspertów. Z czasem Baer odkrył prawidłowość, iż  jeśli klient przeczytał 
co najmniej trzydzieści podstron o produkcie jeszcze przed skontaktowaniem się z River 
Pools, szansa podpisania z nim umowy wynosiła aż 80%. Przedsiębiorca uświadomił sobie, 
jak znaczne jest zainteresowanie przydatną informacją; klienci nie dokonywali bowiem 
pobieżnego samokształcenia, lecz zanim umówili się na pierwsze spotkanie                                  
z przedstawicielem przedsiębiorstwa, stawali się kompetentnymi partnerami do rozmowy           
o cenie i innych szczegółach oferty. Obecnie mimo, że River Pools and Spas nie aspiruje do 
tego, by stać się dużą organizacją, jej witryna jest najczęściej odwiedzaną stroną o basenach 
na całym świecie. Bear komentuje żartobliwie, że jego przedsiębiorstwo specjalizuje się                
w wykładach na temat basenów z włókna szklanego, zaś przy okazji zdarza mu się również te 
baseny budować. Niemniej wierzy on, że jeśli organizacja zdoła pomóc danej jednostce, 
zyskuje w niej lojalnego klienta. 

 Przy rozważaniu marketingu za przyzwoleniem zauważono, iż konsumenci w dużej 
mierze wolą pozyskiwać wiedzę we własnym zakresie; ewentualnie ze wsparciem osoby 
trzeciej, lecz bez utraty kontroli nad tym procesem. Wobec tego Baer uważa, że „lepiej dać 
wędkę niż rybę” [Baer 2014, 19]. Warto zatem (bezinteresownie) dostarczyć potencjalnemu 
nabywcy odpowiednich narzędzi – informacji  przydatnych w zgłębianiu określonej 
dziedziny. Na owej realnej pomocy opiera się właśnie zasada youtility. Traktuje ona 
użyteczność (ang. utility)  publikowanych bądź wysyłanych treści jako punkt wyjścia do 
budowania relacji z klientem – relacji opartej na wiedzy. Oferowanie darmowej, 
kompleksowej kampanii informacyjnej to niewątpliwie kierunek marketingu, który 
odzwierciedla pragnienia współczesnych konsumentów. 

6. Podsumowanie 
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 Misja marketingu treści wpisuje się w postulaty marketingu relacyjnego, z uwagi na 
silnie interakcyjny charakter koncepcji. Można zatem mówić o jego pozytywnym wpływie na 
budowanie relacji, uzyskiwanym dzięki bieżącemu dostarczaniu wartościowych informacji. 
Jednocześnie zauważa się wysoką skuteczność działań marketingowych, które mają miejsce 
za przyzwoleniem odbiorców.          Aby wykorzystać przy tym potencjał interakcyjny w 
Sieci, warto zapewnić odbiorcom wielokanałowy kontakt z przedsiębiorstwem. Potrzeba przy 
tym jednak wiedzy, jakie kanały okażą się skuteczne w odniesieniu do poszczególnych grup 
docelowych, a także w jakiej formie kierować materiały do określonych segmentów. 

 Reasumując, content marketing posługuje się takimi narzędziami jak podcasty, e-
booki, newslettery, SMS, aktywność na portalach, materiały video (np. z instruktażem),                     
a nade wszystko – wyczerpujące artykuły na stronie organizacji bądź innych witrynach. 
Pozwala to zauważyć, iż marketing treści można prowadzić zarówno on-line, jak i offline,                       
acz zdecydowanie dominuje wykorzystanie go w Sieci. Bez względu jednak na formę 
komunikacji z konsumentem, zaleca się postrzegać content marketing w kategorii procesu – 
jego działania nakierowane są bowiem na budowanie trwałej relacji, przy czym niezbędna jest 
systematyczność przedsiębiorcy. 

 

 

Bibliografia 

 Baer, J., Youtility, czyli dlaczego inteligentny marketing polega na pomocy, a nie 
medialnym szumie?, CeDeWu., Warszawa 2014. 

 Brzozowska-Woś, M., Inbound marketing a skuteczna komunikacja marketingowa, 
„Marketing i rynek” 8/2014 s. 39-45, red. Escher I., PWE, Warszawa 2014.  

 Dziewanowska K., Kacprzak A., Marketing doświadczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2013. 

 Evans L., Social media marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali 
społecznościowych, Helion, Gliwice 2011. 

 Filar D., Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja, UMCS, Lublin 
2012.  

 Godin S., Marketing za przyzwoleniem. Jak zmienić obcych ludzi w znajomych, a 
znajomych w klientów, Helion, Gliwice 2014. 

 Gracz L., Ostrowska I., Młodzi nabywcy na e-zakupach, Placet, Warszawa 2014. 
 Gummesson E., Total Relationship Marketing. Rethinking Marketing Management, 

Butterworth-Heinemann, Oxford 1999. 
 Kaznowski D., Nowy marketing w internecie, Difin, Warszawa 2007. 
 Kiljan-Szydełko, A., Strategia content marketingowa dla „nieinternetowego” targetu, 

„Marketer +”, dodatek specjalny luty-kwiecień 2014, „Content marketing. Jak budować 
własne media?”, s. 50-51, dostępne na stronie internetowej: 
http://marketerplus.pl/teksty/dodatki-specjalne/dodatek-specjalny-content-marketing-
budowac-wlasne-media. 

 Kolny B. i in., Produkty i marki w opinii e-konsumentów, Helion, Gliwice 2011. 
 Królewski J., Sala P., E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2014. 
 Pogorzelski J., Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fałszywych założeń, 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010. 



VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów" 
Konsumpcja Internetu 

62 

 

 Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997. 
 Źródła internetowe 
http://figures.com.pl/aktualnosci/ (dostęp: 18 grudnia 2014) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2. Internauta w społeczeństwie 
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2.1. Konsument, prosument, obywatel? Założenia modelu informacyjnego 

społeczeństwa obywatelskiego i uwarunkowania jego realizacji 

dr Jakub Parnes 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

Streszczenie:  
Celem artykułu jest omówienie kategorii „civil information society”, stanowiącej próbę 
uwzględnienia wzajemnych relacji między rozwojem społeczeństwa informacyjnego a 
funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego. W pierwszej części pracy omówiono 
obecność wspomnianego terminu w debacie naukowej i dyskursie publicznym. Druga część 
artykułu poświęcona została natomiast przybliżeniu podstawowych założeń modelu 
informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego, rozpatrywanego w kategoriach 
współczesnego etapu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, charakteryzującego się 
rosnącym znaczeniem nowych mediów jako narzędzia i formy obywatelskiej partycypacji w 
życiu publicznym. Pracę wieńczy analiza najważniejszych czynników, które warunkowały 
będą ewentualny rozwój informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 
Słowa kluczowe: 
 społeczeństwo informacyjne, informacyjne społeczeństwo obywatelskie, partycypacja 
obywatelska 
Summary:  
The aim of this article is to discuss the category of “civil information society”, which reflects 
the mutual relations between the development of the information society and the functioning 
of civil society. The first part of the paper focus on the presence of the aforementioned term in 
the scientific debate and public discourse. The second part of the essay is devoted to the 
model of civil information society, considered in terms of the contemporary stage of 
development of civil society. The latter is characterized by the growing importance of 
information and communication technologies in the citizen participation in public life. The 
last part of the article analyses the major factors that are going to determine the development 
of the civil information society in Poland. 
Key words: 
 information society, civil information society, citizen participation 
 

 
 
 
 
Rozpatrując ewolucję idei społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa 

informacyjnego zaryzykować można stwierdzenie, iż na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci 
doszło do swoistego zbliżenia się nurtów analizy obydwu modeli społeczeństwa. Z jednej 
strony, współczesne koncepcje społeczeństwa informacyjnego coraz częściej zakładają, 
iż nowetechnologie informacyjno-komunikacyjne (dalej: ICT 3 ) wpływają nie tylko na 

                                                           
3
Kategoria technologii informacyjno-komunikacyjnych (Information and Communication Technologies, ICT), 

zamiennie określanych mianem technologii teleinformatycznych, odnosi się do rozwiązań technicznych 
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strukturę i sposób funkcjonowania gospodarek państw wysoko rozwiniętych, lecz również 
na inne, pozaekonomiczne dziedziny życia społecznego, w tym także na udział obywateli 
w życiu publicznym [zob. Heeks, 1999; Wilhelm, 2000; Porębski, 2001; Masłyk, 2007]. 
Z drugiej zaś strony, teoretycy społeczeństwa obywatelskiego, w tym zwłaszcza 
przedstawiciele jego liberalnej tradycji interpretacyjnej,  w coraz większym stopniu akcentują 
fakt, iż sposób, w jaki obywatele pozyskują, przetwarzają i rozpowszechniają informacje, 
w istotnym zakresie wpływa na skalę i formę ich partycypacji w życiu publicznym [zob. 
Taylor 1996, 22; Busek 1997, 41-42; Wnuk-Lipiński 2005, 120]. 

Próbę uwzględnienia wzajemnych relacji między rozwojem społeczeństwa 
informacyjnego a funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego stanowi 
kategoria„civilinformationsociety”. Zaznaczyć należy jednak, iż nie stanowi ona 
jednorodnego modelu teoretycznego, a samo pojęcie używane jest w dyskursie publicznymw 
co najmniej czterech kontekstach: 

 jako nazwa społeczeństwa, w którym obywatelom – dzięki wykorzystaniu ICT 
– zapewniony jest możliwie jak najszerszy dostęp do informacji o sprawach 
publicznych; 

 jako określenie jednego z możliwych kierunków ewolucji społeczeństwa 
informacyjnego, w przypadku którego obywatele zyskują realną możliwość 
współkształtowania społecznych zastosowań ICT; 

 jakorodzaj perspektywybadawczej stosowanej w ramach analizy społeczeństwa 
informacyjnego; 

 jako określenie współczesnego etapu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.4 
 

Wprowadzenie 
 
Postrzeganie problemu obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego przede 

wszystkim przez pryzmat dostępu obywateli do wiadomości o sprawach publicznych jest 
charakterystyczne dla rządowych i samorządowych programów informatyzacji instytucji 
publicznych [zob. Czabański 2004].W większości przypadków koncentrują się one na kwestii 
zwiększenia transparentności procesu decyzyjnego realizowanego przez instytucje 
państwowe, poprzez zapewnienie obywatelom możliwości swobodnego zapoznawania się 
ze wszystkimi dokumentami opracowywanymi przez organa administracji publicznej [Bonnor 
2006, 147-152; por. Dyrberg 2003, 81-96]. Nieco szerszy sposób interpretowania kategorii 
obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego charakterystyczny jest natomiast dla strategii 
informatyzacji instytucji edukacyjnych, naukowych i kulturalnych. Zakładają one często 
konieczność wykorzystania ICT do zagwarantowania obywatelom powszechnego i pełnego 
dostępu do wszelkich bieżących i archiwalnych informacji społecznych, politycznych 
i ekonomicznych, niezbędnych dla ich świadomego udziału w życiu publicznym, choć 
niekoniecznie wytworzonych przez instytucje państwowe [Aabø 2005, 205-211]5.  

                                                                                                                                                                                     
związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji w formie elektronicznej [Grodzka, 
2009, 10]. 
4
Wieloznaczność kategorii „civil information society” odzwierciedla różnorodny sposób tłumaczenia jej na język 

polski. O ile w pierwszych trzech przytoczonych kontekstach stosowane jest za zwyczaj sformułowanie 
„obywatelskie społeczeństwo informacyjne”, o tyle w czwartym przypadku częściej używa się terminu 
„informacyjne społeczeństwo obywatelskie” [por. Krzysztofek 2002, Wojciechowski 2008, 147-188]. 
5
 Jako przykład wskazać można opracowanie fińskiego ministerstwa edukacji, poświęcone wyzwaniom stojącym 

przed bibliotekami publicznymi w dobie obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego: 
Pełnoprawny obywatel społeczeństwa informacyjnego musi mieć prawo i dostęp do informacji oraz zdolność 
do znalezienia i tworzenia wiedzy. (...) Minimalny dostęp do informacji oznacza, iż każdy obywatel otrzymuje 
informacje dotyczące istniejącego zasobu wiedzy. [The Library Policy Committee 2001, 10] 



VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów" 
Konsumpcja Internetu 

65 

 

Według drugiego nurtu analizy, pojęcie obywatelskiego społeczeństwa 
informacyjnego rozpatrywane jest w kategoriach jednego z możliwych kierunków ewolucji 
współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Podstawowym założeniem jest w tym 
przypadku przyjęcie, iż samo pojawienie się nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych nie determinuje jeszcze ich społecznego znaczenia, tj. skali i rodzaju 
ich rzeczywistego – a nie jedynie możliwego z technicznego punktuwidzenia – zastosowania 
[por. Edge 1995, 14-32; Winston 1998, 321-336].Jak zauważa AriHeinonen [2000], sposób, w 
jaki członkowie społeczeństw korzystać będą z możliwości oferowanych przez ICT, stanowi 
przedmiot zainteresowania licznych grup interesu. Własne oczekiwania w tym zakresie 
przejawiają instytucje rozwijające nowe technologie, które dążą w pierwszej kolejności 
do zrealizowania własnych założeń biznesowych. Również inne obecne na rynku podmioty 
gospodarcze zainteresowane są tym, by usługi świadczone za pośrednictwem ICT rozwijały 
się w takim kierunku, który zapewnić może im potencjalnie największe zyski finansowe. 

W obu przypadkach nie ma jakiejkolwiek gwarancji, iż rozwiązania najkorzystniejsze 
dla sektora komercyjnego będą również najlepiej zaspokajały potrzeby obywateli. W roli 
obrońców interesów tych ostatnich występują rozmaite instytucje władzy państwowej, 
przyjmując różnego rodzaju koncepcje informatyzacji państwa i strategie rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego. Jak jednak zastrzegaMika Pantzar [za Heinonen, 
2000],wspomniane podmioty wykazują tendencję do traktowania obywateli w sposób 
paternalistyczny i protekcjonalny. Mimo że w sferze oficjalnej retoryki podkreślają one 
konieczność wykorzystania ICT dla zwiększenia aktywności społecznej obywateli, dla tych 
ostatnich rezerwują jednak de facto rolę konsumentów technologii informacyjno-
komunikacyjnych i biernych odbiorców gwałtownie rosnącej ilości rozpowszechnianych za 
ich pośrednictwem treści. 

W opozycji do zaprezentowanego, ekonomocentrycznego modelu społeczeństwa 
informacyjnego, AriHeinonen [2000] kreśli wizję obywatelskiego społeczeństwa 
informacyjnego, w którym technologie informacyjno-komunikacyjne nie tyle wywierają 
„odgórny” wpływ na codzienne życie obywateli, co stanowią integralną część ich otoczenia 
społecznego i są przez nich dostosowywane do ich własnych potrzeb. Innymi słowy, 
obywatele stanowić powinni nie tyle konsumentów co prosumentów6nowych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, korzystającychz nich w sposób świadomy, publikujących za 
ich pośrednictwem własne treści i odgrywających aktywną rolę w kształtowaniu społecznych 
zastosowań ICT [por. Ahonen 1997, 43-67]. 

 Dla stworzenia obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego sprawą 
najwyższej wagi jest to, by obywatelom i ich interesom poświęcono należytą uwagę podczas 
rozwoju społecznych zastosowań nowej technologii. Obywatele powinni odgrywać aktywną 
rolę w kształtowaniu tej technologii, tak aby mogli się oni stać podmiotami społeczeństwa 
informacyjnego, a nie pozostawali jedynie przedmiotami oddziaływania technologii 
informacyjnej [Heinonen 2000]. 

                                                                                                                                                                                     
 
6
 Pojęcie prosumenta wprowadzone zostało przez Alvina Tofflera [1980, 265-289], który określił tym mianem 

osobę funkcjonującą na pograniczu sfery produkcji i konsumpcji, dążącą w miarę możliwości do samodzielnego 
wytwarzania pożądanych przez siebie towarów i usług. Począwszy od przełomu XX i XXI wieku, termin ten 
zaczęto także używać jako synonim „profesjonalnego konsumenta”, posiadającego gruntowną wiedzę na temat 
dostępnych na rynku produktów (zwłaszcza tych z branży sprzętu elektronicznego) oraz potrafiącego 
dopasowywać je do swoich potrzeb [Bruns 2013, 249]. Carsten Winter kategorię prosumenta przenosi 
natomiast na grunt analizy medioznawczej. Pojęcie „medialnego prosumenta” odnosi on do osób, które 
za pośrednictwem ICT tworzą, rozpowszechniają lub komentują przekazy informacyjne, dzięki czemu mogą 
realizować swoją aktywność społeczno-kulturalną niezależnie od tradycyjnych, skoncentrowanych na zysku 
ekonomicznym podmiotów rynku medialnego [Winter 2012, 47]. 
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Potrzebę zabezpieczenia praw i interesów obywateli podczas kształtowania 
praktycznych zastosowań ICT podnosi również Alexander Roßnagel [2002, 33-38]. Według 
jego koncepcji, model obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego stanowi alternatywę 
wobec perspektywy powstania „społeczeństwa inwigilacji”, w którym nowe technologie 
informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane są przez państwo lub podmioty prywatne 
do śledzenia poczynań obywateli, a zakres tego rodzaju działań pozostaje poza jakąkolwiek 
kontrolą społeczną  [por. Henrici 2008, 44]. 

Spostrzeżenia wspomnianych badaczy Javier Echeverría przenosi na poziom 
metodologiczny. Według jego koncepcji, różnica między społeczeństwem informacyjnym 
a obywatelskim społeczeństwem informacyjnym ma charakter jakościowy. 
Echeverríazauważa, iż podstawę funkcjonowania każdego społeczeństwa informacyjnego 
stanowi elektroniczna przestrzeń, generowana przez technologie informacyjne 
i komunikacyjne. Gdy wspomniana przestrzeń postrzegana jest przede wszystkim 
w kategoriach rynku informacyjnego, podstawowe wskaźniki wykorzystywane do pomiaru 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego mają charakter ilościowy i koncentrują się 
na czynnikach istotnych z ekonomicznego punktu widzenia, tj. ilości informacji i liczbie ich 
odbiorców [Echeverría 2003, 114-118].Koncepcja obywatelskiego społeczeństwa 
informacyjnego odwołuje się natomiast do kryteriów jakościowych, mierzących poziom 
rozwoju życia publicznego w przestrzeni elektronicznej oraz zdolność obywateli do 
uczestniczenia w takiej formie aktywności. Do tego rodzaju wskaźników Echeverría [2003, 
125] zalicza między innymi bezpieczeństwo elektronicznych platform komunikacyjnych, 
zakres prywatności jakim cieszą się ich użytkownicy, poziom umiejętności informatycznych 
obywateli korzystających z ICT, a także rzeczywisty rodzaj aktywności realizowanych przez 
nich za pośrednictwem wspomnianych technologii 

 
1. Założenia modelu informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego 

 
Próbę uwzględnienia wielowymiarowego wpływu rozwoju nowych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na kształt życia publicznegostanowi koncepcja 
obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego, używana do opisu i analizy współczesnego 
etapu ewolucji społeczeństwa obywatelskiego. Jedną z kluczowych cech tego ostatniego jest 
rosnące znaczenie ICT jako czynnika wspierającego poszerzanie się sfery działań 
obywatelskich, przy czym szczególnie istotnew tym zakresie jest współwystępowanie trzech 
procesów. Pierwszy z nich związany jest ze wzrostem znaczenia sieciowej platformy 
komunikacyjnej jako forum debaty publicznej[zob. Melikyan 2010].Konsekwencją 
popularyzacji ICT staje się ułatwienie obywatelom publicznego prezentowania swoich 
poglądów dotyczących interesujących ich problemów społecznych. Tego rodzaju działalność 
przyjmować może przy tym bardzo różnorodne formy, począwszy od komentowania 
artykułów z portali informacyjnych, poprzez uczestniczenie w internetowych debatach 
dotyczących problemów społecznych, a skończywszy na prowadzeniu własnej witryny 
poświęconej wybranym aspektom życia publicznego. W każdym z wspomnianych 
przypadków internauci zyskują sposobność aktywnego uczestniczenia w procesie 
kształtowania się opinii publicznej, rozumianej w kategoriach wspólnego osądu obywateli 
dotyczącego spraw publicznych, oddziałującego na władze i inne instytucje życia 
publicznego, a w konsekwencji mogącego wpływać na decyzje podejmowane przez 
wspomniane podmioty7. 

                                                           
7
 Możliwości i ograniczenia mediów internetowych jako platformy obywatelskiej deliberacji omówione zostały 

przez autora w artykule „Agora czy jarmark? Raport z badania potencjału deliberacyjnego lokalnych forów 
internetowych na przykładzie łódzkiej sekcji forum portalu Gazeta.pl" [zob. Parnes 2014, 49-68]. 
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Po drugie, oferowana przez ICT możliwość swobodnego zbierania, przetwarzania 
i rozpowszechniania informacji pozwala osobom niezrzeszonym w formalnych strukturach 
społeczeństwa obywatelskiego na podejmowanie wspólnych inicjatyw, służących realizacji 
pożądanych przez nich celów społecznych[por. Krzysztofek 2002]. W tym miejscu odwołać 
warto się do wprowadzonej przez Howarda Rheingolda [2002]kategorii „bystrego tłumu”, 
odnoszącej się do nowych form zachowań zbiorowych, które są możliwe dzięki 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, w tym przede wszystkim 
Internetu i cyfrowej telefonii komórkowej 8 . Możliwość swobodnego, dwustronnego 
przepływu informacji pozwala bowiem na współpracę dużych, nieformalnych grup ludzkich, 
które – w przeciwieństwie do tradycyjnego tłumu – mogą zachowywać się w sposób 
skoordynowany, a przez to skutecznie realizować przyjęte cele.O tym iż aktywność tego 
rodzaju nieformalnych struktur może wywrzeć wpływ na działalność instytucji życia 
publicznego, w tym także organów władzy państwowej, świadczyć może chociażby przykład 
ulicznych protestów polskich internautów z przełomu 2011 i 2012 roku. W istotnym stopniu 
przyczyniły się one do wycofania się polskiego rządu z ratyfikacji umowy ACTA. Podobna 
sytuacja miała miejsce rok wcześniej, gdy koordynowana za pośrednictwem sieci kampania 
protestacyjna przyczyniła się do rezygnacji rządu z kontrowersyjnego projektu stworzenia 
Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych [zob. Batorski 2010, 84]9.  

Trzecim zjawiskiem charakterystycznym dla obywatelskiego społeczeństwa 
informacyjnego pozostaje rosnący wpływ ICT na sposób funkcjonowania tradycyjnych, 
formalnych struktur społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki nowym narzędziom 
komunikacyjnym organizacje pozarządowe mogą bowiem nie tylko promować  podejmowane 
przez siebie inicjatywy, ale i włączać w ich realizację osoby spoza swojego bezpośredniego 
zaplecza członkowskiego. Zaznaczyć należy także, iż stowarzyszenia i fundacje coraz 
częściej za pośrednictwem Internetu konsultują z obywatelami ostateczny kształt 
przygotowywanych przez siebie inicjatyw 10 . Tego rodzaju rozwiązania pozwalają na 
wzmocnienie społecznej legitymizacji danej organizacji, zwiększając prawdopodobieństwo, iż 
jej działalność odzwierciedlała będzie potrzeby i interesy szerszych grup obywateli, a nie 
tylko jej wąskiego zaplecza członkowskiego. 

Analizując model informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego konieczne jest 
dokonanie dwóch istotnych zastrzeżeń. Po pierwsze, nie można zapominać, iż nowe struktury 
i formy obywatelskiej samoorganizacji nie tyle zastępują, co uzupełniają dotychczasowe 
sposoby udziału obywateli w życiu publicznym, a sam rozwój ICT pełni jedynie rolę 
czynnika wspierającego aktywność obywatelską, a nie determinującego zakres i intensywność 
tego rodzaju działalności. W tej sytuacji zasadne wydaje się odrzucenie formułowanej przez 
niektórych badaczy tezy, jakoby postęp w dziedzinie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych pociągał za sobą tak głębokie i rewolucyjne zmiany w zakresie sposobu 
udziału obywateli w życiu publicznym, które uzasadniałyby ogłoszenie „narodzin” nowego 

                                                           
8  Według Rheingolda [2002, 162] cechy „bystrego tłumu” ma m.in. wiele ulicznych demonstracji 
antyglobalistów. W podobnych kategoriach rozpatruje się również niekiedy przejazdy tzw. masy krytycznej, 
organizowane w dużych miastach przez środowiska rowerzystów. 
9
Na poziomie lokalnym przejaw samoorganizacji internautów stanowią - określane niekiedy mianem miejskiej 

partyzantki - nieformalne ruchy miejskie. Jako przykład takiej struktury wskazać można funkcjonujący w oparciu 
o sieciową platformę komunikacyjną łódzki ruch Grupa Pewnych Osób. W latach 2006-2011 zrealizował on 
kilkadziesiąt inicjatyw obywatelskich, mających na celu poprawę jakości szeroko rozumianej miejskiej 
przestrzeni publicznej [zob. Parnes 2015, 121-149]. 
10

Jako przykład wskazać można w tym miejscu Łódzką Inicjatywę na rzecz Kultury Przestrzeni, która w połowie 
2010 r. zainicjowała kampanię „Program 100 kamienic dla Łodzi – Ty wybierasz”. W jej trakcie mieszkańcy Łodzi 
mogli nie tylko wyrazić poparcie dla obywatelskiego projektu rewitalizacji centrum miasta, lecz również 
samodzielnie wskazać budynki, które w pierwszej kolejności powinny zostać nim objęte. 
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typu społeczeństwa obywatelskiego, w diametralny sposób różniącego się od jego 
„tradycyjnego, industrialnego modelu” [zob. Wojciechowski 2008, 159-160]. Jak trafnie 
zauważa bowiem Tomasz Masłyk [2007, 319], charakter aktywności obywatelskiej 
w społeczeństwie informacyjnym jest uzależniony od bardzo wielu różnychczynników, w tym 
tradycji, kultury politycznej a także indywidualnych przymiotów i postaw jednostek, 
warunkowanych ich stanem świadomości i miejscem w strukturze społecznej. 

Podkreślić należy także, iż pojęcieinformacyjnego społeczeństwa obywatelskiego nie 
może być traktowane jako synonim dla znacznie częściej używanego w literaturze naukowej 
terminu elektronicznej demokracji (e-demokracji). Podczas gdy ta ostatnia kategoria możebyć 
odnoszona do wszelkich zmian zachodzących w demokratycznych systemach politycznych 
pod wypływem popularyzacji ICT [zob. Porębski 2001, 35-50], o tyle model informacyjnego 
społeczeństwa obywatelskiego koncentruje się wyłącznie na przekształceniach zachodzących 
w obszarze obywatelskiej partycypacji w życiu publicznym. Zaznaczyć należy przy tym, iż 
samoorganizacja obywatelska realizowana z wykorzystaniem ICT może również służyć 
wywieraniuwpływu na funkcjonowanietych instytucji, które nie stanowią 
elementówpaństwowego systemu politycznego. Jako przykład wskazać można działalność 
witryny mstop.pl i forum dyskusyjnego nabiciwmbank.pl, za pośrednictwem których 
koordynowała swoje poczynania grupa klientów BRE Banku, oskarżających go 
o nieuzasadnione zawyżanie odsetek kredytów hipotecznych. Pod koniec kwietnia 2014 r. sąd 
drugiej instancji podtrzymał wyrok uznający zasadność roszczeń wysuwanych przez 
protestujących kredytobiorców. Podkreślić należy, iż zainicjowana przez internautów akcja 
„Nabici w mBank" miała istotne znaczenie dla szerszego zaistnienia w polskiej debacie 
publicznej problemów związanych z kredytami hipotecznymi, co w sposób pośredni 
przyczyniło się do przyjęcia przez rząd programu mieszkaniowego „Rodzina na swoim" 
[Batorski 2010, 85]. 
 

2. Czynniki warunkującerozwój informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce 

 
Jeśli przyjąć, iż model informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego ma nie tylko 

charakter kategorii opisowej, lecz traktowany może być także jako postulat rozwojowy, 
zasadne wydaje się wskazanie czynników warunkujących możliwości jego 
realizacji.W przypadku Polski, istotne znaczenie przypisać należy m.in. kwestii 
przyśpieszenia i poprawy jakości procesu informatyzacji instytucji publicznych, przy 
jednoczesnej zmianie jego priorytetów. Głównym celem podejmowanych w tym zakresie 
działań powinno być bowiem nie tyle samo udostępnianie w internecie jak największej ilości 
danych generowanych przez administrację państwową, co dostarczanie obywatelom 
rzeczywiście przydatnych im informacji w możliwie najłatwiej przyswajalnej formie. W tym 
miejscu należy zaznaczyć, iż samo rozszerzenie dostępu do informacji o sprawach 
publicznych nie jest równoznaczne ze wzrostem obywatelskiej partycypacji w życiu 
publicznym 11 . Tej ostatniej sprzyjać może jednakczęstsze i bardziej efektywne 
wykorzystywanie przez instytucje władzy publicznej nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych do stymulowania rozwoju dialogu obywatelskiego12, w tym zwłaszcza na 
poziomie lokalnym.  
                                                           
11

 Wspomniany problem dostrzega Robert D. Putman [2000, 46], który analizując współczesne społeczeństwo 
amerykańskie zwraca uwagę, iż jego członkowie stali się „dobrze poinformowanymi widzami spraw 
publicznych, ale rzadko uczestniczą w grze”. 
12

 Pojęcie dialogu obywatelskiego odnieść można do procesu dwustronnej komunikacji między instytucjami 
władzy publicznej a podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, zmierzającego do uzgodnienia kierunków, 
instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej, w celu budowy ładu społecznego akceptowanego przez 
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Analiza działań komunikacyjnych realizowanych za pośrednictwem mediów 
internetowych przez polskie samorządy skłania jednak do stwierdzenia, iż w wielu 
przypadkach nie wykorzystują one skutecznie ICT do włączania mieszkańców w proces 
zarządzania ich miejscowością. Z badań przeprowadzonych przez Patrycję Szostok i Roberta 
Rajczyka [2013, 121] wynika, iż większość mediów internetowych prowadzonych przez 
instytucje samorządowe koncentruje się na realizacji jednostronnego modelu 
komunikacyjnego, ograniczając się do prezentowania danych kontaktowych jednostek 
urzędowych oraz informacji o realizowanych konsultacjach społecznych. Należy także 
podkreślić, iż sam fakt, że dany samorząd deklaruje wykorzystywanie na swojej witrynie 
internetowej mechanizmów pozwalających na interaktywny kontakt z mieszkańcami nie 
przesądza jeszcze stopnia ich efektywności jako platformy lokalnego dialogu obywatelskiego. 
Ta ostatnia w wielu przypadkach obniżana jest bowiem przez niewłaściwy dobór 
wykorzystywanego narzędzia komunikacyjnego, nieuzasadnione zawężanie zakresu 
podmiotowego i przedmiotowego debaty, a także ignorowanie postulatów i pomysłów 
zgłaszanych w jej trakcie przez mieszkańców. 

Analizując czynniki warunkujące realizację modelu informacyjnego społeczeństwa 
obywatelskiego, nie można pominąć kwestii regulacji prawnych, pośrednio wpływających 
na poziom rozwoju życia publicznego w przestrzeni elektronicznej oraz zdolność obywateli 
do uczestniczenia w takiej formie aktywności. W przypadku Polski, istotny problemstanowi w 
tym zakresie aktualny kształt prawa prasowego, który nie uwzględnia konsekwencji 
dynamicznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych [zob. Balcarczyk 
2010, 12; Rychlicki i Waglowski 2009, 9-14]. Brak precyzyjnego określenia statusu 
prawnego serwisów internetowych może stanowić czynnik zniechęcający obywateli do 
zakładania własnych mediów poświęconych komentowaniu interesujących ich problemów 
społecznych. Sytuacja taka byłaby szczególnie niekorzystna w przypadku obszarów 
lokalnych, które często pozbawione są niezależnych od samorządu mediów tradycyjnych, 
zdolnych do realizowania funkcji kontrolnej wobec instytucji miejscowego życia 
publicznego. 

Rozwojowicyfrowej sfery publicznej nie sprzyjają równieżdylematy związane 
ze sposobem interpretowania i egzekwowaniazapisów prawa autorskiego w warunkach 
dynamicznego rozwoju nowych mediów. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, iż wielu 
internautów komentując sprawy publiczne lub realizując oddolne inicjatywy 
obywatelskiewykorzystuje chronione prawem autorskim teksty, muzykę, grafikę czy 
materiały wideo. Sytuacja taka stawia ustawodawcówprzed kłopotliwym pytaniem o 
granicęmiędzy wolnością i autonomią obywatelskiego dyskursu sieciowego, a interesami 
podmiotów posiadających prawa autorskie do prezentowanych w jego trakcie treści. 

Z punktu widzenia możliwości wykorzystywania przez obywateli ICT do udziału 
w życiu publicznym, istotne znaczenie ma także kwestia ochrony prywatności użytkowników 
sieci. Tej ostatniej zagrażają obecnie nie tylko operacje grup przestępczych i - nie zawsze 
uzasadnione interesem publicznym - działania instytucji państwowych, lecz również 
praktyki inwigilacyjne realizowane przez globalne koncerny informatyczne [por. Orliński 
2013, 89-118; Roßnagel 2002, 33-38]. W tym ostatnim przypadku ewentualnej możliwości 

                                                                                                                                                                                     
jak najszersze kręgi społeczeństwa [Towalski 2007, 8; Rada Ministrów 2002, 16; Gąciarz i Pańków 2001, 17]. 
Komunikacja realizowana w ramach dialogu obywatelskiego może przy tym przybierać różnorodny kształt, 
począwszy od bieżącej wymiany informacji między instytucjami państwowymi a partnerami społecznymi, a 
skończywszy na wszelkich formach negocjacji czy konsultacji społecznych [Streeck i Kenworthy 2005, 441-460]. 
W przypadku dialogu obywatelskiego, za kluczowych partnerów instytucji władzy publicznej uznaje się 
zwłaszcza organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia. Podkreślić należy jednak, iż popularyzacja ICT w 
danym kraju stwarza warunki techniczne pozwalające na częstsze i szersze włączanie w dialog obywatelski osób 
niezrzeszonych w formalnych strukturach społeczeństwa obywatelskiego. 
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skuteczniejszej ochrony praw polskich obywateli należy jednak upatrywać nie tyle 
w rozwiązaniach legislacyjnych wdrażanych na poziomie krajowym, co w decyzjach 
politycznych i rozstrzygnięciach prawnych zapadających na szczeblu Unii Europejskiej13. 

Wskazane do tej pory czynniki oddziałujące na kształt aktywności 
obywatelskiejrealizowanej z wykorzystaniem lub za pośrednictwem ICT mają charakter 
odgórny, to jestzwiązane są z działalnością organów legislacyjnych oraz praktyką 
funkcjonowania administracji państwowej. Zaznaczyć należy jednak, iż warunkiem sine qua 
non rozwojuinformacyjnego społeczeństwa obywatelskiego jest przede wszystkimszersze i 
bardziej efektywne wykorzystanie ICT przez tradycyjne, formalne struktury społeczeństwa 
obywatelskiego.W przypadku Polski zaryzykować można tymczasem stwierdzenie, iż nie 
wszystkie organizacje pozarządowesą skłonne do zmiany dotychczasowego modelu 
funkcjonowania i do wykorzystania nowych mediów do otwarcia się na aktywność osób 
spoza grona ich członków. Jak trafnie zauważa bowiem Rafał Wojciechowski [2008, 154], 
część działaczy „za nadrzędny cel uważa umocnienie instytucji III sektora, zapominając 
często o tym, iż silne organizacje mają być narzędziem w rękach obywateli, a nie celem 
samym w sobie”. 

Na poziomie indywidualnym, istotnym czynnikiem hamującymrozwój życia 
publicznego w przestrzeni elektronicznej pozostają niewystarczające umiejętności Polaków 
w zakresie obsługi ICT. Na podstawie danych Eurostatu [2012, 3] można stwierdzić, 
iż w sposób zauważalnie negatywny odbiegają one od średniej dla krajów Unii Europejskiej.  
Ograniczone kompetencje informatyczne przekładają się na stosunkowo mało wszechstronny 
sposób korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Blisko jedna trzecia 
użytkowników komputerów w Polsce postrzega rozrywkę jako ich najważniejsze 
zastosowanie [Batorski 2009, 305]. Dla porównania, co trzeci polski internauta nigdy nie 
pozyskał w  sieci informacji pochodzącej z serwisów instytucji publicznych [Batorski 
2009, 308]. Oceniając perspektywy rozwojowe informacyjnego społeczeństwa 
obywatelskiego w naszym kraju nie można także pominąć faktu, iż znaczna część 
użytkowników nowych mediów traktuje je przede wszystkim jako środki służące komunikacji 
jednostronnej, ograniczając się do biernej konsumpcji oferowanych za ich pośrednictwem 
treści. Dwie trzecie polskich internautów nigdy nie prowadziło własnej strony, połowa nigdy 
nie brała udziału w dyskusji na łamach forum lub grupy dyskusyjnej [Batorski 2009, 308]. 

Ewentualny wzrost znaczenia nowych mediów jako narzędzia i formy obywatelskiej 
partycypacji w życiu publicznym w najbliższych latach zależał będziejednak nie tylko od 
rozszerzenia kompetencji informacyjnych Polaków, lecz również – a może nawet przede 
wszystkim – od poziomu ich motywacji do realizacji tego rodzaju aktywności.  Wpolskiej 
edycji badania World Internet Project z 2012 roku jedynie niespełna połowa (45%) 
internautówoceniła, że używanie ICT daje im większą możliwość komentowania poczynań 
rządu [Toczyski i Kustra 2012, 30]. Jedynie co trzeci ankietowany internauta był przekonany, 
iż dzięki temu, że korzysta z sieci, urzędnicy publiczni muszą bardziej dbać o jego opinie 
(32%) i może on zyskać większą władzę polityczną (30%). W świetle przytoczonych danych 
zasadne wydaje się stwierdzenie, iż brak wiary Polaków w skuteczność działań obywatelskich 
realizowanych za pośrednictwem internetowej platformy komunikacyjnej stanowi jedną 
z kluczowych barier w rozwoju w naszym kraju informacyjnego społeczeństwa 
obywatelskiego. Efektywne funkcjonowanie tego ostatniego jest bowiem możliwe tylko 
wówczas, gdy obywatele podzielają przekonanie, iż umiejętne korzystanie z ICT może nie 

                                                           
13

 Jako przykład tego rodzaju decyzji wskazać można orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 
maja 2014 r., uznające prawo obywateli Unii Europejskiej do domagania się od koncernu Google usunięcia z 
wyników wyszukiwania stron, które mogą wpłynąć na naruszenia ich dobrego imienia. 
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tylko rozszerzyć ich wiedzę na temat życia publicznego, ale również zwiększyć możliwość 
oddziaływania na jego kształt. 
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2.2. Wpływ Internetu na stan demokracji deliberatywnej w polskich 

społecznościach lokalnych – casus Miastka14 

mgr Zbigniew Dorawa 
Uniwersytet Gdański 
 
Streszczenie:  
 Internet może odgrywać ważną rolę w rozwijaniu się procesów demokratycznych i 
aktywizacji obywateli w ich społecznościach lokalnych. Musi on jednakże być odpowiednio 
wykorzystany przez rządzących. Celem tego artykułu będzie ukazanie jak jest on 
eksploatowany na rzecz poprawy jakości demokracji.  
 Autor będzie postulował, że to koncepcja demokracji deliberatywnej jest tą 
odpowiednią, która może przyczynić się do tego, aby zasoby Internetu były w sposób 
dostateczny używane przez rządzących na rzecz wzrostu partycypacji obywateli w życiu 
publicznym.  
 Ważną kwestią jest to, aby te zagadnienia opisać na przykładzie określonej 
społeczności lokalnej, bo tylko w ten sposób można dokonać konkretnych wniosków. Takie 
studium przypadku pozwoli również autorowi na przeprowadzenie rzetelnych badań i dojście 
do sedna problemu, a mianowicie do tego jak Internet wpływa na zachowania polityczne 
obywateli i czy są one zgodne z postępowaniem demokratycznym. 
 Na sam koniec autor skupi się na tym, jakie są wady i zalety demokracji 
deliberatywnej w kontekście wprowadzenia jej założeń na grunt Polski, mając na uwadze rolę 
Internetu. 
Słowa kluczowe:  
Demokracja deliberatywna, partycypacja obywatelska, Internet, społeczności lokalne, 
społeczeństwo obywatelskie 
Summary: 
 The internet can play an important role in the development of democratic processes 
and mobilization of citizens in their local communities. However, it must be used properly by 
the government. The purpose of this article is to show how it is utilized to improve the quality 
of democracy.The author will postulate that the concept of deliberative democracy is the 
appropriate one, which may contribute to the fact that Internet resources will be adequately 
used by the government to increase citizens’ participation in public life. 
 The important point is to describe this question by the example of a particular local 
community, because only in this way it is possible to make a specific conclusion. Such a case 
of study will also allow the author to make a reliable research and access to the essence of the 
problem, namely- how the Internet influences political behavior of citizens and whether they 
are compatible with a democratic procedure. 
 At the end the author will focus on the advantages and disadvantages of deliberative 
democracy in the context of the introduction its assumptions in Poland, consulting the role of 
the Internet. 
Key words: 
deliberative democracy, civic participation, Internet, local community, civil society 
 
 Wstęp 

 

                                                           
14

Tekst artykułu powstał w oparciu o podrozdział pracy magisterskiej autora pt. „Demokracja deliberatywna na 
przykładzie wybranych polskich społeczności lokalnych – casus Miastka”, Gdańsk 2014 wykonaną pod 
kierunkiem Prof. UG, dr hab. Jakuba Potulskiego. 
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Wykorzystywanie Internetu, jako sieci wzajemnych powiązań, przyczyniło się                            
w znacznej mierze do zmiany percepcji na obecnie funkcjonującą demokrację 
przedstawicielską. W tym momencie trzeba się skupić jednakże na konkretnych 
społecznościach lokalnych i na tym, jak wykorzystują go one do poprawy jakości procedur 
demokratycznych na swoich terenach. W ten sposób będzie można spróbować odpowiedzieć 
na pytania związane z tym, jak Internet, postrzegany jako środowisko występowania nowych 
mediów może wpływać na rozwój małych społeczności. 

Istotą tego artykułu będzie przedstawienie owego wpływu na przykładzie konkretnej 
małej polskiej miejscowości, o nazwie Miastko. Położone w województwie pomorskim           
i powiecie bytowskim, jest miastem o typowych dla małego ośrodka lokalnych problemach i 
politycznej specyfice, które autor przedstawi w tym artykule. Ponadto zostaną przedstawione 
przeprowadzone przez niego badania ilościowe na temat tego, w jaki sposób mieszkańcy tej 
miejscowości korzystają z Internetu, jako źródła wiedzy na temat wydarzeń społeczno-
politycznych odbywających się w mieście i funkcjonowania tamtejszych instytucji 
politycznych. 

 
 1. Badania ilościowe na temat aktywności obywatelskiej mieszkańców Miastkaw 
sferze Internetu 
 

Chcąc we właściwy sposób pokazać sposób przeprowadzonych badań, zależy zacząć 
od form deliberacji [Bachman 2004, Bardhan, Mookherjee2006, Bessette 1980, Elster 1989], 
które są dostrzegalne w tej miejscowości. W tym miejscu można jedynie zbadać częstotliwość 
występowania pośrednich determinantów, które mają niewątpliwy wpływ na to, aby 
deliberatywna forma demokracji mogła zaistnieć w praktyce politycznej, żeby obywatele 
zaczęli wcielać w życie jej idealistyczne założenia. Ową częstotliwość można zbadać w 
oparciu o treści znajdujące się w  Internecie, który może okazać się katalizatorem obecnych 
relacji społecznych. Można go również postrzegać jako miernik zaangażowania i 
zainteresowania mieszkańców w treści, wydarzenia i opinie, które się tam znajdują na tematy 
związane funkcjonowaniem miasta, a także nad jego problemami i kwestiami, które go 
dotyczą. 

Tego rodzaju wskaźnik może wzbudzać kontrowersje dotyczące tego, czy aktywność 
w Internecie może być miarodajną oceną choćby zalążka partycypacji obywatelskiej                          
w lokalnym życiu publicznym. Odpowiedź na tą wątpliwość może być twierdząca, jeśli 
weźmiemy pod uwagę jego bardzo istotną rolę w implikacji założeń demokracji 
deliberatywnej, takich jak np. paneli obywatelskich, czy budżetów obywatelskich. Podkreśla 
się więc ważną rolę Internetu w procesie zwiększenia częstotliwości partycypacji politycznej 
społeczeństw. Na tej podstawie można więc opierać się na jego zasobach, które sąw 
niektórych przypadkach nawet jedynym źródłem informacji na temat świata społecznego, w 
którym żyje jednostka. 

Pierwszym opisywanym portalem będzie Biuletyn Informacji Publicznej, który jest 
podstawowym, ujednoliconym systemem stron internetowych, którego cel stanowi 
udostępnianie wszelkiej informacji publicznej. Jego istotą jest więc to, aby obywatele mieli 
jasny przegląd sytuacji dotyczących istnienia i funkcjonowania instytucji administracji 
państwowej. Z całą stanowczością można również powiedzieć, że można w niej upatrywać 
„kopalni wiedzy” na temat stanowienia prawa przez jednostki samorządu lokalnego. Same zaś 
jego zaistnienie, które jest dla nich obligatoryjne, regulowane jest przez ustawę o dostępie do 
informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku, rozporządzeniem Ministra Administracji i 
Spraw Wewnętrznych w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań dla systemów. 
Na podstawie tych aktów prawnych, jak i praktyki funkcjonowania Biuletynu można 
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wymienić następujące informacje o danym podmiocie należącym do systemu administracji 
państwowej: 
 forma i status prawny, 
 tryb działania, 
 organizacja, 
 kompetencje i przedmiot działania, 
 osoby i organy sprawujące funkcje i ich zakres obowiązków, 
 mienie i majątek, którym dysponuje podmiot, 
 procedury przyjmowania i załatwiania spraw, 
 informacje o prowadzonych ewidencjach, rejestrach i archiwach oraz o trybach                      

i zasadach udostępniania danych w nich ujętych. 
Na podstawie tych faktów można powiedzieć, ze rola Biuletynu Informacji Publicznej 

w wywieraniu nacisku na władze samorządowe jest bardzo duża. Ponadto jego 
funkcjonowanie znacząco poprawia transparentność przetargów na stanowiska w 
administracji publicznej i polepsza jakoś komunikowania politycznego w sferze lokalnej. To 
drugie przyczynia się w znacznej mierze do bardziej obywatelskiej wizji społeczności 
lokalnej w Polsce. 

Mając na uwadze przykład Miastka, można stwierdzić, że systematycznie prowadzone 
są dane dotyczące realizacji zadań urzędu miasta i gminy, takie jak: 
  sprawozdania z wykonania budżetu,  
  aktualny majątek miasta, 
  projekty uchwał,  
  aktualne podatki i opłaty lokalne,  
  działalność rady miejskiej (protokoły, dokumenty, uchwały), 
  funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Miastka (szkoły podstawowe, gimnazja, 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także Miejsko – 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, itp.), 

  spółki gminne, 
  struktura funkcjonowania Urzędu Miasta, 
  rozporządzenia burmistrza  

Oprócz tych wymienionych zadań istnieje jeszcze wiele innych przydatnych 
zmiennych, które mogą teoretycznie pomóc mieszkańcom Miastka w ocenie jakości 
funkcjonowania Urzędu Miasta. Warto więc przyjrzeć się bliżej temu, czy korzystają oni                  
z takich możliwości nieustannego sprawdzania swoich urzędników i jakości świadczonych 
przez nich usług. W tym celu trzeba przyjrzeć się liczbie wejść na witrynę miasteckiego 
Biuletynu Informacji Publicznej. Aby wysnuć odpowiednie, a przede wszystkim 
merytoryczne wnioski, trzeba przedstawić wystarczającą perspektywę czasową umożliwiającą 
ukazanie pewnych prawidłowości w zachowaniach obywateli Miastka. Autor tej pracy 
zdecydował, że odpowiednim przedziałem czasu będzie okres roku i pięciu miesięcy, od 
stycznia 2013, do końca maja 2014. Liczbę wejść na miastecką witrynę BIP-u przedstawia 
poniższa tabela nr 1. 

 
 
 
 

 
Tabela 1. Liczba wejść na witrynę miasteckiego profilu Biuletynu Informacji publicznej w 
okresie I 2013 – V 2014 r. 
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Miesiąc Liczba wizyt 

Maj 2014 646 

Kwiecień 2014 759 

Marzec 2014 768 

Luty 2014 704 

Styczeń 2014 891 

Grudzień 2013 862 

Listopad 2013 704 

Październik 2013 608 

Wrzesień 2013 755 

Sierpień 2013 807 

Lipiec 2013 1261 

Czerwiec 2013 1193 

Maj 2013 946 

Kwiecień 2013 580 

Marzec 2013 1235 

Luty 2013 408 

Styczeń 2013 1018 

 
 Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk prowadzonych przez BIP.  
 

Z przedstawionego wykresu widać jednoznacznie, że obywatele Miastka, choć mają 
duże możliwości monitorowania i sprawdzania działalności tutejszych urzędników, nie 
korzystają z nich intensywnie. Nie przekładają się one na liczbę wejść na witrynę BIP – u, 
jeśli weźmiemy pod uwagę aktualną liczbę mieszkańców opiewającą na liczbę 10 – 11 
tysięcy. Trzeba dodać, że same liczby wyświetleń nie pokazują jeszcze rzeczywistego 
zainteresowania obywateli sprawami publicznymi. Ważną daną, którą można wyliczyć na 
podstawie wskaźników z BIP –u, jest również średni czas wizyt na tej witrynie. W okresie 
badanym wynosi on 193 sekundy. Oczywistym jest fakt, że przez taki krótki okres 
niemożliwe jest, aby w sposób rzetelny i prawidłowy przeprowadzić analizę szczegółowych 
dokumentów, które znajdują się na tej stronie. 

Wniosek, który nasuwa się w wyniku analizy powyższych danych, jest taki, że 
zainteresowanie sprawami Miastka jego mieszkańców jest minimalne. Obraz obywateli, jaki 
tutaj się ujawnia nie napawa optymizmem, ale również nie nastraja pozytywnie na przyszłość, 
ponieważ mimo odpowiednich środków i zasobów wiedzy, nie potrafią bądź nie chcą z nich 
korzystać. Co więcej, jest to wniosek ogólny, nie tylko skierowany do społeczności 
miasteckiej. Samo dostarczenie społeczeństwu nowych narzędzi nie zwiększa ich motywacji 
do częstszej                        i bardziej świadomej partycypacji politycznej i też nie powoduje, 
że Internet może być nową „Agorą” XXI wieku[Porębski 2011, 115], czyli miejscem gdzie 
ścierają się różne modele funkcjonowania grup społecznych. 
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Powyżej postawiono bardzo mocną tezę, toteż wymaga ona jeszcze dodatkowej 
argumentacji. Pozwoli ona na dogłębną analizę tego zjawiska, ale również na dodatkowe 
wnioski dotyczące analizowanego problemu. 
 Warto w tym celu skupić się na zbadaniu innych miasteckich portali internetowych, 
które teoretycznie rzecz biorąc mają bardziej przyswajalną formę dla mieszkańców. Biuletyn 
Informacji Publicznej, choć bardzo przydatny i merytoryczny, to jednak ze względu na swój 
kształt może być zbyt formalny, trudny do przyswojenia, a nawet i odpychający dla znacznej 
ilości obywateli. Dlatego trzeba w tym miejscu skupić się na oficjalnym portalu internetowym 
miasta Miastko, jakim jest witryna www.miastko.pl. 
 Właściwym wskaźnikiem do opisania jej znaczenia dla procesu publicznej deliberacji 
jest ilościowe kryterium liczby artykułów umieszczanych na tej witrynie. Tak jak                               
w przypadku BIP – u badany okres wynosi od stycznia 2013 roku do końca maja 2014. 
Pozwoli to na dokonanie pewnych porównań, ale też na wysnuwanie odpowiednich 
wniosków. Wskaźnik ten, na podstawie badań własnych, jest przedstawiony w tabeli nr 2., 
umieszczonej poniżej. 

 
Tabela 2. Liczba umieszczanych artykułów na witrynie www.miastko.pl   w 

okresie I 2013 –  V 2014 
 

 

 
 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.miastko.pl 
 
 

Miesiąc Liczba artykułów 

Maj 2014 49 

Kwiecień 2014 33 

Marzec 2014 53 

Luty 2014 48 

Styczeń 2014 49 

Grudzień 2013 10 

Listopad 2013 51 

Październik 2013 56 

Wrzesień 2013 9 

Sierpień 2013 17 

Lipiec 2013 19 

Czerwiec 2013 36 

Maj 2013 35 

Kwiecień 2013 49 

Marzec 2013 10 

Luty 2013 35 

Styczeń 2013 33 
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Dane z wykresu wskazują wyraźnie na małą ilość umieszczanych artykułów.                        
W badanym okresie ich liczba wyniosła 592. Można więc wywnioskować, że w tym czasie 
opublikowano średnio 1,14 artykułu na dzień. Warto dodać, że mieszkańcy Miastka nie mają 
zbyt wielu możliwości do tego, aby wpływać na rozwój swojej wspólnoty lokalnej, ale też – 
co wynika z tabeli nr 2. – nie są oni w sposób zadowalający informowani o tym, co dzieje się 
na terenie ich miasta. W tym też może tkwić ich słabe zainteresowanie sprawami 
politycznymi, ponieważ mają oni skromne zasoby wiedzy na temat aktualnych wydarzeń 
politycznych. 

Można jednakże dostrzec wśród miasteckiej społeczności zaangażowanie wobec 
pojedynczych i określonych kwestii, które stoją u podstaw ich partycypacji w sprawach 
społeczno–politycznych. Mowa tutaj na przykład o protestach mieszkańców przeciwko 
likwidacji jedynego istniejącego na terenie gminy Liceum Ogólnokształcącego[Gurba 
2014]albo o sprzeciwie wobec budowy dużego marketu, stacji paliw i myjni[Gurba 2014b], 
tudzież o postulacie mieszkańców z ulicy Wybickiego dotyczącego niebudowania nowej 
drogi do tamtejszych garaży [Węsierski 2014].Taki rodzaj aktywności obywatelskiej w pełni 
wpisuje się w badania Roberta Dahla, który biorąc pod uwagę kryteria zakresu i 
częstotliwości uczestnictwa politycznego stwierdził, że najbardziej preferowanym i 
najczęstszym jego typem jest partycypacja jednorazowa, która dotyczy jednej i jasno 
określonej kwestii (occasional, specialized, participants)[Dahl 1961, 300]. 

W tym miejscu trzeba też się skupić na mediach społecznościowych i ich roli                           
w kształtowaniu, kreowaniu i stymulowaniu procesu deliberacji w Miastku. Generalnie rzecz 
biorąc, ich znaczenie w uprawianiu polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej cały czas 
wzrasta15. Takie portale jak Twitter, Facebook, czy Youtube pełnią obecnie rolę łączników 
pomiędzy władzą a społeczeństwem, ale też są przykładem dostosowania nowych technologii 
do postępujących przemian cywilizacyjnych. Co ważne, są one najtańszymi narzędziami do 
prowadzenia kampanii wizerunkowej polityków, co oznacza, że ich umiejętne wykorzystanie 
może okazać się dla polityków bardzo korzystne, bo w sposób minimalistyczny można 
osiągnąć wysokie poparcie wśród społeczeństwa. 

Tym bardziej może dziwić fakt, że w Miastku jakakolwiek działalność lokalnych 
rządzących, nie istnieje. W toku badań nie zaobserwowano ich aktywności w przestrzeni 
wspomnianych wyżej mediów społecznościowych. Z pewnością można powiedzieć, że 
lokalni politycy nie dostrzegają na chwilę obecną potencjału i dobrodziejstw, jakie niosą za 
sobą media społecznościowe. Wynikać może to z faktu peryferyjności Miastka względem 
większych ośrodków regionalnych, czy innych, większych polskich miast, których zarówno 
władze jak i mieszkańcy dostrzegają ogromną rolęInternetu w procesie komunikowania 
politycznego. Wydaje się, że mieszkańcom Miastka powinno zależeć na częstszej obecności 
władz samorządowych w Internecie, aby stan wiedzy o problemach i kwestiach lokalnych był 
coraz większy. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o inicjatywie obecnego burmistrza Romana 
Ramiona dotyczącej stworzenia aplikacji „Pytania do burmistrza” znajdującej się na stronie 
www.miastko.pl, czyli na oficjalnej stronie Miastka 16 . Daje ona możliwość 
zadawaniapublicznych pytań burmistrzowi, umieszczanych w ramach wspomnianej aplikacji. 
W praktyce można zauważyć, że owe pytania są zadawane z dosyć dużą regularnością. 
Dotyczą one różnych problemów, ważnych i tych mniej istotnych. Koniecznie trzeba jednak 
zwrócić uwagę na głosy niektórych mieszkańców, że ich niewygodne i trudne dla burmistrza 
pytania, są pomijane w procesie umieszczania ich na stronie internetowej. Tych informacji nie 
da się w jakikolwiek sposób zweryfikować, ale sama obecność tego typu doniesień stanowi 

                                                           
15

Fundacja ePaństwo, Raport: Państwo w mediach społecznościowych 
16

http://www.miastko.pl/?go=forum 
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sygnał, który powinien być przedmiotem bardziej szczegółowych badań związanych z 
uczciwością i rzetelnością miasteckiej elity sprawującej władzę. 

W każdym razie owa aplikacja jest dobrym pomysłem na to, aby obywatele byli 
bardziej aktywni w sferze lokalnej. Trzeba jednak brać pod uwagę „czynnik ludzki”, czyli 
subiektywność w ocenie danych zjawisk i wydarzeń, a także, że inicjatywa „Pytania do 
burmistrza”, może być manipulowana na rzecz poprawy jego wizerunku w oczach miasteckiej 
opinii publicznej. 

Opisane tutaj przykłady zaangażowania obywatelskiego, które doprowadziły do 
świadomego uczestnictwa politycznego, mają miejsce tylko w przypadkach, które 
bezpośrednio dotyczą mieszkańców Miastka. Muszą więc zaistnieć pewne społeczne 
uwarunkowania zaangażowania w politykę [Krzyżaniak2011, 73-83], które będą powodować 
określone działania. Ich następstwem powinno być działanie lokalnej społeczności, 
wymuszające na władzach samorządowych poprawę sytuacji w lokalnej przestrzeni 
publicznej.  

Podsumowując, można powiedzieć, że proces deliberacji w Miastku wymaga wielu 
modyfikacji, a przede wszystkim zmiany mentalności jego mieszkańców, która niewątpliwie 
jest zakorzeniona w historycznie uwarunkowanej roszczeniowości wobec zachodzących 
wydarzeń i aktualnych sytuacji politycznych. Ma to wpływ również na jakość 
funkcjonowania demokracji i szerzej na uczestniczenie obywateli w życiu ich lokalnej 
wspólnoty, które w dobie wertykalnego i horyzontalnego rozszerzania się Internetu nie 
wymaga już takiego zaangażowania i determinacji, jaka była niezbędna w początkach jego 
funkcjonowania.  

Potrzebne są również nowe mechanizmy prawne, które zapewnią mieszkańcom 
Miastka możliwość publicznej deliberacji ze swoją władzą. Jak one powinny wyglądać i jaką 
formułę przyjąć, to już jest kwestia drugorzędna, bo najpierw muszą być spełnione powyższe 
czynniki dotyczące zmiany mentalności i umiejętnego wykorzystywania Internetu w procesie 
partycypacji. Dopiero wtedy będzie można mówić o nowych rozwiązaniach formalno-
prawnych.  

 
 2. Mocne i słabe strony demokracji deliberatywnej na przykładzie Miastka i 
polskich społeczności lokalnych 

 
Po przedstawieniu stanu demokracji deliberatywnej w Miastku omówione zostaną 

plusy i minusy tego typu ustroju w kontekście wprowadzenia jego założeń na grunt Polski, z 
uwzględnieniem roli Internetu. Konieczne jest zwrócenie uwagi na istotę tego modelu 
demokracji, czyli poszerzenie możliwości udziału obywateli w podejmowaniu decyzji, oraz 
zapewnienie warunków do świadomego ich podejmowania w oparciu o wiedzę ekspercką.  

Na podstawie dotychczasowych rozważań można wskazać plusy funkcjonowania 
modelu demokracji deliberatywnej mając na uwadze przykłady wybranych polskich 
społeczności lokalnych, w tym opisywanego tutaj szerzej Miastka. Argumentacja dotycząca  
zalet omawianego ustroju wygląda następująco: 

 deliberacja, jako innowacyjna forma komunikowania politycznego, stwarza 
możliwości do bezkonfliktowej konfrontacji i wymiany nawet skrajnych poglądów 
głoszonych przez społeczne grupy interesu; 

 panele obywatelskie będące jednym z filarów demokracji deliberatywnej 
występują coraz częściej w polskiej praktyce politycznej. Podkreśla się ich 
znaczenie dla włączenia obywateli do procesu decyzyjnego. W ten sposób rozwija 
się umiejętność dochodzenia do konsensusu, a także do kulturalnej wymiany 
poglądów, uwzględniających wiedzę ekspercką nabytą w trakcie paneli; 
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 naukowcy, eksperci, urzędnicy i inne osoby praktycznie zaznajomione z tematyką 
paneli obywatelskich są gwarancją tego, żeby były one wolne od wszelkich 
poglądów populistycznych i obfite w merytoryczne spory, które niekiedy są przez 
nich stymulowane na potrzeby debaty; 

 deliberacja, abstrahując od tego, czy jest ona tylko zabiegiem marketingowym, 
stosowanym doraźnie przez rządzących, czy też ich szczerym działaniem wobec 
obywateli, dającym skuteczniejsze narzędzia do udziału w demokracji, gwarantuje 
pełniejszą legitymizację władzy dla rządzących i stwarza podstawy do zaufania 
obywateli; 

 budżet obywatelski (partycypacyjny), funkcjonujący w wielu obszarach świata i od 
paru lat w Polsce, mimo swoich wad, pełni rolę praktycznego laboratorium, w 
którym można przekonać się o tym, że deliberacje w Internecie też są możliwe. 
Formuła tego rodzaju budżetu wymaga jeszcze dopracowania i przystosowania dla 
osób, które sobie w nim nie radzą; 

 demokracja deliberatywna stanowi atrakcyjną alternatywę wobec skostniałego               
i nieprzystosowanego do realiów obecnych czasów systemu demokracji 
przedstawicielskiej. Warto więc, mimo niedoskonałości tej pierwszej, dokonywać 
nowych eksperymentów związanych z jej konceptualizacją i wizją świata 
społecznego; 

 proces deliberacji może być implikowany tylko we względnie małych 
przestrzennie i ludnościowo społecznościach lokalnych. Dzięki temu możliwe jest 
lepsze poznanie specyfiki danych społeczności i ich folkloru politycznego. 

Przytoczone argumenty są jednocześnie podsumowaniem dotychczasowych 
rozważań,ale także wskazują podstawowe wyznaczniki (których można wymienić znacznie 
więcej) będących punktem odniesienia do dalszych badań nad demokracja deliberatywną. Stoi 
przed nią szansa na przezwyciężenie „deficytu” postępowań demokratycznych, mających 
swoje odzwierciedlenie w praktyce funkcjonowania wielu systemów politycznych na świecie. 

Niezbędne jest omówienie również słabych stron analizowanego modelu. W tym celu 
należy się zastanowić, czy wizja rzeczywistości widziana przez zwolenników deliberacji jest 
optyką realistyczną, a co za tym idzie, czy postulaty przez nich głoszone są możliwe do 
zrealizowania w każdej przestrzeni społecznej, czy też wymagają one redefinicji pewnych 
społecznych pojęć, takich jak: obywatel, zaangażowanie, zaufanie. Argumentacja dotycząca 
wad demokracji deliberatywnej wygląda więc następująco: 

 deliberacja ma swoje ograniczenia. Nie można zakładać, że całe społeczeństwo 
jest zdolne do długiej i rzeczowej dyskusji, jednocześnie ograniczonej do ram i 
założeń, które ustalili jej teoretycy; 

 proces decyzyjny ulega znacznemu wydłużeniu z powodu przeciągających się 
konsultacji, dlatego nie można ich prowadzić na masową skalę, bo może to 
doprowadzić dozbyt dużego opóźnienia podjęcia decyzji politycznej, co też 
implikuje zachwianie się całego systemu społecznego; 

 metodologia prowadzenia konsultacji społecznych, czyli paneli obywatelskich, 
polega zapraszaniu do nich losowo wybranych osób spośród mieszkańców danej 
jednostki terytorialnej. Taka sytuacja  grozi niekiedy paraliżem prowadzonych 
paneli, ponieważ mogą w nich brać udział osoby, które nie rozumieją mechanizmu 
deliberacji lub nie wierzą w jego fachowość i przełomowość końcowych 
wniosków; 

 założenia demokracji deliberatywnej są w dużej mierze ideologiczne. Nie można 
zakładać, że każdy obywatel chce deliberować, czyli dyskutować w oparciu                        
o rzeczowe argumenty, poparte uprzednim namysłem i wysłuchaniem ekspertów              
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z dziedzin dotyczących przedmiotu rozmów. Założenie, że jednostka każdą 
decyzję podejmuje racjonalnie jest błędne(zgodnie z logiką i etyką).W 
rzeczywistości bowiem wiele działań opartych zostaje na zasadzie owczego pędu 
zlub w wyniku działania syndromu oblężonej twierdzy; 

 istnieje zagrożenie, że zasady deliberacji będą wykorzystane przez rządzących do 
celów partykularnych związanych ze wzrostem poparcia politycznego dla nich. 
Innymi słowy, niebezpieczeństwo tkwi w wykorzystaniu deliberacji jako narzędzia 
marketingowego, stosowanym ad hoc przez władzę do poprawy wizerunku 

 demokracja deliberatywna potrzebuje odpowiedniego zastosowania Internetu dla 
spraw publicznych[Held 2010, 328]. Ma on być podstawą łatwiejszej partycypacji 
społeczeństwaw procesach decyzyjnych. Jak wynika z przytoczonych badań 
ilościowych dotyczących miasteckich stron internetowych, Internet nie spełnia roli 
łącznika pomiędzy władzą a obywatelami. Jest on wykorzystywany głównie do 
celów rozrywkowych i informacyjnych, a nie do rozwijania procesu deliberacji; 

 procedury deliberacyjne nie mają umocowania prawnego w polskich ustawach, a 
więc nie mogą one funkcjonować obligatoryjnie, a tylko fakultatywnie, co na 
pewno utrudnia wprowadzanie w życie ich założeń ideowych. To też jest 
przyczyną dostosowywania prób wprowadzania wspomnianych założeń do 
sytuacji zastanej w danej społeczności, najczęściej obowiązujących układów 
partyjnych; 

 uczestnicy debat prowadzonych zgodnie z regułami demokracji 
deliberatywnej„(…) nie przychodzą na nie jako tabula rasa. Ich cechy osobowe 
mogą pomagać lub przeszkadzać w osiąganiu porozumień (…)”[Reykowski 2007, 
115].Wykształcenie, płeć, czy inne czynniki demograficzne mogą mieć wpływ na 
percepcję i przebieg prowadzonych dyskusji. 

Przytoczone tutaj wady systemu demokracji deliberatywnej są w pewien sposób 
odzwierciedleniem zróżnicowanej i trudnej do obligatoryjnej oceny, ciągle się zmieniającej 
przestrzeni społecznej. Przy uwzględnieniu wpływu różnych czynników można stworzyć 
odpowiedni model, opisujący zarówno sytuację obecną, jak i nakreślający kierunki zmian. 
Wady i zalety demokracji przedstawicielskiej są niepodważalne, co dodatkowo utrudnia 
badaczom jej jednoznaczne pozycjonowanie jako modelu, który powinien zostać 
przekształcony w inny, oparty na założeniach deliberatywnych. 

 
Zakończenie 

Odpowiedź na pytanie, czy demokracja deliberatywna będzie modelem, który spełni 
wymogi wobec obecnej, „płynnie” zmieniającej się nowoczesności,tkwi w przyszłości. 
Przyszłość jest również długą przestrzenią czasową, która jest potrzebna do tego, aby model 
deliberatywny mógł dopasować się do jej wymogów, a także żeby społeczeństwo mogło 
przystosować się do innej formy sprawowania władzy przez rządzących, opartej na częstym   
i obligatoryjnym dialog między obiema grupami. 

Warto się również pochylić nad tym, co Internet wnosi do założeń opisywanego tutaj 
systemu demokracji deliberatywnej. Umiejętne wykorzystanie jego zasobów sprawia, że 
może on przyspieszyć procesy aktywizujące obywateli, przede wszystkim w sferze lokalnej. 
Powyższe badania wskazują jednakże, że jest to aktualnie jedynie potencjał do wykorzystania.  

Podsumowując, można powiedzieć, że przyszłość demokracji deliberatywnej                              
i wykorzystania Internetu do jej rozwoju, stoi pod wielkim znakiem zapytania [Węgrzecki 
2009], ale jednocześnie warto mierzyć się z ograniczeniami i wadami, gdyż może się to  
przyczynić się do pozytywnej zmiany w funkcjonowaniu polskiego społeczeństwa. 
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2.3. Trolling jako problem serwisów i forów internetowych (kontekst 

polski) 

lic. Krzysztof Ozga, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 
Streszczenie: 
Celem niniejszego referatu  jest analiza materiału źródłowego (komentarzy) pozostawionych 
przez użytkowników, których można określić mianem trolli. Poruszone zostaną zagadnienia 
takie, jak: wulgaryzacja języka w Internecie, świadome łamanie zasad ortograficznych i 
interpunkcyjnych, obrażanie innych użytkowników sieci. Dodatkowo, autor wystąpienia 
przedstawi, jak polskie portale i  fora dyskusyjne próbują walczyć ze stale rosnącą liczbą trolli 
Słowa kluczowe: 
Internet, trolling, fora internetowe, serwisy internetowe, grupy dyskusyjne 
Summary: 
The purpose of this paper is to analyze the source material (comments) left by users who can 
be described as trolls. I will address issues such as: vulgarization of language in the Internet, 
violating the rules of spelling and punctuation and insulting other users. In addition, Polish 

portals and forums trying to fight the growing number of trolls will be presented. 
Keywords: 
Internet, trolling, Internet forums, social networks, discussion groups 
 

 1. Etymologia słowa troll 

W początkowych rozważaniach na temat trollingu pragnę przedstawić pochodzenie 
tegoż słowa. Wyrażenie czasownikowe troller ma bardzo odległą historię, ponieważ wywodzi 
się z języka starofrancuskiego, w którym to używane było w myślistwie [Jachyra, 2011, 
s.253]. W następnych wiekach słowem troll posługiwali się bajkopisarze skandynawscy na 
określenie strasznych i bezwzględnych stworzeń w wyglądzie przypominających człowieka. 
Późniejsze użycie terminu trolling pojawia się w języku angielskim na określenie metody 
wędkowania polegającej na zarzuceniu i prowadzeniu przynęty za sobą [Wallace, 2003, s. 
136]. Obecnie definicja ta została zapożyczona przez społeczność forów internetowych, 
serwisów społecznościowych oraz blogosferę, dla której wyrażenie trolling oznacza: umyślne 
umieszczanie komentarzy, które mają posłużyć jako zagłuszenie osób próbujących wnieść 
merytoryczną uwagę do danej grupy dyskusyjnej, co w rezultacie może doprowadzić do 
skłócenia członków społeczności internetowej [Kowalewska, 2013, s. 88]. Natomiast sam 
troll jest osobą lgnącą do miejsc w Sieci, które skupiają największą uwagę internautów. Nie 
przestrzega on zasad netykiety – jest zaczepny, opryskliwy, wulgarny, arogancki –  co w 
konsekwencji powodować może odejście użytkowników serwisu czy forum do innej grupy 
dyskusyjnej [Pręgowski, 2012, s. 168]. Terminem netykieta określa się zbiór zachowań, 
swoisty savoir-vivre stworzony przez internautów dla nich samych. Pochodzi o angielskich 
słów net etiquette, co w tłumaczeni oznacza etykietę w sieci [Pręgowski 2012, s. 44]. 

 Współcześnie najchętniej odwiedzanymi stronami internetowymi są wszelkiego 
rodzaju portale społecznościowe, jak: facebook.pl, goldenline.pl, nk.pl oraz twitter.com, które 
w pewnym sensie powstrzymują rozrost trollingu na tych portalach [Jachyra, 2011, s. 254]. 
Dzieje tak się dlatego, że wymienione wcześniej serwisy społecznościowe, wymagają od 
nowo zalogowanych użytkowników podania swojego adresu e-mail oraz danych 
personalnych. Natomiast fora, strony internetowe oraz różnego typu grupy dyskusyjne 
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wymagają jedynie podania nicku [nazwy]. Dzięki temu użytkownicy stron czują się 
zdecydowanie bardziej bezkarni, nie muszą zachowywać się tak, jak oczekują od nich 
wymogi formalne. 

 Przyjmując cezurę czasową należy podkreślić, iż w Polsce z nasilonym zjawiskiem 
trollingu mamy do czynienia po 2001 roku, kiedy to w większości domów zaczęła pojawiać 
się możliwość stałego podłączenia do Internetu. Długi czas w Polsce funkcjonowało 
powiedzenie „dzieci neostrady”, oznaczające zachowanie użytkowników Internetu, które jest 
podobne do niektórych zachowań trolli, np. zaśmiecanie forów internetowych [Jachyra, 2011, 
s. 258].  

 2. Cele trolli 

Bez wątpienia jednym z głównych motywów, jakimi kierują się trolle, jest chęć 
wywołania zamieszania w serwisie czy danej grupie dyskusyjnej. Poprzez komentowanie lub 
odpowiadanie na wiadomości innych użytkowników, trolle czekają aż jakaś osoba „złapie się 
na zastawioną przez nich płapkę” (analogia do wspomnianego wyżej modelu połowu ryb). 
Poczym próbują wszelkimi dostępnymi metodami udowodnić swoją rację (często 
bezpodstawną), lub też od razu obrażają, wyzywają i wyśmiewają innego użytkownika. W 
momencie, w którym troll jest już znudzony swoją „ofiarą” w jednym z komentarzy 
umieszcza akronim YHBT (ang. you have been trolled, pl. zostałeś strollowany), który 
oznacza, że wcześniejsza wymiana zdań nie miała sensu, ponieważ użytkownik został 
podpuszczony, troll bawił się jego kosztem [Wallace, 2005, s. 136]. Oprócz wywołania - 
zazwyczaj negatywnych -  reakcji emocjonalnych u innych użytkowników, częstym celem 
trolli internetowych jest zaśmiecanie forów i serwisów internetowych, co bywa powodem do 
skasowania tematu przez administratora strony – EOT (ang. end of topic, pl. koniec tematu) 
[Jachyra, 2011, s. 255].  

W forach i stronach internetowych zdarzają się tak zwani „troll-killer”, którzy z 
zamiłowaniem szukają grasujących trolli, aby z poszanowaniem zasad netykiety, 
wyeliminować ich z aktywności w danej stronie internetowej [Olszański, 2006, s. 232].  

 3. Rozpoznawanie trolli 

 W stale zmieniającym się środowisku internetowym zarówno cele, jak i rodzaje trolli 
ulegają licznym transformacjom. Nie mniej jednak, na podstawie powtarzalności wpisów, 
można sklasyfikować najczęstsze kategorie trolli [Olszański, 2006, s. 231-232]: 

1) „desperaci” – przyciągają uwagę odbiorców poprzez wstawianie apeli o pomoc, np. w 
celu zebrania pieniędzy na operację, pozwalającą uratować życie; 

2) „katatonicy” – nie zważając na tematykę forum, wpisują zawsze ten sam tekst; 
3) „porywacze” – którzy uporczywie, za wszelką cenę, starają się zmienić wątek 

dyskusji; 
4) „sierotki” – którzy również próbują zmieniać wątek narzucony w forum czy stronie 

internetowej np. poprzez publikowanie ogłoszeń typu: „czy ktoś wie o stancjach 
niedaleko UW?”. 

Oczywiście zaproponowana przez naukowca Leszka Olszańskiego klasyfikacja trolli 
internetowych nie jest zbiorem zamkniętym. Można wyróżnić kolejne podziały [Jachyra, 
2011, s. 255-257]: 
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5) osoby broniące swojej racji czy idei. W omawianym przypadku warto zwrócić uwagę 
na podejście do kompetencji eksperckich w Internecie. Badacz Henry Jenkins 
zauważył, iż obecnie w Sieci każdy użytkownik ma prawo do bycia ekspertem w 
dziedzinie, w której chce się wypowiedzieć. Dochodzi do sytuacji, w której osoby 
pozornie znające się na wybranym zagadnieniu mogą przyjmować rolę znawców 
tematu. Jednocześnie wspomniany naukowiec uważa, że każdy użytkownik forów czy 
serwisów internetowych może zabierać głos w dyskusji, nie można przyjmować, że 
takie głosy są z definicji złe [Jenkins, 2007, s. 55]. 

6) egocentrycy – w tym wypadku osoby, które nie potrafią przyznać się do własnych 
błędów. Trolle zazwyczaj się ich wypierają; 

7) użytkownicy, którzy używają argumentów ad personam (z łac. w stosunku do 
konkretnej osoby) [Pieńkos, 2001, s.30], zwykle w celu poniżenia rozmówcy. 

Z kolei badaczka Justyna Lipińska zauważa, że najłatwiejszym sposobem na rozpoznanie 
trolla internetowego jest sprawdzenie, czy dany użytkownik nie ukrywa się pod inicjałem lub 
nic nie znaczącymi zespołami znaków, np. „WN”, czy „023” [Lipińska, 2008, s. 62-63]. 
Drugim zjawiskiem sugerującym obecność trolla może być zmiana nazwy własnej przy 
zachowaniu tego samego adresu e-mail – w przypadku, w którym wymagane jest podanie 
adresu skrzynki pocztowej [Lipińska, 2008, s. 63]. 

W trakcie analizy polskich serwisów i forów internetowym zauważyć można kolejne 
kategorie trolli. Jedną z nich są osoby, które cały czas prezentują swoje skrajne poglądy lub 
też zachęcają do przyłączania się do radykalnych partii politycznych. Dodatkowo należy 
zwrócić uwagę na pojawiające się w skali masowej wulgarne komentarze pozostawiane przez 
trolli. Obecnie zdecydowanie łatwiej jest znaleźć komentarz pozostawiony przez trolla, który 
ma na celu obrażenie rozmówcy, wyśmianie jego poglądów, czy też przedstawienie skrajnych 
poglądów, niż jakiekolwiek inne, które były przedmiotem wcześniejszych ustaleń.  

Należy wspomnieć, iż powstają ciekawe „Ilustrowane Encyklopedie Internetowe”, w 
których na chwilę obecną wyróżnionych jest ponad osiemdziesiąt rodzajów trolli 
internetowych [Reed, 2014]. Oczywiście, nie wszystkich opisanych i przedstawionych 
graficznie trolli można doszukać się w polskich serwisach i forach internetowych, ponieważ 
trzeba zwrócić uwagę na kontekst kulturowy, w jakim funkcjonują trolle.  

 4.Polskie przykłady 

 W serwisie internetowym Wirtualna Polska ukazał się tekst na temat znanego 
koncernu spożywczego, który z powodów ekonomicznych musi zamknąć kilkanaście sklepów 
w całej Polsce. Następnie pojawił się komentarz, który nie odnosi się do treści tekstu. Można 
przypuszczać, iż osoba pisząca zdanie umieszczone poniżej, czekała aby ktoś skomentował jej 
post, po czym nawiązałaby się dyskusja. Jest to jedna z wytycznych, która klasyfikuje osobę 
piszącą tę wypowiedź jako trolla. 

   

 Kolejny przykład ukazuje bronienie ulubionych produktów, marek. Przedmiotem 
całego wątku była czeska reklama telefonii komórkowej, która uraziła Polaków, ponieważ 
przedstawiono w niej naród polski jako złodziei. Autor publikacji chciał zapytać 
użytkowników o opinie w tej kwestii. Pojawiło się kilkanaście odpowiedzi, które pisane były 
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przez osobę posługującą się tym samym nickiem, a ich treść była lakoniczna –zawierała dwa 
słowa: „Tylko Play!!!!” (nazwa innej firmy telefonii komórkowej). Jest to przykład 
komentarza, który nie wnosi nic merytorycznego do dyskusji, przy jednoczesnym 
zaśmiecaniu strony. 

 

 Innym przykładem może być artykuł, który przedstawiał opinię profesora Normana 
Daviesa dotyczącą polskiej polityki. Komentarz umieszczony poniżej w sposób jednoznaczny 
obraża profesora, wskazując, że powinien zmienić swoje zainteresowania badawcze i zająć się 
analizowaniem polityki i społeczeństwa innego kraju. Z jednej strony komentarz ma obrazić 
osoby opowiadające się za profesorem, z drugiej - troll ma nadzieję, że swoją wypowiedzią 
wywoła lawinę odpowiedzi. 

 

Bardzo często „ofiarami” trolli stają się również administratorzy, którzy przeglądając 
komentarze usuwają te, które ich zdaniem naruszają warunki uczestniczenia w forum. 
Wówczas osoby, którym skasowano nieodpowiednie komentarze, starają się stosować 
argumenty ad personam, w wyniku których, zdaniem trolli, administratorzy zabiorą głos, co 
jest jednoczesne z podjęciem walki z trollem. 

 

 Innym przykładem próby zmiany tematu przez trolla internetowego jest zamieszczone 
poniżej zdjęcie przedstawiające komentarz, który w zasadzie jest hiperłączem. Użytkownik 
wkleił link do innej strony internetowej, która była odbiegała od tematu zaproponowanego 
przez osobę zakładającą wątek. Tematem dyskusji miało być poznanie zdania odbiorców 
strony w sprawie afery madryckiej (dotyczącej nadużyć, których dopuszczali się polscy 
posłowie). 

 

 Zdarza się również, że sami użytkownicy forów internetowych, jeszcze przed 
administratorami, zauważają działanie trolla. Wówczas sami, za pomocą komentarzy, starają 
się go pogrążyć, oczernić, wyśmiać, aby ten nie zdążył negatywnie wpłynąć na 
funkcjonowanie danego postu na forum. 
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    Obecnie coraz ciężej jest znaleźć wymiany zdań pomiędzy użytkownikami a 
trollami, ponieważ administratorzy(lub osoby do tego powołane) starają się na bieżąco 
kasować wpisy świadczące o działaniu trolli. 

 5. Najbardziej znane polskie trolle 

 Aktualnie w polskich serwisach i forach internetowych ciężko jest zaobserwować 
jedną osobę, która celowo próbuje zakłócić funkcjonowanie wybranego miejsca w Internecie. 
Dzieje się tak w głównej mierze dlatego, iż użytkownicy posługują się nickami 
jednorazowymi, to znaczy, że z każdym nowym wątkiem przybierają inną nazwę. Jednakże w 
polskim wirtualnym świecie wystąpiło już kilkoro trolli, którzy byli znani większości osób 
odwiedzających strony i serwisy internetowe. W tym gronie znalazł się Czuły Wojtek, 
łamiący wszelkie możliwe zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Dał się poznać szerszej 
publiczności w serwisie Onet.pl, jako użytkownik, który lubił chwalić się swoim 
wyimaginowanym ekskluzywnym życiem [Szulc, 2007, s. 40]. 

 Jeszcze lepiej poznanym trollem jest Jaś Śmietana, dla którego wszystko „jezd bez 
sęsu” [pisownia oryginalna]. W międzyczasie okazało się, że Jaś Śmietana ma swoje 
alternatywne wcielenia w postaci Kasi z Lublina, która sama siebie określała osobą 
pozbawioną inteligencji, lecz obdarzoną nieprzeciętnym poczuciem humoru oraz Tadeusza 
Mroczko, który nie uzewnętrzniał się w czasie dyskusji [Szulc, 2007, s. 41]. Każda z 
zaprezentowanych osób miała swój charakterystyczny sposób pisania, tak też: Jaś Śmietana 
popełniał błędy ortograficzne i interpunkcyjne, komentarze Kasi były bardzo płytkie, 
natomiast Tadeusz Mroczko wszystkie teksty zaczynał od pozdrowienia „Witam Komuszki”. 
Dobrze skrywana tajemnica o tym, że trzema, swego czasu najgłośniejszymi, trollami jest 
jedna osoba wydała się dopiero wówczas, kiedy użytkownik pomylił się i napisał tekst w stylu 
Tadeusza Mroczko, logując się adresem e-mail Jasia Śmietany.  

 

Następnie Jaś Śmietana popełnij jeszcze kilka pomyłek, pisząc w czyimś unikalnym stylu, 
posługując się adresem e-mail należącym do innego wcielenia.  

Osoby zainteresowane fenomenem internetowych trolli zaczęły dociekać, kim są oni w 
rzeczywistości oraz dlaczego „zalewają” polskie serwisy i fora internetowe niepotrzebnymi 
komentarzami. Anna Szulc odkryła, iż Jaś Śmietana to etatowy pracownik portalu Onet.pl, 
którego zadaniem było wzbudzanie zainteresowania i „rozkręcenia” dyskusji na forach 
internetowych [Szulc, 2007, s. 41].  
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 6.Modele ochrony 

 W celu zapewnienia spokoju na stronach i forach internetowych administratorzy 
witryn opracowali rozwiązania, które mają zabezpieczać przez atakami trolli. Wyróżnić 
należy cztery główne modele walki z niechcianymi, mało merytorycznymi komentarzami : 
killfile, sposób prewencyjny, sposób ex post oraz utworzenie tak zwanych „społecznych 
moderatorów”. Każdy z wymienionych sposobów jest skuteczny i, niestety, możliwy do 
przechytrzenia przez trolle [Olszański, 2006, s. 232-233].  

Killfile jest to internetowa lista, na którą administratorzy serwisów czy forów 
internetowych wrzucają nazwy użytkowników przyłapanych na trollowaniu [Jachyra, 2011, s. 
255].  Jest to skuteczny sposób przeciwstawienia się trollowi, ponieważ część z nich po 
zobaczeniu, iż zostali zablokowani, nie podejmują dalszych prób przeszkadzania w inny 
sposób. Jednakże, jeśli troll będzie bardzo uporczywy, zmieni nick i adres e-mail, po czym 
nadal będzie próbował zakłócać pracę strony internetowej. 

Kolejną z wymienionych metod jest prewencja. Sposób ten stosowany jest np. przez 
Onet i Interię, polega on na tym, iż wszystkie wpisy są najpierw czytane i weryfikowane 
przez wynajęte do tego osoby, następnie „sprawdzone” teksty trafiają do serwisu [Olszański, 
2006, s. 232]. Zdaniem wielu badaczy, w tym Leszka Olszańskiego, ten typ sprawdzania 
komentarzy jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ przy jego stosowaniu istnieje niewielkie 
ryzyko przedostania się zjawiska trollingu do serwisu. Niestety, metoda ma wady. 
Podstawową są opóźnienia pomiędzy napisaniem komentarza a jego zaakceptowaniem, co 
równa się z jego publikacją. Drugą jest wysoki koszt jej prowadzenia. Dlatego tylko serwisy, 
które dysponują odpowiednim budżetem mogą sobie pozwolić na takie rozwiązanie 
[Olszański, 2006, s. 232]. 

Następną wypracowaną i jednocześnie bardziej rozpowszechnioną metodą jest tak 
zwana moderacja ex post. Polega ona na tym, iż wszystkie komentarze użytkowników 
zamieszczane są na serwisach, lecz fakt ich publikacji nie oznacza wcale, że nie mogą zostać 
usunięte. Jeżeli moderatorzy uznają, iż dany komentarz nie zgodny jest z regulaminem forum, 
czy serwisu – wówczas administratorzy mają prawo taki komentarz usunąć [Olszański, 2006, 
s. 233].  Zaznaczyć należy, iż takie rozwiązanie sprawdza się zazwyczaj tylko w serwisach i 
na forach internetowych, które nie mają bardzo dużej liczby komentujących użytkowników. 
W przypadku dużej ilości odpowiedzi osoba zajmująca się czytaniem wpisów, nie jest w 
stanie reagować odpowiednio szybko, czego konsekwencją może być nie zauważenie wpisów 
trolli. 

„Społeczni moderatorzy” są coraz częściej wykorzystywaną grupą w walce z trollami. 
Do grupy tej administratorzy stron zapraszają osoby znane w serwisie i forum, które cieszą się 
szacunkiem innych użytkowników. Ich praca poleca na ciągłym śledzeniu forum i pomocy 
moderatorom przy czytaniu wszystkich napływających komentarzy. Mimo tego, iż funkcja 
wiąże się z pewnymi obowiązkami, cieszy się ona niesłabnącym powodzeniem, ponieważ 
bycie moderatorem danej strony, forum, czatu, czy grupy dyskusyjnej daje użytkownikowi 
prestiż wśród społeczności internetowej. Obecnie osoby, które nie są „społecznymi 
moderatorami” również mogą pomóc w zwalczaniu trollingu, ponieważ większość 
platformbezpośrednio przy komentarzu umieszcza znaczek „zgłoś” – sygnalizuje on 
administratorowi, że dany komentarz nie satysfakcjonuje pozostałych użytkowników 
[Olszański, 2006, s. 233]. 

W tym miejscu zauważyć należy, iż badacze zajmujący się problemem trollingu 
przekonują, że najlepszą formą zwalczania takich użytkowników jest konsekwentne 
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ignorowanie ich postów. Nic nie działa bardziej frustrująco, jak brak odpowiedzi na zaczepki  
[Jachyra, 2011, s. 259]. 

Obecnie w polskich serwisach i forach internetowych coraz trudniej znaleźć 
opracowywane na szeroką skalę akcje trolli. Większość platform posiada różne mechanizmy 
blokujące publikowanie komentarzy niezgodnych z netykietą. Jednakże, wciąż można znaleźć 
komentarze, których treść bez wątpienia ma charakter trollingu. Wpisy polskich trolli 
charakteryzują się wulgarnością, a także przekonywaniem do racji skrajnych partii 
politycznych. Niestety, często można znaleźć komentarze rasistowskie, antysemickie, 
homofobiczne. Największe nadzieje w młodych „społecznych moderatorach”, którzy 
rozumieją, że bezpodstawne zaśmiecanie forów i serwisów jest bezcelowe. Ta młoda 
społeczność będzie edukować pozostałych użytkowników Internetu, aby postępowali według 
zasad danej strony internetowej oraz przestrzegali netykiety. 
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2.4. Rozrywka czy zagrożenie? Oblicza Internetu w polskich kampaniach 

społecznych 

mgr Magdalena Pataj 

Wydział Politologii 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 
Streszczenie: 
Kampanie społeczne w Polsce to zjawisko stosunkowo nowe, jednak rozwijające się bardzo 
dynamicznie. Narzędzia dostępne w Sieci pozwalają twórcom kampanii społecznych dotrzeć 
do większej ilości odbiorców, jednak często to sam Internet oraz model jego użytkowania 
stają się przedmiotem kampanii. Artykuł stanowi przegląd przykładów kampanii społecznych, 
w których w sposób twórczy i niestandardowy wykorzystano przede wszystkim rozrywkową 
funkcję Internetu jako sposób na zainteresowanie grupy docelowej oraz tych przekazów, które 
przestrzegają przed bezrefleksyjnym korzystaniem z Sieci oraz przenoszeniem zachowań ze 
świata wirtualnego do realnego. Postawione w tytule pytanie to próba nakreślenia tendencji 
postrzegania Internetu przez nadawców kampanii społecznych w kontekście rozrywkowej 
funkcji medium.  
Słowa kluczowe:  
kampanie społeczne, Internet, rozrywka, zagrożenie,  
Summary: 
Social campaigns are a relatively new phenomenon in Poland, however developing very 
dynamically. The tools are available on-line, enabling campaigns' authors to reach wider 
audiences, however Internet itself and its usage are also a subject of the campaigns. The 
article overviews examples of social campaigns, which  in a creative and unique way use 
entertainment function of the Internet to reach target groups and how these messages warn 
against using the Web in thoughtless way or transferring behavior from the virtual to the real 
world. The question posed in the title is an attempt to frame the tendency of perceiving the 
Internet by authors of social campaigns in the context of media's entertainment function. 
Keywords: 
social campaigns, Internet, entertainment, threat 
 

1. Wprowadzenie 

Fryderyk Schiller stwierdził, że: „Człowiek jest tylko wtedy całkowicie człowiekiem, 
gdy się bawi” [Schiller, 1972: 104]. Skłonność do rozrywki, zabawy, jest zjawiskiem 
towarzyszącym człowiekowi od zawsze, stanowi warunek jego pełnego człowieczeństwa, jest 
formą socjalizacji, nauki – poprzez zabawę dziecko poznaje świat, dla osoby dorosłej 
rozrywka jest z kolei formą odpoczynku. Modele rozrywki są warunkowane kulturowo i 
społecznie, są charakterystyczne dla danego czasu, epoki [Kantor, 2013: 11]. Wraz z 
rozwojem technologicznym, Internet stał się nieodłączną częścią naszego życia, sposobem 
komunikacji, spędzania wolnego czasu a także miejscem pracy. Aaron Ben-Ze'ev [za: Juza, 
Kloc, 2012: 10] wskazuje na cztery cechy tegoż medium, a mianowicie: odwołanie do 
wyobraźni, możliwość nawiązania kontaktu za pomocą medium (interaktywność), 
stosunkowo łatwą dostępność oraz zachowanie anonimowości..  Narzędzia oferowane w Sieci 
nie ograniczają (a wręcz przeciwnie) wyobraźni użytkownika, interaktywność pozwala na 
reagowanie na zdarzenia, informacje, ułatwia nawiązywanie kontaktu oraz komunikację 
pomiędzy internautami. Postęp technologiczny, możliwość korzystania z Internetu 
praktycznie w każdym miejscu i czasie oraz sytuacja, w której użytkownik może uniknąć 
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podawania swoich danych sprawiają, że cyberprzestrzeń jest wykorzystywana do różnych 
aktywności, staje się swoistym metamedium, wykracza poza określone ramy, łączy w sobie 
media tradycyjne, dostarcza nowych możliwości, m.in. w zakresie rozrywki.  

Co ważne, Internet wciąż ewoluuje, zmienia się, unowocześnia, co prowadzi zarówno 
do rozszerzenia jego dotychczasowych funkcji, jak i do wzrostu niebezpieczeństw 
związanych z użytkowanym medium. Rafał Polak zauważył, iż dominująca dotychczas 
funkcja informacyjna Sieci zostaje stopniowo wypierana prze funkcję rozrywkową [Polak, 
2011]. Do podobnych wniosków doszedł Grzegorz Łęcicki, który zwrócił uwagę na 
hedonistyczne nastawienie współczesnego człowieka: „dominuje cywilizacja gry i zabawy, 
praca, wysiłek nie stanowią już wartości podstawowych. Zadania środków społecznego 
przekazu, dawniej uznawane za fundamentalne, a mianowicie informowanie, opisywanie i 
komentowanie rzeczywistości, edukowanie oraz wychowywanie, zostały więc zredukowane i 
zdominowane przez funkcję rozrywkową” [Łęcicki, 2011: 52]. Coraz częściej internauci 
szukają w Internecie form  zabawy, rozrywki, w Sieci spędzają swój wolny czas.  

Celem artykułu jest analiza polskich kampanii społecznych wykorzystujących w 
różnym stopniu i formie funkcję rozrywkową Internetu. Czym jest Internet w oczach twórców 
kampanii społecznych – rozrywką, która może  służyć propagowaniu wartościowych 
społecznie treści czy wręcz przeciwnie – rozrywka w Internecie stanowi zagrożenie dla 
użytkowników?  

 

2. Kampanie społeczne a rozrywkowa funkcja Internetu 

Zabawa jest integralną częścią ludzkiej egzystencji, sposobem spędzania wolnego 
czasu, odpoczynku. Tadeusz Paleczny słusznie wskazuje na ewolucję zabawy(podobnie jak 
innych form kulturowych) związanej z procesami globalizacji [Paleczny, 2011: 11]. Według 
World Internet Projekt z 2013 roku, badania przeprowadzonego na zlecenie Orange Polska i 
Gazeta.pl[World Internet Project, 2013], najpopularniejszymi formami wirtualnej rozrywki 
wśród Polaków jest oglądanie zdjęć, rysunków, słuchanie muzyki, oglądanie wideo, czytanie 
książek oraz gry. Wskazuje to na fakt, iż rozrywka w Internecie nie ma jednolitej formy, nie 
jest także monotematyczna, użytkownicy mogą wybierać spośród wachlarza możliwości, 
dostosowywać medium do swoich oczekiwań.  

Na popularność wirtualnej zabawy zwrócili uwagę m.in. twórcy kampanii 
społecznych. Marketing społeczny jest wciąż dynamicznie rozwijającą się dziedziną, 
korzystającą z różnych sposobów dotarcia do odbiorcy, jego częścią są kampanie społeczne, 
które można określić jako działania przeprowadzone w konkretnym czasie, realizowane dla 
grupy adresatów zdefiniowanej przez nadawców komunikatów, mające na celu propagowanie 
zachowań prospołecznych, zwiększenie wiedzy na określony temat, doprowadzenie do 
zmiany postaw, sposobu postępowania [Prochenko, 2010]. Głównym celem nadawców jest 
więc przekazywanie określonych wartości, modelowanie postaw ludzkich tak, by 
odpowiadały one obowiązującemu wyobrażeniu dobra, zdrowia, bezpieczeństwa, itd. Akcje 
społeczne mają często wymiar edukacyjny, informacyjny – zakłada się, że odbiorca, 
otrzymawszy określoną dawkę wiedzy, zmieni swoje zachowanie. Kampanie społeczne w 
Polsce realizowane są za pomocą różnych  kanałów komunikacyjnych, twórcy przekazów 
wykorzystują odmienne konwencje po to, by ich przekaz został zauważony oraz dotarł do 
grupy docelowej. W kampanii społecznej mogą pojawić się formy reklamy społecznej, 
techniki PR – wszystko po to, by zwrócić uwagę odbiorcy na przekaz oraz skłonić go do 
refleksji i przemyśleń dotyczących propagowanych wartości [Prochenko, 2010]. Efekty 
kampanii społecznych są stosunkowo trudne do zweryfikowania – można jednak opierać się 
na wymiernych wskaźnikach np. wzrost ilości przeprowadzonych badań diagnostycznych w  



VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów" 
Konsumpcja Internetu 

95 

 

czasie trwania kampanii, zmniejszenie liczby wypadków drogowych, kwoty przekazane na 
cele charytatywne (najczęściej kampanie 1% w okresie rozliczeniowym). Przekazy 
nawołujące do zmiany zachowań, propagujące określone wartości, powinny mieć charakter 
długofalowy, ciągły, okresowe badania ewaluacyjne mogą stanowić wskaźnik efektywności 
kampanii, weryfikować zasadność użycia konkretnych narzędzi, wybrania konwencji 
kampanii.    

 

3. Kampanie wykorzystujące funkcję rozrywkową Internetu 

Jak zaznaczyłam powyżej, funkcja rozrywkowa Internetu stała się dla niektórych 
twórców kampanii społecznych receptą na zainteresowanie odbiorcy przekazem, jest 
niekonwencjonalną formą zwrócenia uwagi na przekaz, ma zadanie zmienić oblicze 
poruszanego problemu. Internetowa rozrywka to także przedmiot kampanii społecznych, 
okazuje się bowiem, że nieodpowiedzialne korzystanie z możliwości medium niesie za sobą 
wymierne zagrożenia.  

Jedną z kampanii społecznych, w której wykorzystano niestandardowe metody 
dotarcia z przekazem do grupy docelowej była akcja przeprowadzona w 2014 roku przez 
Fundację „Integracja”, będąca w rzeczywistości kolejną odsłoną kampanii „Płytka 
wyobraźnia to kalectwo” [Fundacja Integracja, 2014]. Autorzy kampanii wykorzystali 
mechanizm marketingu wirusowego, dzięki któremu internauci, zainteresowani przekazem, 
aktywnie włączają się w proces dystrybucji treści, zachęcając innych użytkowników do 
zapoznania się z komunikatem. Dzięki temu przekaz trafia do dużej ilości odbiorców w 
stosunkowo krótkim czasie [Hatalska, 2002]. Celem kampanii było zwrócenie uwagi 
odbiorców na problem nieodpowiedzialnych zachowań podczas wypoczynku nad wodą, które 
mogą prowadzić do kalectwa. Na portalu ogłoszeniowym Allegro umieszczono informację o 
możliwości zakupu oleju do opalania „Szacun Tropików”, przeznaczonego dla „prawdziwych 
mężczyzn”, niedługo po tym pojawiło się kolejne ogłoszenie, tym razem reklamujące „slipy 
JUMBO” [Fundacja Integracja, 2014]. Opis obu produktów był utrzymany w 
humorystycznym tonie, kolejne atuty przedmiotów zachęcały do zapoznania się z całością 
ogłoszenia: „W Brawurex wiemy, że na wakacjach najważniejszy jest Efekt 3S (Szyk, Szpan, 
Szacunek)”; „Lubisz skoczyć do wody z naprawdę dużej – męskiej wysokości? Zanim 
dokonasz zakupu, wyobraź sobie, co może dać Ci nasz produkt” [Wirtualne Media, 2014].  
Na końcu aukcji umieszczony został jednak zaskakujący komunikat o nieprzemyślanych 
zachowaniach nad wodą, mogących skutkować trwałym kalectwem: „Płytka wyobraźnia to 
kalectwo. Każdego roku setki osób łamią kręgosłup skacząc do wody w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym. Najczęściej z brawury lub dla szpanu. Nie bądź jedną z nich” [Wirtualne 
Media, 2014].  Wykorzystanie elementu zaskoczenia, zestawienie treści humorystycznych z 
mocnym i ważnym społecznie przekazem zainteresowało użytkowników Sieci, którzy za 
pośrednictwem m.in. portalu społecznościowego Facebook oraz Twittera upubliczniali 
informacje o kampanii. W pierwszym dniu aukcji informacja została wyświetlona przez 300 
tysięcy odbiorców [Integracja, 2014]. Autorzy kampanii podkreślali niski koszt kampanii: 
„Budżet kampanii - poza oczywiście pracą jej twórców - zamknął się w 13 zł. Tyle bowiem 
kosztowało wystawienie w serwisie aukcyjnym dwóch aukcji z opcją podświetlenia i 
pogrubienia tytułu. Wydatki spotęgować mają jeszcze koszulki, które będą rozsyłane do osób 
wspierających akcję” [nb//ŁUD, 2014]. Liczba odsłon aukcji stała się w tym miejscu 
miernikiem jej zasięgu oraz skuteczności. Model spędzania wolnego czasu w przestrzeni 
wirtualnej stał się sposobem na realizację kampanii, narzędziem docierania do grupy 
docelowej, zainteresowania odbiorców przekazem. Internet w tym przypadku stał się 
płaszczyzną dystrybucji informacji, medium, za pomocą którego nadawcy kampanii 
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społecznych docierają do dużej liczby odbiorców bez konieczności dysponowania dużym 
budżetem.  

Internet pozwala nadawcom kampanii społecznych na wykorzystywanie 
innowacyjnych, nieszablonowych narzędzi, które mają na celu zaciekawienie odbiorców 
przekazem, jego formą. Jednym z rozwiązań jest użycie gier internetowych jako sposobu na 
zaangażowanie odbiorców w przekaz społeczny. Miłosz Babecki, odwołując się do ustaleń 
Mary Flaganan, zwraca uwagę, iż: „Gry jako media służą transferowi zróżnicowanych 
komunikatów. Może to być prymitywna, zwulgaryzowana rozrywka, mogą być to także, co z 
mocą podkreśla Flanagan, treści sprzyjające rozbudzaniu świadomości społecznej, 
edukowaniu, pokonywaniu ograniczeń umysłu przyzwyczajonego do operowania skrótami i 
stereotypami” [Babecki, 2012: 214]. Odpowiednie wykorzystanie funkcji rozrywkowej 
Internetu oraz możliwości komunikacyjnych, jakich dostarcza opisywane medium, może 
przynieść wymierne skutki nadawcom komunikatów społecznych, wzbogacić przekaz, 
zainteresować odbiorców niecodziennym sposobem zwrócenia uwagi na problem. Gry 
interaktywne zostały wykorzystane m.in. w kampanii „Chroń życie przed rakiem szyjki 
macicy” przeprowadzonej przez Openmedica w 2011 roku [Flisiuk, 2011; Pataj 2014: 229] 
oraz kampanii „Kończ bez strachu” zainicjowanej przez Społeczny Komitet ds. AIDS 
[http://konczbezstrachu.pl/o-kampanii/]. Z jednej strony narzędzia oferowane w Internecie są 
formą uatrakcyjnienia i wyróżnienia przekazu, z drugiej zaś – jak przyznają nadawcy 
komunikatów prospołecznych – są konsekwencją zmieniającego się modelu komunikacji, 
dostosowania działań do oczekiwań odbiorców: „Z naszych obserwacji i badań wynika, że 
czasy skuteczności ulotek i broszur informacyjnych są już dawno za nami. To stawia duże 
wyzwania, informacja musi być nie tylko rzetelna, ale także w atrakcyjnej formie, inaczej 
młodzi ludzie się nią nie zainteresują” [http://konczbezstrachu.pl/o-kampanii/]. Rozrywkowa 
funkcja Internetu staje się szansą na sprostanie wymienionym wyzwaniom, umiejętnie 
wykorzystana może pomóc w zainicjowaniu dyskusji dotyczącej określonego problemu, 
spełnia także funkcję edukacyjną.  

Jak wynika z powyższych rozważań, Internet może być wykorzystany jako narzędzie 
kampanii społecznych, których autorzy zaprzęgają rozrywkową funkcję medium do 
dystrybucji treści społecznie użytecznych. Z drugiej strony rzeczywistość wirtualna jest 
przedmiotem komunikatów, w których poruszany jest problem nieodpowiedzialnego 
użytkowania medium. Sposób korzystania z Internetu, problem uzależnienia od Sieci oraz 
umiejętność funkcjonowania wyłącznie w wirtualnym świecie to przedmiot kampanii „W 
którym świecie żyjesz” zainicjowanej w 2012 roku przez Fundację Dzieci Niczyje oraz 
Polskie Centrum Programu Safer Internet. Kampania przebiegała dwutorowo – jedna z wersji 
kampanii skierowana była do dzieci i młodzieży, druga – adresowana do rodziców i 
opiekunów. Jednym z założeń kampanii było podkreślenie niebezpieczeństwa związanego z 
nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem Internetu, przekazy opatrzone zostały m.in. hasłami: 
„Ci, którzy żyją w wirtualnym świecie, tracą prawdziwe życie” [Fundacja Dzieci Niczyje, 
2012]. Miało to skłonić do refleksji nad modelem użytkowania Internetu przez współczesną 
młodzież: młodzi ludzie zbyt wiele czasu poświęcają aktywności w Sieci, rodzice i 
opiekunowie często nie  kontrolują działań nastolatków w wirtualnej przestrzeni. W 
literaturze mówi się o zjawisku „siecioholizmu”, który przez Bohdana Woronowicza 
rozumiany jest jako: „spędzanie przy komputerze coraz większej ilości czasu kosztem innych 
zainteresowań; zaniedbywanie obowiązków rodzinnych i szkolnych z powodu aktywności w 
Internecie; pojawianie się konfliktów rodzinnych związanych z Internetem; kłamstwa 
dotyczące czasu spędzanego w Internecie, podejmowanie nieudanych prób jego ograniczenia, 
reagowanie rozdrażnieniem lub nawet agresją, gdy korzystanie z komputera jest utrudnione 
lub niemożliwe” [Woronowicz, 2009: 473-480]. Uzależnienie od Internetu jest więc istotnym 
problemem, mogącym wywołać konkretne dysfunkcje w zachowaniu młodego człowieka, 
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dlatego tak ważne są akcje nagłaśniające ów problem, zwłaszcza w dobie wszechobecnego 
dostępu do Sieci. W tym miejscu Internet przedstawiany jest jako realne zagrożenie, a 
niekontrolowana i nadmierna aktywność w przestrzeni wirtualnej może przełożyć się na 
problemy w świecie realnym.   

Mikołaj Jan Piskorski stwierdził, że: „Serwisy społecznościowe pozwalają nam robić to, o 
czym marzymy, lecz w realnym świecie jest piętnowane przez normy społeczne. Możemy 
więc bezkarnie podglądać innych bez obawy, że ktoś nas na tym nakryje. I możemy 
publicznie pokazywać siebie, przyjmując strategie od ekshibicjonistycznych, przez 
naśladowanie celebrytów, po staranne konstruowanie wizerunku. (…) Nawet nie zdajemy 
sobie sprawy, kto pilnie przygląda się naszym fotkom, filmikom i wpisom” [Bendyk, 2014]. 

Użytkownicy Internetu często bezrefleksyjnie umieszczają prywatne zdjęcia w Sieci, 
nie zastanawiając się, jakie konsekwencje mogą się z tym wiązać. Ów problem stał się 
przedmiotem kampanii zorganizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje w 2013 roku pod 
hasłem „Pomyśl, zanim wrzucisz”. Twórcy komunikatu argumentują; „Zdjęcie raz wrzucone 
do Internetu zaczyna żyć własnym życiem. Każdy może je pobrać, opublikować w 
niekorzystnym kontekście, a nawet  zmodyfikować i  udostępnić ponownie. Nic w Internecie 
nie ginie. Zanim opublikujesz zdjęcie, pomyśl czy nie zaszkodzi to Twojemu dziecku” 
[Fundacja Dzieci Niczyje, 2013]. 

Skłonność do zamieszczania prywatnych zdjęć w Sieci stwarza zagrożenie 
wykorzystania fotografii przez niepożądane osoby. Internauci często nie zdają sobie sprawy z 
konsekwencji swoich działań w wirtualnym świecie, dlatego istnieje potrzeba realizacji 
kampanii edukujących i uwrażliwiających użytkowników w zakresie odpowiedzialnego 
korzystania z Internetu. Na potrzeby kampanii stworzono plakaty przypominające internetowe 
memy, które przedstawiały zdjęcia małych dzieci opatrzone hasłami: „Jeden klik i jestem u 
Ciebie”, „Ściągnij mnie do siebie”, „Znajdziesz mnie w sieci”. Poniżej pojawiło się pytanie: 
„Czy wiesz, co inni mogą zrobić ze zdjęciem Twojego dziecka umieszczonym w Internecie? 
Pomyśl, zanim wrzucisz” [Fundacja Dzieci Niczyje, 2013].  

W 2012 roku przeprowadzono pierwszą edycję kampanii, zrealizowano ją w 
podobnym tonie, w materiałach wykorzystano autentyczne zdjęcia, ściągnięte z Sieci. 
Pokazuje to zagrożenia: rodzice często naiwnie sądzą, iż zamieszczone zdjęcie będzie 
dostępne jedynie gronu bliskich znajomych, jednak w rzeczywistości niewinna zabawa może 
przerodzić się  w poważny problem, w momencie gdy zdjęcie trafi w niepowołane ręce, np. 
osób związanych z działalnością agencji towarzyskich [Fundacja Dzieci Niczyje, 2013]. Brak 
wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania medium, nieprzemyślane zachowania 
rodziców i opiekunów sprawiają, że istnieje potrzeba organizowania akcji wyraźnie 
mówiących o konsekwencjach zamieszczania prywatnych zdjęć w Sieci. W tym miejscu 
Internet przedstawiany jest jako zagrożenie, miejsce w którym nie mamy kontroli nad 
zamieszczonymi treściami. Jednak przestrzeń wirtualna jest narzędziem, nieprawidłowości 
wynikają z nieodpowiedzialnych i ryzykownych zachowań ludzkich. Kampanie edukacyjne 
poruszające kwestię bezpieczeństwa w Sieci kładą nacisk na czynnik ludzki, im większą 
wyobraźnią i prewencją wykażą się internauci, tym bardziej Internet będzie postrzegany jako 
miejsce przyjazne.  

 
 
 
 

4. Wnioski   

Internet jest medium niejednoznacznym, płynnym, dostarczającym przez to nowych 
wyzwań jego użytkownikom oraz badaczom. Funkcja rozrywkowa Internetu stopniowo 
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zaczyna odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę, zmienia się model spędzania wolnego czasu, 
komunikowania ze znajomymi. Twórcy kampanii społecznych dostrzegli ową tendencję, 
reagują na nią w dwojaki sposób. Z jednej strony Sieć jest dobrym kanałem przekazywania 
społecznie wartościowych treści. Dzięki wirtualnej rozrywce oraz skłonności internautów do 
korzystania z tego modelu spędzania wolnego czasu, sukces odnoszą kampanie przekazujące 
treści w ciekawy, interesujący sposób. Coraz więcej polskich kampanii społecznych toczy się 
w wirtualnym świecie, ponieważ jest to rozwiązanie tanie, dostarczające niestandardowych 
narzędzi komunikacyjnych, ograniczanych tylko kreatywnością twórców. Mimo tych zalet  
wirtualny świat w polskich kampaniach społecznych to także zagrożenie – może uzależniać,  
prowadzić do dysfunkcji w relacjach z innymi ludźmi w realnym świecie. Nieodpowiedzialne 
zachowania w Sieci, umieszczanie treści bez zastanawiania się, kto może stać się ich odbiorcą 
mogą stanowić realne zagrożenie. Próbując odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule 
artykułu o to, jakie oblicze Internetu kształtuje się w przekazach o charakterze społecznym, 
należy stwierdzić, że używany z rozsądkiem i umiarem, a przede wszystkim z odpowiednią 
wiedzą, jest dobrym narzędziem komunikacyjnym, a rozrywkowa funkcja jest w tym miejscu 
zaletą. Nie tylko stanowi miejsce zabawy, odpoczynku, ale także pozwala na przekazywanie 
treści ważnych społecznie w lekki i przyjemny sposób, angażując przy tym odbiorcę, co 
przekłada się bezpośrednio na efektywność kampanii. Dodatkowym atutem jest 
interaktywność – odbiorca ma możliwość bezpośredniej reakcji na komunikat, może nawiązać 
kontakt z nadawcą, wymienić się refleksją z innymi użytkownikami. Z drugiej strony, 
nieumiejętne korzystanie z medium(mogące prowadzić do uzależnienia), zamieszczanie treści 
dostępnych dla innych użytkowników to zagrożenia, o którychnależy mówić. Internet 
używany z rozwagą jest miejscem rozrywki, edukacji, pracy, a kampanie społeczne 
podkreślające niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z tego medium przyczyniają się do 
poprawy bezpieczeństwa korzystania z Sieci. Kinga Kowalczyk-Jarmuszewska zauważyła, iż: 
„od lat 90. ubiegłego stulecia, wraz ze skokiem w cybernetyczny świat Internetu, nie ustają 
komentarze na temat przyszłości: będzie dobra czy zła, a nowe technologie pogrążą nas w 
samotności i odizolowaniu czy też będą wspierać działania prospołeczne? Czy 
„społeczeństwo sieci” będzie potrafiło wykorzystać możliwości, jakie oferuje mu wiek XXI, 
czy też zagubi się w hiperprzestrzeni?” [Kowalczyk-Jarmuszewska, 2012: 81]. W kontekście 
tych rozważań wydaje się, że to nie sam Internet stanowi zagrożenie, problem leży raczej po 
stronie użytkowników - tego, w jaki sposób owe medium będzie wykorzystywane.  
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2.5. Przypadek użytkowników serwisu Wykop.pl  

jako przykład społeczności wirtualnej 
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Streszczenie: 
Celem artykułu jest zaprezentowanie i omówienie charakterystyki społeczności serwisu 
Wykop.pl, będącego stroną internetową typu social bookmarking, w której aktywność opiera 
się na zamieszczaniu treści, a następnie ich ocenianiu. Model charakterystyczny dla ery Web 
2.0 determinuje dużą aktywność i zaangażowanie użytkowników, co skutkuje utworzeniem 
specyficznej i dość hermetycznej społeczności, interesującej z punktu widzenia badacza 
społecznego. W tekście można odnaleźć klasyfikację społeczności wirtualnych, opis 
najważniejszych elementów portalu, takich jak sposób działania, czy charakterystyka 
użytkowników oraz opis wybranych aspektów, które według autorki czynią tę grupę 
internautów godną uwagi. 
Słowa kluczowe:  
Internet, społeczności internetowe, społeczności wirtualne, media społecznościowe, serwis 
internetowy, Web 2.0 
Summary:  
The aim of this article is to present and discuss the characteristics of community of website 
Wykop.pl, which is social bookmarking-type webpage. Activity here is based on placing 
content and then evaluating it. This model, characteristic of the era of Web 2.0 determines a 
lot of activity and engagement of users, resulting in the creation of specific and quite hermetic 
community, interesting from the perspective of social researcher. In the text one can find a 
virtual community classification, description of the key elements of the portal, such as way of 
working or characteristics of users and a description of some aspects which, according to the 
author makes it noteworthy. 
Key words: 
Internet, on-line communities, virtual communities, social media, website, Web 2.0 
 
 

1. Społeczności wirtualne – opis 
 

Obserwując rozwój dziedziny, jaką jest socjologia Internetu, można łatwo 
zaobserwować, że tematem bardzo chętnie poruszanym przez badaczy jest zagadnienie 
społeczności wirtualnych. Nie może to dziwić, jako że wszelkie aspekty tworzenia i 
działalności grup społecznych należą do rdzenia zainteresowań socjologii. Od wielu dekad, 
począwszy od rewolucji przemysłowej, badacze poświęcają dużo uwagi obserwowaniu 
zmian, jakie powoduje pojawianie się i adaptowanie nowych rozwiązań technologicznych. 
Obecnie, kiedy jesteśmy świadkami zmian szybszych, głębszych i bardziej intensywnych niż 
kiedykolwiek, jak najwięcej uwagi należy poświęcić badaniu ich wpływu na podstawowe 
cechy ludzkiej działalności. Z pewnością nie jest to łatwe, o czym świadczy brak zgody w 
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środowisku naukowym w wielu kwestiach dotyczących wspólnot internetowych, chociażby w 
zakresie samej terminologii. Cały czas nie ustają wysiłki badaczy starających się dokładnie 
opisać ten nowy typ aktywności. 

Pojęcia „społeczności wirtualne” użył po raz pierwszy Howard Rheingold, opisując je 
jako „grupy ludzi, którzy mogą, lub nie, spotkać się twarzą w twarz, i którzy wymieniają 
słowa oraz idee za pośrednictwem klawiatury”[Rheingold  1994, 1], jednak z pewnością 
definicja ta jest mało szczegółowa i zbyt szeroka. By sprecyzować termin, należałoby 
wyznaczyć kryteria pomagające w sklasyfikowaniu grup działających w internecie. O 
stworzenie takiej listy wymogów pokusił się między innymi Piotr Siuda [2009], jednak 
zaznaczając, że zagadnienie wymyka się prostym klasyfikacjom i charakteryzuje się wysokim 
poziomem skomplikowania. Do najważniejszych cech zaliczył on: 

 interaktywność – grupa musi być na tyle liczna, by umożliwiało to stałe interakcje, 
nie tylko sporadyczną wymianę komunikatów; jednocześnie wiadomości krążące 
między użytkownikami muszą powodować dłuższe interakcje; jak stwierdza autor, 
jest to kategoria najbardziej rozmyta, ale możliwa do sprawdzenia – poprzez 
określenie, „w jakim stopniu komunikaty pozostawiane we wspólnocie odnoszą się 
do siebie, w jakim stopniu ułożone są w pewne sekwencje, (…) w jakim stopniu 
to, co zostało napisane teraz, odnosi się do tego, co zostało napisane 
wcześniej”[Siuda 2009, 30] i chodzi tu zarówno o powiązania bliskie, jak i dalekie 
– sprzyja to budowaniu głębszych interakcji, sprzyjających powstawaniu poczucia 
wspólnoty,  

 stabilność członkostwa – możemy ją określić poprzez poziom powrotów 
uczestników – charakterystyczną cechą Internetu jest efemeryczność i 
tymczasowość, często miejsca odwiedzane są tylko raz, a po zdobyciu informacji 
opuszczane bezpowrotnie, w społecznościach możemy natomiast zauważyć 
tendencję do powrotów i dłuższego przebywania – nawet jeśli przez grono 
użytkowników przewija się wiele osób, to zawsze powinien istnieć „rdzeń” 
tworzony przez osoby, które zostają na dobre, 

 stabilność tożsamości członków – dająca poczucie, że obcujemy z tymi samymi 
ludźmi, których jesteśmy w stanie zidentyfikować; chociaż nadal wśród badaczy 
istnieje wiele rozbieżności, kiedy poruszane są kwestie anonimowości, 
autoprezentacji i tożsamości w sieci, to nie podlega wątpliwości, że członkowie 
społeczności muszą utrzymać jednolity wizerunek, by byli w stanie nawzajem się 
rozpoznawać i wchodzić w interakcje, 

 poczucie odpowiedzialności za podtrzymywanie trwania wspólnoty – przejawia się 
w przestrzeganiu zasad i norm (oraz piętnowanie osób je naruszających), 
niekoniecznie tych zapisanych w formie regulaminu i nie tylko ze względu na 
zewnętrzne sankcje, ale z troski o stabilność społeczności, 

 komunikacja zachodząca wewnątrz musi być ogólna – oznacza to, że do 
większości interakcji mają dostęp inni internauci, co może ich np. zachęcić do 
przystąpienia do wspólnoty; przyczynia się to do budowania „wspólnoty 
doświadczenia”, oczywiście nie wyklucza to komunikatów o charakterze 
prywatnym, które również są istotne. 

Przy definiowaniu społeczności wirtualnych podaje się też często narzędzia, które 
mogą przyczyniać się do ich powstawania – ich katalog jest zmienny i otwarty ze względu na 
dynamiczny charakter medium, w którym funkcjonują, jednak zazwyczaj można wśród nich 
odnaleźć takie formy jak fora dyskusyjne, czaty, światy wirtualne, serwisy społecznościowe 
czy portale/wortale internetowe. Od społeczności tradycyjnych odróżnia je brak powiązania z 
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terytorium (zazwyczaj), intencjonalność oraz inkluzywność [Siuda 2006, 183]. Autorzy 
zwracają uwagę również na niewątpliwe zalety wspólnot internetowych. Jak zauważa 
Krystyna Doktorowicz: „Społeczności wirtualne odpowiadają takim wartościom, jak wolność 
wypowiedzi, indywidualizm, równość i otwarty dostęp. Sprzyjają procesom demokratycznym 
i debacie publicznej”[Doktorowicz 2004, 63]. 

Biorąc pod uwagę opisane powyżej cechy, nie mam wątpliwości, że użytkowników 
serwisu wykop.pl można traktować jako społeczność wirtualną. W dalszej części tekstu 
postaram się tę tezę uargumentować, jednak nie poprzez sprawdzanie, czy omawiana grupa 
spełnia te wymogi, ale raczej przez opisanie jej ważnych i konstytutywnych cech. Chciałabym 
także przedstawić Czytelnikowi, dlaczego właśnie tę grupę internautów uważam za wartą 
uwagi.  

2. Wykop.pl - ogólna charakterystyka 

Strona Wykop.pl powstała w grudniu 2005 roku, na wzór amerykańskiego serwisu 
digg.com, z którego zapożyczyła sposób działania, a nawet nazwę. Została założona przez 
Piotra Chmolewskiego, będącego wówczas uczniem liceum, przy pomocy grupy 
programistów. Jej potencjał został szybko dostrzeżony i już kilka miesięcy później 
właścicielem stał się prywatny inwestor, Tomasz Drożdżyński, który do dziś, posługując się 
nickiem „t__d” pozostaje głównym administratorem. W kolejnych latach pojawiały się 
kolejne inwestycje i przejęcia, w 2009 roku udało się osiągnąć pierwsze dochody z 
działalności, a od 2012 roku portal należy do Grupy Allegro. Poza wyżej wymienionym 
głównym administratorem publicznie znanych jest zaledwie kilka osób z załogi: Michał 
Białek (nick m__b) - marketing manager oraz programiści - Maciej Kiner (nick maciejkiner) i 
Krzysztof Tomicki (nick krzytom), wiadomo też o istnieniu pięcioosobowej grupy 
moderatorów, ale ich tożsamość nie jest znana 
[http://pl.wykopedia.wikia.com/wiki/Wykop.pl, dostęp: 11 listopada 2014 r.]. 

Serwis można przyporządkować do kategorii określanej mianem social bookmarking 
lub social news, co oznacza, że jest tworzony głównie przez internautów, którzy dodają nowe 
treści odnalezione w Internecie lub stworzone samodzielnie, a pracownicy jedynie czuwają 
nad zachowaniem porządku i przestrzeganiem zasad, nie zajmując się generowaniem 
zawartości. W dalszej kolejności treści poddawane są pod swego rodzaju głosowanie, w 
którym użytkownicy decydują o ich dalszym losie – przeniesieniu do archiwum lub 
udostępnieniu większej grupie odwiedzających. Możliwe jest również komentowanie 
„znalezisk”, a także dodawanie informacji powiązanych. 

3. Charakterystyka użytkowników 

 Rejestracja na stronie nie jest wymagana, jeśli chcemy ograniczyć się jedynie do 
biernego odbierania zamieszczonych tam treści. Jest ona konieczna, jeśli decydujemy się na 
aktywne tworzenie i zmianę zawartości, tj. dodawanie „znalezisk”, ich komentowanie, 
ocenianie komentarzy, dodawanie powiązanych treści i tzw. mirrorów oraz, a może przede 
wszystkim „zakopywanie” i „wykopywanie”. Przy rejestracji podajemy kilka podstawowych 
informacji, choć możliwe jest rozszerzenie profilu o takie dane jak płeć, miejsce zamieszkania 
czy zainteresowania oraz oczywiście awatar. Na podstawie aktywności użytkowników 
tworzony jest ranking ogólnodostępny pod adresem: http://www.wykop.pl/ranking/. Możemy 
znaleźć tutaj wiele statystyk różnego typu, jednak sam algorytm porządkowania nie został 
nigdy upubliczniony, by uniknąć nadużyć. Dla szczególnie dociekliwych udostępniona 
została historia rankingu [http://www.wykop.pl/ramka/1059617/historia-rankingu-
uzytkownikow-wykop-pl/, dostęp: 11 listopada 2014 r.], dzięki której na bieżąco możemy 
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obserwować zachodzące zmiany (ilustrowane wykresami), wyszukiwać konkretnych 
użytkowników i porównywać ich między sobą. Kolejne stopnie zaawansowania oraz staż 
oznaczane są kolorami, kolejno: zielonym, przeznaczonym dla nowicjuszy, mających konto 
nie dłużej niż 30 dni; pomarańczowym, dla bardziej zaawansowanych oraz bordo, 
zarezerwowany dla użytkowników szczególnie wyróżniających się aktywnością, o minimum 
trzymiesięcznym stażu. Dla ułatwienia identyfikacji wybrano też inne barwy dla oznaczania 
administracji (czarny), reklamodawców (niebieski) oraz kont „zbanowanych” (szary). Kolory 
nie pełnią jedynie funkcji wizerunkowej, gdyż do każdej z grup wykopowiczów przypisana 
jest odpowiednia waga i siła głosu, co przekłada się bezpośrednio na pozycję w serwisie. 
Wpływają one również na takie aspekty jak ilość wyświetlanych reklam, czy możliwość 
szybkiego zgłaszania nieodpowiednich treści. To wszystko sprawia, że osiągnięcie statusu 
„bordo” jest celem dążeń wielu użytkowników, a jego zdobycie gwarantuje poważanie wśród 
innych. 

 Wykopowicze stanowią naprawdę liczną grupę w polskim Internecie – według danych 
ze stycznia 2014 roku oprócz działań dużego grona zarejestrowanych użytkowników, 
liczącego ponad 370 tysięcy osób, serwis każdego miesiąca notował 5,3 mln unikalnych 
odwiedzających miesięcznie, co tłumaczy dlaczego marka głęboko wyryła się w świadomości 
Polaków surfujących po Sieci. Jeśli przyjrzymy się strukturze społeczno-demograficznej, to 
wyłania się dość interesujący obraz: wbrew obiegowym opiniom wykop.pl nie jest tak bardzo 
zdominowany przez mężczyzn – owszem, stanowią oni większość, ale ich udział oscyluje 
wokół 53-54%, co nie jest tak dużą przewagą. Najchętniej stronę odwiedzają osoby z grupy 
wiekowej 15-24 lata, co znajduje odbicie w rodzajach treści, jakie możemy na niej odnaleźć, 
zainteresowanie portalem maleje wraz z wiekiem, chociaż w ostatnich latach można 
zaobserwować wzrost liczebności grup wiekowych powyżej 35 roku życia.  Biorąc pod 
uwagę wiek wykopowiczów, nie będzie zaskoczeniem, że najwięcej z ich legitymuje się 
wykształceniem średnim (42%), a ponad jedna trzecia – wyższym, w pozostałych grupach 
widać fluktuacje, jednak żadna nie przekracza 10%. Zaskakujące mogą być natomiast dane 
dotyczące miejsca zamieszkania większości użytkowników, jakim jest wieś. Jednocześnie 
stopniowo rośnie iloość wskazań na rzecz miast o różniej wielkości, jednak jest to w dużym 
stopniu skorelowane z danymi na temat ogółu polskich internautów 
[http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wykop-pl-rekordowo-popularny-jacy-sa-jego-
uzytkownicy dostęp: 11 listopada 2014 r.]. 

4. Cechy stereotypowego wykopowicza 

Istotną cechą, jaką powinny posiadać społeczności (nie tylko te wirtualne) jest 
poczucie odrębności i posiadania charakterystyk właściwych dla grupy, do której się należy. 
Nie inaczej jest w przypadku wykopowiczów – przez lata funkcjonowania serwisu zarówno w 
ich świadomości, jak i w wyobrażeniu reszty polskich internautów, powstał obraz opisujący 
typowego użytkownika. W dużej mierze jest on oparty na stereotypach, ale nie wydaje się to 
być problemem – stali bywalcy serwisu charakteryzują się dużym poczuciem humoru i 
dystansem, zarówno do siebie, jak i do otaczającej rzeczywistości, co pozwala im na częste 
ironiczne, dowcipne, czasem złośliwe komentarze pod swoim adresem. Dość często pojawiają 
się również kpiny ze „stereotypowego wykopowicza”.Katalog cech, które zaraz wymienię, 
jest obszerny i w procesie identyfikacji internauci mogą wybierać tylko te, z którymi 
utożsamiają się najbardziej, zachowując rezerwę wobec innych. Zatem co można powiedzieć 
o typowym „wykopku”? 

 jest „nołlajfem” (ang. nolife– bez życia) – określenie często używane przez 
internautów do opisu osób (często płci męskiej) spędzających większość czasu 
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przed komputerem, nie posiadających życia towarzyskiego, partnera ani 
zainteresowań poza światem wirtualnym; panuje opinia, że jest to ważny czynnik 
do zdobycia statusu „bordo”, który osiąga się właśnie poprzez spędzanie dużej 
ilości czasu na Wykopie, 

 jest lub dąży do tego, by stać się „bordo”, co w dużej mierze łączy się z 
powyższym punktem – można nawet pokusić się o stwierdzenie, że „bordo” jest 
taką wykopową odmianą „nołlajfa”, jako że katalog cech dla obu tych kategorii 
jest mocno zbieżny. Pod pojęciem „bordo” wyobrażamy sobie grubego, 
brzydkiego, pryszczatego, młodego mężczyznę, będącego na utrzymaniu 
rodziców, który nie potrafi nawiązywać relacji w „realu”, o dziwnych 
zainteresowaniach, związanych gównie z komputerami i fantastyką. Jego głównym 
celem w życiu jest osiągnięcie jak najwyższego miejsca w rankingu, co możliwe 
jest m.in. przez intensywne komentowanie znalezisk. Z tego też względu „bordo” 
bywają postrzegani jako „eksperci od wszystkiego”, co drażni niektórych 
użytkowników. Oczywiście jest to wizerunek mocno przesadzony (jak zwykle 
stereotypy), z czego zdają sobie sprawę posługujący się nim, jednak stanowi dobrą 
bazę do kpin i żartów, 

 interesuje się polityką i ma bardzo konkretne poglądy w tym zakresie – głównym 
nurtem politycznym na portalu jest liberalizm, czy nawet libertarianizm – 
użytkownicy opowiadają się za wolnym rynkiem, ograniczeniem roli państwa, 
prywatyzacją, świeckim państwem, otwartością światopoglądową, jednocześnie są 
bardzo krytyczni wobec poglądów, które im nie odpowiadają oraz mediów je 
reprezentujących (głównie chodzi o TVN, Gazetę Wyborczą i Onet, postrzegane 
jako tuby propagandowe), są bardzo wyczuleni na poprawność polityczną, której 
przejawy śledzą w mediach. Można odnieść wrażenie, że skłaniają się ku prawej 
stronie sceny politycznej, jako że „lewactwo” czy „lewak” są często używane w 
charakterze obelg, aczkolwiek skrajne zachowania o charakterze 
nacjonalistycznym lub religijnym również są potępiane. Nie da się jednak ukryć, 
że wiele poglądów właściwych dla lewicy (agresywny socjalizm, tzw. 
ekoterroryzm, propaganda LGBT, islamizacja) nie cieszy się poparciem, 

 jest „kucem” – pod tym określeniem kryją się młodzi zwolennicy Janusza Korwin-
Mikkego i jego ugrupowania - na Wykopie (jak i w całym polskim internecie) 
można dostrzec dużą nadreprezentację sympatyków Kongresu Nowej Prawicy. 
Wśród popularnych i lubianych osób jest też inny członek tej partii, Przemysław 
Wipler i chociaż ostatnio można zauważyć spadek zainteresowania tym 
ugrupowaniem, to nadal akronim JKM wzbudza w dyskusjach duże emocje, 

 jest „geekiem/nerdem” – jednym z głównych zainteresowań są szeroko pojęte 
technologie, a komputery w najróżniejszych odsłonach nie mają przed nim 
tajemnic – na portalu możemy znaleźć wiele osób pracujących w branży IT i 
zawodowo zajmujących się np. programowaniem, ale też hobbystów, 
korzystających z zaawansowanych rozwiązań na co dzień. Lubiane są wszelkie 
rozwiązania typu OpenSource, natomiast z krytyką spotykają się firmy 
nieprzyjazne użytkownikom, w komentarzach często spotykany jest informatyczny 
żargon, 

 chętnie i z rozrzewnieniem wspomina dzieciństwo (które, jak sugerują dane, nie 
było tak dawno) – dużym zainteresowaniem cieszą się różnego rodzaju znaleziska 
wspominkowe, przypominające realia końcówki lat 80. i początku lat 90. – 
zabawki, programy telewizyjne, kreskówki itp.; jednocześnie współczuje 
dzisiejszym dzieciom, które w jego przekonaniu dorastają w gorszych czasach,  
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pozbawione rozrywek sprzed dwóch, trzech dekad, a w zamian zalane  
elektronicznymi gadżetami, pozbawiającymi je radości z dzieciństwa, 

 bierze aktywny udział w życiu społeczności, co objawia się poprzez komentowanie 
znalezisk, umieszczanie oraz komentowanie wpisów na Mikroblogu (który jest 
ważnym miejscem dla aktywnych, zaangażowanych wykopowiczów), 
wyszukiwanie duplikatów, dodawanie powiązanych treści itd.; sprawnie posługuje 
się idiolektem, do którego tworzenia sam się przyczynia. 

Powyższe cechy sprawiają, że użytkownicy Wykopu są grupą dobrze rozpoznawalną w 
polskim Internecie i mimo że przystąpienie do społeczności nie wiąże się z żadnymi 
ograniczeniami, najbardziej aktywni użytkownicy tworzą dość hermetyczna grupę, 
posiadającą swój żargon, sformułowania, poczucie humoru, czy spojrzenie na świat. Oznacza 
to, że wiele dyskusji prowadzonych na portalu będzie niezrozumiała lub niejasna dla 
okazjonalnego i mniej zaangażowanego użytkownika. 

 5.Mechanika, ważne elementy – komentarze, Mikroblog 

Wykop.pl jest jednym z klonów serwisu digg.com, powstałych na fali popularności po 
sukcesie pierwowzoru, ale jako jedyny zyskał renomę i wielkość oryginału. Tego typu strony 
podawane są jako sztandarowy przykład modelu Web 2.0, jako że w pełni tworzone są przez 
internautów. Treści umieszczane w serwisie określane są mianem znalezisk – jest to, jak głosi 
zakładka FAQ, „informacja, która zainteresowała jednego z użytkowników Wykopu na tyle, 
aby podzielić się nią z innymi. Składa się na nie link, tytuł, krótki opis, a czasami także player 
video jak i grafika zwana miniaturą. Im bardziej przykuwający oko tytuł, im ciekawszy opis i 
źródło, tym większa szansa, że znalezisko zostanie opublikowane na głównej 
stronie”.[http://www.wykop.pl/najczesciej-zadawane-pytania/odpowiedzi/znaleziska/2/, 
dostęp: 27 listopada 2014 r.]. Dodanie treści jest szybkie i proste: „Gdy już się zarejestrujesz i 
zalogujesz, kliknij na znak „+” widoczny w prawym, górnym rogu ekranu. Do wyboru masz 
dwie możliwości dodania treści: jako treść własną lub jako link do strony. Warto też pamiętać 
o poprawnym wpisaniu tytułu, opisu i tagów znaleziska - im ciekawiej opiszesz swoje 
znalezisko, tym więcej użytkowników się nim zainteresuje. Dodawaną treść możesz również 
wzbogacić wybierając ciekawy obrazek (zwany miniaturą), który widoczny będzie przy tytule 
znaleziska”[http://www.wykop.pl/najczesciej-zadawane-pytania/odpowiedzi/znaleziska/2/, 
dostęp: 27 listopada 2014 r.]. Należy zwrócić uwagę na podkreślenie w powyższej instrukcji 
roli „tagów” – jest to krótsza forma słów kluczowych, które służą do łatwiejszego 
wyszukiwania treści. Duży nacisk kładzie się na ich prostotę i precyzję, a dodawanie zbyt 
dużej ilości haseł lub próby zwiększenia popularności przez dodawanie „tagów” 
niezwiązanych bezpośrednio ze znaleziskiem nie jest dobrze widziane. 

W tym miejscu warto wspomnieć o dość nowym trendzie, charakterystycznym dla 
Internetu drugiej generacji, tj. folksonomii. Neologizm ten powstał poprzez połączenie słów 
folks(ang. kumple, znajomi) i taxonomy(ang. taksonomia), w języku polskim niekiedy 
zastępowany przez „wspólne tagowanie”, „społeczną klasyfikację”, czy „społeczne 
indeksowanie” [http://pl.wikipedia.org/wiki/Folksonomia dostęp: 27 grudnia 2014 r.]. Opisuje 
praktykę nieformalnego tworzenia kategorii i klasyfikacji z wykorzystaniem dowolnie 
dobranych słów kluczowych. Jednym z pierwszych miejsc, gdzie można było zaobserwować 
działanie folksonomii był serwis del.icio.us, obecnie wraz ze wzrostem znaczenia elementu 
społecznościowego w internecie, jest ona coraz częściej spotykana. Najlepiej sprawdza się w 
sytuacjach, gdzie wiele osób opisuje te same treści, gdyż działa na zasadzie „mądrości ludu”. 
Przybiera ona różne formy, w zależności od mechaniki serwisu – i tak, na Wykopie 
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intuicyjnie nadawane tagi tworzą spontaniczną klasyfikację, zrozumiałą i czytelną dla 
poruszających się w niej użytkowników. 

Kiedy znalezisko zostanie poprawnie dodane, trafia na „wykopalisko”, gdzie ma 24 
godziny, by zyskać zainteresowanie użytkowników. Wyrażają je poprzez „wykopywanie” 
równoznaczne z oddaniem głosu poparcia, dezaprobatę natomiast okazać można poprzez 
„zakopanie”, choć w tym wypadku należy podać powód (do wybrania z listy: duplikat, spam, 
informacja nieprawdziwa, treść nieodpowiednia, nie nadaje się). Po osiągnięciu 
odpowiedniego pułapu „wykopów” treść trafia na Stronę Główną. Algorytm przyznawania 
głosów nie jest znany, wiadomo natomiast, że uwzględniana jest ilość i powody „zakopów” 
oraz kolor głosujących. Jeśli przez dobę treść nie uzyska wystarczającego zainteresowania, 
trafia do archiwum, może też zostać usunięte, jeśli otrzyma zbyt wiele „zakopów” (tj. ich 
ilość przekroczy ilość „wykopów”) lub zawiera treści niedozwolone (wulgarne, nielegalne lub 
pornograficzne). Dotarcie na Stronę Główną jest kluczowe, gdyż, jak można się domyślić, jest 
to domyślnie pojawiająca się karta po wejściu na Wykop – Wykopalisko, choć łatwo dostępne 
(przycisk w nagłówku strony) jest odwiedzane przez znacznie mniej użytkowników, a 
większa popularność znaleziska nie tylko wpływa na ranking osoby je umieszczającej, ale 
zwiększa również szansę na interesującą dyskusję, pogłębienie tematu czy dodanie ciekawych 
powiązanych treści. 

Jak już wspomniałam, ważnym elementem serwisu, który pozwala na interakcje i 
zwiększa zaangażowanie w życie społeczności jest sekcja komentarzy dostępna pod każdym 
znaleziskiem. Ich liczba wyświetlana jest w skróconym opisie znaleziska i widoczna na 
Stronie Głównej, zwykle oscyluje w okolicach kilkudziesięciu-stu kilkudziesięciu, ale 
najbardziej popularne treści wywołują dyskusje liczące nawet kilkaset wypowiedzi. 
Przeglądający mają możliwość sortowania ich przy przeglądaniu wedle popularności lub 
czasu umieszczenia, a także oceniania poprzez kliknięcie plusa lub minusa. By zwiększyć 
komfort użytkowników, został zaimplementowany skrypt ukrywający bardzo źle oceniane 
komentarze oraz te wulgarne, ponadto moderatorzy (jak i sami użytkownicy) mają możliwość 
edytowania i usuwania treści wulgarnych czy niezgodnych z regulaminem 
[http://www.wykop.pl/najczesciej-zadawane-pytania/odpowiedzi/komentarze/3/, dostęp: 27 
listopada 2014 r.]. 

Komentarze rządzą się swoimi prawami – wiele elementów tej części serwisu można 
spotkać na innych stronach internetowych, ale są również zjawiska typowe dla 
wykopowiczów. Wielokrotnie lektura komentarzy może poszerzyć wiedzę na temat 
znaleziska, rozwiać wątpliwości, czy pokazać inne spojrzenie na problem, ale nie należy 
oczywiście idealizować Wykopu. Również tutaj pojawiają się przepychanki słowne, 
wycieczki personalne, spory niezwiązane z tematem czy tzw. flejmy (ang. flame wars), 
spotkamy też trolli i fanatyków (najczęściej zwolenników Janusza Korwin-
Mikkego/Kongresu Nowej Prawicy lub przeciwników PO), manifestujących swoje poglądy 
przy każdej możliwej okazji. To zjawisko wydaje się być relatywnie częste – co aktywniejsi 
użytkownicy dobrze znają nicki osób, które pod prawie każdym znaleziskiem umieszczają 
komentarze o charakterze politycznym, wyrażając swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji 
panującej w Polsce. Polityka na Wykopie zajmuje dość wyjątkowe miejsce i z pewnością 
warto poświęcić jej więcej uwagi, niż ja to czynię. Z jednej strony należy do najczęściej 
używanych tagów [http://www.wykop.pl/tagi/ dostęp: 27 listopada 2014 r.], a jednocześnie 
wykopowicze często sygnalizują przesyt tą tematyką w serwisie, co poskutkowało 
wprowadzeniem automatycznej blokady na hashtag #polityka.  
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Co ważne dla badacza, poprzez analizę najczęściej „plusowanych” i „minusowanych” 
komentarzy można wysnuć wiele wniosków na temat poglądów wykopowiczów, o których 
pisałam wcześniej. Czytając dyskusje, niejednokrotnie można natknąć się na narzekania 
użytkowników sfrustrowanych tak silną linią ideologiczną serwisu, co znajduje wyraz w 
ocenach komentarzy. Moje obserwacje częściowo potwierdzają tę tezę, jednak pokuszę się o 
stwierdzenie, że wykopowicze potrafią być otwarci na inne poglądy, jeśli autor umie je 
wyrazić w sposób inteligentny i poparty merytorycznymi, sensownymi argumentami. 
Interesującym zjawiskiem właściwym dla społeczności (choć ostatnio spotykanym coraz 
rzadziej) są tzw. minus day i plus day– tym mianem określa się zmasowane i 
zsynchronizowane, ale spontaniczne ocenianie wszystkich komentarzy, pod wybranym 
znaleziskiem w określony sposób, bez względu na treść. Tego typu zachowania dobrze 
pokazują charakter grona użytkowników Wykopu – nieco nieprzewidywalnych, ale z 
dystansem i poczuciem humoru. Te cechy objawiają się również w różnego typu zabawach 
słownych, np. cytowaniu tekstów piosenek, wers po wersie, przez kolejnych komentujących, 
powtarzanie tej samej frazy lub wielokrotne modyfikacje popularnego wpisu. Sądzę, że 
pokazuje to integrację członków społeczności, którzy dobrze się rozumieją i bez trudności 
rozpoznają swoje intencje. 

 Do budowania wspólnoty przyczynia się również Mikroblog. Jest to funkcjonalność 
dodana w 2010 roku wraz z wieloma zmianami, zarówno wizualnymi, jak i dotykającymi 
mechaniki działania portalu. Dość szybko zyskał popularność, choć przez długi czas był 
traktowany jako odrębna część Wykopu. Duży napływ nowych użytkowników nastąpił po 
likwidacji polskiego serwisu tego typu – Blip.pl, którego twórcy zachęcali do przenoszenia 
dyskusji właśnie tu. Wśród użytkowników nazywany jest „mirko”, co jest wyrazem ich 
upodobania do przekręcania słów. Sami blogujący nazywają się „Mirkami” oraz 
„Mirabelkami” i tworzą mocno zintegrowaną społeczność, gromadzącą najbardziej 
zaangażowanych wykopowiczów. Każdego dnia pojawia się nawet kilkanaście tysięcy 
wpisów, a jednocześnie na blogu przebywa od kilkuset do półtora tysiąca osób 
[http://www.wykop.pl/tag/mirkostatbot/, dostęp: 30 listopada 2014 r.].  

Poruszana tematyka jest bardzo szeroka – wiele z wpisów to krótkie historie z życia 
codziennego, przemyślenia, czy też rozmowy „o niczym”, ale można też odnaleźć 
wartościowe treści w postaci ciekawostek naukowych, krótkich felietonów naukowych, 
archiwalnych fotografii z opisami itp., gdyż nie istnieje ograniczenie ilości znaków, tak jak 
np. na Twitterze. Treści oznaczane są hashtagami znanymi z innych serwisów tego typu, które 
pomagają je organizować i przeszukiwać. Oczywiście społeczność tworzy słowa kluczowe 
właściwe dla portalu, takie jak #heheszki czy #rozowepaski. Możliwe jest obserwowanie 
wybranych tagów oraz użytkowników, a także „wołanie” innych poprzez umieszczanie 
kombinacji @ + nick we wpisie, co pozwala na prowadzenie dyskusji w czasie rzeczywistym. 
Taki charakter ma właśnie ta część Wykopu – szybki, zazwyczaj zwięzły w formie i 
tymczasowy. 

6. Inicjatywy 

Kiedy opisujemy społeczność skupioną wokół portalu, nie sposób nie wspomnieć o 
licznych inicjatywach użytkowników, pokazujących, jak łączy się i zazębia rzeczywistość 
„realna” i wirtualna. Ja wspomnę tylko o kilku, największych i najbardziej widocznych. W 
pierwszej kolejności uwagę chciałabym poświęcić tzw. Wykopoczcie – akcji organizowanej 
przez i dla użytkowników. Głównym jej założeniem jest wzajemne przesyłanie listów z 
upominkami, z ważnym zastrzeżeniem – nigdy nie wiemy, do kogo piszemy i od kogo 
otrzymamy korespondencję (aż do momentu otrzymania paczki). Zabawa została 
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zapoczątkowana w 2011 roku przez wykopowicza @PanBulka i jest kontynuowana do dziś, 
co więcej, działa prężnie i dysponuje własną stroną internetową, wraz z regulaminem, opisem 
poprzednich edycji i spisem organizatorów. Pieczę nad nią sprawuje aktualnie ośmiu 
użytkowników, których głównym zadaniem jest prowadzenie zapisów, sprawdzanie 
wiarygodności uczestników oraz koordynacja całego przedsięwzięcia. Jeśli zechcemy wziąć 
udział w zabawie, musimy spełniać kilka kryteriów, związanych głównie z aktywnością na 
portalu [http://wykopoczta.pl/regulamin, dostęp: 30 listopada 2014 r.], następnie czekamy na 
ogłoszenie dat kolejnej edycji. Określane są terminy, w jakich należy przygotować przesyłkę, 
zawierającą list i upominek (kupiony lub własnoręcznie zrobiony) o określonej wartości, 
wysłać jej zdjęcie do organizatorów, nadać paczkę oraz opublikować fotografie otrzymanej 
przesyłki. W czasie trwania akcji zabronione jest zdradzanie adresatów oraz nadawców, 
jednak wykopowicze często sami odnajdują się na Mikroblogu, gdzie publikowane są posty z 
fotografiami otrzymanych podarunków, ich opisem i podziękowaniami. Zaskakujące jest 
zaangażowanie uczestników, którzy wkładają wiele wysiłku z napisanie listu i 
skomponowanie zestawu upominków, które ucieszą obdarowywanego, a także ich wartość, 
która nierzadko przekracza proponowane 20-30 złotych. Rezultaty można podziwiać we 
wpisach oznaczonych hashtagiem #wykopoczta, z których wyziera radość i autentyczne 
wzruszenie adresatów. Zdarzają się też nieprzyjemne sytuacje w postaci niedotrzymania 
zobowiązań przez wykopowiczów, ale organizatorzy dbają, by było ich jak najmniej i 
najwyraźniej spełniają swoje zadanie, gdyż zimą 2014 roku odbyła się już ósma edycja. 

Warte uwagi są też tzw. Wykoparty czyli zloty użytkowników organizowane „w 
realu”. Pierwsze z nich zostało zorganizowane w 2010 roku i miało charakter ogólnopolski, 
obecnie inicjatywa posiada swoją stronę internetową, gdzie można znaleźć informacje o 
wydarzeniach organizowanych w większych miastach Polski 
[http://www.wykoparty.pl/,dostęp: 30 listopada 2014 r.]. Każda z edycji opatrzona jest 
informacjami o organizatorze, zadeklarowanych uczestnikach i możliwym noclegu dla 
przyjezdnych. Wszelkie posty związane z akcją posiadają swojego hashtagu ogólnego oraz 
regionalne [http://www.wykop.pl/tag/wykoparty/, dostęp: 30 listopada 2014 r.], uczestnicy 
używają go nie tylko do planowania przyszłych wydarzeń, ale też zamieszczania relacji z 
tych, które już się odbyły. Jest to oczywiście akcja, która dotyczy co najwyżej kilkuset z 
wielu tysięcy wykopowiczów, ale mimo to stanowi dobry przykład działań, które polegają na 
przenoszeniu znajomości zawartych w sieci do świata realnego. 

Chciałabym też wspomnieć o Gotuj z Wykopem – taka nazwa przylgnęła do swego 
rodzaju cyklu, w którym użytkownicy dzielą się z innymi swoimi przepisami. Nie są to 
jednak zwykłe przepisy – posiadają określoną formułę, która od twórcy wymaga nieco więcej 
wysiłku i kreatywności. Przede wszystkim są bogato ilustrowane fotografiami, 
dokumentującymi każdy etap przyrządzania oraz listę składników, ponadto opis jest obszerny 
i pisany ze swadą i poczuciem humoru, a miłym dodatkiem jest zwykle zdjęcie „pomocnika”, 
którym zazwyczaj jest zwierzątko domowe, czasem nietypowe (np. jeż). Co dość istotne, 
przepisy niejednokrotnie pisane są na prośbę innych wykopowiczów oraz uwzględniają ich 
ograniczenia i potrzeby (np. prostota wykonania, łatwa dostępność składników, czy 
obowiązkowa obecność mięsa). Oczywiście wszystkie znaleziska opatrzone są odpowiednim 
tagiem [http://www.wykop.pl/tag/gotujzwykopem/, dostęp: 30 listopada 2014 r.], co 
umożliwia ich szybkie znalezienie, chociaż oznaczane są nim też krótkie wpisy opisujące lub 
pokazujące kulinarne dokonania wykopowiczów. Cykl rozwija się różnych kierunkach, 
pozostając jednak w strefie kulinarnej – np. nie tak dawno można było trafić na znalezisko 
zatytułowane „Fermentuj z Wykopem” [http://www.wykop.pl/link/2267412/fermentuj-z-
wykopem-czyli-zrob-sobie-kombucze/, dostęp: 30 listopada 2014 r.], które traktuje o 
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przygotowywaniu nieco egzotycznego napoju. Formuła również się poszerza, np. o filmy czy 
animacje poklatkowe, ale idea pozostaje ta sama – by podzielić się ze społecznością 
sposobami na dobre jedzenie. 

 

7. Idiolekt 

Elementem, który bardzo silnie wyróżnia społeczność Wykopu na tle użytkowników 
Internetu, jest specyficzny język, który można zauważyć już w pierwszej chwili lektury 
komentarzy czy wpisów na Mikroblogu. Chciałabym tu podkreślić, że mój opis będzie z 
oczywistych względów pobieżny i niewyczerpujący tematu – sam żargon i mechanizmy jego 
powstawania uważam za na tyle ciekawe, że warto poświęcić im obszerne opracowanie. 
Próbując jednak przybliżyć to zagadnienie, należy zacząć od tego, że język używany przez 
wykopowiczów mocno różni się od literackiej odmiany ojczystej mowy – jest przesiąknięty 
odniesieniami, żartami słownymi i kontekstami. Można odnieść wrażenie, że użytkownicy 
celowo dokonują tak dalece idących modyfikacji, by zbudować poczucie wspólnoty i 
odrębności, a jednocześnie częściowo wykluczyć z dyskusji osoby postronne. Jest to 
związane z modelem działalności serwisu i poniekąd wymuszane przez całkowitą 
inkluzywność. Aktywny internauta poruszający się sprawnie po częściach Internetu 
okupowanych przez młodych ludzi szybko jednak zauważy, że wiele z tworów językowych 
czy sformułowań tak chętnie stosowanych przez wykopowiczów nie jest ich pomysłem, z 
czego sami zainteresowani również zdają sobie sprawę 
[http://www.wykop.pl/wpis/10317266/#comment-29544964, dostęp: 30 listopada 2014 r.]. 

Można się pokusić o stworzenie quasi-klasyfikacji obejmującej najsilniejsze trendy w 
wykopowym slangu. Główny podział może dotyczyć genezy słów i fraz stosowanych na 
portalu – wyróżnię tu dwie kategorie: kalki z tzw. chanspeak (określenie stosowane do opisu 
podkategorii slangu internetowego używanego głównie na forach obrazkowych (ang. 
imageboard) takich jak 4chan.net) [http://knowyourmeme.com/memes/lolspeak-
chanspeak,dostęp: 2 stycznia 2015 r.] oraz określenia wywodzące się bezpośrednio z 
Wykopu, zazwyczaj silnie nawiązujące do wydarzeń lub sposobu działania serwisu, głównie 
Mikroblogu, stanowiącego rdzeń i źródło slangu (stąd nazwa „mirkomowa”). Drugi sposób 
podziału można odnieść do sposobu powstawania wykopowych tworów językowych, ja 
zauważam tutaj a) celowe przejęzyczenia i błędy w pisowni (wypok zamiast wykop, motzno 
zamiast mocno), b) nadawanie nowych znaczeń istniejącym słowom (skisłem, kuc, stuleja), c) 
tworzenie neologizmów, niekoniecznie zgodnie z zasadami języka polskiego (cebulion, 
przegryw, Karyna). Pierwsze z nich mają niekiedy za zadanie uniknięcie cenzury 
(wulgaryzmy są automatycznie ukrywane i stąd popularne „gurwa”), ale zazwyczaj są 
wyrazem żartobliwego i zdystansowanego podejścia wykopowiczów do medium komunikacji 
(bądź, co bądź, tekst jest nadal główną formą porozumiewania się na portalu). Kolejne dwa 
postrzegam głównie jako sposób na dopasowanie języka polskiego do potrzeb użytkowników, 
ułatwienie komunikacji i lepsze wyrażania myśli, poglądów (np. określenia „Janusz” czy 
„Sebix” kryją osoby o konkretnym katalogu cech). Znajomość i stosowanie wielu określeń 
jest też na pewno częścią „etosu” wykopowicza i stanowi manifestację dobrego obeznania z 
zasadami rządzącymi serwisem – kiedy użytkownik biegle posługuje się hermetycznymi 
zwrotami, postrzegany jest jako „swój”. Tak jak wspomniałam, są to wnioski wysnute na 
podstawie obserwacji przez osobę bez kompetencji językoznawczych, dlatego jeszcze raz 
chciałabym podkreślić rolę tematu i zachęcić badaczy do zgłębiania tajemnic internetowego 
slangu. 
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8. Afery 

Jeszcze jedną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, opisując społeczność Wykop.pl 
są tzw. afery, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat. Sam fakt ich powstania, a także 
przebieg i wygląd są kolejnym świadectwem na przywiązanie użytkowników do portalu oraz 
wszystkich panujących w nim zasad, pokazują też, jak specyficzną społecznością są 
wykopowicze. Pierwsza z nich, mająca swój początek w końcu 2012 roku, została 
okrzyknięta zbożową. Nazwa ta jest o tyle interesująca, że odnosi się do szczegółu jednego z 
wydarzeń, które spowodowały jej wybuch, a nie ma nic wspólnego rdzeniem konfliktu, wokół 
którego powstała. Pierwszym wydarzeniem wymienianym w chronologii tej awantury jest 
umieszczenie w Internecie przez jedną z administratorek swoich nagich zdjęć, co kluczowe, w 
zbożu. Co ciekawe, nie to było zarzewiem konfliktu – musiało minąć nieco czasu, by 
dziewczyna zmieniła swoje spojrzenie na obecność aktów w sieci i zaczęła z zaciekłością 
tępić wszystkich użytkowników wspominających o tym wydarzeniu, poprzez usuwanie 
komentarzy, a nawet blokowanie kont. Każde z tego typu działań nakręcało spiralę, 
przeradzając się w ogromny konflikt na linii administracja/moderacja - użytkownicy. W akcie 
protestu wykopowicze spontanicznie zaczęli umieszczać i „wykopywać” znaleziska związane 
w swojej tematyce ze zbożem, pomysł szybko zyskał aprobatę i serwis został na kilka tygodni 
zalany treściami o charakterze rolniczym, co w zasadzie uniemożliwiło korzystanie z niego 
(na Stronie Głównej ilość znalezisk o zbożu sięga 150). Należy pamiętać, że Wykop zarabia 
na odsłonach, więc spadek odwiedzin stanowił problem dla administracji, która starała się 
zdusić konflikt. Stosowała jednak autorytarne metody, głównie w postaci nakładania 
kolejnych blokad i usuwaniu wpisów, na co nie mogli przystać użytkownicy, przyzwyczajeni 
do dużego zakresu wolności. Afera zatem przeobraziła się w betonową – beton miał 
symbolizować stan umysłu zarządzających portalem. Eskalacja konfliktu powoduje 
pojawienie się głosów o końcu portalu oraz odejście wielu użytkowników. Wspólnymi 
wysiłkami udaje się go załagodzić, w regulaminie pojawiają się korzystne zapisy, jednak 
zaufanie użytkowników zostaje poważnie nadszarpnięte i zmienia się spojrzenie na 
administrację. Wydarzenie to odbiło się głośnym echem w polskim Internecie, w szczytowym 
momencie relacjonowały je główne serwisy informacyjne, takie jak internetowe wydanie 
Gazety Wyborczej 
[http://wyborcza.pl/1,76842,13943430,Afera_zbozowa_na__Wykopie___Zbuntowani_uzytko
wnicy.html, dostęp: 7 stycznia 2015 r.], co pokazuje znaczenie i rozmiar Wykopu. Trzecia i 
na razie ostatnia afera (choć bardziej by pasowało określenie „aferka”) miała miejsce w 2014 
roku i była próbą protestu wobec kolejnych zmian na portalu, obejmujących m.in. 
przeniesienie Mikroblogu na Stronę Główną.  Użytkownicy bali się, że będzie to łączyło się 
ze wzrostem anonimowości uczestników oraz intensywniejszą cenzurą miejsca, do którego 
byli przywiązani. Zadziałał tu podobny mechanizm, gdyż na pierwsze akty protestu 
administracja zareagowała blokadami, jednak konflikt udało się w zasadzie zdusić w zarodku, 
co zapewne było również związane, oprócz mniejszego zaangażowania wykopowiczów, ze 
świadomością nieuchronności nadchodzących zmian. Możliwe też, że była to oznaka spadku 
zaangażowania i odpływu zaangażowanych użytkowników, ale to zapewne będzie można 
ocenić dopiero z perspektywy czasu. 

 Podsumowanie 

W powyższych akapitach chciałam pokazać, jak interesującą społecznością 
internetową jest grono użytkowników serwisu Wykop.pl. Sądzę, że jest to „miejsce” w 
Internecie godne uwagi z wielu względów, które starałam się wskazać. Przede wszystkim jest 
to jeden z niewielu portali o tej skali w polskim Internecie, który tworzony jest wyłącznie 
przez użytkowników, co stanowi ucieleśnienie ery Web 2.0 i wskazuje kierunek rozwoju 
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Sieci. Ten fakt determinuje również duże przywiązanie wykopowiczów do serwisu – nie tylko 
grona współodwiedzających i współtworzących treści, ale też do mechaniki, zasad działania 
czy charakterystycznego języka, które składają się na jego specyfikę. Opisywane wydarzenia 
pokazują, że osoby te są nawet w stanie walczyć o zachowanie status quo. Nie bez znaczenia 
pozostaje jego wpływ na inne części polskiego Internetu, widoczny nie tylko w serwisach 
społecznościowych, ale też na stronach o charakterze informacyjnym i opiniotwórczym. 
Stanowi też swoistą kronikę polskiego Internetu, ze względu na niespełna dekadę istnienia w 
niemal niezmienionej formie. Podsumowując, Wykop z pewnością zasługuje na uwagę 
badaczy społecznych, medioznawców czy językoznawców i stanowi interesujący materiał 
pod wieloma względami, a społeczność wokół niego zgromadzona jest tylko jednym z nich. 
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2.6. Internet jako przestrzeń sprzyjająca funkcjonowaniu kultury 

konwergencji 

Mgr Kamil Jędrasiak 

Wydział Filologiczny 
Uniwersytet Łódzki 
 
 

Streszczenie: 
Aktualna kultura realizuje założenia kryjące się pod opracowanym przez Henry'ego Jenkinsa 
pojęciem kultury konwergencji. Jedną z jej podstawowych cech jest aktywne działanie, które 
zastępując odbiór, staje się podstawą nowego modelu uczestnictwa. Owocem jest zaś nowy 
rodzaj zbiorowości, opartej na idei partycypacji kulturowej. Liczne działania jej członków 
podejmowane są w środowisku sieciowym bądź z wykorzystaniem środowiska sieciowego. 
Pozwala to dostrzec szczególną rolę, jaką Internet zajmuje  
w praktykach zaliczanych do kultury konwergencji. Poza zachowaniami samych 
konsumentów (bądź też raczej prosumentów) treści dostępnych w Sieci, Internet odgrywa 
również niemałą rolę w zmianie strategii i taktyk podejmowanych przez właścicieli marek 
wytworzonych wokół tekstów kultury przynależnych do różnych mediów, czego przykłady 
stanowić mogą różne fenomeny funkcjonujące w ramach szeroko rozumianej kultury 
popularnej. 
Słowa kluczowe:  
kultura konwergencji, partycypacja, Internet, uczestnik, media 
Summary: 
The current culture fulfils the assumptions of Henry Jenkins' term convergence culture. One 
of it's basic properties is an activity, an action, which – by substituting classic reception – 
becomes the foundation of a new model of participation. As a result, emerges  
a novel kind of community, based upon the idea of cultural partcipation. Many different 
activities of it's members are being done within – or with the use of – the Web. It allows to 
see the very special role that the Internet plays in case of practices considered as convergence 
culture. Beside making a shift in the attitudes of network's content consumers (or, as they 
should actually be called, prosumers), the Internet also takes part in the changes within 
strategies and tactics undertaken by owners of brands built upon texts (meaning: all the 
meaningful artifacts of culture) in any media, e.g. cultural phenomena in popculture. 
Key words:  
convergence culture, participation, Internet, participant, media 
 
 Wydana w 2006 roku książka Kultura konwergencji Henry'ego Jenkinsa [Jenkins 
2006/2007] zajmuje znaczące miejsce nie tylko w badaniach prowadzonych nad aktualnym 
pejzażem medialnym i skomplikowaną siecią powiązań pomiędzy jego komponentami, ale 
również w refleksji nad współczesną kulturą. Rozważania nad kondycją człowieka jako 
podmiotu zanurzonego w zmediatyzowanej rzeczywistości nie mogłyby się dziś obyć bez 
przyjrzenia się zmianom zachodzącym na gruncie funkcji, które rzeczony człowiek zajmuje 
względem fenomenów realizowanym w różnych mediach. W kształtowaniu kontekstu owych 
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zmian niemałą rolę odegrał (tudzież: wciąż odgrywa) Internet, który nie tylko umożliwił nowe 
formy partycypacji, ale również sam ewoluował pod ich wpływem. 

 
Konwergencja 

 
 Jedną z kluczowych kategorii, którymi posługuję się w niniejszej pracy, jest 
konwergencja. W największym uproszczeniu, pojęcie to rozumieć można jako przenikanie  
i współistnienie, przy czym obydwa te aspekty należy zaakcentować z równą mocą. Kategoria 
ta funkcjonuje w wielu dyskursach, odnosząc się do zagadnień z różnych dziedzin, w tym 
biologii, medycyny, meteorologii, ekonomii, socjologii, kultury czy medioznawstwa. W 
ramach podjętych tu przeze mnie rozważań, szczególnie istotne będą ostatnie dwa spośród 
wspomnianych kontekstów. Właśnie w tym ujęciu konwergencja stanowi również zasadniczy 
przedmiot badań i refleksji Henry'ego Jenkinsa w książce Kultura konwergencji. Autor, 
przyglądając się rozmaitym fenomenom obecnym we współczesnym krajobrazie medialnym, 
wskazuje różne sposoby funkcjonowania konwergencji w ujęciu medioznawczym. W tym 
rozumieniu przenikanie odnosiłoby się przede wszystkim do migracji treści pomiędzy 
poszczególnymi tekstami wchodzącymi w skład opowiadania transmedialnego bądź systemu 
rozrywkowego. 
 Systemy rozrywkowe rozumiem tu jako rozbudowane, oparte na szeregu wspólnych 
elementów (takich jak np. logo, tytuł, koncepcja świata przedstawionego) zestawy artefaktów 
kulturowych składających się na wspólną markę. Ich twórcy w różnym stopniu kładą nacisk 
na aspekty przenikania oraz współwystępowania określonych treści pomiędzy 
poszczególnymi częściami składowymi takich systemów. Fluktuacja i transgresja mogą w 
tym wypadku przybrać rozmaite formy. Z jednej strony poszczególne elementy danego 
uniwersum mogą być dowolnie powielane w tekstach należących do danej marki, owocując 
większą redundancją, z drugiej zaś – informacje rozdysponowane pomiędzy różne teksty 
(realizowane w różnych mediach) mogą się od siebie różnić i wzajemnie uzupełniać, tworząc 
bardziej kompleksowy obraz świata przedstawionego dopiero po zsumowaniu. 
 Pierwsza z powyższych sytuacji odpowiada poniekąd modelowi crossmedialnemu,  
w którym tekst pierwotny adaptowany jest w całości lub we fragmentach do nowego medium. 
W efekcie, choć zmianie ulega doświadczenie odbiorcy (tudzież uczestnika, użytkownika) 
towarzyszące kontaktowi z danymi artefaktami kultury reprezentującym określone 
uniwersum, z którymi wchodzi on w kontakt, to jego zakres poinformowania o świecie 
przedstawionym bądź zachodzących w nim wydarzeniach nie ulega zanadto – lub w ogóle – 
poszerzeniu. Przenikanie treści polega więc w tym przypadku poniekąd na ich multiplikacji i 
dystrybucji różnymi kanałami. 
 Inaczej dzieje się przy zaistnieniu drugiej z opisanych sytuacji. Informacje o danym 
uniwersum są wówczas niejako podzielone na części, stosowne porcje, które następnie 
umieszczone zostają w różnych tekstach kultury, na przykład w filmie, grze i komiksie. 
Dopiero znajomość każdego z nich daje zakres poinformowania pozwalający na potencjalne 
odtworzenie całości narracji czy zbudowanie wyobrażenia o świecie przedstawionym  
w najpełniejszy przewidziany przez twórców sposób. Osoba pragnąca zoptymalizować swoje 
doświadczenie związane z poznawaniem danego uniwersum musi więc w przytoczonym 
przykładzie być jednocześnie widzem, czytelnikiem i graczem, w efekcie stając się kimś 
więcej niż tylko odbiorcą dowolnego z tych typów, można go raczej określić mianem 
uczestnika lub użytkownika. Warto podkreślić, że dialogiczność elementów składających się 
na tak zbudowane uniwersum przebiega z zupełnie inną logiką, zgodnie z którą nawet jeśli 
można mówić o jakimś uprzywilejowanym tekście w ramach szerszej struktury, to nie jest on 
rozumiany jako tekst pierwotny w ścisłym rozumieniu tego słowa. Nie jest on bowiem 
wyłącznie redundantnie powielany, lecz uzupełniany lub uspójniany za pośrednictwem 
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pozostałych tekstów. Wszystkie one składają się na tzw. opowieść synergiczną, a ten rodzaj 
narracji określany jest mianem transmedialnej. 

 
Kultura konwergencji 

 
 Migracja treści pomiędzy różnymi tekstami i platformami medialnymi, ich 
konwergentne współistnienie bądź przenikanie możliwe są dzięki określonemu charakterowi 
informacji, które się nań składają. Niektóre rodzaje treści okazują się bowiem szczególnie 
sprzyjać zaistnieniu intermedialnych relacji w takiej ich formie, która realizuje założenia 
zarówno crossmedialnych (a więc cechujących się większą redundancją), jak  
i transmedialnych (a więc cechujących się raczej wzajemną komplementarnością) zależności 
tekstualnych w ramach systemów rozrywkowych. „Budowanie narracji w coraz większym 
stopniu staje się sztuką budowania światów. Artyści tworzą frapujące środowiska, których nie 
da się w pełni zbadać w ramach jednego dzieła lub nawet jednego medium. Świat jest 
większy niż film, większy nawet niż cała marka – spekulacje i szczegółowe omówienia 
tworzone przez fanów rozciągają ten świat w jeszcze innych kierunkach” [Jenkins 2006/2007 
s. 112]. Tymi słowami Jenkins zwrócił uwagę na kilka istotnych przesunięć, jakie dokonały 
się w zmediatyzowanej kulturze na przełomie wieków XX i XXI. W procesie twórczym 
autorów tekstów kultury skupienie na historii coraz częściej przekształca się w budowanie 
światów. Narracja, poza kreowaniem jednostkowej fabuły, staje się więc zalążkiem 
rozgałęzionych struktur, nierzadko sięgających dalej, niż pozwalałyby na to nie tylko granice 
syngularnego tekstu, ale nawet pojedynczego porządku medialnego. Tym, co łączy 
poszczególne elementy takich struktur jest właśnie przedmiotowy korelat semantycznej 
warstwy wypowiedzi (tudzież reprezentacji). 
 Złożoność takiego uniwersum musi być wystarczająco duża, by użytkownik mógł bez 
problemu rozpoznać jego składowe w poszczególnych realizacjach danej marki w różnych 
mediach. W przypadku opowieści synergicznych owo uniwersum nie musi być natomiast 
wewnętrznie kompletne w ramach każdego z elementów tychże opowieści, ponieważ miejsca 
niedookreślenia w jednym z tych elementów stanowić mogą celową lukę uzupełnianą  
w pozostałych tekstach kultury należących do tego samego systemu rozrywkowego. 
 Wiąże się to jednak z pewnymi konsekwencjami. Po pierwsze, rozmyślnie 
„wybrakowane” teksty tracą wówczas na autonomii i częściowo podporządkowują swoją 
wartość tekstom towarzyszącym, z którymi wchodzą w dialog. Po drugie, otwierają tym 
samym rozmaite, trudne do przewidzenia tropy interpretacyjne dla osób, które konfrontują się 
z projektami tego typu – zwłaszcza, gdy ci nie dotarli do wszystkich fragmentów owej 
większej całości. Jeśli różni fani danej opowieści synergicznej obcowali z różnymi tekstami, 
które się na nią składają, to wiedza każdego z nich będzie w jakimś stopniu wybrakowana. Co 
za tym idzie, również ich wnioski na temat danego uniwersum będą się różnić (z powodów 
zgoła innych niż w przypadku klasycznej interpretacji jednostkowych, „samowystarczalnych” 
tekstów). Biorąc pod uwagę skalę, na jaką tworzone są takie uniwersa, praktycznie 
niemożliwym staje się ogarnięcie ogromu informacji dotyczących tych światów za pomocą 
pojedynczego rozumu. 
 Między innymi właśnie to spostrzeżenie doprowadziło Jenkinsa do stworzenia 
kategorii „kultura konwergencji”. Termin ten odwołuje się do całego szeregu zjawisk 
związanych ze współczesnym krajobrazem medialnym, będących niejako konsekwencją 
istnienia takich środków komunikacyjnych jak Internet oraz rozmaitych rozbudowanych 
struktur doby konwergencji mediów, o których wspominałem powyżej. 
 Autor Kultury konwergencji, redukując opis tematu tej książki do esencji, wspomina  
„o związkach pomiędzy trzema koncepcjami – konwergencją mediów, kulturą uczestnictwa  
i zbiorową inteligencją” (Jenkins, 2006/2007, s. 9). Pierwszy z tych rdzeni opisałem pokrótce 
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we wcześniejszej części niniejszego artykułu. Zasygnalizowałem już również pewne istotne 
zmiany zapowiadające pozostałe dwa filary kultury konwergencji: kulturę uczestnictwa, gdy 
pisałem o przeistoczeniu odbiorców w uczestników, tudzież użytkowników; zbiorową 
inteligencję natomiast, kiedy zwróciłem uwagę na bezsilność pojedynczego rozumu wobec 
ogromu informacji dotyczących uniwersów kreowanych w opowieściach synergicznych. 
Obydwu tym kategoriom poświęcę jeszcze nieco więcej uwagi, zanim przejdę do opisu 
szczególnej roli, jaką pełni w kulturze konwergencji Internet. 

 
Kultura uczestnictwa 

 
 W przeciwieństwie do klasycznego odbioru, nierzadko kojarzonego z biernością  
i konsumpcją treści oferowanych przez ich nadawców, uczestnictwo jest czymś więcej. 
„Popularni artyści pracujący w przemyśle medialnym (...) budują z nimi („odbiorcami”) 
relację bardziej nastawioną na współpracę. Pracując wspólnie członkowie widowni mogą 
przetworzyć więcej informacji” [Jenkins, 2006/2007, s. 96]. Autor zwraca tym samym uwagę 
na dwa istotne wymiary dzisiejszej kultury. 
 Z jednej strony, akcentuje wspomnianą zmianę modelu funkcjonowania artefaktów 
kulturowych – klasyczny podział na nadawców i odbiorców ewoluuje w kierunku 
współtworzenia. Posiłkując się kategoriami zaczerpniętymi od Alvina Tofflera, można tu 
mówić o przesunięciu od profesjonalistów/producentów i konsumentów do prosumentów 
[Toffler, 1980]. Rzecz jasna, w refleksji nad kulturą (w tym kulturą uczestnictwa) kapitał 
kulturowy nie sprowadza się jedynie do dóbr materialnych, ale obejmuje również na przykład 
różnego rodzaju treści. W przytoczonym powyżej cytacie Jenkins wspomina zresztą nawet  
o konkretnym ich rodzaju, przywołując kontekst artystyczny. Kiedy więc pisze o współpracy 
artystów z odbiorcami, ma na myśli między innymi współtworzenie sensów. Najwyraźniej 
zarysowuje się ono w przypadku projektów, których działanie wymaga udziału użytkownika, 
a więc na przykład sztuki interaktywnej czy gier wideo. Wówczas wchodzenie w interakcję  
z grą czy z dziełem sztuki przynależnym do innej dziedziny wiąże się z performatywnym 
charakterem współtworzenia treści i związanych z nimi sensów. Gracz na przykład, grając  
w grę, ma osobisty wpływ na rozwój wydarzeń w niej prezentowanych, to od jego decyzji 
zależy wariacyjność przebiegu procesów wstępnie zaprojektowanych przez twórców gry. 
 Z drugiej strony, Jenkins zwraca uwagę na aspekt współpracy pomiędzy uczestnikami. 
Ta oznaczałaby przede wszystkim kolektywny charakter analizy i interpretacji treści 
zawartych w rozbudowanych strukturach narracyjnych oraz wspólne gromadzenie  
i porządkowanie informacji dostarczanych przez te treści bądź uzyskanych w toku 
interpretacji bądź analizy. Przywodzi to w oczywisty sposób kontekst kolektywnej inteligencji 
i zbiorowej wiedzy. Tę pierwszą można rozumieć, zgodnie z wykładnią Pierre'a Lévy'ego, 
jako inteligencję rozproszoną, stale ulepszaną, na bieżąco aktualizowaną, złożoną  
z połączonych inteligencji indywidualnych. Każdy człowiek posiada jakąś określoną, 
nierzadko ekspercką wiedzę, ale żaden człowiek nie posiada całości wiedzy [Lévy, 1997].  
W nawiązaniu do propozycji Lévy'ego, Henry Jenkins definiuje natomiast zbiorową 
inteligencję jako „zdolność wirtualnych społeczności do podnoszenia poziomu wiedzy  
i kompetencji eksperckich ich członków, często poprzez współpracę i debaty prowadzone na 
dużą skalę”. Pod pojęciem zbiorowej wiedzy zaś kryje się „suma informacji posiadanych 
przez indywidualnych członków społeczności wiedzy” [Jenkins, 2006/2007, s. 265]. 
 Przy obydwu tych kategoriach pojawia się określenie społeczności. Warto zwrócić 
uwagę na to, z jakimi społecznościami mamy do czynienia w refleksji podejmowanej nad 
kulturą konwergencji. O ile bowiem klasycznie pojmowane społeczeństwa ujmowane  
w kontekście geopolitycznym nie są obce badaczom współczesnej kultury, o tyle kluczowe 
dla badaczy tego nurtu wydają się społeczności funkcjonujące poza podziałami 
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geograficznymi czy politycznymi, wytwarzające się wokół określonych wartości czy 
fenomemów kulturowych. I tak sporo uwagi poświęca się obecnie między innymi 
społecznościom marek [w rozumieniu proponowanym przez Alberta M. Muniza Juniora oraz 
Thomasa C. O’Guinna; 2001], sieciowym społecznościom konsumpcyjnym [w ujęciu Roberta 
Kozinetsa; 1999], społecznościom fanów, sympatyków określonych mediów i tak dalej. 
Wszystkich te typy zbiorowości i powstałe wokół nich teorie tworzą wspólnie rozbudowaną 
sieć powiązań, składających się na całokształt współczesnej kultury, nie są więc również obce 
Jenkinsowi [Jenkins 2006/2007, s. 80-81]. 
 W dużym uproszczeniu fenomen fanów uznać można za tożsamy z figurą widza 
lojalnego, opisywaną przez „ludzi mediów”: biorąc pod uwagę na przykład telewizję, są oni 
wierni ulubionym seriom, którym poświęcają sporo swojej uwagi, nierzadko oglądając 
programy więcej niż raz, a często tworzą też długoterminowe więzi (z tekstem, ale i ze sobą 
nawzajem). Ujmując rzecz najkrócej, silnie angażują się w związki z markami, które są 
najbliższe ich zainteresowaniom i upodobaniom [Jenkins, 2006/2007, s. 75]. Stosunek ten 
może przybrać znamiona kultowości warunkowanej – zgodnie z wytycznymi Umberto Eco 
[Jenkins, 2006/2007, s. 97-98; za: Eco, 1986, s. 198] – między innymi kompleksowością 
świata przedstawionego, encyklopedycznością dzieła, możliwością jego fragmentarycznego 
odbioru, wieloznacznością, podatnością na cytowanie i silnym zakorzenieniem w kulturze 
(czego przejawem może być intertekstualność). W świecie postmodernizmu natomiast „kult 
stał się normalnym sposobem rozkoszowania się filmem” [Jenkins, 2006/2007, s. 98; za: Eco, 
1986, s. 198], co odniesione również do innych mediów tworzy pewien ponadmedialny model 
obcowania z tekstami kultury, którego wzorcem jest właśnie odbiór kultowy. W obliczu 
opisanych wcześniej struktur, takich jak systemy rozrywkowe czy opowiadania 
transmedialne, ów nowy model obchodzenia się z tekstem nabiera zupełnie nowego wymiaru, 
w inny sposób angażując użytkownika/uczestnika. Oprócz zmiany na poziomie kompetencji 
umożliwiających konfrontację z dziełem, pewne przesunięcia dokonują się również na 
poziomie komunikacji między fanami, która to staje się praktycznie konieczną, także dla 
lepszego rozumienia fabuł tekstów otoczonych kultem. 

 
Internet a komunikacja w ramach społeczności 

 
 Czynnikiem sprzyjającym (a w zasadzie koniecznym) narodzeniu się kultury 
konwergencji w jej obecnym wymiarze jest powszechny dostęp do Internetu. Dzięki temu 
możliwym stało się zaistnienie platform komunikacji, za pośrednictwem których zagorzali 
wyznawcy określonych idei czy wartości, sympatycy danych mediów czy fani 
poszczególnych marek mogli (i wciąż mogą) wymieniać się swoimi rozważaniami na ich 
temat. W pierwszej fazie istnienia Internetu, określanej niekiedy mianem Web 1.0, 
dominował podział na nadawców treści publikowanych w Sieci oraz ich odbiorców (głównie 
za sprawą stron internetowych). Funkcję komunikacyjną pomiędzy użytkownikami spełniały 
wówczas przede wszystkim fora internetowe czy grupy mailingowe. Jednak poza 
wprowadzeniem aspektu komunikacyjnego, stały się one – zwłaszcza fora – również 
swoistymi bazami danych, magazynami wiedzy. 
 Kolejny etap rozwoju Sieci, nazywany Web 2.0, przyniósł szereg istotnych zmian, 
związanych przede wszystkim z rolą przeciętnego użytkownika w produkcji i dystrybucji 
treści. Oto bowiem dotychczasowy podział na nadawców i odbiorców uległ zatarciu, a coraz 
większy nacisk zaczęto kłaść na aktywność ogółu internautów. Jej przejawem mogą być 
zarówno komentarze pod treściami udostępnianymi przez właścicieli określonej witryny, jak  
i idea współkreacji owych treści przez osoby wizytujące daną stronę. Obydwa te modele 
bardzo często występują jednocześnie, czego przykładem mogą być media społecznościowe. 
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 Sama kategoria mediów społecznościowych jest nieco problematyczna, ponieważ 
uwzględnia niezwykle różnorodny zakres fenomenów występujących w Sieci. Ciekawą 
propozycję ich klasyfikacji zaproponował Dominik Kaznowski, wyszczególniając 
[Kaznowski, 2010] „media społeczne”: służące publikacji (prezentacji) opinii i poglądów, 
służące współdzieleniu zasobów, nastawione na: współpracę lub kooperację, budowanie i 
podtrzymywanie relacji, komunikację i dyskusję lub bieżące informacje i odnoszące się do 
aktualności. Z podobnym podziałem mamy do czynienia na przykład w opracowaniach 
Frédérica Cavazzy [Cavazza, 2008] i w jego infografikach, w których wyszczególnionych 
bywa nawet dziesięć typów mediów społecznościowych. 
 Warto zaznaczyć, jak bardzo odmienne fenomeny wchodzą w skład tej obszernej 
kategorii. Oprócz tych spełniających funkcję komunikacyjną, część z nich skupia również się 
na gromadzeniu wiedzy, będąc rozwinięciem idei forów internetowych (doskonałym tego 
przykładem mogą być encyklopedie współtworzone przez użytkowników, oparte na 
koncepcie Wiki). Wszystkie one uwzględniają jednak udział wielu użytkowników Sieci, 
którzy wspólnie tworzą treść określonej witryny – począwszy od agregatów twórczości 
(DeviantArt, YouTube, Flickr), poprzez portale społecznościowe (Facebook, Nasza Klasa), 
mikroblogi (Twitter), blogi (Wordpress), komunikatory (Skype), aż po wirtualne światy 
(Second Life) czy gry MMO (World of Warcraft). Rzecz jasna, w związku z tak dużą 
heterogenicznością mediów społecznościowych, zarówno charakter owego uczestnictwa, jak  
i jego skala mogą być bardzo odmienne, obejmując na przykład udostępnianie materiałów 
(kreacja w ramach wspólnoty użytkowników), ich remiksowanie (współkreacja  
z współużytkownikami) bądź wyłącznie komentowanie i/lub opiniowanie (sprzężenie 
zwrotne). 

Powróćmy teraz do kwestii opowiadań transmedialnych, systemów rozrywkowych, 
społeczności fanowskich i społeczności marek. Jak wspomniałem wcześniej, konfrontacja 
własnych obserwacji ze spostrzeżeniami innych osób obcujących z danym fenomenem jest 
tyleż dobrowolna, co na swój sposób konieczna, by doświadczenie towarzyszące obchodzeniu 
się z owym fenomenem było optymalnie bogate. Z uwagi choćby na tę aktywność, nazywanie 
podmiotów tak konstruowanego doświadczenia odbiorcami przestaje być zasadne  
w klasycznym rozumieniu tego słowa. Zamiast tego, stosownym staje się określenie ich 
właśnie mianem uczestników lub użytkowników. 

Uczestnictwo zachodzi w tym przypadku na bardzo wielu poziomach, spośród których 
komunikacyjny odbywa się zazwyczaj w środowisku Internetu. Jako przestrzeń 
umożliwiająca jednoczesne istnienie wielu powszechnie dostępnych płaszczyzn 
komunikacyjnych, pomiędzy którymi można się w dodatku swobodnie przemieszczać  
w dowolnym momencie, Sieć jest wręcz idealnym narzędziem (czy może raczej zestawem 
narzędzi) dla członków społeczności nastawionych na realizację celów z wykorzystaniem idei 
kolektywnej wiedzy oraz/bądź inteligencji. Co więcej, to właśnie Sieć sprzyja wyłanianiu się 
takich społeczności niezależnie od geograficznego położenia ich członków, niejako poza 
ograniczeniami przestrzennymi czy politycznymi. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by 
fani danej marki z różnych krajów współpracowali dla lepszego zrozumienia, czy też 
orientacji wśród tekstów kultury wchodzących w skład ich ukochanego brandu. 

 
Internet a dynamika dostępu do informacji i jej konsekwencje 

 
W ramach ramach społeczności wiedzy opartych na kolektywnej inteligencji 

obowiązują specyficzne dla nich podziały na funkcje. U swoich podstaw mają one charakter 
hierarchiczny, acz niezwiązany bezpośrednio z podziałem na producentów i odbiorców. 
Opozycja ta, jak już wspomniałem, została niejako zniesiona na rzecz współtworzenia sensów 
przez wszystkich uczestników, nie tylko autorów tekstów. 
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Podobnie jak w innych społecznościach, również w dobie kultury konwergencji 
można mówić o istnieniu użytkowników obdarzonych specjalistyczną wiedzą bądź 
kompetencjami wartościowymi dla ogółu członków danej zbiorowości. Sposób ich 
wyłaniania bywa jednak odmienny od tego, który ukształtował się na gruncie tradycyjnych 
form kultury. Obok bowiem cech pozyskiwanych dzięki nauce lub treningowi w precyzyjnie 
określonych specjalistycznych dziedzinach, sposobem na uzyskanie statusu eksperta 
(wyłanianego spośród członków społeczności przez nich samych) jest również zdolność do 
jak najszybszego kojarzenia faktów związanych z wieloma dziedzinami wchodzącymi  
w zakres zainteresowania grupy. Biorąc pod uwagę materię, z jaką obcują (nierzadko to 
rozbudowane projekty inter- bądź transmedialne), nie są to jednostki dysponujące całością 
informacji o danej marce. Można nawet przyjąć, że taka „całość” w ogóle nie istnieje, a to za 
sprawą potencjalności dzieła otwartego, przy czym otwartość dotyczy nie tylko struktury, lecz 
również podatności na interpretacje niemożliwe do ostatecznej weryfikacji. Natomiast 
dynamiczny charakter zapotrzebowania na poszczególne dane sprawia, że eksperci muszą być 
wiecznie czujni i zdolni do reinterpretowania posiadanych informacji o danym fenomenie 
(marce, uniwersum) w obliczu nowych faktów ujawnianych przez jego autorów oraz 
spostrzeżeń poczynionych przez fanów. Innymi słowy, powinnością ekspertów jest dobra 
znajomość i umiejętna selekcja treści funkcjonujących w ramach kolektywnej inteligencji  
i wiedzy. 

W dobie „starych” mediów tempo rozprzestrzeniania się istotnych dla danej 
zbiorowości informacji było nieporównywalnie mniejsze w stosunku do tempa zmian 
zachodzących w ramach przedmiotu decydującego o ich wspólnotowości. Tymczasem 
Internet umożliwia nie tylko szybsze docieranie do oficjalnych komunikatów, ale także 
dzielenie się własnymi spostrzeżeniami, co znacząco przyspiesza proces interpretacji innym 
uczestnikom, nierzadko znacząco od nas oddalonym. Stanowi to doskonałą egzemplifikację 
zbiorowej inteligencji urzeczywistniającej się za pośrednictwem technologii umożliwiającej 
potencjalnie rozszerzenie procesów tejże zbiorowej inteligencji do skali globalnej. 

Jedną z konsekwencji dynamiki oferowanej społecznościom fanowskim (czy szerzej: 
kulturom partycypacji) przez Internet, jest ogromna dynamika relacji wewnątrz grupy.  
Z jednej strony przejawia się ona w konieczności podzielenia się swoimi spostrzeżeniami 
zanim ktoś inny dokona tego samego odkrycia, z drugiej zaś – w możliwości szybkiej utraty 
autorytetu w wypadku podważenia dostarczonych informacji lub spadku aktywności. 
Aktywność jest zresztą, jak już wspomniałem, jedną z kluczowych kwestii dla kultury 
konwergencji w ogóle, a dla ekspertów w szczególności. 

Jednostka może oczywiście dysponować ogromnymi zasobami wiedzy cennej dla 
danej zbiorowości, korzystając z kolektywnej inteligencji i wiedzy, ale osobiście się nie 
udzielać, a więc nie wypowiadać się na forach internetowych ani w innych miejscach domeny 
publicznej. Nawet, jeśli nadal uznamy taką osobę za uczestnika kultury konwergencji, to jej 
uczestnictwo jest niemalże tożsame z klasycznie rozumianym odbiorem. Niemalże, ponieważ 
jednak poza lekturą tekstów wyjściowych (filmu, książki, gry itp.) osobnik taki sięgnął do 
źródeł dodatkowych. Nie jest to jednak ekspert, ponieważ niezależnie od indywidualnej 
wiedzy i kompetencji, nie są one poddawane weryfikacji w ramach kolektywnej inteligencji. 
Nie znajdują bowiem rozwinięcia w ramach prowadzonego przez daną społeczność dyskursu, 
co umożliwiłoby ewentualne nadanie statusu eksperta przez ową społeczność. 

 
Świadomość zmian a strategie i taktyki kontroli przepływu treści 

 
Twórcy i właściciele marek zdają się coraz częściej intencjonalnie wykorzystywać 

świadomość istnienia i zasad funkcjonowania zbiorowej inteligencji i wiedzy w ramach kultur 
fanowskich. Świadczy o tym takie formułowanie tekstów kultury, które sprzyja powstawaniu 
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tego typu relacji. Aby inicjować rozważania dotyczące ich utworów wśród społeczności 
skupionej wokół nich, nauczyli się konstruować je w oparciu o model rozproszony pomiędzy 
różnymi mediami, zachowując przy tym również otwarty charakter treści (czyniąc je 
podatnymi na rozmaite interpretacje). Oznacza to przede wszystkim popularyzację strategii 
cross- oraz transmedialnych w budowaniu narracji czy też w ogóle marki. Systemy 
rozrywkowe stają się więc dziś jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów 
funkcjonowania marek w ramach przemysłu rozrywkowego. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że klasycznie pojmowani nadawcy coraz częściej 
naśladują aktywności typowe dla oddolnego uczestnictwa kulturowego dla własnych potrzeb, 
na przykład sterowania uwagą danych społeczności. Świadomi możliwości oferowanych 
przez Internet w służbie kolektywnej inteligencji, uaktywniają oni swego rodzaju „agentów”, 
którzy incognito starają się inwigilować na bieżąco poczynania określonych społeczności  
w Sieci. Niekiedy są oni wręcz zdolni do kierowania ścieżkami, którymi przebiega 
interpretacja fanów danego uniwersum, jeśli jego twórcy sobie tego życzą. 

W tym celu mogą na przykład budować sobie autorski autorytet w oparciu o model 
funkcjonowania tak zwanych spoilerów. Tę kontrowersyjną grupę stanowią szczególnego 
rodzaju eksperci, którzy dysponują i dzielą się z pozostałymi uczestnikami informacjami 
powszechnie dotąd  nieznanymi. Te ostatnie nie dotyczą jednak interpretacji danego tekstu, 
lecz jego treści. Innymi słowy, spoilerowanie oznacza w tym ujęciu wyjawianie zawartości 
tekstu, na przykład zdradzenie zakończenia filmu widzom, którzy jeszcze go nie widzieli, 
nierzadko przed oficjalną jego premierą albo precyzyjne przewidywanie dalszych losów 
bohaterów serialu czy gry. Mając na uwadze negatywny wpływ tego typu praktyk na 
przyjemność odbiorczą ogółu, zdecydowano się na nazwę oznaczającą w przekładzie na język 
polski „psucie”. 

Jedną z najbardziej znanych osób oddających się tej praktyce jest fan programu 
Robinsonowie, figurujący na forach internetowych jako ChillOne. Internauta ten doskonale 
typował wydarzenia w rzeczonym show jeszcze przed emisją kolejnych odcinków. Swoje 
informacje czerpał z wielu źródeł, spośród których nie wszystkie udało się ujawnić, przez co 
podejrzewano go o współpracę z producentami lub szpiegowanie. 

 
Wniosek: Internet jako istotne narzędzie pożyteczne dla kultury konwergencji 

 
Złożoność praktyk i zjawisk składających się na opisaną przez Jenkinsa kulturę 

konwergencji wykracza z całą pewnością poza środowiska sieciowe. Już sam fakt eksploatacji 
różnych platform medialnych, jakże typowy dla tego modelu kultury, świadczy  
o konieczności uniwersalizującego, czy może raczej holistycznego spojrzenia na bieżącą 
rzeczywistość zmediatyzowaną przez pryzmat kategorii przynależnych do refleksji podjętej 
przez rzeczonego badacza. 

Internet zajmuje jednak w tej kulturze wyjątkowe miejsce, ponieważ jest 
rozwiązaniem technologicznym szczególnie sprzyjającym realizacji założeń leżących u jej 
podstaw. Optymalizacja doświadczenia wymaga dziś coraz częściej przeskoku od odbioru do 
uczestnictwa, przejawiającego się na wiele sposobów. Wystarczy wspomnieć o konfrontacji 
własnych spostrzeżeń z innymi osobami zajmującymi się określonym fenomenem,  
o kolektywnym charakterze przetwarzania i gromadzenia informacji czy o nawigacji 
pomiędzy treściami rozproszonymi w różnych mediach. Nawet ta ostatnia, w dobie 
digitalizacji danych i ich cyfrowej dystrybucji, pozostaje w silnym związku z Internetem. Sieć 
można bowiem uznać za naturalne rozwinięcie idei komputerowego metamedium, 
zaproponowanego przez Alana Kay'a w 1977 roku [por.: Składanek, 2010, s.79; za: Kay  
i Goldberg, 1977]. Podobnie jak komputer, Internet stał się swoistą przestrzenią (cyfrowym 
środowiskiem), w którym różne media koegzystują i mieszają się wzajemnie  
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w skomplikowanych sieciach powiązań. Nawigacja po skomplikowanych strukturach 
systemów rozrywkowych, na które to składają się teksty kultury realizowane w różnych 
mediach, może więc w Internecie odbywać się z niebywałą, niespotykaną nigdy przedtem 
łatwością [por.: Shefrin, 2004]. 

Rzecz jasna rozmaite formy partycypacji i integracji fanów skupiających się wokół 
określonych fenomenów można było wskazać jeszcze przed pojawieniem się Sieci. Jednak to 
właśnie ona w najbardziej znaczący sposób przyczyniła się do przyspieszenia, ułatwienia, 
rozwinięcia i wzbogacenia aktywności społeczności fanowskich,  
a w konsekwencji do wyłonienia się kultury konwergencji w jej aktualnej postaci. 
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Rozdział 3. Internauta a osobowość 
 

3.1. Facebook i siedem grzechów głównych 

Emil Antipow 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 
 

Streszczenie:  
Wirtualne sieci społecznościowe wpisały się trwale w życie wielu ludzi. Największą i 
najbardziej popularną z nich jest Facebook. W swoim artykule postaram się wykazać, że 
możliwe jest opisanie zachowań ludzi w Internecie, a szczególnie na Facebooku, w 
kategoriach siedmiu grzechów głównych. Funkcje dostępne na tym portalu mogą wpływać na 
wytworzenie się odpowiadającym im zachowań wśród ludzi. Co więcej, uważam też, żetak 
ukierunkowana analiza może dać nowe możliwości interpretacji zarówno zachowań ludzkich, 
jak i charakteru samych sieci społecznościowych, co może z kolei otwierać nowe 
perspektywy oraz poszerzać rozumienie proponowanego tematu w przyszłości. 
Słowa kluczowe:  
Facebook, siedem grzechów głównych, zachowanie w Internecie. 
Summary:  
The virtual social networks have already had a permanent place in people's life. The biggest 
and the most popular of them is Facebook. In this article I attempt to explain that it is possible 
to describe people's behaviour on the Internet, specifically on Facebook, in terms of The 
seven deadly sins. Functions available there can affect the formation of such behaviour among 
people. Moreover, I think that my analysis gives new possibilities of interpretation on both: 
people's behaviour and the nature of social networks. It can also open a new perspective and 
extend an understanding of this subject in the future. 
Key words:  
Facebook, the seven deadly sins, behaviour on the Internet 

 

Od kilkunastu lat Internet staje się nieodłącznym narzędziem używanym przez wiele 
milionów ludzi na całym świecie. Jest on już nie tylko miejscem pracy, ale też rozrywki, 
kultury, używa się go w celu komunikacji, nauki itp. Powszechna technologizacja życia  
i rozprzestrzenianie sfery Internetu na coraz to nowe dziedziny powinny nieść za sobą 
również szeroką refleksję dotyczącą stosowania tych technologii. Ponieważ fenomen  
i możliwości Internetu są stosunkowo nowe i nie były znane w przeszłości, należy zwrócić na 
to szczególną uwagę teraz, na początku drogi, gdy nie wszystkie konsekwencje – zarówno 
pozytywne, jak i negatywne – są przez ludzi uświadomione. Swego rodzaju kurczenie się 
czasoprzestrzeni, natychmiastowa komunikacja z każdym zakątkiem świata, przekształcenie 
komunikacji jednostronnej, występującej w telewizji, na rzecz interakcji, to tylko kilka z 
wielu sytuacji dzisiaj powszechnych, które były nie do wyobrażenia jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu.  

Jednym z głównych trendów w Internecie w ostatnich latach jest rozwój sieci 
społecznościowych, które pozwalają na wirtualne uczestnictwo w społecznościach ludzkich, 
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zazwyczaj zorganizowanych wokół jakiegoś celu. Znaleźć można różnego rodzaju 
społeczności: od forów zainteresowań, przez społeczności absolwentów szkół i studiów, po 
zbiorowości sąsiedzkie. Najbardziej charakterystyczny, największy i nadający ogólny ton 
innym sieciom społecznościowym jest Facebook. Założony został on na początku 2004 roku, 
czyli zaledwie ponad 10 lat temu. Przez ten czas użytkownikami portalu zostało ponad 
miliard osób, w tym autor tego artykułu. Już to pokazuje ogromną skalę popularności 
zjawiska. Wydaje się, że nie ma odwrotu od rozwoju technologicznego i technicyzacji życia, 
stąd ważne jest, aby w pewnym momencie poddawać analizie i ocenie stan, w jakim się 
znajdujemy: jak technologia wpływa na ludzi, czy niesie za sobą niebezpieczeństwa, czy 
możliwości, czy powinniśmy ufać jej bezgranicznie, czy być wobec niej sceptyczni? 

Na świecie kilkaset milionów osób regularnie używa Facebooka, więc wpływ na ich 
zachowanie może być ogromny. Chciałbym poddać teoretycznej analizie prezentowany wyżej 
portal i sprawdzić, czy da się opisać prezentowane na nim zachowania ludzi za pomocą 
kategorii „siedmiu grzechów głównych”. W tym celu przeanalizowałem niektóre dostępne 
cechy i funkcje oferowane przez portal.  

Zbiór siedmiu grzechów głównych (nazywanych też wadami głównymi) jest to zestaw 
przywar, którym człowiek może ulec. Mimo, że jest to zestaw nakreślony przez Kościół 
Katolicki, chciałbym rozszerzyć ten katalog na ludzi innych religii oraz niewierzących. W 
mojej opinii jest to nie tylko możliwe, lecz nawet konieczne, ponieważ każdy z tych 
grzechów może prowadzić do niepożądanych zachowań społecznych. Kwestie religijne 
zostawiam na uboczu jako zagadnienie osobiste, a co za tym idzie nie prowadzę rozważań w 
kategoriach etyki katolickiej, czyli odnosząc się do samego pojęcia grzechu. Chcę natomiast 
sprawdzić, czy określony przeze mnie sposób analizy jest adekwatny i czy może on pomóc w 
opisie internetowych zachowań ludzkich, bez względu na ich przynależność religijną.  

Aby osiągnąć dany cel, chcę najpierw jasno ustalić, czym będę się zajmował, a czym 
nie. Postaram się więc rozgraniczyć to, co jest ogólną cechą Internetu jako takiego, od tego, 
co proponuje Facebook. Aby tego dokonać, potrzebne będzie przyjęcie perspektywy 
użytkownika, a to oznacza, że wszystkie spory dotyczące charakteru i działań władz portalu 
nie będą wchodziły w zakres mojego zainteresowania. Znanych jest bowiem wiele 
kontrowersji związanych między innymi z udostępnianiem danych swoich użytkowników, 
czy zarządzaniem plikami cookies, czyli śledzeniem aktywności użytkowników w Sieci. 
Przyjmuję jednak perspektywę ograniczoną do zachowań osób korzystających z portalu 
Facebook w wymiarze prywatnym. Muszę oczywiście zaznaczyć, że prowadzone badanie nie 
będzie dotyczyło wszystkich użytkowników, ponieważ trudno jest wskazać zbiór 
specyficznych zachowań, który charakteryzuje wszystkich. Nie chcę też opisywać osób 
uzależnionych od Internetu, bądź od Facebooka w szczególności, sprawdzić chcę natomiast, 
czy portal ten może takie sytuacje wyzwalać. Na koniec chciałbym dodać, że poniższy tekst 
nie jest krytyką portalu, ponieważ trudno jest umniejszać jego ogromny, pozytywny wpływ, 
jaki wywarł na zacieśnianie oraz ułatwienie kontaktów przyjacielskich i służbowych, na 
wskazanie nowych kierunków komunikacji, czy wyznaczanie nowych trendów rozwoju 
Internetu. 

Tematyka pracy dotyczy tego, czy zagadnienie teologiczne, jakim są grzechy główne, 
może pomóc w ustaleniu bardziej wnikliwych wniosków odnośnie tego portalu. W tym celu 
chciałbym krótko wprowadzić czytelnika w zagadnienie siedmiu grzechów głównych. 
Następnie, żeby zarysować działanie Facebooka, przedstawię jego kilka podstawowych 
funkcji, aby zestawić je potem z każdym z grzechów głównych. Na koniec przedstawię kilka 
wynikających z tego wniosków. 
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Początek namysłu nad grzechami głównymi należy do Ewagriusza z Pontu (345-399), 
który wyróżnił osiem głównych myśli, do których sprowadza się każda grzeszna myśl 
[Scquizzatto, 2013, s. 14-15]. Następnie temat ten został podjęty przez Jana Kasjana (ok. 360-
ok. 435) oraz Grzegorza Wielkiego (ok. 540-604). Grzegorz ograniczył listę do siedmiu 
grzechów, a za źródło wszelkiego zła uznał pychę. Ostateczna klasyfikacja siedmiu grzechów 
głównych wprowadzona została w XIII wieku w następującej kolejności: pycha, chciwość, 
zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo. W tym porządku zostały one też 
zamieszczone w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w punkcie 1866.  

Wskazane tutaj wady główne mają to do siebie, że są powtarzaniem tych samych 
czynów, spowodowanych przez grzech. Co ciekawe, grzech i cnota są w tym wypadku ze 
sobą połączone, ponieważ mają one związek ze szczęściem, a grzech w Biblii postrzegany 
jest jako nieosiągnięty cel, jakim jest szczęście i pełnia życia [Scquizzatto, 2013, s. 15-17]. 
Według Ewagriusza to, czy ktoś wybierze zachowanie grzeszne czy nie, zależy od jego 
wolnej decyzji [Bunge, 1998, s. 196]. Wskazuje on też, że grzeszne są dopiero złe czyny, 
którym ulegamy, a nie myśli dotyczące tego grzechu, czy nawet namiętności, za którymi nie 
idą złe występki. Jeśli można stworzyć paralelę odnoszącą się do tematu tego artykułu, to 
zauważyć można, że funkcje oferowane przez portal nie są ani dobre, ani złe. To, jaki użytek 
z tego zrobimy, zależy wyłącznie od nas.  

Teraz przejdę do zasad funkcjonowania portalu. Podstawę działania stanowią tam 
profile użytkowników. Jedną z zasadniczych funkcji jest komunikacja i interakcja między 
użytkownikami. Może ona następować między innymi poprzez: indywidualną komunikację, 
czyli wiadomości tekstowe; uczestnictwo w grupach o różnym profilu; tworzenie profili 
danych społeczności, osób publicznych itp.; tworzenie i promowanie wydarzeń wśród innych 
osób. Funkcji tych jest oczywiście o wiele więcej. Ponadto, funkcjonalność portalu można 
znacząco rozbudowywać poprzez różnego rodzaju rozszerzenia. Dotyczy to gier, aplikacji 
łączących z zewnętrznymi serwisami i innych. 

Swój indywidualny profil kształtować można zgodnie z własnym upodobaniem, co 
sprawia, że nie musi on dokładnie odzwierciedlać stanu faktycznego. Portal ten daje 
możliwość bycia minicelebrytą oraz na osiągnięcie, przynajmniej w wymiarze wirtualnym, 
pułapu pewnego rodzaju atencji i zainteresowania ze strony innych. Łatwo można zatem ulec 
przekonaniu, że to, co wirtualne, ma swoje proste przełożenie na świat realny. Szczególnie, że 
kreowanie swojego profilu często jest procesem łatwiejszym niż kształtowanie osobowości w 
świecie realnym. Formowanie własnego wizerunku w Internecie odbywa się w najrozmaitszy 
sposób, jednak kluczowe w tym wypadku jest, które z elementów widoczne będą dla innych 
użytkowników. Do nich należą składniki przedstawiające daną osobę, czyli informacje o niej, 
zdjęcia które udostępnia, polubienia rzeczy, które zwróciły jej szczególną uwagę, wpisy i 
udostępnienia, które umieszcza na własnym profilu, wydarzenia gdzie zadeklarowano swoje 
przybycie, grupy, których jest członkiem i inne. Wszystkie z tych elementów dookreślają 
osobę, mogą o niej świadczyć, a kształtować je można dowolnie. 

Tu dochodzimy do pierwszego grzechu, jakim jest pycha. Widać od razu, że funkcje 
dane nam przez portal umożliwiają formowanie swojego wizerunku osobie kierującej się 
pychą, czyli wyniosłością i przesadnym poczuciem własnej wartości. Dzieje się tak dlatego, 
że interakcja między użytkownikami z góry daje możliwość oceny, bezpośredniej lub 
pośredniej, zwerbalizowanej bądź niewerbalnej. Sprawia to, że selekcja udostępnianych 
zawartości następować może już na poziomie samego użytkownika w postaci swoistej 
autocenzury. Przejawiać się to może poprzez udostępnianie zdjęć, na których użytkownik 
wyszedł korzystnie, a odrzucanie tych mniej korzystnych. Celem udostępnianych zdjęć może 
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być pokazanie rozpowszechnionego przez media wizerunku, czyli życia pełnego szczęścia, 
wskazującego na nieustanne wakacje czy zabawę, pomijając przy tym wszystkie niemiłe 
sytuacje, których każdy w swoim życiu doświadcza. Wobec tego użytkownicy wybierać mogą 
te zdjęcia, które odpowiadają takiemu schematowi. 

Kolejną sytuacją, która może być przejawem pychy jest kwestia daty urodzenia i jej 
ewentualnego udostępniania dla innych użytkowników. Jednym z wymogów przy zakładaniu 
konta na Facebooku jest podanie swojej daty urodzenia, celem określenia wieku użytkownika. 
Limit wieku osoby, która chce założyć konto na Facebooku to 13 lat (może być on wyższy  
w poszczególnych krajach). Informację o wieku można następnie ukryć, co wydaje się 
podejściem zdroworozsądkowym, gdyż należy ona do informacji osobistych, na których 
udostępnianie możemy nie mieć ochoty. Jednak dla wielu osób nie jest to przeszkodą  
i udostępniają swoją datę urodzenia między innymi dlatego, aby wskazać informacje  
o terminie swoich urodzin.  

Nie chcę tu oceniać, czy upowszechnianie swojej daty urodzenia jest dobre czy złe, ale 
chcę zwrócić uwagę na jeden ciekawy fakt. Facebook umożliwia nam ustawienie tylko części 
swojej daty urodzenia tak, aby widoczna była informacja o roku i/lub dniu i miesiącu 
urodzenia. Co ciekawe, kiedyś niemożliwe było ustawienie jedynie roku urodzenia, natomiast 
sam dzień i miesiąc już tak. Jedną z możliwych interpretacji popularności tego rozwiązania 
jest pragnienie otrzymywania życzeń urodzinowych nawet od osób niespecjalnie bliskich, 
przy jednoczesnym ukryciu swojego wieku. 

Jeśli w jakiś sposób można zmierzyć, w czym przejawiać się może pycha, mogą być to 
liczby na Facebooku. Dzięki nim da się określić popularność osiągniętą na portalu, a potem 
też porównać ją z innymi osobami. Przykładem jest między innymi liczba znajomych, bądź 
liczba otrzymanych polubień czy komentarzy pod wpisami danej osoby. Mogą być one 
przyczyną pychy, ponieważ w pewnych środowiskach liczba znajomych jest uważana za 
przejaw jakiegoś dobra czy też kapitału kulturowego, którym dysponuje dana osoba.  

To zagadnienie pozwala nam na płynne przejście od grzechu pychy do chciwości, bo 
chęć posiadania jak największej ilości takich dóbr może kierować ludzi do rozszerzania kręgu 
znajomych na osoby, których prawie nie znają lub do selekcji treści, które są przez nich 
udostępniane. Upublicznieniem postu wiąże się z możliwością odpowiedzi na niego przez 
innych użytkowników. Służą do tego komentarze pod wpisem,  
a szczególną formą pozytywnej odpowiedzi na dany wpis jest przycisk „Lubię to!”, czyli 
pochodzący z angielskiej wersji językowej, popularny „like” (spolszczona nazwa – „lajk”). 
Pewien rodzaj zachłanności prowadzić może do sytuacji, kiedy zdjęcie lub post, które nie 
otrzymało oczekiwanej liczby informacji zwrotnej w postaci skomentowania lub polubienia, 
może zostać usunięte. 

Chciałbym zwrócić uwagę i zastanowić się nad tym, czy dążenie do uzyskania 
pozytywnego wizerunku w Internecie może zmienić nasze nastawienie, czy też zachowania 
odnośnie własnego ciała i zapytać o możliwą do ustalenia granicę takiej ingerencji w nasz 
organizm teraz i w przyszłości. Uważa się powszechnie, że samodzielny wybór 
najodpowiedniejszego, najbardziej stosownego, czy najładniejszego zdjęcia jest czymś 
naturalnym. Specjalnie przygotowane sesje zdjęciowe w celu rozpowszechniania fotografii 
stają się już coraz bardziej popularne. Z kolei na chwilę obecną dokonywanie operacji 
plastycznych dla korzystniejszego wizerunku w sieciach społecznościowych wydaje się 
jeszcze zbyt dużą ekstrawagancją, ale znane już są takie przypadki. Ponownie nie stawiam 
sobie za cel dokonywanie ocen, należy jednak postawić pytanie, czy to, co dziś uznane jest za 
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ekstrawaganckie wprzyszłościnie będzie normą. Dzisiaj operacje plastyczne mogą być 
pomocne w przypadku oszpeceń ciała, które stanowią przeszkodę w socjalizacji danej osoby. 
Z drugiej strony operacje takie uważa się czasami za kaprysbogatszej części społeczeństwa.  
W przyszłości być może takie działania będą uznane za typową formę dbania o siebie i o swój 
wygląd, co będzie porównywalne do dzisiejszego podejścia do codziennej higieny. Wydaje 
mi się, że jeśli tak się stanie, to internetowe kształtowanie swojego wizerunku odegra tu rolę 
kluczową. 

To jest niestety tylko jedna strona chciwości, którą znaleźć można na Facebooku. 
Kolejną jest zwykła chciwość ekonomiczna. Znamy bowiem przypadki sprzedawania fanów. 
Dzieje się to wtedy, gdy tworzona jest strona – fanpage, której celem jest zebranie jak 
największej liczby fanów. Następnie jest ona sprzedawana, aby za jej pośrednictwem możliwe 
było reklamowanie pewnych produktów. Strony takie nazywają się potocznie „farmami 
fanów” lub „farmami like'ów”. 

Jakiś czas temu głośno było o przypadku młodego wolontariusza Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, Łukasza Berezaka, który pomimo tego, że jest nieuleczalnie chory, 
chciał pomagać innym. Wielu ludzi w przypływie sympatii dołączało do stworzonej 
spontanicznie strony prezentującej jego osobę. Pojawiły się głosy, że strona jest „farmą 
like'ów”, któranastępnie zostanie sprzedana. Sprawę tą ostatecznie rozwiązano polubownie,  
a prawa do zarządzania fanpage’em przekazano rodzicom Łukasza. To znak, jak łatwo można 
stać się obiektem chciwości innych, a sytuacje takie jak powyższa nie są czymś 
odosobnionym. 

Kolejnym grzechem głównym jest zazdrość. Wydaje się ona być drugą stroną sytuacji, 
w której dominuje pycha. Osoby umieszczające swoje wyidealizowane zdjęcia mogą 
wzbudzać naszą frustrację i zazdrość, co później może być kompensowane przez 
umieszczanie swoich perfekcyjnych zdjęć. Zazdrość może być też przyczyną wspomnianych 
już wcześniej operacji plastycznych. Taka samonapędzająca się sekwencja znana jest pod 
nazwą „spirala zazdrości” i nie jest czymś nowym. Niespotykany dotąd był natomiast rozmiar 
tego procesu, ponieważ szansa porównywania siebie z innymi na tak dużą skalę możliwa jest 
tylko przy użyciu dzisiejszych technologii. Wydaje się zatem, że przestrzeń Internetu  
i wspomniane też ocenianie innych jest doskonałym miejscem na wytworzenie i rozszerzanie 
się tej spirali. 

Następnym grzechem jest gniew i jest on szczególnie niebezpieczny, gdyż jego 
przedmiotem są często inne osoby. Dodać należy, że jest to zachowanie, za które grozi nawet 
odpowiedzialność karna. Przemoc w Internecie jest problemem trudnym i złożonym, między 
innymi przez (błedne) przeświadczenie, że zachowania wirtualne nie mogą wyrządzić 
krzywdy innym w świecie realnym.  

Kwestią, która łączy się bezpośrednio z gniewem jest brak odpowiedzialności za 
wypowiedziane bądź napisane słowa oraz poczucie bezkarności w przypadku internetowej 
anonimowości. Większość użytkowników Facebooka figuruje pod prawdziwym imieniem  
i nazwiskiem. Występują oczywiście konta fikcyjne lub pseudonimy zamiast prawdziwych 
imion, ale jest to mniejszość wśród użytkowników. Niemniej zdarzają się przypadki  
tzw. cyberprzemocy. Facebook stosuje rygorystyczną politykę względem tego procederu, a na 
jego stronie internetowej znaleźć można zakładkę dotyczącą przeciwdziałaniu wirtualnemu 
nękaniu osób, porady, co robić w przypadku, gdy widzi się przejawy nękania innych, czy 
numery telefonów do organizacji zajmujących się tymi problemami. 
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Zainteresowanie i chęć przeciwdziałaniu przemocy w Internecie musi być odbierana 
wyłącznie pozytywnie. Ja jednak chciałbym się skupić na przykładach tego, jak portal ten 
wpływa na naszą świadomość, relację z innymi czy kondycję duchową. Problem gniewu 
można ująć w szerszym kontekście, czyli również w zachowaniach, które nie są karalne. 
Gniew zauważyć można także w przypadku niepochlebnych i ordynarnych komentarzy na 
stronach publicznych, a takiego zachowania Facebook nie śledzi i nie próbuje usuwać.  

Kolejnym analizowanym grzechem będzie nieczystość. Wydaje się, że Internet jest 
miejscem sprzyjającym zjawisku nieczystości. Poprzez łatwość komunikacji i złudzenie 
bezkarności oraz anonimowości dochodzić do tego typu zachowań może częściej niż  
w innych okolicznościach.  

Oczywiście trudno jest poprzeć twierdzenie, że Facebook jest portalem, którego celem 
jest nieczystość. Z drugiej strony trudno też zaprzeczyć zdarzaniu się sytuacji sprzyjających 
tego typu zachowaniom. Powszechność i łatwość korzystania z portalu sprawiają, że w prosty 
sposób można odnowić swoje dawno zapomniane kontakty. W tym wypadku mowa jest też o 
dawnych partnerach, na przykład z czasów szkolnych. Przykładem potwierdzającym, że takie 
zachowania mogą mieć miejsce może być strona www.facebookcheating.com, gdzie znaleźć 
można historie dotyczące nieczystości i zdrad, które miały miejsce przy użyciu Facebooka. 

Chciałbym też zwrócić uwagę na jedną z funkcji portalu, czyli tzw. zaczepki, co po 
angielsku nazywa się poke. Mamy tu możliwość wirtualnego zaczepienia bądź szturchnięcia 
innej osoby. Sama zaczepka nie niesie za sobą żadnej bezpośredniej informacji. Być może 
używanie tej funkcji ma często inny charakter, uważam jednak, że znaleźć można przykłady 
użycia tej funkcji właśnie w celu flirtowania, czy też doprowadzenia do zdrady. 

Następnym grzechem jest łakomstwo bądź nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Siłą 
rzeczy trudno jest przyporządkować cechy lub funkcje portalu do łakomstwa. Jednak, kiedy 
przeformułuje się ten grzech po prostu jako nieumiarkowanie, to zauważyć można, że 
zachowanie ludzi na Facebooku może być związane z tą wadą. 

Nieumiarkowanie może przybierać różne formy, jedną z nich jest opisana już chęć 
posiadania jak największej liczby znajomych, polubień czy uzyskiwanie jak najwięcej 
informacji zwrotnych od innych użytkowników. Może się to odnosić także do udostępnianych 
wpisów czy zdjęć. Facebook nie posiada limitów transferu danych na udostępniane treści,  
a niektórzy użytkownicy wykorzystują to, umieszczając ich ogromną ilość. Jeszcze jednym 
przykładem nieumiarkowania może być czas spędzany na tym portalu. Jest to problem, który 
nierzadko prowadzić może nawet do uzależnienia od Facebooka czy od Internetu w ogóle. 

Ostatnim z grzechów głównych jest lenistwo. Facebook może być zarówno przyczyną, 
jak i skutkiem lenistwa. Zabiera on czas na właściwą, to znaczy realną socjalizację czy 
kontakty ze znajomymi. Trudno zaprzeczyć temu, że jest on bardzo dobrym dopełnieniem 
rzeczywistych kontaktów. Niestety,z punktu widzenia zachowania zdrowia społecznego 
niemożliwe jest, aby socjalizacja w sferze wirtualnej zastąpiła w zupełności tę realną. 
Używanie Facebooka jest proste i niewymagające, a więc nietrudno jest stwierdzić, że nawet 
osoby, które nie są uzależnione, spędzać mogą bardzo dużo czasu na tym portalu. Wszystko 
to składa się na coś w rodzaju duchowego znużenia i bezwiednego przeglądania informacji 
często zupełnie niepotrzebnych i nieprzydatnych.  

Aby odnieść się na koniec do wspomnianego już teologa piszącego o grzechach 
głównych, chcę zwrócić uwagę na to, co o acedii pisał Jan Kasjan. Acedia jest łacińskim 
określeniem lenistwa, gnuśności czy osłabienia sił duchowych. Co prawda zakres pojęciowy 
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tego terminu jest szerszy niż obecne lenistwo, jednak definicja Kasjana wydaje się idealnie 
oddawać stan przy zbyt długim korzystaniu z Facebooka. Pisał on o uśpieniu dynamizmu 
duszy, uczuciu pustki, nudy i zniechęcenia, niezdolności do skoncentrowania się na jednej 
czynności, wyczerpaniu i niepokoju serca [Bunge, 1998, s. 208]. 

Na koniec chciałbym przedstawić jeszcze jedną funkcję Facebooka, którąmożna odnieść 
do kilku z powyższych grzechów. Jest to funkcja pozwalająca na tzw.otagowanie zdjęcia, 
czyli wskazanie, kto znajduje się na danej fotografii. Szczególnie popularne jest to przy 
wizerunkach grupowych. W takim wypadku każdy ma szanse na bycie oznaczonym. Wskazać 
można co najmniej trzy hipotetyczne sytuacje odnoszące się do tagowania zdjęć. Pierwsza 
dotyczy przekonania użytkownika, że na danym zdjęciu wyszedł zdecydowanie dobrze – 
oznacza w tym wypadku siebie, co może być powodowane pychą. Gdy na zdjęciu wyszedł 
nieco gorzej, nie oznacza siebie lub nawet usuwa dane zdjęcie – co wydaje się być 
powodowane zazdrością. W przypadku, gdy osoba, za którą ów użytkownik nie przepada 
wyszła nieco gorzej, to powodowany gniewem, może ją oznaczyć. Ten przykład doskonale 
pokazuje, że źródła niektórych zachowań użytkowników serwisów społecznościowych mogą 
pochodzić z kilku różnych grzechów, co może utrudnić rozpoznanie powodów oraz 
interpretację konkretnego działania. 

Reasumując, Facebook przez lata swojej aktywności wpłynął znacznie na charakter 
Internetu oraz na postępowanie swoich użytkowników. Starałem się wskazać, iż niektóre jego 
funkcje są zdolne do generowania niepożądanych zachowań społecznych. Jednak czy im 
ulegniemy zależy od indywidualnego użytkownika. Aby tego uniknąć, należy być 
świadomym własnych intencji oraz komponentu zewnętrznego, czyli funkcji i cech samego 
portalu. 

Chciałem zwrócić uwagę na to, że na pierwszy rzut oka nie posiadająca bezpośreniego 
odniesienia do Sieci analiza i interpretacja o podłożu teologicznym może przynieść nowe, 
niepodnoszone wcześniej wnioski zarówno co do charakteru portalu, jak i do zachowań ludzi 
w Internecie. Być może prowadzone są już szczegółowe badania odnośnie każdej z opisanych 
wyżej przywar, jednak połączenie wniosków, omówienie i uzyskanie ogólnych konkluzji w 
tym temacie może postawić przedmiot badań w zupełnie innym świetle. Być może okaże się, 
że cechą, która odpowiada za ogromną popularność portalu, jest właśnie bazowanie na części 
natury człowieka, która łatwiej ulega drobnym słabostkom. Być może w przyszłości 
będziemy mieli więcej takich portali, które będą to wykorzystywać. Te kwestie pozostają 
otwarte, a odpowiedzi na nie należy sobie udzielać regularnie w związku z coraz szybszym 
rozwojem technologii i coraz większym jej udziałem w życiu ludzi. 
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Streszczenie:  
Celem artykułu jest omówienie związku pomiędzy stylem przywiązania a korzystaniem z 
portali randkowych. Przedstawione zostaną główne założenia teoretyczne dotyczące stylu 
przywiązania zarówno w dzieciństwie, jak i życiu dorosłym oraz wyniki badań własnych, 
które potwierdzają hipotezę o związku omawianych zmiennych. 
Słowa kluczowe:  
styl przywiązania, internet, portale randkowe 
Summary:  
The aim of this article is to discuss the relationship between attachment and the use of dating 
websites. We will be presenting the main theories behind various kinds of attachment both in 
childhood and adulthood. We will support the hypotheses by presenting the the results of my 
studies. 
Key words:  
attachment theory, internet, on-line dating 
 
 
 
 
1. Istota stylu przywiązania 

Autorem najobszerniejszej teorii dotyczącej przywiązania jest John Bowlby. 
Koncentrował się on na podejściu etologicznym, poszukując biologicznego uzasadnienia 
istnienia przywiązania u człowieka. W przeszłości gatunku ludzkiego Bowlby upatrywał 
przyczyn istnienia zachowań małego dziecka, świadczących o jego przywiązaniu do 
opiekuna. Chodzi tu mianowicie o takie reakcje jak śmiech, płacz czy krzyk mające 
sygnalizować rodzicowi potrzeby, wyrażać zadowolenie i tym samym budować więź. Funkcją 
przywiązania od strony biologicznej jest zatem ochrona i ocalenie życia, natomiast od strony 
psychologicznej zapewnienie poczucia bezpieczeństwa [Bowlby 1980, 12]. Pomimo tego, że 
pierwotną funkcją przywiązania miała być ochrona przed drapieżnikami, nie straciło ono na 
znaczeniu w czasach nam współczesnych. Otóż zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jest 
jednym z najważniejszych zadań, jakie stawiane są każdemu rodzicowi. Między innymi z 
tego powodu w ciągu ostatnich lat można zauważyć wzrost zainteresowania tematem 
przywiązania, które definiuje się jako długotrwałą więź z konkretną osobą o wyraźnym 
zabarwieniu emocjonalnym [Schaffer 1996, 25]. Możemy również mówić o zachowaniach 
związanych z przywiązaniem, na podstawie których możemy wnioskować o tym, jak wygląda 



VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów" 
Konsumpcja Internetu 

131 

 

relacja dziecka z rodzicem. Wymienia się kilka cech, jakie określają przywiązanie u dzieci, są 
to: 

 Selektywność - dziecko wykazuje objawy przywiązania tylko wobec niektórych osób,  
 poszukiwanie fizycznej bliskości - dziecko dąży do tego, aby przebywać w pobliżu 

obiektu przywiązania, którym najczęściej jest rodzic, 
 przywiązanie zapewnia dziecku poczucie ukojenia i bezpieczeństwa, dzięki 

pozostawaniu w bliskim kontakcie z obiektem przywiązania, 
 kiedy pozostawanie w pobliżu obiektu przywiązania jest niemożliwe pojawia się lęk 

separacyjny, czyli stan w którym dziecko doświadcza negatywnych emocji na skutek 
rozstania z matką albo podczas jej nieobecności [Schaffer 1996, 31]. 

Bardzo wiele badań empirycznych oraz prac teoretycznych w psychologii i pedagogice 
dotyczyło jakościowego aspektu przywiązania. Starano się opisać jego cechy, warunki, jakie 
muszą zostać spełnione, aby relacja została ukształtowana, czy wreszcie konsekwencje 
różnych typów przywiązania. Ogromny wkład w rozwój tego obszaru wiedzy miała Mary 
Ainsworth, która opracowała Procedurę Obcej Sytuacji [Ainsworth 1978, 22]. Procedura ta 
składa się z siedmiu etapów mających na celu określić, jak zachowuje się dziecko podczas 
gdy jest sam na sam z matką, gdy pozostaje samo, w reakcji na obcą osobę czy kiedy matka 
wraca. Każdy etap trwa około 3 minut. Celem tej procedury jest przede wszystkim 
sprawdzenie, jak dziecko radzi sobie z lękiem i stresem, które są naturalną reakcją na 
rozdzielenie z matką (lęk separacyjny) i jak wykorzystuje matkę do poradzenia sobie z 
negatywnymi uczuciami - czy matka jest w oczach dziecka bezpieczną bazą dającą 
schronienie. Bezpieczna baza opisywana jest jako miejsce, z którego można bezpiecznie 
poznawać świat i do którego można zawsze powrócić gdy tylko pojawia się jakieś 
niebezpieczeństwo [Schaffer 1996, 30]. 

Mary Ainswoth wyróżniła trzy kategorie, do których można zaliczyć zachowanie dziecka, 
które przejawia podczas badania. Kategorie te to trzy podstawowe style przywiązania: 

 ufny/bezpieczny (B) jest to jedyny prawidłowy, adaptacyjny i służący prawidłowemu 
rozwojowi styl. Dziecko zachowujące się w ten sposób przejawia negatywne uczucia 
w reakcji na opuszczenie przez matkę, po pewnym czasie uspokaja się i cieszy się, 
gdy matka wraca. 

 lękowy/unikający (A) dziecko unika kontaktu z matką, nie chce zbliżyć się do niej 
kiedy wraca, bawi się z obcą osobą - nie jest  niezadowolone z tego, ze matka wyszła. 

 lękowy/oporny (C) u dziecka pojawiają się bardzo negatywne uczucia kiedy matka 
wychodzi, wyraźnie cierpi. Kiedy matka wraca trudno jest mu powrócić do 
emocjonalnej równowagi, sprawia wrażenie ambiwalentnego - z jednej strony chce 
kontaktu z matką, z drugiej - odrzuca ją. 

Większość dzieci (65%) przejawia ufny/bezpieczny styl przywiązania, jest to jedyny 
optymalny styl, służący prawidłowego rozwojowi  dziecka i jego zdrowiu psychicznemu.  

Wiele źródeł podaje, że przejawianie przez dziecko określonego typu przywiązania pozwala 
przewidzieć wiele późniejszych funkcji psychicznych. Uważa się, że typ przywiązania ma 
konsekwencje dla rozwoju osobowości, rozwoju poznawczego i emocjonalnego, rodzaju 
relacji z dorosłymi oraz poziomu przystosowania [Schaffer 1996, 32] Oczywiście nie można z 
pewnością stwierdzić, że w przypadku innego niż bezpieczny styl przywiązania w 
późniejszym życiu wystąpią problemy w którejś z wyżej wymienionych sfer, podobnie nie 
wiadomo, czy w przypadku bezpiecznego stylu przywiązania nie pojawią się problemy z 
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przystosowaniem, zaburzenia w rozwoju poznawczym, emocjonalnym itp. Z całą jednak 
pewnością typ relacji z obiektem przywiązania ma bardzo duży wpływ na rozwój dziecka i 
określa się go jako względnie stały. 

 

2. Przywiązanie w dorosłości 

Typ przywiązania pozwala nam określić w jaki sposób kształtuje się pierwsza relacja 
społeczna. Poczucie bezpieczeństwa, jakie zapewnia dziecku kontakt z matką, uważa się za 
najważniejszy czynnik, który ma znaczenie dla sposobu kształtowania się u dziecka kolejnych 
relacji przywiązania w życiu. To, w jaki sposób kształtuje się przywiązanie u dzieci, ma 
również wpływ na wewnętrzne modele operacyjne bliskiej relacji - są to reprezentacje 
umysłowe, które raz ukształtowane pod wpływem doświadczenia (relacji z opiekunem) 
pozostają po pierwszym roku życia względnie stałe i są pewnego rodzaju podpowiedzią w 
kierowaniu zachowaniem i emocjami oraz interpretowaniu zachowania i emocji osoby 
bliskiej [Main, Caplan, Cassidy 1985, 8]. Zgodnie z postulatami teorii Bowlby`ego główną 
figurą przywiązania małego dziecka jest stały opiekun, najczęściej rodzic. Jednak już w 
okresie adolescencji obiektami przywiązania stają się również rówieśnicy. W związkach 
miłosnych kształtowanych w okresie wczesnej dorosłości obserwuje się wszystkie trzy cechy 
przywiązania, mianowicie poszukiwanie bliskości, reakcję niezadowolenia na rozłąkę oraz 
poczucie ukojenia podczas pozostawania blisko partnera. U progu dorosłości, choć rodzice 
nadal pełnią ważną role w życiu młodego człowieka, naczelnym obiektem przywiązania oraz 
bezpieczną bazą staje się partner romantyczny. To on będzie teraz odpowiadał na rozmaite 
potrzeby, dawał poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Relacja pomiędzy dwiema 
zakochanymi osobami związana jest z poszukiwaniem zainteresowania i wzajemności, 
spełnienie tych oczekiwań wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa, optymizmem oraz tym, że 
stajemy się bardziej otwarci na kontakty z innymi ludźmi. Przejawy poszukiwania fizycznej 
bliskości oraz lęku separacyjnego również możemy obserwować w relacji łączącej dwoje 
dorosłych osób. Odrzucenie przez ukochaną osobę powoduje napięcie, pojawia się wtedy 
szereg negatywnych emocji. W takiej sytuacji ulgę może przynieść odzyskanie bliskości 
obiektu przywiązania i jest to sytuacja analogiczna do tej, jaką obserwujemy u niemowlęcia i 
matki. Fizyczny kontakt, głaskanie, całowanie powoduje odzyskanie pewności siebie, 
równowagi i szczęścia. Analogię obserwujemy również, jeśli chodzi o idealizowanie obiektu 
przywiązania. Dziecko postrzega matkę jako wszechmocną, znajdującą rozwiązanie dla 
większości problemów a aprobata z jej strony sprawia dziecku największą radość. Podobnie 
aprobata, dobra opinia partnera przynosi ogromną satysfakcję [Shaver i in. 1988, 10].  

Przywiązanie, jakie łączy dziecko z matką, jest bardzo podobne do relacji łączących dwoje 
zakochanych w sobie ludzi. Jednak rola rodzica nie jest jeszcze zakończona - być może 
kształtowana relacja romantyczna będzie posiadała podobny rys co kształtowana wiele lat 
temu relacja pomiędzy rodzicem a niemowlęciem [Karbowa 2012, 7]. Otóż relacja małego 
dziecka z rodzicem jest pewnego rodzaju pierwowzorem bliskiego związku pomiędzy 
dwojgiem osób. Badania podłużne wykazały, że istnieje pewna stałość pomiędzy stylem 
przywiązania pomiędzy pierwszym a  dwudziestym rokiem życia [Fraley 2002, 5]. 
Zróżnicowanie trzech typów przywiązania jakiego dokonała Ainsworth stało się inspiracją dla 
amerykańskich psychologów [Hazan, Shaver 1987, 12] do określenia typów przywiązania 
osób dorosłych w analogiczny sposób. Zaprosili oni do badania kilkaset osób z różnych 
krajów i polecili, aby ci określili, który z opisów najbardziej do nich pasuje.  
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Styl bezpieczny opisany był następująco: 

„Z łatwością zbliżam się do ludzi i nie sprawia mi kłopotu ani bycie uzależnionym od innych, 
ani ich uzależnienie ode mnie. Nieczęsto martwię się tym, że inny mnie opuszczą lub że ktoś 
za bardzo się do mnie zbliży”[Wojciszke 2010, 157]. 

Styl ambiwalentny: 

,,Inni ludzie z oporami zbliżają się do mnie na tyle, na ile bym chciał. Często się martwię, że 
moja partnerka nie kocha mnie naprawdę i że nie chce ze mną zostać. Chciałbym się 
całkowicie zlać w jedno z ukochaną osobą i to czasami odstrasza ode mnie potencjalne 
partnerki” [Wojciszke 2010, 158]. 

Styl unikający: 

,,Czuję się nieco skrępowany bliskością z innymi, trudno mi całkowicie ludziom zaufać lub 
pozwolić sobie samemu, żeby się od kogoś uzależnić. Robię się nerwowy, gdy ktoś za bardzo 
się do mnie zbliży, a moje partnerki często domagają się, abym zwierzał im się bardziej, niż 
na to mam ochotę” [Wojciszke 2010, 158]. 

Autorzy uzyskali podobny rozkład częstości wyników, jaki obserwowano w badaniach nad 
relacją matka - dziecko. Otóż styl bezpieczny wybrało 56%, styl unikający 25%, a 
ambiwalentny 19%  osób zaproszonych do badania. Przydatne w interpretacji takich wyników 
mogą okazać się wcześniej przytoczone badania [Fraley 2002, 5] mówiące o względnej 
stałości stylu przywiązania na  przestrzeni życia.  

Ludzie przejawiający zachowania charakterystyczne dla określonego stylu przywiązania 
różnią się od siebie pod względem tego jak funkcjonują w bliskiej relacji. Osoby cechujące 
się bezpiecznym stylem przywiązania tworzą zazwyczaj związki bardziej stabilne i 
szczęśliwsze, obdarzają partnera zaufaniem, chętniej proszą o pomoc, gdy jej potrzebują, 
zależy im na bliskości partnera, sami również odpowiadają na potrzeby bliskiej osoby na tyle, 
na ile to możliwe. Podsumowując: osoby o bliskim stylu przywiązania w swoich związkach 
czują się bezpiecznie i ufają swoim partnerom [Hazan, Shaver 1994, 8]. Z kolei osoby o 
ambiwalentnym stylu przywiązania często czują w relacji lęk, wymagają nieustannego 
zapewnienia o wierności i miłości, nie czują się bezpieczne, nie ufają partnerowi, mają 
tendencję do kontrolowania partnera i bycia zaborczym w związku. Osoby prezentujące 
ambiwalentny styl przywiązania tworzą związki bardziej burzliwe, emocjonalne, częściej 
reagują gniewem przez co ich relacje bywają niesatysfakcjonujące i rozpadają się. Osoby o 
stylu przywiązania typu unikającego odczuwają strach przed bliskością, starają się zachować 
dystans do partnera, są bardzo ostrożne, unikają opowiadania partnerowi o swoich 
prawdziwych uczuciach co utrudnia budowanie bliskiej relacji. Dodatkowo osoby te rzadko 
proszą o pomoc, starają się pozostać za wszelką cenę niezależne, mają również więcej 
przelotnych kontaktów seksualnych, których nie łączą z uczuciami [Wojciszke 2010, 28]. 

Osoby prezentujące różne style przywiązania również różnią się pod względem poglądów na 
miłość. Wynikać to może z posiadania przez te osoby różnych modeli operacyjnych 
dotyczących bliskiej relacji. I tak na przykład osoby przywiązane w sposób bezpieczny 
częściej wierzą, że miłość może trwać (nie blednąć z upływem czasu), że można się zakochać, 
że są lubiani. Rzadziej z kolei czują się niedoceniani i mają wątpliwości dotyczące innych 
ludzi. Osoby reprezentujące ambiwalentny styl przywiązania uważają, że mało kto jest w 
stanie zaangażować się tak mocno jak one oraz deklarują, że są w stanie często się 



VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów" 
Konsumpcja Internetu 

134 

 

zakochiwać. Osoby, których styl przywiązania zalicza się do typu unikowego nie wierzą, że 
miłość jest w stanie przetrwać próbę czasu [Shaver i in. 1988, 9] 

Jak widać, styl przywiązania ma ogromne znaczenie dla jakości relacji pomiędzy bliskimi 
partnerami. Nie można jednak zakładać, że styl przywiązania determinuje to, w jaki sposób 
ukształtuje się romantyczny związek. Choć typ przywiązania może wpływać na jakość 
związku, istnieje również wiele innych czynników (takich jak np. cechy osobowości czy 
inteligencja emocjonalna), które również nie pozostają bez znaczenia dla relacji pomiędzy 
dwojgiem ludzi. Należy zatem pamiętać, że styl przywiązania nie jest zmienną decydującą o 
sposobie przeżywania miłości, choć może przejawiać się w związku na różne sposoby takie 
jak zaufanie, dążenie do bliskości czy obsesyjną koncentrację na partnerze [Wojciszke 2010, 
29]. 

3. Współczesne randkowanie 

 Do niedawna jedyną formą poznania kogoś były spotkania, czy to towarzyskie w 
gronie znajomych, czy też przypadkowe w miejscach publicznych takich jak miejska 
komunikacja. Współcześnie nie jest to warunek konieczny do zawarcia znajomości, ponieważ  
zdecydowanie bardziej powszechnym miejscem na poznanie kogoś stała się przestrzeń 
internetowa. Wirtualna rzeczywistość daje niemal nieograniczone możliwości zaczynając od 
pogłębiania wiedzy, przez szanse wygłaszania swoich opinii aż do zawierania znajomości z 
ludźmi z całego świata. Początkowo jednak sceptycznie odnoszono się do relacji, które 
tworzyły się w cyberprzestrzeni. Komunikacja wirtualna opiera się jedynie na przekazie 
werbalnym, natomiast przekaz niewerbalny odpowiedzialny za ustalanie postaw, nadawanie 
treściom znaczenia, ma ograniczoną postać [Pease 2001, 72]. Należy również zauważyć, że 
komunikowanie się za pomocą różnych portali, w tym także randkowych cechuje się 
anonimowością, asynchronizacją oraz acielesnością. Przedstawiając powyższe zarzuty wobec 
rozpowszechniania się internetowych interakcji, obawiano się, że ludzie zaczną się alienować 
w wirtualnym gettcie. Jednakże jak donoszą badania Brosch [2007, 81] dzieje się wprost 
przeciwnie – komunikacja internetowa wręcz stymuluje kontakty w świecie realnym. Ludzie 
wykazujący aktywność w internetowych interakcjach są bardziej aktywni w kontaktach na 
żywo. Internet jako medium o globalnym zasięgu znacznie ułatwił komunikację 
międzyludzką, bowiem sprzyja nawiązywaniu oraz utrzymywaniu kontaktów. W dobie 
dzisiejszych czasów kiedy każdy jest zabiegany, walczy o przetrwanie oraz czuje niepewność 
względem jutrzejszego dnia u progu dorosłości skupia się na rozwoju osobistym, kształcąc 
się, osiągając kolejne szczeble kariery zawodowej, dążąc do stabilizacji finansowej. Taki tryb 
życia wiąże się z chronicznym brakiem czasu. Portale randkowe nie tylko pozwalają 
zaoszczędzić czas, ale także ułatwiają kontakty międzyludzkie tym, którzy są bardziej 
nieśmiali czy też ich umiejętności społeczne są mniejsze [Sternberg 2007, 278]. Dodatkowo 
hasła reklamowe, które znajdują się na portalach randkowych opisują znalezienie 
odpowiedniego partnera jako coś prostego, nie wymagającego większego wysiłku. 
Argumentami wspierającymi takie podejście jest między innymi szerokie spektrum ogłoszeń 
matrymonialnych, a strategie wyszukiwania tej/tego jedynego są oparte na wynikach testów 
psychologicznych, które mają za zadanie precyzyjnie wskazać kandydatów odpowiadających 
wymaganiom. Wszystko to sprawiło, że portale randkowe cieszą się ogromną popularnością 
jako sposób na poszukiwanie partnera. Należy jednak zaznaczyć, iż z randkowaniem na 
portalach społecznościowych wiążą się różne doświadczenia. Jak opisuje Walther [1996, 27] 
komunikacja zapośredniczona, czyli ta występująca w przestrzeni wirtualnej może przybierać 
formę bardziej osobistej niż bezpośrednia, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo 
zacieśniania się relacji. Często znajomości zawarte w Internecie szybciej przekształcają się w 
intymne, zażyłe relacje, bo anonimowość, forma kontaktu bez ewentualnych konsekwencji 
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ułatwia otwieranie się na drugiego człowieka. Wspomniana zaleta może też jednak 
przekształcić się w czynnik szkodzący. Osoby korzystające z portali randkowych nierzadko są 
nastawieni na wykreowanie swojego wizerunku, który z rzeczywistością ma niewiele 
wspólnego. Jak pokazują badania [Whitty 2009, 95], duża część osób randkująca w sieci 
doznała rozczarowania spowodowanego rozbieżnością między realnym obrazem osoby z 
którą randkowała wirtualnie arzeczywistym. Respondenci jako wady takiego sposobu 
szukania partnera także wskazywali na oszukiwanie przez innych co do zamiarów, niskiego 
stopnia zaangażowania i łatwości zakończenia znajomości, co nierzadko wiązało się z 
przykrymi doświadczeniami.  

 Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, nie ulega wątpliwości fakt, iż randkowanie 
w sieci jest  powszechnym zjawiskiem. Z przeprowadzonych badań wynika, iż liczba 
zarejestrowanych użytkowników na portalu Swatka.pl sięga 241 tysięcy a 80% z nich to 
młodzi ludzie w wieku 19-30 lat, natomiast na portalu eDarling szacuje się liczbę 
użytkowników przekraczającą 10 milionów na obszarze Europy.  Jedni korzystają chętniej z 
tego typu alternatyw dla tradycyjnych sposobów zawierania znajomości, inni mniej chętnie. 
Postawa wobec randkowania on-line jest wynikiem wielu czynników, między innymi 
wcześniejszych doświadczeń, zarówno własnych jak i cudzych, trybu życia, ilości znajomych, 
ale także jak pokazują badania [Amichai-Hamburger, Wainapel, Fox 2002, 127] cech 
osobowości. Szczególnie zainteresowane randkowaniem są osoby o cechach neurotycznych 
oraz introwertywnych, gdyż w życiu realnym mają trudności w zawieraniu znajomości, przez 
co potrzeby związane z bliskością, intymnością pozostają niespełnione. W wirtualnej 
rzeczywistości zdecydowanie łatwiej choć częściowo zaspokoić potrzebę kontaktu, bo w jak 
stwierdził Aaron Ben-Ze’e [Aaron Ben-Ze’e 2005, 74) „związki on-line są typem związków 
na odległość, charakteryzujących się fizycznym oddaleniem i emocjonalną bliskością”. 
Neurotycy charakteryzujący się negatywną emocjonalnością, częstszym doznawaniem emocji 
lęku, gniewu, zazdrości, a także większym wycofaniem z życia społecznego chętniej 
korzystają z portali randkowych, natomiast na potrzeby niniejszego artykułu zbadano, czy 
istnieje związek pomiędzy czynnikami stylu przywiązania a postawą i zachowaniem wobec 
wirtualnych randek. Jak wspomniano wcześniej, styl przywiązania jest jednym z głównych 
czynników kształtujących relacje z innymi, zatem czy będzie miał on wpływ również na 
postawę oraz zachowania wobec niestandardowych form relacji oraz ich tworzenia. Osoby 
charakteryzujące się ambiwalentnym stylem przywiązania, jak już wspomniano, z jednej 
strony bardzo pragną bliskości, a z drugiej boją się zaangażować, nie ufając innym. Pojawiają 
się zatem pytania, czy będą nieufni również wobec tych, których można poznać w Sieci, czy 
ich pragnienie bliskości będzie odzwierciedlać się w przychylnych postawach oraz 
podejmowanych działaniach poszukiwania  kogoś w sieci? Osoby cechujące się unikowym 
stylem przywiązania unikają intymnych relacji, trzymają partnera na dystans, nie poszukują 
bliskości, więc czy także ich izolowanie się, sceptyczne podejście do intymności będzie się 
przekładać na wirtualny świat interakcji? Należy zaznaczyć, iż współcześnie świat wirtualny 
przenika się ze światem realnym, tworząc jedność, jednak czy względnie trwały wzorzec 
funkcjonowania w relacjach na żywo przekłada się również na wirtualną rzeczywistość? 
Opierając się na powyższych rozważaniach, postawiono hipotezę, że istnieje związek 
pomiędzy czynnikami stylu przywiązania a postawą i zachowaniem wobec wirtualnych 
randek. 

4. Metoda 

Osoby badane: Do badania zaproszono 64 osoby (46 kobiet i 18 mężczyzn) w wieku od 19 
do 25 lat. Osoby badane to studenci nauk humanistycznych w Krakowie. Badani nie dostali 
wynagrodzenia, a uczestnictwo było dobrowolne. 
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Materiały i aparatura 

Do badania użyto: 

1) Skala Doświadczeń w Bliskich Relacjach (Brennan, Clark,Shaver, 1998), w którym 
wyodrębnia się dwa czynniki - lęk oraz unikowość. 

2) Skala Postaw Wobec Wirtualnych Randek (narzędzie autorskie). Odpowiedzi należy 
udzielić zaznaczając na skali Likerta od 1 – zdecydowanie się nie zgadzam, do  
5 – zdecydowanie się zgadzam.  

3) Skala Zachowań wobec Wirtualnych Randek (narzędzie autorskie)-odpowiedzi należy 
udzielić  zaznaczając „tak” lub „nie”. 

5. Wyniki 

Wyniki wprowadzono oraz przeliczono w programie statystycznym Statistica, wersja 
6. Do oceny istotności różnic wyników wykorzystano test t-Studenta dla prób niezależnych 
gdy zmienna miała rozkład normalny oraz jednorodną wariancję oraz korelację. Uzyskane 
wyniki wskazują na następujące korelacje: 

 Uzyskano dodatnią, niską korelację (0,3, p<0,05) pomiędzy czynnikiem 
lękowośćakceptacją stwierdzenia ,,randkowanie przez Internet jest lepsze od 
tradycyjnego, bo nie trzeba mówić wszystkiego o sobie”. 

 Uzyskano dodatnią, niską korelację (0,3, p<0,05) pomiędzy czynnikiem unikowośća 
akceptacją stwierdzenia ,,ludzie przez Internet kłamią przez co dobre poznanie 
partnera jest niemożliwe”.  

Przy użyciu testu t-Studenta uzyskano następujące różnice w odpowiedziach badanych w 
zależności od nasilenia czynnika stylu przywiązania: 

 osoby odpowiadające twierdząco napytanie ,,czy podczas randkowania przez internet 
podawałeś lub podajesz nieprawdziwe informacje o sobie lub koloryzujesz fakty” 
istotnie różniły się (p=0,04) poziomem czynnika lękowość od osób odpowiadających 
na to pytanie przecząco. 

 osoby odpowiadające twierdząco na pytanie ,,czy chciałeś się umówić na randkę z 
osobą poznaną w Internecie” istotnie różniły się (p=0,04) poziomem czynnika 
lękowość od osób odpowiadających na to pytanie przecząco. 

 osoby odpowiadające twierdząco na pytanie ,,czy uważasz, że randkowanie przez 
Internet jest równie wartościowe jak w realu”istotnie różniły się (p=0,04) poziomem 
czynnika lękowość od osób odpowiadających na to pytanie przecząco. 
 

6. Dyskusja nad wynikami 

Postawiona hipoteza mówiąca, że istnieje związek pomiędzy czynnikami stylu 
przywiązania a postawą i zachowaniem wobec wirtualnych randek potwierdziła się w 
przypadku poszczególnych zachowań oraz postaw. W badaniu skupiono się na dwóch 
czynnikach stylu przywiązania - lękowości oraz unikowości. Osoby z wyższym natężeniem 
czynnika lęku chętniej chcą się umawiać z osobami poznanymi w Internecie. Ich pragnienie 
bliskości rzutuje również na zachowania w wirtualnym świecie. Poszukują kogoś, z kim 
mogliby stworzyć związek. Internet jest dobrą alternatywą dla tradycyjnych sposobów 
poznawania, utrzymywania i zacieśniania kontaktu, ponieważ daje duże możliwości. Portali 
randkowych jest coraz więcej oraz zwiększa się liczba ich użytkowników. Osoby lękowe jako 
te nastawione na poszukiwanie partnera, zmotywowane i zdeterminowane oceniają 
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randkowanie przez internet za równie wartościowe co na żywo. Mimo iż internetowe randki 
stają się coraz powszechniejsze, wpisując się w naszą kulturę, to jednak znaczna część osób 
podchodzi do tego typu alternatyw sceptycznie. W Sieci jest się anonimowym, więc nie 
można mieć pewności, że osoba „po drugiej stronie monitora” jest szczera, nie oszukuje i nie 
kłamie, chcąc ukryć swoje złe intencje. Osoby z większym natężeniem czynnika lękowości w 
obliczu pragnienia bliskości zdają się nie zważać na takie ryzyko. Co więcej, sami deklarują 
częstsze używanie kłamstwa podczas wirtualnych randek. Może to wiązać się z większą 
motywacją do dobrego zaprezentowania się. Za wszelką cenę chcą przedstawić siebie w 
pozytywnym świetle, wykreować obraz siebie samego w taki sposób, by zwiększyć 
prawdopodobieństwo powodzenia w poszukiwaniach partnera. Zachowania oraz postawy 
osób z wyższym natężeniem lęku na portalach randkowych są adekwatne do postaw oraz 
zachowań w życiu realnym. 

Osoby charakteryzujące się wyższym natężeniem czynnika unikowości istotnie 
częściej zgadzały się ze stwierdzeniem, iż dobre poznanie drugiej osoby przez Internet nie jest 
możliwe, gdyż ludzie na portalach randkowych kłamią. Osoby unikowe zazwyczaj są 
ostrożne, zahamowane w relacjach interpersonalnych, a co za tym idzie bardziej nieufne. W 
uzyskanych wynikach uwidacznia się podejrzliwość i zdystansowanie. Osoby te boją się, że 
zostaną okłamane, oszukane. Z góry zakładają, że należy być zdystansowanym, bo jest duże 
prawdopodobieństwo, że trafią na kogoś nieuczciwego. Zarówno w życiu realnym jak i 
wirtualnym osoby unikowe przejawiają podobne postawy, cechujące się dużą rezerwą i 
sceptycyzmem wobec innych.  

Analiza uzyskanych wyników pozwoliła potwierdzić hipotezę, że istnieje związek 
między stylem przywiązania a postawą oraz zachowaniem wobec wirtualnych randek. W 
niniejszych badaniach wykorzystano jedynie metody samo opisowe. Osoby badane mogły 
więc manipulować udzielanymi informacjami. Warto byłoby zbadać rzeczywiste zachowania 
w Sieci, częstość korzystania z portali randkowych, nie tylko chęć umówienia się, ale także 
liczbę spotkań, które się odbyły. Ciekawym obszarem badań mogłyby być różnego rodzaju 
zabiegi autoprezentacji na portalach randkowych w zależności od stylu przywiązania. 
Wirtualne randez-vous to nadal alternatywa dla tradycyjnych form poszukiwania partnera, 
jednak dynamika rozpowszechniania się tego zjawiska wskazuje na to, iż niebawem może 
stać się najchętniej wybieranym sposobem na znalezienie kogoś bliskiego. Warto byłoby 
pogłębić wiedzę dotyczącą zachowań ludzi w Sieci, szczególnie w tak ważnym obszarze, 
jakim jest poszukiwanie partnera oraz wchodzenie w związek. 
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3.3. Seksting – nowa erotyczna moda 
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Streszczenie: 
Seksting jest bardzo niebezpieczną modą wśród młodzieży. Coraz więcej nastolatków spotyka 
się z tym zjawiskiem, które jest wciąż mało znane wśród dorosłych. Dlatego potrzeba badań 
w tym zakresie oraz edukacji zarówno młodzieży, jak i rodziców na temat niebezpiecznych 
konsekwencji tego typu zachowań. 
Słowa kluczowe: 
seksting, cyberprzemoc, Internet, smartfon 
Summary:  
Sexting is very dangerous trend among young people. More and more teenagers meet with 
this phenomenon, which is still little known among adults. Therefore, the need for research in 
this area and education of both young people and parents about the dangerous consequences 
this type of behavior. 
Key words:  
sexting, cyberbullying, Internet, smartphone 
 
  
 Seksting jest coraz częstszym zjawiskiem w Polsce, lecz wciąż za mało badanym 
i kontrolowanym. Wynika to z faktu, iż cyberprzestrzeń jest środowiskiem, w którym 
znakomicie odnajdują się coraz młodsze osoby, a gorzej radzi sobie pokolenie starsze. Z tego 
też powodu dużo osób może być nawet nieświadomych, że zjawisko sekstingu jest 
problemem dotykającym również ich rodzinę czy najbliższych. Często osoby starsze w ogóle 
nie znają pojęcia sekstingu, a nawet nie wyobrażają sobie wynikających z niego 
konsekwencji. Niestety z najnowszych badań wykonanych zarówno w Polsce, jak i za 
granicą, wynika, iż zjawisko jest coraz popularniejsze wśród młodzieży. Mimo, że media 
opisują dramatyczne konsekwencje takich działań, ostrzeżenia wciąż są bagatelizowaneprzez 
młode osoby.  
 
1. Definicja zjawiska 
 
 Sam termin seksting (ang. sexting) pochodzi z połączenia słów sex i texting – 
oznaczającego wysyłanie sms-ów. Stąd bywa nazywany komórkową pornografią nastolatków. 
Wpierw termin oznaczał przesyłanie wiadomości tekstowych o charakterze erotycznym. 
Obecnie, w związku z rozwojem technologii i powszechnością aparatów fotograficznych 
wbudowanych w telefon, polega na przesyłaniu za pomocą telefonów komórkowych lub 
Internetu materiałów erotycznych: zdjęć, a także filmów nagich lub półnagich [Wojtasik 
2014, 81]. Dotyczy osób w różnym wieku, lecz najczęstszą grupą są osoby nastoletnie 
[Tomkiewicz 2012, 51]. Samo robienie zdjęć o charakterze erotycznym, w przypadku osób 
dorosłych nie jest zjawiskiem nowym. Uważane jest często za formę erotycznej zabawy, 
zarówno wśród tzw. celebrytów, jak i zwykłych ludzi. Część, szczególnie kobiet, chce w ten 
sposób poczuć się jak znane modelki czy aktorki lub pokazać piękno swojego ciała. Obecnie 
służy także zawieraniu nowych znajomości lub uatrakcyjnieniu swojego związku. 
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 Jeśli chodzi o osoby dorosłe, należy zakładać, że podejmują takie działania zupełnie 
świadomie i za zgodą obu partnerów. Problem pojawia się, kiedy jedna ze stron publikuje lub 
rozpowszechnia takie materiały bez zgody drugiej strony. Zachodzi wówczas zjawisko 
przemocy internetowej, czyli cyberbullyingu. Seksting może stać się także nową formą 
zdrady, kiedy osoba będąca w związku przesyła swoje zdjęcia komuś innemu niż partner. 
Jednakże obecnie to nie osoby dorosłe są inicjatorami przemocy internetowej, lecz osoby 
młode, krzywdzące w ten sposób koleżanki czy kolegów ze swojego środowiska. Często 
oprócz tego, że zdjęcia zostaną upowszechnione, dodatkowo zamieszczane są na portalach, 
które umożliwiają nieograniczoną ich krytykę. O niebezpiecznych konsekwencjach tej 
erotycznej mody świadczy też fakt, że nastolatkowie gorzej radzą sobie w sytuacji, w której 
ich zdjęcia o charakterze erotycznym zostaną upowszechnione bez ich zgody [Olweus 1998; 
Rothert 2001].  
 
2. Dostępność Internetu wśród młodzieży 
 
 Szybki rozwój technologii powoduje, że coraz młodsze osoby mają dostęp do 
Internetu przez telefon lub komputer. Z raportu Diagnoza Społeczna 2013 wynika, że w 
pierwszej połowie 2013 roku w 70% polskich domów był komputer, a dostęp do Internetu w 
66,9%. Według badań najczęściej komputer z dostępem do Internetu mają rodziny 
wielodzietne. Stąd bardzo duży jest procent osób młodych, poniżej 16 roku życia, które mają 
dostęp do Internetu. Szacunkowo jest to 78,4% Polaków. Coraz częściej komunikacja przez 
Internet dokonuje się nie tylko poprzez komputer stacjonarny, lecz także przez urządzenia 
mobilne, szczególnie telefon komórkowy, który posiada obecnie ponad 87% Polaków. 
Natomiast 25% badanych posiada smartfon, przy czym twórcy raportu zastrzegają, że procent 
może być znacznie wyższy [Czapiński i in. 2013, 357-359]. Aż 97% Polaków w wieku 16-24 
lata korzysta z Internetu, a w 99% są to uczniowie i studenci [Czapiński i in. 2013, 368-370].  
 
 Twórcy raportu zwracają także uwagę na nowe zjawisko, jakim są osoby bardzo 
młode, które niemal od urodzenia mają dostęp do Internetu, praktycznie z nim dorastają. 
Według deklaracji rodziców, 90% dzieci chodzących do szkoły podstawowej i gimnazjum ma 
w domu komputer z Internetem, natomiast wśród licealistów jest to 96% [Czapiński i in. 
2013, 373-374]. Z badań wynika również, że wraz z wyższym wiekiem badanych, coraz 
mniejsze są zdolności posługiwania się nowymi technologiami. Osoby starsze nie widzą 
potrzeby, aby uczyć się korzystania z nowych możliwości komunikacji, nie chcą, lub nie ma 
ich kto tego nauczyć. Rzadziej także są członkami portali społecznościowych typu Facebook, 
które wśród młodzieży cieszą się ogromną popularnością. Stąd można wnioskować, że im 
starsi są rodzice, tym gorzej potrafią kontrolować działalność swoich dzieci w 
cyberprzestrzeni [Ambrosiewicz i in. 2010, 23-27].  
 
3. Zagraniczne badania dotyczące zjawiska sekstingu 
 
 Jeżeli chcemy poznać skalę zjawiska sekstingu za granicą, godny uwagi jest niedawno 
opublikowany The Wireless Report 2014 [Ditch the Label 2014]. Na zlecenie organizacji 
charytatywnej Ditch the Label z Brighton zostały przeprowadzone w 2014 roku badania na 
temat nadużyć związanych z używaniem smartfonów i internetowych aplikacji, dotyczących 
także zjawiska sekstingu. Badania zostały przeprowadzane na grupie 2732 osób pomiędzy 13. 
a 25. rokiem życia i dotyczyły przesyłania roznegliżowanych zdjęć za pośrednictwem 
smartfona. Z danych raportu wynika, iż 37% badanych przyznało się, że wysyłało nagie 
zdjęcia korzystając z telefonu z częstotliwością między raz (14%), a kilka razy w tygodniu 
(6%). Zjawisko dotyczy już osób bardzo młodych: 15% 13 i 14-latków wysłało swoje nagie 



VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów" 
Konsumpcja Internetu 

141 

 

zdjęcia i aż 46% 18-latków [Ditch the Label 2014, 21-22]. Osobom, które zadeklarowały 
wysyłanie takich zdjęć, zadano następnie pytanie, kto był ich odbiorcą. Najczęściej (63% 
wskazań) był toich chłopak lub dziewczyna. Drugim najczęściej wybieranym adresatem był 
ktoś uważany za atrakcyjnego, wskazany w 32%. Osoba znana tylko z komunikacji przez 
Internet została wybrana w aż 24%. Ciekawie kształtują się odpowiedzi na pytanie o 
przyczyny prowadzenia sekstingu: 49% osób badanych uznało wysyłanie swoich nagich zdjęć 
za nieszkodliwą zabawę. Dużo osób (aż 39%) wysłało swoje zdjęcia, aby otrzymać cudze. W 
13% osoby czuły presję, aby wysłać takie materiały [Ditch the Label 2014, 23-24]. 
 
 Istotna była także kwestia spotkania się z nieprzyjemnymi konsekwencjami po 
przesłaniu swoich nagich zdjęć. 24 % badanych przyznało, że ich nagie zdjęcia zostały 
upublicznione bez ich zgody. Wśród tych osób, 26% przyznało, że miało myśli samobójcze z 
tego powodu, a 12% próbowało popełnić samobójstwo. Pojawiły się także konsekwencje w 
postaci ucieczek ze szkoły czy uczelni, a także nadużywanie alkoholu i narkotyków. Ogólnie  
upublicznienie zdjęć miało negatywne następstwa dla młodych osób. Pocieszający jest fakt, iż 
wśród badanych,  którzy zadeklarowali, że nie wysyłali swoich nagich zdjęć nikomu, widać 
dość dużą niechęć to tego typu zachowań oraz świadomość możliwego wpływu na ich dalsze 
życie. Najczęściej używanym narzędziem do przesyłania informacji o charakterze erotycznym 
są aplikacje internetowe takie jak Skype czy Whatsapp. Korzystanie z nich zadeklarowało 
62% ankietowanych [Ditch the Label 2014,  25-26].  
 
4. Polskie badania dotyczące zjawiska sekstingu 

 
 Fundacja Dzieci Niczyje przeprowadziła we wrześniu 2014 roku badania ilościowe o 
nazwie Seksting wśród polskiej młodzieży [Wójcik i in. 2014] na grupie polskich internautów 
w wieku 15-19 lat. Celem badania była próba określenia skali zjawiska sekstingu wśród 
polskich nastolatków. Badanie zostało przeprowadzone jako ankieta internetowa, w formie 
kwestionariusza, na grupie 503 osób, w tym 162 mężczyzn i 341 kobiet. Twórcy badania 
zastrzegają możliwą obniżoną reprezentatywność badania, gdyż spotkali się w dużą ilością 
odmów w badaniu, mimo jego anonimowości. Mniejszy odsetek badanych mężczyzn został 
kompensowany przez procedurę ważenia statystycznego [Wójcik i in. 2014, 4-6]. Warto 
zwrócić uwagę na ten raport, ponieważ jest jednym z pierwszych próbujących ocenić skalę 
zjawiska sekstingu w Polsce. 
 
 Pytania ankiety dotyczyły obecności zjawiska przesyłania zdjęć z wizerunkiem nago 
lub prawie nago środowisku społecznym badanych, a nie posiadania przez nich ogólnej 
wiedzy na temat tego zjawiska (oceniono, że mogłaby być ona efektem zasłyszanych plotek 
lub przekazów medialnych). Ankieta zawierała 8 pytań, które dotyczyły występowania 
zjawiska wśród znajomych respondentów, oraz otrzymywania i wysyłania takich zdjęć przez 
nich osobiście. 55% badanych zadeklarowało, że nikt z ich znajomych nie wysyłał takich 
materiałów. Interesujące jest, że w tej grupie znalazły  się także osoby, które same 
otrzymywały lub wysyłały tego typu zdjęcia. Wiadomość w postaci fotografii erotycznej 
dostała nieco ponad jedna trzecia badanych (34%), z czego większość stanowili chłopcy. 
Wskazując nadawców takich wiadomości,respondenci najczęściej (48%)zaznaczali 
odpowiedź: osoby znajome Dokładniejsza analiza wykazała podział ze względu na płeć, z 
przewagą chłopców (54%) nad dziewczętami (38%). Młode kobiety jako nadawcę częściej 
wskazywały partnera (w 40%). Znaczący procent (aż 36%,)wysyłających stanowią także 
osoby zupełnie obce, w wypadku dziewcząt - 42%. Dopiero trzecią grupę stanowiła osoba, z 
którą badany był w związku, odsetek takich wskazań wynosił 35%. Ankietowani zakreślali 
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różne odpowiedzi, więc częściej niż raz spotkali się z tym zjawiskiem [Wójcik i in. 2014, 7-
8].  
 Z badań wynika również, że głównym celem przesyłania zdjęć była chęć zwrócenia na 
siebie uwagi, tzw. podryw, gdyż zadeklarowało go aż 41%. Następnym, wybranym w 37% 
powodem był żart, który nie został jednoznacznie sprecyzowany. Następnie flirt z aktualną 
dziewczyną czy chłopakiem – 30%. Na czwartym miejscu znalazła się odpowiedź, że zdjęcia 
wysłano w odpowiedzi na prośbę – 19%, co znacznie częściej wskazywali chłopcy. Inny 
powód wybrało ogółem 6%, w tym częściej dziewczęta. Przy doprecyzowaniu chodziło 
zazwyczaj o potrzebę pochwalenia się ciałem lub prośbę o jego ocenę. Najrzadszą przyczyną 
była chęć dokuczenia lub zrobienia przykrości, wybrana przez 5% ankietowanych [Wójcik i 
in. 2014, 9-10]. 
 
 Kolejna część ankiety miała na celu ustalenie wśród badanych ile osób wysyłało swoje 
nagie lub prawie nagie fotografie poprzez środki nowoczesnej komunikacji. Wyniki 
wskazały, że wyższy jest procent osób otrzymujących niż wysyłających takie materiały, 
aktywnym nadawcą był co dziewiąty nastolatek(11%). Częściej twierdząco odpowiedziały 
dziewczęta niż chłopcy. Duża, gdyż aż 4% grupa odmówiła odpowiedzi na to pytanie. 
Osobom, które odpowiedziały pozytywnie, następnie zadano pytane dotyczące tego, kto był 
odbiorcą ich zdjęć. Tu wyniki były odmienne niż przy pytaniu o nadawców, gdyż w 73% 
fotografie wysyłane były do partnera, w 28% do osoby znanej, a w 12% do osoby zupełnie 
obcej. Głównym powodem takich działań był flirt w związku – w 69%, następnie chęć 
zwrócenia na siebie uwagi – w 40%. Aż 30% zrobiło to z powodu prośby, a 11% dla żartu. Z 
badań wynika także, że najczęściej osoby wysyłające swoje zdjęcia nago lub częściowo nago, 
również takie otrzymywały od innych. Wśród osób badanych, tylko 1% zadeklarował, iż 
wysłanie zdjęć tego typu spowodowało dla nich przykre konsekwencje, wiążące się z 
bezprawnym upublicznieniem zdjęć. Jednakże należy tu ponownie podkreślić, że zanotowano 
wysoki wskaźnik odmowy wzięcia udziału w badaniu, mimo jego anonimowości [Wójcik i in. 
2014, 10-12]. 

 
5. Tragiczne konsekwencje sekstingu 

 
 Z powyższych dwóch raportów wynika, iż polskie nastolatki znacznie rzadziej 
doświadczały problemów z powodu sekstingu niż ich rówieśnicy za granicą. Mimo to, polskie 
i zagraniczne środki masowego przekazu dostarczają informacji o coraz większej liczbie 
osób, które nie poradziły sobie z sytuacją, kiedy zdjęcia ich przedstawiające zostały 
rozpowszechnione. Najbardziej znany jest przypadek 18-letniej Jessiki Logan z Ohio. W 2008 
roku dziewczyna uznała, że nie może dłużej żyć w upokorzeniu, gdy jej chłopak rozesłał jej 
nagie zdjęcia znajomym, a w krótce zobaczyła je cała szkoła. Kilkumiesięczne obrażanie 
dziewczyny doprowadziło ją do dramatycznej decyzji o popełnieniu samobójstwa przez 
powieszenie we własnym pokoju. Mimo, iż ta sprawa była głośna i zwiększyła 
zaangażowanie policji w kontrolę poczynań nastolatków, to nie spowodowała ograniczenia 
zjawiska sekstingu. Z powodu bezprawnego upublicznienia zdjęć w 2009 roku samobójstwo 
popełniła 13-letnia Hope Witsell z Florydy. Można powiedzieć, że jest coraz gorzej, gdyż 
więcej osób otrzymuje lub wysyła erotyczne zdjęcia, a co za tym idzie - wzrasta liczba ofiar. 
Bardzo głośny był przypadek Amandy Todd, która była szantażowna przez mężczyznę 
poznanego na wideoczacie, któremu pokazała swoje piersi. Z czasem jej zdjęcia zostały 
rozpowszechnione i wyśmiane przez rówieśników, a Amanda przeszła przez stany depresyjne 
i próbę samobójczą. Zamieściła również film w Internecie, na którym opisuje swoją historię 
poprzez pokazywane kartki. Mimo, że nagranie zwiększyło zainteresowanie problemem 
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sekstingu i przemocy internetowej, nie zmniejszyło fali krytyki. Amanda popełniła 
samobójstwo w październiku 2012 roku [Wojtasik 2014, 83-84].  
 
 Niestety Polska nie jest wolna od tego typu przypadków. Coraz pojawiają się w 
mediach historie o nierozważnych nastolatkach, które przez w wyniku chęci zaimponowania 
ukochanemu przesyłały swoje erotyczne zdjęcia. W 2013 roku media podały przypadek 
nieletniej uczennicy z łomżyńskiego liceum. Wysłane przez nią rozbierane zdjęcia miały być 
dowodem miłości dla chłopaka, lecz szybko zostały się atrakcją w jej szkole [Grzymkowski 
2013]. Często odbiorcami są osoby mało znane lub zupełnie obce, które po otrzymaniu zdjęć 
rozpoczynają szantaż lub zamieszczają je w Internecie [Serafin 2011]. Zazwyczaj takie 
fotografie są umieszczane na portalach społecznościowych, aby trafiły do jak największej 
liczby znajomych ofiary, na specjalnych stronach dających możliwość 
umieszczania niecenzuralnych komentarzy, lub też bywają przerabiane i trafiają na strony 
pornograficzne.  
 
6. Seksting za opłatą  

 
 Jeszcze bardziej zatrważający jest fakt, że seksting bywa także formą czerpania 
korzyści materialnych. Czaty i fora internetowe pełne są ogłoszeń, w których młode osoby 
oferują swoje rozbierane zdjęcia za niewielkie sumy pieniędzy (20-30 PLN) w postaci 
doładowań do telefonu. Jest to dla nich wygodniejsza forma niż podawanie numeru konta. Nie 
ujawniając swojej twarzy ani danych personalnych uważają, że są zupełnie anonimowe i nic 
nie tracą, a jedynie zyskują. Nastolatki uważają się wręcz za sprytniejsze od mężczyzn, którzy 
chcą za takie rzeczy płacić. W Polsce był odnotowany przypadek 13-latki, która działała 
wręcz przemysłowo, gdyż z jej usług skorzystało ok. 300 mężczyzn. Mimo, że tego typu 
działania podejmują głównie dziewczęta, zdarzają się także przypadki chłopców, którzy 
sprzedają swoje erotyczne zdjęcia na forach homoseksualnych [Dziewanowska 2012].  
 
 Niestety, rosnącej liczbie ogłoszeń nastolatków oferujących swoje nagie zdjęcia, nie 
towarzyszy wystraczający poziom poznania zagadnienia sekstingu. Osobom, które dużo czasu 
spędzają w cyberprzestrzeni nie trudno jest trafić na tego typu oferty, nawet mimo braku  
intencji poszukiwania ich. Z drugiej strony zauważalny jest niedomiar badań w tym zakresie: 
jak duże jest to zjawisko, a także jakie osoby wybierają taką formę zarabiania pieniędzy. 
Istotne jest także, że osoby, które korzystają z tego typu ofert, mogą ponieść 
odpowiedzialność karną. Większy problem tkwi jednak w poczuciu bezkarności 
adolescentów.  
 
7. Próba odnalezienia przyczyn zainteresowania młodzieży sekstingiem 

 
 Jedną z głównych przyczyn zjawiska sekstingu jest niewątpliwie seksualizacja 
mediów. Telewizja i Internet, z których nastolatkowie czerpią wzorce, pełne są nagości w 
filmach oraz teledyskach. Obecnie coraz modniejsze są także erotyczne zdjęcia zamieszczane 
przez celebrytów, często będących idolami młodzieży. Pojawiają się również prywatne 
erotyczne zdjęcia gwiazd, które zostały opublikowane bez ich zgody, lecz w efekcie 
zazwyczaj przysporzyły dużo popularności. Ciało jest zatem tyle warte, ile jest towarem, 
który można sprzedać. 
 
 Problemem jest także przyzwolenie osób dorosłych na wyzywający wygląd 
nastolatków. Istotny jest także zły przykład w postaci umieszczania przez samych dorosłych 
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ogromnej ilości zdjęć prywatnych w różnych miejscach Sieci. Okazuje się także, że powstaje 
nowa moda na dołączanie do filmu ze ślubu relacji z nocy poślubnej.  
 
 Psychologowie zwracają uwagę także na potrzebę akceptacji swojego wyglądu wśród 
osób młodych. Adolescenci wysyłają swoje roznegliżowane zdjęcia często po to, by budować 
poczucie własnej wartości na podstawie informacji zwrotnej. Jeżeli nie czują się doceniani 
wśród najbliższych, szukają pozytywnej oceny swojego wyglądu wśród rówieśników lub osób 
zupełnie obcych. 
 
 Poważnym problemem jest także zanik poczucia wstydu, który może być wywołany 
powszechnie pokazywaną nagością. Kiedy młode osoby wysyłają swoje nagie zdjęcia 
partnerowi, można zakładać, że liczą naiwnie na pewną intymność. Mają nadzieję, że te 
zdjęcia będą dla tej konkretnej osoby wyrazem ich uczuć. Jednakże sprawa się komplikuje, 
jeśli takie zdjęcia są sprzedawane w sieci za drobne sumy pieniędzy. Trudno wtedy mówić o 
szacunku danej osoby do własnego ciała. 
 
 Widoczny jest także brak wiedzy o konsekwencjach, także prawnych, sekstingu. 
Zdjęcia tego typu często są wykorzystywane do szantażu przez byłych lub niedoszłych 
partnerów. Młodym brakuje wyobraźni i świadomości, że nad wysłanymi zdjęciami nie ma 
się już kontroli oraz że raz zamieszczone w Internecie, zawsze tam pozostaną. Dodatkowo, 
takie zdjęcia są atrakcyjne dla osób o skłonnościach pedofilskich. Nagie fotografie osoby 
małoletniej to dziecięca pornografia, za którą sankcje określa Kodeks Karny(tak jak i za inne 
formy przemocy internetowej) [Szpunar 2012, 52-64].  
 
8. Seksting a prawo polskie 
 
 Niestety w prawie polskim nie ma przestępstwa określanego mianem seksting, lecz 
przejawy tego zjawiska są karalne. Osoba, która w sposób nielegalny uzyskała tego typu 
materiały, a więc zdjęcie nagie lub w trakcie czynności seksualnej innej osoby, podlega 
odpowiedzialności karnej na mocy artykułu 191a Kodeksu Karnego. Brzmi on następująco: 
„1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając 
w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej 
osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 2. Ściganie następuje na wniosek 
pokrzywdzonego”. Seksting jest też łamaniem polskich przepisów dotyczących pornografii 
osób nieletnich. Przepisy dotyczą zarówno utrwalania takich materiałów (art. 202 §3 Kodeksu 
Karnego: „Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub 
posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego 
albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się 
zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”), jak i ich posiadania oraz 
przekształcania (art. 202 §4 Kodeksu Karnego: „Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem 
małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. §4a. Kto przechowuje, 
posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, 
prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo 
przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”). Osoby 
małoletnie w prawie polskim to takie, które nie ukończyły 18 lat. W wypadu pornografii 
nieletnich, nie ma znaczenia czy ich roznegliżowane zdjęcia zostały uzyskane za ich zgodną, 
drogą podstępu czy wymuszenia. Każda forma posługiwania się tego typu materiałami jest 



VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów" 
Konsumpcja Internetu 

145 

 

karalna, także jeśli robią to osoby małoletnie. Dlatego ważne jest, aby zgłaszać przypadki 
posługiwania się i rozpowszechniania pornografii małoletnich na policję. Dodatkowo, jeśli 
młoda osoba posiada na swoim telefonie lub komputerze nagie zdjęcia swoich koleżanek czy 
kolegów, według prawa właścicielem sprzętu jest jej rodzic, który może zostać oskarżony o 
posiadanie dziecięcej pornografii. Stąd ważne jest, aby zarówno młodzież, jak i dorośli mieli 
świadomość prawnych konsekwencji wynikających z tego typu zabaw.  
 
Podsumowanie 
 
 Reasumując, problem sekstingu jest coraz powszechniejszym zjawiskiem i może go 
ograniczyć tylko zbiorowa reakcja. Dlatego potrzeba współpracy rodziców, nauczycieli, 
psychologów i policji, aby uświadomić młodzież jak wiele mogą stracić podążając za tą nową 
modą. Trudno jest określić jedną metodę, która by ograniczyła zjawisko sekstingu, jednakże 
można zaproponować kilka działań. Oprócz edukacji w szkole, duża jest rola rodziców, 
którzy opowinni rozmawiać o seksualności ze swoimi dziećmi. Ważna jest nauka szacunku do 
własnego i cudzego ciała, a także budowanie relacji opartej na wzajemnym zaufaniu, aby gdy 
już problem zaistnieje nastolatkowie wiedzieli do kogo mogą zwrócić się o pomoc. Bardzo 
ważne jest również nauczenie młodzieży, że mają prawo odmówić, nawet osobie bliskiej, gdy 
ta prosi je o robienie takich zdjęć. Nauka asertywności, stawiania granic, będzie się 
przekładać na kolejne pojawiające się propozycje dotyczące seksu czy narkotyków, a także 
innych problemów życiowych. Psychologowie wskazują także, że jeśli rodzice i najbliżsi 
będą potwierdzać atrakcyjność dziecka (zarówno fizyczną, jak i intelektualną), to jest 
mniejsza szansa, że będzie ono szukać akceptacji u osób obcych. Oprócz tego w obliczu tak 
poważnych konsekwencji, bardzo istotne jest kontrolowanie przez rodzica telefonu czy 
komputera ich dziecka. 
  
 Mimo tego, iż dla młodych osób Kościół jest coraz mniejszym autorytetem, uważam, 
że potrzebne jest wyraźne stanowisko Kościoła, nie tylko podkreślające grzeszność tego typu 
działań, ale także z troską ostrzegające przed groźnymi konsekwencjami.Wydaje się, że taka 
wypowiedź powinna koncentrować się nie tylko na krytyce ze strony społeczeństwa, ale 
również na niebezpieczeństwie zaniku szacunku do siebie i braku poczucia wartości swojego 
ciała. Dlatego trzeba podkreślać, że autentyczny związek budowany jest na tworzeniu 
prawdziwej więzi, a nie tylko na seksualnych doznaniach [Steczkowska 2014]. 
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3.4. Proces kształtowania się poczucia tożsamości młodzieży a jego 

odzwierciedlenie na katolickich stronach internetowych w Polsce 

mgr-lic. Marcin Kłosowski 

Wydział Teologiczny 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
 
 

Streszczenie: 
 Kościół w ostatnich latach coraz bardziej zwraca uwagę na to, że w dziele wychowania 
młodego człowieka muszą zostać uwzględnione różne aspekty jego rozwoju, w tym aspekty 
psychiczne. W związku z tym potrzebna jest dzisiaj interdyscyplinarna mentalność w 
opracowywaniu i nieustannym monitorowaniu procesu przekazu wiary i wychowania 
chrześcijańskiego kierowanego do młodzieży.  Adolescencja jest istotnym okresem rozwoju 
zarówno fizycznego, psychicznego, jak i duchowego. Wśród licznych zadań, z którymi musi 
zmierzyć się młody człowiek,  jednym z najistotniejszych jest ukształtowanie poczucia 
tożsamości. Formułując swoją tożsamość, młodzież konfrontuje się z wieloma pytaniami. 
Głównym celem niniejszego opracowania było zestawienie dotychczasowej wiedzy 
psychologicznej z zakresu najważniejszego z zadań rozwojowych okresu adolescencji z ich 
odzwierciedleniem na katolickich stronach internetowych. Pierwsza część opracowania to 
przegląd dotychczasowych koncepcji teoretycznych dotyczących procesu kształtowania się 
tożsamości młodzieży, w tym także zagadnienia tożsamości w świecie wirtualnym. Druga 
część związana jest z analizą aktualnie istniejących katolickich stron internetowych w Polsce 
adresowanych do młodych ludzi pod kątem obecności w nich treści związanych z szeroko 
rozumianą tożsamością człowieka. Podjęta po raz pierwszy tego typu analiza wykazała 
zarówno mocne strony,  jak i braki przekazu wirtualnego w wydaniu katolickim. Dogłębne 
przyjrzenie się stronom katolickim adresowanym do młodzieży zaowocowało 
sformułowaniem nie tylko ocen stanu aktualnego, ale i postulatów dotyczących tej sfery 
katechizacji.  
Słowa kluczowe:  
adolescencja, Internet, katolicyzm, tożsamość  
Summary:  
The Catholic Church pays attention to the integral development of adolescents. Upbringing 
and education should consider physical, biological, emotional, mental and spiritual aspects of 
maturation. That’s why we must also become better at being able to study and think in an 
interdisciplinary manner also for religious field. Identity formation is one of the major 
developmental tasks that young people must negotiate. They search answers to difficult 
questions about their self-being, daily life and future. The main purpose of this research paper 
is to collate psychological knowledge about adolescent identity formation and its reflection on 
catholic websites in Poland that are aimed at young people. The first part contains some 
review of the major concepts of the identity formation, also concepts of the identity formation 
on the Internet. The second part focuses on a thorough analysis of frequency identity topics 
and threads on polish catholic websites. This type of analysis has been undertaken for first 
time. The author of the current formulation hopes that it will show both strong and weak 



VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów" 
Konsumpcja Internetu 

148 

 

points of a virtual catholic message to adolescents. It will not only formulate an assessment of 
current situation but also some demands for future use.             
Key words: 
 adolescence, Internet, Catholicism, identity formation  

 
Wprowadzenie 

 Okres adolescencji to czas różnych przemian. W psychologii zwraca się uwagę na 
zmiany związane z rozwojem biologicznym, poznawczym, osobowości, moralnym. 
Ukształtowanie się poczucia tożsamości uznaje się za jedno z najważniejszych zadań 
rozwojowych tego etapu życia. Ma ono przygotować młodego człowieka do okresu 
dorosłości, w którym będzie musiał zmierzyć się z licznymi wyzwaniami osobistymi, 
interpersonalnymi czy zawodowymi.  

 Pojęcie tożsamości używane jest w wielu naukach. Stało się przedmiotem rozważań 
między innymi filozofii, socjologii, teologii i psychologii. Jest to pojęcie bardzo złożone, a 
każda z wymienionych dyscyplin używa nieco innej metodologii do jego opisywania i 
badania. W związku z tym nie możemy mówić o jednej, spójnej definicji tego pojęcia. Samo 
w sobie zawiera elementy w pewien sposób sprzeczne: z jednej strony wiąże się z poczuciem 
ciągłości i spójności, a z drugiej może podlegać rozwojowi i zmianom. Z jednej strony ma za 
zadanie wykształcić w jednostce poczucie odrębności, niepowtarzalnej indywidualności, z 
drugiej ma świadczyć o podobieństwie i poczuciu przynależności. Tożsamość jako przedmiot 
badań psychologii także nie jest zdefiniowana w jeden, powszechnie obowiązujący sposób, a  
różnorodności definicji towarzyszy rozmaitość metod jej badania [Kubacka-Jasiecka, Kuleta 
2008, 15]. Ta pozorna wada jest jednocześnie zaletą. Pojęcie tożsamości oraz proces 
kształtowania się poczucia tożsamości mogą być badane z różnych punktów widzenia i w 
różny sposób. Dzięki temu interdyscyplinarne badania będą mogły przyczynić się do 
wieloaspektowego spojrzenia na to zagadnienie. 

 Dla potrzeb bieżącej refleksji niniejsze opracowanie skupia się na przedstawieniu 
zasadniczych teorii psychologicznych dotyczących tematu kształtowania się poczucia 
tożsamości oraz wybranych zagadnień dotyczących psychologii Internetu – w pierwszej 
części. W drugiej przedstawiona zostaje analiza wybranych stron internetowych w aspekcie 
obecności bądź braku obecności treści związanych z procesem tożsamościowym. 

1. Problem tożsamości w psychologii 

 Psychologiczna refleksja dotycząca zagadnienia tożsamości zbudowana jest przede 
wszystkim na dwóch koncepcjach: Erika Eriksona i Jamesa Marcii. Chociaż są to koncepcje 
liczące już kilkadziesiąt lat, cały czas stanowią punkt odniesienia także dla współczesnych 
badaczy tej tematyki. Pojawiające się od czasu do czasu nowe teorie przyjmujące za 
przedmiot badania zjawisko kształtowania się poczucia tożsamości młodzieży, biorą pod 
uwagę założenia wspomnianych dwóch koncepcji bazowych. Pierwsza z nich, 
psychospołeczna teoria rozwoju „ego” Erika Eriksona dzieli życie człowieka na 8 swoistych 
etapów rozwojowych [Erikson 2012, 42]. Pomiędzy każdym z nich pojawia się kryzys, 
którego właściwe rozwiązanie gwarantuje rozwój człowieka i przejście do następnej fazy. 
Można powiedzieć, że jest to rozwój poprzez mierzenie się z kryzysami, czy używając 
bardziej współczesnej nomenklatury - „zarządzanie kryzysami”. Według Eriksona 
najważniejszym kryzysem okresu adolescencji jest tożsamość vs. pomieszanie ról [Erikson 
2004, 84]. Ten kryzys powiązany jest z 7 płaszczyznami: rozwojem perspektywy czasowej, 
pewnością siebie, wypróbowywaniem ról, przewidywaniem osiągnięć, identyfikacją 
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seksualną, polaryzacją ideologiczną, polaryzacją przywództwa [Erikson 1950, 69]. Na 
wszystkich tych płaszczyznach najważniejszym pytaniem, na które musi znaleźć odpowiedź 
młody człowiek, jest wątpliwość: „kim jestem?”.  

 James Marcia rozbudował koncepcję Eriksona, dzieląc proces zdobywania poczucia 
swojej tożsamości na dwa charakterystyczne etapy. Pierwszym z nich jest eksploracja, która 
jest czasem szukania przez młodego człowieka różnych alternatyw dla siebie, wchodzenia w 
różne role, czasami może objawiać się poprzez bunt [Marcia 1966, 551]. Drugim jest 
zaangażowanie, czyli podjęcie odpowiedzialności za ostatecznie dokonany wybór drogi, którą 
chce się podążać. Z odpowiedniej konstelacji tych dwóch procesów wynika statut tożsamości, 
jaki może charakteryzować człowieka kończącego okres dorastania i rozpoczynającego 
dorosłe życie. Może być to status tożsamości osiągniętej (gdy wystąpiły obydwa procesy: 
eksploracja i zaangażowanie), status tożsamości moratoryjnej (gdy wystąpiła tylko 
eksploracja, bez zobowiązania), status tożsamości nadanej (gdy wystąpiło zobowiązanie, bez 
wcześniejszej eksploracji) oraz status tożsamości rozproszonej (gdy nie mieliśmy do 
czynienia ani z jednym, ani z drugim procesem) [Marcia 1966, 551-558]. Trzeba zaznaczyć, 
że obydwaj badacze zwracali uwagę także na zjawisko „moratorium”, tzn. okresu między 
eksplorowaniem a ostatecznym podjęciem zobowiązania [Erikson 2004, 107]. Współcześnie 
wyczerpująco opisał to zagadnienie Arnett, który określił je jako emerging adulthood - 
wzrastanie w dorosłość [Arnett 2000, 519]. Różnorodne badania wskazują, że aktualnie okres 
ten znacząco się wydłuża. Wiele osób nie potrafi zaangażować się w nic na dłużej, kolejny raz 
zmienia kierunek studiów, pracę, partnera życiowego i plany na przyszłość.   

2. Problem tożsamości w Sieci 

 Psychologia jako nauka wrażliwa na różnego rodzaju uwarunkowania życia 
człowieka, nie może nie dostrzegać wpływu środka szeroko rozumianej komunikacji, jakim 
jest tzw. nowa technologia, w tym komputer i Internet. Psychologiczne konteksty Internetu 
zawierają w sobie takie zagadnienia jak: Internet jako środowisko edukacyjne, problematyka 
usług psychologicznych, obraz własny użytkowników Internetu, zabawy interaktywne, 
nadprodukcja informacji, rola więzi on-line w życiu społecznym człowieka, budowanie 
zaufania w relacjach internetowych, specyfika korzystania z Internetu, wreszcie 
cyberprzemoc i cybermobbing [Szmigielska i in. 2009, 17-24]. Trudno jednoznacznie ustalić, 
opierając się na różnych naukowych badaniach, czy wpływ komunikacji przez Internet zubaża 
jakość kontaktów interpersonalnych czy wręcz odwrotnie – przyczynia się do poprawy 
porozumieniamiędzy ludźmi [Adler i in. 2011, 22]. Internet może stanowić ważny mechanizm 
wytwarzający bliskość psychologiczną w sytuacji braku bliskości fizycznej [Zimbardo 2011, 
557]. Zapewne jednak różnym zaletom związanym z nowoczesnymi mediami towarzyszą 
także zagrożenia. Są nimi zwłaszcza uzależnienia, takie jak socjomania, erotomania 
internetowa lub po prostu uzależnienie od sieci internetowej czy przymus pobierania 
informacji. Psycholodzy obserwują także tworzenie wirtualnego świata jako swoistej 
alternatywy dla świata realnego. Różne formy takiego i podobnego typu uzależnienia można 
nazwać siecioholizmem [Woronowicz 2009, 473]. Uzależnienia te są trudne do rozpoznania, 
diagnozy i leczenia. Niemal niemożliwe wydaje się jednoznaczne stwierdzenie, ile czasu 
spędzanego w Sieci stanowi normę. Warto zauważyć, niejako na marginesie, że nadużywanie 
komputera i spędzanie wielu godzin przez dziecko lub nastolatka przed ekranem, może być 
nie tylko rodzajem uzależnienia od współczesnych technologii informatycznych, ale także 
próbą poradzenia sobie ze skomplikowanym życiem i formą przykrywki dla problemów, 
które z nową technologią nie mają nic wspólnego [Chocholska, Osipczuk 2009, 81].       
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 Zapewne rozwój Internetu oraz możliwości korzystania ze „świata on-line” sprawiają, 
że powstaje także konieczność wyjaśniania coraz to nowych obszarów ludzkiej aktywności, 
tworzenia charakterystycznych teorii, pozwalających na zrozumienie zachowania jednostki w 
specyficznym środowisku Internetu. Dlatego podejmowane są przez badaczy systematyczne 
próby zastępowania klasycznych podejść (takich jak chociażby teoria planowego zachowania) 
nowszymi, ujmującymi zachowanie w specyficznym kontekście nowych technologii. 
Niewątpliwie psychologia już dzisiaj potrzebuje wypracowania zaawansowanych modeli 
teoretycznych dla wyjaśniania zachowań w Sieci [Szmigielska i in. 2012, 17). Chodzi tutaj 
nie tylko o zachowania jednostkowe, ale także o badania z punktu widzenia psychologii 
społecznej. W Internecie mamy bowiem do czynienia ze zjawiskami komunikacji 
internetowej, tworzenia związków internetowych a także kreowania nowych społeczności 
oraz norm społecznych [Nowak, Krejtz 2006, 113].  To wszystko sprawia, że coraz bardziej 
ugruntowanym metodologicznie staje się pojęcie „cyberpsychologii” używane już w 
literaturze anglojęzycznej jako określenie nauki badającej interakcję pomiędzy ludzkim 
umysłem oraz zachowaniem a (między innymi) rzeczywistością wirtualną [Barak, Suler 
2008].   

 Jednym z istotnych zagadnień, jakie powinno podlegać nieustannym refleksjom 
teoretycznym oraz badaniom empirycznym, jest zagadnienie tożsamości w Internecie. W 
związku z narastającym rozwojem technologicznym, w tym zwłaszcza informatycznym, rodzi 
się pytanie, w jaki sposób cybernetyka może wpływać i wpływa na proces kształtowania się 
poczucia tożsamości jej odbiorców. Jest to sprawa istotna z punktu widzenia także naszych 
rozważań, ponieważ z wielu badań wynika, że grupą korzystającą z Internetu najczęściej są 
właśnie nastolatki oraz młodzi dorośli. Najwięcej użytkowników Internetu, podobnie jak w 
przypadku komputerów, znajdziemy w najmłodszej części społeczeństwa,w wieku 16-24 lata. 
Z Internetu zaczyna korzystać także coraz większa liczba dzieci [Szymanek 2013, Kirwil 
2010, Wenzel 2009].    

 Wiele osób może odnieść korzyść z możliwości eksploracji samego siebie, 
stwarzanych przez Internet. Szansa rozszerzania poczucia swojego „ja” i szereg różnego 
rodzaju opcji otwierania się, mogą wpływać pozytywnie na jakość zdrowia i poczucie 
samoakceptacji, ponieważ w realnym życiu niektórzy mogą czuć się zdefiniowani zbyt wąsko 
[Zimbardo i in. 2011, 454]. Na gruncie spotkania tożsamości indywidualnej człowieka i 
cyberprzestrzeni możemy mieć do czynienia z próbami eksperymentowania z tożsamością w 
swoistym internetowym laboratorium [Wallace 2001, 25]. Wydaje się, że takie 
eksperymentowanie charakterystyczne jest zwłaszcza dla okresu wczesnej adolescencji, bez 
większych różnic w zakresie płci [Valkenburg i in.  2005, 383]. Nie chodzi tu tylko o 
internetową zamianę ról, podszywanie się pod cudzą tożsamość albo tworzenie alternatywnej, 
ale także o ujawnianie takich aspektów własnego Ja, które często są skrywane w realnym 
życiu [Zając i in. 2007, 191]. W rzeczywistości internetowej, podobnie jak w realnej, ludzie 
dokonują autoprezentacji – możemy więc mówić o kształtowaniu się „elektronicznego ja” 
[Miller, Arnold 2003, 73]. Dla części użytkowników wirtualny świat może stać się pułapką, 
kiedy nadmiernie zaabsorbują się sobą i wyimaginowaną publicznością, zwłaszcza tworząc 
strony domowe, blogi i konta społecznościowe. Może to być zwłaszcza duże zagrożenie dla 
dorastających nastolatków, którzy bywają przewrażliwieni na punkcie tego, co myślą i mówią 
o nich inni.  

 Procesy zachodzące w przestrzeni cybernetyki mogą mieć wpływ nie tylko na 
kształtowanie się tożsamości indywidualnej. Mamy przecież do czynienia z licznymi 
społecznościami internetowymi. W ten sposób nowe media mogą stać się pośrednikiem 
uspołeczniania i przyczyniać się do tworzenia tożsamości społecznej [Subrahmanyam 2009, 
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Arnett, 1995, 519]. Warto zauważyć, że każde z opisywanych zjawisk może mieć zarówno 
wydźwięk pozytywny, jak i negatywny. Zależy to z jednej strony od właściwości 
indywidualnych jednostki (takich jak: cechy osobowości, charakteru, umiejscowienie 
kontroli, potrzeba aprobaty społecznej, obraz siebie, problemy psychologiczne), z drugiej od 
intencji twórców poszczególnych stron i portali oraz swoistych interakcji, jakie zachodzą na 
linii interpersonalnej komunikacji w świecie wirtualnym. Jest to zagadnienie, którego 
omówienie wymagałoby osobnego opracowania. 

3. Problem tożsamości na katolickich stronach internetowych 

 Biorąc pod uwagę fakt, że proces kształtowania się tożsamości jest uważany w 
psychologii za jeden z podstawowych procesów rozwojowych okresu adolescencji oraz fakt, 
że wielu młodych ludzi w naszym kraju pozostaje odbiorcami Internetu, należy zastanowić 
się, czy kościół katolicki w Polsce uwzględnił oba te fakty poprzez swoją obecność w 
wirtualnym świecie. Powstaje pytanie, czy na stronach internetowych dedykowanych 
młodzieży, a tworzonych przez środowisko katolickie, znalazły się treści o tematyce 
związanej z tożsamością młodego człowieka. 

 Na wstępie należy zaznaczyć, że wciąż mamy do czynienia z ubogą ofertą kościelnych 
stron internetowych kierowanych do młodzieży. Ubóstwo to polega nie tylko na znikomej 
liczbie takich stron, ale także na słabszej ich jakości w stosunku do innych ofert kierowanych 
do młodzieży w Internecie. Tymczasem nowe media powinny stać się istotnym kanałem 
nowej ewangelizacji i katechizacji.  

 Jednym z największych katolickich portali dedykowanych młodzieży jest apostol.pl – 
portal młodzieży katolickiej. Znajdziemy w nim m.in. modlitwy, rozważania, opowiadania, 
poezję, wideo religijne, a nawet humor. Niestety nie znajdziemy w nim żadnych treści 
dotyczących stricte procesu kształtowania się tożsamości młodego człowieka. Jedyne 
artykuły związane z pojęciem „tożsamość”, to teksty o tematyce religijnej, np. dotyczące 
tożsamości Jezusa Chrystusa, oraz pojedyncze teksty związane z bieżącymi wydarzeniami, 
które tylko przy okazji dotykają tematu tożsamości. 

 Kolejną internetową propozycją jest portal bosko.pl. Jest to portal młodzieżowy 
rodziny salezjańskiej, związany z Towarzystwem św. Franciszka Salezego. Portal wydaje się 
mieć znacznie nowocześniejszą szatę graficzną od apostol.pl. Znajdziemy w nim także więcej 
treści dotyczących codziennego życia młodego człowieka i jego problemów. Chociaż, co 
zrozumiałe, dominują treści o tematyce czysto religijnej, to jednak w zakładce „Życie” 
umieszczone zostały podrozdziały: „poradnik”, „praca nad sobą”, „styl życia”, „ona-on”. 
Mieszczą się w nich różne artykuły dotyczące uczuć, związków, przyjaźni, stereotypów, 
nauki, stresu, muzyki i wielu innych zagadnień odpowiadających profilowi rozwojowemu 
młodego człowieka. Na portalu umieszczonych zostało co najmniej kilka opracowań 
związanych z tematyką tożsamości. Jest to między innymi artykuł Stefana Sękowskiego na 
temat tożsamości żydowskiej [Sękowski 2012], rozmowa z Konradem Kruczkowskim na 
temat męskiej tożsamości we współczesnym świecie [Radzyński 2014], tekst Małgorzaty 
Janiec poruszający problem tożsamości osób konsekrowanych [Janiec2013] oraz rozważanie 
Dominika Górnego na temat tego, jak odkrywać tożsamość w kontakcie ze sztuką [Górny 
2007].   

 Na stronie internetowej ichtis.info, która stanowi bardzo ciekawą, chrześcijańską 
propozycję skierowaną do młodych ludzi, znajdziemy przykłady zaangażowania się w różne 
inicjatywy, grupy i ruchy adresowane do młodzieży. W ten sposób portal, założony przez 
Archidiecezję Szczecińsko-Kamieńską, może pomóc adolescentom w procesie formowania 
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tożsamości społecznej. Taką pomocą może być także portal nasza-wiara.pl. Wzorowany na 
innych portalach społecznościowych, stanowi dobrą bazę do tworzenia relacji z innymi 
ludźmi o podobnych poglądach i sposobie widzenia świata. W tym sensie może być także 
punktem orientacyjnym dla młodego człowieka w procesie formowania się jego tożsamości, 
której trzonem jest zespół osobistych przekonań.   

 Wartą zauważenia stroną jest wreszcie wiara.pl. Nie jest to portal kierowany w sposób 
szczególny do młodzieży, ale znajdziemy na nim kilka ciekawych dyskusji (np. na forum) 
dotyczących pytania „kim jestem”. Oprócz tekstów dotykającycj chrześcijańskiej tożsamości 
we współczesnym świecie, znajdziemy tam artykuł Jolanty Miluskiej dotyczący tożsamości 
negatywnej [Miluska 2012]. 

4. Zakończenie 
Proces formowania się tożsamości jest jednym z najważniejszych zadań rozwojowych 

związanych z okresem adolescencji. Zdecydowany niedosyt pozostawiają w tym zakresie 
katolickie strony internetowe adresowane do młodzieży. Stosunkowo rzadko podejmują one 
problematykę problemów związanych z kształtowaniem tożsamości. Tymczasem można się 
spodziewać, że wielu młodych ludzi właśnie w Internecie będzie szukało odpowiedzi na dużą 
część nurtujących pytań. Wydaje się, że uzasadnienie zyskuje postulat, aby twórcy 
chrześcijańskich portali częściejbrali  pod uwagę to, z jakimi problemami borykają się dzisiaj 
młodzi ludzie i częściej podejmowali „trudne tematy” w ramach wirtualnego przekazu. 
Wobec ludzi wkraczających w dorosłość, Kościół powinien stawać się bezpiecznym 
miejscem stawiania trudnych pytań. Pozostając autorytetem i doradcą, może być jednocześnie 
konsultantem i partnerem. Internet wydaje się tutaj ciągle nie w pełni wykorzystaną szansą 
kościoła katolickiego w tym zakresie.      
 Należy więc stwierdzić, że ciągły monitoring różnych form katechetycznego przekazu 
kierowanego do młodzieży, w tym zwłaszcza stron internetowych, może przyczynić się do 
aktualizowania przekazu wiary dostosowanego do potrzeb i obecnych problemów młodych 
ludzi. Współpraca między psychologią a teologią w tym zakresie, może służyć jako pomoc w 
przejściu niełatwego procesu określenia swojej tożsamości, z jakim musi zmierzyć się młody 
człowiek. 
 
* Powyższe opracowanie jest częścią projektu badawczego finansowanego z dotacji na 
działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z 
nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich. 
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Streszczenie:  
Rosnące znaczenie Internetu w życiu codziennym coraz częściej skłania przedstawicieli nauk 
społecznych do podejmowania zagadnienia „media multiaskingu”. Prezentowana przez 
użytkowników Internetu wielozadaniowość, generuje ciągłe pytania o skutki poznawcze i 
społeczne tego zjawiska oraz o narzędzia badawcze, które pozwolą je zdefiniować. W 
związku z tym, w pierwszej części artykułu, opisane zostało psychologiczne spojrzenie na 
wielozadaniowość, skupiające się szczególnie na procesach poznawczych zachodzących 
wskutek multitaskingu. Druga część artykułu zawiera natomiast socjologiczną refleksję, w 
której wielozadaniowość definiowana jest jako rezultat społecznego przyspieszenia. Co 
więcej, zaprezentowane zostały najnowsze dane empiryczne oraz zaproponowane rozwiązania 
empiryczne, które pozwalają na uchwycenie tego zjawiska. 
Słowa kluczowe: 
multitasking, wielozadaniowość,  nowe media, Internet, teoria społecznego przyspieszenia, 
ponowoczesność 
Summary:  
The growing importance of the Internet in everyday life leads more and more social scientists 
to take the “media multitasking” issue. Multitasking of the Internet users generates questions 
about the cognitive and social consequences of this phenomenon and the research tools that 
will allow to define them. Therefore, in the first part of this article we described the 
psychological perspective of multitasking phenomenon, in particular focusing on the 
cognitive process connected with multitasking. The second part of this text includes 
sociological reflection where multitasking is defined as result of social acceleration. What is 
more, we presented new data concerning multitasking and proposed empirical solutions, 
which enable us in grasping this phenomenon. 
Key words: 
multitasking, new media, Internet, theory of social acceleration, postmodernity 
 

Wprowadzenie 

 Współcześnie relacje międzyludzkie, kontakty biznesowe, praca zarobkowa oraz 
hobby coraz częściej przenoszą się do świata internetowego. Prawie każdemu znane jest 
jednoczesne rozmawianie przez internetowy komunikator, śledzenie skrzynki mailowej            
i czytanie artykułów bądź internetowych forów. Wielozadaniowość w trybie on-line staje się 
znakiem naszych czasów, a zjawisko tzw. „media multitaskingu” budzi coraz większe 
zainteresowanie badaczy, w szczególności zajmujących się najnowszymi zjawiskami 
psychologów i socjologów. Czy medialna wielozadaniowość poprawia funkcjonowanie 
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poznawcze, a może sprawia, że gorzej wykonujemy zadania wymagające od nas koncentracji 
i zapamiętywania danych? Jak angażowanie się w wiele zadań w świecie internetowym 
wpływa na relacje społeczne? W jaki sposób zdefiniować zjawisko multitaskingu?                
Jak sprawdzić osobowościowe „zamiłowanie” do wielozadaniowości? Na te i więcej pytań 
postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule. Tekst jest próbą integracji obu tych 
perspektyw w celu jak najlepszego uchwycenia istoty internetowego multitaskingu. 
Postaramy się pokazać zarówno złe, jak i dobre strony angażowania się w wiele działań           
w jednym czasie. Prezentowany artykuł jest jedną z nielicznych w Polsce                                   
prób uchwycenia zjawiska internetowej wielozadaniowości. 
 
1. Medialna wielozadaniowość – istota 

 Termin „multitasking” był pierwotnie stosowany w zupełnie innym obszarze niż 
psychologia i socjologia – w informatyce. W naukach informatycznych multitasking odnosi 
się do pracy komputera i jest cechą systemu operacyjnego [The University of North Carolina, 
2015]. Równoczesność wykonywanych zadań jest jednak pozorna. Istnieje tzw. „planista” 
(zwany też „dyspozytorem”, ang. scheduler), który steruje pracą procesora, przydzielając mu 
kolejne zadania do wykonania. Tylko jedno zadanie może być w danym momencie aktywne, 
ale zadania są rotowane wiele razy w ciągu każdej sekundy. Psycholodzy poznawczy, bardzo 
często posługujący się metaforą komputera, odnieśli termin „multitasking” do 
funkcjonowania poznawczego dzisiejszego człowieka. Tutaj systemem operacyjnym jest 
nasza pamięć, a planistą uwaga. 

 Psychologiczne teorie uwagi są bardzo często związane z przełączaniem                        
uwagi i wydajnością tego procesu, a podzielność uwagi, obok selektywności, czujności                        
i przeszukiwania pola percepcyjnego, uznawana jest za najważniejszą funkcję naszej uwagi 
[Nęcka, Orzechowski, Szymura 2006, 183]. Podzielność uwagi to zdolność człowieka do 
koncentrowania się na dwóch lub więcej aktywnościach, rzeczach, źródłach stymulacji. 
Termin „multitasking” uległ jednak zróżnicowaniu. Klasyczny multitasking dotyczy 
angażowania się w wiele aktywności w jednym czasie, bez względu na charakter tych 
aktywności. Multitasking medialnyobejmuje jedynie aktywności związane z mediami. 
Dotyczy jednoczesnego użytkowania dwóch lub więcej mediów, takich jak: Internet, 
komórka, tablet, albo też korzystania z jednego z nich, tyle że z wielu dostępnych w danym 
medium możliwości (np. rozmowa na Facebook’u i jednoczesne słuchanie muzyki on-line). 
Równoczesne korzystanie z wielu mediów stało się powszechnym zjawiskiem, zwłaszcza 
wśród ludzi młodych [Roberts, Foehr, Rideout 2005, 2] 

 

2. Ograniczenia wielozadaniowości – ujęcia teoretyczne i empiryczne 

 Najbardziej znaną teorią pokazującą ograniczenia podzielności naszej uwagi jest teoria 
ograniczonych zasobów mentalnych Kahnemana [Maruszewski 2001]. Według tego autora, 
istnieje pewna ogólna pula zasobów mentalnych (zwana też energią), które muszą ulegać 
podziałowi, gdy wykonujemy dwa lub więcej zadań jednocześnie. Jeśli wykonywane 
czynności są bardzo obciążające, pochłaniają wiele energii mentalnej. Może to prowadzić do 
tego, że pula zasobów będzie zbyt mała, aby dobrze radzić sobie z dwoma zadaniami. 
Dotyczy to zwłaszcza czynności kontrolowanych (versus automatycznych), które są 
niezautomatyzowane, trudne, nowe, jeszcze niewyćwiczone i dlatego korzystają z większej 
puli naszej uwagi. Jeśli obie czynności są automatyczne, Kahneman twierdzi [Maruszewski, 
2001, 99], że ich jednoczesne wykonywanie nie sprawia nam problemu. Gordon Allport                      
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w podobny sposób opisuje uwagę [Nęcka, Orzechowski, Szymura 2006, 185]. Wykonywane 
jednocześnie czynności angażujące ten sam moduł przetwarzania (np. słuchanie radia              
i jednoczesne słuchanie przyjaciela, z którym rozmawiamy przez telefon) spowalniają się 
wzajemnie, co dotyczy zwłaszcza czynności kontrolowanych. 

 Teoria psychologicznego okresu refrakcji mówi o tym, że jeśli wykonujemy więcej niż 
jedną czynność w jednym czasie, oczywistym jest, że wykonywane czynności będą się 
wzajemnie spowalniać, nawet jeśli są automatyczne [Pashler 1994, 220]. Według tej teorii, 
oprócz czasu potrzebnego na wykonanie określonych czynności, nasza uwaga potrzebuje 
jeszcze czasu na przełączanie się między nimi. Ogólny czas wykonania to nie tylko czas 
wykonywania dwóch lub więcej czynności, ale też dodatkowy, często niezauważalny,  
potrzebny na czynność przerzucania. Odpowiedź na drugi bodziec jest znacznie spowolniona, 
ponieważ pierwszy bodziec jest wciąż przetwarzany. 

 Koncepcją, która najbardziej radykalnie ocenia możliwość wykonywania 
jednoczesnych zadań jest popularna w psychologii poznawczej teoria „szyjki od butelki” 
[ang. the bottleneck theory of attention; zwana też „teorią wąskiego gardła”; np. Broadbent, 
1958]. W myśl tej teorii, człowiek może przetwarzać informacje tylko z jednego źródła                   
w jednym czasie. Kształt modelu jest podobny do litery „Y”. Ramiona litery symbolizują dwa 
źródła informacji, a szyjka filtr, przez który może przedostać się do naszej świadomości              
(i tym samym być możliwa do przetwarzania w pamięci roboczej) informacja tylko z jednego 
z nich. 

 Podsumowując zaprezentowane powyżej teorie można stwierdzić, że nie jest możliwe 
wykonywanie więcej niż jednej czynności bez równoczesnego spowolnienia działania albo 
obniżenia jego efektywności. Z większości z nich wysnuć można również wniosek,                   
że wykonywanie dwóch lub więcej z czynności w jednym momencie nie jest w ogóle 
możliwe. Dostępne jest natomiast ich naprzemienne wykonywanie. Być może więc lepszym 
niż wielozadaniowość terminem byłby termin „uwaga trwale podzielona / częściowa”? 
Według pioniera media multitaskingu, Lindy Stone, wielozadaniowość sprawia, że owszem, 
możemy korzystać z wielu mediów w jednym czasie, z tym, że żadna z czynności, które 
dzięki nim wykonujemy, nie jest wykonywana dogłębnie. Szybko rozwijająca się technologia 
sprzyja wielozadaniowości. Zamiast TV, drukarki, radia, korzystamy z wielu nowych 
urządzeń, takich jak: komputery, Internet, gry wideo, laptopy, tablety, palmtopy. Dzieci                           
i nastolatki łączą różne rodzaje mediów i w ten sposób trwale „dzielą” swoją uwagę. 
Psychiatra Steven Johnson w ten sposób opisuje tę aktywność człowieka: „Wielozadaniowość 
jest mistyczną aktywnością. Ludzie wierzą, że mogą wykonać dwa albo więcej zadań w tym 
samym czasie, tak samo efektywnie, jak jedno” [Johnson 2005, 61]. 

 Współcześnie dominującym nurtem w badaniach nad multitaskingiem są badania 
dotyczące medialnej odmiany wielozadaniowości i wydajności aparatu poznawczego 
człowieka coraz częściej angażującego się w wiele różnych działań związanych z mediami. 
Spora część badań dotyczy multitaskingu on-line i uczenia się. Richard Mayer i Roxana 
Moreno dowiedli, że uczenie się nowych informacji jest znacznie utrudnione, a nawet 
niemożliwe, przy zaangażowaniu w kilka zadań w Internecie jednocześnie [Mayer, Moreno 
2003, 45]. Reynol Junco i Shelia Cotton wykazali natomiast, że studenci, którzy raportowali 
angażowanie się w wiele działań w Internecie jednocześnie, mieli gorsze wyniki akademickie 
niż studenci, którzy tego nie robili [Junco, Cotton 2010, 370]. Nowsze badania tych samych 
autorów pokazują, że częstotliwość korzystania z Facebook’a oraz pisania wiadomości on-
line (np. podczas korzystania z komunikatorów typu Gadu Gadu) korelują negatywnie z 
ocenami ze studiów [Junco, Cotton 2012, 511]. Co ciekawe, dowiedziono, że takie 
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aktywności internetowe, jak na przykład wysyłanie e-maili i przeglądanie stron 
internetowych, nie wiązały się negatywnie z pogorszeniem ocen studenckich. Co więcej, 
wyniki badań konsekwentnie pokazują, że studenci, którzy w trakcie zajęć korzystają z 
laptopów (versus studenci zaangażowani jedynie w słuchanie nauczyciela) mają gorsze oceny 
na uczelni [Hembrooke, Gay 2003, 46; Martin 2011, 326]. 

 Inni badacze dowiedli, że media multitasking może mieć o wiele bardziej negatywne 
skutki niż pogorszenie procesu uczenia się i obniżenie osiągnięć akademickich. W jednym            
z badań dowiedziono, że prawdopodobieństwo wypadku samochodowego rośnie                     
aż czterokrotnie, kiedy kierowca rozmawia podczas jazdy przez telefon komórkowy                 
[Schacter, Gilbert, Wegner 2009, 132]. W innym badaniu porównano czasy reakcji 
doświadczonych kierowców podczas wykonywania różnych zadań związanych                            
z prowadzeniem samochodu. Stwierdzono, że badani reagowali wolniej na światła 
hamowania i mniej zwracali uwagę na znaki drogowe, kiedy rozmawiali przez telefon 
komórkowy, niż kiedy wykonywali inne, niż rozmowa telefoniczna, zadania podczas jazdy 
[Schacter, Gilbert, Wegner 2009, 132]. Inne badania wykazały, że kierowcy rozmawiający 
przez telefony komórkowe byli częściej uczestnikami drogowych kolizji oraz hamowali 
wolniej niż kierowcy, którzy byli nietrzeźwi [Strayer, Drews, Crouch 2006, 381]. Dlaczego 
rozmowa przez telefon tak bardzo nam przeszkadza w skupieniu uwagi na drodze? W 
przypadku rozmowy telefonicznej, co chwilę musimy odwracać           swoją uwagę od drogi, 
w celu sformułowania odpowiedzi. Słuchanie i mówienie,                      a także baczne 
śledzenie drogi rozprasza mózg i zwiększa prawdopodobieństwo wypadków. 
 
3.  Zmiana perspektywy 

 Z drugiej strony, dokumentuje się pozytywny wpływ zaangażowania w wiele 
medialnych aktywności w jednym czasie. Ira Bernstein twierdzi, że możliwe jest 
wykonywanie dwóch czynności jednocześnie, bez ponoszenia kosztów dla efektywności 
[Nęcka, Orzechowski, Szymura 2006, 210]. Z kolei John Duncan w swojej teorii uwagi 
ukierunkowanej na obiekt stwierdza, że efektywność naszego aparatu poznawczego nie musi 
ulec pogorszeniu, jeśli wykonując kilka zadań jednocześnie, kierujemy swoją uwagę wciąż na 
jeden obiekt [Nęcka, Orzechowski, Szymura 2006, 210]. W myśl tej teorii, skierowanie uwagi 
na komputer (np. jednoczesne pisanie maili i rozmawianie przez komunikator internetowy) 
nie pogorszyłoby wykonania żadnej z tych czynności. 

 W multitasking angażuje się najchętniej młode pokolenie, w szczególności studenci. 
Badania pokazują, że korzystanie z multimedialnych technik multitaskingu podczas zajęć 
akademickich może wspomóc proces uczenia się wtedy, kiedy to zaangażowanie przyjmuje 
formę wzbogacającą proces nauczania (np. praca z tabletem lub laptopem na zajęciach w celu 
integracji nowych danych na dany temat), a nie kiedy, poprzez swoją formę (np. korzystanie z 
Facebook’a podczas zajęć), przeszkadza w skupieniu się na słowach wykładowcy [Kay, 
Lauricella 2011, 361]. Jest to tzw. „on-task multitasking”, związany z zadaniami 
wykonywanymi spójnie z procesem uczenia się. Studenci korzystają z technologii w wielu 
różnych celach, w tym: sporządzają notatki na laptopie, przeszukują zasoby Internetu aby 
odnaleźć literaturę na zajęcia, oglądają wideo-konferencje, tworzą i przeglądają arkusze 
kalkulacyjne i slajdy z programu PowerPoint, wykonują testy on-line, piszą SMS-y do 
znajomych dotyczące materiałów z kursu [Hammer i in. 2010, 293]. Poza klasą, uczniowie i 
studenci często korzystają z wielu różnych multimedialnych źródeł komunikacji (np. Skype, 
GG), aby koordynować pracę grupy, gromadzić różne pliki i zadania domowe na wspólnych 
multimedialnych dyskach (np. DropBox) i tworzą grupy wsparcia lub fora, które są jedną z 
form poprawy ich motywacji do nauki [Timmis 2012, 3]. 
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 Największe korzyści z multitaskingu osiągają jednak uczniowie współczesnych szkół 
podstawowych, gimnazjów i liceów. W dużej mierze dlatego, że na tym etapie nauki 
technologia jest zazwyczaj zintegrowana z kursem, a nauczyciele zapewniają niezbędną 
strukturę i nadzór merytoryczny nad procesem e-learningu. Takie warunki pozwalają uczniom 
przetwarzać informacje głębiej, stosować poznane informacje w nowych kontekstach, a także 
poprawić stosunki z rówieśnikami z klasy szkolnej [Lowerison i in. 2006, 467]. 

 Najbardziej jaskrawym przykładem pozytywnego wpływu zaangażowania w kilka 
czynności o charakterze media multitaskingu jest eksperyment podłużny wykonany przez 
badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Stanach Zjednoczonych [Anguera i in. 2013, 97], 
tym razem na grupie osób starszych. Naukowcy byli bardzo zainteresowani procesem 
starzenia się organizmu oraz czynnikami, które mogłyby przeciwdziałać degradującemu 
poznawczo upływowi czasu. Postanowili więc „trenować” zasoby poznawcze osób starszych 
poprzez codzienne angażowanie ich w grę komputerową wymagającą multitaskingu. Swój 
projekt badawczy nazwali „NeuroRacer” (od nazwy gry). NeuroRacer był dość prostą grą 
polegającą na kierowaniu samochodem. Jedno z wykonywanych w grze zadań polegało na 
używaniu joysticka w celu poruszania się na krętej drodze. Drugim zadaniem było 
reagowanie na pojawiający się co jakiś czas znak w postaci zielonego okręgu, po zobaczeniu 
którego badani mieli kliknąć w ustalonym miejscu na ekranie monitora. W projekcie wzięło 
udział 46 zdrowych osób w wieku od 60 do 85 lat. Uczestnicy grali w NeuroRacer przez 
jeden miesiąc, trzy razy w tygodniu, przez jedną godzinę. Podczas gry naukowcy badali 
aktywność mózgu uczestników za pomocą Elektroencefalografii (EEG). Wyniki badania 
pokazują, że po miesiącu treningu aktywność mózgu osób badanych się znacząco poprawiła – 
po szkoleniu z wielozadaniowości badani mieli zredukowane deficyty neuronalne związane z 
wiekiem (m.in. zaobserwowano zwiększoną moc fal theta w okolicach linii środkowej 
mózgu). Badani wykazywali również postępy w sprawności pamięci roboczej oraz 
koncentracji uwagi. Co ciekawe, zdolności te były u badanych w wieku 60-85 lat na poziomie 
zdolności 20-letnich osób z grupy kontrolnej, które nie były poddane podobnemu treningowi  
i utrzymywały się przez okres sześciu miesięcy od treningu. Badanie to pokazuje,                       
że multitasking może być potężnym narzędziem poprawy funkcji poznawczych człowieka. 
Pojawia się pytanie, czy każdy z nas mógłby przekształcić się w efektywnego „multitaskera”? 
Na to pytanie trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi.  

4. Multitasking w socjologii 

 W przeciwieństwie do przedstawicieli kognitywistki czy psychologii, socjologowie 
nie traktują multitaskingu jako tak istotnej kategorii pojęciowej. Wielozadaniowość jawi się 
jako koncept bardziej jednostkowy niż społeczny. Podkreślając rosnące znaczenie 
indywidualizmu jednostki, coraz częściej jednak wymienia się w literaturze socjologicznej 
termin „wielozadaniowości”. Nierzadko termin ten kryje się pod zjawiskiem „kompresji 
czasu” (czasami te dwa słowa są stosowane jako synonimy), które odnosi się do aktualnych 
przemian temporalnych, zwłaszcza zachodzących pod wpływem technologii nowych mediów. 
Kompresja temporalna polega na ściśnięciu, redukcji czasu do tego, co teraźniejsze,                    
do „tu i teraz”, a tym samym objawia się w chęci maksymalnego wykorzystania przez 
jednostkę dostępnych zasobów czasu [Barney 2008, 76]. Zarówno pojęcie 
„wielozadaniowości”, jak i pojęcie „kompresji czasu” staje się zatem niezmiernie użyteczne 
do opisu przemian zachodzących w społeczeństwach ponowoczesnych, w szczególności w 
obszarze społecznego postrzeganiu czasu [Adam 2010, 145; Sztompka 2005, 208]. 
Przyjmując perspektywę socjologiczną, wielozadaniowość należy postrzegać jako atrybut 
współczesnej jednostki, umożliwiający jej odnalezienie się w mobilnej, płynnej 
nowoczesności, o której pisał Bauman [Bauman 2006, 173]. Wielość zmieniających się 
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bodźców, informacji, oczekiwań wobec teraźniejszego człowieka, niejako wymusza na nim 
coraz bardziej zaawansowane szeregowanie otrzymywanych wiadomości oraz coraz szybsze 
działanie w chwiejnej rzeczywistości. Umiejętność wykonywania różnych czynności w 
jednym czasie, czy przyswajania informacji z różnorodnych źródeł, staje się swoistym 
wyznacznikiem efektywności człowieka, w głównej mierze w społeczeństwach 
kapitalistycznych, gdzie „czas to pieniądz” [Lakoff, Johnson 2010, 34], a dążenie do 
zaoszczędzenia jak największych zasobów czasowych staje się celem samym w sobie. 
Elżbieta Tarkowska podkreśla, że obecnie „czas odgrywa rolę nieznaną wcześniej w 
dziejach” [Tarkowska 2010, 107], a obsesja na punkcie czasu i wydajności człowieka zatacza 
coraz szersze kręgi[Eriksen 2003, 11]. Jest ona uwarunkowana kilkoma procesami, jednak 
spośród nich najczęściej wskazuje się na: ujednolicające czynniki globalizacyjne, nowe 
rozwiązania technologiczne, w tym głównie ciągły rozwój Internetu oraz konsumpcjonizm. 
Doszukując się źródeł takiego podejścia do czasu oraz permanentnie związanej z nim 
wielozadaniowości, należy odwołać się również do koncepcji społecznego przyspieszenia                                    
[Rosa 2013, 71; Bertman 1998, 123], która wydaje się być w tym kontekście odpowiednią 
ramą interpretacyjną. 

 Teoretycy, którzy wskazują na przyspieszenie tempa życia, w szczególności                       
w Europie Zachodniej, łączą zjawisko multitaskingu z „fragmentacją jednostkowej 
świadomości czasu” [Naisbitt 2003, 13; Rosa 2013, 71 - 79]. Rozproszenie świadomości 
temporalnej polega na tym, że przeciętny czas, który człowiek poświęca na wykonanie jednej 
czynności, jest coraz krótszy ze względu na wielość czynników rozpraszających.  
Mowa tu o dzwoniących telefonach, przychodzących mailach, interesujących stronach 
internetowych. Hartmut Rosa dodaje, że równie często, oprócz bodźców zewnętrznych, 
pojawiają się elementy dekoncentrujące pochodzące od nas samych [Rosa 2013, 132]. 
Wchodzimy w coraz więcej ról społecznych, albo role te są coraz bardziej złożone,                  
a co za tym idzie, rośnie ilość obowiązków, które należy spełnić. Coraz częściej zdarzają się 
sytuacje, gdy przypominamy sobie, że musimy coś jeszcze zrobić albo wrócić do innej 
czynności. Stąd też pojawia się spiętrzenie wielu zadań w jednym czasie. Wprawdzie 
standaryzacja czasu w postaci sekund, minut, godzin, miesięcy, umożliwia nam 
uporządkowanie zadań w określonej kolejności, jednak ze względu na dużą ilość czynników, 
które rozpraszają naszą uwagę, nierzadko zadania są realizowane w kilku etapach, niejako     
„na raty” oraz według zupełnie innej kolejności. 

 Jak zauważa Reading, korzystanie z nowych technologii „doprowadza do załamania 
czasowego porządku rzeczy” [Reading 2012, 144]. Spowodowane jest to faktem, że nowe 
media umożliwiają nam wykonywanie kilku czynności na raz np. w tym samym czasie 
możemy czytać stronę internetową, pisać wiadomość mailową, przeglądać zdjęcia                   
na komputerze. Teoretyczne rozważania znajdują potwierdzenie w empirii. Badania 
przeprowadzone przez Ofcom wśród Brytyjczyków pokazują, że wielozadaniowość w 
nowych mediach to 20% całkowitego czasu użytkowania mediów [Bauman 2012, 1]. 
Przełączanie się pomiędzy poszczególnymi zakładkami w przeglądarce internetowej staje się 
symbolem nie tylko medialnego multitaskingu, ale również fizycznej wielozadaniowości. 
Wszechstronność technologii nowych mediów, z których korzysta jednostka, umacnia jej 
tendencję do bycia wielozadaniowym, co nieodłącznie wiąże się z procesami czasowo-
przestrzennej kompresji, o których już wspomniano [Bauman 2012, 1].Kompresja czasu, 
która jest efektem m.in. rozwoju Internetu, oznacza jego kurczenie się, a towarzyszą jej 
odczucia nieustannego „głodu” czasu czy braku czasu. W związku z tym, ponowoczesny 
człowiek w kurczącym się czasie chce zrobić jak najwięcej rzeczy, a także wykorzystać 
każdą, tak szybko uciekającą sekundę życia. Rosa upatruje przyczyny tego stanu rzeczy          
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w regule konkurencji, która objawia się nie tylko na poziomie makrospołecznym, ale również 
w obszarze życia codziennego [Kaczmarek, Szlendak 2010, 242].Chcemy być coraz lepsi, 
wydajniejsi, efektywniejsi, nie tylko na rynku pracy, ale też w życiu prywatnym. Poza tym, 
permanentne przyspieszenie technologiczne, które także jest napędzane przez wymóg 
konkurencyjności, generuje takie same oczekiwania przyspieszenia tempa życia wobec 
jednostki. Wiesław Sztumski podkreśla, że ludzie zaczynają zamieniać się w „istoty 
maszynopodobne”, które potrafią robić wiele rzeczy na raz, jednak zazwyczaj są to czynności 
rutynowe, nieuwzględniające czynników podmiotowej decyzji [Sztumski 2009, 5]. John 
Naisbitt nazywa logikę działania teraźniejszego człowieka stylem „high tech”, który można 
najlepiej zobrazować za pomocą takich terminów jak: szybkość, wielozadaniowość, terminy 
(ang. deadlines), brak czasu [Naisbitt 2003, 14]. 

 Wbrew temu, że pojęcie wielozadaniowości pojawia się w licznych pozycjach 
literatury, nie jest ono przyjmowane na gruncie nauk społecznych jednogłośnie. Robinson i 
Godbey wskazują na zjawisko pogłębiania się czasu (ang. time deepening), obejmujące 
różnorodne techniki równoczesnego wykonywania odmiennych aktywności w taki sposób, 
aby nie trzeba było z żadnej rezygnować [Robinson, Godbey 1999, 39]. Ich zdaniem, 
możliwość pogłębienia dostępnego jednostce czasu to przede wszystkim zasługa nowych 
technologii, które pozwalają zaoszczędzić czas, nie absorbując aż tak dużej części ludzkiej 
uwagi. Doskonałą ilustracją może być fakt, że kiedyś, aby zatelefonować, trzeba było wybrać 
się do budki telefonicznej. Z czasem pojawiły się w domach telefony stacjonarne, na których 
trzeba było wykręcać numer osoby, z którą się chcieliśmy skontaktować, teraz wystarczy już 
jeden przycisk lub jeden dotyk (w przypadku smartfonów), aby się dodzwonić. 
Telefonowanie jest zatem zdecydowanie prostsze i nie wymaga aż takiego zaangażowania jak 
kiedyś. Dorota Mroczkowska zauważa jednak, że nie należy mówić o multitaskingu tylko w 
odniesieniu do komputerów, laptopów, tabletów, smartfonów, lecz należy zwrócić uwagę na 
przedmioty życia codziennego, które umożliwiają nam codzienną wielozadaniowość, takie 
jak: kuchenki mikrofalowe, pralki, telewizory [Mroczkowska 2005, 120 - 121]. Wszystkie te 
przedmioty uwalniają dodatkowe zasoby wolnego czasu, które możemy wykorzystać na 
użytkowanie nowych mediów. Warto również dodać,  iż zaplecze technologiczne, którym 
dysponuje jednostka oraz zautomatyzoawnie wykonywania większości zadań, budzi duże 
wątpliwości odnośnie jakości podejmowanych aktywności. Jak pisze Elżbieta Tarkowska, 
wielozadaniowy człowiek, mając wybór między zadaniami czasochłonnymi a zadaniami 
zajmujące mniej czasu, decyduje się na czynności pochłaniające mniejsze zasoby czasu np. 
wybór komunikacji elektronicznej zamiast komunikacji bezpośredniej czy korespondencji 
pocztowej [Tarkowska 2001, 16]. To rodzi zasadne obawy, że relacje międzyludzkie zostaną 
zredukowane do pojedynczych, krótkich wiadomości sms. 

 Na gruncie nauk społecznych, zwłaszcza socjologii i psychologii, coraz częściej 
słychać głosy, że efektywna wielozadaniowość brzmi jak oksymoron, jest złudzeniem.          
Art Markman wskazuje, że ludzki umysł nie jest wielozadaniowy [Markman 2012, 89].             
To, co jest cechą ludzkiej aktywności poznawczej, to umiejętność podzielenia czasu         
(ang. time - sharing). Owe dzielenie interwałów czasowych opiera się na zdolności człowieka 
do szybkich przejść między zadaniami – są one tak natychmiastowe, że jednostka nie jest          
w stanie ich zauważyć, a tym samym cały czas ma wrażenie, że potrafi wykonać kilka 
aktywności w jednym czasie. Koncepcja bycia multiaskerem w tym przypadku upada, 
ponieważ tak naprawdę nie mamy do czynienia z wielozadaniowością, ale z ludzką 
predyspozycją do dzielenia czasu i przełączania uwagi [Markman 2012, 90].Jeszcze dalej 
idzie Sophie Leroy, według której zamiast o wielozadaniowości powinno się mówić o tzw. 
„pozostałości uwagi” (ang. attention residue), która jest czynnikiem zdecydowanie 



VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów" 
Konsumpcja Internetu 

161 

 

ograniczającym multitasking czy podzielność uwagi, a nawet umiejętność natychmiastowego 
przełączania się między różnymi zadaniami [Leroy 2009, 170]. Przeprowadzone przez nią 
eksperymenty wykazały, że kiedy człowiek przechodzi od jednej czynności do drugiej, 
pozostaje wciąż skupiony na poprzednio wykonywanej czynności. Oznacza to, że niemożliwe 
jest natychmiastowe przełączenie się pomiędzy zadaniami, co postulował Markman, gdyż 
część naszej uwagi nadal jest zwrócona w kierunku przeszłości. Hammond, cytując Leroy, 
pisze: „Za każdym razem, gdy przerzucamy się z jednego zadania na drugie, musimy sobie 
przypominać, co robiliśmy wcześniej i radzić sobie z lekkim rozproszeniem poznawczym” 
[Hammond 2013, 271 – 272].  

5. Mit wielozadaniowości? 

 Jak już wspomniano wcześniej w artykule, wielozadaniowość może za sobą nieść 
zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Pomimo dostrzegania przez badaczy                       
i teoretyków mocnych oraz słabych stron multitaskingu, widać (zwłaszcza w socjologii               
i psychologii społecznej) pewną tendencję do traktowania wielozadaniowości jako mitu, który 
istnieje bezpodstawnie. Część naukowców uważa, że niemożliwe jest zaangażowanie w kilka 
działań lub zadań w jednym czasie (jak wspomniani Leroy czy Markman). Allen Bluedorn, na 
podstawie badań, wnioskuje, że multitasking to kwestia preferencji osobowościowych,        
jak i kulturowych [Bluedorn 2002, 2 - 5]. Niektórzy ludzie wybierają monochroniczność, 
gdyż ta postawa jest im bliższa i trwając w niej, czują się szczęśliwi. Inni natomiast lepiej 
czują się, gdy muszą wykonać kilka czynności naraz lub zasięgnąć informacji z kilku źródeł, 
czyli preferują polichroniczność [Bluedorn 2002, 48]. Umiejętność bycia wielozadaniowym 
zależna jest także od pozostałych umiejętności nabytych w procesie socjalizacji, zwłaszcza w 
obszarze socjalizacji z przedmiotami takimi jak laptop czy smartfon [Kramarczyk 2014, 83]. 
Im wcześniejszy jest kontakt dzieci z tego typu urządzeniami, tym szersze są ich umiejętności 
w użytkowaniu tych urządzeń, a tym samym większe predyspozycje do bycia 
wielozadaniowym. 

 Naukowcy zajmujący się multitaskingiem medialnym proponują wiele narzędzi, 
dzięki którym możemy sprawdzić naszą skłonność do wielozadaniowości. Narzędzia te, 
zazwyczaj w formie kwestionariuszowej, pozwalają wyodrębnić osoby, które angażują się         
w wiele działań z udziałem mediów w jednym czasie oraz te, które nie mają podobnych 
skłonności. Wśród wielu innych narzędzi, warto wymienić następujące: 

 Kwestionariusz wielozadaniowości [Multitasking frequency questionnaire: 1. wersja: 
Collins, 2008; 2. wersja: Srivastava, 2010]. Składa się z 24 pozycji. Osoba badana określa, jak 
często wykonuje w tym samym czasie wymienione czynności na skali Likerta (1-7). Wśród 
czynności są np.: oglądanie filmów on-line i rozmawianie (np. na Facebook’u). 

 Indeks multitaskingu [ang. media-multitasking index; Ophir, Nass i Wagner, 2009]. 
Kwestionariusz zawiera nazwy 12 rodzajów mediów lub czynności, które można wykonywać 
za pośrednictwem mediów (np. telewizja, muzyka on-line, chat). Osoba badana określa, ile 
godzin w tygodniu spędza na zaangażowanie w działanie za pośrednictwem danego medium. 
Dodatkowo badani szacują, jak często podczas korzystania z danego medium, korzystają z 
innych. 

 Oba wymienione narzędzia pozwalają dokonać podziału osób badanych                           
na tzw. „zaawansowanych multitaskerów” (ang. heavy multitaskers) angażujących się 
chronicznie w wiele mediów jednocześnie i tzw. „sporadycznych multitaskerów” (ang. light 
multitaskers) angażujących się w wiele mediów sporadycznie albo angażujące się w jednym 
czasie w korzystanie z jednego medium. 
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 Odnosząc się do tytułu podrozdziału, ostatnie badania [Gass 2011, 1 - 3] pokazują,              
że chroniczny multitasking prowadzi do spadku ludzkiej efektywności, czyni jednostkę mniej 
wydajną. Dzieje się tak z dwóch względów. Po pierwsze, nasze umysły są przeciążone – 
przetwarzają duże ilości informacji, dostają szereg różnych bodźców, stąd też zdolności 
poznawcze człowieka się ograniczają, co w rezultacie prowadzi do tego, że jesteśmy mniej 
efektywni. Ponadto, przetwarzane są tylko te wiadomości, które są mniej skomplikowane, 
złożone, co oznacza, że z czasem multitasker zaczyna odbierać tylko proste komunikaty. 
Spadek wydajności przejawia się także w obniżonych zdolnościach pamięciowych – 
informacje, które pojawiają się w umysłach osób będących wielozadaniowcami,                      
są przetrzymywane w nich zdecydowanie krócej niż w przypadku osób monochronicznych 
[Gass 2011, 1 - 3]. 

 Wnioski te znajdują potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych w latach 2009-
2011 przez zespół badawczy Cliforda Nassa z Uniwersytetu Stanforda, który jako pierwszy 
połączył perspektywę socjologiczną i psychologiczną w badaniach nad multitaskingiem 
[Ophir, Nass, Wagner 2009, 15583 - 15587]. Zrealizował on szereg testów, sprawdzających                          
m.in. myślenie przyczynowo – skutkowe, zdolność do skupienia się na zadaniu i do 
pominięcia czynników rozpraszających wśród osób będących medialnymi 
wielozadaniowcami. Oprócz zmiennych społecznych takich jak wiek i płeć, pojawiło się 
również zróżnicowanie w obrębie multitaskingu. Na podstawie badań kwestionariuszowych, 
podzielił on badanych na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowiły osoby, które rzadko stosują 
medialny multitasking (ang. light mediamultitaskers), drugą natomiast osoby, będące 
chronicznymi mediamultitaskerami (ang. heavy mediamultitaskers).  

 Aby sprawdzić przyjętą przez zespół badawczy hipotezę mówiącą, że zaawansowani 
medialni wielozadaniowcy mają większą zdolność do pomijania dodatkowych bodźców, 
lepiej przechowują informację i przełączają się między poszczególnymi zadaniami niż 
sporadyczni multitaskerzy, przeprowadzono trzy rodzaje eksperymentów. Pierwszy z nich 
dotyczył czynników rozpraszających i polegał na pokazywaniu czerwonych oraz niebieskich 
prostokątów, przy czym badani mieli ignorować niebieskie prostokąty, skupiając się przede 
wszystkim na tych czerwonych [Ophir, Nass, Wagner 2009, 15583]. Drugi z eksperymentów 
miał na celu sprawdzenie szybkości poruszania się między kilkoma zadaniami. Uczestnicy 
badania zostali poproszeni o zaklasyfikowanie pojawiającej się literyjako samogłoski lub 
spółgłoski, a po pojawieniu się cyfry wskazanie, czy jest ona parzysta czy nie parzysta [Ophir, 
Nass, Wagner 2009, 15584]. Ostatni test dotyczył zdolności do zachowywania uzyskanych 
wcześniej informacji i sprawdzał, czy badani potrafią zapamiętać sekwencję alfabetyczną.  

 Wyniki okazały się dość zaskakujące, zarówno dla badaczy, jak i uczestników 
eksperymentów. Hipoteza o większych zdolnościach zaawansowanych medialnych 
wielozadaniowców nie potwierdziła się. Okazało się, że ta grupa badanych jest gorsza                     
we wszystkich trzech obszarach: 

 W ignorowaniu niepotrzebnych informacji/ bodźców: gdy do eksperymentu celowo 
wprowadzono elementy rozpraszające uwagę osób badanych, „chroniczni multitaskerzy” byli 
średnio o 77 milisekund wolniejsi niż mniej zaawansowani wielozadaniowcy w identyfikacji 
zmian w pokazywanych wcześniej wzorcach. 

 W długości przechowywania informacji: zaawansowani multitaskerzy częściej błędnie 
identyfikowali elementy, które celowo zostały wykorzystane jako dystraktory 

 W przełączaniu się między zadaniami: chroniczni multitaskerzy byli o 426 milisekund 
wolniejsi niż sporadyczni wielozadaniowcy, jeżeli chodzi o przechodzenie do nowych działań 
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i o 259 milisekund wolniejsi, jeśli byli proszeni o zaangażowanie się w inną część 
wykonywanej do tej pory aktywności [Ophir, Nass, Wagner 2009, 15587]. 

 Podsumowując, okazało się, że osoby angażujące się chronicznie w multitasking 
medialny nie są w stanie radzić sobie efektywnie z dystraktorami, są rozpraszane przez 
wszechobecne media i przywiązują większą wagę do każdego z nich. Takie kłopoty z 
szybkością i poprawnością przetwarzanych danych w teorii „szyjki od butelki” [Broadbent 
1958, 81] nazywa się interferencją poznawczą. Kiedy ludzie starają się angażować w wiele 
działań jednocześnie, ich „poznawcze wąskie gardło”, nie jest w stanie przepuszczać do 
pamięci operacyjnej wszystkich informacji. W ten sposób wykonanie działań jest wolniejsze. 
Dobrą metaforą takiego funkcjonowania poznawczego jest wypadek na drodze: po kraksie 
samochodowej ruch zostaje przekierowany na jeden pas, wobec czego droga zajmuje 
kierowcom o wiele więcej czasu.  

 Co ciekawe, jak wynika z rozmów z zaawansowanymi multitaskerami, osoby te były 
przekonane, że są lepsze od drugiej grupy badanych w wykonywaniu wszystkich 
powierzonych im zadań.  Te wnioski potwierdzają także psycholodzy z Uniwersytetu w Utah, 
którzy identyfikują wielozadaniowców jako osoby impulsywne, szukające wrażeń i zbyt 
pewne siebie [Sanbonmatsu i in. 2013, 5]. Multitaskerzy mają też problem z wyrażaniem 
emocji oraz z nawiązywaniem i podtrzymywaniem bliskich relacji z ludźmi. Nierzadko 
rekompensują brak tych relacji kupnem nowych gadżetów elektronicznych czy gier 
[Sanbonmatsu i in. 2013, 6 - 7]. Owa impulsywność może być związana z tzw. syndromem 
niecierpliwości, o którym wspominał Thomas Eriksen [Eriksen 2003, 106]. Jest to brak 
zdolności jednostki do skupienia się na jednej czynności przy jednoczesnym oczekiwaniu jak 
najszybszych rezultatów, czego efektem może być zbyt powierzchowne przetwarzanie 
informacji i krótsze jej przechowywanie.  

 Nawiązując do wcześniej już poruszonych  kwestii temporalnych, multitasking miał 
być kluczowym środkiem/ umiejętnością pozwalającym na zaoszczędzenie czasu. 
Paradoksalnie, okazuje się, że płytsze przetwarzanie informacji rozumiane również jako 
trwale zubożona zdolność poznawcza powoduje, że niektóre czynności muszą zostać 
powtórzone, np. trzeba ponownie poszukać informacji, a co za tym idzie, jeszcze raz 
poświęcić na to czas [Truszkowska-Wojtkowiak 2012, 14 – 16].Można zatem wnioskować, że 
wielozadaniowość nie tylko nie jest antidotum na permanentny brak czasu, ale go potęguje 
(choć wielozadaniowcy mają zupełnie inne wrażenie).   

 Warto również wspomnieć o różnicach w zakresie podstawowych zmiennych 
społecznych, takich jak płeć i wiek, które zaobserwowano podczas eksperymentów 
przeprowadzonych przez zespół badawczy Nassa. W przypadku podziału na kobiety i 
mężczyzn, pomimo, że powszechnie uznaje się, że fizyczny multitasking to domena kobiet 
[Tarkowska 2001, 17],między tymi dwiema grupami nie zauważono znaczących różnic, jeśli 
chodzi o wykonywanie wielu aktywności podczas korzystania z nowych mediów. 
 Zdecydowanie bardziej znaczącą zmienną okazał się wiek. Młodsi uczestnicy 
eksperymentów częściej okazywali się chronicznymi wielozadaniowcami, a także szybciej 
wykonywali poszczególne zadania.  

Zakończenie 

 Kwestia wielozadaniowości wydaje się być trudna do rozstrzygnięcia, zarówno na 
gruncie terminologicznym, jak i empirycznym. Niestanne poszukiwanie nowych pojęć 
zastępujących termin „multitasking” (takich jak „uwaga trwale podzielona”, „podzielność 
uwagi w czasie”, „pogłębianie się czasu” czy „pozostałość uwagi”) nie wpływa jednak na 
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fakt, że medialna wielozadaniowość w dobie nowoczesnych technologii staje się niemal 
wszechobecna, mimo że przetwarzanie wielu różnorodnych multimedialnych treści, 
pochodzących w dodatku z różnych źródeł, jest wyzwaniem dla naszego aparatu 
poznawczego (co zobrazowano w rozdziale III: „Ograniczenia wielozadaniowości – ujęcia 
teoretyczne i empiryczne”). Do mocnych stron multitaskingu z całą pewnością należy 
pobudzanie kreatywności jednostki, nowych obszarów aktywności mózgu człowieka, 
wspomaganie procesów nauczania np. poprzez e-learning. Minusem jest spadek 
efektywności, skłonność do powierzchownego przetwarzania informacji oraz brak 
umiejętności ignorowania rozpraszających bodźców. Problemem jest także zmniejszająca się 
długość przechowywania informacji w ludzkim umyśle oraz często konieczność powtórzenia 
tej samej czynności, która zajmuje dodatkowy czas. Należy nadmienić, że występowanie tych 
wad i zalet uzależnione jest m.in. od predyspozycji osobowościowych człowieka,                       
cech społeczno-demograficznych, kontaktu z nowymi mediami.  

 Nie każdy z nas jest wielozadaniowcem, choć w Polsce, jak wynika z badań 
zrealizowanych w 2013 roku w ramach projektu World Internet Project Poland, już 46% 
internautów deklaruje, że podczas surfowania w Internecie korzysta równolegle z innych 
mediów [Jaślan 2013, 1]. Medialna wielozadaniowość staje się faktem, dlatego też istotne 
wydaje się podjęcie badań, które mogłyby zgłębić zjawisko „multitaskingu” wśród polskich 
użytkowników nowych mediów. Szczególnie jest to ważne w obszarach nauczania, w których 
wykorzystuje się nowe technologie, w dziedzinie marketingu czy w środowisku pracy, które 
coraz częściej jest skomputeryzowane. Realizacja badań jest możliwa z pomocą narzędzi 
kwestionariuszowych, które zostały zaprezentowane w artykule oraz serii eksperymentów, 
które odkrywają skutki mniej lub bardziej zaawansowanego multitaskingu, dlatego tym 
bardziej chęć wygenerowania nowych danych oraz dokonania analizy porównawczej powinna 
przyświecać socjologom i psychologom, zajmującym się wielozadaniowością współczesnego 
człowieka. 
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Rozdział 4.  Internet i edukacja 
 

4.1. E – learning jako współczesne narzędzie dydaktyczne 

mgr Ewa Skóra 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 
Streszczenie:  
Przedmiotem artykułu będzie holistyczne przedstawienie zjawiska jakim jest e-learning. Na 
początku zostanie przybliżona historia e – learningu, jego cel oraz funkcje jakie spełnia. 
Ponadto zostanie wyjaśniona rola e-learningu we współczesnej nauce. Następnie zostaną 
przedstawione jego praktyczne zastosowania wraz z perspektywą jego rozwoju. 
Słowa kluczowe:  
Internet, e-learning, edukacja, nauka. 
Summary: 
This articlewillpresenta holisticphenomenon ofe - learning. At the beginningwill 
beapproximate, the story of e-learning, itspurpose andfunctions thatimplement. 
Furthermorewill be explainedthe role ofe-learningin modern science. Thenwill be presentit 
practicaluse with theprospect ofdevelopment. 
Key words: 
Internet, e-learning, education, science. 
 
Wstęp 

 Przedmiotem artykułu będzie holistyczne przedstawienie zjawiska jakim jest e – 
learning. W pierwszym punkcie zostanie przybliżona historia e-learningu, jego cel oraz 
funkcje jakie spełnia. W dalszej części zostanie wyjaśniona rola e-learningu we współczesnej 
nauce. Następnie zostaną przedstawione jego praktyczne zastosowania wraz z perspektywą 
jego rozwoju. 

 Wraz z rozwojem edukacji oraz Internetu, te dwie dziedziny zaczęły łączyć się, dając 
inne możliwości skutecznej i kreatywnej formy nauki, skierowanej nie tylko do studentów ale 
także do menadżerów, kierowników, wykładowców. Można zadać sobie pytanie, czy istnieje 
codzienne życie współczesnego człowieka (studenta, wykładowcy) bez takiego wynalazku jak 
Internet? Czy istnieje dziedzina życia, która nie mogłaby wykorzystać i rozwijać jego 
potencjału? Oraz czy trzeba wychodzić z domu, żeby się czegoś nowego nauczyć? 
Oczywiście można kontynuować tradycyjną formę nauczania. Jednak gdy połączy się ją z e-
learningiem, przyniesie ona korzyści i ekspertowi i osobie, która się uczy. Ponadto taka forma 
pozwala edukacji nadążać za postępującą globalizacją oraz otwiera możliwość pobierania 
nauk od wielu ekspertów. Jak każda metoda nauki posiada wady i zalety, które wpływają 
zarówno na efektywność pracy eksperta tworzącego platformę Internetową, jak i ucznia 
korzystającego z materiałów na niej zawartych. Dlatego też stanowi cel badań, które mają za 
zadanie wyeliminować zagrożenia z niej wynikające oraz poprawić jakość kształcenia 
użytkowników. Rosnąca dostępność technologii komputerowej i informatycznej 
pozwala z edukacji e-learningowej nie tylko stworzyć znakomitą formę uzupełniającą 
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tradycyjne metody, ale także następczynię standardowych form i metod nauczania. Jest to tym 
bardziej możliwe i atrakcyjne, gdyż wykorzystuje ona nie tylko materiały tekstowe, ale także 
pliki z muzyką, filmy, prezentacje i inne materiały multimedialne. 

1. Definicja i historia e - learningu 

 Warto zaznaczyć na wstępie, że nie ma jednej gałęzi ewolucji tego zagadnienia, ani 
nie istnieje jedyna właściwa definicja czym jest e-learning [Nicholson 2007, 1]. 

 Jedna z definicji opisuje e-learning jako użycie Internetu i technologii aby stworzyć 
doświadczenia, które nauczą człowieka [Horton, 2001, 1]; inna podaje, że jest to użycie 
informacji i technologii komputerowych, aby stworzyć naukowe doświadczenie [Horton 
2006, 1]; kolejna mówi o tym, że e – learning jest procesem nauki z informacji, które są 
dostarczane elektronicznie [Remtulla 2010, 102]. Natomiast Lance Dublin określa e-learning 
jako „model nauczania wykorzystujący technologię do tworzenia, dystrybucji i dostarczania 
danych, informacji, szkoleń oraz wiedzy w celu podniesienia efektywności pracy oraz działań 
organizacji” [Kośmider 2007, 374]. W polskiej literaturze można znaleźć następującą 
definicję e-learningu: „to wszelkie działania wspierające proces szkolenia, wykorzystujące 
technologie teleinformatyczne” [Hyla 2009, 19]. 

 O ile e-learning w ciągu ostatnich 10-15 lat stał się widoczną częścią świata nauki, 
warto zauważyć,  że jego historia zaczęła się znacznie wcześniej. Pewne aspekty dotyczące 
tego wynalazku zostały przypadkowo zastosowane w maszynie testującej Sydneya Presseya 
w 1920 roku. Prosta aparatura testowała i pokazywała uzyskane punkty, a w rezultacie uczyła. 
Dlatego nazwano ja „zaprogramowaną instrukcją”, czy „zaprogramowanym uczeniem”. 
Wyświetlała także indywidualny progres w nauce [Holmes, Gardner 2006, 35].   

 Możliwości takiej nauki zafascynowały behawiorystów. W 1958 roku B.F. Skinner 
stworzył maszynę ucząca, „Skinner box”, aby przeprowadzać eksperymenty behawioralne na 
swoich studentach [Holmes i in. 2006, 36-37]. 

 Dopiero w latach 60. ubiegłego wieku zaczęto zastanawiać się nad rozwojem nauki, 
„e-learningu”, w sferze nie tylko eksperymentalnej, ale także w biznesie, wyższej edukacji, 
wojsku czy sektorze zajmującym się kursami. Oczywiście w każdym z tych sektorów pełnił 
on różne funkcje. Początkowo nie skupiano się tylko na jego możliwościach on-line, ale także 
na platformach komputerowych, metodach, formach, mediach, takich jak multimedia, 
programy edukacyjne, symulacje, gry, platformy mobilne wszystkich dyscyplin. Rozrost e-
learningu w biznesie i wyższej edukacji wymógł na twórcach platform poprawę ich jakości 
oraz stworzył nową dziedzinę, którą zajęła się pedagogika [Nicholson 2007 1-3].  

 W latach 70. sytuacja e-learningu niewiele się zmieniła, jednak komputery, na których 
można było się uczyć, stały się bogatsze w grafikę, klawiaturę oraz myszkę, które ułatwiły 
obsługę urządzenia.  

 Dopiero pomiędzy rokiem 1980 a 1990 w Wielkiej Brytanii komputery zostały po raz 
pierwszy wprowadzone do szkół przez Departament Nauki wraz z Science’s Microelectronics 
Education Programme [MEP] jako element nauczania, zawierający programy stworzone do 
pogłębiania wiedzy. MEP także sponsorował rozwój czterech obszarów nauki opartej na 
technologii komputerowej, komunikacji i informacji systemowych, systemów elektronicznych 
i kontroli oraz studiów komputerowych. Zaczęto promować studia zajmujące się 
programowaniem i obsługą komputera [Holmes i in. 2006, 42-44]. 
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 W Polsce e-learning jest postrzegany jako konsekwencja rozwoju tak zwanej edukacji 
na odległość, bądź edukacji korespondencyjnej, której historia w Polsce sięga XVIII wieku. 
W 1776 roku Uniwersytet Krakowski stworzył system nauczania korespondencyjnego dla 
osób spoza uczelni. Trzy lata po tym wydarzeniu w Warszawie ruszyły wykłady otwarte z 
fizyki, a na przełomie XIX i XX wieku powstały liczne towarzystwa posiadające w swojej 
ofercie kursy otwarte. Dzięki technologii XXI wieku, Polska otrzymała możliwość 
uczestniczenia w inteligentnym, elastycznym nauczaniu, jakim jest e-learning [Kośmider 
2007, 374-375]. 

 Współcześnie e-learning jest nazywany nową erą edukacji, unikalną i zaskakującą, 
która zrewolucjonizowała wyższą edukację [Garrison 2011, XII]. Ta forma kształcenia w XXI 
wieku stała się coraz bardziej powszechna dzięki zwiększającej się dostępności Internetu i 
nowych mediów. Ponieważ jest tańsza niż tradycyjna forma nauki, łatwiej ją aktualizować 
oraz jakościowo góruje nad stacjonarnym nauczaniem, rozwija się szybciej niż szkolenia 
tradycyjne [Górny i wsp. 2008, 25]. 

2. Cel, rola i funkcje e – learningu 

 Tradycyjnie formy edukacji są praktykowane w salach korporacji, uniwersytetów, 
szkół, niezmiennie od wielu lat. Bywa, że nauczyciel czuje się prawie jak w domu, ucząc w 
zmodernizowanej klasie, ponieważ spędza on większość czasu stojąc przed swoimi uczniami. 
Instruktor determinuje wszystkie aspekty kursu, materiały, sekwencje, czas kursu. Także 
wpływa na motywację uczestników. Dodatkowo prezentuje materiały, egzaminuje i 
przekazuje informację zwrotną. Na wiele sposobów instruktor, nauczyciel „jest” kursem 
[Horton 2001, 1-2]. E-learning daje możliwość nauki just-in-time, czyli w czasie, który 
odpowiada uczniowi [Shackelford 2002, 4] oraz just-in-case, czyli na wszelki przypadek. 
Studenci mogą poznawać fakty i zdobywać umiejętności, które znajdą zastosowanie w 
przyszłości. Kursy są tak zbudowane, aby zawierały wszystko, co student powinien wiedzieć. 
Dla uczących się metodą tradycyjną, nauka jest nieprzerwaną aktywnością, która zmusza do 
poświęcania całej swojej uwagi w czasie zajęć w klasie. Celem e-learningu jest nauka 
wszędzie i w każdym czasie oraz dostosowanie indywidualnie czasu potrzebnego na 
przyswojenie danego materiału [Horton 2001, 2].  

 Nauka za pomocą e-learningu eliminuje potrzebę spędzania czasu w sali oraz 
redefiniuje rolę nauczyciela. O ile w klasie uczy instruktor, o tyle w e-learningu uczy 
projektant danej platformy. Na kursach stacjonarnych celem nauczyciela jest opowiadanie, 
demonstrowanie, czytanie, zadawanie pytań, poleceń, odpowiadanie, ocenianie; natomiast 
rolą projektanta jest selekcja materiałów, pisanie tekstów, rysowanie, zamieszczanie plików 
wideo, tworzenie animacji. W obu przypadkach ich starania prowokują uczenie się nowych 
doświadczeń. W sali nauczyciel przekazuje wiedzę studentom, a oni uczą się jej wspierani 
przez jego działania. Projektant natomiast chociaż przekazuje wiedzę studentom nie ma nad 
nimi takiej kontroli jak instruktor, ponieważ jego rolą jest selekcja materiałów [Horton 2001, 
6]. 

 Celem platform e-lerningowych jest także obniżenie kosztów związanych z nauką, 
ponieważ w przeciwieństwie do szkoleń prowadzonych tradycyjnie nie wymagają wynajęcia 
odpowiedniego miejsca, czy dojazdu do ośrodka szkoleniowego bądź uczelni. Rozwiązują 
ponadto problem licznych uczestników w grupie, a w konsekwencji dezorganizację pracy 
spowodowaną zbyt dużą liczbą osób. Pozwalają na bieżące monitorowanie postępów i 
wyników nauczania oraz weryfikację nabytej wiedzy podczas kursów on-line. Nie posiadają 
ograniczeń co do ilości uczestników. Platformę można cały czas udoskonalać i modyfikować, 
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dostosowując ją do potrzeb nauczyciela, ucznia, a także firmy czy uczelni. Ponieważ jednym 
z celów e-learningu jest nieograniczony dostęp do wiedzy, użytkownik w każdym miejscu i 
czasie może wrócić do kursu, zadań i wiedzy umieszczonej na platformie [Górny i in. 2008, 
26].  

 Platformy edukacyjne są odpowiedzialne za pracę zarówno prowadzącego kurs, jak i 
uczestnika, koordynują wszystkie procesy i interakcje pomiędzy prowadzącym a 
uczestnikami. Możemy wyróżnić trzy podstawowe funkcje platform e-learningowych: 
edukacyjną, zarządzania wiedzą i zarządzania zasobami ludzkimi. Funkcja edukacyjna polega 
na przekazywaniu i przechowywaniu wiedzy, sprawdzaniu wiedzy, ocenianiu i 
przekazywaniu informacji zwrotnych. Funkcja zarządzania wiedzą opiera się na umieszczaniu 
bądź usuwaniu plików (tekstowych, wideo, dźwiękowych), materiałów edukacyjnych z 
platformy oraz zarządzaniu nimi. Funkcja zarządzania zasobami ludzkimi pozwala na 
administrowanie uczestnikami kursu, kasowanie profili, dodawanie uczestników, tworzenie 
profili [Okońska –Walkowicz, Plebańska, Szaleniec 2009, 53-54].  

 Ponadto należy zadać pytanie o zasady, którymi powinni kierować się: nauczyciel, 
projektant i uczeń przy tworzeniu oraz korzystaniu z e-learningu. Pozwoli to na rozwój i 
większą dostępność platform Internetowych. Takie podstawowe kryteria w swojej książce 
wymienia Andrea Edmundson [2007, 11-12].  

Ekspert z danej dziedziny powinien przekazywać i umieszczać informacje pokazujące 
wiele perspektyw, aby studenci wywodzący się z różnych kultur mogli wymieniać opinie 
między sobą. Ponadto cele, zadania i tryb oceniania powinien być dostosowywany do 
uczących się, którzy pochodzą z innych kultur. Powinni oni mieć możliwość wybrania tej 
formy, która najbardziej im odpowiada. Co więcej, nauka działań i zadań powinna nieść ze 
sobą przydatne umiejętności, nie tylko wartościowe w danej społeczności, ale także powinna 
rozwijać umiejętności przydatne w innych społecznościach. Istnieje wiele form wsparcia dla 
osób uczących się, które oferują platformy. Przede wszystkim są to fora, które umożliwiają 
komunikację i wymianę doświadczeń pomiędzy użytkownikami. Tworzeniedziennikaon-line 
dozarządzaniasamokształceniem pozwala na ciągłą kontrolę postępu własnej nauki. 
Zwiększenie w studentach pewności i wiary w siebie oraz motywacjina początku kursujest 
niezbędną podstawą w nauce., tak samo jak stworzenie zadań dla małych grup i 
przekazywanie im informacji zwrotnej. Zadaniem dla nauczyciela jest także omówienie 
głównychwartościi uczciwościw wirtualnej klasie, a także zachęcenie uczniów, aby cały czas 
udzielali się na platformie. Ekspert powinien także wyjaśniać pojawiające się nieścisłości 
podczas pracy użytkowników kursu, kontrolować poprawność języka poprzez edytowanie i 
usuwanie tekstów zawierających na przykład potoczną mowę.  

 Zadaniem studentów na platformie e-learningowej jest traktowanie jej jako przygody 
oraz dążenie do poznania nowego środowiska jakim jest nauka przez Internet, zachowanie 
otwartego umysłu, przyłączenie się do grupy osób studiujących, często nauka nowego języka 
oraz rozmawianie z instruktorem o swoich wątpliwościach.  

 Zadaniem projektanta platformy jest dostarczenie narzędzikomunikacji dlainterakcji 
społecznych, takich jak tablice ogłoszeń, zapewnienieszerokiego wyborudostępu 
dododatkowychmediów iśrodkówdlauczniów inauczycieli, aby mogli rozwijać swoją widzę, 
takich jaklinki dozasobów w Internecie oraz zminimalizowanie technicznych zawiłości 
(ponieważ niektórzy studenci mogą być nie zaznajomieni z użytkowaniem komputera i 
wiedzą technologiczną) [Edmundson 2007, 11-12].  

3. Zalety i wady e-learningu oraz jego współczesne zastosowanie i perspektywy rozwoju 
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 E-technologie nie mają za zadanie zmienić tego, jak ludzie się uczą. To, co 
technologia chce osiągnąć, to zmienić naukę na bardziej ekonomiczną i praktyczną [Horton 
2001, 3]. 

 Do pozytywnych aspektów e-learningu na pewno można zaliczyć: brak ograniczeń 
czasowych i przestrzennych, dostęp do nauki dla każdego, możliwość korzystania z rosnącej 
bazy badań i serwisów, łatwość w znajdywaniu kursów, które nas interesują, możliwość 
rozpoczęcia nauki w sytuacji, w której tego potrzebujemy [OECD, 2001, s. 23], ograniczenie 
kosztów, właściwie dobrane materiały, alternatywę dla tradycyjnego kształcenia [Kośmider 
2007, 378]. Nauka przez Internet może być efektywniejsza niż nauka w klasie [Henderson 
2003, 5]. Ponadto użytkownik sam może wybrać jak będzie się uczył, spersonalizować pliki i 
materiały z których zamierza skorzystać, może wybrać własną ścieżkę i proces nauki, 
monitorować swoja naukę i osiągnięcia, komunikować się z nauczycielem, korzystać z badań 
naukowych [OECD 2001, 23]. 

 Wadą e-learningu są wysokie koszty wdrożenia danego kursu jeśli liczba odbiorców 
jest mała, rozbudowana infrastruktura informatyczna i technologiczna, wciąż mała liczba 
kursów e-learningowych, pracochłonność tworzenia nowych platform, brak kontaktu z 
prowadzącym, brak dostępu do Internetu wszystkich osób zainteresowanych kursami, 
wysokie koszty zabezpieczeń platform e-learningowych, wykorzystanie czasu 
przeznaczonego na naukę do zadań nie edukacyjnych, natłok wiadomości [Kośmider 2007, 
378-383], dodatkowe inwestycje, a także wysoki odsetek uczestników nie kończących 
kursów. Osoby, które nie maja wprawy w posługiwaniu się komputerem, przejawiają opór w 
uczeniu się, co ma negatywny wpływ na przebieg nauki. Zauważalna jest również niska 
jakość części szkoleń, brak konkurencji wśród dostawców kursów czy też brak możliwości 
sprawdzenia wiarygodności prowadzącego kurs [Sidor-Rządkowska 2013, 113]. 

 Szanse związane z wykorzystaniem e-learningu to przede wszystkim: wciąż 
rozwijająca się technologia, co pozytywnie rokuje na przyszłość nauki przez Internet, 
możliwość dotarcia do rozproszonych ośrodków naukowych, zindywidualizowany program 
kształcenia, zastosowanie całej gamy multimediów na platformach [Kośmider 2007, 378], 
możliwość szerokiej pracy z kapitałem ludzkim [Sidor-Rządkowska 2013, 113]. 

 Zagrożeniem, jakie pojawia się podczas nauki przez platformy Internetowe, może być 
pojawiający sie brak motywacji do uczenia się użytkownika kursu, niechęć do korzystania z 
nowych rozwiązań technologicznych i informatycznych, wadliwa i niestabilna praca systemu 
komputerowego, błędy w projektach interfejsów i platform internetowych [Kośmider 2007 
378].  

 Współcześnie e-learning wykorzystywany jest do przeprowadzania treningów i 
warsztatów [Sidor-Rządkowska 2013, 115], na uczelniach [Wodecki 2006, 9], w biznesie 
[Kozioł 2012, 86], lub jako „typowe kursy e-learningowe, pozwalające na indywidualną pracę 
z materiałem szkoleniowym według zaprojektowanych reguł nawigacyjnych, dostarczane 
zarówno przez sieć komputerową, jak i na płytach kompaktowych; Internetowe wykłady 
dostarczane zarówno w trybie synchronicznym przez Sieć („na żywo”), jak i 
asynchronicznym („z opóźnieniem”, „na żądanie”) albo przez Sieć, albo na płytach 
kompaktowych; szkolenia grupowe prowadzone na odległość z wykorzystaniem środowisk 
umożliwiających pracę zespołową (konferencje internetowe); wideokonferencje realizowane 
przy wykorzystaniu dedykowanego sprzętu lub rozwiązań bazujących na typowych stacjach 
roboczych (komputerach osobistych) wyposażonych w kamery internetowe” [Hyla 2009, 20-
22].  
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 Dlaczego nauka przez Internet jest coraz popularniejsza? Swój sukces zawdzięcza 
dużej różnorodności. Samo nauczanie za pomocą technologii komputerowych i Internetu nie 
jest jednorodne. Można wyróżnić między innymi: e-kształcenie, które jest synonimem e-
learningu, e-edukacja, zawierająca w sobie cały system edukacyjny, to znaczy instytucje, 
osoby, czynności, prawo i metodykę nauczania. Mieszane kształcenie (blended) b-learning, 
które łączy zajęcia stacjonarne i kurs na platformie e-learningowej. M-learning (mobile) – 
kształcenie, które opiera się na telefonii mobilnej, bądź też rapid e-learning wykorzystywany 
w dużych korporacjach [Szabłowski 2009, 13]. 

 W przyszłości będzie możliwe opracowanie globalnej platformy, która dzięki swojej 
dynamiczności, infrastrukturze sieciowej oraz nowoczesnym aplikacjom otworzy drogę do 
łatwiejszej integracji w sieci informacyjnej [Dyrda, Wisłowski, Zawiła – Niedźwiecki 2012, 
93]. Jednakże e-learning prawdopodobnie pozostanie uzupełnieniem tradycyjnego, 
stacjonarnego uczenia, a nie jedyną metodą nauczania [Donald, O’ Neill 2006, 320]. Do 
przyszłościowych rozwiązań należą Massive Open On-line Courses [MOOCs], które 
otwierają ogromne możliwości do samodzielnego kształcenia się [Ehlers 2013, 97] dla 
studentów, wykładowców, instytucji oraz naukowców [Hernendez, Gutl, Amando – 
Salvatierra 2014, 25]. Dynamiczność, z jaką rozwija się technologia informacyjna, rokuje 
także rozwój e-kształcenia, która posiada znaczący potencjał edukacyjny.  

Zakończenie 

 Platformy e-learningowe mają ogromny potencjał jako jedna z metod nauczania we 
współczesnym świecie. Przede wszystkim są znaczenie bardziej ekonomiczne niż tradycyjne 
formy nauki. Pokonują barierę, jaką stanowi odległość czy zdrowie. Są ogólnie dostępne, 
każdy chętny może zapisać się, uczestniczyć i sprawdzać swoją wiedzę podczas kursów. 
Udostępniają wiedzę i informacje od ekspertów. Ich obsługa jest łatwiejsza i mniej 
pracochłonna niż kursów stacjonarnych, wystarczy aktualizacja materiałów na platformie. Nie 
ma ograniczeń jeśli chodzi o ilość osób uczestniczących w kursie. Ponadto taniej i łatwiej jest 
stworzyć interaktywną platformę niż modernizować stacjonarną klasę. E-learning nie posiada 
także ograniczeń czasowych, można do platformy dołączyć w zależności od indywidualnych 
preferencji.  

 Jednakże platformy nie są narzędziem idealnym. Potrzeba jasnych i klarownych 
instrukcji, aby zadanie zostało poprawnie wykonane. Brak informacji zwrotnych może osłabić 
motywacje kursanta do uczestniczenia w dalszej nauce. Przy rozwiązywaniu zadań istnieje 
ryzyko zaangażowania osób trzecich. Ponadto brak komputera oraz Internetu wyklucza z 
uczestniczenia w e-learningu.  

 Podsumowując, nowa forma nauki, jaką jest e-learning, ma ogromny potencjał w 
współczesnym świecie, jako jeden z dostępnych, ale nie jedyny sposób pozyskiwania wiedzy 
i doświadczenia. Pozwala na zdobywanie wiedzy od trudnodostępnych ekspertów, daje dostęp 
do zaawansowanej wiedzy, umożliwia szybki przepływ informacji oraz bieżącą wymianę 
poglądów. Posiada potencjał zarówno jako metoda nauki w szkolnictwie wyższym, jak i w 
sektorach: biznesowym i prywatnym.    
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4.2. Internetowe projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży na wszystkich 

etapach edukacji szkolnej 

mgr Jolanta Czarzasta 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

Streszczenie:  
Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie i omówienie Internetowych projektów 
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych. Poprzez 
przybliżenie trendów, jakie panują we współczesnej edukacji i struktury pracy metodą 
projektu, autorka przedstawia jak prezentują się możliwości wykorzystania Internetu w 
edukacji szkolnej. Następnie zostaną zaprezentowane i poddane ocenie projekty związane z 
poszczególnymi przedmiotami. Pokrótce zostaną omówione także projekty i programy 
internetowe służące do diagnozy i terapii pedagogicznej. Na końcu analizie poddane zostaną 
internetowe projekty edukacyjne niezwiązane bezpośrednio z żadnym przedmiotem, 
natomiast korelujące z edukacją kulturalną.  
Słowa kluczowe: 
Internet, projekt, edukacja, szkoła, cyfrowa, platforma, program, diagnoza, uczeń, nauczyciel 
Summary:  
The subject of this article is to present and discuss on-line educational projects for children 
and young people at all levels of education.By bringing the trends prevailing in contemporary 
educationand the structure of the work by the project article outlines how to present the 
possibility of using the Internet in school education. Then would be presented and evaluated 
projects related to individual subjects.Would be discussed briefly as Internet projects and 
programs for the diagnosis and therapy of teaching.At the end would be analyzed non- 
education projectsof the Internet which are not directly related to any subject , but correlating 
with cultural education. 
Key words:  
Internet, design, education, school, digital, platform, program, diagnosis, student, teacher 
 

Wstęp  

Nauczyciele stoją dzisiaj przed wyzwaniem wykorzystywania nowych technik 
medialnych. Rzeczywistość, w której funkcjonują uczniowie, to głównie przestrzeń stron 
internetowych i portali społecznościowych. Praca domowa to często „ściągnięte” z Internetu 
wypracowanie czy rozwiązane zadanie matematyczne. „Zwykła” lekcja w oparciu o 
podręcznik i zeszyt staje się nieatrakcyjna lub mało zachęcająca, aby w niej aktywnie 
uczestniczyć. Nauczyciele i wychowawcy często pozostają nieco w tyle za swoimi uczniami 
jeśli chodzi o korzystanie z komunikacji zapośredniczonej w Sieci. Jednak z pomocą 
przychodzą bardzo ciekawe projekty edukacyjne, które można wykorzystać w szkole na 
każdym etapie. W niniejszym artykule zostaną omówione najpopularniejsze internetowe 
projekty edukacyjne dotyczące wszystkich etapów edukacji szkolnej. Zostaną opisane i 
omówione pod względem zgodności z podstawą programową i wymaganiami edukacyjnymi. 
Poszczególne projekty zostaną porównane i ocenione pod względem merytorycznym oraz 
praktycznym. 
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1. Internetowe trendy we współczesnej edukacji 
 

 Należy zatem zacząć od określenia miejsca, którezajmuje w edukacji szkolnej użycie 
Internetu. Młodzież dziś spędza bardzo wiele czasu korzystając z tego medium. Rodzi się 
wiec pytanie, czy aby przy użyciu Internetu i platform edukacyjnych w szkole nie nastąpi 
przesyt i uczniowie nie będą znudzeni tego typu pracą, bądź zniechęceni do nauki. Są to 
słuszne obawy, ponieważ spada popularność papierowej książki i czytelnictwa. 
Oddziaływanie na uczniów obrazem, aby wzbudzić ich wyobraźnię lub pomóc w 
zapamiętaniu pojęć staje się nużące i mało ciekawe. Jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że 
żyjemy w społeczeństwie informacyjnym oraz w kulturze obrazu. Trzeba umieć mądrze 
połączyć zasoby intelektualne ucznia oraz pomoc Internetu w edukacji. Odrabianie pracy 
domowej metodą „kopiuj, wklej”, a nawet dodatkowe prace mające rozwinąć wiedzę ucznia 
są tworzone w oparciu o najpopularniejsze strony informacyjne, a ich treść kopiowana bez 
żadnej refleksji  [http://edukatormedialny.pl/2014/08/07/wizualizacje-danych-badanie-
kultury-edukacja, dostęp 11.01.2015]. 

 We współczesnej edukacji nauczyciel musi zmienić swoją rolę i wcielić się w 
przewodnika również po wirtualnym świecie. Wymaga to opracowania nowoczesnych modeli 
pracy i indywidualizacji procesu nauczania z wykorzystaniem najnowszej techniki, która dla 
uczniów jest codziennością. Połączenie nauczania w szkolnej ławie z nowoczesnymi mediami 
jest kluczem do tworzenia edukacji na wysokim poziomie, kształtującej wiedzę i umiejętności 
uczniów. Zastosowanie Internetu w nauczaniu to przede wszystkim powszechność, 
interakcyjność, możliwość zdobywania potrzebnych informacji, świadczenie usług oraz 
większe możliwości multimedialne. Wykorzystanie hipertekstu i multimediów daje 
możliwość  tworzenia ciekawej oferty edukacyjnej. Stwarza to również okazję do większej 
współpracy pomiędzy uczniami a nauczycielem. Ponadto ułatwia im ciągły kontakt poza 
szkołą  [Guzik, Nerc, Zalewska, Gałecka, Mizerska, Wiśniowski, 2014]. Umożliwia to 
większą indywidualizację procesu nauczania, w ten sposób dostosowuje się tempo pracy w 
szkole czy w domu do predyspozycji ucznia. Zastosowanie Internetu w szkole to również 
edukacja do dobrego i twórczego korzystania z nowych mediów. Jak wskazują badania, dzieci 
w wieku od siedmiu do piętnastu lat postrzegają Internet jako narzędzie służące do 
wyszukiwania stron związanych kulturą i rozrywką (w tym gier komputerowych). Edukacja i 
zdobywanie wiedzy jest wymieniana na dalszych miejscach. W środku rankingu wskazywane 
są portale społecznościowe. Młodzież szkolna w wieku gimnazjalnym bardzo często (około 
50%) odwiedza strony erotyczne i randkowe [Pezda, 2011, s. 12-13]. W świetle tych badań 
każdy nauczyciel powinien stać się edukatorem, który będzie wskazywał właściwą drogę w 
korzystaniu z Internetu i najnowszych technologii. Dlatego też potrzebne są programy, które 
pedagog będzie mógł wykorzystać w swojej pracy. Rozwiązanie takie jak edukacja na 
odległość, umieszczanie danych w chmurze i korzystanie z innych aplikacji, do których 
dostęp mają tylko wybrani użytkownicy, baza do której dostęp można mieć o każdej porze i z 
każdego miejsca stwarzają takie możliwości. Taką pomocą stają się również internetowe 
projekty edukacyjne, z których korzystać mogą nauczyciele indywidualnie bądź grupowo, a 
także sami uczniowie i ich rodzice (opiekunowie) [Guzik, Nerc, Zalewska, Gałecka, 
Mizerska, Wiśniowski, 2014]. 

2. Internetowy projekt edukacyjny 
 

 Metoda pracy zwana metodą projektów edukacyjnych od niedawna obecna jest w 
polskich szkołach. Według definicji M. S. Szymańskiego „Metoda projektów jest metodą 
kształcenia sprowadzającą się do tego, że zespół osób uczących się samodzielnie inicjuje, 
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planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. (...) Najlepiej jeżeli 
źródłem projektu jest świat życia codziennego, a nie abstrakcyjna nauka. Punktem wyjścia 
jest sytuacja problemowa, zamierzenie, podjęcie inicjatywy, wytyczenie celu, punktem 
dojścia zaś szeroko rozumiany projekt.”. Cele, jakie osiąga się przy pracy metodą projektu to: 
rozwijanie osobowości ucznia, kształtowanie jego potrzeb i zdolności do samokształcenia. 
Uczestnicy usamodzielniają się w różnych sytuacjach życiowych oraz uświadamiają sobie 
osobistą odpowiedzialność, zdobywają wiadomości, umiejętności i nawyki. Jednak 
Internetowy projekt edukacyjny to już gotowy produkt, który nauczyciel może wykorzystać w 
pracy. Zatem użycie Internetu w celu pracy metodą projektu ma na celu nauczyć traktowania 
Internetu jako środka do rozwoju osobistego. Internetowy Projekt Edukacyjny to również 
samodzielne formułowanie procesu nauczania czyli uczenie się w oparciu o zależności: 
działanie – refleksja – wiedza.  [Siemiak-Tylikowska, Sobolewska, Bodarski, 2013, s. 11]. Tę 
nowoczesną metodę nauczania wspiera Ministerstwo Edukacji.  

 MEN wprowadził projekt Cyfrowa Szkoła, którego zadaniem jest rozwijanie 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Był on realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 
2013 r. „Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego wieloletniego 
programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program wpisuje się w 
kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w 
zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Program ten opiera się na założeniu, że 
jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów 
przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji 
uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania wykształconych nauczycieli, 
świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Zastosowanie TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) w 
edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia 
uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.”  
[http://cyfrowaszkola.men.gov.pl/index.php/informacje-o-programie, dostęp: 11.01.2015]. 
Jednak śledząc stronę MEN nie można znaleźć na niej odnośnika do stworzenia własnej 
platformy edukacyjnej w szkole. Nie ma tam możliwości tworzenia wirtualnych klas i 
umieszczania tam materiałów, z których mogliby korzystać uczniowie. Do programu zostały 
włączone tylko wybrane szkoły, które mogą z niego swobodnie korzystać. Ministerstwo nie 
przewiduje również możliwości dołączenia nowych szkół do projektu. Program przed 
zakwalifikowanymi placówkami stawia wymagania techniczne, zarówno przed szkołą jak i 
przed uczniami. Szkoła musi być wyposażona w sprzęt multimedialny, a uczniowie również 
w domu powinni mieć dostęp do Internetu, aby móc w pełni korzystać z programu. Cyfrowa 
Szkoła to przedsięwzięcie, które ma na celu podnoszenie kompetencji uczniów takich jak 
praca w zespole oraz umiejętności społecznych i twórczych. W szczególności program 
powinien rozwijać motywację uczniów do pogłębiania wiedzy i zainteresowań. Projekt 
również ma na celu indywidualizację procesu nauczania  
[http://cyfrowaszkola.men.gov.pl/index.php/informacje-o-programie, dostęp: 11.01.2015]. 

3. Programy i projekty przedmiotowe 
 

 Nauczanie w oparciu o problem i jego rozwiązanie staje się coraz bardziej 
powszechne. Można zaadaptować je w każdym przedmiocie wykorzystując doświadczenie 
uczniów. Rozwija umiejętności krytycznego myślenia, a także wyszukiwania i selekcji 
informacji oraz systematyzowania wiedzy. Metoda ta łączy ze sobą wszystkie cele 
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dydaktyczne, stawia na uczenie się ze zrozumieniem, natomiast nie wymaga pamięciowego 
opanowania materiału. Praca techniką projektu umożliwia także stopniowanie procesu 
nauczania i przechodzenie od zadań łatwych do trudnych i złożonych. Założeniem tej metody 
jest operatywność uczniów przy wykorzystaniu wiedzy i wcześniej nabytych umiejętności  
[Guzik, Nerc, Zalewska, Gałecka, Mizerska, Wiśniowski, 2014]. W pracy przy projekcie 
nieodzownym narzędziem jest Internet, który pozwala wykorzystać wszystkie wyżej 
wymienione założenia. W każdym nauczanym w szkole przedmiocie można wykorzystać 
Internetowe projekty edukacyjne, zarówno już dostępne, jak również stworzone przez siebie. 
Z istniejących już platform edukacyjnych można wskazać te, które zawierają gotowe 
prezentacje, filmy i zadania, jak również takie, gdzie nauczyciel może stworzyć swoje 
zaplecze lub dostosować już istniejące. Strony z grupy drugiej, zakładające kreatywność 
użytkownika to w dużej mierze platformy zagraniczne, zazwyczaj w języku angielskim  
[http://pbl.massey.ac.nz/pbl-interactive.htm, http://www.udel.edu/inst/index.html]. Szkoła 
podstawowa nie posiada wielu propozycji, z których mogła by skorzystać, jednak dla uczniów 
starszych (w wieku gimnazjalnym i wyżej) istnieje kilka stron i platform umożliwiających 
prowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu. Na lekcji języka polskiego można 
wykorzystać strony, które przybliżają lektury, na przykład poprzez wizualizację bohaterów i 
fabuły. Często użytkownik tej strony może dodać własne spostrzeżenia, pomysły, jak również 
stworzone przez siebie wizualizacje lub prezentacje. Nauczyciele przedmiotów takich jak 
geografia i historia mogą wykorzystać Internet bezpośrednio na lekcji: prezentując omawiane 
tematy na dostępnych w tym źródle odpowiednich przykładach, odbywając wirtualne podróże 
w czasie i przestrzeni. Nauczyciele podobnych przedmiotów mogą wykorzystać istniejące już 
pomoce oraz tworzyć własne, a także zachęcać uczniów aby również w ten sposób korzystali 
z Internetu  [Raczyńska, 2005, s. 50-70]. 

  Dla nauczycieli historii, WOS-u, edukacji kulturalnej Muzeum Historii Żydów 
Polskich przygotowało lekcję on-line. Została ona opracowana w związku z planowanym na 
28 października 2014 oficjalnym otwarciem wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN w Warszawie. Lekcja została podzielona na dwa poziomy. Pierwszy dla 
szkół podstawowych, drugi dla uczniów gimnazjum i szkół średnich. Lekcja nosi tytuł 
Opowieść o Żydach polskich i obecnie jest dostępna na kanale Youtube  
[http://www.polin.pl/pl/lekcjanazywo. dostęp: 11.01.2015]. Dostęp do niej jest 
nieograniczony, można ja przeprowadzić w całości lub fragmentarycznie. Lekcja na jednym 
poziomie trwa 40 minut, a więc jest przewidziany czas techniczny i na dyskusję. Materiał jest 
wycieczką po wystawie stałej Muzeum, jednakże nawiązuje i do historii, i do współczesności. 
Jest to ciekawa alternatywa, ale przede wszystkim zachęta, aby usystematyzować i pogłębić 
swoją wiedzę. Zalogowani na stronie lekcji użytkownicy mają dostęp do materiałów 
edukacyjnych, które mogą wykorzystać przed lekcją  [http://www.polin.pl/pl/lekcjanazywo. 
11.01.2015]. 

  Strony stanowiące pomoc dla nauczycieli w dużej mierze są stronami z bazą 
gotowych materiałów i scenariuszy lekcji. Pedagodzy mogą również skorzystać z platform e-
lerningowych, co szczególnie przydatne jest dla nauczycieli języków obcych. Większa część 
stron z ofertą edukacyjną, którą można wykorzystać bezpośrednio na lekcji dostępna jest 
tylko dla zalogowanych użytkowników, co w dużej mierze uniemożliwia uczniom 
skorzystanie z nich wybiórczo. Dobrym wyjściem jest korzystanie przez szkoły z platform 
edukacyjnych umożliwiających prowadzenie kursów on-line [Siemieniecki, Lewandowski, 
1999, 1-61].  

 Wśród wielu propozycji również nauczyciele zajęć nieobowiązkowych mogą znaleźć 
pomoc w Internecie. Takim przedmiotem jest religia, podczas której katecheta może 
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wykorzystać już gotowe propozycje stron, ale także stworzyć własne materiały. Ponadto może 
prezentować źródła Internetowe i dobre praktyki w jego wykorzystywaniu, co będzie miało 
również wpływ na unowocześnienie metod nauczania  [Zakrzewski 2004, s. 3-16]. 
Największe pole w wykorzystaniu Internetu w nauczaniu niewątpliwie posiadają nauczyciele 
związani z przedmiotami informatycznymi. Sami bądź we współpracy z uczniami i innymi 
nauczycielami mogą tworzyć Internetowe zasoby edukacyjne szkoły  [Waszek, 2012, s. 127-
128]. 

4. Programy i projekty do diagnozy pedagogicznej 
 
Programy i projekty Internetowe do diagnozy pedagogicznej swoim zakresem 

obejmują obszary takie jak percepcyjno motoryczny, wzrokowy, intelektualny i 
psychoterapeutyczny. Posiadają w zestawie dużo ćwiczeń i gier, których wynik można 
zapisać, a późniejszy dostęp ma diagnosta i rodzic. Dzięki takiemu programowi dokonuje się 
samoczynna diagnoza, wyniki są przez system oceniane pod względem wprowadzonych 
kryteriów. Użycie Internetu w badaniach diagnostycznych pozwalałoby na pokonanie strachu 
dziecka np. przed rozmową z obcym człowiekiem w nieznanej sytuacji. Dziecko miałoby 
świadomość anonimowości, ale także zniesiony byłby sterujący element „podglądania” w 
trakcie wykonywania zadań. Programy te można podzielić na następujące grupy: 1. Programy 
do diagnozowania pojedynczych deficytów, 2. Programy do kompleksowego diagnozowania 
3. Programy do diagnozowania i terapii. Pedagodzy w swojej pracy mogą korzystać również z 
programów do terapii pedagogicznej, mających możliwość dostosowywania do potrzeb 
ucznia  [Siemieniecki, Lewandowski, 1999, s.30-32]. 
 

5. Inne Internetowe projekty edukacyjne 
 
W edukacji szkolnej można również wykorzystać nie związane bezpośrednio z 

żadnym przedmiotem internetowe projekty edukacyjne Narodowego Instytutu 
Audiowizualnego. Wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów oraz 
nauczycieli. Udostępniane w jego ramach zarówno filmy jak i scenariusze lekcji Muzykoteki 
Szkolnej stanowią kompletną pomoc naukową. Nauczyciele mogą potraktować zamieszczone 
tam materiały jako bazę pomocy dydaktycznych lub na ich podstawie opracowywać własne 
scenariusze zajęć. Z jednej strony pozostawiają więc one miejsce dla inwencji i pomysłowości 
nauczyciela, z drugiej – nauczyciele mogą zawsze skorzystać z gotowych pomysłów na 
przeprowadzenie lekcji. Jest to swojego rodzaju internetowa multimedialna biblioteka 
zawierająca materiały edukacyjne przeznaczone zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli szkół 
wszystkich etapów. To baza filmów oraz materiałów audialnych, scenariuszy lekcji i ćwiczeń, 
które można w całości lub we fragmentach wykorzystywać m.in. podczas lekcji języka 
polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, muzyki czy zajęć 
poświęconych sztuce. Materiały te mogą być również wykorzystywane jako pomoc w 
zintegrowanym kształceniu języków obcych, polegającym na uzupełnianiu tradycyjnej nauki 
języka elementami wiedzy o kulturze, w której dany język się rozwija. Dostęp do zawartych 
tam materiałów jest bezpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji. Udostępniane są również 
wyselekcjonowane materiały pochodzące z archiwów polskich studiów filmowych, instytucji 
kultury oraz od niezależnych producentów. Użytkownicy znajdą tam m.in. klasykę polskiej 
animacji dziecięcej i artystycznej ze Studia Miniatur Filmowych. Dostępne są również 
filmowe portrety wybitnych polskich aktorów i reżyserów oraz wiele innych materiałów. Jest 
wśród nich także cykl audycji Polskiego Radia Finezje Literackie, który przybliża słuchaczom 
sylwetki znanych pisarzy i poetów. Znaleźć tam można także materiały dydaktyczne 
poświęcone sztuce i muzyce. Są to między innymi zapisy koncertów i debat oraz filmy 
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przygotowane specjalnie dla Muzykoteki Szkolnej. Każdy materiał posiada swój opis, co 
pozwala na zorientowanie się w jego treści, wyszukanie informacji dotyczących autorów lub 
poświęconych poruszanej w nagraniu problematyce. Materiały są również przyporządkowane 
do różnych grup wiekowych, co pozwala na dostosowanie ich do wrażliwości dziecka oraz do 
wymogów edukacyjnych na różnych etapach nauczania. Baza zawiera obecnie ponad pięćset 
materiałów audiowizualnych i blisko sto scenariuszy lekcji  
[http://www.nina.gov.pl/instytut/projekty/projekty-Internetowe. dostęp: 11.01.2015]. 

Kolejnym projektem nie związanym bezpośrednio z żadnym przedmiotem szkolnym 
jest Internetowy Teatr TVP dla szkół. Odbiorcą teatralnych wydarzeń są uczniowie różnego 
typu szkół położonych daleko od wielkomiejskich ośrodków kulturalnych i artystycznych. 
Grany na żywo spektakl odbierany jest w tym samym czasie przez nawet kilkutysięczną 
uczniowską społeczność w całej Polsce za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej. 
Jedną z zalet tego pomysłu jest to, że pokazy są bezpłatne dla uczestniczących szkół. Imprezy 
towarzyszące, to m.in. konkursy dla uczestników projektu oraz Internetowy przegląd 
szkolnych zespołów teatralnych. Ważnym aspektem projektu jest wzbogacenie i urozmaicenie 
szkolnych zajęć, edukacja artystyczna i pobudzanie nawyku korzystania z życia kulturalnego 
wśród młodych odbiorców. Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają zrealizować 
te cele szybko i na dużą skalę, jednak wymagają również zaplecza technicznego. W 
internetowym teatrze do wyboru są spektakle adaptujące lektury szkolne, a także nie związane 
bezpośrednio ze szkolnym programem. W repertuarze znajdują się przedstawienia zarówno 
dla dzieci młodszych jak i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  
[http://www.iteatr.tvp.pl/9980769/o-projekcie. dostęp 11.01.2015]. 

W edukacji wykorzystującej Internet potrzebna jest także edukacja dla bezpieczeństwa 
w Sieci. Taki program oferuje strona Sieciaki.pl, dzięki której uczniowie uczą się 
bezpiecznego poruszania się w Internecie. Chociaż projekt nie jest przypisany do edukacji 
szkolnej, warto z niego skorzystać na lekcji informatyki,ale i na każdej innej,  kiedy mówi się 
o zagrożeniach dotyczących młodzieży lub komunikowaniu się za pośrednictwem Internetu. Z 
tego projektu można korzystać w szkole i w domu. Jest skierowany raczej dla uczniów szkoły 
podstawowej, ale gimnazjaliści i licealiści też znajdą coś dla siebie i mogą dowiedzieć się 
wielu jeszcze nieznanych rzeczy na temat bezpieczeństwa w Sieci  [http://www.sieciaki.pl/, 
dostęp: 11.01.2015]. Wszystkie wyżej omówienie projekty posiadają rekomendację i wsparcie 
Ministerstwa Edukacji  [http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-13-40/cyfrowa-
szkola, dostęp: 11.01.2015].  

 
Zakończenie 
 
Istnieje jeszcze wiele stron wykorzystujących Internet w edukacji ale są one raczej 

bazą dostępnych materiałów niż interaktywnymi programami, które pomagają w nauce w 
domu czy w szkole. W Internecie nie brakuje miejsc typu edukacyjnego, w których są 
dostępne już gotowe materiały do użytku na lekcji, ale brakuje wciąż miejsca, gdzie można by 
było umieścić pracę na lekcji, z dostępem o dowolnym czasie i miejscu. Uczniowie i szkoły 
tworzą również swoje fora i strony, ale to również nie są miejsca dające możliwości wspólnej 
pracy i dyskusji. Takim miejscem mogłaby być platforma edukacyjna zawierająca działy dla 
uczniów i nauczycieli. Uczniowie w trakcie pracy własnej mogliby łatwo wrócić do tego, co 
było na lekcji, a także od razu umieszczać tam swoje notatki i rozwiązywać zadania domowe, 
do których nauczyciel miałby dostęp również na lekcji. Problemem przy korzystaniu z takiej 
platformy jest obligatoryjny dostęp do Internetu w każdej sali lekcyjnej i zaplecze techniczne. 
Wymienione i omówione wyżej internetowe projekty edukacyjne w dużej mierze spełniają 
oczekiwania nauczycieli i uczniów, jednakże wymagają ciągłego rozwoju i dostosowywania 
do współczesnych wymogów technicznych.  
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4.3. Edukacyjne zastosowania portali społecznościowych 

lic. Ariel Wrona 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 

Streszczenie: 
Artykuł traktuje o funkcjach współczesnych mediów społecznościowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich możliwości edukacyjnych. Zaprezentowano w nim przegląd 
dotychczasowych badań dotyczących wykorzystywania portali społecznościowych do nauki 
oraz organizacji pracy przez studentów w trakcie studiów. Dokonano opisu praktyki pracy 
studenckiej z użyciem tego narzędzia i przedstawiono koncepcyjny model wykorzystania 
portalu społecznościowego w kooperacyjnej pracy pomiędzy studentami. 
Słowa kluczowe:  
portale społecznościowe, edukacja, kooperacja, Facebook 
Summary: 
This thesis concerns the functions of modern social media services with particular focus on 
their educational possibilities. Review of recent researches concerning educational work 
organization in students social networking sites usage had been made, as well as description 
of practical implementation of such work. It is also a presentation of conceptual model of 
social networking site usage in cooperation between students. 
Keywords: 
social networking services, education, cooperation, Facebook 
 

Internet jest medium łączącym w sobie wszystkie dotychczasowe funkcje mediów 
tradycyjnych. Mówi się o nim jak o pewnym „supermedium”, do którego konwergują 
wszelkie pozostałe [Grzenia 2006, s. 19]. Podlega on jednak ciągłym przemianom. Obecnie 
jesteśmy świadkami pewnego trendu, który sprawia, że Sieć, jaką znaliśmy jeszcze 
kilkanaście lat temu, dziś wygląda całkowicie inaczej. Nie jest to spowodowane jedynie 
skokiem technologicznym warunkującym jakość powłoki graficznej stron internetowych i 
prędkości, z jaką przesyłane są informacje, lecz także przewartościowaniem w sferze 
aksjologicznej i paradygmatycznej zmianie w jej istocie. Internet przestał już dawno 
realizować jedynie funkcje, do pełnienia których został powołany [Szpunar 2012, s. 45-46]. 
Nie jest już przy tym jednokierunkowym medium, w obrębie którego odbiorca dostawał 
wyłącznie możliwość podróży po wirtualnym świecie stworzonym przez programistów. 
Dzisiejszy Internet jest przestrzenią kreowaną przez użytkowników dla użytkowników, gdzie 
dużą wartość zyskały społeczności oraz platformy, które dają im możliwość wirtualnych 
spotkań. Jest to interaktywna Sieć następnej generacji tworzona w dużej mierze przez 
użytkowników-prosumentów [Szul 2013, s. 352] oraz media społecznościowe, w ramach 
których organizują się i komunikują ze sobą [Dinucci 1999, s. 220–222]. Sposób, w jaki 
funkcjonuje obecnie Internet oraz sieć portali społecznościowych daje ogromne możliwości w 
obrębie wielu obszarów. Jakkolwiek w tym artykule skupię się na edukacyjnych wartościach 
Sieci i szansach, które są przez nią generowane. 

1. Social network? 

Termin „social network” został po raz pierwszy użyty przez Johna Barnesa w 1954 r. 
Rozumiał on go jako strukturę społeczną złożoną z węzłów i połączeń, reprezentujących 
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poszczególnych ludzi i wszelkie organizacje oraz relacje, które pomiędzy nimi występują 
[Barnes 1954, s. 45]. W języku angielskim nie istnieje obecnie konkretny termin, który 
sugerowałby rozróżnienie semantyczne pomiędzy powyższym zjawiskiem i powszechnie 
rozumianą siecią społecznościową opartą o rozwiązania informatyczne. W naszej rodzimej 
literaturze również można zauważyć pewne płynne przenikanie się tych dwóch terminów. W 
kontekście współczesnych realiów i rozwiązań wynikających z zastosowania zdobyczy 
technologii, jak też widocznego przeniesienia części życia społecznego do świata 
wirtualnego, konieczne jest konkretne zdefiniowanie tego pojęcia, w sposób łączący 
socjologiczny oraz informatyczny wymiar powyższego zjawiska. Na potrzeby tego artykułu 
chciałbym zaproponować definicję sieci społecznościowej rozumianej jako: sieć połączeń 
pomiędzy ludźmi i wszelkimi instytucjami, umożliwiająca im szeroką interakcję oraz 
wymianę informacji uzyskaną dzięki możliwym rozwiązaniom technologicznym w ramach 
wspólnej platformy. Sieci takie tworzą się w oparciu o portale społecznościowe. W literaturze 
znajdziemy informacje, że wewnątrz portali społecznościowych „akcent przesuwa się z 
technologicznych aspektów na relacje, takie jak przyjaźń, wymiana informacji, wspólnota 
interesów. Dla użytkowników znaczenie ma stały dostęp do swojego profilu i rozwój relacji z 
innymi użytkownikami za pomocą dostępnych środków technicznych.”[Hetman 2010, s. 4]. 
Portale te współtworzą sieć punktów węzłowych złożonych z różnego rodzaju serwisów, 
które skupiając w swoim obrębie informacje oraz użytkowników i umożliwiając im 
wchodzenie w interakcje między sobą, dają tym samym szansę na uporządkowanie wirtualnej 
komunikacji [Juza 2013, s. 16]. Kreowanie się sieci opartej o podobne punkty, połączone 
więzami między sobą i poszczególnymi aktorami, jest bezpośrednim odzwierciedleniem 
procesów charakterystycznych dla tworzenia się nowej struktury społecznej, która w tym 
przypadku zyskuje swój cyfrowy charakter [Bendyk 2004, s. 77].  

Już wcześniej słyszeć można było głosy, że napędzany przez rozwój informatyczny 
wzrost połączeń pomiędzy komputerami a sieciami telekomunikacyjnymi będzie w stanie z 
czasem zastąpić cały system nerwowy organizacji społecznej [Barney 2008, s. 17]. Dzisiaj 
można śmiało powiedzieć, że za pomocą Internetu i wirtualnych sieci społecznościowych 
dokonuje się świt społeczeństwa informacyjnego w jego najczystszej postaci. Jest to 
społeczeństwo, które w Sieci rządzi się prawami niekiedy odbiegającymi od tych 
obowiązujących w świecie niewirtualnym. W odróżnieniu od wszystkich analogowych i 
„realnych” społecznych odpowiedników, nie istnieje tutaj żadna instytucja publiczna czy 
prywatna, posiadająca monopol na dystrubucję i kontrolę informacji. Internet nie daje takiej 
możliwości. Środowisko wirtualne jest przestrzenią otwartą dla każdego, gdzie wszyscy 
ludzie, którzy posługują się cyfrowym językiem, mają prawo głosu. Media społecznościowe 
są zatem platformą wyrazu języka nowego społeczeństwa sieciowego. Dają szansę 
uczestnictwa w globalnym i wirtualnym świecie i kreują w ten sposób Internet jako medium 
użyteczne i praktyczne. 

2. Kategoryzacja portali społecznościowych 

Zważywszy na charakterystykę grupy docelowej, wyodrębnić możemy następujące 
rodzaje portali społecznościowych: 

● ogólne [np. Facebook], 
● skierowane do konkretnych grup społecznych [np. byłych uczniów – nk.pl], 
● skierowane na dzielenie się konkretnymi treściami [np. YouTube, Fotka.pl], 
● zamknięte, do których dostęp uzyskujemy na zasadzie zaproszenia [np. 

niefunkcjonujące już Grono.net], 
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● dające użytkownikom możliwość prowadzenia osobistych profili – stron [np. 
Myspace.com], 

● przeznaczone do prezentowania opinii i recenzowania [np. Filmweb.pl,], 
● branżowe, [np. Goldenline, LinkedIn] 
● tematyczne [Niewiadomska 2011, s. 160]. 

 

Niezależnie od wcześniejszej klasyfikacji, portale społecznościowe mogą pełnić następujące 
funkcje: 

● komunikacyjną, 
● rozrywkową, 
● autoprezentacyjną, 
● edukacyjną, 
● biznesową [Niewiadomska 2011, s. 162]. 

 

Funkcja edukacyjna jest bez wątpienia tą, która wydaje się szczególnie interesująca z 
punktu widzenia pedagoga jak i perspektyw oferowanych przez wciąż rozwijającą się 
technologię. Jest ona o tyle istotna, gdyż widoczny jest ciągle rosnący procent osób 
posiadających dostęp do Internetu i korzystających z portali społecznościowych. Według 
badań publikowanych co dwa lata w ramach diagnozowania warunków i jakości życia 
Polaków, w 2013 r. dostęp do Internetu posiadało 78,4% mieszkańców naszego kraju. 
Według danych z tego samego raportu z Sieci korzysta 99% uczniów i studentów. 
Stwierdzono również, że ludzie w wieku 16-24 lat, a w szczególności właśnie uczniowie i 
studenci, używają Internetu głownie w celach rozrywkowych i komunikacyjnych [Czapiński i 
Panek 2014, s. 358-380]. 

3. Przegląd dotychczasowych badań 

Dostępne są również wyniki badań, które jasno stwierdzają, że istnieje wyraźny 
wzrost wykorzystywania portali społecznościowych, takich jak Facebook czy YouTube, do 
celów edukacyjnych przede wszystkim wśród studentów. Mimo iż deklarują oni, że edukacja 
nie jest oczywistym celem, który klaruje się podczas używania portalu społecznościowego, to 
im więcej czasu spędzają na pogłębianiu stanu swojej wiedzy na tej platformie, tym bardziej 
podkreślają jej edukacyjny potencjał [Cohen 2011, s. 93]. 

 Chińscy naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Suzhou i Miejskiego 
Uniwersytetu w Hong Kongu: Stella Wen Tian, Angela Yan Yu, Douglas Vogel i Ron Chi-
Wai Kwok, zauważając potencjał drzemiący w portalach społecznościowych, jak też wzrost 
zainteresowania ich edukacyjnymi zastosowaniami na kampusach uczelnianych, podjęli się 
zbadania powyższego zjawiska. Skonfrontowali oni powszechne przekonanie o tym, że 
narzędzia takie jak Facebook służą wyłącznie płytkiej rozrywce i potrafią jedynie skutecznie 
odciągać studentów od nauki, z opiniami samych studentów. Chcieli w pierwszej kolejności 
poznać ich stanowisko, by móc wydać stosowne rekomendacje dla ośrodków akademickich, 
aby te z kolei mogły poprawić swoją działalność na tym polu. Z ich badań wynikało, że na 
aktywność studentów na portalach społecznościowych składają się dwa aspekty: społeczny i 
edukacyjny. Portal pozwala im odświeżać kontakty, nawiązywać nowe znajomości, 
kontynuować rozmowy rozpoczęte na uczelni oraz pozostawać w kontakcie z rodziną. W 
ramach aspektu edukacyjnego wskazywali oni na łatwość dołączania do grup zainteresowań, 
dzielenia się wiedzą, grupowej pracy nad konkretnym projektem, czy też organizowania i 
planowania swoich uczelnianych aktywności. W swoich badaniach Chińczycy podkreślili 
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również pozytywne znaczenie, jakie w edukacji ma rozbudowana sieć społecznościowa 
zorientowana na wspólny cel. Głównym wnioskiem, który nasunął się w toku ich badań było 
to, że korzystanie przez studentów z portali takich jak Facebook może wpływać pozytywnie 
na jakość edukacji pobieranej przez nich na uczelniach 
[http://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110509091557.htm, 29.12.2014]. 

 Podobny wydźwięk mają badania prowadzone przez polskich badaczy. Bardzo 
wyraźny jest w tym przypadku również pewien skok jakościowy i postępujący rozwój 
stosowania technologii oraz mediów społecznościowych w edukacji przez studentów. Joanna 
Bierówka z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego badała w 2009 r. 
zastosowanie Internetu przez studentów uniwersyteckich w toku studiowania. Badaniem 
eksploracyjnym o charakterze jakościowym objętych zostało 97 osób. Byli to studenci 
trzeciego roku studiów zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, na kierunkach 
pedagogika oraz socjologia, pochodzący z krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej oraz Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Przebadani zostali za 
pomocą arkusza ankiety zawierającej głównie pytania otwarte. 95 osób odpowiedziało, że 
korzysta z Internetu w celach edukacyjnych, wskazując przy tym, że ich aktywność rozbija się 
wyraźnie na aspekty stricte edukacyjne, takie jak poszukiwanie informacji związanych z 
zagadnieniami poruszanymi na zajęciach oraz aspekty komunikacyjne w obrębie edukacji, 
czyli kontaktowanie się z innymi studentami i prowadzącymi. Zapytani o to, w jakim celu 
komunikują się między sobą w Internecie, studenci odpowiedzieli, że wymieniają się 
wszystkimi informacjami, które mogą okazać się przydatne w trakcie studiów, czyli między 
innymi: przesyłają sobie notatki, skany książek, rozsyłają informacje organizacyjne oraz 
kontaktują się w celu rozwiązania jakiegoś problemu, lub w trakcie realizacji projektu. Na 
pytanie o najczęściej używane przez nich narzędzia wśród wymienionych znalazły się: 
Wikipedia, portale Onet i Interia dostarczające codziennych informacji oraz strony służące do 
wymiany danych: Chomikuj, Bryk, Ściąga, Wrzuta. W ramach korzystania z tych ostatnich 
studenci rozsyłają i wymieniają się najczęściej materiałami wspomnianymi wcześniej, 
przydatnymi lub wręcz koniecznymi do zaliczenia konkretnych przedmiotów [Bierówka 
2011, s. 178-183]. 

 Badaczka zwraca jednak uwagę na to, że studenci biorący udział w badaniu 
przedstawiali obraz raczej biernych uczestników Sieci. W nieporównywalnie większym 
stopniu woleli oni jedynie korzystać z treści dostępnych w Internecie niż tworzyć je 
własnoręcznie. Nie licuje to z wyobrażeniem współczesnego kreatywnego internauty-
prosumenta aktywnie angażującego się w rozwój środowiska, którego jest uczestnikiem 
[Bierówka 2011, s. 186]. 

 Badania tego samego zjawiska podjął się w 2011 r. zespół badaczek pod 
kierownictwem Magdaleny Andrzejewskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
Chcąc poznać narzędzia internetow, z jakich korzystają studenci w toku kształcenia 
akademickiego i stopień, w jakim angażują się oni w tworzenie Sieci, przebadały mailowo 
kwestionariuszem ankiety 194 studentów tegoż uniwersytetu (reprezentujących kierunki 
zarówno ścisłe jak i humanistyczne). W toku badania ustalono, że 82% wszystkich studentów 
korzysta z usług portali społecznościowych. Wykazano również, że studenci znają i w dużej 
mierze korzystają z narzędzi typu: czat, blog, fora dyskusyjne czy wideokonferencje. Jednak 
najciekawszą obserwacją wypływającą z przedstawionych wyników było, że studenci 
wykazywali się nieznajomością niektórych z bardzo popularnych rozwiązań funkcjonujących 
w obrębie współczesnego Internetu. Dotyczyło to zarówno terminologii, jak i sposobu ich 
działania [Andrzejewska, Stolińska i Pituła 2012, s. 7-15]. 
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Nasuwające się wnioski każą przypuszczać, że może to stanowić istotę problemu 
zdiagnozowanego jeszcze we wcześniej przedstawionych badaniach. Nieznajomość sposobu 
funkcjonowania mechanizmów współczesnego Internetu oraz narzędzi, którymi można 
zaznaczyć swoją w nim obecność, skutkuje bierną postawą użytkownika. Jest to kwestia, na 
którą stale zwracają uwagę pedagodzy medialni oraz pole do przemyśleń dla twórców reform 
w naszym systemie edukacji. Jakkolwiek wszystkie powyższe funkcje i narzędzia, o które 
pytano w badaniach mogą być realizowane, a przeważnie były w tych przypadkach 
świadczone, poprzez portale społecznościowe, które stanowiąc środowisko naturalne dla 
szeroko rozumianej komunikacji, gwarantują pełną funkcjonalność dla działań prowadzonych 
w ich obrębie. 

Można pokusić się o stwierdzenie, że wykorzystanie portali społecznościowych jako 
platformy edukacyjnej jest naturalnym zastosowaniem tego narzędzia dla podtrzymania 
procesu edukacji poza szkołą, czy uczelnią. Rozwiązania takie korelują z założeniami modelu 
humanistycznego edukacji dorosłych[Malewski 2001, s. 284] i są doskonałym dopełnieniem 
dla podającej formy przekazywania wiedzy na uczelni. Powyższy synergizm mieści się we 
współczesnym trendzie eksperymentowania z formami edukacyjnymi. Dąży się tym samym 
do wytworzenia eklektycznego modelu edukacji, który byłby odpowiedzią na warunki 
stawiane obecnie przez współczesność[Solarczyk-Szwec 2010, s. 304]. 

4. Facebook i YouTube w kontekście edukacyjnym 

O zastosowaniach nastawionych na organizację edukacji z wykorzystaniem portalu 
społecznościowego Facebook pisałem już wcześniej i będę pisał później. W tym miejscu 
chciałbym jednak skupić się na wartościach edukacyjnych, do których użytkownicy mają 
dostęp w ramach korzystania z portalu i poprzez aplikacje, które się z nim integrują.  

Nie posiadając obecnie konta na żadnym z dostępnych portali społecznościowych 
odcinamy się od łatwego dostępu do informacji, jak też wyzbywamy się poniekąd szansy na 
pełne uczestnictwo we współczesnym świecie. W dzisiejszych czasach na najpopularniejszym 
portalu społecznościowym jakim jest Facebook w postaci profili tam założonych znajdziemy 
praktycznie wszystko i wszystkich. Ze względu na swój sukces jest to narzędzie, które 
zaczęto wykorzystywać na wiele sposobów. Facebook jest między innymi kanałem agitacji 
politycznej, miejscem badania preferencji konsumenckich, ale równie dobrze może być też 
narzędziem edukacji. Wszystko to zależy od intencji osoby korzystającej z tego rozwiązania. 
Na portalu z łatwością znaleźć można informacje odnośnie możliwości zwiększania swoich 
kompetencji w zakresie wielu dziedzin. Portal Coursera, aktywnie działający na platformie 
social media, jest tego znakomitym przykładem. 

Coursera jest platformą e-learningową oferującą rozmaite kursy, począwszy od 
programowania i projektowania aplikacji moblinych, na psychologii i sztuce kończąc. 
Zdecydowana większość z nich jest prowadzona nieodpłatnie. Opłaty pobierane są głównie za 
wystawienie certyfikatu za odbyty i zaliczony kurs. Zajęcia prowadzone są zdalnie przez 
wykładowców renomowanych uczelni, którzy rzetelnie wywiązując się ze swoich 
obowiązków przekładają profesjonalizm wyniesiony ze swojego ośrodka naukowego na 
lekcje prowadzone w trybie on-line. W ramach portalu realizowanych jest na tę chwilę 890 
kursów, z których korzysta ponad 10 milionów użytkowników [https://www.coursera.org/, 
3.01.2015]. Serwis zamieszcza na Facebooku wszystkie aktualności związane ze swoją 
działalnością, publikuje historie ludzi, którzy chcąc zmienić swoje życie podjęli naukę 
korzystając z portalu i umieszcza wartościowe wskazówki dla osób chcących podjąć 
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dodatkową edukację. Jest to wartościowy profil, który zdecydowanie można polecić każdemu 
zainteresowanemu poszerzaniem swoich kompetencji. 

Równie interesującym rozwiązaniem dla edukacji z wykorzystaniem portalu 
społecznościowego jest aplikacja Duolingo. Działa ona w wersji internetowej na stronie 
serwisu oraz mobilnej, na wszystkich popularnych systemach operacyjnych. Jest to aktywnie 
rozwijający się serwis, który oferuje możliwość nauki języków obcych. Jego twórcy chcąc 
zwiększyć atrakcyjność serwisu, umożliwili jego integrację z portalem społecznościowym 
Facebook, co pozwoliło na wprowadzenie rywalizacji pomiędzy znajomymi, również 
korzystającymi z serwisu. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które w połączeniu z lekką 
formułą, mapą umiejętności i rozwiązaniami grywalizacyjnymi przynosi oczekiwane 
rezultaty. Portalu Facebook używa jako bazy dla rozbudowania sieci znajomych i jako kanału 
do informowania użytkowników o zmianach w serwisie. 

Ciekawe może być również zjawisko sieciowe zwane w literaturze Filter Bubble [pol. 
bańka informacyjna]. Jest to poniekąd wynik najnowszych praktyk stosowanych przez 
koncerny takie jak Google i Facebook,polegających na dostosowywaniu wyników 
wyszukiwań oraz informacji dochodzących do danej osoby na podstawie jej preferencji. To 
swoista postępująca personalizacja Internetu, która sprawia, że do użytkownika dochodzą 
głównie informacje dopasowane do jego gustu i oczekiwań. Jest to przydatne dużym 
koncernom przede wszystkim ze względów marketingowych, gdyż portal na podstawie 
analizy danych, umieszczanych w Sieci przez samego użytkownika, wysyła konkretne 
reklamy do konkretnych konsumentów, którzy znajdują się w idealnej grupie docelowej 
reklamodawcy. Pozwala to również na odsianie potencjalnie zbędnych informacji, mogących 
nie mieć większego znaczenia dla odbiorcy. Jakkolwiek z punktu widzenia użytkownika jest 
to działanie szkodliwe, gdyż zamyka możliwość odbioru całego spektrum informacji, 
koncentrując się jedynie na wybranych aspektach, mogących potencjalnie najbardziej mu 
odpowiadać [Pariser 2011, s. 6-10]. 

Paradoksalnie w kontekście edukacyjnym istnieje możliwość, by przekuć tę 
niewątpliwą wadę współczesnej Sieci w trochę bardziej pozytywny aspekt. Otóż zakładając, 
że użytkownik skupi się w swoim kontakcie z portalem w znacznym stopniu na interakcji z 
profilami czysto edukacyjnymi, jak też na zawartości przez nie udostępnianej, otrzymamy w 
ten sposób narzędzie dostarczające mu spersonalizowany strumień wartości umożliwiających 
kształcenie. Jakkolwiek jest to obecnie jedynie koncept mogący dać przyczynek do 
poważniejszych rozważań. 

Serwisem, który zasługuje na szczególną uwagę w kontekście omawianych przeze 
mnie tematów jest również portal należący do Google - YouTube. Nie jest to serwis, który w 
założeniach miał oferować możliwość prowadzenia komunikacji na wzór rozwiązań 
stosowanych przez inne portale społecznościowe. Niemniej jednak, w dalszym ciągu 
takowym pozostawał. W przypadku YouTube podstawowym narzędziem komunikacji jest 
treść filmów udostępnianych przez użytkowników [Burgess i Green 2011, s. 93]. To oni 
tworzą ten serwis. Poprzez komentowanie, nawiązywanie do siebie nawzajem w swoich 
produkcjach, subskrypcję odpowiadających im treści, budują wspólnoty zogniskowane wokół 
tematów, które ich interesują i poruszają. Co więcej, YouTube jest portalem, w którym 
aktywność i kreatywność w połączeniu z rozbudowaną siecią społecznościową jest wysoko 
pożądana, gdyż jedynie poprzez tworzenie czegoś oryginalnego istnieje szansa zwrócenia na 
siebie uwagi. Z kolei posiadający dużą liczbę subskrybentów twórca jest w stanie dotrzeć do 
większej rzeszy odbiorców. Jest narzędziem, które idealnie wpisuje się w filozofię 
współczesnego Internetu budowanego przez aktywnych użytkowników.  
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Wszystko to dzieje się jednak jakby poza pierwotnymi zamysłami twórców, gdyż 
struktura serwisu od samego początku nie zachęcała do tworzenia wspólnot. Nie znajdziemy 
tutaj możliwości wysłania oficjalnego zaproszenia do innych użytkowników w celu podjęcia 
współpracy, ani cytowania nawzajem udostępnianych przez siebie treści. Od strony wizualnej 
serwis zdominowany jest przez miniatury samych filmów, a nie profile użytkowników, czy 
listę grup, do których można dołączyć. Zachęca to raczej do jednostkowego odbioru treści z 
serwisu, a mimo wszystko YouTube wręcz tętni aktywnością swoich amatorów[Burges i 
Green 2011, s. 96-101]. Twórcy serwisu zauważając powyższy mankament i chcąc niejako 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich użytkowników, zintegrowali go w 2013 r. ze swoim 
autorskim portalem społecznościowym Google+. Dali w ten sposób możliwość łatwiejszego 
nawiązywania kontaktów pomiędzy użytkownikami oraz szansę na przeniesienie tych relacji 
na inne płaszczyzny. 

Biorąc pod rozwagę powyższe informacje, łatwo się domyślić, że wszelkie wartości 
płynące z serwisu uwarunkowane są wolą twórców i przede wszystkim swoistą modą wśród 
odbiorców na treści pochodzące z danej kategorii. Nie inaczej ma się to w przypadku 
edukacji. Obecnie jesteśmy świadkami wzmożonego zainteresowania owymi treściami w 
obrębie serwisu. Pojawia się coraz więcej kanałów o zróżnicowanej wartości, tworzonych 
przez sympatyków konkretnych dziedzin wiedzy, ale też oficjalnych kanałów renomowanych 
uniwersytetów. Widząc w tym szansę na swoją promocję, wykorzystują serwis do 
rozpowszeniania nagrań z wykładów, czy też prezentacji przygotowywanych przez swoich 
pracowników. Umożliwiąją tym samym dostęp szerokiemu gronu odbiorców do 
wysokojakościowej wiedzy całkowicie za darmo. Swoje kanały na YouTube mają już takie 
uniwersytety jak m.in.: The Massachusetts Institute of Technology, Yale czy Harvard. 
Znamiennym jest iż wszystkie uniwersytety z amerykańskiej Ivy League, jak też rywalizujące 
z nimi uniwersytety brytyjskie mają tam swoje kanały i aktywnie działają na polu mediów 
społecznościowych. Jest to wskazówka dla naszych rodzimych uczelni, które z wyraźną 
opieszałością i nieufnością traktują podobne praktyki, stanowiące jeden z najlepszych obecnie 
sposobów na propagowanie edukacji wśród mas. 

Warto również zwrócić uwagę na kanały edukacyjne tworzone przez osoby prywatne i 
organizacje non-profit, które udostępniają w serwisie swoje produkcje. Wśród rzeczonych 
szczególnie ciekawym przykładem jest TED [Technology, Entertainment and Design]. TED 
początkowo było tylko konferencją, która po raz pierwszy odbyła w 1984 r. Od 1990 r. ma 
miejscecorocznie w jedym z miast na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych 
[http://www.ted.com/about/conferences, 3.01.2015]. Ideą konferencji jest udostępnienie 
platformy, w ramach której można byłoby głosić „idee godne rozpowszechniania” z dziedziny 
technologii, edukacji, szeroko rozumianej nauki oraz kultury. Obecnie TED to nie tylko 
organizacja i seria konferencji, ale również społeczność naukowców oraz ludzi kultury 
zogniskowana wokół chęci szerzenia wiedzy i nowinek ze świata nauki do możliwie 
największego grona odbiorców. Swój kanał na YouTube prowadzą od 6 grudnia  
2006 r. i do tej pory stworzyli sieć 10 kanałów, 53 tysięcy filmów i prawie 6 milionów 
subskrybentów [https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector/about, 7.01.2015]. TED 
ciągle się rozwija i stanowi duży wkład na rzecz rozwoju edukacji oraz inspiruje ludzi na 
całym świecie. 

Jednak kanałem edukacyjnym, który zasługuje na szczególną uwagę jest założony w 
2006 r. Khan Academy. Projekt powstał całkowicie przypadkiem. Salman Khan, założyciel 
Akademii, udzielając swojej siostrzenicy zdalnych korepetycji z matematyki odkrył, że 
podczas nauki lepiej radzi sobie ona z materiałem video, kiedy ma możliwość swobodnego 
wracania do elementów stanowiących dla niej szczególną przeszkodę i kiedy może dowolnie 
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długo sama ćwiczyć, by opanować dany obszar wiedzy. Z wykorzystaniem prostych narzędzi 
takich jak: tablet podłączony do komputera, oprogramowanie do przechwytywania i 
zapisywania obrazu z ekranu, program Microsoft Paint i mikrofon, zaczął nagrywać filmy, w 
których tłumaczył swojej siostrzenicy podstawy matematyki. Filmy w postaci krótkich 
wykładów umieszczał na YouTube. Miały one prostą i przystępną formę, a formuła w której 
realizowane były korepetycje przyniosła oczekiwany efekt. Khan zachęcony dobrymi 
wynikami swojej pracy, jak też rosnącym zainteresowaniem dla pomysłu lekcji 
prowadzonych taką metodą, zdecydował się rozwijać kanał [Khan 2013, s. 27-34]. 

Równolegle do filmów publikowanych w serwisie YouTube opracowywał on system, 
który pomógłby mu koordynować i w pewnym stopniu zautomatyzować proces udzielania 
korepetycji. Efektem jego pracy stała się platforma edukacyjna, z której obecnie korzystają 
miliony uczniów i ich nauczyciele na całym świecie. Akademia Khana pozwala na logowanie 
się doń uczniów, którzy mogą podejmować dowolnie wybrane przez siebie kursy, jak też na 
prowadzenie zajęć przez nauczycieli na zasadzie wirtualnej klasy, gdzie mają możliwość 
korzystania ze zbiorów edukacyjnych gromadzonych w ramach platformy zupełnie za darmo. 
Jest to innowacyjny projekt, który daje duże możliwości rozwoju edukacji, bez względu na 
szerokość geograficzną, czy zasobność majątkową ucznia. Jedyne czego potrzebujemy w tym 
przypadku, to komputer z dostępem do Internetu i chęć do nauki.  

Kanał Akademii na YouTube ma obecnie ponad 2 miliony subskrybentów 
[https://www.youtube.com/user/khanacademy/about, 7.01.2015]. Cały czas do głównego 
kanału dołączają się subkanały tematyczne i językowe. W tej chwili w ramach Akademii 
mamy dostęp do materiałów z matematyki, nauk ścisłych, przyrodniczych, ekonomicznych, 
humanistycznych czy programowania. Pojawiają się wciąż nowe wersje językowe jak też 
m.in.: polski, rosyjski i mandaryński. Khan Academy jest świetnym przykładem 
wykorzystania w edukacji szans generowanych przez współczesny Internet. 

5. Praca grupowa za pośrednictwem komputerów 

Coraz więcej uwagi w kontekście możliwości dzisiejszych portali społecznościowych 
zaczyna się poświęcać również metodom kooperatywnego uczenia się wspieranego 
komputerowo CSCL [Computer Supported Collaborative Learning] i komputerowym 
wspieraniem pracy kooperatywnej CSCW [Computer Supported Cooperative Work][Meger 
2006, s. 85]. Powyższe systemy różnią się tym, że w przypadku CSCW partnerzy dzielą się 
pracą, którą wykonują pojedynczo, a wyniki następnie łączą, by otrzymać ostateczny rezultat, 
zaś w CSCL pracują stale razem jako grupa [Stahl, Koschmann i Suthers 2006, s. 411]. Są to 
metody reprezentujące nurt konstruktywistyczny, który coraz wyraźniej zaczyna kreślić 
trendy obecne we współczesnej edukacji. Praca grupowa rozumiana w ten sposób jest 
doskonałym środowiskiem wyzwalania kognitywnych procesów poznawczych, co daje 
wymierne efekty w toku przyswajania informacji [Meger 2005, s. 19]. Charakterystyczne są 
tutaj procesy typowe dla badawczego podejścia edukacyjnego, gdzie widoczne jest dzielenie 
pracy na etapy, na które składa się zwykle: definiowanie problemu, realizacji planu 
badawczego i ewaluacji lub prezentacji wyników [Meger2011, s. 9]. W przypadku CSCL 
proces uczenia się wygląda w ten sposób, że całość wiedzy, która ma stanowić wartość 
dodaną dla grupy, rozdziela się wstępnie pomiędzy wszystkich jej uczestników, którzy 
następnie dzielą się nią z resztą kolektywu. Każdy członek grupy na początku posiada jedynie 
wydzielony wycinek informacji, a przyrost wiedzy w grupie następuje wskutek wspólnej 
wymiany doświadczeń między osobami uczącymi się nawzajem i pomiędzy tymi osobami, a 
nauczycielem. Efektem końcowym takich działań jest uzyskanie podobnego stanu wiedzy 
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przez wszystkich członków grupy oraz rozwinięcie kognitywnych procesów zdobywania 
informacji, co pomaga w organizacji i porządkowaniu wiedzy [Meger 2006, s. 85-86].  

Obie powyższe metody działają w oparciu o zastosowanie rozwiązań informatycznych 
w postaci komputerów połączonych ze sobą za pomocą Internetu i narzędzi zapewniających 
prowadzenie komunikacji synchronicznej i asynchronicznej. Wśród narzędzi komunikacji 
synchronicznej możemy wyróżnić między innymi: 

● czat - należy do najpopularniejszych narzędzi komunikacji synchronicznej. Umożliwia 
natychmiastową komunikację uczestnikom działań kooperatywnych. Istnieją systemy 
pozalające na kontakt „jeden do jednego” i „jeden do wielu”, 

● whiteboard - bardzo popularne narzędzie występujące w niemal każdej platformie e-
learningowej. Umożliwia udostępnianie wszelkiego rodzaju grafik i tekstów w sposób 
natychmiastowy, dla całej grupy, 

● udostępniane dokumenty - większość platform umożliwia dzielenie się plikami w celu 
szybkiej dystrubucji materiałów lub wspólnej pracy na nich. Obecnie 
najpopularniejsze do tego są rozwiązania chmurowe, 

● audio i wideokonferencje - umożliwiają prowadzenie wspólnych grupowych 
konsultacji,  

● wiki - strony internetowe, które dostępne są dla użytkowników zarówno w formie do 
przeglądania, jak również do edycji [Meger 2005, s. 22]. 
 

Narzędzia komunikacji asynchronicznej to: 

● e-mail - jeden z najstarszych narzędzi wymiany informacji z wykorzystaniem 
Internetu, pozwalający na przesyłanie wiadomości tekstowych, do których można w 
załącznikach dołączać wszelkiego rodzaju pliki. Umożliwia wysłanie wiadomości do 
jednego odbiorcy lub całej grupy , 

● grupy dyskusyjne - działają na zasadzie tablicy, na której każdy uczestnik grupy może 
zamieścić swoją informację, dając szansę innym na odniesienie się do niej. Powstają 
w ten sposób dyskusje pozwalające wymienić informacje i spostrzeżenia wewnątrz 
grupy,  

● kalendarz terminów grupy - jest to podstawowe narzędzie platformy e-learningowej, 
które pozwala na zaplanowanie spotkań wirtualnych lub wyznaczenia daty 
zakończenia konkretnego zadania [Meger 2005, s.22]. 

 

Przedstawione powyżej narzędzia w większości mieszczą się w ofercie współczesnych portali 
społecznościowych, które dzięki swoim możliwościom stały się obecnie popularnymi 
platformami dla organizacji działań grupowych zarówno w biznesie, jak i w edukacji. 

Nie można w tym przypadku zapominać także o oddziaływaniach społecznych, jakie 
naturalnie tutaj występują, a które mogą wpłynąć pozytywnie jak i negatywnie na cały proces 
zdobywania wiedzy tą metodą. Rozwiązania oparte o CSCW są obecnie bardzo popularnymi 
systemami pracy grupowej w szeroko rozumianym biznesie, gdzie stosuje się metody 
nastawione na maksymalizację korzyści, jednakże w tym przypadku kładzie się dodatkowy 
nacisk na grupowe procesy podejmowania decyzji [Antunes i Costa 2012, s. 2]. W praktyce 
akademickiej pochodna pracy tego typu najczęściej ogranicza się do działań projektowych, 
kiedy studenci w małych zespołach przygotowują zdalnie jednorazowo materiał na któryś z 
przedmiotów, a następnie prezentują wyniki swojej pracy na zajęciach przed grupą.  
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Zważywszy na powszechność ich użytkowania, portale społecznościowe są wręcz 
idealnym narzędziem do koordynowania pracy i edukacji na odległość.  

6. Organizacja edukacji za pomocą portalu społecznościowego w praktyce 

Nawiązując do tematyki utrzymywanej w artykule, chciałbym w tym miejscu 
przedstawić wyniki obserwacji współpracy w grupie z wykorzystaniem portalu 
społecznościowego, poczynionej przeze mnie na przestrzeni roku akademickiego 2013/2014 
w grupie studenckiej, której sam jestem członkiem. Celem obserwacji była odpowiedź na 
pytanie: jak będzie wyglądała współpraca między studentami w trakcie trwania roku 
akademickiego i jaki przyniesie efekt? Grupą badawczą byli studenci studiów magisterskich 
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na 
kierunku pedagogika, specjalności edukacja dorosłych z gerontologią. Grupa wstępnie liczyła 
21 osób, obecnie jest to 20, gdyż jedna osoba nie podeszła do egzaminów kończących 
pierwszy semestr edukacji na studiach drugiego stopnia. Zdecydowaną większość stanowiły 
kobiety, z racji że mężczyzn w grupie było tylko dwóch. Członkowie grupy nie znali się 
między sobą zbyt dobrze, stanowili w kilku przypadkach podgrupy 3 osobowe lub pary, z 
racji pochodzenia z tego samego kierunku w ramach studiów pierwszego stopnia. Kształcenie 
odbywało się w systemie stacjonarnym, aczkolwiek ze względu na sposób rozplanowania 
zajęć, 50% grupy podjęło pracę, a reszta swój wolny czas poświęciła rozmaitym 
wolontariatom lub, jak to było w przypadku 4 osób, podjęła kształcenie w dodatkowym 
wymiarze. Ma to duże znaczenie w przypadku badanego przeze mnie obszaru, gdyż wpłynęło 
bezpośrednio na wytworzenie się struktur pracy grupowej, o których chciałbym napisać. 

Na etapie kształtowania się grupy inicjowanych było wiele spotkań integracyjnych, 
podczas których dochodziło do coraz dokładniejszego wzajemnego poznawania się jej 
członków. W trakcie rozmów dotyczących zajęć i prowadzących, na jednym z pierwszych 
spotkań, wywiązała się dyskusja odnośnie do możliwości dotarcia do notatek i pytań 
egzaminacyjnych z poprzednich lat, w celu ułatwienia sobie pracy. Odnosiło się to do zajęć, 
które dotyczyły podobnej tematyki przedmiotów prowadzonych przez tych samych 
prowadzących, jak w przypadku studiów pierwszego stopnia dla niektórych z członków 
grupy. Dodatkowym ułatwieniem było to, że dla osób kończących studia licencjackie na 
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z racji na szerokie 
grono znajomych, którzy również zdecydowali się na kontynuowanie nauki na tym samym 
wydziale, nie stanowiło problemu dotarcie do podobnych informacji. Kilka osób 
zadeklarowało się, że rozpowszechni informacje i materiały, do których będą miały dostęp, na 
portalu społecznościowym Facebook. Pomysł został przyjęty z entuzjazmem. Następnym 
etapem było stworzenie grupy na rzeczonym portalu, w ramach której zrzeszeni byli 
członkowie naszej grupy studenckiej. Od tamtego momentu wszystkie informacje dotyczące 
organizacji zajęć, jak też materiały, które mogły być przydatne w nauce były publikowane na 
portalu. Kontakt z prowadzącymi odbywał się drogą mailową za pomocą zbiorczego maila 
grupowego, jakkolwiek wszystkie te informacje również przesyłane były na Facebook’a, by 
gromadzić je w jednym miejscu i ułatwić do nich dostęp większości grupy. W tamtym 
momencie 3 osoby nie posiadały profilu na rzeczonym portalu społecznościowym, ale były 
informowane o wszystkim innymi kanałami. 

W okresie przedsesyjnym, niektóre z osób prowadzących regularne notatki, z własnej 
woli udostępniły je w serwisie, co spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem reszty grupy i 
zdecydowanie pomogło osobom, które nie były w stanie uczestniczyć we wszystkich 
zajęciach z różnych przyczyn. W tamtym momencie padł również pomysł, aby od przyszłego 
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semestru podzielić się pracą, by przygotować w analogiczny sposób wszystkie treści 
wykładowe niezbędne do zaliczenia, co również zostało zaakceptowane. 

Na początku drugiego semestru podzieliliśmy się na dwu i trzyosobowe zespoły, które 
według swoich preferencji zostały przydzielone do opracowywania materiałów z konkretnych 
przedmiotów. Zadaniem każdej z grup było przygotowanie ogólnych notatek prezentujących 
przebieg i treść zajęć, jak też późniejsze dokładne opracowanie obszarów do pytań 
zaliczeniowych i rozpowszechnienie tychże materiałów poprzez portal Facebook. Miało to 
nastąpić z na tyle dużym wyprzedzeniem przed sesją, by możliwe było rzetelne i sumienne 
przygotowanie się na egzaminów. W związku z ograniczonymi możliwościami utrzymywania 
bezpośredniej komunikacji w dniach wolnych od nauki, w większości zespołów do 
koordynowaniadziałań korzystano z narzędzi komunikacji synchronicznej i asynchronicznej 
dostępnej w ramach platformy portalu Facebook. Było to przedsięwzięcie niosące pewne 
ryzyko, które zważywszy na dużą innowacyjność i możliwość niewywiązania się któregoś z 
zespołów z powierzonych mu zadań, nie gwarantowało sukcesu. Aczkolwiek wszystko 
przebiegło zgodnie z oczekiwaniami. Duży wpływ miał na to fakt, że osoby zaangażowane w 
pracę grupową, pomimo wywiązywania się z własnych zadań, nie zaprzestały uczęszczania na 
wszystkie inne wykłady, a ich wiedza przydała się później, gdy opracowane materiały 
publikowane były na portalu społecznościowym. W tym momencie nastąpiło zbiorowe 
ewaluowanie danych przedstawionych przez poszczególne zespoły, a w kilku przypadkach 
konieczne było uzupełnienie przygotowanych opracowań, by materiały uznać za kompletne i 
gwarantujące uzyskanie pozytywnej oceny. Ogół informachi przygotowanych w ten sposób 
stanowił cyfrową bibliotekę i obraz całościowej wiedzy, którą należało opanować, by podejść 
do egzaminów kończących rok akademicki. Eksperyment się udał i wszyscy członkowie 
grupy uzyskali promocję na następny rok, chwaląc sobie całokształt współpracy, która 
wytworzyła się pomiędzy nimi. 

Z perspektywy uczestnika było to bardzo ciekawe doświadczenie. Poczucie 
odpowiedzialności za stan wiedzy nie tylko swój, ale też całej grupy wyjątkowo mobilizowało 
do podejmowania wzmożonego wysiłku podczas zbierania i opracowywania materiałów. 
Wyjątkowy był również krytycyzm, z jakim do przedstawionych wyników pracy 
poszczególnych grup podchodziły pojedyncze osoby. To również wynikało z rzeczonego 
poczucia odpowiedzialności i przekładało się jedynie pozytywnie na całokształt współpracy. 
Jakkolwiek trzeba zaznaczyć, że powyższe rozwiązanie nie miałoby racji bytu w 
niezintegrowanym, nienastawionym na współpracę środowisku studenckim, które to niestety 
częściej można zaobserwować. 

Omówione powyżej praktyczne rozwiązanie opiera się na stylu pracy 
charakterystycznym dla dzisiejszych modeli korporacyjnych, pełnym wykorzystaniu 
możliwości generowanych przez współczesne sieci społecznościowe, a przede wszystkim, na 
chęci głębokiej integracji grupy i wypracowania poczucia wspólnotowości. Efektem 
prowadzonej przeze mnie obserwacji było również opracowanie modelu edukacyjnego, który 
postaram się tutaj przedstawić. 

7. Model kooperacyjny 

 Model kooperacyjny to koordynowane wewnętrznie, kooperatywne uczenie się oparte 
na organizacji pracy z wykorzystaniem portali społecznościowych. Jest to swoiste 
zaimplemetnowanie metod pracy charakterystycznych dla rozwiązań komercyjnych do 
środowiska akademickiego. Odbywa się ono bez jakiejkolwiek ingerencji prowadzącego, 
choć dopuszczone jest sugerowanie możliwości podobnej organizacji pracy, a opiera się 
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wyłącznie na studenckim solidaryzmie wytworzonym w ramach integracji grupy. Zachodzi, 
gdy osiągnięte zostaną określone warunki, a studenci sami zdecydują, czy chcą w nim 
uczestniczyć.  

W ramach modelu kooperacyjnego wymienić możemy kolejno następujące etapy 
organizacji pracy: 

1. Podzielenie się grupy studentów na mniejsze grupy operacyjne, których liczba 
odpowiadać będzie ilości materiału wymagającego opracowania. 

2. Przydzielenie określonego obszaru wiedzy konkretnej grupie operacyjnej. 
3. Etap pozyskiwania i opracowywania materiału przez grupę operacyjną. 
4. Udostępnienie opracowanego materiału za pomocą mediów społecznościowych. 
5. Wspólna ewaluacja wyników pracy grupy operacyjnej przez wszystkich członków 

grupy. 
6. Stworzenie kompletnej cyfrowej biblioteki i dystrybucja materiału za pośrednictwem 

mediów społecznościowych. 
 

 

Rysunek 1. Wizualizacja pracy wewnątrz modelu kooperacyjnego,  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 



VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów" 
Konsumpcja Internetu 

194 

 

 

Zalety modelu kooperacyjnego: 

- wyrównanie szans edukacyjnych w grupie, 
- odciążenie pojedynczych członków grupy z obowiązku przygotowania materiałów na 

wszystkie przedmioty [jest to szczególnie istotne np. w momencie podejmowania 
pracy, co jest bardzo popularne szczególnie na studiach drugiego stopnia], 

- występowanie aktywniejszych metod zdobywania wiedzy, 
- zawsze potwierdzona rzetelność sporządzonych materiałów, 
- możliwość dowolnego powrotu do materiałów ze względu na ich cyfrowy i sieciowy 

charakter, 
- wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania z racji zobowiązania 

wobec grupy, 
- pogłębienie relacji i polepszenie tym samym ich jakości. 

 

Jednak, żeby było to możliwe, wpierw zaistnieć muszą określone warunki. 
Koniecznym jest, by wśród uczestników grupy zaistniała chęć integracji oraz świadomość, że 
w toku edukacji dążą do tych samych celów. Całkowicie niwelująca możliwość 
wprowadzenia omawianych rozwiązań będzie wzajemna rywalizacja, tzw. „wyścig 
szczurów”, tak często występujący zarówno na uczelniach, jak i na każdym szczeblu życia 
społecznego. Zaimplikowanie modelu na odpowiednio niższym poziomie edukacji może 
zminimalizować negatywne aspekty „wyścigu szczurów” lub też znacznie ograniczyć szansę 
wystąpienia tego zjawiska dzięki wskazaniu korzyści wynikających ze współpracy. 
Organizacja pracy według założeń modelu kooperacyjnego zwiększy poczucie 
wspólnotowości oraz wykreuje wspólną odpowiedzialność za jakość i rzetelność wiedzy 
przyswajanej przez członków grupy. Bardzo przydatna w tym przypadku jest również 
odpowiednia atmosfera na zajęciach, która w sposób niebagatelny rzutuje na motywację 
grupy. Na ten aspekt edukacji wpływ ma jednak nauczyciel, który kierujac się dobrem ucznia, 
powinien zawsze dbać o kreowanie takich warunków [Willan-Horla 2007, s. 463-470]. 

Podsumowanie 

 Portale społecznościowe są potężnym narzędziem dającym ogromne szanse na wielu 
płaszczyznach dla osób korzystających z ich usług. Umożliwiają szybki dostęp do informacji i 
niczym nie ograniczoną możliwość ich dystrybucji. Szczególnie interesująca jest możliwość 
wykorzystania ich w edukacji, co, jak przedstawiono w artykule, jest możliwe i obecnie 
stosowane w rozmaity sposób. Serwis YouTube stanowi aktualnie wielką cyfrową wideotekę 
zawierającą między innymi filmy edukacyjne, do których dostęp jest szeroki i bezpłatny. 
Szczególnie obiecująco wygląda możliwość koordynowania i organizowania pracy pomiędzy 
studentami z wykorzystaniem portalu Facebook. Ze względu na swoją powszechność i 
oferowane narzędzia wydaje się idealnym rozwiązaniem dla takowych działań. Jest to o tyle 
istotne, gdyż daje szansę na wdrożenie się studenta w elementy pracy grupowej, która obecnie 
jest bardzo pożądana przez pracodawców i stosowana w wielu korporacjach. Jednak 
wszystkie portale społecznościowe dalej się rozwijają, stosują nowe mechanizmy działania, 
dodają nowe opcje, które stale zwiększają ich funkcjonalność. W zeszłym roku Facebook 
kupił firmę Oculus Rift zajmującą się produkcją urządzenia na kształt okularów 
umożliwiających wypracowanie wrażenia uczestnictwa w wydarzeniach dziejących się na 
ekranie komputera. Być może jest to zapowiedź radykalnych zmian w korzystaniu z portali 
społecznościowych i otwarcia nowych możliwości, w tym także dla edukacji. Pewne jest, że 
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zanim do tego dojdzie, potrzebna jest zmiana w powszechnym myśleniu o social media, 
większe otwarcie się uczelni na portale społecznościowe i przede wszystkim, dostrzeżenie 
potencjału kryjącego się w tych platformach. 
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Rozdział 5. Internauta w codzienności 
 

5.1. Elementy codzienności w blogach kobiet 

mgr Paulina Banaśkiewicz 

Instytut Kulturoznawstwa  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 
Streszczenie: 
Celem artykułu jest zidentyfikowanie elementów codzienności prezentowanej w blogach 
kobiet oraz próba wskazania elementów typowych oraz wyróżniających się.  
W wyniku analizy wpisów autorka opisuje bohaterów, przestrzeń, czynności oraz zdarzenia 
wyeksponowane w blogach. 
Słowa kluczowe: 
blog, bloger, codzienność, wpis, dziennik 
Summary: 
The aim of this article is to identify the elements presented in blogs everyday women and 
attempt to identify the elements of typical and distinctive. As a result of the analysis the 
author describes the heroes entries, space, activities and events exposed in blogs. 
Key words: 
blog, blogger, everyday life, item, diary 
 

Wstęp 

 Na specyfikę blogów osobistych zwróciła uwagę m.in. Jill Walker Rettberg. 
Przedmiotem zainteresowania tej badaczki stały się blogi, na których treść składają się 
wybrane wydarzenia z życia blogera. W myśl tzw. zasłony ekranu17 blogi są rozumiane jako 
lustro, w którym można się przejrzeć, ale i jako zasłona, która skrywa część życia blogera 
[2012]. W literaturze przedmiotu podkreśla się popularność blogów o charakterze 
pamiętników. „Okazuje się, – pisze Dorota Nosowska – że lubimy czytać o szarych 
problemach dnia codziennego, dobrze znanym zarówno nam, jak i autorom blogów” [2007: 
25]. Teksty XXI w. są przepełnione perswazją, manipulacją i kryptoreklamą, dlatego „być 
może z potrzeby poszukiwania jakiegoś autentycznego głosu zrodziła się potrzeba zagłębiania 
się w osobiste wyznania, jakie padają na stronach blogów?” [Stachyra, 2006: 171]. 

 Celem artykułu jest analiza wpisów opublikowanych w polskich blogach kobiet  
z kategorii pamiętników osobistych i zidentyfikowanie elementów życia codziennego, które 
są w nich prezentowane. Pytanie bardziej szczegółowe dotyczy typowych i wyróżniających 
się elementów codzienności wyeksponowanych w analizowanych blogach. Podstawę 
materiałową stanowią trzy blogi18.  

                                                           
17 Pojęcie wprowadzone przez Serfatę Viviane, za: J. W. Rettberg, Blogowanie. 
18 Blogi do analizy pochodzą z platformy blogowej blox.pl – najpopularniejszej platformy według badań PBI 
(ranking z lipca 2014 roku). W rankingu TOP10 z kategorii Pamiętnik osobisty 3 najpopularniejsze blogi (stan 
na listopad 2014 roku) to: WC – Wciąż czarna w domenie www.annablack.blox.pl, OuF – Olzusy  
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 Na potrzeby artykułu „codzienność” definiuję za Witoldem Doroszewskim jako 
„rzeczy i sprawy codzienne, zwykłe” [1958: 1035]. Termin „codzienność” wiąże się z takimi 
cechami jak szarość, banalność oraz monotonność. Mianem codzienności określa się 
„zwyczajne, powszednie życie” [Szymczak, 1988: 311]. 

 Blog rozumiem jako gatunek literacki i przyjmuję jego definicję za Walerym 
Pisarkiem: „dziennik (pamiętnik) prowadzony w internecie, rodzaj osobistej strony www, na 
której autor umieszcza zapiski swoich bieżących przeżyć i przemyśleń oraz różne, jego 
zdaniem, interesujące informacje” [2006: 18-19]. Z kolei dla blogera przyjmuję definicję 
zaproponowaną przez Jeremy’ego Wrighta, który charakteryzuje go jako osobę, „która 
prowadzi blog i/lub pisze notki za pomocą programu do edycji bloga” [2007: 6].  

 Opisując świat przedstawiony w danym dziele, badacze wskazują podstawowe jego 
elementy: bohaterów, zdarzenia, których są uczestnikami, czas oraz miejsce akcji, a także 
fabułę [Nosowska, 2007: 206]19. 

1. Elementy codzienności  

Analiza materiału dowodzi, że na prezentowaną w blogach kobiet codzienność składają się 
cztery elementy: a) bohaterowie, b) przestrzeń życia lub pobytu, c) czynności oraz d) 
zdarzenia, w których blogerki i osoby z ich otoczenia biorą udział. 

a) Bohaterów blogów można podzielić na sześć grup: 

a1) blogerki 

Bohaterami codzienności prezentowanej w blogach są przede wszystkim ich autorki,  
a wynika to ze specyfiki bloga: odautorskiego charakteru wypowiedzi i narracji w 1 osobie 
liczby pojedynczej. Analizowane blogi są prowadzone przez kobiety, które ukrywają się pod 
nickiem (annablack, fotkihanuli oraz mazusy). Zdaniem Grażyny Stachyry, użycie 
pseudominu jest powodowane zmianą tożsamości, która sprawia, że nie możemy 
„skonkretyzować nadawcy, który jednocześnie może być odbiorcą (kto wie, czy nie 
komentuje własnej twórczości, prowokując do tego innych?)” [2006: 169].  

a2) rodzina blogerki: 

[1] W niedziellę impreza familijna u Dziadka. Dziś dzwoniłam pożyczyć imieninowo: 
Stan(ley) Dziadek jest;)20 (WC) 

[2] Na razie dwudziestominutowa gadka, ale zadzwoniłam do babci Z., uspokoiłam ją, że żyję 
i wracam do siebie. Babcia Z. wczoraj chyba dzwoniła do padre i pytała, czy wszystko ze mną 
OK, bo się nie odzywam. (WC) 

[3] Padre: Spójrz za okno! Ja zaraz idę spać. Yhm. Wypiłam, odczekałam kwadrans i nawet 
nie mogę wsiąść. Spać. Biedna mama ma migrenę i leży z zawrotami. Ale fajnie. (WC) 

 W przytoczonych przykładach wpisów wyeksponowano postacie członków rodziny 
blogerki: matki, ojca oraz dziadków. Analizując stosunek miejsca ekspresji własnych uczuć 

                                                                                                                                                                                     
u Fajwokloków w domenie www.mazusy.blox.pl, AWJW1a – Ale wkoło jest wesoło 1a, 
www.fotkihanuli1950.blox.pl. Analizą objęto wpisy opublikowane w listopadzie 2014 roku. 
19 Por. „ogół zdarzeń, miejsc i postaci przedstawionych w utworze literackim", w: H. Sułek, Słownik terminów 
literackich, s. 240. 
20 W przywołanych przykładach wpisów blogerek zachowałam oryginalną pisownię i styl. 
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czy opisu doświadczeń do miejsca poświęconego rodzinie w blogu, można powiedzieć, że 
pełni ona rolę epizodu. Potwierdza to stwierdzenie, że blog jest dziennikiem, w którym 
dominuje autor i jego subiektywny punkt widzenia [Gumkowska, Maryl, Toczyński, 2009]. 

a3) osoby o podobnych do blogerki zainteresowaniach: 

[4] Jakiś pan ze Stuttgartu, Niemiec, uczy się polskiego, zaoferował się, że mi pomoże 
stwierdzając, że polski jest trudniejszy. (WC) 

[5] Wiem, to z Gruzją też musimy wygrać. Z Przemkiem na ogląd i komentowanie już się 
umowiłam. My przynosimy szczęście. (WC) 

 W grupie tych wpisów wyeksponowani zostali mężczyźni, którzy podzielają 
zainteresowanie blogerki (WC) nauką języków obcych i sportem. Pierwszy utrzymuje  
z blogerką kontakt za pośrednictwem komputera, drugi, zainteresowany piłką nożną, to osoba 
z bezpośredniego otoczenia kobiety. Blogerka wspólnie z nimi [przykład 5] oraz z ich 
pomocą [przykład 4] rozwija swój słownik oraz partycypuje w wydarzeniach o charakterze 
sportowym. Są to osoby uczestniczące w „zwykłych” sprawach dnia codziennego blogerki. 

a4) osoby, z którymi autorki blogów kontaktują się za pośrednictwem Internetu: 

[6] Prawie godzinę gadałam na Skajpie z Grzesiem, potem zerwałam się na oglądanie 
żołnierzy i już mnie tak to nie bawi. (WC) 

[7] Tak powymieniałam maile w temacie z Crisem i... (WC) 

[8] Na FB ludzie piszą różnie: jedni, żeby wytrzymać 2 miesiące, drudzy żeby zwiększyć 
dawkę, inni, że biorą tylko 1mg i jest OK. (WC) 

[9] Mam znajomego na gg. Z jakąś chorobą chyba. Esem? No i on odzywa się do mnie 
zawsze, żeby opowiedzieć  mi co złego mu się stało. (WC) 

 Wpisy z tej grupy informują o tym, że bohaterami codzienności prezentowanej  
w blogach są także osoby spoza kręgu rodziny, z którymi blogerka utrzymuje kontakt za 
pośrednictwem komputera, przy wykorzystaniu komunikatorów [przykłady 9 i 6] lub poczty 
e-mailowej [przykład 7] czy serwisów społecznościowych. Na podstawie przykładu 8 można 
stwierdzić, że są to osoby o podobnej do blogerki sytuacji życiowej (która choruje na 
stwardnienie rozsiane), z którymi wymienia doświadczenia i informacje na temat etapów 
leczenia. Trudno stwierdzić stopień zażyłości czy określić rolę, jaką pełnią te osoby w życiu 
blogerki – pozwala na to jedynie przykład 9, w którym autorka precyzuje więź, stosując 
leksem „znajomy”, oznaczający kogoś, „którego się zna” [Doroszewski, 1968: 1224] 
„osobiście lub z widzenia” [Szymczak, 1981: 1045], „z którym się już zetknął” [Tamże]. 

a5) osoby, z których usług, pomocy czy wiedzy korzystają blogerki: 

[10] Jutro 6 rehab z Małgosią. Lubię z nią ćwiczyć, zna mnie od trzech lat, w różnych stanach 
mnie widziała i bardzo dużo umie. (WC) 

[11] Na wyrównanie całości włosów i czesanie pójdę dopiero przed świętami. Wstąpiłam też 
do mojej pani fryzjerki, która podcięła mi grzywkę. (AWJW1a) 

[12] A skoro juz o jedzeniu, to zmeczona spacerami postanowilam usiasc, zjesc cos, napic sie 
wina. Podchodzi kelner, bonjour, oczywiscie. (OuF) 
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[13] W czwartek Ed zapisał mnie do pani doktor od osteoporozy. Wizytę mam 9 kwietnia  
o godzinie 11 - tej. (AWJW1a) 

[14] Dzisiaj o 11.20 mam wizytą u okulisty na Nowowiejskiej (AWJW1a) 

 Jak wynika z przytoczonych przykładów, wśród bohaterów życia codziennego 
blogerek znajdują się reprezentanci różnych grup zawodowych. Są to przedstawiciele służby 
zdrowia (rehabilitantki pomagające blogerce w utrzymaniu sprawności fizycznej, lekarz danej 
specjalizacji), branży kosmetycznej (fryzjer) czy zajmujące się obsługą klienta (kelner 
spotkany w miejscu podróży). Blogerki korzystają z ich usług, pomocy oraz wiedzy ze 
względu na stan zdrowia i konieczność zaspokojenia aktualnych, „zwykłych” potrzeb czy 
pragnień, takich jak np. zmiana fryzury. Niektórzy bohaterowie stanowią element każdego 
dnia – tak jak rehabilitantki, które niemal codziennie od dłuższego czasu odwiedzają blogerkę 
i prowadzą ćwiczenia („zna mnie od trzech lat (…)” [przykład 10]), inni w zależności od 
zaistniałej konieczności – jak fryzjer czy lekarz. 

a6) zwierzęta: 

[15] Po  10 minutach zawołałam psy do domu i wlazłam na górę. (WC) 

[16] Moja koteczka bardzo lubi ,,urzędować" w łazience. (AWJW1a) 

[17] NIEDZIELA Z KACZUSIAMI (AWJW1a) 

 Bohaterami codzienności w blogach dwóch blogerek są również zwierzęta: te domowe 
– psy i kot, oraz te spotkane w czasie spaceru po okolicy.  

b) Kolejnym elementem codzienności zarejestrowanej w blogach są czynności  
i aktywności wykonywane przez nie w odosobnieniu lub w towarzystwie innych osób. 
Dzielę je na trzy grupy: 

b1) aktywność fizyczną:  

[18] Wszystko zaczęło się od  tego, że próbowałyśmy doprowadzić mnie do wykonania tej 
pozycji jogi, o której już wspominałam - pozycji Łuku. Robiłam potem pozycję Żółwia, 
chyba Słonia, Lwa (?) (WC) 

[19] Jak w pełni wstanę, to się wezmę za niemiecki, a może i na rowerek wpadnę. (WC) 

[20] O 11 Małgo przybywa i się pobawimy w gry i zabawy zręcznościowe. (WC) 

[21] Ściągnęłam Eda do siebie i poszliśmy na godzinny spacer nad moją Smródką  
i jeziorkami. (AWJW1a) 

[22] A skoro juz o jedzeniu, to zmeczona spacerami postanowilam usiasc, zjesc cos, napic sie 
wina. (OuF) 

 Wskazana powyżej grupa wpisów dokumentuje czynności, którym blogerki 
poświęcają czas w ciągu dnia. Są to aktywności fizyczne wykonywane w domu lub poza nim: 
codzienne ćwiczenia mające na celu utrzymanie sprawności fizycznej ze względu na chorobę 
blogerki, jak również spacery odbywane rekreacyjnie lub w celu eksplorowania miejsca 
pobytu. Blogerka (WC) poświęca w blogu dużo miejsca tematowi rehabilitacji. Informuje  
o fakcie odbycia ćwiczeń [przykład 18], zapowiada ten stały element dnia [przykład 20], jak  
i rozważa możliwość rezygnacji: „Jeszcze popołudniowego rehabu nie odwołałam, na razie 
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walczę ze sobą”(WC). Na tej postawie można potraktować ten blog jako przykład kategorii 
topical blog, a dokładniej jako health blog, który jest „pisany przez ludzi cierpiących na 
określony rodzaj choroby i pragnących podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami” 
[Wrycza, 2006, 269].  

b2) codzienne obowiązki domowe i te realizujące podstawowe potrzeby, wśród których 
można wskazać: 

– porządki domowe: 

[23] W sobotę Ed przyjedzie pomóc mi myć okna. (AWJW1a) 

[24] Deczko mi lepiej, więc zaczęłam sobie "sprzątać"- układać przestrzeń wokół siebie. 
(WC) 

[25] Dzisiaj będę sprzątać mieszkanie. Trzeba odkurzyć, bo Kizia poroznosiła żwirek. 
(AWJW1a) 

– zakupy spożywcze i kosmetyczne: 

[26] Zajrzalam do szmatlandu i kupilam mydlo i balsam do rak, w ladnych butelkach,  
w szykownej plastikowej podstawce. (OuF) 

[27] Rano muszę iść po ziemniaki, bo Ed przychodzi na gołąbki. (AWJW1a) 

[28] Dzisiaj wybieram się do Rossmanna. (AWJW1a) 

– higienę osobistą: 

[29] Obudziłam się o 6:05, znowu. Poszłam pod prysznic, póki pusto w łazience. (WC) 

[30] Idę pod prysznic z myślą: No nie, jest tak samo. Trzymam się ścian, klamek po drodze. 
Znowu będę musiała myć głowę tylko jedną, "dobrą" ręką. (WC) 

– przygotowywanie i spożywanie posiłków: 

[31] La mamma mnie obudziła z dyniówką obiednią, zupą,  znaczy. Zjadłam, rozsuwając 
kwiatki na biurku i wypiłam poranną, zimną kawę. (WC) 

[32]Będą tradycyjne schaboszczaki z ziemniakami i ogórkiem kwaszonym. Na deser 
galaretka agrestowa. (AWJW1a) 

– modlitwę: 

[33] Rozmawiałam z Bogiem chyba pół nocy. Bardzo szczerze. (WC) 

[34] Prosiłam: Jeśli to nie jest niezgodne z Twoją wolą, zabierz to ode mnie. Ale widać tak 
ma być. (WC) 

[35] Będę się modlić o tolerancję. (WC) 

W przytoczonej grupie wpisów dotyczących obowiązków domowych i realizacji potrzeb 
podkreślono czynność wykonywania porządków w domu, robienia zakupów kosmetycznych i 
spożywczych, higieny osobistej i przygotowywania posiłków. Są to „prozaiczne”, „zwykłe” 
czynności, które wypełniają codzienność każdego człowieka. Można postawić pytanie o 
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intencję informowania o tak powszechnych czynnościach, jak te wskazane powyżej. Justyna 
Wrycza, analizując dziennik internetowy, podkreśla, że we wpisach blogowych nie ma 
podziału na to, co warto i nie warto publikować. Celem blogera jest dokumentowanie 
wszystkiego [2006]. Jedna z blogerek (WC) wzmiankuje również w kilku wpisach o odbyciu 
rozmowy z Bogiem [przykład 33]. Zaznacza nie tylko fakt odmówienia modlitwy, ale 
również jej cel: „Będę się modlić o tolerancję”[przykład 35]. 

b3) czynności wypełniające codzienność blogerek są związane z ich zainteresowaniami, dla 
których przykłady wskazuję poniżej: 

– fotografowanie otoczenia: 

[36] Zrobiłam sporo zdjęć kaczusiom. (AWJW1a) 

– słuchanie muzyki: 

[37] Do 11 będę rozmawiać z radiem. (WC) 

[38] Słucham tej portugalskiej muzy i nawet nie zauważyłam, że już któraś z kolei osoba 
śpiewa. To teraz jeszcze trochę rocka i dojdę do siebie. (WC) 

[39] A teraz słucham Iron Maiden, głośno, i od razu mi jakoś weselej:)))) (WC) 

– czytanie blogów, prasy i książek: 

[40] Jak dobrze mi robi czytanie bloga, którego pisze człowiek umiejący używać języka.  
Z taką lekkością, bez nie wiadomo czego, bez ortografów, tak...jak ja bym chciała zawsze 
pisać. (WC) 

[41] Rano byłam po gazetę, a potem to już było czytanie. (AWJW1a) 

[42] Jeśli dzisiaj też będzie tak ładnie, to wezmę książkę i pójdę czytać gdzieś na ławce. 
(AWJW1a) 

[43] Śniło mi się akwarium z dużymi rybkami. Od razu sięgnęłam po sennik i przeczytałam 
(AWJW1a) 

– oglądanie seriali, filmów, wydarzeń sportowych i programów telewizyjnych: 

[44] On pojechał do domu po programie ,,Świat się kręci", który to program oboje bardzo 
lubimy, a ja oglądałam seriale ,,Na dobre i na złe" i ,,Na sygnale" i na koniec komedię 
romantyczną ,,Pozew o miłość". (AWJW1a) 

[45] Oglądam jednym okiem jakąś komedię romantyczną o niewiadomym tytule, bo kiedy 
tytuł podawali ja się zawiesiłam. Chyba to kiedyś widziałam. (WC) 

[46] Fajne, usłyszałam dziś w DDTVN, ale mega usypiające. (WC) 

[47] Obejrzałam "Obietnicę" na VOD. Niezbyt mnie poruszyło. Odpalam Breaking Bad. 
(WC) 

[48] Wiem, to z Gruzją też musimy wygrać. Z Przemkiem na ogląd i komentowanie już się 
umowiłam. My przynosimy szczęście. (WC) 
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[49] Wieczorem szybciutko się wykąpałam i czyściutka oglądałam szalony mecz Polaka - 
Szwajcaria. Drugą połowę oglądałam już w łóżeczku na sypialnianym telewizorku. Warto 
było oglądać. Obie drużyny bardzo dobrze grały. (AWJW1a) 

[50] Oglądaliśmy skoki ( Polacy się skompromitowali ) i biesiadowaliśmy. (AWJW1a) 

- renowacja mebli: 

[51] Lubie malowac. Glownie meble. Chociaz nie tylko malowac meble. Lubie cos, co tutaj 
nazywa sie upcyckling, czyli odnawianie starych rzeczy, zmienianie ich stylu lub zmienianie 
ich przeznaczenia. (OuF) 

- naukę języka obcego: 

[52] Zrobiłam trochę niemieckiego wieczorową porą. Pierwszy raz zaczyna mi to jakoś 
brzmieć. Z językoznawczego punktu widzenia patrząc. (WC) 

[53] Wracam do niemieckiego (WC) 

– prowadzenie bloga. 

W grupie wpisów związanych z zainteresowaniami blogerek i spędzaniem wolnego czasu w 
ciągu dnia znajdują się informacje o wachlarzu aktywności, takich jak: fotografowanie, 
słuchanie muzyki, czytanie prasy, innych blogów i książek, oglądanie telewizji, nauka 
języków obcych, renowacja mebli i prowadzenie bloga.  

W czasie spacerów w okolicy blogerka fotografuje otoczenie. Jej uwagę przykuwają 
zwierzęta, a na kilku zdjęciach opublikowanych w przestrzeni bloga (wykonanych przez 
towarzysza spaceru) widać także samą kobietę. 

Codzienność blogerek prezentowaną w blogach wypełnia muzyka, która towarzyszy 
wykonywanym czynnościom, ma na celu poprawę nastroju. Z przywołanych wpisów wynika, 
że interesującym blogerkę gatunkiem muzycznym jest rock.  

Blogerki czytają gazety w wydaniu papierowym oraz elektronicznym, poświęcają czas na 
lekturę książek oraz innych blogów. Ich uwagę przykuwają dowcipy tekstowo-obrazkowe, 
komiksy, przepisy i porady kulinarne oraz wiersze. Niejednokrotnie (w przypadku AWJW1a) 
przeczytane materiały prasowe są skanowane lub przepisywane i publikowane w blogu, by 
podzielić się informacjami z czytelnikami bloga: „Po przeczytaniu gazety wycięłam z niej 
obrazki i zeskanowałam, żeby był materiał do blogów”; „Tekst z Angory. Jakoś krzywo mi 
się zeskanował” (AWJW1a) – brzmi podpis pod skanem wycinka z gazety. W treść wpisów 
autorki wpleciono cytaty z dzieł poetów (m.in. Barbary Iwanowskiej, Anny Przeździeckiej), 
utworów muzycznych (Anny Rusowicz, Urszuli), przepisów kulinarnych, umieszczono 
dowcipy tekstowe (m.in. Jerzego Wasiukiewicza) oraz opublikowano zeskanowane komiksy.  

W przytoczonych wpisach znajdują się także nazwy programów telewizyjnych, tytuły filmów 
i informacje o wydarzeniach sportowych, które blogerki oglądały w telewizji lub za 
pośrednictwem internetowych platform do oglądania filmów i seriali.  

Jedna z blogerek (OuF) deklaruje zamiłowanie do renowacji mebli: „Lubie cos, co tutaj 
nazywa sie upcyckling, czyli odnawianie starych rzeczy”, na dowód czego publikuje zdjęcia 
mebla odnowionego własnymi siłami.  
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Czynnością, której wycinek codzienności poświęca jedna blogerka (WC), jest nauka języka 
niemieckiego. Analiza postów pozwala wywnioskować, że uczestniczy w trwającym trzeci 
miesiąc kursie internetowym: „Skończyłam drugą lekcję i zrobiłam pracę domową, ale 
jeszcze nie wyślę”(WC).  

Należy zaznaczyć, że istotnym elementem codzienności blogerek jest prowadzenie bloga. 
Świadczy o tym zintensyfikowane publikowanie wpisów wielokrotnie w ciągu dnia (WC)  
w odstępach kilku godzin. Dystans między wydarzeniem, o którym bloger pisze, a jego 
zapisem w blogu jest nieznaczny [Gumkowska, Maryl, Toczyński, 2009] – co jest niejako 
zdawaniem relacji na bieżąco z przebiegu zdarzeń i zmiany nastrojów bohatera w ciągu dnia. 
Ze względu na częstą aktualizację czytelnik staje się świadkiem powstawania bloga [Wrycza, 
2006].  

c) Zdarzenia, których uczestnikami są blogerki, mają charakter prywatny  
i publiczny. Dowodzą tego poniższe przykłady: 

[54] Flagę na DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI wywiesiłam już wczoraj. (AWJW1a) 

[55] Jutro do dziadka imieninowo (WC) 

[56] Dzisiaj: Najlepszego, niech Ci się spełni czego chcesz. A masz dla mnie prezent?? Bo ja 
dla Ciebie nie. Nie? To nie kupujemy sobie, co? Dobra. (WC) 

[57] Dziś DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, a jutro DZIEŃ ZADUSZNY. Miałam jechać 
z Edem na grób jego mamy, ale nie dam rady. (AWJW1a) 

[58] Dzisiaj też wieje, ale wychodzę, bo muszę spełnić swój obywatelski obowiązek, czyli 
zagłosować. (AWJW1a) 

 We wskazanej powyżej grupie wpisów znajduje się zbiór świąt rodzinnych, 
państwowych oraz kościelnych. Analizowałam wpisy opublikowane w blogach w listopadzie, 
kiedy obchodzone są w Polsce: Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki oraz Dzień 
Niepodległości, które zostały odnotowane w blogach kobiet. Podkreślono ich bierny („Flagę 
na DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI wywiesiłam już wczoraj”) lub czynny udział. W tym 
miesiącu odbyły się również wybory samorządowe, w których udział wzięła tylko jedna  
z blogerek [przykład 58]. Są to wydarzenia „powszechne” o charakterze cyklicznym. W tym 
okresie przypadają również święta rodzinne zaakcentowane w blogu – urodziny jednej  
z blogerek (WC) oraz imieniny członka jej rodziny, dziadka Stanisława – 13 listopada 
[przykład 55]. 

d) Przestrzeń jako element codzienności zaprezentowanej w blogach można podzielić 
na: miejsce życia lub aktualnego pobytu. Fakt zaakcentowania jej w blogu dokumentują 
następujące fragmenty wpisów: 

[59] Cały dzień w większości w wyrze i robiąc niemiecki, słuchając przy tym portugalskiego  
grania. (WC) 

[60] Dzisiaj będę sprzątać mieszkanie. Trzeba odkurzyć, bo Kizia poroznosiła żwirek. 
(AWJW1a) 

[61] Paryz ma w sobie to cos. Klimat, ktory Warszawa ma tylko byc moze na Pradze. 
Uwielbiam paryskie budynki - z wysokimi oknami od podlogi do sufitu, z ozdobnymi 
kolumnami, bogatymi gargulcami, mini balkonikami.... (OuF) 
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[62] Moja spółdzielnia mieszkaniowa dość dużo buduje…. Spółdzielnia wynajęła 
specjalistycz-ną fermę i drzewa są już przesadzone. I to blisko mojego bloku. (AWJW1a) 

[63] Wiele miast ma swoje slynne cmentarze. Paryz ma Père Lachaise. Wizyta na tym 
cmentarzu bylaby ulubiona atrakcja dla mojej Mamusi, ja osobiscie cmentarzy nie lubie. Ale 
wybralam sie, zreszta juz po raz drugi. (OuF) 

[64] Jest to sklep, ktory nie tylko sprzedaje towary, ale promuje pewen styl zycia, okreslona 
filozofie zyciowa, odnosi sie do specyficznej grupy konsumentow. Concept storeto cos wiecej 
niz sklep. To doswiadczenie. (OuF) 

[65] Nico inne doswiadczenie oferuja paryskie pchle targi. Wybralam sie, ale nie kupilam nic. 
Bo podobaly mi sie wielkie rzeczy (meble, rzezby, lampy, dekoracje - cudne!!), ale do walizki 
by mi nie weszly. (OuF) 

[66] Kolejna ulubiona atrakcja paryska sa apteki! Uwielbiam, ich wybor kosmetykow jest 
swietny, o wiele tansze niz tutaj, dobre! (OuF) 

[67] Wczoraj w końcu wybrałam się do banku i zapłaciłam za mieszkanie. (AWJW1a) 

W grupie miejsc wskazanych w powyższych wpisach znajduje się przestrzeń zamieszkania: 
dom (konkretnie mieszkanie, pokój), który należy uporządkować, w którym autorka bloga 
uczy się języka obcego; osiedle, po którym blogerka spaceruje oraz punkty odwiedzane w 
przestrzeni aktualnego pobytu: sklep, pchli targ czy apteka w Paryżu. 

3. Typowe i wyróżniające się elementy codzienności  

Jako typowy element codzienności w blogach kobiet można uznać prowadzenie bloga. 
Innymi powtarzającymi się elementami są wskazani wyżej bohaterowie, a także czynności, 
zdarzenia i przestrzeń, różnicę dostrzec można na poziomie uszczegóławiania  
i charakteryzowania tych elementów.  

Autorkami analizowanych blogów są: dziewczyna po 30. roku życia, chorująca na 
stwardnienie rozsiane (WC), matka mieszkająca poza granicami Polski (OuF) oraz kobieta na 
emeryturze (AWJW1a). Można stwierdzić, że czynniki takie jak sytuacja życiowa czy wiek 
determinują elementy codzienności prezentowane w blogu, stąd trudność wskazania 
typowych dla wszystkich blogów elementów codzienności. 

Natomiast tym, co wyróżnia codzienność prezentowaną w blogu WC jest nauka języka 
niemieckiego, modlitwa oraz rehabilitacja; to, co odróżnia życie codzienne przedstawione  
w blogu OuF od pozostałych, to fakt odbycia podróży zagranicznej, czyli przestrzeń pobytu 
(Paryż) oraz kierunek zainteresowań: renowacja mebli. Z kolei elementem wyróżniającym 
codzienność zaprezentowaną w blogu AWJW1a jest zainteresowanie fotografią. Różni są też 
bohaterowie codzienności przedstawionej w blogach, jak i ich liczba.  

Zakończenie 

Słowem podsumowania warto zaznaczyć, że powyższa analiza wybranych blogów dowodzi, 
iż wiek oraz sytuacja życiowa determinują elementy codzienności prezentowane w blogu,  
a zarazem kreowanie wizerunku jego autora.  
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5.2. Polscy sportowcy w mediach społecznościowych 

mgr Łukasz Luciński 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 
Streszczenie: 
Social media stały się dla wielu osób nieodłączną częścią życia. Nie może więc dziwić, iż są 
one traktowane coraz częściej jako relatywnie tanie i posiadające ogromny zasięg medium 
promocji i kreowania wizerunku. Profile w mediach społecznosciowych stały się potężnym 
narzędziem marketingowym i komunikacyjnym. Coraz częściej korzystają  
z nich nie tylko przedsiębiorstwa, ale także ludzie sportu i show-biznesu. Z drugiej jednak 
strony, przy nieumiejętnym i nieprzemyślanym wykorzystaniu social media mogą stać się 
ogromnym zagrożeniem dla budowania pozytywnego wizerunku. Artykuł ma na celu nie 
tylko scharakteryzowanie specyfiki wybranych mediów społecznościowych (takich jak 
portale społecznościowe, blogi czy mikroblogi), ale także analizę, jak w nowych realiach 
radzą sobie przedstawiciele polskiego sportu. 
Słowa kluczowe: 
Internet, media społecznościowe, social media, blogi, Facebook, Twitter, sport, sportowcy 
Summary: 
Social media hasbecome for manypeopleanintegral part of life. Profiles in social media 
havebecomesopowerful marketing tool and communication. Increasinglyusingthem not only 
the company but also the people of sport and show business. On the otherhand, 
whenmismanagement and illuse of social media can be a hugethreat to the positive image. 
The articleisaimed not only to characterize the specificity of selectedsocial media 
(socialnetworking, blogs and microblogs) but alsoananalysis of how the newrealities of 
copingrepresentatives of polish sport. 
Keywords:  
Internet, social media, blogs, Facebook, Twitter, sports, sportspeople 
 

1. Czym są social media? 

Social media to grupa aplikacji bazujących na rozwiązaniach internetowych.Opierają się na 
technologicznych i ideologicznych założeniach Web 2.0, umożliwiając łatwą i szybką 
wymianę wygenerowanych treści pomiędzy użytkownikami [Kaplan i Haenlein 2010]. Media 
społecznościowe służą więc do interakcji międzyludzkiej przyjmującej najczęściej postać 
rozbudowanego zestawu narzędzi komunikacyjnych wykraczających poza dotychczasową 
komunikację społecznościową. Do największych zalet social mediów zaliczyć należy ich 
dostępność, zasięg oraz szybkość udostępnianych treści. Dzięki tym cechom media 
społecznościowe stały się naturalnym miejscem wymiany informacji, zmieniając sposób 
komunikacji zarówno organizacji, przedsiębiorstw i społeczności, jak i indywidualnych 
użytkowników [Kaplan 2011]. 

Na przestrzeni lat wykształciło się kilka rodzajów mediów społecznościowych. 
Obecnie wyróżnia się między innymi: blogi i mikroblogi (Twitter), społeczności kontentowe 



VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów" 
Konsumpcja Internetu 

208 

 

(YouTube, Wikipedia), wirtualne światy gier (World of Warcraft), wirtualne światy 
społecznościowe (Second Life) oraz serwisy społecznościowe (Facebook, Google+). 

Blog jest rodzajem strony internetowej, która wyróżnia się na tle innych publikowaną 
zawartością. Niegdyś blogi były utożsamiane z osobistymi stronami, które pełniły funkcje 
wirtualnych dzienników. Współcześnie pogląd ten należy uznać za nieaktualny, gdyż coraz 
częściej powstają blogi poświęcone określonej tematyce (branżowe). Poprzez interakcję 
między twórcami blogów (blockroll, trackback) powstała potężna sieć powiązanych blogów 
(blogsfera). Specyficznym rodzajem blogów są tzw.mikroblogi, których cechą 
charakterystyczną jest fakt, iż liczba znaków przypadających na jeden wpis jest znacznie 
ograniczona, co od autorówwymaga umiejętności zwięzłego formułowania myśli. 

Społeczności kontentowe opierają się na gromadzeniu oraz udostępnianiu określonego 
rodzaju treści np. informacyjno-edukacyjnych (Wikipedia) czy multimedialnych (YouTube). 

Wirtualne światy gier umożliwiają graczom z całego świata uczestniczenie 
w rywalizacji bardziej lub mniej przypominającej rzeczywistość. W wykreowanych lokacjach 
mogą jednocześnie funkcjonować niemal nieograniczone rzesze graczy, którzy mogą 
wchodzić we wzajemną interakcję oraz wykonywać przez fabułę zadania. 

Wirtualne światy społecznościowe pozwalają użytkownikom na stworzenie swojej 
własnej postaci i funkcjonowanie w wirtualnej rzeczywistości wraz z innymi użytkownikami. 
W wielu aspektach światy te przypominają wirtualne światy gier. Główną różnicą jest fakt, iż 
wirtualne światy społecznościowe mają za zadanie jak najwierniej odwzorowywać otaczającą 
rzeczywistość, a interakcja między użytkownikami i swoboda działania jest znacznie większa. 

Serwisy społecznościowe (jak Facebook, czy Google+), są istotą mediów 
społecznościowych. Swoje funkcjonowanie opierają na zgormadzonej społeczności, której 
członkowie udostępniają sobie nawzajem treści oraz wchodzą w interakcję między sobą. 

Popularność mediów społecznościowych wciąż rośnie, a według prognoz tendencja ta 
nie powinna ulec zmianom. Zdecydowanie największą popularnością cieszy się Facebook, 
który posiada ponad 1,3 miliarda aktywnych użytkowników (dane na koniec czerwca 2014), 
którzy każdego dnia umieszczają w tym portalu w sumie ponad 350 milionów nowych zdjęć.  

 
2. Social media a świat sportu 

 
Media społecznosciowe spowodowały wytworzenie nowych trendów również  

w świecie sportu- jednym z nich jest e-kibicowanie. Mianem „e-kibica” należy określić 
osobę, która do pogłębiania swoich sportowych zainteresowań wykorzystuje nowoczesne 
technologie. Głównymi aspektami tego nowego zjawiska jest poszukiwanie informacji 
dotyczących widowisk sportowych w Internecie oraz oglądanie wydarzeń sportowych na tzw. 
„dwa ekrany”. 

Większość kibiców poszukujących informacji o swoich idolach czy ulubionych 
drużynach od dawna nie wykorzystuje już w tym celu mediów tradycyjnych. Na znaczeniu 
tracą także portale tematyczne, które wypierane są poprzez zagregowane treści w mediach 
społecznosciowych. Według badań GR Marketing ponad 80% kibiców w USA jako główne 
źródło informacji o sporcie traktuje Facebooka i Twittera. Dla porównania tylko 40% 
poszukuje treści na portalach tematycznych, a z mediów tradycyjnych korzysta mniej niż 10% 
badanych [Byszewski 2012]. 

Sport i rywalizacja od zawsze wywoływały ogromne emocje. Media społecznościowe 
dzięki swojej charakterystyce stały się doskonałym kanałem pozwalającym na wyrażanie 
emocjii ich prezentowanie innym użytkownikom. Jak wynika z danych KT Tape ponad 80% 
kibiców śledzi i komentuje sportowe rozgrywki na żywo dzięki serwisom społecznościowym, 
a 63% robi to przy użyciu urządzeń mobilnych będąc na stadionie, czy w hali – zjawisko to 
określa się właśnie mianem „meczu na dwa ekrany”. 
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3. Polscy sportowcy w mediach społecznościowych 
 
Social media pozwalają na skrócenie dystansu miedzy gwiazdami sportu a sympatyzującymi  
znimi fanami. Coraz więcej zawodników ma w kontrakty wpisaną obowiązkową aktywność 
na portalach społecznościowych, a na rynku funkcjonuje już wiele wyspecjalizowanych 
agencji zajmujących się kreowaniem wizerunku i obsługą profili w social mediach 
(fanpage’ów). Sportowcy lub osoby odpowiedzialne ich wizerunek mogą za pomocą kilku 
kliknięć udostępniać różnego rodzaju treści – krótkie fragmenty treningów, zdjęcia z szatni, 
wyjazdów, zgrupowań czy spotkań z fanami. 

Biorąc pod uwagę liczbę polubień na portalu Facebook, najpopularniejszym 
sportowcem na świecie jest portugalski piłkarz Realu Madryt –Cristiano Ronaldo, którego 
profil „polubiło” ponad 103,5 miliona osób (dane z 10 grudnia 2014 roku). Drugi w tej 
klasyfikacji Argentyńczyk LeonelMessi zgromadził na swoim koncie blisko 76,5 miliona 
polubień. Każdy z postów tych zawodników regularnie „lajkuje” około 5-10 milionów osób. 

Polscy sportowcy wciąż znajdują się daleko za światową czołówką – 
najpopularniejszy profil, należący do Roberta Lewandowskiego polubiło blisko 6 milionów 
osób. Dużą popularnością cieszą się także profile innych piłkarzy – Wojciecha Szczęsnego, 
Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka. Każdy z nich, podobnie jak instruktorki 
fitness – Ewy Chodakowskiej – przekroczył granicę miliona polubień. Nieco poniżej tej 
granicy znalazł się skoczek Piotr Żyła, który jest swego rodzaju ewenementem w kwestii 
popularności, gdyż zawodnik ten (w porównaniu z pozostałymi) nie osiągał znaczących 
sukcesów, a skoki narciarskie nie cieszą się w Polsce zbyt dużą popularnością. 

W tym miejscu należy postawić pytanie:„Co wpływa na popularność sportowców 
wśród kibiców”? Najważniejszym czynnikiem jest bez wątpienia wynik i poziom sportowy. 
Analizując przykład Piotra Żyły, można dojść do wniosku, że kolejnym niezwykle ważnym 
aspektem jest osobowość samego sportowca – barwność postaci, stosunek do fanów i 
umiejętność interakcji z nimi. 

Fanpage najpopularniejszych polskich sportowców prowadzone są najczęściej przez 
specjalistów, dzięki czemu zarówno ich wygląd, jak i udostępniane treści znajdują się na 
wysokim poziomie. Charakterystyczna jest regularność i dwujęzyczność (pisanych w języku 
ojczystym i angielskim/niemieckim) postów, duża ilość prywatnych zdjęć i wpisów samych 
sportowców oraz regularna interakcja.Im mniej znani i popularni sportowcy, tym gorzej 
prezentują się ich fanpage’ee na portalach społecznościowych. Do najczęstszych błędów 
popełnianych przez sportowców funkcjonujących w wirtualnym świecie należy zaliczyć: 
–nieregularność wpisów: 

 strony-widmo – strony na których od długiego czasu nie zostały umieszczone nowe 
treści, 

 lawiny postów – ogromne ilości nowych treści udostępnianych w krótkim odstępie 
czasu, 

–nudne posty bez przekazu i treści, 
–brak strategii rozwoju fanpage’a, 
–brak interakcji z fanami, 
–kłócenie się z fanami, 
–łączenie oficjalnego fanpage’a z prywatnym profilem (profil zamiast oficjalnej strony), 
–nieumiejętne stosowanie opcji prywatności (udostępnianie prywatnych treści wszystkim 
użytkownikom). 
 
 
 



VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów" 
Konsumpcja Internetu 

210 

 

4. Podsumowanie 
 
Media społecznościowe stały się dla wielu osób nieodłączną częścią życia, a rozwój 
technologii mobilnych sprawił, że social media dostępne są niemal w każdym miejscu i czasie 
(jedynym kryterium pozostaje dostępność Internetu). Nie może więc dziwić, że social media 
stały się potężnym i relatywnie tanim narzędziem marketingowym o globalnym zasięgu.  
Z portali społecznościowych coraz częściej korzystają nie tylko przedsiębiorstwa, ale także 
ludzie sportu i show biznesu. Dzięki obecności w social mediach mogą oni podnieść swoją 
wartość medialną, co przekłada się na zainteresowanie ze strony sponsorów (przykład Piotra 
Żyły). Niestety, większość polskich sportowców wciąż nie zdaje sobie sprawy z potencjału, 
jaki posiadają media społecznościowe, bądź też nie potrafi wykorzystać ich w procesie 
budowania swojego wizerunku i marki. 
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5.3. Patologiczna konsumpcja Internetu przez młodzież 
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Streszczenie:  
Internet staje się dla młodzieży coraz ważniejszym medium. Jednak jego nadmierne 
użytkowanie prowadzi do problemów psychicznych, takich jak uzależnienia, fobie społeczne 
czy inne. Nadmierne przesiadywanie przed komputerem prowadzi również do dolegliwości 
fizycznych. Ryzyko korzystania z Internetu przez młodzież związane jest też 
z cyberprzemocą lub napotkaniem dewiantów. W artykule oprócz omówienia teoretycznego, 
znalazło się przedstawienie wyników badań empirycznych dotyczących konsumpcji Internetu 
przez młodzież. W zakończeniu zawarto wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań 
wychowawczych oraz możliwości dalszego badania omawianej kwestii. 
Słowa Kluczowe: 
pedagogika mediów, pedagogiczne badania empiryczne, młodzież a uzależnienia, 
patologiczne korzystanie z Internetu, nadmierne użytkowanie komputera, cyberprzemoc,  
Summary:  
The Internet steadily becomes an increasingly important medium for the youth. However, 
excessive usage leads to mental issues such as addiction or social phobia. Spending an 
excessive amount of time on the computer also causes bodily ailments. Other risks related to 
Internet usage by the youth include cyber-violence or encountering deviants. Alongside 
theoretical discourse this article also includes a presentation of results of empirical research 
on Internet consumption by the youth. In the conclusion included are findings related to 
proposed educational solutions and opportunities for further research on the discussed matter. 
Key words:  
media pedagogy, pedagogical empirical research, youth and addictions, pathological Internet 
usage, excessive computer usage. 

 

 

 Internet staje się coraz ważniejszą sferą życia człowieka. Młodzi ludzie nie potrafią 
wyobrazić sobie świata bez niego, dojrzewali bowiem w czasach, w których medium to 
zyskało znaczną popularność. Specjaliści zwracają uwagę, że coraz więcej aktywności 
człowieka przenosi się do świata wirtualnego. 

 Celem niniejszej pracy jest przedstawienie teoretycznego i praktycznego omówienia 
problematyki patologicznej konsumpcji Internetu przez młodzież. Przedstawienie teoretyczne 
problemu dokona się poprzez odwołanie do najnowszych publikacji ilustrujących stan badań. 
W dalszej części pracy nastąpi przedstawienie metodologii badań własnych oraz omówienie 
wyników własnych badań ankietowych. W zakończeniu ma miejsce podsumowanie oraz 
przedstawienie praktycznych wniosków płynących z przeprowadzonej analizy.  
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1.Teoretyczne opracowanie omawianego problemu 

 

 Wielka aktywność młodych ludzi w Internecie stwarza pole działania dla 
wychowawców, konieczne jest bowiem dążenie do uświadomienia młodzieży zagrożeń jakie 
mogą wiązać się z nieprawidłowym użytkowaniem Internetu. 

 Niezmiernie trudno jest jednoznacznie zdefiniować czym jest patologia. W znaczeniu 
potocznym patologie to zjawiska szkodliwe społecznie takie jak: narkomania, przestępczość, 
prostytucja czy alkoholizm. W szerokim rozumieniu zachowania patologiczne to takie, które 
nie mieszczą się w pewnych normach i godzą w godność osób zarówno wykazujących 
negatywne zachowania, jak i ich najbliższych. Patologia w znaczeniu naukowym może zostać 
zdefiniowana jako nauka o cierpieniu (gr. pathos – cierpienie, logos – nauka). [Pospiszyl, 
2008, 11]. M. Petrykowska definiuje zachowanie normalne jako takie, które nie odbiega od 
przeciętności [Jędrzejko 2006, 13]. Takie rozumienie problemu nakazuje sądzić, iż dewiacja 
może być rozpatrywana dwupłaszczyznowo. Dewiant pozytywny to osoba, której zachowanie 
odbiega od przeciętności w sposób pozytywny np. posiada lepszy rozwój moralny. Dewiant 
negatywny natomiast to osoba, która nie osiąga norm wyznaczanych przez społeczeństwo 
i ma istotny problem z ich przestrzeganiem. 

 W literaturze fachowej podkreśla się, że powszechna komputeryzacja niesie ze sobą 
wiele niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających ze skutków nadmiernego kontaktu z 
komputerem, rozumianego jako niekontrolowany z nim kontakt [Szeligiewicz-Urban 2012, 
11]. Do patologii mogących wystąpić przy użytkowaniu komputera należą: niekontrolowane 
korzystanie z Internetu (uzależnienie), uzależnienie od gier komputerowych oraz choroby 
spowodowane nadmiernym przebywaniem na krześle przed monitorem. 

 W niniejszej pracy poprzez patologię nie rozumie się dewiacji pozytywnej, ale 
zachowania odstające od normy w sposób negatywny, które utrudniają harmonijny rozwój 
człowieka i nie prowadzą go do rozwoju osobowego. Patologiczną konsumpcją Internetu jest 
więc taki jego odbiór, który pozbawiony jest kontroli rozumu. W takim ujęciu konsumowanie 
Internetu nie prowadzi do dobra jego odbiorców, medium to nie staje się źródłem radości 
młodych ludzi, ale w znaczący sposób ich ogranicza poprzez popadnięcie w formę 
zniewolenia. 

 Niebezpiecznymi aspektami użytkowania Internetu przez młodzież jest [Szeligiewicz-
Urban 2012, 15]: 

 cybermiłość – jest to związek uczuciowy realizowany jedynie za pośrednictwem 
medium. Cybermiłość jest szczególnie atrakcyjna, ponieważ wygląd odgrywa 
mniejszą rolę w świecie wirtualnym niż w realnym; 

 cyberprzemoc – przemoc dokonywana za pośrednictwem nowoczesnych technologii 
takich jak telefon czy Internet; 

 uzależnienie od Internetu – problem uzależnienia od Internetu zostanie rozwinięty 
w dalszej części pracy; 

 strony niebezpieczne – pornograficzne lub zawierające materiały dewiacyjne. 
  

 Jednak część badaczy odmiennie podchodzi do zagrożeń związanych z niewłaściwym 
użytkowaniem Internetu przez dzieci i młodzież. A. Olak w ślad za M. Różycką wylicza 
następujące rodzaje zagrożeń [Olak, 2012, 18]: 

 natknięcie się na nieodpowiednie informacje (pornografia, nienawiść, nietolerancja, 
bigoteria, przemoc, oszustwa, informacje nieprawdziwe i przesadzone); 



VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Wyzwania Nowych Mediów" 
Konsumpcja Internetu 

213 

 

 korzystanie z informacji, usług i kupowanie przedmiotów niebezpiecznych np. strony 
z informacjami o budowie bomb, sprzedające broń, alkohol, narkotyki itd.; 

 uwodzenie lub niepokojenie przez ludzi; 
 przekazywanie ważnych informacji osobom trzecim (powiązane bardzo 

z nieuczciwymi technikami marketingowymi); 
 oszukanie i wykorzystanie w momencie kupowania czegoś w przestrzeni Internetu 

(ujawnienie informacji finansowych takich jak numery kart kredytowych, haseł itd.); 
 uwodzenie przez osoby poznane w sieci, które chcą spotkać się ze swoimi ofiarami w 

świecie realnym. 
 

 Powyższe zagadnienia obrazują ogólne zagrożenia związane z użytkowaniem 
Internetu przez dzieci i młodzież, chociaż osoby dorosłe również muszą zachować ostrożność. 
Zagrożenia te nie są wprost związane z ilością czasu poświęcaną na korzystanie z Internetu, 
jednak zwiększona ekspozycja może prowadzić do większego ryzyka. 

 Kolejna klasyfikacja zagrożeń jest powiązana z niekontrolowanym korzystaniem z 
Internetu [Olak, 2012, 28]: 

 zagrożenia fizyczne: choroby oczu, kręgosłupa, bóle głowy, nadgarstków, deformacje 
sylwetki itd.; 

 zagrożenia psychiczne – związane ściśle z uzależnieniem. Osoba uzależnienia czuje 
pewność siebie i bezpieczeństwo jedynie przed komputerem. Nabiera obcości 
i dystansu nawet w stosunku do najbliższych; 

 zagrożenia moralne: powiązane z dostępem do stron zawierających zachętę do 
wczesnego rozpoczynania współżycia płciowego, materiałami pornograficznymi itd.; 

 zagrożenia społeczne: wyrabianie nawyków, które mogą zakłócać lub uniemożliwiać 
właściwą komunikację społeczną; 

 zagrożenia intelektualne: obniżenie krytycyzmu i twórczego myślenia, uznawanie, że 
informacje nabyte drogą internetową są prawdziwe.  
 

 Uzależnienie od Internetu (inaczej nazywane netoholizmem lub siecioholizmem) 
wykazuje podobne cechy jak uzależnienie od narkotyków. Najważniejszy nie jest środek, 
który jest zażywany, ale mechanizm rozwoju uzależnienia, który wg specjalistów zawsze jest 
ten sam. Można określić go skrótem KKK: utrata kontroli – kontynuacja – kompulsja 
[Pospiszyl, 2008, s. 181]. Pierwszym etapem jest sporadyczne używanie danego narkotyku, 
na tym etapie człowiek jest zadowolony z efektów, które odczuwa po jego zażyciu. Kolejna 
faza obejmuje regularne używanie go, występują w niej już pierwsze działania niepożądane 
przez osobę uzależnioną. Ostatnia faza zaś to używanie narkotyku w celu zlikwidowania jego 
negatywnych efektów. 

 Wyodrębnia się już fazy uzależnienia od Internetu [Szeligiewicz-Urban 2012, 23]: 

 Faza 1. Poznawanie i racjonalne oraz efektywne wykorzystywanie Internetu – osoba 
czasem loguje się do Internetu; 

 Faza 2. Uzależnienie – osoba odczuwa potrzebę korzystania z sieci coraz częściej 
i przez coraz dłuższy czas, stopniowo traci inne zainteresowania. Gdy nie może 
korzystać z Internetu, odczuwa przygnębienie i lęk. Miewa natrętne myśli dotyczące 
Internetu, śni o nim; 

 Faza 3. Destrukcja – osoba dokonuje redukcji wielu sfer życia na rzecz Internetu. 
Zdaje sobie sprawę z narastającej skali zjawiska jednak nie jest w stanie mu zapobiec.  
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 Uzależnienie od Internetu jest podobne do innych uzależnień, na skutek kontaktu z 
danym zjawiskiem lub substancją ośrodki przyjemności w mózgu osoby uzależnionej zostają 
pobudzone, przez co produkują hormony odpowiedzialne za odczuwanie uczucia szczęścia. 
Uzależnienie stanowi organiczny, psychiczny lub psychosomatyczny przymus zaspokajania 
określonej potrzeby, która stoi na czele hierarchii wartości danej jednostki [Becelewska, 
2005]. W przypadku uzależnienia od Internetu dochodzi do zatarcia się różnic między 
światem realnym a wirtualnym [Szeligiewicz-Urban 2012, 16-17]. Uzależnienie od Internetu, 
tak jak wszystkie uzależnienia, charakteryzuje się [Pospiszyl, 2008, 125]: 

 wyrazistością emocjonalnego podporządkowania – zachowania realizujące potrzebę 
uzależnieniową stają się najważniejsze; 

 zmianą nastrojów – optymalizacja nastroju występuje tylko w czasie zachowania 
nałogowego; 

 tolerancją dawkowania – znieczulenie na wcześniej podawane „dawki”, które 
powoduje konieczność ich zwiększenia; 

 objawami abstynenckimi – zmiany psychiczne i fizyczne; 
 występowaniem konfliktu – wchodzenie w konflikty z najbliższym otoczeniem; 
 nawrotami – nieudane próby zerwania z nałogiem. 

 

 Uzależnienie od Internetu nie jest jednorodne. Dokonuje się zazwyczaj następującej 
klasyfikacji [Woronowicz 2001]: 

 erotomania internetowa – nałogowe poszukiwanie materiałów pornograficznych; 
 uzależnienie od kontaktów społecznych – socjomania internetowa; 
 uzależnienie od sieci internetowej – obsesyjne śledzenie tego, co dzieje się w sieci; 
 przeciążanie informacyjne – maniakalne poszukiwanie informacji w sieci oraz 

uczestniczenie w wielu grupach dyskusyjnych, prowadzi do obniżenia sprawności 
intelektualnej; 

 uzależnienie od komputera – przymus spędzania czasu przy włączonym komputerze. 
 

 Zdaniem innych specjalistów siecioholizm jest zjawiskiem na tyle niejednorodnym, że 
może przejawiać się pod postacią różnych zespołów zachowań, które mogą zostać 
pogrupowane w podstawowe formy mogące u osoby uzależnionej występować łącznie 
[Klimczak 2012, 76]: 

 internetowa pornografia; 
 kopiowanie filmów i muzyki; 
 gry sieciowe; 
 elektroniczny hazard; 
 przeglądanie i gromadzenie dużych ilości informacji z Internetu; 
 uzupełnianie oprogramowania; 
 hackerstwo; 
 poczta elektroniczna; 
 rozmowy internetowe. 
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 Wraz z rozwojem Internetu i nowymi formami spędzania czasu mogą pojawić się 
nowe formy uzależnienia, które nie są znane obecnie. Do tej pory u osób ze stwierdzonym 
uzależnieniem od Internetu połączono je z najczęstszym korzystaniem z [Olak 2012, 30]: 

 czatów; 
 gier on-line; 
 częstym przeglądaniem różnych stron www; 
 grup dyskusyjnych; 
 handlu internetowego. 

 
 Natomiast do aktywności, które najbardziej uzależniają należą [Olak 2012, 30]: 

 internetowa pornografia; 
 kopiowanie filmów i muzyki; 
 gry sieciowe; 
 elektroniczny hazard; 
 przeglądanie i gromadzenie dużych ilości informacji; 
 uzupełnianie i konfigurowanie oprogramowania; 
 hackerstwo; 
 poczta elektroniczna; 
 rozmowy internetowe; 
 handel i aukcje internetowe. 

 
 Zdaniem specjalistów istnieją również trzy elementy stylu korzystania z komputera, 
które mogą sprzyjać procesowi powstawania uzależnienia od Internetu [Klimczak 2012, 75]: 

 zafascynowanie technologią komputerową i możliwościami, które daje Internet; 
 poszukiwanie w sieci zaspokojenia seksualnego; 
 wykorzystywanie sieci do komunikowania się z innymi. 

 
 Uzależnienie od Internetu pociąga za sobą stopniowe redukowanie innych aktywności. 
W przypadku uzależnienia od gier komputerowych dochodzi do stopniowego zatracania się 
w świecie fantazji. Nadmierne korzystanie z gier komputerowych (szczególnie w młodym 
wieku) może powodować koncentrację życia wokół komputera i w rezultacie powodować 
wyłączenie z kontaktów bezpośrednich. Izolacja i ostatecznie ucieczka w świat wirtualny 
pociąga za sobą inne problemy zdrowotne wynikające z długotrwałego przesiadywania przed 
komputerem. Należy wyliczyć: wady postawy, wady wzroku, rozchwianie emocjonalne 
i nadpobudliwość [Szeligiewicz-Urban 2012, 61]. Dzieci na skutek nadmiernego użytkowania 
gier komputerowych są mniej sprawne, stają się ociężałe, a zła kondycja fizyczna odbija się 
na myśleniu i mniejszej sprawności na zajęciach sportowych [Parnicka, 2001]. Fobia 
społeczna często jest następstwem uzależnienia od gier komputerowych, natomiast brak 
kontaktu z Internetem wywołuje u uzależnionego stany depresyjne. Ma to destrukcyjny 
wpływ na życie człowieka, który nie potrafi już się odnaleźć w świecie realnym. Ukazuje to, 
że problemy z nadmiernym użytkowaniem Internetu rzutują bardzo na realne życie. Do 
skutków społecznych takich działań należą  [Olak 2012, 30]: 

 zaburzenia ważnych relacji społecznych;  
 stopniowe wyizolowanie społeczne i samotność; 
 zaniedbywanie obowiązków i znaczne obniżenie efektywności podejmowanych zadań; 
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 problemy finansowe (wydawanie dużych sum na nowy komputer lub na przedmioty 
kupowane na aukcjach). 
 
Natomiast do skutków psychologicznych i fizycznych powiązanych z nadmiernym 

używaniem Internetu należą:  [Olak 2012, 31]: 

 dysregulacja emocjonalna i utrata kontroli nad zachowaniem; 
 zaburzenia poczucia własnej tożsamości (związane z częstymi zmianami tożsamości 

w przestrzeni Internetu); 
 zmniejszenie potrzeb seksualnych lub zaspokajanie potrzeb seksualnych 

za pośrednictwem Internetu; 
 zaburzenia poznawcze np. przekonanie o realności świata wirtualnego; 
 zawężenie zainteresowań, brak poszukiwania rozrywki poza siecią; 
 zmiany w zakresie umiejętności komunikacyjnych (przekładanie slangu internetowego 

na prawdziwe rozmowy); 
 zaniedbywanie zdrowia i stopniowa jego utrata, zaniedbywanie higieny osobistej. 

 
 Ponieważ uzależnienia niezwykle trudno jest leczyć, rodzice powinni dokładać starań, 
aby jak najwcześniej rozpoznać symptomy siecioholizmu. Zdaniem J. Zielińskiego należą do 
nich [Szeligiewicz-Urban 2012,23-24]: 

 problemy w szkole, rodzinie, w życiu towarzyskim; 
 używanie komputera w celu ucieczki od rzeczywistości; 
 kłamstwa na temat czasu spędzanego przed komputerem; 
 bezsenność, rozdrażnienie, zmiany nastroju, depresja; 
 potrzeba wydłużania czasu spędzonego przed komputerem; 
 problemy ze skupieniem uwagi; 
 kłopoty z utrzymaniem równowagi emocjonalnej. 

 
 Zdaniem tego samego badacza uzależnienie od Internetu najczęściej pojawia się w 
okresie dorastania. Jest silnie powiązane z buntem nastolatków. Zogniskowanie buntu wokół 
sporu o komputer może prowadzić właśnie do wytworzenia się uzależnienia. 

 Patologiczna konsumpcja Internetu nie zamyka się jedynie w problematyce 
siecioholizmu i różnych jego form. Jej kolejnym czynnikiem jest ryzyko konsumowania przez 
młodzież treści, które są nieodpowiednie. Młodzież może zetknąć się z: pornografią, treściami 
rasistowskimi, zawierającymi wulgaryzmy, scenami przemocy itd. Kontakt z tego rodzaju 
materiałami może negatywnie wpływać na odbiór świata i wyrabiać w człowieku negatywne 
nawyki. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby rodzice i wychowawcy kontrolowali nie tylko 
ilość czasu jaką dzieci poświęcają na korzystanie z Internetu, ale również treści, które 
konsumują. 

 Próba kontroli treści odbieranych w Internecie może spotkać się z ostrym sprzeciwem 
ze strony samych nastolatków. Z tego powodu właściwe wydaje się być podejmowanie 
rozmowy i budowanie atmosfery zaufania niż samo zakazywanie. 

 Istotnym nośnikiem treści, które mogą budzić zaniepokojenie wychowawców są gry 
komputerowe. Od dłuższego czasu osoby pracujące z młodzieżą zwracają uwagę na to, że gry 
komputerowe zawierają w sobie sceny przemocy. W ostatnich czasach dzięki udoskonalaniu 
sprzętu informatycznego grafika gier komputerowych bardzo się poprawiła. Niewykluczone, 
że w ciągu najbliższych lat osiągnie poziom, który będzie ciężki do odróżnienia od 
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prawdziwych nagrań. Jednocześnie przemoc w grach komputerowych stale wzrasta i staje się 
coraz bardziej brutalna. Zdaniem specjalistów, przyjmowaniu agresywnych postaw 
przedstawionych w grach komputerowych przez ich odbiorców szczególnie sprzyja, jeśli 
agresja przedstawiana jest w sposób [Szeligiewicz-Urban 2012, 168]: 

 usprawiedliwionej i dopuszczalnej; 
 nagradzanej, przez co przynosi satysfakcję; 
 kiedy dokonuje jej jednocześnie wiele osób; 
 kiedy dokonuje jej osoba, z którą można się utożsamiać. 

 
 Z tego powodu konieczne jest również objęcie badaniami aktywności młodzieży w 
dziedzinie gier, szczególnie tych, w których rozgrywka może być prowadzona przez Internet. 

 Przeprowadzona dotychczas analiza teoretyczna wyraźnie ukazuje iż niewłaściwy 
kontakt z Internetem może prowadzić do negatywnych następstw. Z tego powodu wydaje się 
właściwe przeprowadzenie empirycznych badań, które pozwolą ocenić w jaki sposób młodzi 
ludzie korzystają z komputera i Internetu. 

2. Metodologia badań własnych 

 Istnieje szereg metod badań pedagogicznych, które mogły zostać przyjęte do 
przebadania omawianej kwestii. Głównymi metodami badań pedagogicznych zdaniem M. 
Łobockiego są [Łobocki 2005, 45-308]:  

 metoda obserwacji; 
 metoda szacowania;  
 eksperyment pedagogiczny;  
 testy osiągnięć szkolnych; 
 metoda socjometryczna; 
 analiza dokumentów; 
 metoda sondażu; 
 metoda dialogowa;  
 metoda biograficzna.  

 
 Zdaniem C. Kupisiewicza istnieją następujące metody badań pedagogicznych 
[Kupisiewicz 2000, 35-40]:  

 obserwacji; 
 eksperymentu pedagogicznego;  
 wywiadu; 
 ankiety; 
 analizy dokumentów pedagogicznych; 
 analizy statystycznej.  

 
 Badacz, używając tych metod, może stosować narzędzia badawcze: arkusz obserwacji, 
testy psychologiczne, testy dydaktyczne, kwestionariusz wywiadu, kwestionariusz ankiety czy 
skalę postaw. 

 Z racji na wysunięte problemy badawcze i potrzebę przebadania większej grupy osób 
za metodę badania została wybrana metoda sondażu. Jej podstawową funkcją jest 
gromadzenie odpowiedzi słownych osób badanych, które nazywane są respondentami. W 
przypadku udzielania odpowiedzi w formie pisemnej, badanie przybiera formę ankiety i może 
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być nazywane badaniem ankietowym (w przypadku formy ustnej nazywane jest wywiadem). 
Metoda ta jest stosowana zarówno w pedagogice, jak i w dziedzinach, które czerpią z jej 
dorobku takich jak katechetyka lub pedagogika mediów. Metoda ta posiada mocne zalety, 
ułatwia zdobycie informacji i poznanie, co myślą respondenci na określony temat. Jednak, co 
należy podkreślić, nie jest metodą bardzo dokładną. Pozwala natomiast zdobyć informacje 
o tendencjach, które mają miejsce wśród respondentów i wysunąć wnioski, które mogą 
rzutować na całą populację. Wnioski te mogą stać się impulsem do nowych badań, które 
zostaną przeprowadzone przy użyciu bardziej szczegółowych technik. 

3. Problemy badawcze 

 Konieczne jest wysnucie problemów badawczych, które gwarantują rzetelność 
i merytoryczność badania. Zdaniem W. Zaczyńskiego niezbędne jest, aby w procesie 
wysuwania pytań badawczych pamiętać o następujących rzeczach [Zaczyński 1995, 30]: 

 problem badawczy wyraża relację zachodzącą między dwiema lub więcej zmiennymi; 
 problemy formułuje się w formie pytań; 
 problem badawczy dotyczy tylko zmiennych, które mogą zostać zmierzone. 

 
 Głównym problemem badawczym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy 
młodzież przestrzega norm ostrożności przy użytkowaniu komputera i Internetu? 

 Odnośnie problemu zasadniczego wyłoniono następujące problemy badawcze: 

 Za pośrednictwem jakich urządzeń młodzież najczęściej łączy się z Internetem?  
 Ile czasu młodzież przeznacza na użytkowanie komputera w ciągu tygodnia, a ile w 

czasie dni wolnych?  
 Ile czasu młodzież przeznacza na korzystanie z Internetu w ciągu tygodnia, a ile w 

czasie dni wolnych? 
 Ile razy dziennie młodzież łączy się z Siecią?  
 Czy młodzież nawiązuje znajomości przez Internet? A jeśli tak, to w jaki sposób 

ocenia relacje, które nawiązała za pośrednictwem tego medium?  
 Czy kontakty nawiązane w świecie wirtualnym przekładają się na świat realny? 
 Jakie serwisy Internetowe są najczęściej odwiedzane przez młodzież?  
 Czy młodzież gra przez Internet w gry komputerowe?  
 Ile czasu młodzież poświęca na gry komputerowe w ciągu tygodnia, a ile w czasie 

wolnym od pracy?  
 Jakie zalety i wady Internetu są dostrzegane przez młodzież?  
 Czy płeć różnicuje powyższe odpowiedzi?  

 
 Zgodnie z powyższymi problemami badawczymi sformułowano następujące hipotezy 
robocze: 

 kobiety najczęściej łączą się za pośrednictwem telefonów komórkowych, a mężczyźni 
komputerów; 

 młodzież w ciągu tygodnia przeznacza więcej czasu na korzystanie z komputera niż 
w ciągu dni wolnych. Płeć nie różnicuje tego zjawiska w sposób istotny; 

 młodzież jest on-line przez większą część czasu ; 
 młodzież nawiązuje relacje za pośrednictwem Internetu, jednak w niewielkim stopniu 

przekładają się one na świat realny; 
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 młodzież odwiedza zróżnicowane serwisy zależne od zainteresowań; 
 młodzież poświęca znaczną część czasu wolnego na gry komputerowe. Częściej 

czynią tak chłopcy niż dziewczęta ; 
 młodzież jest świadoma istotnych zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, 

jednocześnie młodzież dostrzega zróżnicowane zalety Internetu; 
 płeć różnicuje powyższe odpowiedzi. 

 
4. Badania ankietowe 

 W badaniach ankietowych wzięło udział 145 osób. Z uwagi na udzielenie 
bezsensowych lub niekompletnych odpowiedzi z badania usunięto 7 ankiet. Grupa, której 
odpowiedzi brano pod uwagę wynosiła 138 osób z czego 44 (32%) to mężczyźni, a 94 (68%) 
to kobiety. Badani byli w wieku 16-19 lat. Byli to uczniowie jednego z warszawskich 
techników. Wybór takiej grupy nie był przypadkowy. Wczesne dzieciństwo osób w wieku 16-
19 lat przypadało w okresie, w którym w Polsce zaczynał upowszechniać się już Internet. 
Dodatkowo profil szkoły sprawia, że uczniowie pochodzą z różnych zakątków Polski, a nie z 
jednego osiedla.  

 Ankieta składała się z 18 pytań. Badanie pilotażowe przeprowadzone przed badaniem 
właściwym na grupie 20 osób ujawniło, że wszystkie pytania są zrozumiałe, a czas udzielania 
odpowiedzi nie powinien przekroczyć 20 minut.  

Pytanie nr 1: Za pośrednictwem jakich urządzeń łączysz się z Internetem? 

Pytanie nr 1. dotyczyło wskazania urządzeń, za pośrednictwem, których respondenci łączą się 
z Internetem. W pytaniu tym osoby badane mogły udzielać kilku wskazań. 

Tabela 2. Odpowiedzi dotyczące rodzaju urządzenia 

 Mężczyźni Kobiety Ogółem 

Komputer stacjonarny 31 35 66 

Komputer niestacjonarny 30 78 108 

Telefon komórkowy 37 83 120 

Tablet 26 31 57 

 

Jak widać najwięcej wskazań otrzymał telefon komórkowy (120 wskazań), komputer 
niestacjonarny również jest popularny, bowiem otrzymał 108 wskazań. Popularność 
komputera stacjonarnego zdaje się maleć, ponieważ został wskazany 66 razy. Najmniej 
wskazań otrzymał tablet (57). 
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Pytanie nr 2: Jakiego urządzenia używasz najczęściej, aby połączyć się z Internetem? 

Tabela 3. Odpowiedzi dotyczące urządzenia najczęściej służącego do łączenia się z 
Internetem 

 Mężczyźni Kobiety Ogółem 

Telefon 18 41% 63 67% 81 59% 

Komputer stacjonarny 11 25% 2 2% 13 9% 

Komputer niestacjonarny 13 30% 26 28% 39 28% 

Tablet 2 5% 3 3% 5 4% 

 

W pytaniu nr 2 respondenci mieli wskazać urządzenie, za pośrednictwem którego najczęściej 
łączą się z Internetem. 59% ogółu respondentów najczęściej łączy się przy użyciu telefonu 
komórkowego. Wśród kobiet czyni tak 67%, co w porównaniu do 41% mężczyzn wydaje się 
stanowić istotną różnicę. Jedynie 2% kobiet najczęściej łączy się używając komputera 
stacjonarnego, podczas gdy czyni tak 25% mężczyzn. Różnica ta najprawdopodobniej 
spowodowana jest szukaniem odmiennych wrażeń. Komputer stacjonarny lepiej nadaje się do 
bardziej zaawansowanych gier komputerowych, w które częściej grają chłopcy. Przy 
odpowiedziach świadczących o najczęstszym łączeniu się przy użyciu komputera 
niestacjonarnego lub tabletu dwie płcie nie wykazują istotnych różnic. 

Pytanie nr 3: Ile godzin dziennie przeznaczasz na korzystanie z komputera od 
poniedziałku do piątku? 

Tabela 4. Odpowiedzi dotyczące ilości czasu spędzanego przed komputerem od 
poniedziałku do piątku 

 Pytanie 3 mężczyźni kobiety suma 

Mniej niż 1 5 11% 8 9% 13 9% 

1 5 11% 9 10% 14 10% 

2 4 9% 19 20% 23 17% 

3 4 9% 17 18% 21 15% 

4 3 7% 10 11% 13 9% 

5 15 34% 12 13% 27 20% 

5+ 8 18% 19 20% 27 20% 

 

Pytanie nr 3 dotyczyło ilości czasu poświęcanego na używanie komputera codziennie od 
poniedziałku do piątku. Respondenci sami mieli podać czas. Odpowiedzi zostały następnie 
pogrupowane. 
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Jedynie 9% ogółu badanych używa komputera poniżej godziny dziennie. Dwie największe 
grupy (po 20%) spędzają 5 i ponad 5 godzin przed komputerem. Według części 
wychowawców normalne używanie komputera dla nastolatków powinno zostać określone na 
90 minut dziennie, z uwzględnieniem, że norma ta może zostać zwiększona lub zmniejszona 
o 30 minut zależnie od osoby. Jeśli przy użytkowaniu komputera przez nastolatków przyjmie 
się normę 120 minut, okazuje się, że 64% respondentów nie przestrzega tych poszerzonych 
już i tak zaleceń ostrożności. 52% mężczyzn spędza przed komputerem 5 i ponad 5 godzin 
w porównaniu do czyniących tak 33% kobiet.  

Pytanie nr 4: Ile godzin dziennie przeznaczasz na korzystanie z komputera w soboty 
i niedziele? 

Tabela 5. Odpowiedzi dotyczące ilości czasu spędzanego przed komputerem w soboty i 
niedziele 

  mężczyźni kobiety Suma 

Mniej niż 1 3 7% 22 23% 25 18% 

1 2 5% 7 7% 9 7% 

2 6 14% 9 10% 15 11% 

3 2 5% 17 18% 19 14% 

4 6 14% 12 13% 18 13% 

5 4 9% 6 6% 10 7% 

5+ 21 48% 21 22% 42 30% 

 

Pytanie nr 4 odnosiło się do ilości czasu spędzanego przed komputerem w weekendy. 
W porównaniu do pytania poprzedniego zawyżonych norm ostrożności nie przestrzega 
również 64% respondentów. Jednak grupa osób, które przed komputerem spędza mniej niż 
godzinę dziennie wynosi 18% ogółu badanych. Wśród mężczyzn grupa ta jest mniejsza niż 
w poprzednim pytaniu, a wśród kobiet drastycznie wyższa (z 9% rośnie do 23%). Może być 
kilka powodów wystąpienia tego zjawiska. Możliwe jest, że w weekend opiekunowie tych 
osób wyrażają sprzeciw wobec spędzania czasu przed komputerem. Jednak równie 
prawdopodobne jest, że młode kobiety częściej niż mężczyźni wychodzą z domu, ponieważ 
aż 57% mężczyzn spędza w weekendy 5 i ponad 5 godzin przed komputerem podczas, gdy 
jednocześnie czyni tak tylko 28% kobiet. Możliwym wytłumaczeniem tego zjawiska jest to, 
że mężczyźni więcej czasu poświęcają na gry komputerowe i częściej ograniczają inne 
czynności na rzecz spędzania czasu przed komputerem. Młode kobiety natomiast częściej 
zdają się wybierać inne czynności lub są do tego zmuszane przez opiekunów np. muszą 
w weekendy pomagać w pracach domowych etc. 
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Pytanie nr 5: Ile razy dziennie łączysz się z Internetem? 

Tabela 6. Odpowiedzi dotyczące ile razy dziennie respondenci łączą się z Internetem 

 Mężczyźni Kobiety Ogółem 

1 8 18% 11 12% 19 14% 

2-3 5 11% 9 10% 14 10% 

4-5 2 5% 13 14% 15 11% 

6-7 2 5% 3 3% 5 4% 

8-9 0 0% 4 4% 4 3% 

Więcej niż 10 4 9% 21 22% 25 18% 

Cały czas 23 52% 33 35% 56 41% 

 

Pytanie piąte dotyczyło tego, ile razy dziennie respondenci łączą się z Internetem. 41% z nich 
odpowiedziało, że jest on-line cały czas (35% kobiet i 52% mężczyzn). Drugą największą 
grupą byli respondenci, którzy są w sieci ponad 10 razy dziennie (18%). Można zauważyć, że 
mężczyźni są więcej razy on-line niż kobiety. 

Pytanie nr 6: Ile godzin dziennie przeznaczasz na korzystanie z Internetu od 
poniedziałku do piątku? 

Tabela 7. Odpowiedzi dotyczące czasu przeznaczanego na korzystanie z Internetu od 
poniedziałku do piątku (wartość podano w godzinach) 

  mężczyźni kobiety suma 

Mniej niż 1 4 9% 3 3% 7 5% 

1 2 5% 7 7% 9 7% 

2 4 9% 15 16% 19 14% 

3 6 14% 17 18% 23 17% 

4 1 2% 14 15% 15 11% 

5 15 34% 9 10% 24 17% 

5+ 12 27% 29 31% 41 30% 

 

Jedynie 5% ogółu nastolatków spędza na korzystaniu z Internetu mniej niż godzinę dziennie. 
Natomiast aż 75% powyżej dwóch godzin (77% dla mężczyzn i 75% dla kobiet). Zjawisko 
wydaje się być mocno niepokojące. Tak duża ilość czasu poświęcana dziennie na surfowanie 
po Sieci oznacza, że wychowawcy nie chcą lub nie są w stanie sprawować nad młodzieżą 
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kontroli. Istotne jest również, że czas ten skłania do zastanowienia się jak wielu respondentów 
jest już uzależnionych od Internetu.  

 

Grupa badana pochodziła z jednej szkoły średniej, której uczniowie pochodzą z wielu 
zakątków Polski, a nie w większości z jednego osiedla, co miałoby miejsce przy badaniach 
przeprowadzonych w gimnazjum. Z tego powodu ciężko jest przyjąć iż tendencja do 
spędzania tak znacznej ilości czasu zarówno przed komputerem, jak i na korzystaniu z 
Internetu jest jedynie cechą wewnętrzną tej grupy. Należy wziąć tu pod uwagę, że młodzież 
ucząca się w szkołach technicznych w porównaniu do młodzieży uczęszczającej do liceów 
ogólnokształcących ma mniej czasu wolnego z powodu dodatkowego obciążenia 
przedmiotami zawodowymi. Nieprawdopodobne wydaje się być więc, aby mogła poświęcać 
tak dużą ilość czasu na korzystanie z komputera i z Internetu bez zaniedbywania swoich 
obowiązków. Potrzebne jest również szersze badanie, które pozwoli sprawdzić jakie cechy 
pod tym względem wykazuje młodzież z liceów i szkół zawodowych. 

Pytanie nr 7: Ile godzin dziennie przeznaczasz na korzystanie z Internetu w soboty 
i niedziele? 

Tabela 8. Odpowiedzi dotyczące czasu przeznaczanego na korzystanie z Internetu w 
soboty i niedziele (wartość podano w godzinach) 

  mężczyźni kobiety suma 

Mniej niż 1 4 9% 6 6% 10 7% 

1 1 2% 4 4% 5 4% 

2 5 11% 8 9% 13 9% 

3 3 7% 16 17% 19 14% 

4 3 7% 10 11% 13 9% 

5 5 11% 9 10% 14 10% 

5+ 23 52% 41 44% 64 46% 

 

W weekendy ogół młodzieży spędzającej poniżej 1h dziennie na korzystaniu z Internetu 
wynosi 7%, jest więc nieznacznie wyższy w porównaniu do pytania poprzedniego. Wyższy 
jest również wskaźnik osób, które spędzają powyżej 2h na surfowaniu po Sieci, wynosi aż 
79%. Jednak biorąc pod uwagę, że ten sam wskaźnik w ciągu tygodnia wynosi 75% badanie 
nie wykazało istotnych różnic. W weekend największą grupę nastolatków stanowią osoby 
spędzające powyżej 5 h dziennie w Internecie, wskaźnik ten jest o wiele wyższy niż w ciągu 
tygodnia, kiedy wynosi 30%.  
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Pytanie nr 8: Czy korzystasz z Internetu w szkole? (zaznacz jedno lub wiele)  

Tabela 9. Odpowiedzi dotyczące korzystania z Internetu w szkole 

Możliwe odpowiedzi Mężczyźni kobiety Ogół 

1. Tak, tylko w trakcie wyznaczonych zajęć 
(informatyka, zajęcia w czytelni) 

19 43 62 

2. Tak, kiedy nauczyciel pozwoli w trakcie lekcji 
(poszukiwanie informacji i inne) 

12 40 52 

3. Tak, za pośrednictwem telefonu w trakcie 
lekcji (bez zgody lub wiedzy nauczyciela) 

19 46 65 

4. Tak za pośrednictwem telefonu w czasie 
przerwy 

24 61 85 

5. Nie korzystam z Internetu w szkole 8 7 15 

 

W pytaniu nr 8 respondenci mogli udzielić wielokrotnego wskazania. Jedynie 15 razy 
wskazano odpowiedź nr 5, świadczącą o niekorzystaniu z Internetu w szkole. Najwięcej 
wskazań dotyczyło korzystania z Internetu jedynie w czasie przerwy (85), następnie 
korzystanie z Internetu w czasie lekcji bez zgody lub wiedzy nauczyciela (65) i korzystanie 
w trakcie wyznaczonych zajęć (62) oraz w czasie lekcji, jeśli nauczyciel wyrazi na to zgodę 
(52). Jest to szczególnie zastanawiające, ponieważ korzystanie z Internetu w czasie lekcji bez 
zgody nauczyciela oprócz świadectwa braku kultury osobistej prowadzi również 
w nieunikniony sposób do gorszego przyswajania treści. Ukazuje to, że swobodny dostęp do 
Internetu może prowadzić do stopniowego ograniczania swojego życia.  

Pytanie nr 9: Jakie są twoje najczęstsze powody korzystania z Internetu (wybierz 3) 

Tabela 10. Odpowiedzi dotyczące najczęstszych powodów korzystania z Internetu przez 
respondentów 

Możliwe odpowiedzi Mężczyźni kobiety ogół 

1. Kontakty towarzyskie 38 83 111 

2. Zawieranie nowych znajomości 8 17 25 

3. Rozrywka (słuchanie muzyki, oglądanie 
filmów) 

34 76 110 

4. Rozrywka (gry komputerowe) 25 10 35 

5. Szukanie informacji (związane z nauką 
w szkole) 

15 58 73 

6. Szukanie informacji (nie związane z nauką 
w szkole) 

7 17 24 

7. Inne (podaj jakie)… 0 0 0 
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W pytaniu tym respondenci mieli wskazać najczęstsze powody korzystania z Internetu. Mogli 
wskazać 3 spośród 7 możliwych odpowiedzi. Dla mężczyzn najczęściej powtarzającymi się 
wskazaniami były: kontakty towarzyskie, rozrywka (słuchanie muzyki, oglądanie filmów) 
i rozrywka (gry komputerowe). Dla kobiet: kontakty towarzyskie, rozrywka (słuchanie 
muzyki, oglądanie filmów) i szukanie informacji (związane z nauką w szkole). Widoczne jest 
dość niska wskazywalność na gry komputerowe wśród kobiet oraz na zawieranie nowych 
znajomości wśród ogółu badanych.  

Pytanie nr 10: Czy nawiązujesz znajomości przez Internet? 

Tabela 11. Zawieranie kontaktów za pośrednictwem Internetu przez respondentów 

  Mężczyźni Kobiety Suma 

Tak 30 68% 59 63% 89 64% 

Nie 14 32% 35 37% 49 36% 

 

64% ogółu badanych nawiązuje znajomości przez Internet, współczynnik ten jest wyższy dla 
mężczyzn 68% (63% dla kobiet). Znajomości nie nawiązuje 32% mężczyzn i 37% kobiet, co 
daje 36% ogółu badanych. 

Pytanie nr 11: Jak oceniasz relacje, które nawiązałeś przez Internet? 

Tabela 12. Ocena relacji nawiązanych za pomocą Internetu 

  mężczyźni kobiety suma 

Dobrze 26 59% 45 48% 71 51% 

Źle 1 2% 4 4% 5 4% 

Bez zdania 3 7% 10 11% 13 9% 

Nie zawieram 14 32% 35 37% 49 36% 

 

Dobrze relacje nawiązane przez Internet ocenia 51% ogółu badanych (ponownie 
współczynnik wyższy dla mężczyzn (59%) niż kobiet (48%). Częściej w sposób negatywny 
Internetowe relacje oceniają kobiety (4%) w porównaniu do jedynie 2% mężczyzn.  
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Pytanie nr 12: Czy kiedykolwiek spotkałeś się z osobą poznaną przez Internet? (zaznacz 
jedno) 

Tabela 13. Odpowiedzi dotyczące spotykania osób poznanych przez Internet w realnym 
świecie 

 mężczyźni Kobiety suma 

1. Tak, ale spotkanie zawiodło mnie i nie 
kontynuowałem znajomości 

3 7% 5 5% 8 6% 

2. Tak, po spotkaniu kontynuujemy znajomość głównie 
za pośrednictwem Internetu 

9 20% 6 6% 15 11% 

3. Tak, zaprzyjaźniłem się 11 25% 15 16% 26 19% 

4. Tak, osoba ta stała się moją sympatią 0 0% 16 17% 16 12% 

5. Nie zawieram znajomości przez Internet 14 32% 35 37% 49 36% 

6. Nigdy nie spotkałem się z ludźmi poznanymi przez 
Internet, chociaż zawieram w ten sposób znajomości 

7 16% 17 18% 24 17% 

 

Pytanie nr 12 dotyczyło przekładania się relacji nawiązanych w świecie wirtualnym na świat 
realny. 48% ogółu respondentów spotkało się z osobą poznaną w sieci. Uczyniło tak 52% 
mężczyzn i 44% kobiet. Co ciekawe, żaden z mężczyzn biorących udział w ankiecie, nigdy 
nie nawiązał przez Internet relacji zakończonej związkiem, podczas gdy uczyniło tak 17% 
kobiet. Mężczyźni znacznie częściej nawiązują przyjacielskie relacje (25% wobec 16%). Ilość 
osób zawiedzionych spotkaniem jest porównywalna dla obu płci i wynosi 7% dla mężczyzn i 
5% dla kobiet. 17% ogółu badanych nigdy nie spotkało się z osobą poznaną przez Internet 
pomimo zawierania w ten sposób znajomości. 

Pytanie nr 13: Jakie serwisy internetowe odwiedzasz najczęściej? 

Tabela 14. Odpowiedzi dotyczące najczęściej odwiedzanych serwisów 

  mężczyźni kobiety ogółem 

Społecznościowe 21 48% 69 73% 90 65% 

Zawieranie znajomości 0 0% 2 2% 2 1% 

Rozrywka 18 41% 17 18% 35 25% 

Nauka 5 11% 6 6% 11 8% 

 

Pytanie nr 13 dotyczyło najczęściej odwiedzanych stron internetowych. W tym pytaniu 
respondenci sami formułowali odpowiedzi, które następnie zostały pogrupowane w określone 
kategorie. 65% ogółu najczęściej odwiedza różne serwisy społecznościowe. Współczynnik ten 
jest o wiele wyższy dla kobiet, bowiem wynosi 73%, podczas gdy dla mężczyzn jedynie 48%. 
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Serwisy rozrywkowe częściej odwiedzają mężczyźni (41%) w porównaniu do kobiet (18%). 
Jedynie 8% ogółu badanych najczęściej odwiedza strony dotyczące nauki (11% mężczyzn i 
6% kobiet). Najmniej osób najczęściej odwiedza strony przeznaczone dla zawierania nowych 
znajomości, jest to zaledwie 1% ogółu badanych. Żaden respondent nie wskazał, że 
najczęściej odwiedza strony patologiczne.  

 

Pytanie nr 14: Czy korzystasz z Internetu, aby grać? (zaznacz jedno lub wiele) 

Tabela 15. Odpowiedzi dotyczące gry na komputerze 

 mężczyźni kobiety ogółem 

1. Tak, gram w strategiczne gry przeglądarkowe 17 5 22 

2. Tak, gram w gry on-line 28 14 42 

3. Tak, gram w gry, które przed uruchomieniem muszą być 
zainstalowane na dysku komputera 

26 9 35 

4. Tak, gram w gry na konsole, które wymagają dostępu do 
Internetu 

12 1 13 

5. Tak, gram w gry na telefony komórkowe/tablety, które 
wymagają dostępu do Internetu 

16 13 29 

6. Nie gram w gry komputerowe wymagające stałego dostępu 
do Internetu 

2 10 12 

7. W ogóle nie gram 5 60 65 

 

Najwięcej wskazań otrzymała odpowiedź 7. (65) – odpowiedź tę wskazało 60 kobiet i 5 
mężczyzn. Uwidacznia się tutaj drastyczna różnica. 42 wskazania otrzymała odpowiedź 
dotycząca gier on-line, które są najpopularniejszą formą gier komputerowych. Jednocześnie 
są to gry, które w największym stopniu uzależniają. Odpowiedź 5 uzyskała trzeci wynik 
otrzymując 29 wskazań. Przy graniu na telefonach komórkowych/tabletach płeć nie różnicuje 
drastycznie udzielanych odpowiedzi. Najmniej osób wskazało na odpowiedź 6 dotyczącą nie 
grania w gry komputerowe, które wymagają stałego dostępu do Internetu. 
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Pytanie nr 15: Jeśli w pytaniu nr 14 odpowiedziałeś twierdząco napisz, ile godzin od 
poniedziałku do piątku poświęcasz na grę 

Tabela 16. Odpowiedzi dotyczące ilości czasu poświęcanego na grę od poniedziałku do 
piątku 

  Mężczyźni kobiety ogółem 

0 5 11% 63 67% 68 49% 

1 6 14% 17 18% 23 17% 

2 7 16% 5 5% 12 9% 

3 7 16% 6 6% 13 9% 

4 6 14% 2 2% 8 6% 

5 8 18% 1 1% 9 7% 

5+ 5 11% 0 0% 5 4% 

 

49% respondentów nie poświęca na grę ani jednej godziny dziennie w ciągu tygodnia. Tym 
razem jest wśród nich znacznie więcej kobiet, bo aż 67%, i jedynie 11% mężczyzn. Ilość 
osób, które spędza na grze powyżej 2 godzin dziennie wynosi 26% (9% kobiet i 59% 
mężczyzn). Ukazuje to wyraźną dysproporcję pomiędzy mężczyznami a kobietami. Należy 
zaznaczyć, że 11% mężczyzn w ciągu tygodnia spędza na graniu powyżej 5 godzin dziennie. 

Pytanie nr 16: Jeśli w pytaniu nr 14 odpowiedziałeś twierdząco napisz, ile godzin  
poświęcasz na grę w soboty i niedziele 

Tabela 17. Odpowiedzi dotyczące ilości czasu poświęcanego na grę w soboty i niedziele 

  Mężczyźni kobiety Ogółem 

0 5 11% 65 69% 70 51% 

1 4 9% 12 13% 16 12% 

2 2 5% 9 10% 11 8% 

3 5 11% 2 2% 7 5% 

4 6 14% 0 0% 6 4% 

5 5 11% 4 4% 9 7% 

5+ 17 39% 2 2% 19 14% 

 

W weekendy w ogóle nie gra 51% badanych, ponownie więcej jest wśród nich kobiet (69%) 
i jedynie 11% mężczyzn. Powyżej 2 godzin na grę w dni wolne przeznacza 30% badanych. 
Ilość ta, wbrew tendencjom z tygodnia, nie jest znacząco wyższa. Jednak czyni tak aż 75% 
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mężczyzn i jedynie 8% kobiet. Jednoznacznie wskazuje to, że kobiety nie są tak 
zainteresowane grami komputerowymi jak mężczyźni. Powodem ich mniejszej aktywności 
może być również lepsza kontrola opiekunów, częstsze wychodzenie z domu lub 
angażowanie do prac domowych. Aż 39% mężczyzn zadeklarowało, że na grę w dni wolne 
poświęca ponad 5 godzin dziennie. 

Pytanie nr 17: Jaka jest Twoim zdaniem największa zaleta Internetu? 

W tym otwartym pytaniu respondenci mieli wskazać największą ich zdaniem zaletę Internetu. 
Wbrew hipotezie badawczej młodzież nie dostrzega zróżnicowanych zalet tego medium. 
Najczęściej skupia się na szybkim obiegu informacji i możliwościach komunikacji. Dla 
respondentów płci męskiej największą zaletą Internetu jest szybki dostęp do informacji 
i obecność wiedzy z różnych dziedzin. Chłopcy wykazują swoistego rodzaju fascynację tym 
aspektem Internetu. 

Przykładowe odpowiedzi mężczyzn (zachowano oryginalną pisownię): 

 „Informacje ze świata”; 
 „Dostęp do informacji”; 
 „Szybki dostęp do informacji”; 
 „Jest dobrym pożeraczem czasu”; 
 „Zaleta wszystko jest”; 
 „Mobilność i stały kontakt”; 
 „Wszechstronność”; 
 „Dostęp do informacji”; 
 „Globalność”; 
 „Wolność. Swobodne wypowiadanie się. Źródło wiedzy”. 
 

Kobiety znacznie częściej zwracają uwagę na możliwość kontaktu z ludźmi, którą zapewnia 
Internet. Często wskazują również na możliwość poznania nowych osób. Nie obserwuje się w 
ich grupie podobnej fascynacji obiegiem informacji, chociaż również nie brak takich 
wskazań.  

Przykładowe odpowiedzi kobiet: 

 „Moc i potęga wiedzy – niekoniecznie naukowej”; 
 „Możemy poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć ciekawe informacje”; 
 „Szybkie wyszukiwanie informacji”; 
 „Komunikatywność, szybkość znajdowania informacji”; 
 „Można w nim znaleźć dużo informacji, oraz szybko skontaktować się ze znajomymi”; 
 „Pozwala na poznawanie nowych ludzi”; 
 „Dostęp do wszystkich informacji”; 
 „Dostęp do potrzebnych informacji, poznawanie ludzi o podobnych zainteresowaniach”; 
 „Kontaktowanie się z ludźmi”; 
 „Portale społecznościowe – łatwy, szybki kontakt z ludźmi; dobry dostęp do informacji”. 
 

Pytanie nr 18: Jaka jest Twoim zdaniem największa wada Internetu? 

Młodzież wykazuje rozumienie zagrożeń Internetu w sposób bardziej zróżnicowany niż 
w poprzednim pytaniu. Mężczyzni wskazywali przede wszystkim na ryzyko kradzieży danych 
osobowych, brak prywatności itd. Jednak pojawiały się również głosy wskazujące na innego 
rodzaju konsekwencje takie jak choćby uzależnienie. 
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Przykładowe odpowiedzi mężczyzn: 

 „Udostępnianie danych osobowych, gdy się gdzieś rejestruje”; 
 „To, że nie ma w nim prywatności i jeśli coś udostępniamy i usuniemy to i tak to gdzieś 

zostanie w Internecie”; 
 „Wirusy”; 
 „Uzależnienie”; 
 „Jest dużo oszustów i za pomocą internetu na komputery ściągają się wirusy”; 
 „Może niszczyć życie”; 
 „Rozpowszechnianie danych osobowych”; 
 „Brak prywatności”; 
 „Zawiesza się”; 
 „Kradzieże, hakerzy, hejterzy”. 
 

Kobiety w porównaniu do mężczyzn częściej wskazują na ryzyko poznania niewłaściwych 
osób i cyberprzemoc.  

Przykładowe odpowiedzi kobiet: 

 „Trzeba za niego płacić”; 
 „Wirusy”; 
 „Zacina się”; 
 „Pornografia, pedofilia, cyberprzemoc”; 
 „Dużo kosztuje”; 
 „Uzależnienia”; 
 „Rozpowszechnia zbyt dużą ilość rzeczy kiedy jest to zbędne”; 
 „Przemoc w Internecie”; 
 „Nigdy nie wiemy kto jest po drugiej stronie”; 
 „Nie ma”. 
 

4. Wnioski: 

 Analiza praktyczna uwidacznia, iż młodzież nie jest skłonna przestrzegać norm 
związanych z prawidłowym użytkowaniem komputerów i aktywnością w sieci. Powody 
podejmowania aktywności w świecie wirtualnym są różne, zależne od preferencji danej 
osoby, jednak większość młodzieży używa Internetu w celach rozrywkowych, gdyż 
kontakty interpersonalne również mogą być w ten sposób zakwalifikowane. 

 Badania wyraźnie wskazują, że młodzież posiada dwa elementy korzystania z komputera, 
które mogą prowadzić do uzależnienia. Respondenci chętnie wskazują na zalety Internetu 
i jego możliwości. Jednocześnie zdają się mieć duży problem z opisaniem potencjalnych 
wad wykraczających poza sferę cyfrową (często powtarzająca się odpowiedź dotycząca 
wirusów komputerowych). Chociaż młodzież nie wskazywała, że poszukuje w Internecie 
zaspokojenia seksualnego, najczęściej wykorzystuje sieć do komunikowania się z innymi. 
Przeprowadzone badania nie są wystarczające, by ocenić jak wielu z respondentów jest 
już uzależnionych od sieci, ponieważ dostarczają jedynie danych innego rodzaju. Wydaje 
się być właściwe przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań, które pozwolą oszacować 
jak wiele osób wśród nastolatków to siecioholicy.  

 Przy łączeniu się z Internetem młodzież preferuje urządzenia mobilne, takie jak telefon 
komórkowy. Jednocześnie są to urządzenia, które najciężej kontrolować wychowawcom 
i opiekunom. 
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 Większość młodzieży nie przestrzega czasowych norm użytkowania komputera, Internetu. 
Mężczyźni w większości nie przestrzegają również norm użytkowania gier 
komputerowych. 

 Kobiety w porównaniu do mężczyzn wykazują tendencję do mniejszego użytkowania 
komputera w weekendy. Aby dokładnie określić powody konieczne jest przeprowadzenie 
kolejnych badań. Jednak prawdopodobna wydaje się być teoria, iż powodem mniejszej 
aktywności kobiet w dni wolne jest: częstsze wychodzenie z domu, angażowanie do prac 
domowych lub większa kontrola jaką nad kobietami sprawują opiekunowie. Tendencja ta 
nie dotyczy czasu spędzanego przed Internetem. Ponieważ najczęściej użytkownicy łączą 
się do Internetu przy pomocy telefonów komórkowych możliwe jest bycie on-line poza 
domem lub w sposób, który nie wzbudzi podejrzeń opiekunów, co w przypadku 
przesiadywania przed komputerem jest niemożliwe. 

 Ogromna ilość czasu, jaką spędzają respondenci na użytkowaniu komputera, Internetu 
i gier komputerowych nasuwa wniosek, że konieczne jest dalsze badanie w kierunku 
uzależnienia od Internetu.  

 Młodzi ludzie są on-line non stop. Aktywności, które do tej pory miały miejsce jedynie 
w świecie realnym, takie jak np. poszukiwanie partnera, młodzi użytkownicy Internetu 
przenoszą w świat wirtualny. Dzieciństwo respondentów przypadało w okresie wzrostu 
Internetu na terenie Polski. Tym samym mogą oni sobie już nie wyobrażać świata bez 
Internetu.  

 Mężczyźni częściej poszukują w Internecie przyjaciół, kobiety miłości. Prawdopodobnie 
zjawisko to może mieć związek z tym, że mężczyźni częściej mogą nawiązywać relacje 
przez gry komputerowe lub fora zainteresowań, podczas gdy kobiety używają do tego 
innych serwisów. 

 Wyniki badań skłaniają do poglądu, że wychowawcy respondentów są bierni lub sami nie 
zdają sobie sprawy z rzeczywistych zagrożeń, jakie niesie ze sobą nadmierny kontakt ze 
światem wirtualnym. Tym samym konieczne jest wdrożenie działań, które pozwolą 
zwiększyć ich kompetencje w tej dziedzinie. 

 Badanie wykazało, że chociaż młodzież łączy się z Internetem za pośrednictwem różnych 
urządzeń, to najczęściej wybiera telefon komórkowy. Wyboru tego dokonuje 67% kobiet 
i 41% mężczyzn. Wynik badania w części obalił hipotezę roboczą, ponieważ zakładała 
ona, że mężczyźni najczęściej łączą się z Internetem przez komputer. 

 Zarówno w ciągu tygodnia, jak i w weekendy, norm ostrożności związanych 
z użytkowaniem komputera nie przestrzega 64% respondentów. Obaliło to hipotezę 
roboczą, jakoby młodzież w ciągu tygodnia przeznaczała na tę aktywność więcej czasu 
niż w ciągu dni wolnych. Jednocześnie w weekendy większe są grupy młodzieży 
poświęcającej na korzystanie z komputera skrajnie dużo lub skrajnie mało czasu. 

 Badanie ujawniło, że 75% młodzieży w ciągu tygodnia przeznacza powyżej 2 godzin 
dziennie na korzystanie z sieci, a w czasie dni wolnych ilość ta rośnie do 79%. Nie 
wykazano więc różnic, które zakładała hipoteza badawcza. Hipoteza badawcza zakładała 
bowiem, że młodzież w ciągu tygodnia przeznacza o wiele mniej czasu na surfowanie po 
Internecie niż zadeklarowała w ankietach.  

 Badanie potwierdziło, że młodzież w większości loguje się do Internetu kilka razy 
w ciągu doby lub jest on-line cały czas. 

 64% ogółu badanych nawiązuje relacje za pośrednictwem Internetu. Dobrze ocenia je 
51% ogółu badanych. Potwierdza to część hipotezy, że młodzież nawiązuje relacje za 
pośrednictwem Internetu. Jednak aż 48% ogółu badanych spotkało się z osobą poznaną w 
Internecie. Nie jest więc możliwe dalsze zakładanie, że relacje nawiązywane w Internecie 
przez młodych ludzi nie przekładają się na świat realny.  
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 Młodzież nie odwiedza zróżnicowanych witryn internetowych zależnie od swoich 
zainteresowań. 65% najczęściej odwiedza serwisy społecznościowe. Tym samym nie jest 
możliwe dalsze zakładanie, że zainteresowania młodzieży w istotny sposób przekładają 
się na odwiedzane witryny, ponieważ obserwuje się w tej dziedzinie znaczną 
homogenizację.  

 Młodzież gra w gry komputerowe wymagające stałego dostępu do Internetu. Chętniej 
grają w gry komputerowe chłopcy niż dziewczęta. Jedynie w niewielkim stopniu młodzież 
gra w gry komputerowe, które nie wymagają dostępu do Internetu. 

 26% respondentów w ciągu tygodnia poświęca powyżej 2 godzin dziennie na gry 
komputerowe. W weekendy robi tak 30% badanych. Mężczyźni poświęcają znacznie 
więcej czasu na gry komputerowe niż kobiety. 

 Młodzież dostrzega zalety Internetu głównie związane z ułatwieniem komunikacji 
i dostępem do informacji. Jednocześnie dostrzega wady Internetu. Jest to zjawisko 
powiązane z płcią i stylem użytkowania Internetu. Mężczyźni bowiem częściej wskazują 
na zagadnienia takie jak kradzież danych, a kobiety na zjawiska w rodzaju cyberprzemocy 
czy ryzyko poznania potencjalnie niebezpiecznej osoby.  

 Respondenci po części zdają sobie sprawę z zagrożeń świata wirtualnego. Jednak znaczna 
ich ilość wykazuje nieświadomość w tej dziedzinie. Tym samym konieczne jest 
wdrożenie działań, które będą ukierunkowane na uświadamianie młodzieży 
o rzeczywistych zagrożeniach, które czekają na człowieka w Internecie. 

 Uwzględniając ilość czasu, jaką spędzają respondenci przed komputerem, na korzystaniu 
z Internetu oraz na grach komputerowych, wydaje się być właściwe objęcie nastolatków 
szeroko zakrojonymi działaniami z zakresu edukacji medialnej, które pozwolą młodzieży  
podchodzić do korzystania z nowoczesnych technologii we właściwy sposób oraz będą 
warunkowały jej pełny rozwój. 

 Działania, o których mowa w punkcie poprzednim powinny być również prowadzone 
względem rodziców, opiekunów i wychowawców, aby uświadomić im potencjalne 
zagrożenia związane z patologiczną konsumpcją Internetu. 

 Jak wykazały badania, gry komputerowe są chętniej odbierane przez chłopców. Struktura 
samych gier komputerowych, ich fabuła i kreacja bohaterów również wydaje się być 
tworzona bardziej pod męskiego odbiorcę. Z tego powodu wydaje się być właściwe 
empiryczne przebadanie tego, jaki wpływ na odbiorcę mogą mieć gry komputerowe, 
zamiast zdawać się jedynie na teoretyczne dywagacje.  
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5.4. Internet jako medium zagrażające osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną 
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Streszczenie:  
Internet jako medium w życiu człowieka odgrywa ważną rolę. Dzięki niemu każdy 
użytkownik w danej chwili może uzyskać szereg interesujących go informacji w krótkim 
czasie. Sieć globalna zapewnia szybką komunikację oraz przesył danych. Internet daje wiele 
korzyści a zarazem może być źródłem wielu zagrożeń. Artykuł przedstawia próbę prezentacji 
istotnych zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, które mogą tyczyć się 
potencjalnego użytkownika. W tekście zostały wskazane główne zagrożenia, które mogą 
dotyczyć osób z niepełnosprawnością intelektualną w chwili, gdy te osoby będą korzystać 
z jego zasobów. Przybliżono i omówiono takie zagrożenia jak: pedofilia i pornografia, 
pozyskiwanie prywatnych danych oraz samo uzależnienie od Internetu. 
Słowa kluczowe: 
Internet, komputer, niepełnosprawność, medium, użytkownik, wiedza, zagrożenie, 
technologia, informacja, komunikacja 
Summary: 
 The Internet as the medium is playing an important role in living of the man. Thanks to him 
every user in the given moment can get the row of information it being interested in him in 
the short time. The global network is ensuring the fast transport and the transfer of data. The 
Internet is giving a lot of benefit and at the same time can be the source of many threats.The 
article is describing the attempt to present essential threats resulting from using the Internet 
which can concern the potential user. In the text shown main threats which can concern 
persons stayed with intellectual disability in the moment when these persons are using his 
resources. They moved closer and such threats were discussed as: the paedophilia and the 
pornography, obtaining private data and very making conditional on the Internet  
Key Words: 
Internet, computer, disability, medium, user, knowledge, threat, technology, information, 
communications 
 

 
1. Internet jako źródło informacji  
 
 Komputer z podłączeniem do Internetu coraz częściej dla wielu osób staje się 
głównym narzędziem pracy, jak również rozrywki. Do sieci trafiają dziennie setki informacji 
z różnych dziedzin, dlatego zyskuje on w szybkim tempie wielu zwolenników. Główną jego 
zaletą jest to, iż każdy korzystający może sięgnąć do najnowszych informacji, które w danej 
chwili zostały zamieszczone na danej stronie. Dzięki dużej liczbie stron użytkownik posiada 
nawet pewną możliwość porównywania wiadomości oraz analizowania ich pod względem 
atrakcyjności.  
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 Zgodnie z definicją zawartą w Wielkiej Encyklopedii PWN [Wojnowski 2001-2005, 
89], Internet to „informatyczna ogólnoświatowa sieć komputerowa, łącząca lokalne sieci, 
korzystające z pakietowego protokołu komunikacyjnego TCP/IP, mająca jednolite zasady 
adresowania i nazywania węzłów komputerów włączonych do sieci oraz protokoły 
udostępniania informacji”. 

 Internet dostarcza swoim użytkownikom wiedzy, ale również dzięki niemu można 
pozyskiwać wiele niezbędnych umiejętności, które mogą się przydać chociażby w pracy 
zawodowej bądź też w edukacji. Umiejętności te mogą przejawiać na wielu płaszczyznach, 
chociażby: 

 uczenia się – wspomaga możliwości zdobywania nowej wiedzy i umiejętności; 
 myślenia – wspomaga pracę twórczą; 
 poszukiwania – umożliwia znajdywanie, wykorzystanie informacji; 
 działania – usprawnia organizację pracy;  
 doskonalenia się – zaspokaja potrzebę ciągłego uczenia się; 
 komunikowania się – umożliwia nawiązywanie i rozwijanie kontaktów; 
 współpracy – ułatwia pracę grupową również w skali globalnej [Matusz 2005, 66]. 

 
 Postęp Internetu rozwinął się w szybkim tempie, dzieje się tak za sprawą jego 
dostępności. Ludzie w stosunkowo krótkim czasie przekonali się do sieci globalnej. Stało się 
tak ze względu na dostępność danych, gdyż w krótkiej chwili mogą zebrać pakiet informacji, 
które akurat ich interesuje. Dzięki niemu każdy zainteresowany może za jego pomocą 
odczytać wiadomości lub też w każdej chwili zajrzeć na stronę swojej ulubionej redakcji 
gazety i tam przeczytać najnowsze informacje. Podobnie jest również z czytaniem czasopism, 
wiele stron oferuje swoim czytelnikom czasopisma w wersji elektronicznej. Dzieje się tak 
przeważnie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty na konto redakcji.  
 Postęp globalnej Sieci jest widoczny w całym społeczeństwie. Wiele osób traktuje 
Internet jako główny środek przekazu informacji, gdyż każda wiadomość przekazywana jest 
w sieci z dużą szybkością. Traktowany jest on coraz częściej jako główne źródło wiedzy – 
informacji z kraju i ze świata podane są w dogodnej szacie multimedialnej co sprawia, iż 
odbiorca szybko się do nich przekonuje. 
 Wiele osób traktuje również Internet jako współczesne medium komunikacji 
społecznej, zarazem indywidualne jak i globalne. Według J. Barty i R. Markiewicza 
„specyficzne okoliczności każą dostrzegać w sieciach informatycznych odrębną płaszczyznę i 
formę komunikacji usytuowaną jakby między komunikacją masową i indywidualną. 
dostrzega się tu niekiedy nowe zjawisko, które można określić jako poszerzoną komunikację 
indywidualną, opartą na współczesnych możliwościach telekomunikacji” [Barta, Markiewicz 
1998, 34]. 
 Wszechstronne wykorzystanie Internetu w dzisiejszych czasach odnajduje się również 
w szybszym i prostszym komunikowaniu pomiędzy osobami na całym świecie.Przyczynia się 
to do pogłębiania wiedzy, która dzięki sieci globalnej może docierać do nas z różnych 
zakątków na ziemi. Według B. Kuźmińskiej-Sołśni Internet „likwiduje bariery przestrzenne w 
dotarciu do informacji i w ich wymianie, a także umożliwia interakcje z innymi 
ludźmi”[Kuźmińska-Sołśnia 2008, 258]. Fakt ten przekłada się na chętne wybieranie 
Internetu wśród ludzi , gdyż pozwala utrzymywać kontakt w postaci obrazu, nawet kiedy 
osoby znajdują się dużej odległości od siebie.  
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 Sieć globalna pozwala rozwijać się każdemu człowiekowi oraz staje się podstawowym 
źródłem informacji, które mogą być przesyłane i dostarczane w krótkim czasie. Internet niesie 
ze sobą wiele zalet i pozwala komunikować się ze światem bez wychodzenia z domu. Ułatwia 
pracę w sferze edukacji oraz pomaga w nawiązywaniu kontaktów, które nie są obarczone 
żadną podróżą.  
 
2. Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu  
 
 Internet niesie za sobą wiele zalet, ale ważne jest również to, że nieodpowiednie 
korzystanie z jego zasobów może przyczynić się do istotnych zagrożeń, które mogą odbić się 
na naszym zdrowiu, zarówno fizycznym jak i psychicznym.  
 Korzystając z sieci globalnej możemy natknąć się na szereg niebezpieczeństw, które 
na początku nie muszą wzbudzać naszych obaw, jednak po pewnym czasie skutki korzystania 
z niesprawdzonych danych mogą mieć wpływ na nasze życie. 
 
Do najczęstszych niebezpieczeństw, na które możemy natknąć się w Internecie należy:  

 zawieranie znajomości z nieznajomymi; 
 ujawnianie danych; 
 pornografia; 
 pedofilia; 
 łamanie praw autorskich; 
 udostępnianie informacji w celu nabycia narkotyków; 
 brutalne gry; 
 zjawisko cyberprzemocy. 

 
 Powszechność Internetu stała się z dnia na dzień coraz bardziej rozpięta. Fakt ten 
wpływa na to, iż przeglądając codzienne strony często nie zauważamy natrafiania na 
informację, których w ogóle nie szukaliśmy. Bywa tak, iż przez ciekawość wchodzimy na 
nieznane nam strony, gdyż na początku nie zauważamy zagrożenia. W tym wypadku 
najgorsze jest to, iż twórcy takich stron wykorzystują ludzkie słabości. Ostatecznie, nie 
wiemy, kto jest po drugiej stronie i nie domyślamy się tego, czego może od nas tak naprawdę 
oczekiwać. Każda informacja ma być dla odbiorcy przychylna a zarazem ma prowadzić do 
tego, iż użytkownik będzie zagłębiał się w treści i akceptował dane tej strony. Problem ten ma 
wysoką skalę, gdyż nadawcy treści nie zostawiają za sobą zbyt wielu informacji, żeby można 
było wyciągnąć wobec nich konsekwencje.  
 
 Dzieje się tak chociażby w przypadku treści pornograficznych. Zjawisko to obserwuje 
się wśród wielu młodych ludzi, gdzie występuje ono najczęściej. Wynika ono z ciekawości, 
ale też z faktu, iż takie strony są również ogólnodostępne i nie posiadają specjalnych 
zabezpieczeń. Zainteresowanie pornografią w młodym wieku może nieść za sobą kolosalnie 
niebezpieczne skutki, które mogą przyczynić się do: 

 fałszywego obrazu kobiety i mężczyzny; 
 zachęcania do zachowań seksualnych; 
 przyczynienia się do powstawania i pogłębiania patologii seksualnych; 
 przyczynienia się do seksualnego wykorzystania dzieci; 
 zniekształcenia rozwoju osobowości [Paradowski 2000, 28]. 

 
 Treści pornograficzne przyczyniają się do przedstawienia fałszywego obrazu kobiety 
i mężczyzny, który jest nacechowany głównie pożądaniem, przez co wpływa na zanikanie 
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odczuć ludzkich i traktowanie tych osób przedmiotowo. Kolejne cecha poruszona przez 
autora, tj. „zachęcanie do zachowań seksualnych” wskazuje na to, iż osoby przeglądające 
strony pornograficzne mogą przejawiać wobec swojego partnera chociażby przemoc fizyczną 
lub też, w najgorszym przypadku psychiczną, która rzutować może na dalsze jego życie. 
 Korzystanie z Internetu w celach przeglądania treści pornograficznych również 
wpływa na pogłębianie patologii seksualnych. Zjawisko to może rzutować na to, iż odbiorcy, 
szukając coraz to nowych wrażeń, będą sięgać do przemocy, która też może odbywać się na 
dzieciach. Ciągłe przeglądanie takich stron może przyczynić się także do seksualnego 
wykorzystywania dzieci. Zadziać się tak może wówczas, gdy dzieci zostaną zmuszone do 
naśladowania zachowań seksualnych przez osoby dorosłe. Pornografia może również 
zniekształcać rozwój osobowości przyczyniając się do niekontrolowanych zachowań 
seksualnych.  
 Użytkownicy Internetu mogą również natrafić na strony dotyczące pedofilii. Coraz 
częściej takimi użytkownikami stają się też dzieci, które pozostawione samym sobie mogą 
dotrzeć do wzmiankowanych treści. Niczego nie świadomi młodzi użytkownicy na takie 
treści mogą również natknąć się na czatach, na których osoba po drugiej stronie jest 
całkowicie anonimowa i wykorzystuje to w celach zaspokojenia swoich potrzeb. Problemem 
jest tutaj sam fakt kontroli dzieci przez rodziców. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, 
co robią ich dzieci gdy siadają do komputera, co może później skutkować dziwnym 
zachowaniem dziecka.  
 Kolejnym zagrożeniem, które niesie za sobą Internet, to nielegalne uzyskiwanie 
danych. Przeglądając strony internetowe wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy z tego,  
ile danych za sobą zostawiają na stronie, którą właśnie odwiedzili. Czasami wystarczy 
zaznaczyć tylko nasze preferencję odnośnie danego produktu i w tym momencie zostawiamy 
„ślad”, który może ktoś wykorzystać w celu osiągnięcia danego celu. Internet wielu osobom 
służy również do tego, aby wykonywać za jego pośrednictwem przelewy gotówkowe. 
Używając chociażby karty kredytowej jesteśmy narażeni na:  

 „przechwycenie numeru naszej karty kredytowej przez niepowołaną osobę; 
 natrafienie na nieuczciwą firmę lub wręcz stronę stworzoną przez osobę prywatną, co 

będzie skutkowało w najlepszym przypadku nieotrzymaniem zamówionego produktu 
lub też wykorzystaniem do dokonywania transakcji numerów naszej karty 
kredytowej” [Pikoń 1998, 26-29]. 

 
 Do istotnego zagrożenia zalicza się również uzależnienie od Internetu. Początkowo 
może ono nikogo nie niepokoić, jednak w dalszej perspektywie osoby, które spędzają za długi 
czas przy komputerze, mogą uskarżać się na pewne bóle wynikające z tzw. zasiedzenia. Mała 
aktywność fizyczna oraz ciągłe siedzenie w tej samej pozycji może skutkować licznymi 
objawami, które w wielu przypadkach są już na tyle zawansowanie, że osoby takie muszą 
udawać się na specjalne rehabilitacje. W wielu przypadkach zaczyna się od sprawdzenia 
„internetowej skrzynki pocztowej a kończy się wielogodzinną wędrówką po sieci, której 
uzależniony nie jest potem w stanie odtworzyć”[Nowak 2001, 25]. 
 Przeglądając strony internetowe każdy użytkownik może być narażony na wiele 
zagrożeń płynących z sieci. Dzięki rozwijającemu się systemowi informatycznemu wiele osób 
wykorzystuje Internet jako narzędzie do szpiegowania innych ludzi bądź narusza czyjąś 
prywatność. Korzystając z sieci globalnej musimy uważać na podejrzane strony, które są tzw. 
przykrywką a mogą prowadzić do zapisu naszych danych i tego, co robimy w danym czasie.  
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3. Użytkowanie Internetu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – 
zagrożenia  

  
 Korzystanie z Internetu we współczesnym świecie jest powszechną czynnością, z 
której korzysta wiele osób. Przeglądając wiele stron dzięki niemu załatwiamy wiele 
zobowiązań zawodowych – poszukiwanie informacji bądź też korespondowanie. Sieć 
globalna zapewnia również pewne źródło rozrywki, które jest łatwo dostępne. Dzięki niej 
porozumiewamy się z innymi ludzmi bądź też przesyłamy zdjęcia i filmy. Ludzie traktują 
Internet jako pewne dobro, które ma służyć rozwojowi, poszerzaniu wiedzy oraz zdobywaniu 
informacji. Niestety, wielu ludzi wykorzystuje Internet do celów przestępczych, bądź też do 
zamierzeń związanych z zaspokojeniem swoich potrzeb seksualnych. Korzystający z Sieci 
ludzie w wielu przypadkach nie zdają sobie sprawy ze skali zagrożenia i łapią się w pewną 
pułapkę, która na początku nic nie znaczy, a po pewnym czasie może przerodzić się w realne 
zagrożenie. 
 Z dnia na dzień liczba odwiedzających Internet się zwiększa. Dzieję się tak za sprawą 
nowych podłączeń sieci globalnej w różnych miejscach na świecie. Każdy użytkownik 
wchodzi z pewnym zamiarem i każdy może być narażony na realne zagrożenie. Podobnie jest 
w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie to zagrożenie jest stosunkowo 
większe. 
 H. Spionek definiuje niepełnosprawność intelektualną jako [Doroszewska 1989, 19-
20] „ogólne zmniejszenie możliwości rozwojowych, spowodowane bardzo wczesnymi, 
a jednocześnie nieodwracalnymi zmianami patologicznymi w centralnym układzie 
nerwowym”. Według J. Pańczyka [Pańczyk 1991, 86] odchylenie od normy rozwojowej jest 
„wystąpieniem u dziecka różnic w: stanie poszczególnych narządów, wzroście i wadze ciała, 
motoryce, uzdolnieniach, inteligencji, emocjach, procesach motywacyjnych, ekspresyjnych, 
poznawczych i przystosowawczych w stosunku do przyjętych w danym czasie i środowisku 
standardów rozwojowych”. J. Pańczyk odchylenie to rozumie jako szereg sygnałów 
warunkujących powstawanie niepełnosprawności, takich jak: nieprawidłowy wygląd bądź 
funkcjonowanie narządów wewnętrznych i zewnętrznych, trudności w poruszaniu się. Idąc 
dalej w kierunku uwarunkowań psychicznych – możemy zaobserwować np. niższą zdolność 
percepcji osoby dotkniętej zjawiskiem niepełnosprawności. Osoba ta może mieć problemy 
z przyswajaniem informacji, wyrażaniem emocji, zrozumieniem rzeczy nowych, ale również i 
tych już znanych. 
 Analizując kolejne zagadnienia związane z niepełnosprawnością, warto zwrócić 
uwagę na pojęcie oligofrenii. J. Pańczyk przedstawia je jako„niedorozwój umysłowy”. 
Powołując się na E. Kraepelina – twórcę niniejszego pojęcia – definiuje on ten termin jako 
„wczesne zaburzenie ogólnego rozwoju intelektualnego uwarunkowane czynnikami 
organicznymi”. Niniejszą definicję możemy zinterpretować jako niedorozwój psychiczny 
jednostki, będący swego rodzaju upośledzeniem. 
 W. Dykcik [Dykcik 1997, 16] definiuje upośledzenie (handicap) jako „utratę lub 
ograniczenie możliwości pełnego uczestniczenia danej osoby w życiu społecznym”. 
Scharakteryzować możemy to w sposób następujący: upośledzenie jest swego rodzaju relacją 
rodzącą się między osobą dotkniętą kalectwem, a otaczającym ją środowiskiem. Niniejsze 
zjawisko możemy zinterpretować jako zdarzenie w chwili, w której zachodzi interakcja 
chorego z otoczeniem. 
 Z kolei J. Pańczyk [Pańczyk 1991, 156] upośledzenie przedstawia jako „stan 
uszkodzenia, niepełnej sprawności, niedorozwoju organizmu (narządu). Termin ten stosuje się 
w aspekcie medycznym (wymagający leczenia stan patologiczny organizmu), prawnym 
(osoba upośledzona to osoba o niepełnej odpowiedzialności za swoje postępowanie), 
socjologicznym (osoba upośledzona to gorszej pozycji społecznej)”. Jego definicję rozumieć 
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można dwojako – w aspektach medycznym, jak i socjologicznym. Ten pierwszy 
charakteryzuje się występowaniem jakieś anomalii w wyglądzie, bądź funkcjonowaniu 
danych narządów człowieka w sposób trwały lub tymczasowy. Z kolei aspekt socjologiczny 
w swej istocie stanowi fakt obniżenia pozycji społecznej jednostki z niepełnosprawnością. 
 Mówiąc o podstawowych pojęciach dotyczących niepełnosprawności nie sposób nie 
wspomnieć o terminie „inwalidztwo”. Według A. Hulka [Hulk 1969, 74] inwalidą nazwiemy 
osobę, u której: „istnieje naruszenie sprawności i funkcji w stopniu wyraźnie utrudniającym 
(w porównaniu z osobami zdrowymi w danym kręgu kulturowym) pobieranie nauki 
w normalnej szkole, wykonywanie czynności życia codziennego, pracę zawodową, udział 
w życiu codziennym oraz zajęciach w czasie wolnym od pracy”. 
 Ustosunkowując się do definiowanego przez Hulka terminu „inwalidztwa” 
zauważamy, iż charakteryzuje ono, czy nawet stygmatyzuje osobę dotkniętą inwalidztwem na 
obecność jakichś anomalii, defektów towarzyszących jednostce bądź od urodzenia, bądź 
nabytych już w czasie życia jednostki, które w mniejszym lub w większym stopniu utrudniają 
tejże jednostce funkcjonowanie nie tylko w szkole czy pracy, ale i w życiu codziennym. 
Zjawisko to w pewnym stopniu może wykluczać jednostkę z przeróżnych stanowisk, funkcji, 
jakie może pełnić osoba w pełni sprawna. Badacz podkreśla jednak, iż czynniki warunkujące 
klasyfikację jednostki są inne w zależności od społeczeństwa w jakim się porusza, do jakiego 
należy.  
 Dość drastycznym, ale w swej istocie bardzo czytelnym i przejrzystym może być 
przykład osoby, która w wyniku jakiegoś zdarzenia odniosła trwały uszczerbek na zdrowiu 
wynikający chociażby z utraty kończyny, wady serca, paraliżu czy porażenia mózgowego. 
Choć w jakimś stopniu z brzemieniem inwalidztwa może sobie poradzić, to jednak ciężko 
będzie jej znaleźć pracę, np. w zawodach wymagających dobrego stanu zdrowia zarówno 
fizycznego jak i psychicznego.  
 Poruszając się dalej w kręgach podstawowych pojęć związanych z 
niepełnosprawnością istotne będzie przybliżenie definicji dysfunkcjonalności. Warto 
zaznaczyć, że nie powinno się zawsze zestawiać jej z pojęciem niepełnosprawności, ponieważ 
odnosi się ona do zdrowia fizycznego jednostki ale i tyczy się uszkodzeń ciała osoby, która 
posiada dany typ kalectwa. 
 W. Dykcik [Dykcik 1997, 17] podkreśla, iż „w jej ocenie należałoby posługiwać się 
kryteriami biologicznymi lub medycznymi dotyczącymi organizmu ludzkiego i uwzględniać 
czas trwania (krótki) oraz zakres istniejącego uszkodzenia”. W swojej pracy pisze także 
o występowaniu swego rodzaju predyspozycji, które wywołać mogą powstanie sytuacji 
problemowych. Według niego ich powstawanie wywołane jest różnicami pomiędzy 
warunkami życia, a ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi jednostki. Wyżej 
wymienione indukatory występowania dysfunkcjonalności nie są w pełni wiążące 
i restrykcyjne, ponieważ nie jesteśmy w stanie stanowczo zdiagnozować okresu ich trwania. 
Należy jednak pamiętać, iż zróżnicowania te są dość ważne, bo choćby na ich podstawie 
w Polsce określa się stopień niepełnosprawności jednostki. 
 Stopień niepełnosprawności intelektualnej jest wyznacznikiem, który wskazuje na 
korzystanie z Internetu przez te osoby. Jednostki posiadające pierwszy stopień 
niepełnosprawności intelektualnej radzą sobie z posługiwaniem się siecią globalną. Wykonują 
one proste czynności, chyba że pracują pod nadzorem osoby, która czuwa nad ich 
poczynaniami w sieci i wskazuje „pewną drogę po której mogą się poruszać”. W przypadku 
tych osób wypracowanie kroków poruszania się po Internecie jest w pełni osiągalne. Inaczej 
wygląda sytuacja w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym czy też 
głębokim. W przypadku tych osób przeglądanie stron internetowych jest bardziej 
ograniczone, co wynika z ich niepełnosprawności. 
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 Według Kimberly S. Young w drodze do uzależnienia od Internetu użytkownik 
pokonuje następujące fazy:  

 „zaangażowanie; 
 zastępowanie; 
 ucieczka” [Ginowicz 2003 s.3]. 

 
 Wymienione fazy występują również w przypadku osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Jednostki te mogą w różnych przypadkach inaczej interpretować sieć globalną i 
to, co w niej zachodzi. Poczynając od zaangażowania, gdy traktują Internet jako coś nowego 
i pozwalającego na szybkie odnajdywanie informacji, zawieranie kontaktów bądź też 
przesyłanie różnego rodzaju wiadomości. Przechodząc do zastępowania świata rzeczywistego 
światem wirtualnym, aż po ucieczkę od rzeczywistości i życie światem Sieci. 
 P. Plicht [Plicht, 2010 s.76] wskazuje na następujące zagrożenia, które niesie Internet 
w kierunku osób z niepełnosprawnością intelektualną: 

 „zawieranie przez badanych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną znajomości 
internetowych i ich kontynuowanie w tzw. życiu offline; 

 przecenianie technicznej strony zagrożeń w korzystaniu z nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych; 

 zaangażowanie w agresję elektroniczną”. 
 Powyższe wskazania odnośnie do zagrożeń związanych z Internetem kierowane w 
stosunku do osób z niepełnosprawnością wskazują, iż nie ma swoistego wzorca korzystania 
z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w odniesieniu do tych osób. 
Podkreślona może być jedynie indywidualna charakterystyka użytkowników i okoliczności, 
wobec których stają w Sieci. 
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zainteresowań badawczych należą nowoczesne technologie, nowe media i ich wpływ na 
życie, a także fotografia. Stara się podejmować tematy niewyeksploatowane, badając 
problemy i kwestie dotykających społeczeństwa informacyjnego, takie jak ochrona i 
przemiany prywatności, zawłaszczanie życia przez elektronikę i Internet, a także ich 
oddziaływanie na nowoczesne społeczeństwa; ola.wysokinska@gmail.com 

mgr Paulina Ziemińska–absolwentka kierunku Edukacja Medialna i Dziennikarstwo 
wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Doktorantka kierunku Teologia Środków Społecznego Przekazu na wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zainteresowania badawcze: reklama w 
Internecie, marketing internetowy. 

 


