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DIURNAL (24 HOUR) ACTIVITY OF CITIZENS OF POZNAÑ

ABSTRACT: The life of living organisms, including people, displays a rhythmicity caused by the
Earth’s rotational movement around its axis (24-hour rhythmicity) and its orbital movement around
the Sun (yearly rhythmicity). The rhythmicity imposes an order on human activity during the day
and the year. But it is the Sun-controlled diurnal rhythmicity with its alternating waking and
sleeping time which is of special importance. The waking period is the time in which people
organise their family and working life, pursue an education, develop interests, maintain interpersonal
contacts, relax, etc. The activities in which they are engaged fit the time interval between getting up
in the morning and going to sleep at night. While the activity structure of city inhabitants is
generally similar, it differs in details as determined by sex, age, marital and family status, level of
education, time and nature of the work performed, distance between the place of residence and that
of work, studying and other types of occupation, duties, interests, material situation, etc. It is also
different on working days, Saturdays, Sundays and various holidays. This paper discusses the
diurnal activity of the inhabitants of Poznañ. Its elements include: getting-up time, activities
performed before leaving, leaving time, time of arrival at work and school, way of getting there,
time of working and learning, activities performed after work and school, time of return to home,
activities performed before going to bed, time of going to bed, and sleeping time. The detailed
analysis closes up with a synthetic diurnal summation of time ‘between day and sleep’ (including
the sleeping time).
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Wprowadzenie

Rzeczywistoœæ, w której ¿yjemy i któr¹ postrzegamy, badamy i opisujemy
w dwóch charakterystycznych wymiarach, tj. w wymiarze synchronicznym
i diachronicznym. Wymiar synchroniczny oznacza analizê rozmieszczenia
w przestrzeni geograficznej rzeczy, zdarzeñ i procesów, natomiast wymiar
diachroniczny – zmiennoœæ konkretnej rzeczy, zdarzenia lub procesu w okreœlo-



nym przedziale czasowym. W badaniach geograficznych, tak¿e miast, zdecydo-
wanie wiêcej miejsca poœwiêca siê ujêciom synchronicznym, natomiast mniej –
diachronicznym. Jest to zrozumia³e, bowiem geografia jest klasyczn¹ nauk¹
przestrzenn¹.

Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie dobowej aktywnoœci miesz-
kañców Poznania, która z jednej strony generuje funkcjonowanie systemu mia-
sta jako ca³oœci i poszczególnych podsystemów miejskich, a z drugiej strony
jednak w pewnym stopniu dostosowuje siê do funkcjonowania infrastruktury
komunalnej, choæ relacje w tym zakresie nie s¹ symetryczne, przede wszystkim
z uwagi na podmiotowoœæ mieszkañców w mieœcie i biologiczne uwarunkowa-
nia funkcjonowania organizmu.

Obszar aktywnoœci mieszkañców, a zatem teren miasta traktowany bêdzie
jako system (w ujêciu organicystycznym), co oznacza, ¿e aktywnoœæ dobowa
mieszkañców traktowana bêdzie jako przejaw ¿ycia miasta. Podstaw¹ analizy
s¹ wyniki badañ ankietowych, jakie przeprowadzono w 2012 r. na próbie 1009
mieszkañców Poznania, uwzglêdniaj¹c w strukturze ankietowanych: p³eæ,
wiek, status zawodowy oraz dzielnicê zamieszkania. Obszernoœæ zgromadzone-
go materia³u oraz ograniczone ramy niniejszego opracowania sprawi³y, ¿e
przedstawiona zostanie jedynie analiza odniesiona do ogó³u mieszkañców mia-
sta. Mimo takiego ograniczenia w niektórych przypadkach mieæ bêd¹ miejsce
odwo³ania do analizy przeprowadzonej z uwzglêdnieniem p³ci i wieku miesz-
kañców Poznania.

Rytmicznoœæ ¿ycia codziennego mieszkañców

Z obserwacji œwiata, w którym ¿yjemy, oraz z prowadzonych badañ nauko-
wych wynika, ¿e wiêkszoœæ procesów i zjawisk ¿yciowych, jakie nas charakte-
ryzuj¹ i z jakimi mamy do czynienia, cechuje powtarzalnoœæ w czasie. Ta charak-
terystyczna cecha, dotycz¹ca przede wszystkim organizmów ¿ywych, umo¿li-
wia optymalizacjê procesów regulacyjnych ustroju i ich synchronizacjê ze œro-
dowiskiem zewnêtrznym. W ten sposób wiele czynnoœci ¿yciowych okresowo
zmienia swoje nasilenie. Jest zatem biologicznie celowe, aby przebieg procesów
¿yciowych nie kolidowa³ z realizacj¹ innych wa¿nych funkcji i zadañ organiz-
mu (cz³owieka). Oznacza to potrzebê synchronizacji dzia³añ organizmu (tak¿e
jego organów) w œrodowisku ¿ycia. W odniesieniu do organizmu ludzkiego
brak takiej synchronizacji powoduje powstanie okreœlonych problemów ¿ycia
spo³ecznego, komplikuje ¿ycie osobiste i rodzinne, utrudnia rozród, opiekê nad
dzieæmi, pracê, naukê itp. (Sadowski, Chmurzyñski 1989, Kunicki-Goldfinger
1976, Horst 1976, Gánti 1986). Wielu tego rodzaju problemom zapobiega wpisa-
na w funkcjonowanie organizmu rytmika zjawisk biologicznych. Rytmika, któ-
ra przyporz¹dkowuje zmiany stanu organizmu okresowym zmianom œrodowis-
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ka, w jakim ten organizm funkcjonuje. Wi¹¿e siê to z poczuciem czasu i jego
rozpoznawaniem. W ten sposób ¿ycie ka¿dego organizmu staje siê rytmiczne,
czego podstawowym wyrazem jest pewien rytm np. spo¿ywania pokarmów
oraz czuwanie i sen. Tak wiêc rytmy biologiczne mog¹ byæ uznawane za prze-
jaw przystosowania siê organizmu do rytmiki zdarzeñ w œrodowisku. Pierw-
szoplanow¹ rolê w tym wzglêdzie odgrywa przystosowanie siê do cyklu dobo-
wego dnia i nocy oraz do okresowoœci pór roku.

Przyczyn¹ wy¿ej wskazanej rytmiki jest funkcjonowanie wszechœwiata,
a konkretnie obrót Ziemi wokó³ w³asnej osi (ruch wirowy) oraz jej obieg wokó³
S³oñca (ruch obiegowy). To z tych powodów mówi siê przede wszystkim o ryt-
mach s³onecznych (dzieñ i noc oraz pory roku), ale tak¿e, choæ w mniejszym
stopniu, o rytmach ksiê¿ycowych (fazy ksiê¿yca). Do tych pierwszych nale¿¹
przede wszystkim rytmy dobowe, a do tych drugich – miesiêczne (Sadowski,
Chmurzyñski 1989).

Dziêki tej rytmice wytworzy³y siê w organizmach ¿ywych odpowiednie me-
chanizmy przystosowawcze, a jednym z takich mechanizmów jest tzw. zegar
biologiczny. Zegarem takim s¹ w istocie rzeczy okresowo przebiegaj¹ce procesy
wewn¹trzustrojowe, na których podstawie zwierzêta i ludzie mog¹ oceniæ czas.

Zró¿nicowanie dobowe aktywnoœci przejawia siê w czuwaniu (aktywnoœci)
i œnie (spoczynku). U cz³owieka z czuwaniem wi¹¿e siê œwiadomoœæ, zaœ ze
snem – czasowe wy³¹czenie œwiadomoœci. Rytmika czuwania i snu odpowiada
naturalnej sekwencji dnia i nocy. Czynnikiem synchronizuj¹cym czuwanie i sen
jest S³oñce (konkretnie œwiat³o s³oneczne). U cz³owieka okresy czuwania i snu
s¹ dodatkowo regulowane wymogami ¿ycia spo³ecznego i zawodowego, sty-
lem ¿ycia, a tak¿e utrwalonymi zwyczajami. S¹ tak¿e regulowane zegarem, ale
ju¿ nie tyle biologicznym, co mechanicznym lub elektronicznym, odmie-
rzaj¹cym czas. Praca w nocy, a sen w dzieñ wymagaj¹ przestrojenia mechaniz-
mów reguluj¹cych funkcjonowanie organizmu, co u ró¿nych osób zachodzi
z ró¿n¹ prêdkoœci¹ i poci¹ga za sob¹ ró¿ne konsekwencje. Sytuacja ta tworzy
miêdzy innymi problemy pracy wielozmianowej oraz miêdzyludzkiej komuni-
kacji (Sadowski, Chmurzyñski 1989, Horst 1976).

Do rytmiki ¿ycia, zw³aszcza do okresów czuwania i snu, dostosowuje siê
aktywnoœæ ludzi zwi¹zana z wype³nianymi funkcjami spo³ecznymi, od ¿ycia
rodzinnego i pracy oraz nauki pocz¹wszy, a na rozrywce czy wypoczynku skoñ-
czywszy. Aktywnoœæ, o której charakterze decyduje wiele ró¿nych czynników,
takich jak: p³eæ, wiek, stan cywilny, stan rodzinny, miejsce zamieszkania, po-
ziom wykszta³cenia, wykonywany zawód, charakter pracy, sytuacja materialna,
przyjmowany model i styl ¿ycia, œwiatopogl¹d, normy i regu³y ¿ycia spo³eczne-
go, zainteresowania itp. Aktywnoœæ ta zmienia siê w dobie, inna jest w dni wol-
ne od pracy, inna w czasie pracy i nauki, inna w okresie wakacyjnym, a jeszcze
inna w poszczególnych sezonach klimatycznych. W tej ró¿norodnoœci bardzo
podobna jest jednak aktywnoœæ dobowa poszczególnych osób, zw³aszcza ujmo-
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wana w ujêciu czasowym, czyli miêdzy dniem (pora wstawania i okres czuwa-
nia), a snem (pora udania siê na spoczynek). Podobieñstwo dotyczy tego, ¿e ka-
¿dy (lub prawie ka¿dy) musi kiedyœ wstaæ z ³ó¿ka, przygotowaæ siê do dziennej
aktywnoœci (tak¿e przygotowaæ inne osoby, np. dzieci), opuœciæ dom, udaj¹c siê
do pracy, szko³y, na uczelniê, do miejsc realizacji innych celów, dotrzeæ do
miejsc realizacji ró¿nych celów i zadañ, realizowaæ cele, powróciæ do domu,
spêdziæ czas po powrocie, udaæ siê na spoczynek i spaæ. Wszystkie te czynnoœci
s¹ w okreœlony sposób rozmieszczone w czasie, tworz¹c czasow¹ trajektoriê
aktywnoœci dobowej. Trajektoriê powtarzaln¹ w ogólnych sk³adowych ka¿dego
dnia, z oczywist¹, okreœlon¹ specyfik¹ dnia roboczego, soboty, niedzieli, dnia
urlopu, choroby czy dnia innych zajêæ i okolicznoœci (szczególna sytuacja ¿ycio-
wa, uroczystoœæ rodzinna, sytuacja nieprzewidziana itp.).

W nawi¹zaniu do tego, co napisano powy¿ej, zakres rzeczowy niniejszego
opracowania okreœlony zosta³ przede wszystkim przez: czas wstawania, porê
opuszczania domu, czas dotarcia do pracy, nauki i innych miejsc realizacji ce-
lów, czas pracy i nauki, czas po pracy i formy jego spêdzania, porê powrotu do
domu, czynnoœci domowe, czas udawania siê na spoczynek i czas snu.

Poznanie dobowej aktywnoœci mieszkañców miasta pozwoli poznaæ czasow¹
organizacjê ich ¿ycia i lepiej zaplanowaæ funkcjonowanie infrastruktury komu-
nalnej. Przy tej okazji poszerzy sferê problemow¹ badañ geograficznych o wy-
miar diachroniczny (analiza czynnoœci w dobie) i mikroskalê ujêcia (pojedyncze
miasto), a tego rodzaju badañ odczuwa siê niedostatek w geografii polskiej,
tak¿e geografii miast (Parysek, Mierzejewska 2013).

Czuwanie

Pora wstawania

W dobowym bilansie czasu zasadnicze miejsce zajmuje czuwanie, które obej-
muje wymiar czasowy w granicach 15–18 godzin, podczas gdy na sen przypada
odpowiednio 6–9 godzin. Pocz¹tek czuwania jest równoznaczny z przebudze-
niem siê, co nie musi oznaczaæ natychmiastowego wstania z ³ó¿ka. Mo¿na jed-
nak przyj¹æ, ¿e dla wiêkszoœci osób doros³ych, zdrowych i aktywnych przedzia³
czasowy rozdzielaj¹cy przebudzenie siê i wstawanie nie jest zbyt du¿y. Wstanie
z ³ó¿ka mo¿na zatem przyj¹æ za pocz¹tek aktywnoœci dziennej (dobowej).

Pocz¹tek aktywnoœci dziennej mieszkañców miasta (podobnie zreszt¹ jak
i koniec) zale¿ny jest od charakteru dnia. W dni robocze generalnie zamyka siê
w przedziale od godziny 4.00 do 12.30. Tylko niewielka liczba ankietowanych
mieszkañców Poznania rozpoczyna³a swoj¹ aktywnoœæ przed godzin¹ 4.00 rano
lub po godzinie 12.30 i by³y to g³ównie osoby pracuj¹ce w trójzmianowym sys-
temie, przede wszystkim pracownicy zak³adów produkcyjnych funkcjonu-
j¹cych w ruchu ci¹g³ym, placówek handlowych i us³ugowych czynnych 24 go-
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dziny na dobê, s³u¿b komunalnych, s³u¿b ratunkowych, s³u¿b bezpieczeñstwa
osób i mienia, ró¿nych ga³êzi transportu itp. Najwiêcej osób rozpoczyna aktyw-
noœæ dzienn¹ w dni robocze miêdzy godzin¹ 6.00 a 8.00. Jest to pora wstawania
74,4% poznaniaków. Najczêstsz¹ por¹ wstawania jest godzina 7.00 (24,1%),
a nastêpnie 6.00 (16,2%) oraz 8.00 (13,7%). O godzinie 8.00 aktywnych jest ju¿
83,5% mieszkañców miasta, a o godz. 11.00 ponad 99% (tabela 1, rysunek 1).
Nieco przesuniêty w czasie jest pocz¹tek aktywnoœci w soboty, który dla 99,8%
mieszkañców miasta mieœci siê w przedziale od godz. 4.30 do 14.00. Podobnie
przedstawia siê sytuacja w niedziele i œwiêta. W soboty najwiêcej osób wstaje
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Tabela 1

Pora wstawania (narastaj¹co – % ogó³u)

Godzina
Mieszkañcy ogó³em

dzieñ roboczy sobota niedziela/œwiêto

4.00 0,40 0,10 0,00

4.30 1,00 0,30 0,30

5.00 4,20 1,20 0,50

5.30 9,30 2,40 0,90

6.00 25,50 5,30 2,50

6.30 37,80 8,10 3,50

7.00 61,90 17,20 10,00

7.30 70,00 22,60 14,40

8.00 83,70 42,60 31,00

8.30 86,40 46,60 34,70

9.00 93,40 67,90 58,00

9.30 94,60 71,80 63,40

10.00 98,30 87,50 83,30

10.30 98,40 89,10 85,80

11.00 99,30 95,60 93,30

11.30 99,40 95,70 93,80

12.00 99,90 98,50 98,10

12.30 100,00 98,70 98,40

13.00 100,00 99,30 99,00

13.30 100,00 99,40 99,10

14.00 100,00 99,90 99,80

14.30 100,00 99,90 99,80

15.00 100,00 100,00 100,00

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.



z ³ó¿ka miêdzy godzin¹ 8.00 a 10.00 – 64,6%. O godzinie 8.00 aktywnych by³o
42,5% mieszkañców miasta, o 10.00 – 87,4%, a o 12.00 – 98,4%. Zatem w soboty,
zw³aszcza zaœ w niedziele i œwiêta, mieszkañcy miasta wstaj¹ póŸniej. W soboty
najwiêcej osób wstaje o godzinie 9.00 – 21,3%, 8.00 – 20% i 10.00 – 15,7%, nato-
miast w niedziele i œwiêta o godzinie 9.00 – 23,3%, 10.00 – 19,9% i 8.00 – 16,6%
(tabela 1, rysunek 1). Jak wynika z przeprowadzonych badañ, pocz¹tek aktyw-
noœci mieszkañców miasta w soboty oraz w niedziele i œwiêta jest podobny,
choæ widoczna jest nieco póŸniejsza pora wstawania w niedziele. Podobieñstwo
dokumentuje wspó³czynnik korelacji pory wstawania w soboty i niedziele, któ-
ry wynosi 0,9963 (w dzieñ roboczy i niedziele r = 0,9123, natomiast w dzieñ ro-
boczy i soboty r = 0,9423). Warto przy tej okazji nadmieniæ, ¿e pora pocz¹tku
aktywnoœci jest nieco odmienna dla przedstawicieli obu p³ci oraz poszczegól-
nych grup wiekowych mieszkañców Poznania. Przede wszystkim jednak jest
zale¿na od czynnoœci, jakie nale¿y podj¹æ przed opuszczeniem domu (np. higie-
na osobista, przygotowanie posi³ków, zajêcie siê dzieæmi, drobne zakupy itp.)
oraz od standardowo okreœlonej pory rozpoczynania zajêæ po opuszczeniu
domu (czas rozpoczêcia pracy, nauki, otwarcia placówek us³ugowych, rozk³adu
jazdy œrodków transportu publicznego itp.). To z tych miêdzy innymi powo-
dów wiêkszoœæ poznaniaków wstaje w dni robocze w godzinach 6.00–8.00,
a w dni wolne od pracy póŸniej (tabela 1).

Pora opuszczania domu

Czas, jaki up³ywa od chwili porannego wstania z ³ó¿ka do czasu opuszczenia
domu celem podjêcia pracy, nauki oraz zrealizowania innych wa¿nych powin-
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Rys. 1. Pora wstawania mieszkañców Poznania
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ ankietowych.



noœci, potraktowaæ mo¿na jako okres, w którym dokonywane s¹ zabiegi higie-
niczne, przygotowywany, podawany i spo¿ywany jest posi³ek poranny, przy-
gotowywane s¹ dzieci do ¿³obka, przedszkola i szko³y oraz wykonywane s¹
inne czynnoœci wzglêdnie obowi¹zki domowe. Zakres tych czynnoœci, przede
wszystkim jednak pora podjêcia zadañ zwi¹zanych ze statusem spo³eczno-
-zawodowym (praca, szko³a, wy¿sza uczelnia), w zasadniczy sposób wyzna-
czaj¹ porê opuszczenia domu. Innym czynnikiem kszta³tuj¹cym porê opuszcza-
nia domu jest rodzaj dnia i wypadaj¹ce w tym dniu obowi¹zki i inne zajêcia.
Z tych te¿ wzglêdów pora opuszczania domu jest inna w dni pracy, inna w so-
boty, a jeszcze inna w niedziele (tabela 2).

Tabela 2

Pora opuszczania domu (narastaj¹co – % ogó³u)

Godzina
(do godziny)

Mieszkañcy ogó³em

dzieñ roboczy sobota niedziela/œwiêto

0.00–5.00 1,32 0,77 0,64

5.30 2,34 0,88 0,51

6.00 5,39 1,54 0,64

6.30 12,41 3,20 1,02

7.00 25,64 4,96 1,41

7.30 44,35 9,04 3,20

8.00 55,04 13,56 4,86

8.30 61,24 16,65 6,78

9.00 70,50 26,35 14,70

9.30 74,47 30,21 18,54

10.00 84,64 47,52 35,04

10.30 86,06 50,05 40,15

11.00 93,18 65,05 66,24

11.30 94,00 66,04 69,44

12.00 96,24 77,62 81,33

12.30 96,54 78,06 82,61

13.00 97,25 82,58 88,23

13.30 97,25 82,80 88,36

14.00 98,17 86,88 93,35

14.30 98,27 86,99 93,86

15.00 98,58 91,73 98,00

5.30–15.00 98,58 91,73 98,26

15.30–24.00 0,10 7,50 1,1

�ród³o: Jak w tabeli 1.

Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e w³aœciwie o ka¿dej porze dnia i nocy
mniejsza lub wiêksza liczba mieszkañców miasta opuszcza dom, udaj¹c siê do
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pracy, szko³y lub z zamiarem realizacji innych celów. W póŸnych godzinach
wieczornych i nocnych dom opuszczaj¹ przede wszystkim osoby pracuj¹ce o tej
porze (zatrudnieni w zak³adach w ruchu ci¹g³ym, s³u¿bach komunalnych, s³u¿-
bach bezpieczeñstwa osób i mienia, szpitalach i domach opieki, hotelach, skle-
pach nocnych itp.). W grupie tej s¹ tak¿e osoby zatrudnione w placówkach han-
dlowych i us³ugowych o przed³u¿onym okresie funkcjonowania lub otwartych
24 godziny. Pora opuszczania domu nie zawsze musi byæ œciœle skorelowana
z por¹ rozpoczynania pracy czy nauki. Wiele osób w czasie miêdzy opuszcze-
niem domu a podjêciem pracy lub nauki za³atwia jeszcze inne sprawy, przede
wszystkim zwi¹zane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego i sytuacj¹
rodzinn¹ (dzieci). W nieco innej sytuacji znajduj¹ siê osoby ucz¹ce siê. Ucznio-
wie szkó³ œrednich w zdecydowanej wiêkszoœci po wyjœciu z domu bezpoœred-
nio kieruj¹ siê do szko³y (godzina 8.00 jako pora rozpoczynania zajêæ szkolnych
ma w Polsce d³ug¹ tradycjê). Pora rozpoczynania zajêæ w wy¿szych uczelniach
jest natomiast ró¿na. Wprawdzie godzina 8.00 czy 8.15 jest ci¹gle por¹ pocz¹tku
wiêkszoœci zajêæ, jednak plany zajêæ studentów roz³o¿one s¹ na ca³y dzieñ. Jesz-
cze inaczej kszta³tuje siê pora wyjœæ osób niepracuj¹cych, która wobec braku
obowi¹zku wykonywania pracy zawodowej zale¿y od spraw, jakie nale¿y
za³atwiæ, a które wi¹¿¹ siê przede wszystkim z potrzebami w³asnego gospodar-
stwa domowego (np. drobne zakupy oraz dokonywanie op³at), potrzebami ro-
dziny (przede wszystkim szeroko rozumiana opieka nad wnukami i pomoc do-
mowa) oraz potrzebami osobistymi (kontakty towarzyskie, wizyta u lekarza,
zabiegi, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, spacer itp.).

Zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców miasta opuszcza mieszkanie w dni
robocze w godzinach rannych. Najwiêcej o godzinach: 7.30 – 18,7%, 7.00 –
13,2%, 8.00 – 10,7% oraz o godzinie 10.00 – 10,2% mieszkañców miasta. Do go-
dziny 6.00 dom opuszcza 5,4% mieszkañców miasta, do godziny 8.00 – 55,0%,
a do godziny 10.00 – 84,6% ogó³u mieszkañców (tabela 2). Aktywnoœæ zawodo-
wa i nauka w szko³ach i na wy¿szych uczelniach wydaj¹ siê byæ zasadniczym
czynnikiem ró¿nicuj¹cym porê opuszczania domu przez przedstawicieli po-
szczególnych grup wiekowych. Znacznie póŸniej opuszczane jest mieszkanie
w dni wolne od pracy. W soboty porami dnia, w których najwiêcej osób opusz-
cza mieszkanie, s¹ godziny: 10.00 – dla 17,3%, 11.00 – dla 15% oraz 12.00 – dla
11,6% mieszkañców miasta. Podobnie przedstawia siê sytuacja w niedziele
i œwiêta, kiedy to o godzinie 10.00 opuszcza dom 16,5% mieszkañców, o godzi-
nie 11.00 – 15,4% oraz o godzinie 12.00 – 11,9%. W soboty do godziny 6.00 opu-
œci³o dom jedynie 1,5% ogó³u mieszkañców miasta, do godziny 8.00 – 13,6%
ogó³u mieszkañców, natomiast do godziny 10.00 – 47,5% ogó³u mieszkañców.
W niedziele i œwiêta dom jest opuszczany jeszcze póŸniej ni¿ w soboty. Do go-
dziny 6.00 dom opuszcza 0,6% mieszkañców miasta, do godziny 8.00 – 4,9%,
natomiast do godziny 10.00 – 35,0% ogó³u osób. Godzinami w niedziele i œwiê-
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ta, w których dom opuszczany jest przez najwiêksz¹ liczbê osób, s¹: 10.00 – dla
16,5% osób, 11.00 – dla 15,35% i 12.00 – dla 11,89% ogó³u osób (tabela 2).

Jak to ju¿ napisano, ró¿nica miêdzy por¹ wstawania a por¹ opuszczania
domu mo¿e zostaæ potraktowana jako czas przeznaczony na wykonywanie ró¿-
nych prac domowych. W dni robocze najwiêkszy odsetek osób wstaj¹cych, wy-
konuj¹cych prace domowe (pozostaj¹ w domu po wstaniu) dotyczy godzin 8.30
– 22,3%, 9.30 – 18,7%, 7.30 – 17,3% oraz 9.00 – 15,7%. W soboty oraz niedziele
i œwiêta sytuacja przedstawia siê nieco inaczej. I tak w soboty najwiêcej osób po-
zostaje w domu w godzinach: 9.30 – 41,5%, 9.00 – 41,4%, 10.00 – 39,9% i 10.30 –
39,8% osób wstaj¹cych, natomiast w niedziele i œwiêta w godzinach: 10,00 –
48,6%, 10.30 – 45,4% oraz 9.30 – 44,78% osób wstaj¹cych. W dni robocze o go-
dzinie 6.00 pozostaje aktywnych w domu 78,7% mieszkañców miasta, o godzi-
nie 5.30 – 74,3% i o godzinie 7.00 – 58,4%, w soboty o godzinie 7.00 – 71%, o 6.00
– 70,4% i o godzinie 8.00 – 68,1%, natomiast w niedziele i œwiêta o godzinie 7.00
– 85,6%, o godzinie 8.00 – 84,2% i o godzinie 8.30 – 80,3% mieszkañców miasta.
Do godziny 8.00 pozostaje w domu w dni robocze 34,1% mieszkañców miasta,
w soboty 68,1%, a w niedziele i œwiêta – 84,2%, do godziny 10.00 – w dni robo-
cze 13,7%, w soboty – 45,6% i w niedziele – 54,8%, natomiast do godziny 12.00
pozostaje w domu w dni robocze 3,5%, w soboty – 21,1% oraz w niedziele
i œwiêta – 25,8% mieszkañców miasta.

Generalnie godziny rannego wstawania i opuszczania domu s¹ silnie skore-
lowane ze sob¹, jednak si³a tego zwi¹zku jest najwy¿sza w dni robocze
(r = 0,9546), s³absza w soboty (r = 0,9405), a najs³absza w niedziele i œwiêta
(r = 0,9155).

Przytoczone w tym fragmencie opracowania dane liczbowe w wyraŸny spo-
sób pokazuj¹ ró¿nice w aktywnoœci mieszkañców Poznania w dni robocze
i w dni wolne od pracy. W dni wolne pora wstawania przesuwa siê na póŸniej-
sze godziny, których dotyczy wiêksza aktywnoœæ w zakresie prac i powinnoœci
domowych. Brak obowi¹zku pracy i uczêszczania do szkó³ w dni wolne od pra-
cy powoduje czasow¹ reorientacjê funkcjonowania gospodarstw domowych
w³aœnie w te dni w stosunku do dni roboczych. Osoby opuszczaj¹ce stosunko-
wo wczeœnie mieszkanie w dni wolne od pracy to przede wszystkim osoby
kszta³c¹ce siê w trybie niestacjonarnym oraz osoby pracuj¹ce w te dni. Stosun-
kowo wczeœnie opuszczaj¹ dom tak¿e osoby udaj¹ce siê do koœcio³a, na zakupy,
wyje¿d¿aj¹ce poza miasto oraz udaj¹ce siê na spacery. O d³u¿szym pozostaniu
w domu decyduje czêsto zakres przyjêtych na dany dzieñ obowi¹zków domo-
wych, a tak¿e „odsypianie” prowadzonego w póŸnych godzinach ¿ycia towa-
rzyskiego oraz uczestnictwa w imprezach rozrywkowych, kulturalnych oraz
sportowych. Pewien wp³yw na aktywnoœæ dzienn¹ mieszkañców ma tak¿e ich
stan zdrowia oraz zwi¹zana ze stanem zdrowia, ale tak¿e z wiekiem, kondycja
fizyczna.
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Czynnoœci wykonywane po opuszczeniu domu a przed prac¹ i nauk¹

Aktywnoœæ mieszkañców, zw³aszcza pora wstawania (w mniejszym stopniu
udawania siê na spoczynek), uzale¿niona jest przede wszystkim od statusu
spo³eczno-zawodowego i sytuacji rodzinnej poszczególnych osób. Oczywiœcie
pocz¹tek aktywnoœci dziennej ma miejsce w domu, jednak po pewnym czasie
aktywnoœæ ta, ju¿ o innym charakterze, kontynuowana jest „na zewn¹trz”, co
wi¹¿e siê z opuszczeniem (na pewien czas) miejsca zamieszkania. Co wiêcej,
opuszczenie domu i podjêcie zasadniczej aktywnoœci, jak¹ jest praca zawodowa
lub nauka, poch³ania niekiedy doœæ znaczny wymiar czasu. Jest to czas dotarcia
do miejsca realizacji zasadniczego celu (praca, nauka). Czas ten obejmowaæ
mo¿e tak¿e za³atwianie po drodze innych mniej lub bardziej wa¿nych spraw,
bêd¹cych wynikiem sytuacji osobistej, rodzinnej, upodobañ itp. Z przeprowa-
dzonych badañ ankietowych wynika, ¿e 41,6% mieszkañców w czasie od
opuszczenia domu do dotarcia do miejsca realizacji celu najczêœciej dokonuje
zakupów. Czêsto te¿ za³atwiane s¹ sprawy w banku, na poczcie, w ró¿nego
rodzaju urzêdach, placówkach administracyjnych itp. Zajêcie to absorbuje 11%
mieszkañców miasta. Oko³o 8,7% osób podwozi do miejsca przeznaczenia
dzieci, wspó³ma³¿onka czy inn¹ osobê. Stosunkowo czêsto przed dotarciem do
miejsca realizacji celu dokonuje siê zakupu prasy, „do³adowania” telefonu
komórkowego, wykonania kserokopii, korzysta siê z biblioteki itp. Jest to wa¿-
ny sk³adnik wykorzystania limitu czasu wolnego dla 7,3% mieszkañców
miasta. Po opuszczeniu domu a przed podjêciem zasadniczej aktywnoœci
spo¿ywane s¹ jeszcze posi³ki (w barach), a tak¿e dokonywane s¹ zakupy
posi³ków na œniadanie (w sklepach piekarniczych) oraz benzyny na stacjach
paliw. Prawdopodobnie wykonywane s¹ jeszcze inne czynnoœci, jednak 18,5%
ogó³u mieszkañców miasta deklaruje bezpoœrednie udanie siê z domu do
miejsca pracy lub pobierania nauki.

Sposób dotarcia do miejsc pracy i nauki

Oddzielenie i oddalenie od siebie miejsc zamieszkania oraz miejsc pracy i na-
uki (tak¿e innych miejsc realizacji celów) wymaga pokonania odleg³oœci dzie-
l¹cej te miejsca. Wybór sposobu pokonania odleg³oœci jest doœæ ograniczony.
W grê wchodzi albo dojœcie, albo skorzystanie z okreœlonego œrodka transportu,
którym w wymiarze indywidualnym jest samochód i rower (rzadziej motocykl,
skuter czy motorower), a w wymiarze zbiorowym jeden ze œrodków publicznej
komunikacji pasa¿erskiej, którymi w Poznaniu s¹ tramwaj i autobus. O wybo-
rze sposobu dotarcia do miejsca pracy i nauki decyduje wiele czynników, zaœ
koniecznoœæ dokonania efektywnego wyboru jest konsekwencj¹ oddalenia od
siebie miejsca zamieszkania i miejsca realizacji celu oraz istniej¹cej sieci i roz-

18 Jerzy J. Parysek



k³adu jazdy publicznej komunikacji pasa¿erskiej. Na sam wybór sposobu prze-
mieszczania siê nie bez wp³ywu pozostaje równie¿ kalkulacja ekonomiczna
(koszt przemieszczenia siê). I tak na wybór sposobu dotarcia do miejsc pracy,
nauki i innych miejsc realizacji celów znacz¹cy wp³yw, jak siê wydaje, maj¹:
1. odleg³oœæ, jak¹ nale¿y pokonaæ, 2. mo¿liwoœæ skorzystania z publicznego
transportu miejskiego, 3. posiadanie samochodu, a tak¿e wygoda i przywi¹za-
nie do tego œrodka transportu, 4. system œcie¿ek rowerowych, 5. sytuacja mate-
rialna, 6. czas i charakter pracy, 7. sprawy, jakie nale¿y za³atwiæ przed podjê-
ciem zajêæ i po ich zakoñczeniu, 8. stan zdrowia, 9. warunki pogodowe,
10. œwiadomoœæ ekologiczna i inne czynniki. Decyzja o wyborze takiego czy in-
nego sposobu dotarcia do miejsca realizacji celu jest, jak siê wydaje, wypad-
kow¹ oddzia³ywania wymienionych czynników, które w ró¿nych miejscach,
o ró¿nym czasie i w odniesieniu do ró¿nych osób oddzia³ywaæ mog¹ z ró¿n¹
si³¹.

Najwiêcej osób – 23,1% – udaje siê do pracy, szko³y i innych miejsc realizacji
celów pieszo. Kolejnym sposobem przemieszczania siê mieszkañców Poznania
jest tramwaj, z którego korzysta 20,7% mieszkañców, oraz autobus, z którego
korzysta 15,54% mieszkañców. Po³o¿enie miejsca zamieszkania wzglêdem miej-
sca pracy i nauki jest jednak takie, ¿e czêsto korzystaæ trzeba z transportu ³¹czo-
nego, którym jest tramwaj i autobus. Z takiej formy przemieszczeñ korzysta
15,75% mieszkañców miasta. Organizacja parkingów buforowych typu „park
and ride” oraz wydzielenie stref p³atnego parkowania w centrum miasta spo-
wodowa³o wzrost popularnoœci innej formy ³¹czonego przemieszczania siê
w mieœcie, jak¹ jest wykorzystanie samochodu i œrodków publicznej komunika-
cji miejskiej. Taka forma dojazdów jest wykorzystywana przez 4,1% mieszkañ-
ców miasta. Samochód osobowy jest œrodkiem transportu dla 18,8% mieszkañ-
ców miasta. Coraz wiêksz¹ popularnoœæ w przemieszczaniu siê po mieœcie
zdobywa rower, który jest œrodkiem transportu dla 2,1% mieszkañców miasta
i s¹ to przede wszystkim osoby m³ode. Odsetek osób korzystaj¹cych z roweru
by³by jeszcze wiêkszy, gdyby w mieœcie by³a bardziej rozbudowana sieæ œcie¿ek
rowerowych i gdyby poruszanie siê rowerem po ulicach miasta by³o bardziej
bezpieczne. Wy³¹cznie z komunikacji publicznej w drodze do (i z) pracy, szko³y
i celem za³atwiania innych spraw korzysta 52% mieszkañców miasta (Parysek,
Mierzejewska 2013).

Czas dotarcia do miejsca pracy i nauki

Pokonywanie odleg³oœci dziel¹cej miejsca zamieszkania od miejsc pracy, na-
uki i realizacji innych celów poch³ania, co jest oczywiste, okreœlony wymiar cza-
su, ró¿ny w konkretnej sytuacji.
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Oko³o 15 minut na osi¹gniêcie miejsca pracy i nauki w dzieñ roboczy potrze-
buje 34,4% mieszkañców miasta, do pó³ godziny 70,4%, a do 45 minut – 85,9%.
W ci¹gu 1 godziny miejsce realizacji celu osi¹ga 97,3% mieszkañców Poznania.
W sobotê, kiedy zdecydowana wiêkszoœæ mieszkañców miasta nie pracuje i nie
uczy siê, o konkretnych przemieszczeniach i ich czasie decyduj¹ inne cele, takie
jak dokonywanie zakupów, spacery, sport i rekreacja, uczestnictwo w ¿yciu ro-
dzinnym (odwiedziny), towarzyskim i kulturalnym itp. W te dni (soboty)
w czasie do 15 minut ponad 50% mieszkañców osi¹ga miejsce realizacji celów,
w czasie do pó³ godziny cel osi¹ga 81,5%, a w czasie do 1 godziny 98,6% miesz-
kañców miasta. Podobnie przedstawia siê sytuacja w niedziele i œwiêta, z t¹ ró¿-
nic¹, ¿e miejsca realizacji celów uzupe³niaj¹ dodatkowo koœcio³y. W te dni
w ci¹gu do 15 minut miejsca realizacji celów osi¹ga 60,1%, w ci¹gu do pó³ go-
dziny 87%, w ci¹gu do 45 minut – 91,9%, a w ci¹gu do 1 godziny – 98,9% miesz-
kañców miasta. Najwiêkszy odsetek mieszkañców miasta dociera do miejsc rea-
lizacji celów w dni robocze w ci¹gu 30 minut – 36% oraz 15 minut – 31,2%.

W œwietle powy¿ej przedstawionych wyników stwierdziæ mo¿na, ¿e jak na
miasto pó³milionowe, wprawdzie doœæ zwarte, jednak z wyraŸnie zaznacza-
j¹cymi siê zewnêtrznymi skupieniami miejsc zamieszkania (du¿e osiedla miesz-
kaniowe: Rataje, Winogrady, Pi¹tkowo, osiedle Kopernika) czas, jaki zabiera
dotarcie do miejsc pracy, nauki i innych miejsc realizacji celów, nie jest zbyt
d³ugi. Jak na to wskazuj¹ badania prowadzone przez inne osoby, w ostatnich
latach ma miejsce pewne „zbli¿enie” do miejsc zamieszkania miejsc realizacji
celów, co skraca czas dotarcia (Domañski 2012). Jest to przede wszystkim efekt
powstawania nowych miejsc pracy w pobli¿u miejsc zamieszkania ludnoœci, ta-
k¿e w s¹siedztwie du¿ych osiedli mieszkaniowych (placówki handlowo-us³u-
gowe i inne miejsca pracy wzd³u¿ trasy „szybkiego tramwaju” oraz miejsca
pracy na obszarze inwestycyjnym „Franowo”) oraz deindustrializacji dawnych
obszarów przemys³owych miasta (Staro³êka, Dêbiec, Poznañ Wschód). Mniej-
sze znaczenie ma budowa mieszkañ w bardziej centralnie po³o¿onych punktach
miasta.

Czas pracy i nauki (aktywnoœæ zawodowa i edukacja)

Podstawowymi formami aktywnoœci osób doros³ych, gdy¿ tylko takie osoby
wchodzi³y w sk³ad badanej populacji, s¹ praca i nauka. Praca jest zasadnicz¹
form¹ aktywnoœci przede wszystkim dla osób w wieku produkcyjnym. Jest tak-
¿e podejmowana przez niektóre osoby z najm³odszej wiekiem grupy badanych
mieszkañców miasta (do 25 lat) oraz przez osoby starsze, które osi¹gnê³y ju¿
wiek emerytalny (w wieku ponad 65 lat). Dla grupy osób najm³odszych charak-
terystyczn¹ form¹ aktywnoœci jest jednak przede wszystkim nauka – w szko-
³ach ponadgimnazjalnych oraz w szko³ach wy¿szych.
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Warto w tym miejscu nadmieniæ, ¿e grupê badanych osób tworzy³y w 50%
osoby pracuj¹ce, w 26,1% osoby ucz¹ce siê (uczniowie i studenci), w 18,2% eme-
ryci oraz w 5,6% osoby niepracuj¹ce (w tym tak¿e bezrobotne). Taki podzia³
strukturalny respondentów by³ przede wszystkim zwi¹zany ze struktur¹ wieku
mieszkañców miasta, w stosunku do której ustalano proporcje osób ankietowa-
nych. Ostateczne proporcje miêdzy tymi grupami zosta³y jednak ukszta³towane
przez osoby wyra¿aj¹ce wolê uczestnictwa w badaniach ankietowych.

Jak wynika z badañ, w dzieñ roboczy aktywnoœæ zawodow¹ i edukacyjn¹ po-
dejmuje 81,7%, w soboty 29,2%, natomiast w niedziele i œwiêta – 13,4% bada-
nych osób. Oznacza to, ¿e w dzieñ roboczy nie pracuje i nie uczy siê 18,3%,
w soboty 70,8%, a w niedziele i œwiêta 86,6% mieszkañców miasta. W dzieñ po-
wszedni najwiêcej osób pracuje i uczy siê (w szko³ach ró¿nego typu) w wymia-
rze 8-godzinnym – 35,1%, natomiast w wymiarze 6-godzinnym 10,3%. S¹ jed-
nak i takie osoby, których dzienny wymiar czasu pracy i nauki (jednak przede
wszystkim pracy) wynosi 9 godzin – 4,9%, 10 godzin – 4,6% lub wiêcej ni¿ 10
godzin – 3,8%. Generalnie oko³o 50% mieszkañców miasta pracuje w dzieñ ro-
boczy 8 godzin i wiêcej. Tak¿e w soboty dominuje 8-godzinny dzieñ pracy i na-
uki, który dotyczy 9,2% mieszkañców miasta. W te dni (soboty) 6 godzin pracu-
je i uczy siê 3,8% mieszkañców miasta, 4 godziny – 3,4%, 5 godzin – 3,1% oraz
2 godziny – 2% mieszkañców miasta. W niedziele i œwiêta 8-godzinny wymiar
pracy i nauki dotyczy 3% mieszkañców miasta, 4-godzinny – 2%, 5-godzinny
1,5% oraz 6-godzinny – 1% mieszkañców miasta. Zatem w niedziele i œwiêta
niezbyt wielu mieszkañców miast pracuje i uczy siê.

Czynnoœci wykonywane po zakoñczeniu pracy i nauki
a przed powrotem do domu

Poranne rozpoczynanie pracy i nauki generalnie nie pozostawia zbyt wiele
czasu na za³atwienie ró¿nych spraw czy realizacjê ró¿nych celów zwi¹zanych
z ¿yciem osobistym, rodzinnym, funkcjonowaniem gospodarstwa domowego
itp. Podejmowaniu niektórych czynnoœci nie sprzyjaj¹ ponadto póŸniejsze go-
dziny pracy placówek us³ugowych. Wszystko to sprawia, ¿e po opuszczeniu
domu za³atwiane s¹ jedynie te sprawy, które s¹ w zasadzie konieczne do za³a-
twienia o tej porze (np. zakup ¿ywnoœci na œniadanie, odprowadzenie czy od-
wiezienie dzieci do ¿³obka, przedszkola czy szko³y) lub które mo¿na za³atwiæ
„po drodze” (drobne zakupy, wypicie kawy lub herbaty, spo¿ycie posi³ku, wy-
konanie odbitek ksero itp.). Znacznie wiêcej czasu pozostaje na za³atwienie wy-
mienionych i innych spraw po zakoñczeniu pracy czy nauki szkolnej. W wielu
przypadkach s¹ to czynnoœci podobne do za³atwianych po porannym opusz-
czeniu domu.

Po zakoñczeniu pracy i nauki osoby powracaj¹ce do domu dokonuj¹ przede
wszystkim zakupów potrzebnych towarów. Czyni to 60% mieszkañców miasta.
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Stosunkowo wiele osób za³atwia po pracy i nauce sprawy w bankach, na po-
czcie, w urzêdach, placówkach administracji itp. Dokonywanie takich czynnoœ-
ci deklaruje blisko 11% mieszkañców. Doœæ znacz¹cy udzia³ w czynnoœciach
wykonywanych po zakoñczeniu pracy i nauki maj¹ kontakty towarzyskie i za-
³atwianie spraw osobistych, co dotyczy 7,2% mieszkañców. Ponadto czas po za-
koñczeniu pracy a przed powrotem do domu wykorzystywany jest na: podwie-
zienie dzieci, wspó³ma³¿onków i innych osób, sport i rozrywkê, zabiegi pielêg-
nacyjne, spo¿ywanie posi³ków, zakup leków oraz paliwa do samochodu. Ponad
4,7% osób deklaruje bezpoœredni powrót do domu po pracy i realizacji innych
wa¿nych zajêæ. Czas w drodze z pracy, szko³y, uczelni i innych miejsc do domu
wykorzystywany jest wiêc przede wszystkim na zakupy oraz za³atwianie
spraw organizacyjnych, administracyjnych i finansowych, zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem rodziny i gospodarstwa domowego.

Pora powrotu do domu

Pora powrotu do domu, podobnie jak jego opuszczenia, zale¿na jest od czasu
zakoñczenia pracy i nauki oraz od spraw, które nale¿y za³atwiæ przed powro-
tem do domu. Jak wyjœcia z domu, tak i powroty, rozk³adaj¹ siê w zasadzie na
ca³¹ dobê, ze zdecydowan¹ przewag¹ godzin popo³udniowych. Pora powrotów
jest tak¿e zale¿na od: dnia tygodnia, p³ci, wieku, statusu spo³eczno-zawodowe-
go, zainteresowañ i preferowanych form spêdzania czasu wolnego. Na te ostat-
nie sprawy jest w³aœnie czas po zakoñczeniu pracy w dni robocze i w dni wolne
od pracy (choæ nie wszystkie dni wolne ustawowo dla ka¿dego mieszkañca
miasta s¹ rzeczywiœcie dniami wolnymi). Pewne prace mo¿na wykonaæ, a zain-
teresowania rozwijaæ tak¿e w domu, po powrocie, lub wychodz¹c ponownie
z domu.

Osoby, które wracaj¹ do domów w godzinach 0.00–5.00, s¹ to, w dni po-
wszednie, przede wszystkim osoby pracuj¹ce do póŸnych godzin nocnych
(wczesnych porannych), do których w soboty, a w mniejszym stopniu w nie-
dziele i œwiêta do³¹czaj¹ osoby bior¹ce udzia³ w koñcz¹cych siê nad ranem
imprezach rozrywkowych i spotkaniach towarzyskich (dyskoteki, koncerty,
puby, kluby, prywatki itp.). W dni robocze o tej porze wraca jedynie 0,1% osób
ankietowanych, natomiast w soboty 6,8%, a w niedziele i œwiêta – 2,1%. Jest to
przede wszystkim pora powrotu osób najm³odszych (Parysek, Mierzejewska
2013). Do godziny 12.00 (licz¹c od pó³nocy) w domu jest w dni robocze 3,5%
mieszkañców, do godziny 15.00 – 23,2%, a do godziny 18.00 – 79,5% mieszkañ-
ców miasta. Najwiêcej osób wraca do domu miêdzy 15.00 a 18.00. W dni robo-
cze jest to pora powrotu 56,3% ludnoœci miasta ogó³em. Drug¹ por¹ najczêst-
szych powrotów s¹ godziny 18.00–21.00. O tej porze do domów wraca 17,8%
mieszkañców miasta (tabela 3).
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Tabela 3

Pora powrotu do domu (narastaj¹co – % ogó³u)

Godziny
(do godziny)

Mieszkañcy ogó³em

dzieñ roboczy sobota niedziela/œwiêto

0.00–4.00 0,10 6,69 2,11
4.30 0,10 6,69 2,11
5.00 0,10 6,80 2,11
5.30 0,10 6,80 2,11
6.00 0,10 6,80 2,11
6.30 0,10 6,80 2,11
7.00 0,10 6,80 2,11
7.30 0,10 6,80 2,11
8.00 0,10 6,92 2,24
8.30 0,21 7,03 2,48
9.00 0,41 7,26 2,86
9.30 0,41 7,38 2,98

10.00 1,03 8,88 4,10
10.30 1,13 9,57 4,35
11.00 1,95 11,65 6,46
11.30 2,06 11,99 8,07
12.00 3,60 17,41 17,64
12.30 4,21 18,45 20,62
13.00 7,61 24,91 29,44
13.30 8,63 26,99 31,55
14.00 12,44 36,67 39,75
14.30 14,18 38,75 41,74
15.00 23,64 47,52 49,81
15.30 27,65 49,59 50,31
16.00 42,55 58,24 57,39
16.30 49,02 59,28 57,76
17.00 63,62 66,43 63,60
17.30 68,04 67,70 64,10
18.00 79,86 76,24 73,54
18.30 82,63 77,27 74,16
19.00 88,59 80,50 78,63
19.30 89,93 81,08 79,88
20.00 94,76 87,42 89,32
20.30 95,17 87,89 89,94
21.00 97,33 90,54 94,04
21.30 97,74 91,23 94,29
22.00 98,77 94,34 97,52
22.30 98,77 94,58 97,64
23.00 99,69 99,54 100,00
23.30 100,00 100,00 100,00

�ród³o: Jak w tabeli 1.
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Analizuj¹c czas powrotu do domu, nale¿y mieæ na wzglêdzie ten fakt, ¿e
w dni wolne od pracy czynnikiem determinuj¹cym porê powrotu do domu nie
jest czas pracy (w mniejszym stopniu nauki), a potrzeby i sprawy, jakie nale¿y
za³atwiæ, przyjmowane formy spêdzania czasu wolnego, a tak¿e godziny otwar-
cia placówek handlowo-us³ugowych oraz pory odbywania siê imprez kultural-
nych i rozrywkowych. Nie bez znaczenia w tym wzglêdzie jest tak¿e potrzeba
niedzielnego wypoczynku przed zbli¿aj¹cym siê tygodniem pracy. Powrót do
domu zamyka w³aœciwie cykl dziennej mobilnoœci mieszkañców, choæ nie aktyw-
noœci (Parysek, Mierzejewska 2013).

Czynnoœci wykonywane przed udaniem siê na spoczynek

Czas, jaki mija od powrotu do domu do udania siê na spoczynek, jest ponow-
nie czasem wykonywania prac domowych, kontynuowania zainteresowañ, wy-
poczynku w ró¿nych formach, rozrywki i innych jeszcze zajêæ. Limit tego czasu
jest znacznie wiêkszy ni¿ przed opuszczeniem domu, a struktura jego przezna-
czenia znacznie bardziej bogata. Wszystko to jest zale¿ne od wielokrotnie wy-
mienianych czynników, takich jak rodzaj dnia, p³eæ, wiek, stan cywilny, sytua-
cja rodzinna, status spo³eczno-zawodowy, sytuacja materialna, zainteresowania
itp. Czas ten spêdzany jest b¹dŸ to w domu, b¹dŸ poza domem i jest wyznacza-
ny generalnie porami zakoñczenia pracy czy nauki oraz udania siê na spoczy-
nek. Podczas gdy ta pierwsza pora jest w zasadzie niezale¿na od konkretnej
osoby, ta druga jest konsekwencj¹ œwiadomego wyboru (w mniejszym stopniu
stanu zdrowia i kondycji fizycznej). O porze ukoñczenia pracy decyduje przede
wszystkim pracodawca, a nauki – rozk³ad zajêæ, natomiast o udaniu siê na spo-
czynek decydujemy przede wszystkim sami. Czas po pracy i zakoñczeniu zajêæ
szkolnych jest w zasadzie czasem wolnym, którym mo¿na doœæ swobodnie dys-
ponowaæ, jakkolwiek s¹ pewne czynnoœci, które bezwzglêdnie nale¿y wykonaæ
po powrocie do domu a przed udaniem siê na spoczynek.

Do czynnoœci koniecznych, zwi¹zanych z funkcjonowaniem gospodarstwa
domowego, nale¿¹ przede wszystkim: dokonywanie zakupów, gotowanie i zmy-
wanie, sprz¹tanie mieszkania oraz pranie i prasowanie. Pewnym zobowi¹za-
niem wynikaj¹cym z funkcji rodzicielskich jest przede wszystkim pomoc dzie-
ciom w odrabianiu lekcji i dopilnowanie wykonania innych zadañ domowych,
zaœ z wiêzów rodzinnych – pomoc rodzinie, zw³aszcza rodzicom, dziadkom,
rodzeñstwu, przede wszystkim osobom starszym i chorym. S¹ wreszcie i inne
zobowi¹zania, podjête w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, wyni-
kaj¹ce z sytuacji materialnej, posiadanych kwalifikacji oraz chêci zdobycia wie-
dzy czy nabycia pewnych umiejêtnoœci. Chodzi tu przede wszystkim o wolon-
tariat, dzia³alnoœæ charytatywn¹, inne formy dzia³alnoœci spo³ecznej, o podejmo-
wanie dodatkowej pracy, naukê jêzyków obcych, naukê tañca, gry na instrumen-
tach itp. (Parysek, Mierzejewska 2013).
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Przedstawione poni¿ej formy spêdzania czasu wolnego dotycz¹ w³aœciwie
tego czasu, jaki pozostaje do dyspozycji po zakoñczeniu pracy i nauki, i w ró¿-
nym stopniu odnosz¹ siê do poszczególnych mieszkañców miasta. Zakupów
dokonuje 97,2% ogó³u mieszkañców miasta, w przygotowanie posi³ków i sprz¹-
tanie po nich (zmywanie) zaanga¿owanych jest 86,9% mieszkañców miasta, na-
tomiast w pranie i prasowanie – 72,9%. Dzieciom w odrabianiu lekcji i innych
pracach przygotowawczych do zajêæ szkolnych pomaga 34% ankietowanych
osób, natomiast rodzinie pomaga 66%. Wyj¹tkowo du¿o osób, 66%, deklaruje
w³¹czenie siê w dzia³alnoœæ o charakterze charytatywnym, a 13,6% w inn¹
dzia³alnoœæ spo³eczn¹ (choæ w ró¿nym wymiarze czasowym). Jêzyków obcych
uczy siê 28,2% osób badanych, tañczy 6,6% oraz gra na instrumentach 4,2%. Do-
datkow¹ pracê podejmuje 24,3% mieszkañców miasta, a inne od wymienionych
zajêcia wykonuje 7,5% badanych. Oczywiœcie na wykonywanie tych czynnoœci
przeznacza siê ró¿ny wymiar czasu wolnego.

Poza wymienionymi czynnoœciami, które nazwano koniecznymi lub wyni-
kaj¹cymi ze zobowi¹zañ, czas wolny po pracy i nauce, a tak¿e w dni wolne od
pracy wykorzystywany jest na inne, mniej zobowi¹zuj¹ce i bardziej relaksuj¹ce
zajêcia. S¹ to przede wszystkim: czytanie prasy i ksi¹¿ek, ogl¹danie telewizji
i filmów, s³uchanie radia, spacery, praca w ogródku, uprawianie sportu, wyko-
nywanie tzw. robótek rêcznych, uczestniczenie w imprezach rozrywkowych
i towarzyskich (dyskoteka, pub, bar, kawiarnia itp.), dzia³alnoœæ artystyczna
oraz dzia³alnoœæ hobbystyczna (Parysek, Mierzejewska 2013).

Dla zdrowia i kondycji fizycznej wa¿ne s¹ spacery, z których korzysta
w ogóle mniej ni¿ 80% badanych (79,1%). Dla 19% mieszkañców miasta wymiar
tygodniowy spaceru wynosi 1 godzinê, dla 13,8% 2 godziny, a dla 7,2%
3 godziny i nie s¹ to wymiary znacz¹ce. Jedynie 2,9% osób deklaruje tygodnio-
wy wymiar czasu spacerów przekraczaj¹cy 15 godzin, co oznacza codzienny
2-godzinny spacer w czasie wolnym. Jeszcze mniej osób – 51,5% – uprawia
sport, najczêœciej w wymiarze 2 godzin – 11,6%, 1 godziny – 9,1% lub 3 godzin
tygodniowo. Jedynie 1,4% osób uprawianie sportu zabiera wiêcej ni¿ 15 godzin
tygodniowo. Pewn¹, korzystn¹ dla zdrowia form¹ rekreacji na œwie¿ym
powietrzu jest praca w ogródku. Trzeba jednak mieæ albo w³asny ogródek, albo
dostêp do ogródka kogoœ z cz³onków rodziny lub znajomych. Co wiêcej, jest to
forma spêdzania czasu na wolnym powietrzu jedynie w „sezonie ogródko-
wym”, tj. gdzieœ od po³owy kwietnia do po³owy paŸdziernika. Pracê w ogród-
ku w ogóle deklaruje ponad 21% ankietowanych. Stosunkowo du¿o osób,
bowiem ponad 36,6% mieszkañców miasta, czas wolny spêdza w dyskotekach,
pubach, barach, kawiarniach i podobnych miejscach rozrywki. Bierny odpoczy-
nek deklaruje natomiast 77% ogó³u mieszkañców miasta. Struktura przeznacze-
nia czasu po zakoñczeniu pracy i nauki i wymiar tego czasu nie s¹ optymistycz-
ne, bior¹c pod uwagê z jednej strony koniecznoœæ aktywnego odpoczynku,
a z drugiej strony sensowne wykorzystanie czasu na regeneracjê zu¿ytych si³
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i odpoczynek psychiczny. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e zdecydowa-
nie dominuje bierna forma spêdzania czasu po pracy (i nauce), jak¹ jest
ogl¹danie telewizji, s³uchanie radia czy bezczynny odpoczynek. Nie cieszy siê
wiêkszym zainteresowaniem czytelnictwo ksi¹¿ek i prasy. Stanowczo zbyt
ma³o czasu poœwiêca siê na korzystny dla zdrowia odpoczynek czynny, choæby
taki jak spacery, na co pozwoliæ sobie mo¿e niemal ka¿dy, czy uprawianie
sportu. Spêdzanie zaœ wielu godzin w oparach nikotyny i alkoholu w dyskote-
kach, pubach, barach itp. mo¿e pozwala zapomnieæ o bie¿¹cych sprawach
i w jakiœ sposób siê zrelaksowaæ, jednak nie sprzyja to zapewne zdrowiu.
Oczywiœcie s¹ jeszcze inne formy spêdzania czasu wolnego i wiele z nich
wi¹zaæ nale¿y z dniami wolnymi od pracy. Jest jasne, ¿e czêstotliwoœæ korzysta-
nia z poszczególnych form spêdzania czasu wolnego jest ró¿na i obejmuje
zarówno formy, z których korzysta siê codziennie, jak i te, które wybiera siê
sporadycznie. Codziennie najczêœciej dokonuje siê zakupów artyku³ów spo¿yw-
czych (31,6% mieszkañców), podtrzymuje kontakty rodzinne i towarzyskie
(25,6%), chodzi na spacery (18,5%) oraz kultywuje siê dzia³alnoœæ hobbystyczn¹
(10,4%). Te same czynnoœci s¹ tak¿e przez najwiêkszy odsetek mieszkañców
miasta wykonywane kilka razy w tygodniu. Raz w tygodniu mieszkañcy
Poznania chodz¹ do koœcio³a, dokonuj¹ wiêkszych zakupów oraz maj¹ kontak-
ty z rodzin¹ i przyjació³mi. Oczywiœcie jest wiele takich zajêæ, imprez i innych
form spêdzania czasu wolnego, z których z ró¿nych powodów nie korzystaj¹
zbyt czêsto i bardziej powszechnie mieszkañcy miasta. S¹ to przede wszystkim:
imprezy tzw. wysokiej kultury (opera, filharmonia, koncerty, wystawy), upra-
wianie sportu, treningi i imprezy sportowe oraz konsumpcja w zak³adach
gastronomicznych i m³odzie¿owe imprezy rozrywkowe. Najwiêkszy odsetek
mieszkañców w czasie wolnym dokonuje zakupów, utrzymuje kontakty ro-
dzinne i towarzyskie, chodzi na spacery, do koœcio³a, do kina, kawiarni, wyje¿-
d¿a poza miasto oraz jeŸdzi na rowerze.

Pora udawania siê na spoczynek

Pora udawania siê na spoczynek w dzieñ roboczy mieœci siê w zasadzie
w przedziale godzin 21.00–3.30. Wczeœniej lub póŸniej k³adzie siê spaæ jedynie
1% badanej populacji. Najwiêcej osób udaje siê na spoczynek o godzinie 23.00 –
24,8%, o pó³nocy – 21,4% oraz o godzinie 22.00 – 14,6%. Do godziny 22.00 swoj¹
aktywnoœæ dzienn¹ koñczy 18,3% poznaniaków, do godziny 23.00 – 52,6%, a do
pó³nocy 83,8%. Najczêstsz¹ por¹ udawania siê na spoczynek w dni robocze jest
dla 24,8% mieszkañców miasta godzina 23.00, dla 21,4% mieszkañców pó³noc
oraz dla 14,6% godzina 22.00 (tabela 4; rysunki 1 i 2). Zdecydowanie póŸniej
koñcz¹ mieszkañcy miasta swoj¹ aktywnoœæ w soboty. Do godziny 22.00 udaje
siê na spoczynek 10,4% mieszkañców, do godziny 23.00 – 37,0%, a do pó³nocy
66,7% poznaniaków. Najwiêcej osób k³adzie siê spaæ w soboty o godzinie 23.00
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– 22,1%, a nastêpnie o pó³nocy 21,7% oraz o godzinie 1.00 (ju¿ w niedzielê) –
13,2%. O godzinie 3.30 i póŸniej k³adzie siê spaæ 3,3% mieszkañców miasta. Sy-
tuacja niedzielna jest bardziej podobna do tej z dnia roboczego niŸli do sobot-
niej. Do godziny 22.00 dzienn¹ aktywnoœæ koñczy 15,9%, do godziny 23.00 –
50,5%, a do pó³nocy ju¿ 78,8% mieszkañców miasta. Najwiêcej osób k³adzie siê
spaæ w niedzielê o godzinie 23.00 – 27,7%, o pó³nocy – 20,4%, a nastêpnie
o godzinie 1.00 – 10,2% (tabela 4).

Tabela 4

Pora udawania siê na spoczynek (narastaj¹co – w % ogó³u)

Godzina
(do godziny)

Mieszkañcy ogó³em

dzieñ roboczy sobota niedziela/œwiêto

przed 20.00 0,00 1,00 1,00
20.00 0,10 1,10 1,10
20.15 0,20 1,20 1,20
20.30 0,30 1,30 1,30
20.45 0,40 1,40 1,40
21.00 2,60 2,50 3,00
21.15 2,60 2,50 3,00
21.30 3,90 3,50 4,40
21.45 4,10 3,70 4,50
22.00 18,70 11,80 17,30
22.15 19,00 12,10 17,60
22.30 27,50 16,00 24,20
22.45 28,20 16,30 24,50
23.00 53,00 38,40 52,20
23.15 53,80 38,70 52,90
23.30 61,80 46,00 59,30
23.45 62,80 46,40 60,10
0.00 84,20 68,10 80,60
0.15 84,50 68,40 81,20
0.30 88,10 72,10 84,10
0.45 88,10 72,40 84,30
1.00 94,40 85,60 94,50
1.15 94,70 85,70 94,80
1.30 95,80 88,10 95,70
1.45 95,80 88,10 95,80
2.00 98,80 94,60 99,10
2.15 98,80 94,60 99,20
2.30 98,80 95,00 99,30
2.45 98,80 95,40 99,40
3.00 99,30 98,50 100,00
3.15 99,30 98,50 100,00
3.30 99,40 99,00 100,00
3.45 99,50 99,10 100,00
4.00 99,60 100,00 100,00

�ród³o: Jak w tabeli 1.
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Jak na to wskazuj¹ wyniki przeprowadzonych badañ, pora udania siê na
spoczynek jest wyraŸnie zale¿na od wieku. Im osoby s¹ starsze, tym wczeœniej
koñczy siê ich aktywnoœæ dzienna. Decyduje o tym nie tylko ich s³absza kondy-
cja, ale tak¿e nie zawsze dobry stan zdrowia. Aktywnoœæ dzienna najszybciej
koñczy siê w niedzielê, o czym przes¹dza perspektywa poniedzia³kowej pracy
i nauki. Stosunkowo póŸny koniec aktywnoœci w soboty jest rezultatem wspo-
mnianej ju¿ weekendowej aktywnoœci towarzysko-rozrywkowej, w czym gus-
tuj¹ zw³aszcza osoby m³ode (Parysek, Mierzejewska 2013).

Dynamika udawania siê na spoczynek w poszczególne dni tygodnia jest bar-
dziej podobna ni¿ mia³o to miejsce w przypadku rozpoczynania dziennej akty-
wnoœci. Na porê wstawania oraz udawania siê na spoczynek wp³ywa wiele ró¿-
nego rodzaju czynników, zaœ czynnikiem decyduj¹cym jest fizjologia organizmu,
zw³aszcza konieczny wymiar snu. Pora udania siê na spoczynek ma oczywiœcie
zwi¹zek z por¹ wstawania, która z kolei jest zale¿na od struktury czasowej
dziennej aktywnoœci, a konkretnie od obowi¹zków, jakie w ci¹gu dnia nale¿y
wype³niæ (nauka, praca, zakupy, opieka nad dzieæmi itp.). Nie bez wp³ywu na
porê udania siê na spoczynek s¹ tak¿e zainteresowania, upodobania oraz prio-
rytetowe formy spêdzania czasu wolnego. Oczywiœcie w dni wolne od pracy
pewne obowi¹zki nie istniej¹ (praca, tak¿e nauka, odprowadzanie dzieci do
przedszkoli i szkó³ itp.), co pozwala na bardziej swobodne potraktowanie czasu
aktywnoœci dziennej (dobowej). PóŸniejsza pora udawania siê na spoczynek
w nocy z soboty na niedzielê (w tabelach sobota) jest zaœ wynikiem podejmo-
wania w³aœnie w sobotê niecodziennych aktywnoœci, takich jak uczestnictwo
w imprezach rozrywkowych (imprezy, kluby, dyskoteki itp.), kulturalnych (te-
atr, koncerty, kino), w ¿yciu towarzyskim (okolicznoœciowe spotkania rodzinne

28 Jerzy J. Parysek

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100[%]

2
0

.0
0

2
0

.3
0

2
1

.0
0

2
1

.3
0

2
2

.0
0

2
2

.3
0

2
3

.0
0

2
3

.3
0

0
.0

0

0
.3

0

1
.0

0

1
.3

0

2
.0

0

2
.3

0

3
.0

0

3
.3

0

4
.0

0

Godzina

dzieñ roboczy

sobota

niedziela i œwiêto

Rys. 2. Pora udawania siê na spoczynek mieszkañców Poznania
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i towarzyskie, wyjœcia do restauracji, kawiarni) itp. S¹ tak¿e takie osoby, które
w dni wolne od pracy czêœæ czasu, tak¿e w póŸniejszych godzinach wieczor-
nych, poœwiêcaj¹ na ogl¹danie telewizji, s³uchanie muzyki, naukê, czytanie
ksi¹¿ek. Wiele osób, zw³aszcza kobiet, wolny od pracy czas poœwiêca na domo-
we prace porz¹dkowe (sprz¹tanie, pranie, prasowanie itp.). W niedziele i œwiêta
sytuacja w zasadzie powraca do tygodniowej normy. Osoby udaj¹ce siê na spo-
czynek maj¹ bowiem przed sob¹ perspektywê poniedzia³kowej pracy wzglêd-
nie nauki, co jest powodem wczeœniejszego zakoñczenia dziennej aktywnoœci.

Sen

Jak to ju¿ napisano, sen jest niezbêdny do ¿ycia i prawid³owego przebiegu
procesów ¿yciowych. Ju¿ jedna nieprzespana noc obni¿a sprawnoœæ fizyczn¹
oraz psychiczn¹ cz³owieka. Objawami niewyspania s¹ miêdzy innymi: znu¿e-
nie, os³abienie, utrudnienie skupienia uwagi, obni¿ony poziom koncentracji,
spowolnienie reakcji, zmniejszenie zdolnoœci sprawnego myœlenia, podejmowa-
nie nieodpowiedzialnych i ryzykownych decyzji, nastrój przygnêbienia itp.
Z tych te¿ wzglêdów d³ugoœæ snu oraz warunki, w jakich siê odbywa, maj¹ isto-
tne znaczenie dla aktywnoœci cz³owieka i jej efektów (Sadowski, Chmurzyñski
1989, Borbely 1990, Rybakowski, Pu¿yñski, Wciórka 2010). S¹ ró¿ne punkty wi-
dzenia na temat potrzebnej czy niezbêdnej d³ugoœci snu. Za wystarczaj¹cy
okres snu uwa¿a siê jego trwanie od 6 do 9 godzin. Wydaje siê jednak, ¿e obok
czasu trwania snu du¿e znaczenie odgrywa struktura snu (sen wolnofalowy
i paradoksalny) oraz jego g³êbokoœæ (Sadowski, Chmurzyñski 1989, Borbely
1990).

Wprawdzie 4% mieszkañców Poznania deklaruje w dni robocze sen w wy-
miarze 5 godzin i mniej, jest to jednak ma³o prawdopodobne, chyba ¿e niedo-
bór snu uzupe³nia drzemka w ci¹gu dnia. Bior¹c jednak pod uwagê uzyskane
wyniki badañ ankietowych, przyj¹æ nale¿y, ¿e dla 93,5% mieszkañców miasta
czas snu zamyka siê w granicach od 5 do 9 godzin. Oznacza to tak¿e, ¿e 6,5%
ogólnej populacji œpi d³u¿ej ni¿ 9 godzin. Najwiêksza liczba mieszkañców œpi
7 godzin – 25,0%, a nastêpnie 9 godzin – 24,5% i 6 godzin – 12,5%. Znacznie
d³u¿ej œpi¹ poznaniacy w soboty, a zw³aszcza w niedziele. W soboty nikt nie
deklarowa³ snu krótszego niŸli 4,5 godziny, a w niedziele krótszego ni¿ 5 go-
dzin. W soboty od 4,5 godziny do 9 godzin œpi 73,3% mieszkañców miasta,
a w niedziele 67,3%. Oznacza to, ¿e w soboty 26,3% mieszkañców, a w niedziele
32,7% mieszkañców œpi d³u¿ej ni¿ 9 godzin. Jak siê wydaje, jest to przede wszyst-
kim odsypianie nocnych aktywnoœci weekendowych oraz korzystanie z dobro-
dziejstwa dni wolnych od pracy. W soboty 26,6% mieszkañców miasta œpi 8 go-
dzin, 26,3% wiêcej ni¿ 9 godzin, 20,6% – 9 godzin, a 10% – 7 godzin. W niedziele
natomiast 32,7% wiêcej ni¿ 9 godzin, 26,2% – 8 godzin, a 21,2% – 9 godzin. Na
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sen 8-godzinny i d³u¿szy pozwala sobie w dzieñ roboczy 44,4% mieszkañców
miasta, w soboty – 78,8%, a w niedzielê a¿ 84,5%. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e nie
zawsze wskazywany czas musi byæ snem w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Czê-
sto w grê wchodzi czuwanie (w ³ó¿ku po przebudzeniu siê).

Dobowy bilans czasu aktywnoœci

Pewnym podsumowaniem aktywnoœci dobowej mieszkañców mo¿e byæ bi-
lans czasowy, uwzglêdniaj¹cy wybrane, jak siê wydaje, zasadnicze formy akty-
wnoœci mieszkañców miasta oraz sen. Bilans uwzglêdnia aktywnoœæ dobow¹
ponad tysi¹ca mieszkañców miasta, którzy w poszczególnych godzinach wyko-
nuj¹ okreœlone czynnoœci, stosownie do p³ci, wieku, stanu cywilnego, statusu
rodzinnego, form aktywnoœci zawodowej, zamo¿noœci, powinnoœci, zobowi¹-
zañ, deklaracji, zainteresowañ itp. Bilans ten uwzglêdnia tak¿e czas, jaki jest
wynikiem oddzielenia od siebie miejsc zamieszkania i miejsc realizacji celów,
zw³aszcza pracy i nauki, oraz sposobów pokonywania odleg³oœci. Jest rzecz¹
zrozumia³¹, ¿e dobowy bilans czasu aktywnoœci bêdzie wygl¹daæ inaczej
w dniach roboczych, a inaczej w soboty i niedziele.

Koniecznoœæ wykonywania pracy, która jest Ÿród³em dochodów ludnoœci,
oraz obowi¹zek szkolny i chêæ zdobywania wiedzy sprawiaj¹, ¿e praca i nauka
zajmuj¹ stosunkowo wiele godzin w dobowym bilansie. Praca oraz nauka szkol-
na i akademicka odbywaj¹ siê przede wszystkim w dni robocze. Jest jednak
wiele takich dziedzin ¿ycia spo³ecznego, których funkcjonowanie wymaga tak-
¿e podejmowania pracy w dni wolne. Po 1989 r. obowi¹zek pracy w soboty
i w niedziele oraz œwiêta nie dotyczy tylko s³u¿b publicznych i zak³adów pra-
cuj¹cych w tzw. ruchu ci¹g³ym, ale tak¿e rozci¹gniêty zosta³ na inne sfery
dzia³alnoœci gospodarczej, zw³aszcza handel, budownictwo, przemys³, trans-
port, niekiedy wbrew zapisom kodeksu pracy. Jak mo¿na czêsto wyczytaæ
w prasie lub us³yszeæ w mediach, Polacy s¹ nacj¹, która nale¿y do najd³u¿ej
pracuj¹cych w wymiarze tygodniowym czy miesiêcznym, a podawane przez
pracodawców i korporacje pracodawców, a tak¿e przedstawicieli w³adz przy-
czyny tego stanu rzeczy s¹ œmieszne i nie do przyjêcia (zmniejszanie PKB,
wzrost stopy bezrobocia, wzrost cen towarów i us³ug, pogorszenie sytuacji ma-
terialnej spo³eczeñstwa, pogorszenie warunków obs³ugi ludnoœci itp.) i przypo-
minaj¹ uzasadnienia koniecznoœci funkcjonowania sklepów „24-godzinnych”,
których przedmiotem obrotu, zw³aszcza w godzinach wieczornych i nocnych,
jest niemal wy³¹cznie alkohol. Gdzieœ na drugi plan schodz¹ warunki pracy, ¿y-
cie rodzinne, potrzeba odpoczynku, uczestnictwo w ¿yciu kulturalnym, sporto-
wym itp. Mimo tych niekorzystnych zmian w wymiarze czasu pracy ponad
35% mieszkañców Poznania pracuje w dni robocze (a tak¿e pobiera naukê)
w wymiarze 8 godzin. Ponad 10,3% pracuje 6 godzin dziennie, 4,9% – 9 godzin
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a 4,6% – 10 godzin. Ponad 3,8% mieszkañców miasta pracuje (i uczy siê) ponad
10 godzin, a ponad 18,3% nie pracuje i nie uczy siê. Praca (i nauka) sobotnia s¹
udzia³em 29,2% mieszkañców miasta. W niedzielê pracuje (i uczy siê) 13,4% po-
znaniaków.

Z przeprowadzonych badañ dotycz¹cych czasu pracy i nauki, których wyni-
ki nie zosta³y omówione w tej pracy, wynika, ¿e: 1. aktywnoœæ zawodowa miesz-
kañców wzrasta wraz z wiekiem, aby po osi¹gniêciu wieku emerytalnego zde-
cydowanie os³abn¹æ; 2. stosunkowo du¿a „aktywnoœæ” osób w m³odym wieku
(do 25 lat) dotyczy jednak przede wszystkim nauki w szko³ach licealnych i stu-
diów wy¿szych; 3. aktywnoœæ zawodowa kobiet i mê¿czyzn mierzona czasem
pracy jest generalnie podobna, choæ w d³u¿szym wymiarze czasu pracy pracuje
relatywnie wiêcej kobiet ni¿ mê¿czyzn, jakkolwiek w wymiarze czasu d³u¿-
szym ni¿ 10 godzin pracuje jednak wiêkszy odsetek mê¿czyzn; 4. mimo nadal
obowi¹zuj¹cego 8-godzinnego czasu pracy stosunkowo du¿y odsetek mieszkañ-
ców miasta pracuje d³u¿ej ni¿ 8 godzin, nie zawsze z w³asnego wyboru; 5. dni
ustawowo wolne od pracy nie s¹ rzeczywiœcie wolne dla ka¿dego. Pewien od-
setek najm³odszych osób podejmuje w te dni naukê, jednak s¹ i takie, które po-
dejmuj¹ pracê. Pracuj¹ tak¿e osoby starsze, jednak odsetek pracuj¹cych w sobo-
ty i niedziele zmniejsza siê wraz z wiekiem. Oczywiœcie w niedziele i œwiêta
pracuje znacznie mniej osób ni¿ w soboty. Pracy w dni wolne generalnie nie po-
dejmuj¹ osoby najstarsze (ponad 65 lat). Powa¿ne czasowe obci¹¿enie mieszkañ-
ców miasta prac¹ i praca w dni ustawowo wolne (od pracy) maj¹ wiele przy-
czyn. Pierwsz¹ jest niew¹tpliwie troska o zapewnienie mo¿liwie najlepszej sy-
tuacji materialnej rodzinie czy sobie. Inn¹ jest obowi¹zek pracy w d³u¿szym
wymiarze czasu pracy w dni robocze i pracy w dni wolne od pracy, propono-
wany lub wrêcz narzucany przez pracodawcê, wzglêdnie dobrowolne podej-
mowanie takiej pracy w godzinach ponadwymiarowych. Praca w dni wolne od
pracy wynika tak¿e z koniecznoœci zapewnienia funkcjonalnoœci placówkom
s³u¿b komunalnych oraz utrzymania w ruchu ci¹g³ym funkcjonowania niektó-
rych zak³adów produkcyjnych oraz z 7-dniowego i ca³odziennego rozk³adu
czasu pracy ustalanego przede wszystkim przez wielkopowierzchniowe obiek-
ty handlowe oraz sklepy „24-godzinne”. Ten ostatni system pracy powinien byæ
bezwzglêdnie przez w³adze pañstwowe i lokalne ograniczany, jednak z uwagi
na „polityczny charakter” jest to problem nie do rozwi¹zania. S¹ jednak i takie
osoby, które w ramach prowadzonej w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej (rze-
mios³o, us³ugi budowlano-remontowe, ogrodnictwo, transport itp.) pracuj¹
w nienormowanym czasie pracy, w tym tak¿e w dni wolne (Parysek, Mierze-
jewska 2013).

Oddalenie od siebie miejsc zamieszkania i miejsc pracy i nauki (tak¿e realiza-
cji innych celów) sprawia, ¿e stosunkowo du¿o czasu nale¿y przeznaczyæ na
dojœcia i dojazdy. S¹ oczywiœcie takie osoby, które nie przemieszczaj¹ siê
w zwi¹zku z prac¹ czy nauk¹, jednak nie jest to odsetek du¿y i obejmuje osoby
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niepracuj¹ce lub wykonuj¹ce pracê w miejscu zamieszkania. W dzieñ roboczy
37,1% mieszkañców na dotarcie do miejsca pracy i nauki i powrót do domu po-
trzebuje 1 godziny, 21,6% potrzebuje 2 godzin, a 18,3% pó³ godziny. Zatem nie-
mal 56% mieszkañców miasta na dotarcie do miejsca pracy i nauki oraz na po-
wrót potrzebuje co najmniej do godziny czasu, a 86,6% – do 2 godzin. Oznacza
to, ¿e 13,4% mieszkañców miasta na dojazdy i powroty potrzebuje wiêcej ni¿
2 godzin i jest to znaczna strata czasu, jaki ma siê do dyspozycji. Zupe³nie ina-
czej kszta³tuje siê czas przemieszczeñ w soboty oraz w niedziele i œwiêta, ale
przemieszczenia te w ma³ym stopniu dotycz¹ pracy i nauki, a w wiêkszym rea-
lizacji innych celów.

Wa¿nym sk³adnikiem bilansu dobowego czasu mieszkañców miasta jest czas
przeznaczony na zakupy. Bez wzglêdu na dzieñ jest to przede wszystkim wy-
miar co najmniej 1 godziny dziennie. S¹ jednak i takie osoby, które nie doko-
nuj¹ zakupów, co jest przede wszystkim efektem ich sytuacji rodzinnej. Po pro-
stu zakupów dokonuj¹ inni cz³onkowie rodziny lub domownicy. W dzieñ
roboczy zakupów nie dokonuje 8,2% mieszkañców miasta. Generalnie 5-dnio-
wy tydzieñ pracy i nauki oraz rozszerzenie dzia³alnoœci handlowej na soboty
i niedziele, a tak¿e upowszechnianie siê handlu w obiektach wielkopowierzch-
niowych i dyskontach sprawia, ¿e w te dni tak¿e dokonywane s¹ zakupy, i to
wiêksze. W soboty czyni to 83,6%, natomiast w niedziele 43,6% ogó³u mieszka-
ñców miasta. Mimo tych przemian dla wiêkszoœci osób dominuj¹cym dniem
zakupów jest jednak dzieñ powszedni, na co nie bez wp³ywu pozostaje czêsta,
a dla niektórych osób niemal codzienna koniecznoœæ dokonywania zakupów ar-
tyku³ów spo¿ywczych. Co do czasu przeznaczonego na zakupy to jest on d³u¿-
szy w soboty i niedziele ni¿ w dni robocze.

Zajmowanie i u¿ytkowanie mieszkania oraz prowadzenie gospodarstwa do-
mowego czy funkcjonowanie w takim gospodarstwie wymaga poœwiêcenia pe-
wnego limitu czasu na wykonywanie prac domowych, ró¿nego zreszt¹ charak-
teru. W grê wchodz¹ przede wszystkim: przygotowywanie posi³ków, zmywanie,
prace porz¹dkowe, pranie i prasowanie, wykonywanie drobnych robót napra-
wczych, wype³nianie formularzy wp³at pieniê¿nych itp. Takich prac nie wyko-
nuje jednak 6,9% mieszkañców miasta. Mimo wolnej od obowi¹zku pracy sobo-
ty w dni te prace domowe wykonuje znacznie mniej osób ni¿ w dni robocze.
Jeszcze mniej osób wykonuje prace domowe w niedziele. Im s¹ to osoby m³od-
sze, tym mniej wykonuj¹ takich prac w dni œwi¹teczne (Parysek, Mierzejewska
2013).

Mimo postêpuj¹cej sekularyzacji Polska jest ci¹gle krajem osób wierz¹cych
i praktykuj¹cych, choæ odsetek takich osób zmniejsza siê stopniowo (szybciej
w miastach, zw³aszcza du¿ych). Niemal 80% mieszkañców miasta nie odbywa
w dni robocze praktyk religijnych (79,5%). Nieco wiêcej osób chodzi do koœcio³a
w soboty, o czym decyduje charakter tego dnia jako wolnego od pracy, jednak
przede wszystkim uznania przez Koœció³ uczestnictwa w sobotniej wieczornej
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mszy œwiêtej jako wype³nienie obowi¹zku niedzielnego. W niedziele i œwiêta
w praktykach religijnych uczestniczy 61% mieszkañców miasta.

Jest jeszcze tzw. pozosta³y czas do dyspozycji, którego ankietowani nie przy-
pisali do ¿adnej z wyró¿nionych w badaniach ankietowych kategorii. Jest grupa
osób, która takim czasem nie dysponuje, lecz stanowi ona niewielki odsetek
mieszkañców miasta. Dla tej kategorii bilansu czasu charakterystyczny jest doœæ
znaczny jego wymiar, który, mówi¹c ogólnie, po spe³nieniu obowi¹zków pozo-
staje do dyspozycji. Dla 9,9% mieszkañców miasta w dni robocze jest to a¿ 6 go-
dzin, dla 9,8% – 4 godziny, dla 8,5% – 5 godzin, a dla 7,2% – 7 godzin. Warto
tak¿e nadmieniæ, ¿e 8,4% osób dysponuje czasem wolnym w wymiarze wiêk-
szym ni¿ 10 godzin i s¹ to, jak nale¿y s¹dziæ, przede wszystkim osoby niepra-
cuj¹ce.

Bior¹c pod uwagê modaln¹ czasu przeznaczonego na poszczególne czynno-
œci, uzyskaæ mo¿na ogóln¹ strukturê wykorzystania dobowego limitu czasu
przez mieszkañców Poznania. Najwiêcej czasu zabiera poznaniakom, co jest
oczywiste i zrozumia³e, praca i nauka – najczêœciej 8 godzin. Sen zabiera 7 go-
dzin, natomiast czas wolny, przeznaczony na higienê osobist¹, spo¿ywanie
posi³ków, prace domowe, zainteresowania, rozrywki, odpoczynek, opiekê nad
dzieæmi, naukê w domu itp. – 6 godzin. Na szeroko rozumiane zakupy prze-
znacza siê generalnie 1 godzinê dziennie, podobnie jak na dojœcia i dojazdy do
pracy. Daje to w sumie 23 godziny. Brakuj¹ca do 24 godzin godzina jest
prawdopodobnie wynikiem tego, ¿e w tym syntetycznym bilansie uwzglêdnio-
no modaln¹ dla poszczególnych kategorii wykorzystania czasu. Prawdopodob-
nie w rzeczywistoœci wiêcej czasu zabieraj¹ mobilnoœæ zwi¹zana z wype³nia-
niem codziennych obowi¹zków oraz codzienne zakupy.

Zakoñczenie

W niniejszym artykule przedstawiono dobow¹ aktywnoœæ mieszkañców Po-
znania, jednak nie wymiar przestrzenny, a czasowy analizy stanowi³ podstawê
odniesienia. W ten sposób uzyskano pewne spektrum wiedzy o funkcjonowa-
niu miasta okreœlonego w kategoriach aktywnoœci dobowej mieszkañców. Uzy-
skane wyniki maj¹, jak siê wydaje, du¿e znaczenie praktyczne, bowiem pozwa-
laj¹ lepiej dostosowaæ do aktywnoœci mieszkañców funkcjonowanie infrastruktu-
ry komunalnej oraz us³ug publicznych. S¹ oczywiœcie pewne regulacje prawne,
normy, standardy czy zwyczaje okreœlaj¹ce czasowy wymiar aktywnoœci, za-
równo odnoœnie do pocz¹tku i koñca poszczególnych aktywnoœci, jak i do cza-
su ich trwania, ale w zmieniaj¹cych siê warunkach poszerza siê sfera takich
aktywnoœci, które mo¿na w pewien sposób, indywidualnie regulowaæ w czasie
(jednak¿e w pewnych granicach). Z drugiej strony, nie najlepsza sytuacja mate-
rialna wielu osób lub chêæ uzyskania dodatkowych dochodów, a tak¿e d¹¿enie
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do podniesienia poziomu kwalifikacji sprawiaj¹, ¿e zajêcia obowi¹zkowe lub
wynikaj¹ce z innych zobowi¹zañ zabieraj¹ coraz wiêcej czasu. Oznacza to, ¿e
coraz mniejszy jest limit czasu wolnego, którym mo¿na dowolnie dysponowaæ,
zw³aszcza na takie zajêcia jak: kultura, sport i rekreacja, czytelnictwo ksi¹¿ek
i prasy, zajêcia hobbystyczne, rozrywka czy wypoczynek. Doba ma tylko 24 go-
dziny i w ramach tego limitu czasu zmieœciæ nale¿y wszystkie wchodz¹ce w ra-
chubê aktywnoœci, zarówno obowi¹zkowe i wynikaj¹ce ze zobowi¹zañ, jak
i dowolnie wybierane.
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DOBOWA AKTYWNOŒÆ MIESZKAÑCÓW POZNANIA

ABSTRAKT: Funkcjonowanie organizmów ¿ywych, w tym tak¿e istot ludzkich, cechuje siê rytmik¹
wyznaczan¹ przez rotacyjny ruch obrotowy Ziemi wokó³ w³asnej osi (rytmika dobowa), jak rów-
nie¿ ruch obiegowy wokó³ S³oñca (rytmika roczna). Rytmika okreœla pewien porz¹dek aktywnoœci
ludzkiej w trakcie doby oraz w trakcie roku. Szczególn¹ rolê odgrywa wyznaczana przez S³oñce ryt-
mika dzienna, kiedy to nastêpuj¹ po sobie kolejno pora spoczynku i czuwania (aktywnoœci). W po-
rze aktywnoœci ludzie organizuj¹ ró¿ne aspekty swojego ¿ycia rodzinnego i pracy zawodowej, ucz¹
siê, rozwijaj¹ zainteresowania, utrzymuj¹ kontakty miêdzyludzkie, relaksuj¹ siê itp. Czynnoœci, któ-
rym siê poœwiêcaj¹, wype³niaj¹ interwa³ czasowy pomiêdzy wstaniem z ³ó¿ka rano a po³o¿eniem
siê spaæ wieczorem. O ile ogólna struktura aktywnoœci mieszkañców miast jest z zasady podobna,
o tyle wystêpuj¹ tu pewne ró¿nice determinowane przez ich p³eæ, wiek, stan cywilny i rodzinny,
poziom wykszta³cenia, pory (zmiany) i specyfikê wykonywanej pracy, odleg³oœæ pomiêdzy miejs-
cem zamieszkania i pracy lub nauki, obowi¹zki, zainteresowania, sytuacjê materialn¹ itp. Aktyw-
noœæ ró¿ni siê tak¿e w dni robocze, soboty i niedziele, ró¿ne œwiêta czy dni urlopowe. Niniejszy ar-
tyku³ koncentruje siê na dobowej aktywnoœci mieszkañców Poznania. Kolejno omówione zosta³y:
pora wstawania, czynnoœci wykonywane przed opuszczeniem domu, pora opuszczenia domu, czas
dotarcia do pracy i szko³y, czynnoœci wykonywane po opuszczeniu domu a przed prac¹ i nauk¹,
czas pracy i nauki, czynnoœci wykonywane po pracy i nauce, powrót do domu, czynnoœci wykony-
wane przed pójœciem spaæ, czas spoczynku. Szczegó³ow¹ analizê zamyka syntetyczne dobowe pod-
sumowanie czasu „pomiêdzy dniem a spoczynkiem” (przy uwzglêdnieniu pory snu).

S£OWA KLUCZOWE: organizmy ¿ywe, czuwanie i spoczynek, aktywnoœæ ludzka, aktywnoœæ mie-
szkañców miasta (Poznania)
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