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LUDZIE STARZY W ŚWIECIE WIRTUALNYM

Internet coraz częściej odgrywa ważną rolę w niemal każdej dziedzinie życia, wy-
korzystywany jest do pracy, zabawy, zdobywania informacji czy nawiązywania 
kontaktów interpersonalnych. W coraz liczniejszych obszarach aktywność ludz-
ka podejmowana jest w cyberprzestrzeni – uzupełniając lub zastępując tradycyj-
ne formy aktywności zawodowej, rozrywki, zdobywania wiedzy czy interakcji 
z drugim człowiekiem. Coraz więcej osób starszych, także w Polsce, korzysta 
z internetu, przy czym uczą się oni tego sposobu funkcjonowania już w starszym 
wieku. Choć seniorów korzystających z internetu wciąż jest niewielu, to jednak 
ta grupa użytkowników systematycznie się powiększa, warto więc przyjrzeć się 
temu zjawisku.

Charakterystyka okresu starości

Tradycyjnie starość ujmowana była jako okres regresu rozwojowego i degenera-
cji. Ludzi starych uważano za osoby mające tendencje do przeciwstawiania się 
wszelkim zmianom, o mniejszych możliwościach adaptacji do środowiska kul-
turowego i społecznego; stanowiące jednolitą grupę (Bień 2000, Błachnio 2002, 
Cichocka 2000). Główną kategorią, stosowaną do opisu sytuacji społecznej czło-
wieka starego była kategoria defi cytu i straty (Bień 2000, Straś-Romanowska 
2000). W wielu badaniach socjologicznych starość, defi niowana jako proces wy-
cofywania się z ról społecznych, wychodzenia z absorbujących i odpowiedzial-
nych sfer aktywności społecznej do bardziej pasywnych form życia, ujmowana 
była jako problem społeczny (Kotlarska-Michalska 2000). Takiemu wizerunkowi 
starości przeczy jednak aktywność społeczna osób starszych (Bartkowiak 2006, 
Konieczna 2000, Kotlarska-Michalska 2000). Wydaje się więc, że takie ujęcie 
starości jest nadmiernym uproszczeniem. 

Alternatywą dla tradycyjnego ujęcia starości jest koncepcja life span, według 
której starość jest kontynuacją wcześniejszego życia, w grupie osób starszych 
występują znaczne różnice indywidualne, a samo starzenie się jest procesem he-
terogenicznym (Bień 2000, Błachnio 2002). Badania prowadzone w tym nurcie 
pokazują ponadto, że osoby starsze dysponują znacznymi rezerwami adaptacyj-

* Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii, Pracownia Psychologii Edukacji, 
gnowak@apple.phils.uj.edu.pl



282 Małgorzata Hołda

nymi, a ich doświadczenie może rekompensować defi cyty (Cichocka 2000). Po-
przez swój specyfi czny kontekst okres starości pozwala na rozwój duchowy oraz 
osiągnięcie mądrości, pełni dojrzałości i wewnętrznej integracji. Tak więc starość, 
choć niezaprzeczalnie jest związana z pewnymi zmianami regresywnymi, stwarza 
też warunki do dalszego rozwoju człowieka oraz osiągnięcia wysokiego poczucia 
jakości życia (Błachnio 2002, Skinner i Vaughan 2004, Straś-Romanowska 2000, 
Wołowicka 2000).

Jak pokazują badania, przekonanie o nieuniknionym obniżaniu się sprawności 
intelektualnej u osób w podeszłym wieku oraz wycofywaniu się przez nie z róż-
nych rodzajów aktywności nie jest do końca uzasadnione. Wiele osób starszych 
podejmuje aktywność zarówno społeczną – kontynuuje działalność zawodową, 
działa w stowarzyszeniach, organizacjach, ruchach społecznych – jak i rodzinną 
– podejmuje nowe role dziadka i babci, które zwykle są dla nich bardzo satys-
fakcjonujące (Konieczna 2000, Kotlarska-Michalska 2000). Z kolei trening inte-
lektualny pozwala osobom starszym na utrzymanie wysokiej sprawności funkcji 
poznawczych (Moritz 2002, Ułaszewska-Żuk 2002). Tak więc sytuacja psycholo-
giczna człowieka starszego związana jest z jego indywidualnymi charakterysty-
kami psychicznymi (Zając 2006), a adaptacja do starości to aktywny proces, który 
wspomagać może nabywanie nowych umiejętności i podejmowanie nowych ro-
dzajów aktywności, na przykład korzystanie z internetu.

Korzystanie z internetu przez osoby starsze

Jak pokazują badania (Batorski 2003), w Polsce z internetu korzysta tylko 12,5% 
osób w wieku 45–59 lat oraz 1,5% osób w wieku 60 lub więcej lat; 2% emery-
tów. Dla porównania w grupie osób w wieku 16–24 lat z internetu korzysta 59%; 
w grupie osób w wieku 25–34 lat – 36%; natomiast w grupie osób w wieku 35–44 
lat – 25,5%. Z kolei z badań Megapanel PBI oraz TNS OBOP (Buniewicz 2007) 
wynika, że jedynie 3,71% polskich internautów przekroczyło 55 rok życia.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych aż 71% osób w wieku 50–64 lat i 32% 
osób w wieku 65 lat lub starszych korzysta z internetu (Madden 2006). Jed-
nocześnie osoby mające 60 lub więcej lat stanowią najszybciej powiększającą 
się grupę użytkowników internetu w USA (National Institutes of Health 2004). 
W Wielkiej Brytanii z sieci korzysta 57% osób w wieku 55–64 lat, 37% osób 
w wieku 65–74 lat oraz 24% osób w wieku powyżej 74 lat; 31% emerytów (Dut-
ton i Helsper 2007). Co więcej, korzystanie z internetu jest ulubionym hobby aż 
41% brytyjskich emerytów (AXA 2007). Z kolei w badaniach fi ńskich (Vuori 
i Holmlund-Rytkönen 2005), w których wzięło udział 127 osób w wieku powy-
żej 55 lat, okazało się, że wszyscy badani mieli kontakt z internetem, a tylko 1/3 
z nich nie korzystała z sieci.

Jak pokazują cytowane już badania polskie (Buniewicz 2007) wśród seniorów, 
z internetu korzystają najczęściej mieszkający w mieście, średnio zamożni męż-
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czyźni z wyższym wykształceniem. Ponadto osoby starsze najczęściej korzystają 
z sieci w domu i spędzają w niej mniej czasu niż osoby młodsze (Batorski 2003). 
Częściej wykorzystują internet do kontaktów z rodziną, udziału w zajęciach uni-
wersytetów trzeciego wieku oraz przeglądania serwisów poświęconych zdrowiu, 
częściej też biorą udział w dyskusjach; rzadziej natomiast korzystają z komunika-
torów, kontaktują się ze znajomymi i nawiązują kontakty przez internet (Batorski 
2003, Buniewicz 2007). Oprócz tego internautów seniorów wyróżnia wzorowa 
etykieta (Buniewicz 2007). 

W badaniach amerykańskich, w których wzięło udział ponad pięć tysięcy 
osób, okazało się, że osoby starsze spędzają w sieci mniej czasu niż osoby młod-
sze – w grupie osób korzystających z internetu 20 godzin tygodniowo lub więcej 
było tylko 16% osób w wieku 55 lub więcej lat, natomiast aż 65% tej grupy sta-
nowiły osoby poniżej 45 roku życia (Assael 2005). Inne badania przeprowadzone 
w Stanach Zjednoczonych wykazały z kolei, że wszyscy ich uczestnicy używali 
poczty internetowej, utrzymując regularny kontakt mailowy z rodziną i przyja-
ciółmi, i był to dla nich najważniejszy aspekt korzystania z sieci. Oprócz tego 
osoby te najczęściej wyszukiwały informacje związane ze swoimi zainteresowa-
niami – głównie serwisy poświęcone pogodzie, zdrowiu, grom, żartom i rozrywce 
(Hilt i Lipschultz 2004).

Badania brytyjskie pokazują z kolei, że osoby starsze częściej niż młodsze 
czytają wiadomości i internetowe wydania gazet, rzadziej natomiast podejmują 
w sieci twórcze działania (zamieszczają zdjęcia, tworzą własne strony www itd.); 
są też bardziej negatywnie nastawione do zakupów przez internet, podkreślając 
trudność oceny jakości produktu w sieci, trudność ze zwrotem lub wymianą takie-
go produktu oraz dyskomfort z powodu braku kontaktu twarzą w twarz. Ponadto 
osoby starsze rzadziej niż młodsze nawiązują w sieci nowe znajomości, jednak 
gdy taką znajomość już nawiążą, są bardziej skłonne niż młodsi użytkownicy 
internetu osobiście spotkać się z poznaną w sieci osobą. Osoby starsze częściej 
twierdzą też, że ich kontakty z rodziną i przyjaciółmi dzięki dostępowi do inter-
netu stały się intensywniejsze (Dutton i Helsper 2007). 

Natomiast w badaniach fi ńskich okazało się, że dwie trzecie seniorów korzy-
sta z internetu w podobny sposób i w podobnym zakresie jak osoby młodsze; 
badania pokazują też heterogeniczność badanej grupy (Vuori i Holmlund-Rytkö-
nen 2005). Również niektóre badania amerykańskie wskazują na różne wzorce 
i sposoby korzystania z internetu przez seniorów i niejednolitość tej grupy użyt-
kowników (Hilt i Lipschultz 2004).

Korzystanie z internetu przez osoby starsze może wiązać się z wieloma trud-
nościami. Osoby starsze często nie korzystają z sieci ze względu na ogranicze-
nia demografi czne i społeczno-ekonomiczne – brak dostępu do komputera, zbyt 
wysokie koszty połączenia internetowego. Istotne jest jednak także przekonanie 
osób starszych, że internet nie jest przeznaczony dla ludzi w ich wieku, jak rów-
nież ich obawy, że niewiele z tego, co oferuje internet, koresponduje z ich zainte-
resowaniami (obawy te często są reakcją na przykład na doniesienia o pornografi i 
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w mediach) oraz obawy przed trudnościami w nauce korzystania z komputera 
i internetu, zepsuciem komputera itp. (Buniewicz 2007, Dutton i Helsper 2007, 
Stuart-Hamilton 2006). Jak pokazują badania, osoby starsze częściej niż młodsze 
odczuwają lęk przed korzystaniem z komputera i mają niższe poczucie własnej 
skuteczności w tej dziedzinie (Czaja i in. 2006). Dodatkowym problemem w ko-
rzystaniu z sieci są dla osób starszych trudności techniczne – zbyt małe litery, 
niewłaściwe sformatowanie tekstu, użycie trudnych do rozróżnienia kolorów, 
skomplikowana nawigacja itp. (Buniewicz 2007, Hilt i Lipschultz 2004, National 
Institute on Aging 2001).

Mimo wielu trudności coraz więcej osób starszych chce nauczyć się korzy-
stania z komputera i internetu. Liczba seniorów korzystających z sieci systema-
tycznie rośnie, a kursy komputerowe dla seniorów cieszą się ogromnym zainte-
resowaniem (Buniewicz 2007). Coraz więcej osób w starszym wieku dostrzega, 
że użytkowanie internetu niesie też z sobą wiele korzyści. Przede wszystkim za-
pewnia szeroki dostęp do informacji oraz możliwość stałego kontaktowania się 
z szeroko rozumianym światem społecznym, co pozwala starszym osobom unik-
nąć izolacji i wykluczenia społecznego (Buniewicz 2007, Malcolm i in. 2001, 
White i in. 1999). Jak dowodzą liczne badania, subiektywnie przeżywana izola-
cja lub integracja oraz jakość stosunków rodzinnych, a także poczucie wsparcia 
emocjonalnego, mają silny wpływ na dobre samopoczucie w starości i pomyślny 
przebieg procesu starzenia się (Bień 2000, Halicka 2000). Wydaje się, że między 
innymi właśnie internet ułatwia kontakt i komunikowanie się starszych osób z in-
nymi ludźmi (Dutton i Helsper 2007), zwłaszcza z najmłodszym pokoleniem, dla 
którego ten rodzaj interakcji jest niejako naturalnym sposobem funkcjonowania.

Internet umożliwia też wielu starszym osobom – zwłaszcza tym o obniżonej 
sprawności fi zycznej czy mającym trudności z poruszaniem się – pozostanie nie-
zależnym i aktywnym. Aktywność własna jest jednym z podstawowych sposo-
bów radzenia sobie z różnego rodzaju sytuacjami trudnymi w okresie starości, 
wspomaga dobrą adaptację do starości i uzyskanie poczucia dobrej jakości życia 
(Błachnio 2002, Hrapkiewicz 2002, Skinner i Vaughan 2004). Internet pozwala 
osobom starszym na załatwienie wielu podstawowych spraw, a także na podej-
mowanie aktywności bez wychodzenia z domu, na przykład przez udział w za-
jęciach wirtualnych uniwersytetów trzeciego wieku. Istnieje też wiele serwisów 
internetowych poświęconych usprawnianiu pracy mózgu, przygotowywanych 
specjalnie z myślą o seniorach, na których można znaleźć ćwiczenia poprawia-
jące sprawność intelektualną czy pamięć (Buniewicz 2007, Czaja i in. 2006). 
Ponadto osoby starsze dzięki internetowi wiele spraw mogą załatwić w komfor-
towym i bezpiecznym zaciszu własnego domu, we własnym tempie, bez poczu-
cia popędzania. Wydaje się więc, że internet może być orężem w walce z ogra-
niczeniami, których źródłem jest kondycja psychofi zyczna osób starszych, i tym 
samym pozwolić na wyrównanie szans ludzi starszych w stosunku do innych 
grup wiekowych (Chen i Persson 2002, Malcolm i in. 2001, Semków 2002, Stu-
art-Hamilton 2006, White i in. 1999).
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Dla wielu starszych osób internet staje się też źródłem dodatkowych dochodów 
– internetowe serwisy aukcyjne umożliwiają im sprzedaż używanych przedmiotów 
i tym samym dorobienie do przeważnie skromnej emerytury (Buniewicz 2007).

Obecnie na całym świecie powstaje wiele programów organizacji rządowych 
i pozarządowych umożliwiających osobom starszym dostęp do internetu, aby za-
pewnić im dostęp do informacji oraz możliwość komunikowania się z innymi 
(Saunders 2004). Także w Polsce problemowi temu poświęca się coraz więcej 
uwagi. Wiele instytucji – między innymi uniwersytety trzeciego wieku, kluby 
seniora, ale także niektóre organizacje pozarządowe i prywatne fi rmy – organizu-
je przeznaczone dla seniorów kursy poświęcone obsłudze komputera i internetu 
(Buniewicz 2007). Coraz więcej wysiłku wkłada się także w przystosowanie in-
ternetu do potrzeb osób starszych, zarówno konstruując i udostępniając urządze-
nia ułatwiające korzystanie z sieci osobom mającym różnego rodzaju trudności 
percepcyjne lub motoryczne, jak i umieszczając w sieci informacje interesujące 
i przydatne dla tych osób (Kobsa 1999). W literaturze można znaleźć także wiele 
szczegółowych wskazówek na temat tego, w jaki sposób przygotowywać strony 
internetowe przeznaczone dla starszych osób, tak aby mogły one bez trudu po ta-
kich stronach się poruszać, przeczytać informacje tam zawarte, zrozumieć je i za-
pamiętać. Wskazówki te dotyczą przede wszystkim rodzaju i rozmiaru czcionki, 
sposobu formatowania tekstu, kolorystyki tekstu, tła i grafi ki, nawigacji, a także 
sposobu przedstawiania informacji – stylu, organizacji i ilustrowania tekstu, uży-
wania animacji oraz plików audio i wideo (Buniewicz 2007, National Institute on 
Aging 2001, National Institutes of Health 2004).

Mimo tak ważnej roli, jaką internet może odegrać – a być może odgrywa – 
w funkcjonowaniu osób starszych, bardzo niewiele uwagi, zwłaszcza w Polsce, 
poświęca się zjawisku korzystania z sieci przez seniorów. Niniejszy artykuł jest 
próbą przynajmniej częściowego uzupełnienia tej luki. W prezentowanych w nim 
badaniach podjęto próbę wstępnej analizy zjawiska użytkowania internetu przez 
osoby starsze w Polsce.

Badania własne

Pytania badawcze

W prezentowanych badaniach poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania:
1.  Czy osoby starsze korzystają z internetu?
2.  Od jak dawna i jak często osoby starsze korzystają z internetu?
3.  W jakich celach, z jakich powodów i w jaki sposób osoby starsze korzysta-

ją z internetu?
4.  W jaki sposób osoby starsze nauczyły się korzystać z internetu?
5.  Jakie korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z internetu dostrzega-

ją osoby starsze?
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6.  Jakie są opinie starszych osób na temat internetu i korzystania z niego 
przez seniorów?

7.  Czy w zakresie badanych zmiennych występują różnice związane z wie-
kiem oraz różnice pomiędzy: kobietami a mężczyznami, osobami o różnym 
stażu korzystania z internetu, osobami o różnym poziomie wykształcenia, 
osobami o różnym miejscu zamieszkania, osobami pracującymi a osobami 
niepracującymi zawodowo, osobami o różnym stanie cywilnym, osobami 
mieszkającymi samotnie a osobami mieszkającymi z współmałżonkiem, 
dziećmi lub krewnymi?

8.  Co internet oferuje osobom starszym, czy w sieci znaleźć można treści 
zamieszczone tam specjalnie z myślą o nich?

9.  Czy seniorzy aktywnie uczestniczą w tworzeniu rzeczywistości wirtualnej?

Metoda

W prezentowanych w tym artykule badaniach zastosowano dwa rodzaje analizy 
materiału badawczego. Po pierwsze, zastosowano ankietę dotyczącą korzystania 
z internetu, skierowaną do seniorów. Po drugie, dokonano krótkiego przeglądu 
kierowanych do osób starszych treści, jakie można znaleźć w sieci.

Badania ankietowe

Procedura i materiały

W badaniach zastosowano ankietę opracowaną na podstawie przeglądu literatury 
oraz wstępnej analizy treści, jakie można znaleźć na stronach internetowych prze-
znaczonych dla seniorów. Ankieta zawierała głównie pytania zamknięte, dotyczą-
ce korzystania z internetu; uwzględniono także podstawowe dane demografi czne 
(wiek, płeć, wykształcenie, zawód, miejsce zamieszkania, status zawodowy oraz 
stan cywilny). Pełna treść ankiety wraz z instrukcją dla osób badanych zamiesz-
czona jest w Załączniku.

Ankietę umieszczono w sieci, pod ogólnie dostępnym adresem, a następnie na 
kilku forach internetowych zamieszczono informację o badaniach wraz z adresem 
strony, na której umieszczono ankietę, oraz danymi osoby prowadzącej badanie. 
Informację taką rozsyłano także za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu do 
osób, które w ogólnodostępnym katalogu wpisały wiek 50 lat lub więcej. Osoby za-
interesowane wchodziły bezpośrednio na stronę z ankietą i wypełniały ją w sieci.

W badaniach wzięto pod uwagę takie kategorie związane z korzystaniem 
z sieci, jak: częstość i miejsce korzystania z internetu; odczucia związane z roz-
poczęciem korzystania z internetu; powody rozpoczęcia korzystania z internetu; 
motywacja do rozpoczęcia korzystania z internetu; sposób, w jaki osoba badana 
nauczyła się korzystać z internetu; cele korzystania z internetu; najczęściej prze-
glądane obszary internetu; liczba i rodzaj serwisów internetowych, z których oso-
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ba badana korzysta; sposób włączania się do sieci; preferowany sposób korzysta-
nia z sieci; korzyści i zagrożenia związane z użytkowaniem internetu, jakie osoba 
badana dostrzega; znaczenie internetu dla osoby badanej; oraz opinie na temat 
internetu, na temat faktu i sposobu korzystania z niego przez osoby starsze.

W analizie wymienionych kategorii uwzględniono wiek, płeć, wykształcenie, 
miejsce zamieszkania, status zawodowy, stan cywilny, współlokatorów osoby 
badanej oraz staż korzystania z internetu. Istotność różnic pomiędzy poszczegól-
nymi grupami osób badanych sprawdzono przy pomocy testu χ2 oraz testu t-Stu-
denta.

Osoby badane

Na ankietę odpowiedziało 40 osób, 29 kobiet i 11 mężczyzn, w wieku od 49 do 77 
lat; średnia wieku wynosiła 60 lat. Większość osób badanych to osoby mieszkają-
ce w Polsce (tylko dwie osoby zadeklarowały, że mieszkają za granicą).

Przegląd dostępnych w sieci treści skierowanych do osób starszych

W tym etapie badań podjęto próbę analizy serwisów internetowych dla seniorów. 
Wyszukano serwisy i portale internetowe stworzone wyłącznie z myślą o senio-
rach, sprawdzono, jakie działy tematyczne zawierają, jakie możliwości stwarzają 
swoim użytkownikom. 

Dokonano również przeglądu przeznaczonych specjalnie dla seniorów dzia-
łów serwisów ogólnych, stron internetowych poświęconych różnego rodzaju pro-
gramom profi laktycznym i aktywizującym dla seniorów, a także ofert usługowych 
i handlowych skierowanych do seniorów.

Oprócz tego sprawdzono, jakiego rodzaju treści zamieszczane są w internecie 
przez samych seniorów, do kogo są one kierowane, czy seniorzy aktywnie uczest-
niczą w tworzeniu rzeczywistości wirtualnej i w jakim zakresie.

Wyniki

Badania ankietowe

Większość badanej grupy stanowiły kobiety (72,5%). Ponadto osoby badane to 
najczęściej osoby z wyższym wykształceniem, mieszkające w dużych miastach 
z mężem/żoną, niepracujące. Charakterystyki demografi czne badanej grupy 
przedstawione zostały na Rysunkach 1–6.

Większość badanych korzysta z internetu od kilku lat (70%; Rysunek 7); więk-
szość też ma dostęp do sieci w domu (97,5%; Rysunek 8) i korzysta z niej codzien-
nie (85%; Rysunek 9). Istotna statystycznie jest różnica w częstości korzystania 
z sieci pomiędzy kobietami a mężczyznami – kobiety deklarowały częstsze użyt-
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Rysunek 1. Płeć Rysunek 2. Wykształcenie

Rysunek 3. Miejsce zamieszkania Rysunek 4. Praca zawodowa

Rysunek 5. Stan cywilny Rysunek 6. Współlokatorzy

Rysunek 7. Staż internauty Rysunek 8. Miejsce korzystania z sieci
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kowanie internetu niż mężczyźni (różnica istotna na poziomie p < 0,01). Okazało 
się też, że osoby korzystające z internetu od kilku lat korzystają z niego częściej 
niż te, które są użytkownikami sieci rok lub krócej (p < 0,05).

Jeśli chodzi o odczucia badanych wobec internetu zanim nauczyli się z niego 
korzystać, to najczęściej twierdzili oni, że byli zafascynowani nowymi możli-
wościami, jakie daje internet (57,5%). Okazało się też, że badani istotnie częściej 
(p < 0,001) deklarowali nastawienie pozytywne (brak obaw, oporów i trudności 
z nauczeniem się korzystania z sieci, fascynację nowym środkiem przekazu itp.) 
niż negatywne (niechęć, obawy i opór, kłopoty z przyswojeniem pewnych umie-
jętności). Odczucia badanych związane z rozpoczęciem korzystania z internetu 
przedstawia Rysunek 10.

Ponadto stwierdzono istotne różnice w tym zakresie pomiędzy kobietami 
a mężczyznami (Rysunek 11). Kobiety rzadziej niż mężczyźni twierdziły, że ko-
rzystanie z sieci początkowo budziło ich obawy i opór, wydawało im się skom-
plikowane i „nie dla nich”, a także że nauka korzystania z internetu wiązała się 
z wieloma trudnościami; częściej natomiast deklarowały pozytywne nastawie-
nie do nauki korzystania z internetu (p < 0,05). Różnice w odczuciach badanych 
stwierdzono także pomiędzy grupami osób o różnym stażu korzystania z sieci 
(Rysunek 12). Osoby korzystające z internetu od roku lub krócej istotnie częś-
ciej niż osoby korzystające z sieci od kilku lat deklarowały obawy przed rozpo-
częciem korzystania z internetu i trudności podczas uczenia się tej umiejętności 
(p < 0,01). Zaobserwowano także niewielką (r = 0,4), choć istotną statystycznie 
(p < 0,05), korelację z wiekiem – starsze osoby częściej deklarowały trudności 
z przezwyciężeniem swoich oporów.

Powodem rozpoczęcia korzystania z sieci najczęściej wymienianym przez 
osoby badane była ciekawość (67,5%). Badani wskazywali też na to, że „w dzi-
siejszym świecie nie można obyć się bez internetu” (50%); taką odpowiedź częś-
ciej wybierały osoby korzystające z sieci od kilku lat niż te, które korzystają z niej 
od roku lub krócej (p < 0,01). Oprócz tego badani deklarowali chęć nauczenia się 
czegoś nowego (47,5%) oraz korzystania z ułatwień, jakie daje internet (47,5%). 
Powody rozpoczęcia korzystania z internetu przez osoby badane przedstawia Ry-
sunek 13.

Rysunek 9. Częstość korzystania z sieci
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Osoby badane na pytanie o to, co skłoniło ich do tego, żeby zacząć korzystać 
z sieci, najczęściej odpowiadały, że zainteresowały się tym same (67,5%) lub że 
zachęciła je bliska osoba (37,5%). Ponadto okazało się, że osoby mieszkające sa-
motnie częściej deklarowały, że do korzystania z internetu zachęciła je bliska oso-
ba, zaś osoby mieszkające z współmałżonkiem, dziećmi lub krewnymi częściej 
twierdziły, że same się tym zainteresowały (p < 0,05). Motywacje osób badanych 
do rozpoczęcia korzystania z sieci przedstawiono na Rysunku 14.

Rysunek 10. Odczucia związane z rozpoczęciem korzystania z sieci

Rysunek 11. Różnice w odczuciach związa-
nych z rozpoczęciem korzystania z sieci po-
między kobietami a mężczyznami

Rysunek 12. Różnice w odczuciach związa-
nych z rozpoczęciem korzystania z sieci po-
między osobami o różnym stażu internauty
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Rysunek 13. Powody rozpoczęcia korzystania z internetu

Rysunek 14. Motywacja do rozpoczęcia korzystania z sieci

Najczęściej wskazywanym przez osoby badane sposobem uczenia się ko-
rzystania z internetu była nauka samodzielna, „metodą prób i błędów” (67,5%). 
Osoby badane deklarowały też korzystanie z pomocy dzieci (37,5%) oraz facho-
wej literatury (20%). Sposoby uczenia się korzystania z sieci przez osoby badane 
przedstawia Rysunek 15. Istotna statystycznie okazała się różnica między osoba-
mi o różnym stażu korzystania z internetu: osoby korzystające z niego od kilku lat 
częściej niż osoby korzystające z sieci od roku lub krócej twierdziły, że nauczyły 
się użytkowania sieci samodzielnie (p < 0,01).

Jeśli chodzi o cele korzystania z sieci, to badani najczęściej deklarują, że czy-
tają aktualne wiadomości (85%), wyszukują informacje przydatne w codziennym 
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życiu (70%), kontaktują się z rodziną i przyjaciółmi (67,5%), wyszukują infor-
macje związane ze swoimi zainteresowaniami (62,5%), przeglądają strony www 
dla przyjemności (57,5%) oraz płacą rachunki i korzystają z konta bankowego 
(52,5%). Cele korzystania z internetu przez osoby badane ukazuje Rysunek 16. 

Stwierdzono ponadto istotne różnice ze względu na płeć, staż i częstość ko-
rzystania z internetu oraz to, czy osoba mieszka samotnie, czy z inną osobą. 
Kobiety wymieniają więcej celów korzystania z sieci niż mężczyźni (p < 0,01); 
częściej też deklarują wyszukiwanie informacji przydatnych w codziennym życiu 
(p < 0,05) i słuchanie muzyki (p < 0,05). Osoby korzystające z internetu od kilku 
lat częściej niż osoby o krótszym stażu twierdzą, że płacą rachunki i korzystają 
z konta bankowego przez internet (p < 0,05). Osoby często korzystające z sieci 
wskazują na więcej celów jej użytkowania niż osoby, które rzadko z niej korzy-
stają (p < 0,001). Oprócz tego osoby mieszkające samotnie częściej niż osoby 
mieszkające z żoną/mężem, dziećmi lub krewnymi deklarują granie w gry inter-
netowe (p < 0,05).

Obszary internetu, z których badani korzystają najczęściej, to poczta elektro-
niczna i strony www (korzystają z nich wszyscy badani), a także internetowe 
wydania gazet (97,5%), fora (87,5%) oraz komunikatory (80%); poczty elek-
tronicznej codziennie używa aż 65% osób, strony www codziennie przegląda 
55% badanych, a z komunikatorów i forów internetowych codziennie korzysta 
po 52,5%. Najrzadziej osoby badane korzystają z blogów i czatów (po 47,5%; 
codzienne korzystanie z czatów deklaruje jedynie 5% osób, a z blogów – 7,5%). 
Obszary internetu, z których korzystają osoby badane, oraz częstość korzystania 
z nich przedstawione są na Rysunku 17 i 18.

Jeśli chodzi o liczbę serwisów internetowych, z jakich korzystają osoby bada-
ne, to 52,5% osób deklaruje, że korzysta z jednego lub kilku ulubionych serwi-
sów, natomiast 47,5% twierdzi, że korzysta z wielu serwisów i wciąż poszukuje 
czegoś nowego (Rysunek 19). Ponadto większość badanych korzysta z serwisów 

Rysunek 15. Sposób uczenia się korzystania z internetu
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ogólnych, jedynie 5% korzysta z serwisów dla seniorów lub z przeznaczonych dla 
seniorów działów serwisów ogólnych (Rysunek 20). 

Do sieci 40% badanych włącza się bez jasno sprecyzowanego celu (z cieka-
wości, dla zabawy, rozrywki, zabicia czasu, sprawdzając, czy nie jest dostępny 
ktoś, z kim można by porozmawiać itp.), 60% robi to w konkretnym celu (poszu-

Rysunek 16. Cele korzystania z internetu

Rysunek 17. Obszary internetu, z których badani korzystają
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kując jakiejś informacji, chcąc skontaktować się z określoną osobą, załatwiając 
konkretną sprawę itp.) (Rysunek 21).

Okazało się też, że osoby badane istotnie częściej (p < 0,001) wskazywały 
bierny niż aktywny sposób korzystania z sieci. Wszyscy badani deklarują, że 
przeglądają strony www i czytają aktualności, 95% czyta wypowiedzi na forach 
internetowych, a po 60% czyta blogi i gra w gry. Natomiast mimo że aż 82,5% 
badanych włącza się w dyskusje, a 77,5% wypowiada się na forach, to tylko 10% 
prowadzi własny blog i 10% tworzy własne strony www. Preferowane sposoby 

Rysunek 18. Częstość korzystania z poszczególnych obszarów internetu

Rysunek 19. Liczba serwisów internetowych Rysunek 20. Rodzaj serwisów internetowych
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korzystania z sieci przedstawia Rysunek 22. Stwierdzono istotne różnice w czę-
stości stosowania różnych sposobów korzystania z internetu między kobietami 
a mężczyznami. Kobiety deklarują częstsze korzystanie z sieci zarówno w sposób 
aktywny (p < 0,05), jak i bierny (p < 0,001) – częściej niż mężczyźni przeglą-
dają strony www (p < 0,05), czytają aktualności (p < 0,001) i wypowiedzi na 
forach (p < 0,01) oraz grają w gry (p < 0,05), częściej też włączają się w dyskusje 
(p < 0,01) i wypowiadają na forach (p < 0,01).

Korzyści z użytkowania internetu najczęściej wymieniane przez osoby bada-
ne to dostęp do informacji (97,5%), możliwość ich szybkiego uzyskania (85%), 
możliwość komunikowania się z bliskimi i przyjaciółmi (82,5%), wygoda ko-
rzystania (72,5%) oraz dostęp z dowolnego miejsca i o dowolnej porze (65%) 
(Rysunek 23). 

Z kolei najczęściej wymieniane zagrożenia związane z korzystaniem z sieci 
to możliwość łatwego rozpowszechniania treści nieakceptowanych społecznie 
(pornografi cznych, rasistowskich itp.; 62,5%), możliwość podszywania się pod 
inne osoby (60%), możliwość uzależnienia (52,5%), możliwość kradzieży i utra-

Rysunek 21. Sposób włączania się do sieci

Rysunek 22. Preferowany sposób korzystania z sieci
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ty danych (47,5%) oraz dostęp niepowołanych osób do informacji poufnych lub 
osobistych (45%) (Rysunek 24). 

Okazało się, że badani wymienili istotnie więcej korzyści niż zagrożeń 
(p < 0,001). Oprócz tego kobiety wymieniły więcej korzyści niż mężczyź-
ni (p < 0,05), osoby mieszkające samotnie wskazały więcej korzyści niż osoby 
mieszkające z członkiem rodziny (p < 0,05), a osoby korzystające z internetu 
od kilku lat dostrzegały więcej korzyści niż osoby o krótszym stażu (p < 0,05). 
Zaobserwowano także, że osoby starsze dostrzegały mniej zarówno korzyści 
(r = –0,38), jak i zagrożeń (r = –0,46) związanych z korzystaniem z sieci niż oso-
by młodsze (korelacje istotne na poziomie p < 0,05).

Jeśli chodzi o opinie badanych na temat internetu, to 60% osób badanych 
twierdzi, że internet jest dla nich jednym z wielu sposobów wykonywania róż-
nych czynności, narzędziem – że robią teraz to, co robili dotychczas, wykorzy-
stując jedynie nowy środek, jakim jest internet; natomiast 40% osób deklaruje, że 
sieć jest dla nich nowym obszarem aktywności – robią teraz wiele rzeczy, których 
nie podjęliby, gdyby nie internet. Osoby korzystające z sieci od kilku lat częściej 
traktowały internet jako narzędzie, natomiast osoby o krótszym stażu częściej 
traktowały sieć jako zupełnie nowy obszar aktywności (p < 0,05). Znaczenie in-
ternetu dla osób badanych przedstawia Rysunek 25.

Ponadto większość osób badanych (95%) uważała internet za wspaniały wy-
nalazek, który daje mnóstwo nowych możliwości i bez którego trudno już w tej 
chwili wyobrazić sobie życie, choć niesie on też pewne zagrożenia; jedynie 5% 
osób stwierdziło, że internet niesie z sobą mnóstwo zagrożeń i choć daje pewne 
nowe możliwości, to jednak należałoby lepiej kontrolować treści, jakie można 
w nim znaleźć, i ograniczyć dostęp do niego (Rysunek 26). 

Rysunek 23. Korzyści z użytkowania internetu
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Oprócz tego większość badanych (70%) twierdziła, że nie ma niczego nad-
zwyczajnego w tym, że osoby starsze korzystają z sieci; tylko 30% osób uważało, 
że osoby starsze mają wiele oporów i trudności w korzystaniu z internetu, jest to 
dla nich zupełna nowość i trudno jest im się przestawić na taki sposób funkcjono-
wania (Rysunek 27). 

Osoby badane najczęściej uważały też, że sposób korzystania z internetu nie 
zależy od wieku, ale od indywidualnych cech osoby, a osoby starsze korzystają 
z sieci podobnie jak młodsze, zgodnie z indywidualnymi potrzebami (90%); tyl-
ko 10% badanych stwierdziło, że osoby starsze mają inne potrzeby, preferencje 
i sposób funkcjonowania niż osoby młodsze, więc czego innego szukają w sieci 
i korzystają z niej w inny sposób (Rysunek 28).

Rysunek 24. Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu

Rysunek 25. Znaczenie internetu Rysunek 26. Opinie na temat internetu
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Dostępne w sieci treści przeznaczone dla osób starszych

Wśród polskich stron internetowych istnieje kilka portali przeznaczonych dla 
seniorów. Najpopularniejszy z nich, senior.pl, skonstruowany jest podobnie jak 
największe portale ogólne – na przykład onet.pl, interia.pl, wp.pl, gazeta.pl itp. 
Portal senior.pl zawiera między innymi takie działy tematyczne, jak „styl życia”, 
„rodzina”, „zdrowie”, „edukacja”, „fi nanse”, „praca”, „emerytura”, zawierające 
informacje i porady na każdy z tematów; zamieszcza także najświeższe informa-
cje i aktualności. Oprócz tego posiada serwis „klub senior cafe” zawierający fora 
dyskusyjne, blogi, galerie fotografi i itd. Umożliwia również zakup książek, wy-
słanie kwiatów innej osobie czy zarezerwowanie wycieczki przez internet. Podob-
nie skonstruowany, choć nieco mniej rozbudowany jest portal intersenior.pl, który 
chyba jako jedyny umożliwia łatwe powiększanie czcionki przez kliknięcie linku 
na głównej stronie.

Żaden z najpopularniejszych ogólnych portali internetowych nie ma osobnego 
działu dla seniorów; jedynie wśród forów dyskusyjnych na niektórych portalach 
istnieją fora dla osób starszych. Specjalne działy dla seniorów można natomiast 
znaleźć w wielu serwisach poświęconych zdrowiu. Również niektóre serwisy fi -
nansowe mają dział dla seniorów, dotyczący emerytur. Informacje w internecie 
zamieszczają także kluby seniora, które często działają przy miejskich domach 
kultury i na ich stronach się ogłaszają.

Oprócz tego w sieci można znaleźć wiele stron dotyczących różnego rodzaju 
programów i projektów skierowanych do osób starszych. Są to między innymi 
projekty profi laktyczne, edukacyjne i aktywizujące dla seniorów, a także prze-
ciwdziałające dyskryminacji osób starszych, zmierzające do poprawy jakości ich 
życia, promujące zdrowie i aktywność wśród seniorów, zapewniające im dostęp 
do informacji itp. Programy takie tworzone są przez organizacje pozarządowe, 
urzędy miasta i gminy, ośrodki polityki społecznej, domy kultury, uniwersytety 
trzeciego wieku, policję, izby lekarskie i inne instytucje.

Rysunek 27. Opinie na temat faktu korzy-
stania z sieci przez osoby starsze

Rysunek 28. Opinie na temat sposobu ko-
rzystania z sieci przez osoby starsze
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Bogata jest także internetowa oferta różnego rodzaju kursów i zajęć dla osób 
starszych – specjalnie z myślą o tej grupie wiekowej tworzone są odrębne grupy 
w szkołach językowych, na zajęciach sportowych i tanecznych, kursach kompu-
terowych, warsztatach literackich czy historycznych. Tego typu zajęcia organi-
zowane są zarówno przez instytucje zajmujące się wyłącznie osobami starszymi 
(uniwersytety trzeciego wieku czy kluby seniora), jak i instytucje organizujące 
zajęcia dla różnych grup wiekowych.

Natomiast najwięcej stron skierowanych do seniorów to oferty handlowe le-
ków i preparatów farmaceutycznych. W sieci znaleźć można również oferty ban-
ków, które umożliwiają założenie specjalnego konta dla seniorów czy wzięcie 
kredytu przeznaczonego dla emerytów. Swoje oferty zamieszcza w sieci także 
wiele domów opieki dla osób starszych.

Same osoby starsze również są aktywnymi uczestnikami i współtwórcami sie-
ciowej społeczności. Wprawdzie na przykład forów dyskusyjnych dla seniorów 
jest niewiele, jednak ich uczestnicy są bardzo aktywni. Na forum dyskusyjnym 
portalu senior.pl zarejestrowanych jest 1218 użytkowników, aktywnie działają 
także fora dla osób starszych na portalu gazeta.pl, gdzie codziennie pojawia się 
kilkaset nowych wpisów. Ich uczestnicy dzielą się opiniami, przeżyciami, proble-
mami, ale też przepisami kulinarnymi, wskazówkami, jak radzić sobie z kompu-
terem i internetem, plotkują, wspierają się, a także zamieszczają zdjęcia, linki do 
swoich blogów i ulubionych stron.

Dyskusja wyników

W badaniach wzięło udział jedynie 40 osób, mimo zamieszczenia informacji 
o tych badaniach w wielu miejscach w sieci. Może to świadczyć o tym, że w Pol-
sce wciąż niewielka liczba seniorów korzysta z internetu. Jest to zgodne ze staty-
stykami dotyczącymi korzystania z internetu przez grupy osób w różnym wieku 
(Batorski 2003, Buniewicz 2007). Może to jednak być spowodowane także tym, 
że osoby starsze niezbyt chętnie biorą udział w tego rodzaju badaniach, nie są 
nimi zainteresowane lub dopiero uczą się korzystania z sieci i nie poruszają się 
w niej wystarczająco sprawnie, aby otworzyć, wypełnić i zapisać ankietę. 

Większość badanych deklaruje korzystanie z internetu od kilku lat, codzien-
nie. Wydaje się więc, że w badaniach wzięły udział przede wszystkim te osoby, 
które sprawnie poruszają się w internecie. Konieczne jest przeprowadzenie badań 
na większej grupie osób starszych, które dopiero uczą się korzystania z sieci, 
ponieważ między osobami korzystającymi z internetu od kilku lat a osobami, 
które korzystają z sieci od roku lub krócej, stwierdzono istotne różnice. Osoby 
o krótszym stażu częściej deklarowały obawy przed rozpoczęciem korzystania 
z internetu i trudności podczas uczenia się tej umiejętności. Częściej też trakto-
wały internet jako zupełnie nowy obszar aktywności, deklarując podejmowanie 
nowych działań, których nie podjęłyby, gdyby nie miały dostępu do sieci. Z kolei 
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osoby o dłuższym stażu częściej korzystają z internetu, częściej używają poczty 
elektronicznej i komunikatorów, częściej też płacą rachunki i korzystają z konta 
bankowego przez internet. Ponadto osoby te rzadziej deklarowały obawy i trud-
ności związane z uczeniem się korzystania z sieci; częściej jako powód rozpo-
częcia korzystania z sieci podawały fakt, że w dzisiejszym świecie trudno obyć 
się bez internetu; częściej traktowały internet jako narzędzie, za pomocą którego 
robią to, co robiły dotychczas; częściej twierdziły też, że nauczyły się korzysta-
nia z sieci samodzielnie, metodą prób i błędów oraz dostrzegały więcej korzyści 
z użytkowania internetu. 

Powstaje pytanie, czy różnice te spowodowane są wyłącznie różnym stażem 
korzystania z sieci czy też różnicą wieku. Być może osoby o dłuższym stażu 
uczyły się korzystania z sieci wcześniej, a więc w czasie, gdy nabywały tę umie-
jętność, były młodsze i dlatego miały mniejsze obawy i trudności. W niniejszych 
badaniach stwierdzono, że im starsza była osoba badana, tym częściej deklarowa-
ła trudności z przezwyciężeniem swoich oporów, związanych z nauką korzystania 
z internetu. Potwierdzają to także wyniki innych badań, świadczące o tym, że 
osoby starsze częściej niż młodsze odczuwają lęk przed korzystaniem z kom-
putera i mają niższe poczucie własnej skuteczności w tym zakresie (Czaja i in. 
2006). Ponadto osoby starsze dostrzegały mniej zarówno korzyści, jak i zagrożeń 
związanych z korzystaniem z sieci niż osoby młodsze. Może to świadczyć o tym, 
że osoby starsze mniej sprawnie poruszają się w sieci i mniej o niej wiedzą niż 
osoby młodsze, jednak kwestia ta wymaga dalszych badań.

Być może jednak różnice te są spowodowane wyłącznie różnym stażem ko-
rzystania z sieci – a więc w miarę nabywania doświadczenia i doskonalenia swych 
umiejętności w tej dziedzinie osoby starsze korzystają z internetu coraz częściej 
i z coraz większej liczby obszarów, dostrzegają więcej korzyści z jego użytkowa-
nia oraz nie pamiętają swoich obaw i trudności podczas uczenia się tych umiejęt-
ności. Wydaje się prawdopodobne, że osoby starsze w miarę nabywania doświad-
czenia zaczynają korzystać z sieci w podobny (podobnie różnorodny?) sposób 
jak osoby młodsze, a różnice między tymi grupami wiekowymi spowodowane są 
wyłącznie mniejszą wprawą w korzystaniu z internetu. 

Badania przeprowadzone w krajach, w których korzystanie z sieci jest bardziej 
dostępne i powszechne, na przykład w Finlandii i Stanach Zjednoczonych, wyka-
zały heterogeniczność badanej grupy seniorów internautów oraz podobny zakres 
i sposób korzystania z sieci w młodszych i starszych grupach użytkowników (Hilt 
i Lipschultz 2004, Vuori i Holmlund-Rytkönen 2005). Być może specyfi ka pol-
skiej grupy osób starszych korzystających z internetu jest spowodowana nie róż-
nicą wieku, ale właśnie mniejszą dostępnością internetu w Polsce, a co się z tym 
wiąże – korzystaniem z niego głównie przez niereprezentatywną grupę seniorów. 
Jest prawdopodobne, że różnice wiekowe w korzystaniu z internetu są pozorne, 
spowodowane raczej różnicami indywidualnymi, a nie wiekiem, i w miarę jak 
coraz więcej seniorów będzie korzystać z internetu, różnice między grupami wie-
kowymi będą się powoli zacierać.
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Trzeba także pamiętać, że przedstawione badania prowadzone były za po-
średnictwem internetu, co pociąga za sobą wiele ograniczeń metodologicznych, 
dotyczących między innymi reprezentatywności próby, standaryzacji procedury 
badawczej oraz wiarygodności danych uzyskanych od całkowicie anonimowych 
użytkowników (Kraut i in. 2004, Mathy i in. 2003). Ze względu na to, a tak-
że z uwagi na pilotażowy charakter niniejszych badań, wszystkie wyniki należy 
traktować ostrożnie.

Osoby badane to w większości kobiety, co jest sprzeczne z wynikami badań 
wskazującymi na fakt, że wśród seniorów z internetu korzystają najczęściej męż-
czyźni (Buniewicz 2007). Możliwe, że sytuacja wśród starszych osób korzystają-
cych z sieci zmienia się i coraz więcej kobiet włącza się w wirtualną społeczność; 
jednak prawdopodobne jest także, że kobiety chętniej niż mężczyźni biorą udział 
w tego typu badaniach ankietowych lub że korzystają z sieci w inny sposób. Kwe-
stia ta wymaga dalszych, bardziej szczegółowych badań.

Natomiast zgodne z wynikami innych badań (Buniewicz 2007) są dane doty-
czące wykształcenia i miejsca zamieszkania badanych osób – w badanej grupie 
internautów seniorów najwięcej było osób z wyższym wykształceniem, mieszka-
jących w miastach.

Powodem rozpoczęcia korzystania z sieci najczęściej wymienianym przez oso-
by badane była ciekawość, fakt, że „w dzisiejszym świecie nie można się obyć bez 
internetu”, chęć nauczenia się czegoś nowego oraz korzystania z ułatwień, jakie 
daje internet. Osoby badane, zanim nauczyły się korzystać z internetu, najczęściej 
były zafascynowane nowymi możliwościami; częściej też deklarowały pozytywne 
nastawienie do nauki korzystania z sieci. Okazało się też, że badani wymienili 
więcej korzyści użytkowania internetu niż związanych z nim zagrożeń. Ponadto 
w opinii większości osób badanych internet to wspaniały wynalazek, który daje 
mnóstwo nowych możliwości i bez którego trudno już w tej chwili wyobrazić sobie 
życie, choć niesie on też pewne zagrożenia; według badanych nie ma też niczego 
nadzwyczajnego w tym, że osoby starsze korzystają z sieci; zaś sposób korzystania 
z internetu nie zależy od wieku, ale od indywidualnych cech osoby, a osoby starsze 
korzystają z sieci podobnie jak młodsze, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Wydaje się więc, że coraz więcej starszych osób jest pozytywnie nastawio-
nych do internetu, dostrzega potrzebę „włączenia się w sieć” i korzyści z tego 
płynące, a funkcjonowanie „w sieci” nie jest już dla seniorów obce i niezrozu-
miałe. Potwierdza to fakt, że organizowanych jest coraz więcej przeznaczonych 
dla starszych osób kursów poświęconych obsłudze komputera i internetu, które 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a ich organizatorzy podkreślają ogromne 
zaangażowanie i wielki zapał do nauki ich uczestników (Buniewicz 2007). Inte-
resujące jednak byłoby również przebadanie osób, które przejawiały (lub wciąż 
przejawiają) obawy i opór przed korzystaniem z internetu, twierdziły, że „to nie 
dla nich” lub nauczyły się korzystać z sieci wyłącznie z konieczności.

Osoby badane na pytanie o to, co skłoniło je do tego, żeby zacząć korzystać 
z sieci, najczęściej odpowiadały, że zainteresowały się tym same lub że zachęciła 
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je bliska osoba. Natomiast najczęściej wskazywanym przez osoby badane spo-
sobem uczenia się korzystania z internetu była nauka samodzielna, metodą prób 
i błędów. Wydaje się to potwierdzać wspomniany już fakt, że w badaniach wzięły 
udział osoby sprawnie posługujące się komputerem i internetem, które rzeczy-
wiście większość umiejętności mogły nabyć samodzielnie. Kwestia ta wymaga 
dalszych badań.

Jeśli chodzi o cele korzystania z sieci, to badani najczęściej deklarują, że czy-
tają aktualne wiadomości, wyszukują informacje przydatne w codziennym ży-
ciu, kontaktują się z rodziną i przyjaciółmi, wyszukują informacje związane ze 
swoimi zainteresowaniami, przeglądają strony www dla przyjemności. Obszary 
internetu, z których badani korzystają najczęściej, to poczta elektroniczna i strony 
www, a także internetowe wydania gazet oraz fora dyskusyjne; najrzadziej osoby 
badane korzystają z blogów i czatów. Jest to w większości zgodne z wynikami 
cytowanych we wprowadzeniu badań (Batorski 2003, Buniewicz 2007, Dutton 
i Helsper 2007, Hilt i Lipschultz 2004), choć osoby badane deklarują też częste 
korzystanie z konta bankowego oraz komunikatorów, co z wynikami tych badań 
nie jest zgodne. Jest jednak prawdopodobne, że także ta różnica jest spowodowa-
na opisaną już przewagą w badanej grupie osób sprawnie korzystających z sieci.

Okazało się też, że osoby badane częściej korzystają z sieci w sposób bierny 
niż aktywny – częściej przeglądają strony www, czytają aktualności, wypowiedzi 
na forach internetowych, blogi oraz grają w gry; rzadziej natomiast prowadzą 
własny blog i tworzą własne strony www. Jest to zgodne z wynikami wcześniej-
szych badań (Dutton i Helsper 2007).

Osoby badane najczęściej korzystają z serwisów ogólnych, które są dla nich 
interesujące, nie zwracając uwagi na to, dla kogo są one przeznaczone; bardzo 
niewiele osób korzysta wyłącznie z serwisów dla seniorów lub z przeznaczonych 
dla seniorów działów serwisów ogólnych. Natomiast jeśli chodzi o liczbę serwi-
sów internetowych, z jakich korzystają badani, sposób włączania się do sieci oraz 
znaczenie internetu dla osób badanych, to wyniki wskazują na niejednolitość ba-
danej grupy. Część osób korzysta z jednego lub kilku ulubionych serwisów, część 
z wielu serwisów i wciąż poszukuje czegoś nowego; niektóre osoby włączają się 
do sieci z konkretnym zamiarem, inne robią to bez jasno sprecyzowanego celu. 
Podobnie część grupy badanej twierdzi, że internet jest dla nich jednym z wielu 
sposobów wykonywania różnych czynności, narzędziem; część natomiast dekla-
ruje, że sieć jest dla nich nowym obszarem aktywności. Jest prawdopodobne, że 
na styl czy sposób korzystania z sieci większy wpływ mają różnice indywidualne 
niż wiek. Wiele badań wskazuje na związek sposobu korzystania z internetu z ce-
chami osobowości, stylem poznawczym, a także płcią, wykształceniem i stanem 
cywilnym (Biner i in. 2007, Jackson i in. 2003, Ono i Zavodny 2003, Schiffman 
i in. 2003, Wasserman i Richmond-Abbott 2005).

Niejednolitość badanej grupy potwierdzają także zaobserwowane różnice po-
między poszczególnymi grupami osób badanych, między innymi różnice między 
kobietami a mężczyznami. Okazało się, że kobiety rzadziej niż mężczyźni de-
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klarowały odczuwanie obaw i oporów przed korzystaniem z sieci oraz trudno-
ści związanych z nauką korzystania z internetu. Oprócz tego kobiety deklarują 
częstsze korzystanie z sieci zarówno w sposób aktywny, jak i bierny, wymieniają 
więcej celów korzystania z sieci oraz więcej płynących z tego korzyści.

Kilka interesujących różnic zaobserwowano także pomiędzy osobami miesz-
kającymi samotnie a tymi, które mieszkają z współmałżonkiem, dziećmi lub 
krewnymi. Osoby mieszkające samotnie częściej deklarują, że do korzystania 
z internetu zachęciła je bliska osoba, zaś osoby mieszkające z inną osobą częściej 
twierdzą, że same się tym zainteresowały. Ponadto osoby mieszkające samotnie 
wskazały więcej korzyści z użytkowania sieci niż osoby mieszkające z członkiem 
rodziny, częściej też deklarowały granie w gry internetowe. Należałoby spraw-
dzić w dalszych badaniach, czy zależności te rzeczywiście wskazują na fakt, że 
internet pomaga osobom samotnym czy mieszkającym samotnie uniknąć izolacji 
społecznej i pozostać aktywnym.

Przegląd treści dostępnych w sieci wskazuje na to, że wiele osób starszych to 
aktywni użytkownicy sieci – nie tylko przeglądają strony internetowe, ale także 
dyskutują na forach internetowych, prowadzą blogi, zamieszczają zdjęcia i opra-
cowują własne strony, współtworząc wirtualną rzeczywistość.

Wydaje się także, że internet wiele może starszym osobom zaoferować. 
Wprawdzie poza serwisami poświęconymi zdrowiu niewiele serwisów ma działy 
skierowane przede wszystkim do osób starszych, niewiele jest też portali prze-
znaczonych wyłącznie dla nich. Nie jest jednak do końca oczywiste, czy takie 
serwisy są potrzebne – w niniejszych badaniach większość osób badanych dekla-
rowało korzystanie przede wszystkim z serwisów ogólnych, choć nie wiadomo, 
czy dlatego, że takie serwisy preferują, czy też dlatego, że nie ma serwisów prze-
znaczonych specjalnie dla nich. Jak już wspomniano, wiele badań wskazuje na 
to, że sposób korzystania z internetu zależy przede wszystkim od indywidualnych 
cech osoby (Biner i in. 2007, Jackson i in. 2003, Ono i Zavodny 2003, Schiffman 
i in. 2003, Wasserman i Richmond-Abbott 2005).

Wydaje się natomiast, że internet zaspokaja wiele potrzeb specyfi cznch dla 
seniorów. Jak pokazują badania, u osób starszych szczególnie silne są potrze-
by kontaktu z innymi ludźmi, przynależności, doznawania opieki i opiekowania 
się innymi (Cichocka 1993, Machowicz 2003). Zaspokojenie tych potrzeb bywa 
utrudnione ze względu na częste w wypadku osób w podeszłym wieku wdowień-
stwo, samotne mieszkanie, przejście na emeryturę czy izolację społeczną (Krzy-
miński 1993), co może powodować u tych osób poczucie osamotnienia (Czeka-
nowski 1990). Internet może ułatwiać starszym osobom stały kontakt z bliskimi, 
zwłaszcza w wypadku osób o obniżonej sprawności fi zycznej, którym stan zdro-
wia utrudnia wychodzenie z domu.

Osoby starsze zwykle preferują też stałe, uporządkowane, znane sobie środo-
wisko (Cichocka 1993). Z internetu mogą one korzystać w domu, co umożliwia 
im dostęp do informacji oraz pozwala na załatwienie wielu podstawowych spraw, 
a także na podejmowanie aktywności w bezpiecznym, znanym otoczeniu – zwłasz-
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cza że internetowa oferta różnego rodzaju programów, projektów i zajęć, a także 
usług i towarów przeznaczonych przede wszystkim dla seniorów, jest bogata.

Wydaje się natomiast, że wciąż zbyt mało wysiłku wkłada się w dostosowanie 
wyglądu i sposobu obsługi polskich serwisów i stron internetowych do potrzeb osób 
starszych – tylko jeden serwis umożliwia łatwe powiększanie czcionki, ponadto 
w wielu serwisach układ treści i ilustracji oraz nawigacja są dość skomplikowane.

Wyniki przedstawionych badań stanowią podstawę do formułowania hipotez 
wymagających weryfi kacji na większych grupach o reprezentatywnej liczebności 
pod względem płci i wieku oraz stażu i częstości korzystania z internetu oraz 
przy zastosowaniu bardziej zaawansowanych technik statystycznych. Interesu-
jące byłoby także porównanie osób starszych korzystających i niekorzystających 
z sieci. Dopiero wtedy możliwa stanie się pełna charakterystyka grupy internau-
tów seniorów oraz odpowiedź na pytania o różnice pomiędzy osobami starszymi 
i młodszymi oraz poszczególnymi grupami osób starszych. 

Kolejny niezwykle istotny problem to kwestia rzeczywistych korzyści i za-
grożeń związanych z korzystaniem z internetu przez osoby starsze. Powstaje tutaj 
pytanie, czy tak bogata oferta sposobów spędzania czasu, możliwość kontakto-
wania się z bliskimi i załatwienia większości spraw bez wychodzenia z domu, 
zamiast aktywizować starsze osoby nie spowoduje ograniczenia ich aktywności 
wyłącznie do korzystania z internetu, a nawet uzależnienia od sieci. Odpowiedź 
na to pytanie wymaga dalszych, pogłębionych badań. 
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Załącznik. Ankieta dotycząca korzystania z internetu przez osoby starsze

Ludzie starzy w świecie wirtualnym
Zapraszam do wzięcia udziału w anonimowych badaniach dotyczących korzystania 
z internetu przez osoby starsze. Celem badań jest próba odpowiedzi na pytanie o to, 
czy osoby starsze korzystają z internetu, w jakich celach i w jaki sposób to robią, 
a także w jaki sposób nauczyły się korzystać z sieci.

Poniżej znajdują się pytania dotyczące korzystania z internetu oraz podstawowych 
danych demografi cznych. Proszę o wpisanie lub zaznaczenie przy każdym z nich wy-
branej odpowiedzi. W niektórych pytaniach istnieje możliwość wybrania tylko jednej 
odpowiedzi, w innych kilku. Nie ma tutaj dobrych i złych odpowiedzi, wszystkie są 
równie wartościowe. Kwestionariusz jest anonimowy i posłuży wyłącznie do celów 
naukowych.

1.  Wiek:

2.  Płeć:
1)  q   kobieta
2)  q   mężczyzna

3.  Wykształcenie:
1)  q   podstawowe
2)  q   zawodowe
3)  q   średnie 
4)  q   wyższe 

4.  Zawód:

5.  Kraj zamieszkania:

6.  Miejsce zamieszkania:
1)  q   miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
2)  q   miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców 
3)  q   miasto poniżej 100 tys. mieszkańców 
4)  q   wieś

7.  Czy Pan/i pracuje zawodowo?
1)  q   tak, na pełny etat 
2)  q   tak, na niepełny etat 
3)  q   tak, dorywczo 
4)  q   tak, w domu 
5)  q   nie 
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8.  Stan cywilny:
1)  q   wolna/y 
2)  q   zamężna/żonaty 
3)  q   wdowa/wdowiec
4)  q   rozwiedziona/y

9.  Mieszka Pan/i:
1)  q   sam/a 
2)  q   z mężem/żoną 
3)  q   z dziećmi/krewnymi 
4)  q   inne 

10.  Od jak dawna korzysta Pan/i z internetu?
1)  q   od kilku tygodni 
2)  q od kilku miesięcy 
3)  q   około roku 
4)  q   od kilku lat 

11.  Jakie były Pani/a odczucia, zanim zaczęła Pani/zaczął Pan korzystać z inter-
netu? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

  1)  q   miałam/em mnóstwo obaw i oporów 
  2)  q   wydawało mi się to bardzo skomplikowane 
  3)  q   myślałam/em: „to nie dla mnie” 
  4)  q   miałam/em trudności z przezwyciężeniem swoich oporów 
  5)  q   nie miałam/em ochoty się tego uczyć, ale zmusiły mnie okoliczności 
  6)  q   miałam/em problemy z przyswojeniem sobie pewnych umiejętności 
  7)  q   bardzo chciałam/em się tego nauczyć, jednak początki były trudne 
  8)  q   nie miałam/em żadnych oporów 
  9)  q   było dla mnie oczywiste, że po prostu trzeba się tego nauczyć 
10) q   było to dla mnie naturalne 
11)  q   bez kłopotu wszystkiego się nauczyłam/em 
12)  q   byłam/em zafascynowany nowymi możliwościami, jakie daje internet 
13)  q   inne 

12.  Z jakich powodów zaczęła Pani/zaczął Pan korzystać z internetu? (można 
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

1)  q   z konieczności (bez internetu nie mogłabym/mógłbym pracować) 
2)  q   z ciekawości 
3)  q   z nudów 
4)  q   ponieważ tylko internet umożliwia mi częste kontakty z bliskimi (którzy da-

 leko mieszkają/dużo pracują/nie mają ochoty na kontakty „tradycyjne” itp.)
5)  q   ponieważ chciałam/em nauczyć się czegoś nowego
6)  q   ponieważ chciałam/em udowodnić innym/sobie, że bycie seniorem nie ozna-

 cza braku aktywności ani strachu przed nowościami
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  7)  q   ponieważ chciałam/em korzystać z ułatwień, jakie daje internet (komuniko-
 wanie się z innymi, dostęp do informacji, zakupy, obsługa konta itp.)

  8)  q   ze względu na stan zdrowia (większość spraw mogę teraz załatwić, nie wy-
 chodząc z domu) 

  9) q  ponieważ uważam, że w dzisiejszym świecie nie można obyć się bez internetu
10)  q   inne 

13.  Co skłoniło Panią/a do tego, aby zacząć korzystać z internetu? (można za-
znaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

1)  q   zachęciła mnie do tego bliska osoba
2)  q   usłyszałam/em o takiej możliwości w radiu, telewizji; przeczytałam/em ogło-

 szenie w prasie
3)  q   sam/a się tym zainteresowałam/em
4)  q   inne 

14.  W jaki sposób nauczył/a się Pan/i korzystania z internetu? (można zaznaczyć 
więcej niż jedną odpowiedź)

1)  q   pomogły mi wnuki
2)  q   pomogły mi dzieci 
3)  q   pomogła mi bliska osoba w moim wieku (współmałżonek, przyjaciel) 
4)  q   nauczyłam/em się sam/a, metodą „prób i błędów” 
5)  q   czerpałam/em wiedzę z literatury fachowej (książek, czasopism poświęco-

 nych internetowi)
6)  q   zapisałam/em się na kurs obsługi komputera i internetu
7)  q   inne 

15.  Jak często korzysta Pan/i z internetu?
1)  q   codziennie 
2)  q   kilka razy w tygodniu 
3)  q   kilka razy w miesiącu 
4)  q   okazjonalnie 

16.  Gdzie najczęściej korzysta Pan/i z internetu? (można zaznaczyć więcej niż 
jedną odpowiedź)

1)  q   w domu 
2)  q   u rodziny 
3)  q   u przyjaciół, znajomych 
4)  q   w kawiarenkach internetowych 
5)  q   w pracy 
6)  q   w bibliotece 
7)  q   inne 
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17.  W jakim celu najczęściej korzysta Pan/i z internetu? (można zaznaczyć wię-
cej niż jedną odpowiedź)

  1)  q   pracuję
  2)  q   kontaktuję się z rodziną, przyjaciółmi
  3)  q   szukam nowych znajomości; znajomości te utrzymuję tylko w sieci 
  4)  q   szukam nowych znajomości; staram się potem przenieść je do „realu” 
  5)  q   „wyrażam siebie” (piszę bloga, zamieszczam zdjęcia, publikuję, tworzę swoją 

 stronę itp.)
  6)  q   czytam aktualne wiadomości (polityczne, gospodarcze, kulturalne, sportowe itp.) 
  7)  q   wyszukuję informacje przydatne w codziennym życiu 
  8)  q   poszukuję rozwiązania codziennych problemów 
  9)  q   szukam pocieszenia i wsparcia 
10)  q   wyszukuję informacje związane z moimi zainteresowaniami 
11)  q   robię zakupy 
12)  q   płacę rachunki/korzystam z konta bankowego
13)  q   przeglądam strony www dla przyjemności 
14)  q   słucham muzyki 
15)  q   gram w gry internetowe 
16)  q   ściągam/przesyłam dane (pliki, programy) 
17)  q   ściągam muzykę, fi lmy 
18)  q   inne 

18.  Z jakich obszarów internetu Pan/i korzysta?

codziennie często czasami rzadko nigdy

1) poczta elektroniczna q q q q q

2) komunikatory (Gadu-Gadu, Skype) q q q q q

3) fora internetowe q q q q q

4) blogi q q q q q

5) internetowe wydania gazet q q q q q

6) strony www q q q q q

7) czaty q q q q q

8) gry q q q q q

9) sklepy internetowe, serwisy aukcyjne q q q q q

10) inne q q q q q

19.  Z jakiej liczby serwisów internetowych Pan/i korzysta? 
1)  q   korzystam z jednego/kilku ulubionych serwisów 
2)  q   korzystam z bardzo wielu serwisów i wciąż poszukuję czegoś nowego 
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20.  Z jakich rodzajów serwisów internetowych korzysta Pan/i najczęściej?
1)  q   z serwisów dla seniorów 
2)  q   z przeznaczonych dla seniorów działów serwisów ogólnych 
3)  q   nie zwracam uwagi na to, dla kogo przeznaczony jest dany serwis – korzy-

 stam z tych, które mnie interesują

21.  Włączając się do sieci, najczęściej robi to Pan/i:
1)  q   w konkretnym celu (poszukując jakiejś informacji, chcąc skontaktować się 

 z określoną osobą, załatwiając konkretną sprawę itp.);   
2)  q   bez jasno sprecyzowanego celu (z ciekawości, dla zabawy, rozrywki, zabicia 

 czasu, chcąc sprawdzić, czy nie jest „dostępny” ktoś, z kim można by poroz-
 mawiać, itp.).   

22.  Jaki sposób korzystania z internetu Pan/i preferuje?

codziennie często czasami rzadko nigdy

1) przeglądam strony www q q q q q

2) czytam aktualności q q q q q

3) czytam wypowiedzi na forach 
internetowych q q q q q

4) czytam blogi q q q q q

5) gram w gry q q q q q

6) prowadzę własny blog q q q q q

7) włączam się w dyskusje q q q q q

8) wypowiadam się na forach internetowych q q q q q

9) tworzę własne strony www q q q q q

10) zamieszczam zdjęcia q q q q q

23.  Jakie są korzyści użytkowania internetu? Co według Pani/a jest największą 
zaletą internetu? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

  1)  q   dostęp do informacji
  2)  q   wygoda korzystania
  3)  q   dostęp z dowolnego miejsca i o dowolnej porze
  4)  q   możliwość szybkiego uzyskania potrzebnych informacji 
  5)  q   usprawnienie wielu dotychczas skomplikowanych lub kłopotliwych czynności
  6)  q   możliwość uczestniczenia w życiu społecznym lub zawodowym bez wycho-
  dzenia z domu
  7)  q   możliwość komunikowania się z bliskimi i przyjaciółmi
  8)  q   możliwość nawiązania nowych kontaktów, znalezienia nowych znajomych 
  i przyjaciół
  9)  q   możliwość zadawania pytań lub przedstawiania opinii anonimowo
10)  q  inne 
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24.  Jakie są zagrożenia związane z korzystaniem z internetu? Co według Pani/a 
jest największą wadą internetu? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpo-
wiedź)

  1)  q  nadmiar informacji, chaos
  2)  q  niewiarygodność informacji
  3)  q  ograniczanie i zubażanie rzeczywistych kontaktów międzyludzkich
  4)  q  anonimowość użytkowników
  5)  q  możliwość podszywania się pod inne osoby
  6)  q  dostęp niepowołanych osób do informacji poufnych lub osobistych
  7)  q  możliwość kradzieży i utraty danych
  8)  q  możliwość łatwego rozpowszechniania treści nieakceptowanych społecznie 
  (pornografi cznych, rasistowskich itp.)
  9)  q  możliwość uzależnienia
10)  q  inne 

25.  Internet jest dla Pani/a:
1)  q  jednym z wielu sposobów wykonywania różnych czynności, narzędziem – ro-
  bię teraz to, co robiłam/em dotychczas, wykorzystując jedynie nowy środek, 
  jakim jest internet
2)  q  nowym obszarem aktywności – robię teraz wiele rzeczy, których nie podjęła-
  bym/podjąłbym, gdyby nie internet

26.  Która z opinii na temat internetu jest Pani/u bliższa?
1)  q  internet jest wspaniałym wynalazkiem, daje mnóstwo nowych możliwości, 
  i choć niesie też pewne zagrożenia, to jednak trudno już w tej chwili wyobra-
  zić sobie życie bez internetu
2)  q  internet niesie z sobą mnóstwo zagrożeń, i choć daje pewne nowe możli-
  wości, to jednak należałoby lepiej kontrolować treści, jakie można w nim zna-
  leźć, i ograniczyć dostęp do niego

27.  Która z opinii na temat faktu korzystania z internetu przez osoby starsze jest 
Pani/u bliższa?

1)  q  osoby starsze mają wiele oporów i trudności w korzystaniu z internetu, jest to 
  dla nich zupełna nowość i trudno jest im się przestawić na taki sposób funk-
  cjonowania
2)  q  nie ma niczego nadzwyczajnego w tym, że osoby starsze korzystają z internetu, 
  pod tym względem niczym się nie różnią od osób młodszych

28.  Która z opinii na temat sposobu korzystania z internetu przez osoby starsze 
jest Pani/u bliższa?

1)  q  osoby starsze mają inne potrzeby, preferencje, sposób funkcjonowania, niż 
  osoby młodsze; czego innego szukają w internecie i korzystają z niego w inny 
  sposób
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2)  q  sposób korzystania z internetu nie zależy od wieku, ale od indywidualnych 
  cech osoby; osoby starsze korzystają z sieci podobnie jak osoby młodsze 
  – zgodnie z indywidualnymi potrzebami

29.  Osoby zainteresowane otrzymaniem bardziej szczegółowych wyników ba-
dań proszę o kontakt mailowy lub podanie swojego adresu mailowego:

Dziękuję za udział w badaniach.


