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wstęp

Światowe i polska literatura socjologiczna dotycząca kobiet 

Jest ogromna* «Viele książek poświecono procy zawodowej, procy za-

robkowej, łączeniu ról rodzinnych i, pracowniczych przez kobiety. 

Zainteresowania ich pracą Jest tak dawne, jak ta praca, a za-

tem odwieczna, opisy ich roli w życiu społecznym tak stare, j»k 

umiejętność przekazywania wiedzy na piśmie. Także socjologie 

kobiet ma Już swe tradycje.

Badając problem roli kobiet w klasie robotniczej pragnie»/ 

podkreślić ich udział w powstawaniu dóbr ekonomicznych, wpływ » 

często nieuświadamiany i niedoceniany na ideologię, politykę, hi-

storię narodu* Robotnice aą członkami klasy poprzez swoją prac«? 

i wpływ na rozwój i świadomość klasy przez' prokreację i wycho-

wanie.

Analizujęс problem wzrostu zatrudnienie w różnych działach 

gospodarki uspołecznionej poza rolnictwem w latach 1949-i956, w 

pierwszych latach industrializacji socjalistycznej oraz budo*y 

podstaw społeczeństwa aocjaliatycznego S. Widerszpil wskazywał 

na 3 źródła rekrutacji pracowników do powstającego przemysłu w 

Polsce. Pierwszym źródłem była ludność wiejska, drugim młodzier, 

absolwenci szkół zawodowych i wyzszych, natomiast "traecim wal-

nym źródłem rekrutacji nowych pracowników Jest zatrudnienia ko-

biet. W gospodarce uspołecznionej poza rolnictwem » okresie od 

1949 do i955 r. wzrosło ono o okoio 950 tys., osiągając * 1955 

r. 1912 tye. osób, to Jest o 33,3% ogółu zatrudnionych. Najwyż-

szy liczebnie wzrost zatrudnienia kobiet nastąpił w przemyśle, w 

urządzeniach eocjalnych i kulturalnych i w obrocie towarowy»"1.

Udział kobiet wśród ludno4ci czynnej zawodowa рога rolnic-

* 1 d ® Г s z p i l .  Skład polskiej klasy robotni-
czej, Warszawa 196b, a. 106.



twem w Poleca rósł w okreeie ostatnich pięćdzięslęciu let syste- 

•etycznie, by w roku 1980 osiągnąć wysokość 44,2% ogółu zatrud-

nionych.

Czynnikami dynamizującymi zatrudnienie kobiet w latech 1950- 

-1975 były«

1) duty popyt na siłę roboczą,

2) Mzroet poziomu wykształcenia i przygotowania zawodowego

kobiet,

3) wzrost poziomu kwalifikacji kobiet,

4) oddziaływanie ideologii socjalizmu w kwestii kobiecej,

5 ) planowania rodziny,

6) niekie zarobki ludności,

7 ) systematyczny wzrost cen na przedmioty trwałego użytku 

(mieszkanie, meble, wyposażenie gospodarstwa domowego, odzież).

Polityka zatrudnienia kobiet w Зб-leciu PRL. obok rozwiązań 

prawidłowych 1 planowych zależała 1 do dnia dzisiejszego zale-

ży od koniunktury gospodarczej n świacie i krajach, socjalisty-

cznych, od ukształtowania alą rynku pracy w różnych regionach 

gospodarczych, od powstawania nowych, atrakcyjniejezych pod 

wzglądem finansowym i technicznym działów goepoderki i zawodów do 

których przechodzą mężczyźni, pozostawiając mlejeca pracy die ko-

biet.

Harksowekl pogląd o związku bytu 1 świadomości, o loh wza-

jemnej zalezności i wzajemnym wpływie, etenowi podstawą dla na-

szych rozważań dotyczących świadomości klasowej kobiet - robotnic. 

Biorąc pod uwagę znaczenie metodologiczne teorii zależności świa-

domości i bytu chcemy wstąpnie zarysować problem uzależnienia 

świadomości kobiet od ich bytu społecznego. Uzasadniając tezą o 

opóźnieniu powstania świadomości klasowej u kobiet, należy zwró-

cić uwagę na to, jaką siłę w kiesie robotniczej one etenowią, jak 

wiele obowiązków społecznych podejmują.

Analizując rolą kobiet w klasie robotniczej trzeba zastano-

wić się nad specyfiką ich sytuacji społecznej i oaobietej. Prze-

de wszystkim należy podkreślić problem łączenia ról zawodowych i 

rodzinnych w wyższym, aniżeli ma to miejsce w przypadku męż-

czyzn, stopniu. Mężczyźni pomagają kobietoa w pracach domowych, 

w pełnieniu ról rodzicielskich, ale w większości sytuacji .nie 

przejmuję ich, pozostają one tradycyjnie rolami kobiecymi.

Robotnice, podobnie jak i inne kobiety, muezą pokonywać trud-



ności spowodowane brakami w zaopatrzeniu rynku, »uszą indywi-

dualnie wykonywać prace doeowe, która można byłoby zlecić usłu-

gom pod warunkiem, ze będą one dostępne i nie tak drogie Jak o- 

becnie. Tymczaeem to właśnie robotnice nierzadko dorabiają po 

prmcy zawodowej, pracują ponad siły, co w rezultacie prowadzi 

do przedwczesnego wyniszczenia i starzenia się organizmu, gdy* ob-

ciążone obowiązkami nie mają czaeu na regeneracją sił fizycznych

i peychicznych.

Kobiety pracują głównie w działach gospodarki narodowej, któ-

re ciągle jeszcze nie nadążają za nowoczesnością С bywa tak nawet 

w nowych zakładach). Są to działy gospodarki o małym nasyceniu 

techniką ułatwiającą pracą. Także kobiety pracujące w usługach 

nie mają kontaktu z techniką, praca ich ciągle jeszcze opiera 

sią przede wszystkim na wysiłku fizycznym. Praca fizyczna o- 

prócz togo, że bywa ciężka i odbywa sią często w niesprzyjają-

cych warunkach, coraz częściej nie sprawia satysfakcji współcze-

snemu człowiekowi, a przecież Jeet podstawą gospodarstwa domowego 

i usług.

Kobiety przytłoczone trudem codzienności traktują pracą jako 

tło spraw rodzinnych, domowych, opiekuńczych. Powoduje to, iż

o ile dl« mężczyzn praca zawodowa (zarobkowa) jest Г działalnością 

naJważniejezą, pierwszoplanową i jej podporządkowane są inne ro-

le społeczne, to kobiety - matki i żony realizują przede wszy-

stkim role rodzinne i do nich usiłują dostosować role zawodowe.

Istotnym problemea Jest łączonie pracy zawodowej z macierzyń-

stwem. z badań wśród włókniarek wynika, ie 67% z nich posiada 

dzieci ; w tym 1 dziecko - 21£, dwoje - 27%, troje dzieci - 12*, 

czworo - 7%. Macierzyństwo i praca w domu powoduje "obniżenie“ 

ambicji zawodowych kobiet, sytuacja zmusza Je do nieubiegania 

sią o awans, nieprzyjmowania stanowisk kierowniczych - etreso- 

twórczych, ponieważ stresów i tak nie brak w życiu kobiety.

Kobiety pracujące nie mają warunków, aby systematycznie uzu-

pełniać kwalifikacje zawodowe, co powoduje, że cofają się za-

równo pod względem wiedzy ogólnej, Jak i zawodowej. Na szcze-

gólną uwagę zasługuje Ich stosunek do postępu technicznego. Ko-

biety są konsumentami, a nie twórcami postępu technicznego. Nis-

ki ich udziel wśród racjonalizatorów i wynalazców charakteryzu-

je nie tylko robotnice, ale wdród nich jest szczególnie widocz-

ny. Kobiety rozumieją potrzebą podnoszenia kwelirikacii, az«p»î-'



nienie wiedzy, unowocześnienie produkcji, ale w tym nie ucze-

stniczą. Kobiety, o robotnic* w ezczególnoścl, tą mniej nowo-

czesno, co wynika z Ich sytuacji Życiowej. Zarysowane zaledwie 

i społeczna sytuacja omawianej grupy uzasadnia atwiardzenie, *e ro-

botnice stanowią część klasy robotniczej, znajdującą elą cząsto w 

trudnych warunkach bytowych, co nie pozoeteje bez wpływu na po-

ziom ich świadomości epołecznśj..

W tej aytuacjl w eposób niezamierzony mogą powstawać 1 być 

przez eocjallzacją powielane w omawianej grupie wśród dzieci ne-

gatywne poatewy polityczne 1 ideologiczne, dalekie od zełożśri i- 

dealnego 1 realnego ustroju eocjalietycznego. Powoduj* to w re-

zultacie opóźniania w procoal* przechodzeni* klasy robotniczej z 

"klasy w sobie* w "klasą dla eiebl*"« Robotnic* »tanowi« ponad 

trzecią cząść klasy robotniczej, * oddziałują, główni* jako żo-

ny 1 matki, na całą klasą.

Przystąpując do badań, sformułowałyśmy klik* hipotez roboczych

o różnym stopniu ogólności. Podstawowe założeni* dotyczy - ni-

skiej aktywności pracowniczej i wysokiej aktywności rodzinnej 

kobiet, co powoduje, ź* ni* *ą one aktywną (*1* t*kż* nie cał-

kiem bierną) cząśclą klasy robotniczej. Inna z hipotez dotyczy 

postaw wobec pracy. Kobiety aą w większości nosicielkami, * ze-

tem 1 przeksziclelkeml, rzeczowego lub ekonomicznego stosunku do 

pracy, do rzeczywiatoścl społecznej, do realnego socjalizmu.In-

na jeszcze hipoteza wskazuje na brak świadomości o ‘swojej klaso- 

twórczej roli wśród kobiet - robotnic.

Orak miejsca nie pozwolił w tej pracy na porównanie wyni-

ków z innyai badaniami, ograniczył możliwości wykorzystania ob-

szernej literatury problemu, poze zupełnie niezbędnymi opracowa-

niami, Pamiętać należałoby też o tekstach wcześniej opublikowa-

nych 'a uzupełniających całość opracowania2. Wykorzystana w pra-

2
S. C z l ą c  l e l e k  a-M a c h n i k o w e k a ,  D. D u -

r a  J, Postawy włókniarek wobec pracy i udział w zarządzeniu, 
“Przegląd Ekonomiczno-Społeczny m. Łodzi' 1979, nr Si S. O z t (• 
C i e l s k  а-M e c h n l k o w s k e ,  Problemy związene z wy-
chowaniem dzieci włókniarek łódzkich, Acta Univ. Lodz, 1979, S». 
III, nr 44; О» O u r a j. Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet 
w ocenie włćknierek, Acta Univ. Lodz. 1979, S. III, nr 44 j S, 
O r l ą c l e l s k  e-H a c h n i k o w e k a ,  Wykształcenie a 
zawód w systnade wartości rodziców - robotników. Acts Univ. LodzY 
"Folia Sociologies' 1981, nr 2; 0, Û u r u j, Zawód jako wy-
znacznik wzoru robotnika i wewnętrznego zróżnicowania klasy ro-



ey aefarlały aoplryczne pochodzą s badań, które przeprowadzono w 

1*9« r* u d u  ośrodkach przeayełowych różnych zarówno jeśli cho-

dzi o tradycja pracy przeeyełowe j, jak i wielkość ośrodka (w Ło-

dzi 1 Koetrzynlu nad Odr«}.

• ładzi da badań yybrano jeden z zakładów włókienniczych ty-

powych tak pad wzglądów charakteru produkcji, jak 1 etruktury 

epołoczna-dewograficzn*j (załoga w przewalającej cząści kobieca o 

ateaunfcowe dlwgla etażu pracy) oraz zakład przewyełu papierni- 

czago, jodyny tage typu w Łodzi, o wyzezya (ni* w przypadku 

praaayału włókienniczego) udziale robotników - wąźczyzn w ogól-

nej atrukturze zatrudniania. Ola porównania wybrano zakład bran- 

*У pepiemlczoj, zlokalizowany w aałya ośrodku przeaysłowya, w 

Koetrzynlu nad Odr«.

Za wzglądu no cal poznawczy badań» zbiorowość generalną sta-

nowiły robotnica poeledejące co nejaniej jedno dzlacko w wieku do 

16 lat. Tytułaa porównania w badaniach uwzglądnlono również po-

pulacją robotników • wąźczyzn (dobór próby celowy), w dwu wywle- 

nlonych zakładach przewyełu papierniczego grupą robotników - aąt- 

czyzn potraktowano jako grupą kontrolną, wśród tak dobranej zbio-

rowości. wyloeoweno próbą bodewczą. apełniejącą warunki repre- 

zentotywności dla wybranych zakładów. Ogółeo w opracowaniu u- 

wzglądnlono ааterlał aaplryczny odnoazący aią do 150 kobiet za-

trudnionych w przeeyśle włóklannlczya i 110 w przeayśle paplarnl- 

oxyai próba wąiczyzn z zakładów papierniczych wynoelła 228 osób. 

«adania noalły ogólny tytuł i “Rola kobiet w rozwoju klaey robot-

niczej' i prowadzone były na podatawie wywiadu kweetlonariuezo- 

wago w alejecu pracy respondentów.

bofnlczej. Acta Univ. Lodz., Folia Sociologie« 1981, nr 3j s.
j * J * c 1 • J • к *-M o c h n i k o w a k a ,  Stosunek kobiet

•e°J*11**ve*nyw, Acta Univ. Lodz., Fo-
lia Sociologie® 1982. nr 4. '



R o z d z i e l  Z

UDZIAŁ KOBIET W KLASIE R0B0TNICZE3 

DO POŁOWY XX W.

Nie jest obowiązkiem socjologów dokładne śledzenie udziału 

kobiet w historii kleey robotniczej. Zedenie to realizują hi-

storycy, uwzględniając w swoich poszukiwaniach cechy daaogra- 

ficzne analizowanej kiesy społecznej. 3eet jednak ważna« aby m 

analizach socjologicznych współczesnego społeczeństwa doatrzagać 

jego związki z przeszłością, pozwalające na rozualanle zjawisk 

1 procesów aktualnie występujących.

Lektury prac historycznych upoważniają do «formułowania te-

zy, ze udział kobiet w klasie robotniczej eląga jaj początków. 

Nie chodzi jedynie o żony 1 córki robotników, ponieważ w kla-

sie tej kobiety były pełnoprawnymi członkaai poprzez właene u- 

czsstnietwo, przez pracą.

Wiek XVIII w Polsce charakteryzował eią powetawanlea manu- 

faktur produkcji opierającej slą ne technice maszynowej, nowej 

organizacji pracy i nowych zasadach wynagradzania pracownika, 

zeuszających do sprzedaży elły roboczej na drodza przyauau eko- 

noeicznego. Kobiety podejaowały pracą w manufakturze poprzez 

zawody, do których przygotowanie wynosiły jako obowiązkowe u- 

miejątności z domu rodzinnego. Według Niny Aeeorodobrej, każda 

chłopka czy mieszczka umiała prząść, mogła podjąć zatem pra-

cą w manufakturze włókienniczej, cząsto udoskonalając zdobyte 

tak£e w pracy w warsztatach rzemieślniczych umiejętności, bo-

wiem "statuty cechów włókienniczych dopuszczały do zatrudnia-

nia najemnych kobiet Jekc rządek czy to w warsztatach majstra, 

czy tez Jsko »chałupniczki«“3.

3 N. A b*6 o r o d o b r a j ,  Początki klasy robotni-
czej, Warszawa 1966, e. 163.



il

Manufaktury zatrudniały dość dużo kobiet. Ola przykładu w 

1789 r. w Niemirowie zatrudniono 152 kobiety4. W roku i8175 w 

manufakturach grodzieńskich poza instruktorami i majstrami za-

trudnionych było 592 uczniów■ . w tym 212 dziewcząt (były to dzie-

ci poddanych). Ne uwagą zasługuje fakt, że zarówno chłopcy, jak 

1 dziewcząt« oprócz fechu uczyli eią pisać i czytać, porządku i 

czystości. Odegrało to pewną rolą w kształtowaniu к1азу robot-

niczej, które od eeaego początku ietnienie wyróżniała eią po-

ziomem wiedzy od kleey chłopskiej, z której eią wywodziła. Wejś-

cie do kleey robotniczej poprzez pracą w mencfakturze mogło być, 

mimo towerzyezącego mu wyzyeku, awansem dla Jednostki. Uczniowie 

w manufakturach w początku XIX w. zdobywali nie tylko zewody, a- 

le 1 pewne przygotowanie ogólne, które powodowało, że byli po- 

detniejei na wpływy, przygotowywało ich do realizacji ról klaso-

wych. Dotyczyło to i mężczyzn i kobiet, ponieważ nie było różnic 

w uczeniu dziewcząt i chłopców. Śledzenie udziału kobiet w kle- 

sie robotniczej w początkowym okresie jej istnienia nie jeet 

łatwe. "Trudno określić liczebność proletariatu na ziemiach pol- 

ekich, można Jedynie posłużyć eią danymi ezacunkowymi. W latach 

1826-1630 liczył on około 75 tysiący osób, a czternaście lat 

później około 180 tysiący. Corez powszechniej zatrudniano'kobie-

ty 1 dzieci** . “Pod koniec interesującego nas okresu w Króle-

stwie w febrykech dysponujących silnikami parowymi kobiety st - 

"owiły 24% zatrudnionych"7. Kobiety w tym czasie uzyskiwały z 

reguły 1/2 pensji mąźczyzn8.

Ludność Polski w 1870 r. wynosiła 10 min., w 1890 - IŁ ula, 

e dynamicznie rosnący w latach 1893-1902 proletariat liczył w ro-

ku 1902 809 732 osoby, w tym ok. 200 tys. kobiet, czyli ok. 

2C% . Kobiety pracowały nie tylko we włókiennictwie, do które-

go Meezły ezybciej i w wiąkszej liczbie aniżeli do innych dzia-

łów produkcji. W Króleetwie Polskim pracowały także w hutni-

4 Ibidem, s. 171.

5 Ibidem, e. 208.

6 L- T r z e c i a k o w s k i ,  Dzieje Polski, Warszawa 
1976, s. 514.

7 Ibidem, s. 516.

8 Ibidem.

9 Ibidem, s. *32-544.



ctwie « chociaz 'hutnictwo neleży do tych gałązl produkcji, « 

których powinni być zatrudniani dorośli mężczyźni [*..] Zatrud-

nienie nieletnich i kobiet nie leżało wiąc w intereeie przed« 

eiąbioretwe i nie było rozpowszechnione.. Jednakże "kobiety 

zatrudniano przy sortowaniu, przy czynnościach nie związanych 

z produkcją (np. sprzątanie), cząeto natomiast pracowały w od-

krywkowych kopalniach rud". "W kopalniach galmanu kobiety stano-

wiły eporą cząść zatrudnionych, oczywiście na powierzchni,głów-

nie w płuczkach. Hutnictwo cynku równia! wykorzyatywało prac« 

kobiet"10.

Trudno na podstawie prac hlatoryoznych przedstawić etan za-

trudnienia kobiet w cały« przeeyśle, na wazyatklch terenach 

Polski porozblorowaj, ale 1 wyrywkowe informacje pozwalaj« zo-

rientować eią w rozmiarach zjawiska. Na przykład w 187D r. w 

hutach "Romania", "Paulina", "Leopoldów", "Mijeczów" kobiety 

stanowiły 20% wśród zatrudnionych. W zakładach aachanicznych i 4 

kopalniach wśród 1213 zatrudnionych było ich 16%**. Według peł-

nych notowań w Królestwie Polskie dla roku 1874 na 3700 pra-

cowników 10% stanowiły kobiety, a w roku 1877 wśród 4400 robot-

ników było ich 16%. Zatrudnienie kobiet w hutach żelaza docho-

dziło do 40% ogółu pracowników, odaetek ten był bllekl wekaźni- 

koa w przeeyśle włókienniczy*.

Na azczególną uwagą zeeługuje stwierdzenie Elżbiety Kaczyń-

skiej12 , ża nia było różnic w płacach aążczyzn 1 kobiet, oeób 

dorosłych i młodzieży, a "różnica w zarobkach osiąganych przez 

te kategorie robotników wynikały z różnic w możliwościach pro-

dukcyjnych, z wiąkszej wydajności mążczyzn. Powezechnie w prze-

myśle, nawet do połowy XIX w. stosowano stawki akordowe, które 

różnicowano w zależności od wykonywanej czynności, ale nie w 

zależności od wieku 1 płci robotnika, który ją wykonywał"13.

Jakkolwiek kobiety były pełnoprawnymi. Jeżeli chodzi o ze- 

robki pracownikami, to jednak ich aiła robocza nie byłe poszu-

10 E. K a c z y ń s k a ,  Siła robotnicza w przemyśle 
ciężkim Królestwa Polskiego [w:] Polska Klasa Robotnicza, Stu-
dia historyczna, red. S. К a 1 a b i ń s k i, t. 1, Waraza-
wa 1970, e. 135.

łi Ibidem, s. 138.

12 Ibidem, ». 141.

13 ibidem, s. 141-142.



kiwane przez i. » zedsiąhlorców, co niewątpliwie miało wpływ na 

kaztałtowanie elą poetew pracowniczych w tym okreeio. “W całym 

badany* przez nae okresie eiłe konkurencyjna pracy mążczyn « 

•toeunku do kobiet, doreełych w etoeunku do nieletnich, była 

bardzo duża. Kobiety były drugorządnym elementem na rynku procy.

W fabrykach włókienniczych nie dlatego były niekie płace, że pra-

cowały taa kobiety, ale odwrotnie i kobiety napotykały tu na 

aniajazą konkurencją ze etrony mężczyzn. Kobiety i małoletni

nie byli wyzyskiwani w »szczególny« eposób. ale tak samo Jak ro-

botnicy* ,

Pełniejsze informacje o udziale kobiet w klasie robotniczej 

w Królestwie Polskim uzyskano z pracy Anny Źarnowekiej15, ale 

dotyczą one już okresu późniejszego, e mianowicie roku 1397. Na 

podstawie prac cytowanej autorki przedstawiono wyliczenie odset-

ków - udziału kobiet w różnych działach gospodarki w etoeunku do 

ogółu zatrudnionych. W przemyśle febrycznym Królestwa Polskiego 

kobiety stanowiły 23,8%, ala w poszczególnych działach ich u- 

dzieł układał sią w nastąpujący sposób ( w % ) i  górnictwo - 5.8, 

hutnictwo - 3,5, włókiennictwo - 38,8, przemyeł motelowy - 2,4, 

przemysł gorzelnieno-browarowy - 5,6, budownictwo - 0,0, trans-

port 1 komunikacja - 2,9, handel - 14,6.

Wyraźnie, zgodnie z poprzednio wskazywanymi tendencjami, ko-

biet przybywało w szybkim tempie w przemyśle włókienniczym i 

handlu. Ne uwagą zaeługuja fakt, ze wśród robotników niewykwa-

lifikowanych i dniówkowych kobiety stanowiły 32,8%, w usługach 

77,8%, a w służbie domowej 84,5fc. Tych ostatnich nie można za-

liczać do klaey robotniczej, a ww. liczby świadczą o poziomie * 

zatrudnienia koblat z klasy robotniczej, e szczególnie chłop- 

poze domem lub poze gospodarstwem chłopskim,

“W roku 1897 przemysł włókienniczy skupiał ponad 70% ogółu 

kobiet, zatrudnionych w Królestwie*16 z tym, te odsetek nie był 

jednolity wśród włókniarzy w różnych miastach. Dla przykładu w 

Żyrardowie kobiety stanowiły ponad 50£ włókniarzy, w Warszawie 

ok. 45%, e w Łodzi ok. 40%. Mniej kobiet zatrudniał przemysł

Ibidem, s. i42.
15

A. Z a r n o w e k a ,  Klasa robotnicza Królestwa 
skiego 1870-1914, t. II, WarezaWa 1974, s. 205-207.

16 Ibidem, s. 260.



włókienniczy Częstochowy, Zawiercia i Zagłąbia Oąbrowskiego.Wśród 

włókniarek dominowały dziewcząt« do lat dwudziestu kilku. ‘W taj 

kategorii wieku kobiety stanowiły niemal połową załóg, natoaiaat 

w grupie powyżej 40 roku życia już 1/4 ogółu załóg* Wiąże eią to 

przypuszczalnie z wczesnym wyniszczeniem fizycznym robotnic, co 

zmniejsza ich atrakcyjność jako taniej aiły roboczej w warunkach, 

gdy kwalifikacje nie odgrywają zasadniczej roli“17.

Wśród robotnic, włókniarki zamążne stanowiły w Warezawie ок. 

10%, w regionie Cząstochowy - Zagłąbia Dąbrowskiego - 21%, а « 

Łodzi - 27%18, W latach osiemdziesiątych 1 dziewiąćdzieeiątych 

ubiegłego stulecie oprócz gwałtownego napływu kobiet do przemy-

słu włókienniczego - podejmoweły one pracą przede wszystkim w 

przemyśle papierniczym,tytoniowym, chemicznym, ceramicznym i galan-

terii metalowej. Udział kobiet zatrudnionych od niedawna w prze-

myśle nie podwyższał wskaźników, znacznego w Królestwie Polskim, 

analfabetyzmu. Wzrostowi liczby kobiet w przemyśle “towarzyazy-

lo [...] 'Zjawisko wyraźnego rozszerzania sią zasiągu oświaty e- 

leaentarnej wśród załóg robotniczych. W wielu brenżach bowiem 

proces ten zachodził wśród kobiet w znacznie szybszym tempie niż 

wśród mężczyzn (np. we włókiennictwie, przemyśle ceramicznym, и 

zatrudniających kobiety działach przemysłu metalowego, w przemy-

śle papierniczym, w cukiernictwie)“19. 1 chociaż robotnice cią-

gle Jeszcze były cząściej niż robotnicy enalfebetkami, co wyni-

kało m. in. z dystansów branżowych, to w najmłodszych rocznikach 

wchodzących w latach dziewiąćdzieeiątych XXX w. do przemysłu, na-

stępowało wyrównywanie poziomu oświaty, a nawet dala eią zauwa-

żyć pewna przewaga kobiet w tej dziedzinie, szczególnie w prze-

myśle chemicznym, galanterii metalowej, tytoniowym, jedwabni- 

czym, papierniczym, cukierniczym. “»Wtargnięcie« do przemysłu 

tego (najmłodszego) pokolenia kobiet, w znacznie mniejszym stop-

niu obciążonego analfabetyzmem w etosunku do pokoleń poprzed-

nich, dość gwałtownie zakłóciło dotychczasowe dystanse wykszteł-
20

cenią miądzy robotnikiem a robotnicą przemysłową* .

17 Ibidem, 9 . 218.
10 Ibidem.

19 Ibidem, s. 260.

20 Ibidem.



W korteu XIX ». umiało czytać i pieeć 70% kobiet zatrudnionych 

w przemyśle chemicznym, 60% w galanterii Betelowej, 46,5% w 

włókiennictwie, 47% « przemyśle papierniczym i 43,5% w cukier-

niczy«, Oeet to «twierdzenie przeczące stereotypowym przekona» 

niom, ze kobiety z kleey robotniczej w momencie jej rozwoju sta-

nowiły grupą o niZezye poziomie oświaty ogólnej, a zatem mniej 

zdolną do zrozumienie roli i zedert klaey. Poziom wykeztałcenia 

kobiet, zdaniem łmrnowekiej nie uległ gwałtownemu obniżeniu w 

wieku XXj "Przypuszczać należy, ze obserwowany u schyłku XIX 

wieku proces rozszerzenia eią zasiągu oświaty wśród robotnic w 

przemyśle nie zoatał zahamowany w pierwszym io-leciu wieku XX 

[...] i że odejście z przemysłu na początku XX wieku części ko-

biet analizowanego pokolenia w konsekwencji przesunięcia eią ich 

do starszych grup wieku i obciążenia obowiązkami rodzinnymi zo-

stało zrekompensowane dopływem młodszych roczników, które po-

ziomem oświaty co najmniaj dorównywały mężczyznom“21.

Kobiety pracowały w przemyśle nie tylko w Królestwie. "W 

1675 r. np. w Zagłąbiu Górnośląskim przy wydobyciu węgla ka-

miennego pracowało ponad 2 tya. kobiet i dziewcząt, czyli ok. 

6% ogółu zatrudnionych*. “Odsetek kobiet w innych działach gór-

nictwa węglowego przedstawiał eią bardzo rozmaicie. Szczególnie 

wyaoki był przy wydobyciu torfu, gdzie siągsł 50% ogółu zatrud-

nionych” . Znaczny odsetek kobiet zatrudnionych był w kopal-

niach rud żelaza i cynku, w pierwszych stanowiły one ok. 30%, 

a w drugich 20% ogółu zatrudnionych. Najczęściej w przemyśle 

pracowały kobiety w rejencji opolskiej, a rzadziej w legni-

ckiej i wrocławakiej. "W hutnictwie odsetek precująfych kobiet 

na ogół był niewielki i w połowie stulecia z reguły nie prze-

kraczał 3% ogólnego stanu załóg, w latach 1848-1875 stan ten u- 

legł jednakże dość ietotnya przeobrażeniom. W hutach miedzi, o- 

łowiu i cynku, np. pod koniec pierwszego ćwierćwiecza drugiej 

połowy XIX wieku kobiety etanowiły do 20% załóg"23.

21 Ibidem, s. 261.
22

s* *■ S,h e ł k i e w i c z .  Struktura klasy robotni-

S ™ « .  Й Т  f^SSs. [“ ,J ,'o U k ’ Kl“ ‘ R^ o,"Ł“ .....  '• » * .

23 Ibidem, e. 304.



rtiele kobiet precowsło tez w przeayéle Białostocczyzny. W 

1884 r. w fabrykach tego okręgu stanowiły on* 27% Załóg. Obser-

wować można dynamiczny przyrost zatrudnienie kobiet. N latach 

1834-1906 wynosił on 127% w etoeunku do 51% przyrostu zatrud* 

v nieuia mązczyzn. "Udział kobiet w dgólnye »tania »trudnienia 

dorosłych w latach 1884-1898 utrzymywał eią и granicach od 27 

do 35% zai w latach 1899-1906 od 37 do 39%"24. "A wiąc fabryka,- 

a nie aenufakture w wiąkezya etopniu wykorzystywała kobiety“ 5.

Okree 1 wojny Światowej spowodoweł dalezy dopływ kobiet do 

precy w przemyśle. Informacje na ten teaat odnejdujeey w opra-

cowaniu Walentyny Najdua dotyczący* Galicji i “Tak np. daja 

eią zaobaerwować charakterystyczny dis 1st wojennych wzrost od« 

setka zatrudnionych kobiet (z 9,9% do 17,8%) . 8tan zatrud-

nienia kobiet (w %) w niektórych zskłsdsch przemysłowych okrągu 

krakowskiego wynosił w roku i

1913 - 23,5,

1914 - 25,5,

1915 - 32,0,

1916 - 37,0,

a w okrągu Iwowaкla w rokui

1913 - 28,5,

1916 - 48,S27.

"Kobiety wypierały aązczyzn z handlu. W Krakoweklaj fabryce 

tytoniu atenowlły 84,3% zatrudnionych. Wyet«plłe wyreźna fee i- 

nlzacje włókiennictwa, zwłeazcza w okrągu przewysłowyw Bielek 

(Śląsk Cieszyński) 1 Białe (Oellcje), Podczes wojny robotni* 

ca zatrudnione były w typowych zewodeeh wąeklch 1 tek w Kra-

kowie działał waraztat szswskl o wyłącznis kobiecej zełodze. Ko-

biety pracowały przy borweazynie w wereztecle naprawczye elek-

trowni, przy aaazynie w fabryce órub e.;nawet jeko poOocnice 
28

palacza' . Kobiety w warunkach wojny, obciążone trudnoécle-

24
S. K e l e b i h s k l ,  Sten zetrudnienie w przeayéle 

Biełoetocczyzny w latach 1870-1914 [w:] Polsks Kissa Robotnl- 
CZe,..,t. IX, Werazewe 1972, e. 148-149.

25 Ibidem, a. 149.

26 Ibidem, s. 150.
27

W. N a J d Ъ e. Położenia robotników i aaaowe wystą-
pienie w Galicji [wjj Polska Klaea Robotnicza..., t. E,e.235,

28 Ibidea, e. 236.



■i ekonomicznymi, wyetąpoweły przeciw niej. Breły udział m. in. 

N aanifestecji robotników Krakowa m 1917 г., ale Jak uważe Naj- 

duei "Zbuntowane kobiety nie formułowały postulatów politycz-

nych. nieaniej jednak aaeowe wystąpienie uliczne wprowadziły
29

etan politycznego nepiącie" .

W latach trzydziestych XX w. udział kobiet (w %) w przemyśle 

w Polsce kształtował aią neerąpująco - w rokut

1929 - 20.3.

1930 - 21,6

1931 - 21.8,

1932 - 22.4,

1933 - 22,3.

1934 - 26.6.

1935 - 22,830

W roku 1921 kobiety stenoaiły 20.3%. a w 1931 - 18,7%31 ro-

botników przeaysłu i rzeaiosła. Różnice w wielkości udziału ko-

biet dla roku 1931, podane przez Sana Ooóczyka i Ludwika Hassa, 

są wynikiea liczenie odsetków tylko dis pracowników przemysłu 

lub dla pracowników przeaysłu i rzeaiosła łącznie.

Okres aiądzywojenny charakteryzuje sią feminizacją przemysłu 

papierniczego - w którya. w 1921 r. kobiety atanowiły 44,7% za- 

trudnionych i odzieżowego - 43,7% . Oprócz tendencji branżowych, 

hiatorycy odnotowują regionalne tendencje feainizacji - np. w 

regionie łódzkim. "Najniższy poziom osiągnąło zatrudnienie ko-

biet w województwach północno-wschodnich, gdzie ne 100 robotni-

ków - mężczyzn przypadało 13 kobiet, kolejno wzrastało w wo-

jewództwach południowych i zachodnich, by u centrum dojść do 

proporcji 100<32 [...] Różnice w zatrudnieniu kobiet wynikały 

zarówno z uwarunkowanych technologią i sytuacją na rynku pra-

cy aożliwości stosowania pracy kobiet w poszczególnych gałęziach 

Jak i momentów obyczajowych. W rozmaitych środowiskach narodowo-

29 Ibidem, e. 237.

30 Ibidem, s. 255.
31

O. J o ń c z y k ,  Ochrona pracy kobiet i młodocianych w 
polskim przemyśle w latach 1918-1939, Warszawa 1961, s. 19.

32
L. H a s s ,  Pracownicy przemysłu i rzemiosła 1921-1931 

[ws] Polska Klaee Robotnicza..., t. VII, Warszewa 1976, s. 310.



śclowych udział kobiet w pracy zarodowej, zwłaszcza w większych
■»•I

zespołach był odmiennie traktowany" .

Lete 1921-1931 charakteryzują sią obniżeniem teape dopływu 

kobiet do pracy w przemyśle. Są przemysły wyraźnie sfeminizo-

wane i zmuskullnizowane, ogólnie Jednak obserwowane było w tya 

okresie zmniejszenie sią udziełtl kobiet w przemyśle i rzemioś-

le *» stosunku do roązczyzn. W liczbach absolutnych udzieł ko-

biet - robotnic w przemyśle polskim w latach powojennego kryzy-

su na pewno rośnie.

Kobiety stanowiły w klasie robotniczej zneczną eiłą pod 

wzglądem liczebności, zwłaszcza jeżeli do zatrudnionych w prze- 

«eyśle dodamy zony pozostające w domu, córki - nieco później po- 

' dojmujące pracę aniżeli synowie.

Przedstawione w sposób syntetyczny materiały ilustrują ten-

dencje udziału kobiet w klasie robotniczej. Do najważniejszych 

należy liczbowy i procentowy wzrost udziału kobiet w kiesie ro-

botniczej począwszy od manufaktury - przez fabryką - do zakładu 

przemysłowego,od wieku XVIXX do dnie dzisiejszego.

Orugą zasługującą na podkreślenie tendencją Jest feminizecja 

niektórych przemysłów. Są przemysły, które od początku ewego i- 

stnienia zatrudniały wysokie odsetki kobiet. Mamy równolegle do 

czynienia z wycofywaniem sią kobiet z niektórych innych przemy-

słów bądź w związku z postępującą mechanizacją lub automatyzacją, 

bądź z ich zanikaniem miało to miejsce np. w wydobywaniu torfu, 

przy którym kobiety były masowo zatrudniane).

Trzecia tendencja - to napływ kobiet do wielu dziedzin wy-

twarzania w warunkach wojny. Jako wynik konieczności zastępowa-

nia powołanych do służby wojskowej mężczyzn.

Czwarta tendencja dotyczy poziomu wykształcenie kobiet. Ro-

botnice podejmujące pracą od początku charakteryzowały sią rów-

nym lub.r>*wet wyższym poziomem przygotowania szkolnego i prawi-

dłowość ta utrzymuje sią nadal.

Nie odnotowano wysokiego zaangażowania kobiet w życie poli-

tyczne, Manifestowane niezadowolenie kortczyło eią na poziomie 

dotyczącym zaspokojenia potrzeb ekonomicznych rodziny, za którą

« t y z^wezti były odpowiedzialne. Kobiety w zasadzie charak-

3łi.



teryzowełe bierne postawe wobec polityki, małe podatność ne 

wpływy i nieki udział w życiu politycznym. Przyczyn tegc eta-

nu rzeczy nelezy w przeszłości. podob(iie Jak obecnie, szukać w 

obciążeniu kobiet funkcjami opiekuńczymi, koniecznością godzeni* 

zarobkowanie z prokreacją i wychowywaniem następnych pokoleń.

Przedstawione informacjo mówią o ty«, ile było kobist w kle- 

eie robotniczej - Jek zmienił si? ich udział, niewiele natomiast 

można z nich wywnioskować o ;ya, jakie były. Nie prowadzono na 

ten temat badań socjologiczr.ych, a Jedynych przekazów dostarcza 

nem literatura i oparty na niej film, stare fotografie naszych 

bobek, prababek.

Wiemy, te żyły one skromnie, skromne byłydfeć ich mieszka- 

nia i ich wyposażenie. Pojęcie o powierzchni mj^Hckanie daje 

wgląd w aktualnie jeszcze istniejące kaaioni.es czynszowa ne 

przedmieściach, robotnicze domki Jednorodzinne, domy familijna. 

Mieszkanie i lub co najwyżej 2 izbowe, zagęszczone powyżoj dopu-

szczalnych norm. Skroane wyposażenie w meble, skromne ubrania - 

gruba chustka wełniana w ciemny kratą, z frędzlami - jeko obo-

wiązkowe ubranie robotnicy na zimą do pracy, skromne Jedzenie

- zalewajka (do dziś w Łodzi gotowana)» nierzadko zabierana 

garnkach do pracy. Piesze wędrówki do pracy - bo środki lokomo-

cji miejskiej były dla robotników zbyt drogie. Dużo dzieci, któ-

re krótko chodziły do szkoły i szybko szły do fabryki. Marzenia

o lepszym życiu, o lepszej przyszłości dla dzieci.

Uderzający kontrast pałacu febrykanckiego, domów die admi-

nistracji i majstrów i domów robotniczych to codzienność, z któ-

rej niewiele kobiet mogło się wyrwać, niewiele mogło awansować.

Oakie chciały być babki, prababki, praprababki - robotnice, 

czego chciały dla siebie i dla swoich dzieci? Nie piseły pamięt-

ników, nia pytali ich o to dziennikarze ani socjologowie. Czy 

ich marzenia, życzenia, odbiegały od pragnień współczesnych r o -

botnic? Skoro n u  możewy mówić o przeszłości, zastanów y się 

nad teraźniejszością, aby m. in, zaspokoić ciekawość przyszłych 

pokoleń robotnic które oglądając stare fotografie, będę uświa-

damiały sobie w jakich warunkach żyły i jakie miały poglądy na 

wybrane przez socjologa problemy ich poprzedniczki.



R o z d z i a ł  XI 

MODELE RÓL KOBIETY - ASPIRACDE I DĄŻENIA ROBOTNIC

1. wprowadzenie

Analiza literatury socjologicznej poświęconej kobieto« w Pol-

sce, prowadzi do wniosku, Ze najczęściej podkreślano ich rolą 

m tworzeniu wartości ekonomicznych, w uwikłaniu z obowiązkaei 

wynikającymi z prokreacji. Nieco uwagi w ostetnich latach po-

święcano pracy w domu. nie trektując jednak tej działalności 

jako waznego udziału w pomnażaniu bogactwa społecznego. W publi-

cystyce i wystąpieniach okolicznościowych, w zależności od oka-

zji (najczęściej Dnia Kobiet lub Dnie Matki), zwraca sią uwagą 

na udział kobiet w życiu społecznym szerzej rozumianym, nie spro-

wadzanym tylko do pracy zawodowej lub zarobkowej i obejmującym 

takze zycie rodzinne. Stwierdza sią, te rodzinę, jej kształt, 

sposób w jaki realizuje swoje funkcje, zależy głównie od ko-

biet - jakby w istocie tak było. Jak by rola mężczyzny była dru-

gorzędna lub uwarunkowana całkowicie zachowaniem i poetawami ko-

biet . jak gdyby nie byto tu wzajemnych uwarunkowali Kobiety rzad-

ko są pytane, jak postrzegają swoje role, a i wtedy pytanie naj-

częściej są kierowane do jednostek wyróżniających sią i wówczas 

nie wiadomo w Jaki» stopniu prezentują one opinie ogółu.

Przedstawimy teraz opinie robotnic o ich obowiązkach i ży-

czeniach. Chcemy w ten sposób przybliżyć obraz współczesnej ro-

botnicy polskiej, podobnej i różnej od włókniarek i pracownic 

dawnego przemysłu. Robotnice końca lat siedemdziesiątych XX w. 

żyły inaczej, inaczej się ubierały niż ich poprzedniczki z koń-

ca XIX w. i okresu 20~lecie międzywojennego, ale fakt przyna-

leżności klasowej stwarzał wiele podobieństw, które wyczuwany ra-

czej intuicyjnie, choć nie potrafimy w pełni udokumentować.



2. Obowiązki kobiet

Óbowiązek Jeet pojąćiem różnie rozumianym, ale nie tek wie- 
*■ - ' loznacznym jak inne, którymi posługujemy eią w jązyku potocznym, 

W "leksykonie PWN“ z 1972 r., czytamy: 'Obowiązek, powinność, 

konieczność, wykonywanie lub zaniechanie czegoś, wynikające z 

nakazu moralnego, administracyjnego, prawnego i innego“. Obo-

wiązki są wpajane kobietom w procesie wychowania, kształtowanie 

osobowości » różnej od osobowości mężczyzn (bazą tych różnic 

jest budowa organizmu kobiety). Akceptacja tego faktu Jest waż-

nym elementem w uświadomieniu sobie przez kobietą jej miejsca i 

roli w życiu społecznym. Nie podejmujemy tu problemu zróżnicowa-

nia obowiązków w zależności od poziomu wykształcenia, zawodu, 

przynależności do klasy lub warstwy społecznej. Interesowało nas 

artykułowanie obowiązków kobiety przez robotnice, a więc kobie-

ty zajmujące określone miejsce w strukturze społecznej.

Zdaniem robotnic,*' 'w Polsce podstawowym obowiązkiem kobiet by 

ło prowadzenie domu i wychowywanie dzieci (60% wskazart ). Niema-

ło Jednak spośród nich (32,8%) uważało , że do obowiązków kobiet 

należy łączenie prowadzenie domu i wychowywania dzieci z pra-

cą zarobkową.

Połączenie obu grup odpowiedzi wskazuje, że prawie wszy- 

etkie kobiety uznały prowadzenie domu i wychowywanie dzieci ze 

swoją normalną powinność.

Niewiele kobiet (3,9%) stwierdzało, Że obowiązkiem Jest tyl-

ko prace zawodowa lub zarobkowa, praca poza domem. Deżsli tak 

mało kobiet traktowało pracą Jako obowiązek, raożna przyjąć, ze 

robotnice w większości pracowały z konieczności ekonomiczno;, 

chęci przebywania w grupie, uczestnictwa w życiu społecznym, 

wykorzystania ewoich umiejętności, zdolności, zainteresosmari, któ-

re warunkuje w dużym stopniu wykształcenie odebrane w okresie 

młodzieńczym, co jednocześnie wpływa na postawy kobiet waï‘.>c 

pracy.

Kobiety wyraźnie rozróżniały obowiązki kobiet i ayi-.czyzr<; 

wiele z nich (2 ,6%). stwierdzało, ża obowiązki kobiet i п;.>;:сгугл 

są Jednakowe, a zaledwie Jedna z robotnic odpowiedział ^  obo-

wiązkiem kobiet Jest budowa socjalizmu. Świadczy to. ►' t - 

zki dorosłego człowieka rozumień** były « Kst



wych. a nie ideologicznych. Rodzi się także refleksja dotycząca 

obowiązków mężczyzn. Bo jeżeli, w opinii robotnic, nie mieli oni 

zajmować się domem, wychowywaniem dzieci, a jednocześnie nie do-

starczali środków materialnych zabezpieczających byt rodziny i 

nie tworzyli dostatecznej Ilości wartości ekonomicznych zapewnia-

jących byt ogólnonarodowy, to znaczy, że ich sytuacja w. porów-

naniu z kobietßmi była uprzywilejowana.

(Cobiety, niezależnie od etanu cywilnego, uważały, że ich 

obowiązkiem Jest proftadzenie domu, wychowywanie dzieci i łącze-

nie tego z pracą zawodową. Kobiety wolne zdecydowanie częściej 

twierdziły, że nie ma różnic w obowiązkach kobiet i mężczyzn. 

Przekonanie to wynikało z sytuacji osobistej i zadań które zmu-

szone były realizować. Kobiety niezamężne musiały traktować pra-

cę Jako obowiązek najważniejszy, nie tylko z braku innych, ale i 

dlatego, że bez pracy nie miałyby zapewnionych warunków do zycia.

Powszechno akceptacja roli rodzinnej kobiet Jest wynikiem wy-

chowania wyniesionego ze środowiska rodzinnego, poglądy te u~ 

kształtowane są wcześniej aniżeli powstaje sytuacje, w któr 

rej dokonywane są wybory. Qpinie o obowiązku pracy &ą w pew-

ny» stopniu warunkowane przez wykształcenie. W całej zbiorowości 

robotnice z wykształceniem średnim (stanowią ponad 1/3 próby) 

częściej opowiadały się za łączeniem obowiązków rodzinnych i za-

wodowych oraz były zdania, żc nie*ma zasadniczych różnic między 

obowiązkami kobiet i mężczyzn. Znacznie rzadziej wypowiadały się 

też za ograniczeniem kobiety do realizacji roli rodzinnej . (Ro-

botnice - wykształcenie podstawowe - 61%, wykształcenie średnie

- 36,3%). Powstaje pytanie czy podniesienie poziomu wykształce-

nia wszystkich Polaków, po ewentualnym wprowadzeniu obowiązku 

10-ietnieJ nsuki, spowoduje zmianę stosunku kobiet do pracy. Je-

żeli tak, to nałezy oczekiwać, że aktualne uczennice pierwszej 

i drugiej klasy szkoły podstawowej za kilkanaście lat będą częś-

ciej wskazywały na potrzebę łączenia obowiązków* rodzinnych z 

pracą niż ich metki. Być może w kształtowaniu poczucia obo-

wiązku pracy swój udział będzie siał nie tylko poziom wykształ-

cenia, ale także polityka społeczne państwa i organizacja pracy.

Sposób patrzenia na swe obowiązki pozostaje w związku z 

wiekiem. Robotnice młodsze częściej wskazywały na obowiązki do- 

mowo-rodzinne niż kobiety starsze, a zależność tę ilustruje po-

niższe zestawienie.



Wiek a preferowane obowiązki 
(N - i50 )

Wiek

Robotnice wskazu-
jące na obowiązki 
doeowo-rodzinne

(w %)

Robotnica wskazu-
jące na łączenia 
ról rodzinnych i 

zawodowych
(* %)

19-29 66,07 30,36

30-39 61,90 28,57

40-49 54.35 36,96

50 i więcej 46,67 46,67

/
Ź r ó d ł o :  Badanie własne.

Wypowiadając eią w sprawach ogólnych, robotnice odnosiły je 

do sytuacji w jakiej eią same znajdują. Osoby młodsze, gdy ree- 

lizują role rodzinne, meją możliwość przerwania pracy, si ize 

łączą obie role - ich dzieci są Już odchowane. Matki mające do

3 dzieci zdecydowenie częściej akceptowały obowiązek łączenia ról 

zawodowych i rodzinnych, natomiast matki wielodzietne opowiada-

ły sią raczej za realizowaniem tylko roli rodzinnej (matki ma-

jące i dziecko wyrażały ten pogląd w 55,5л. te, które mają 4 

i więcej dzieci, w 76,47%).

Prowadzenie domu. wychowanie dzieci i, dla części kobiet, 

praca zarobkowa, to obowiązki społeczne kobiet. Czy istnieje 

świadomość szczególnej roli, specyficznych obowiązków kobiety w 

odróżnieniu od obowiązków mężczyzny? Zdania są tu podzielone, 

a najwyższy odsetek kobiet (35%) nie dostrzegał istotnych rćznic. 

Zapewne część kobiet chciałaby, aby role rodzinne i zawodowa by-

ły p ełnione niezależnie od płci (w tym zadania opiekuńcza, pra-

cownicze, obywatelskie),

Część kobiet (23%) za szczególną swoją rolą uznawała p oka-

dzenie domu. Nie sposób powiedzieć, jak różne s rasy kryję ślą 

pod tym sformułowaniem, ile umiejętności, sprawności tk«i w cya 

określenius przygotowanie posiłków i caie działanie z tym zwią-

zane (a wtfc zakupy, przetwory, zapasy), dbanie estetyczny 

wygląd mieszkanie i domowników. o higien' i ?or. o



gospodarowanie finansami rodziny. Istotnym zadaniem kobiet, przy-

pomnianym przez piątą cząść reepondentek (19.7* ), było wychowy-

wanie dzieci, w który* mążczyZni powinni takte uczestniczyć. Pew-

na cząść (7,9%) sądziła, ze zabieganie o zabezpieczenie pokoju 

i budowa socjalizmu jest ważnym zadanie« kobiet.

3. Model roli kobiety

Model roli kobiety, zajmującej - poza macierzyństwem - ta-

kie samo Jak mężczyzna miejsce w społeczeństwie i realizującej 

takie sans zadania, nazywamy modalam emancypacyjnym. Model ro-

li kobiety przyjmującej na elable wlącej obowiązków w zakresie 

organizowania l odpowiedzialności za Zycie rodzinne, nazywamy mo-

delem rodzinnym.

Model emancypacyjny był pożądany najczęściej przez kobiety 

najmłodsze (19-29 lat) i najstarsze (50-letnie i ataraze )', wolne, 

posiadające wykształcenie średnie zawodowe 1 matki 3 dzieci.

Model rodzinny był pożądany przede wazyatklm przez robotnice 

w średnia wieku (30-49 lat), zamąZne, matki 4 1 wlącej dzieci z 

wykształceniem podstawowym, ogólnym i zawodowym, choó wykształ-

cenie nie różnicuje bardzo wyraźnie akceptacji modelu.

Model rodzinny lub emancypacyjny jeat funkcją sytuacji, w ja-

kiej znajdują sią kobiety. Osoby, które Już odchowały albo mają 

małe dzieci, ele i pomoc w ich wychowaniu, cząśclaj wybierały

i być może realizowały model emancypacyjny. Kobiety w wieku 

średnim, matki dzieci w wieku szkolnym, obciążone obowiązkami, 

akceptowały ewoją sytuacją 1 antycypowały Ją na sytuacją wezy- 

etklch kobiet.

Problem ten zasługiwałby na pełniejsze omówienie, ponieważ 

trudno - nawet w oparciu, dla przykładu, na analizie plam dla 

kobiet ('Przyjaciółka" i "Kobieta i Życie") - odtworzyć klarowny 

rodeł ról kobiety. W "Trybunie Ludu" (1979 r.) były prezentowane 

sylwetki Łiatek (niekiedy i ojców) z opisem dążeń, które można 

atfeścić: "szczęście dzieci i rodziny", "tworzenie ciepła ro-

dzinnego". Cel życiowy osób zorientowanych na rodziną łączono z 

pracą zawodowa wykonywaną dobrze lub poprawnie. Prezentowane w 

órodkach easowego przekazu sylwetki rodziców służyły do propago-

wania modelu rodziny, a tylko pośrednio modelu ról kobiety.



W tya alejecu przedetewiay wyniki próby odtworzenia modelu 

kobiety laneowenego w pieaach kobiecych, tekich Jek "Kobieta i 

Zycie*. 1 “Przyjaciółka'* w roku 1977, w okresie poprzedzającym 

naeze badania. W “Przyjaciółce“, piśnie docierającym do bardzo 

szerokiego grona odbiorców, w kilkunastu artykułach prezentowa-

no kobiety wykonujące różne zawody, popularyzując w ten sposób 

■odel eaancypacyjny. Były toi kolejarka, nauczycielka, telefo-

nistka, pielęgniarka, zegernistrzyni, dyrektorka i brygadzi- 

etka. Cytowane wypowiedzi wskazują. Jaki model ról kobiet pro-

pagowało pismo.

“Nauczyłaa eią nie tylko pracować na kilku etatach, Jak 

każda z nae [...] ala też wykonywać wiele czynności w jednym mo-

mencie. Cóż bowiea byłabya werte Jako nauczycielka, gdybym za-

niedbywała dzieci i doa i Jako złą aemą by anie osądzono, gdybym 

nie starała sią dobrze kierować powierzoną mi gminą" (Ewa Kafar-

eka, Powrót do Karniewa, "Przyjaciółka* nr 21(1503) z 9 I 1977).

“Pamiętam, że najbardziej męczące były die mnie dni urlo-

pów macierzyńskich, wypełnione praniem pieluch [...] Oddałam 

wiąc dzieci do żłobka [...] w ogóle nasz dom nazywam »niedziel-

nym«, wtedy przyjeżdza mąż. codzie* mieszkający w odległym PGR“ 

(Maria Mechwińska, OeJ dzień powszedni, "Przyjaciółka" nr 34 

(1535) Z 21 У Ш  1977).

W “Kobiecie i Życiu“ oprócz pielągniarki i lekarki bohater-

kami reportaży były: dyrektorka w przedsiębiorstwie, prokurator, ho-

dowczyni owiec, naczelniczka urzędu gminnego, naczelniczka dziel-

nicy w Warszawie, inżynier projektant. Są to kobiety dorównują-

ce, a nawet przewyższające kwalifikacjami i zaangażowaniem w 

pracy aążczyzn. Prezentowane w pismach kobiety wykonują zawo-

dy “tradycyjnie“ kobiece lub stanowiska nieczęsto przez kobiety 

uzyskiwane. Czy one właśnie powinny być wzorem, czy raczej mo-

gły zniechąceć do naśladownictwa? Czytelnik zastanawia się czy 

było to przemyślane działanie, przypadek, czy przekonanie, Ze 

nie możne stworzyć uniwersalnego wzoru kobiety let siedemdziesią-

tych w Polsce.

Włókniarkom, pracownicom przemysłu papierniczego i mężczyz-

nom pracującym w przemyéle papierniczym przedstawiono do wybo-

ru dwa "portrety“ kobiet. Mężczyznom przedstawiono Je die spraw-

dzenie jakie są ich wyobrażenie w tej kwestii.

Rodzinna rola kobiety - “dobra matka - zona, gospodyni, ko-



biete zadbane, dobrze ubrane, mające ładne nieszkenle. Zajmij«» 

ca sią tylko i wyłącznie domem i ер rewami rodziny. Pomege nyżo-

wi w Jego pracy- w tym eensie, te odciąża go od obowiązków do-

mowych, aby miał dużo czasu na pracą zawodową’ i społeczną. Dużo 

czasu i uwagi poświęcę dzieciom. Sama nie uczestniczy w precy 

społecznej, a jeżeli pracuje zawodowo, to traktuje swoją pre- 

cę jako zło konieczne".

Rola emancypacyjna kobiety - ‘kobieta zadbana, dobrze ubrene, 

ale domowi poświąca mało czasu, ponieważ jest zaangażowana w 

swoją pracą zawodową i społeczną. 3ej ambicją Jest uzyskanie 

sukcesu w pracy zawodowej i społecznej, bo taki sukces uweże ze 

najważniejszy w życiu, on zaspokeje jej enbicje. Koche dzieci, 

mąza, .ale nie chce, eby przeszkadzali jej w uzyskaniu sukcesów 

zawodowych".

Rolą rodzinną uzneło za blizszą eobie 81,9% pracownic przemy-

słu papierniczego oraz 77,3% włókniarek łódzkich. Robotnice 

chciałyby być i w istocie są przede wszystkin matkami, żonami, 

a dopiero później pracownicami wykonującymi okreólone zadanie za-

wodowe. Mężczyźni wybierali rolą rodzinną nieco cząściej niż ko-

biety (83,5%). Model rodzinny nejcząściej wybiereny był przez 

osoby z wykształcenie^ średnim zewodowym (88,2%), kobiety nie-

zamężne (86%) w wieku do 49 lat oraz, co jest cherakterystycz- 

ne, osoby dysponujące dochodem na jednego członke rodziny ponad 

2000 zł miesięcznie, o długim stażu precy.

Wyksżtelcenie było czynnikiem najsilniej różnicującym sposób 

życia, wpływało na kształtowanie wyobrażenia o miejscu i roli 

kobiety w społeczeństwie. Odnajdujemy tu potwierdzenie prawi-

dłowości, że wykształcenie Jakie uzyskuje kobieta - ponad za-

sadnicze zawodowe - Jest drogą do realizacji emancypacyjnego 

stylu zycia.

Model emancypacyjny bliższy był małej liczbie kobiet. Poja-

wia sią w związku z tym pytanie - czy powodem tego Jest jogo 

rsieatrakcyjność, czy nierealność? Wiele robotnic nie mogło go 

realizować, ale chciałyby, aby urzeczywistniły go ich córki. Wy-

bierały zatem die nich wykształcenie i zawód dający szansą ла 

realizacją awansu, którego jawody robotnicze Jui nie dają. Nie 

przypadkiem stwierdzamy, że "Już" nie dają. Wysiłek w zawo- 

dsch robotniczych jest ogromny, a podział pracy odbiera _ saty- 

. ;'-.cjv oglądania Jej wyników i zmusza do znajdowania satysfak-



cji tea, gdzie moZna ją znaleźć. to zneczy w tyciu osobistym, 

и życiu rodzinny«. Model emancypacyjny odrzucali mężczyźni - są-

dzić należy, ̂  że nie tylko ze środowisk robotniczych. Zastanówmy 

eią jaki ,jeet etosunek do pracy kobiet, które pracują z konie-

czności, Nie precują bardzo ile, ale bez zaangażowanie, bez od-

dania, chętnie pracą porzucają, a jak wskazują doświadczenie z 

1961 r. są bardzo podatne na agitacją etrejkową.

W p l e m a c h ,  g a z e t a c h ,  p o d k r e ś l a  

e i ą  e u k c e e y  z a w o d o w e ,  w ż y c i u

k o b i e t y  m y ś l ą  o e z c z ą  ś c l u  r o -

d z i n n y m .

Kobiety dostrzegały nierówny apoeób odnoszenie eią do nich i 

do mążczyzn, ne ogół akceptując go. Robotnice pracujące w tym 

eamym zakładzie pracy, na podobnych stanowiskach, oceniały róż-

nie epoeób и jaki eą tam traktowane w porównaniu z mężczyznami. 

Blisko połowa (47%) pracownic przemysłu papierniczego była zda-

nia, że eą traktowaną , na równi z mężczyznami, ale prawie 1/3 

(31%) stwierdzała, że gorzej niż mążczyźni, 12% uważało, że róż-

nie - w zależności öd sytuacji. Zaledwie co dziesiąte robotni-

ca wskazywała, że była traktowana lepiej od mężczyzny. Ponad po-

łowa mążczyzn (54%) uweżałe, że kobiety w zakładzie traktowane 

są na równi z nimi, 14,5%, że gorzej niż mężczyźni, 7,4%, że 

zależy to od sytuacji, a 12,4%, że są traktowane lepiej. Różni-

ce odnotowane w ocenie opinii o traktowaniu kobiet w zakładzie o-
m

parte są ne subiektywnych odczuciach, ale przecież to one de-

cydują о samopoczuciu jednostek 1 grup społecznych.

Kobiety starsze (poned 50-letnle), mążetkl, były na ogół 

zdania, że traktuje sią Je na równi z mężczyznami, natomiast na 

traktowanie lepsze i "w zależności od sytuacji" wskazywały ko-

biety wolne i osoby, które nie przekroczyły 49 lat. Mężatki ko-

rzystały ze świadczeń socjalnych i pewnych przywilejów: urlopy 

macierzyńskie, zwolnienia lekarskie. Urlopy w lecie - w cza-

sie wakacji dzieci, ochrona interesów Jedynych żywicielek ro-

dziny. Oaje to podstawą do przypuszczenia, że były traktowane 

lepiej,, choć są to świadczenie związane nie z ich osobowością, а 

z macierzyństwem.



4. Aspiracje i marzenie kobiet

Aspiracje i dążenie ludzkie przedstawiane eą Jako życzenia 

lub marzenia. Aspiracje odróżnia od marzeri stopień trudności N 

realizacji, marzenia dotyczą epraw często odleglejszych w cza-

sie. są traktowane jako zalezne od szczęśliwych przypadków, 

splotu okoliczności, innych ludzi, a nie od działania osoby za-

interesowanej . Obserwując życie społeczne, ludzi należących do 

róznych grup i kies społecznych, wykonawców wielu zawodów, zaj-

mujących inne miejsce w hierarchii społecznej, odnosi sią wra-

żenie, że marzenie ich eą bardzo rzeczowe i dotyczą zaepokaje- 

nie potrzeb o charakterze bytowym. Mało ludzi puszcza w swoich 

marzeniach wodze fantazji. Ludzie wstydzą eią fantazjowania, o- 

greniczają Jego zakres.

Kobiety marzą częściej niż mężczyźni, ale nie tak bardzo, 

Jak należałoby oczekiwać na podstawie obiegowych opinii o ich 

sentymentalizmie. Wśród osób, które stwierdzały. Że nis mają 

żadnych marzeri, które mogłyby być zrealizowane przez siły zewną- 

trznę, "dobrą wróżką", było ok. 12% kobiet i 19% mężczyzn. Być 

może, że osoby te nie potrafiły zrozumieć intencji pytanie lub 

myśląc pragmatycznie zdecydowały, że ich życzenia nie mogą być 

przez nikogo poze nimi samymi spełnione.

Zdecydowane większość robotnic miała życzenia (ująte w % ) 

związane z:

1) sytuacją dzieci, ich losem i pozycją w życiu 34,21,

2) koniecznością poprawy eytuecji mieszkaniowej 32,24,

3) zarobkami 21,05,

4) posiadaniem samochodu i czasu na odpoczynek 1.97,

Są także wskazania dotyczące problemów ogólnospołecznych:

5) poprawy sytuacji kobiet pracujących 6,58,

6 ) poprawy sytuacji ekonomicznej w Polsce 3,95.

Dominowały pragnienie związane z rodziną, sprowadzone do spraw

przyszłego losu dzieci, poprawy sytuacji mieszkaniowej i* uzy-

skanie wyższych zarobków. Życzenia społeczne wypowiadane były 

przez ok. 10% kobiet i dotyczyły trudnych i nierozwiązanych od 

lat problemów, do których należy dla przykładu nocna praca ko-

biet i trudności gospodarcze, szczególnie odczuwane przez ko-

biety w okresie ostatnich kilku lat. W życzeniach dotyczących



loeów dzieci znejduje jeszcze jedno potwierdzenie model rodzin-

nej roli kobiety. Oczekiwanie poprewy eytuecji mieszkaniowej wy-

nikały z nie zaepokejenych od lat potrzeb w tej dziedzinie.

Porównując pragnienie włókniarek i pracownic przemyełu pa-

pierniczego stwierdzamy, ze były one inne. Włóknierki przede 

wszystkim chciałyby poprewy eytuecji mieszkaniowej, na drugim 

miejscu stawiając zarobki. Zastanawia, ze niższy odsetek włók- 

nierek wiązeł swoje nadzieje z losami dzieci. Układ życzeń jess 

bardzo charakterystyczny w zależności od wieku i związanej z 

nim sytuacji ekonomicznej. Kobiety najmłodsze (do 29 roku Życia) 

w 64,7% życzenie odnosiły do poprewy sytuacji mieszkaniowej, pod-

czas gdy podobnie myślało 18% kobiet ponad 30-letnich! Życzenia 

dotyczące losu dzieci najczęściej wypowiadały kobiety w rtioku 

40-49 let (53,0%), najrzadziej młodsze - do 29 roku życie 

(19,6%); na temat zarobków najcząściej (40.0%) robotnice należą-

ce do nejeterszej kategorii wieku (50 lat i starsze), natomiast 

najmłodsze tylko w ok. JB%. W przedziale wieku 30-49 lat podobne 

były poglądy ok. 25% kobiet, cząściej zamążnych (33%), * aniżeli 

wolnych (19,5%). Na życzenia dotyczące zarobków poważny wpływ 

miały przeciątne dochody na osobą w rodzinie. Najczęściej (32%) 

merzyły o podwyższeniu zarobków kobiety, w rodzinach których do-

chód kształtował sią na poziomie 1001-1500 zł miesiącznie. Żadna 

z kobiet osiągających dochód poned 3501 zł nie wypowiadała takie-

go życzenia.

Pragnienia nakierowane były na trzy potrzeby, dwie z nich 

możemy dokładniej przedstawić, ponieważ mamy do tego niezbędne 

materiały: chodzi tu o dzieci^54 i zarobki. Włókniarki w 84%, 

a pracownice przemyełu celulozowo-papierniczego w 72%, chciałyby, 

aby ich dzieci uzyskały wykształcenie wyższe niż one same posia- 

dają. Wykształcenie Jest wartością pożądaną z różnych powodów. 

Do najczęściej wymienianych należało przekonanie, ze wykształce-

nie zapewnia lżejszą i ciekawszą pracę (58,7% wskazań). Praca ro-

botników w przemysłach papierniczym i włókienniczym, mimo zn&- 

cznej ich modernizacji, była bardzo ciężka i odbywała «
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Problem ten  s z e r z e j  p r z e d s t a w i o n y  z o s t a ł  я a r ty*

0 z i  ę с i  e 1 e k а-М a c h n i k o w s k a ,  W y k s z t a ł c a ć  
z a w a d . . .



nieprzyjemnych, a często wrącz złych, warunkach fizycznych. Ha- 

łee, wyziewy, temperatura - to uciążliwości posiadające duty 

wpływ ns oceny wykonywanej pracy czy zawodu. Oceniając pracą 

fizyczną na podstawie własnych doświadczeń, robotnicy chcieliby, 

aby ich dzieci pracowały w lepszych warunkach. Sani nie nogą 

uciec od pracy fizycznej, wiąc pragną, eby ich dzieci skorzy-

stały z szansy jaką stwarza wykształcenie i nie nusieły tek 

pracować. Część robotnic chciałeby, aby ich dzieci keztełci- 

ły eią, ponieważ uważały, ża: dziąki wykształceniu nożne w ży-

ciu wszystko osiągnąć (15% wskazań), ludzi wykształceni cieszą 

sią wiąkezyn szacunkiem (9%), naukę jeet najważniejsze (8,5%), 

wykształcenie zepewnie dobrobyt (3.6%). Dest to nietrafne po- 

strzsgenie rzeczywistości, gdyż w Polsce płece nie eą pozytyw-

nie skorelowane z wykształceniem. Zdecydowena wiąkszość zapyta-

nych uważała, że wyższe wyksztełcenle zapewnie lżejezą precą 1 

wyższy prestiż społeczny. Oletego aż 68,6% ojców 1 notek chciało 

aby ich dzieci ukończyły atudia; 22% rodziców pragnąło, aby ich 

dzieci osiągnąły wykształcenie średnie, przede wszystkla zawodo-

we. Aspiracja natak dotycząca wykształcenie dzieci były wysokie 

ele - co wynika z liczby studiującej nłodzieży robotniczej - 

nie są one realizowane. Cząść kobiet (20,8% precujących w za-

kładach przenysłu papierniczego 1 3,3% włóknierek) chciała, aby 

ich dzieci cieszyły sią w przyszłości uznenien. szecunklen lu-

dzi. nawet jeżeli nie bądzle to miało bezpośrednio wpływu ne 

ich sytuacją materialną. Zaledwie ok. 6% matek (zarówno włóknia-

rek, jek 1 pracownic przenysłu papierniczego), kobiet sterezych 

z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach życzyło sobie, aby 

ich dzieci szybko sią usanodzielniły.

Oczekiwania poprawy sytuacji materialnej neleży zestawić z 

aktualnie otrzymywanymi zarobkami. Były one znacznie niższe od 

średniej płacy w Polsce, a tylko ok. 5% osób oczekiwało zarob-

ków przewyższających tą średnią. Oczekiwania były wiąc bardzo 

skromne, a podwyżka zarobków z roku 1980 pochłoniąta została 

przez inflacją i wzrost cen.



PROBLEMY RODZINNE KOBIET PRACU3ĄCYCH

1. Wprowadzenie

RozweZenie obecne zenierzemy skoncentrować ne sprawach wycho-

wywanie i socjalizacji dzieci w rodzinie, ne oczekiwanych for- 

wach pomocy od peńetwe orez na ogólnej ocenie warunków zycia ro-

dziny.

WeZnyw 1 nie podlegający« dyekueji zadaniem kobiety w każdy» 

społeczeństwie Jest organizacje domu rodzinnego. Nie przypad- 

kiea przyjmujemy określenie domu rodzinnego, a nie gospodarstwa 

doaowego. Gospodarstwo domowe Jeet kategorią ekonomiczną, e nie 

eocjologiczną i nie zewiere aspektu, który nas interesuje. Go-

spodarstwo doeowe - to nie rodzina, bo eą jedno lub dwuosobo-

we gospodarstwa, prowadzone przez osobą wolną lub bezdzietne 

aełZeńetwe. I* pojąciu rodziny zawiera eią element pokrewieństwa, 

wystąpowania dzieci, wiązi o charakterze emocjonalnym. Człowiek 

pozbawiony rodziny Jest według przysłowia "Jak kamień « polu" i 

jakkolwiek Zycie rodzinne związane jest także z konfliktami,trud-

nościami a niekiedy i tragediami, to przecież stanowi bardzo 

ważny element w zyciu jednoetki i społeczeństwa. W rodzinie lu-

dzie przygotowują 3ią do życia społecznego, uczą sią człowie-

czeństwa, uczą sią być kobietami,« mężczyznami, roatkaai, męża- 

■i itd., członkami klas i warstw społecznych. W rodzinie po-

wstają i kształtują sią osobowości, które decydują o przyszłoś-

ci, Szkoła, uczelnie dostarczają wiedzy, organizacje, partie - 

ideologii*, zakład - środków do zycia, a rodzina - kształci 

cechy charakteru, uczłowiecza i nie Jest przesadne stwierdzenie, 

ża decyduje о człowieku. ,

V» rozdziale tym nio referujemy bogatej literatury r- • >; ji- 

cznej ani wybranych prac, jak również nie udowadnia«'/ Л

(



tki w kształtowaniu osobowości dziecke rozumiejąc, te eą to 

eprewy udowodnione. Pragniemy przedstawić poglądy matek - ro-

botnic na swoją rolą oraz wykazać jekia wartości chcą one 

przekabać dzieciom, w Jakich warunkach awoja zadania reali-

zują. , '

Liczebność rodziny sprowadzamy do liczby dzieci w rodzinie, 

ponieważ to one atanowią obciążenie ekonomiczne, wychowawcze i 

opiekuńcze dla rodziców, decydują o poziomie zamożności, o po-

ziomie zaspokajanie potrzeb. Sak wynikało z przeprowadzonych w 

1971 r. badań dotyczących sytuacji rodzin wielodzietnych (od, 5 

do 18 dzieci) w Łodzi, dochód ne Jedną oaobą w takiej rodzi-

nie cząsto oscylował wokół 500 zł miesiącznic. Rodzin wielo-

dzietnych jest niewiele, ale tendencje spadku dochodu na człon-

ka rodziny w zależności od liczby i wieku dzieci jest prawi-

dłowością, którą usiłuje odwrócić polityka społeczna zapoczątko-

wana w roku i980. Przeciętne robotnicze rodziny, to rodziny z 2 

dzieci.

T a b e 1 a 2

Liczba dzieci w rodzinie 
(w %)

Liczba
dzieci

Włókniarkl 
1976/1977 r. 

N • 150

Pracownice 
przemyełu 
papierniczego 

1978 r.
N - 110

1 30,0 36,0

2 53,0 38,0

3 9,0 16.0

4 1 więcej 5,0 9,2

Ź r ó d ł o :  Badania właene.

Rodziny pracowników przemysłu celulozowo-papierniczego eą li-

czniejsze. Badania w przemyśle papierniczym prowadzone były w 

Łodzi i Kostrzyniu, którego ludność jest napływowe. Rodziny re-

patriantów z terenów wschodnich oraz reemigrantów były i eą

tradycyjnie liczniejsze.



B-
U.
L

Rodziny robotnic były w przeważającej wiąkezości rodzineni 

homogeniczni« robotniczymi: 71.3% mążów włókniarek i 84,7% mę- 

źóm robotnic przemyełu papierniczego było robotnikami. Kobiety 

samotna (wdowy, rozwiedzione) nie podawały zewodów mą^ów, ich ro-

dziny eą niepełnymi rodzineai robotniczymi.

• 0 etylu Życia i pozioaie zaspokajania potrzeb decydują zarob-

ki oraz dochód na Jednego członka rodziny.

T a b e l a  3 

Wysckość zarobków robotnic 
w %

Wysokość 
zarobków 

w zł

Zarobki włók- 
niarek 1977 r. 

N - 150

Zarobki pracow-
nic przemysłu 
papierniczego 

1978 r.
N • 110

do 2500 3.4 30.0
jf.

2500-3000' \ 46 ,7 5ó,2

ponad 3501 49,7 13,8

/
Ź r ó d ł o :  Badania własne.

Szczególnie niskie zarobki uzyskiwała znaczna liczba pracow-

nic przeaysłu pepiernicznego. Przeciętny dochód na osobą kształ-

tował eią nastąpująco:

T a b e l a  4

□ochód na członka rodziny
<« %)

Oochód na 
1 osobą w ro-

dzinie 
w zł

Włóknierki 
1977 r.
N - 150

Pracownice 
przemysłu 
pepiernicznego 

1978 r.
N - 110

1 2 « 3

do 1000’ e,6 4.8 ■ !

1001-1500 19,3 29,8

1501-2000 31.4 33,5



Tabele 4 (cd.)

1 2 3

2001-2500 23,3 17,5

2501-3000
■

8,0 11.2

3001-3500 6,7 3.2

3501 i wiącej 0,7 -

Ź r ó d ł ot Badanie włesna.

Rodzin o najniższych dochodach ne osobą » środowiskach włók- 

nierekich było prewie 2 razy wiącej aniżeli wśród pracownic 

przenysłu papierniczego, ale równocześnie włókniarza cząściej by-

li lepiej eytuoweni.

Warunki życia rodzin o dochodzie 1000 zł miealącznie na o- 

sobą były bardzo trudne. Ile z tych pieniądzy eogły netki prze-

znaczyć na ubranie, ełodycze* zabawki, keiążki pozeezkolne dla 

ewoich dzieci? Nieoficjelnie obliczane ainimua eocjelne wynosi-

ło wówczas (rok 1978) 1500 zł die osoby dorosłej. Zneozne caąść 

rodzin robotniczych żyle poniżej lub na granicy tego ainiaua.

Rok 1978 cherekteryzował eią wyreżnye wzrostea kosztów utrzy- 

aenia w związku z prowadzoną na wielką skelą ukrytą podwyżką cen. 

Dochody na jednego członke w rodzinie włóknierek były nlżeze od 

danych przytaczanych w badaniach Piotra Bohdziewiczem - obej-

mujących rodziny nążczyzn - włókniarzy w wieku 30-45 let. Oko-

ło 12% goepodaretw doaowych dysponowało dochodem do 1500 zł ne 

jedną osobą, 48% - 1501-2500 zł. 20% - 2501-3500 zł i 4% po-

nad 3501 zł.

Bohdziewicz zbiereł aeterieły do enelizy w i978 rv kilka ty-

godni wcześniej niż my zbierałyśmy aeterieły w przemyśle pa-

pierniczy®, a wiąc w czasie, gdy zarobki nie uległy zmianie. He 

różnic® w przedstawionej wysokości dochodu mieł wpływ celowy 

dobór próby badawczej - kobiet i mążczyzn. Mężczyźni w przemy-

___________________1

25 !P. B o h d z i e w i c z ,  Style konsumpcji materialnej 
robotników wielkoprzeeysłowych, maszynopis precy doktorskiej w
ïnst. Soc. UŁ, e. 106.



éle lekkie zarabiają wiącej, ponieważ pracują na wyżej płat-

nych atenowiekach.

Niezależnie od wysokości dochodu (różnice w gruncie rzeczy 

eą niewielkie) powstaje problea. Jak bardzo trudne było i Jeat 

Zycie kobiet, które w remach tych aun musiały organizować życie 

rodziny. Jaką rolą w życiu kobiet odgrywają trudności dnie co-

dziennego.

2. Wychowanie dzieci

Wychowywania dzieci Jeat przygotowaniem ich do życia w świę-

cie, który nie bądzie światem rodziców - wychowawców. Trudności 

wynikają nie tylko z szybkiego poetąpu i zwien w technice, e- 

konomice, układach społecznych, ale także z niemożliwości prze-

widywania, jaka wiedza bądzie potrzebna człowiekowi, aby mógł 

swobodnie funkcjonować za 20-30 czy 40 lat. Brakuje ideałów, wzo-

rców osobowościowych człowieka przyszłości. Aktualne autorytety 

ulegają przewartościowaniu i ludzie których stawiano za wzór, o- 

kazują sią czasem godnymi pogardy itd.

Trudna sytuacja apołeczno-gospodarcza roku 1978, kiedy zbie-

rałyśmy materiały do pracy uprawniła nas do napisania zdania, że 

kobiety obciążone 8-godzinnym dniem pracy na 2 lub 3 zmiany, wy-

czekiwaniem w kolejkach po artykuły żywnościowe i przemysłowe po-

trzebne w domu, wydłużającym sią czasem dojazdów do pracy, nie 

miały zbyt dużo czasu na czynności wychowawcze. Dziś (w styczniu 

1982 r.) sytuacja zaopatrzeniowa roku 1976 czy 1978 wydaje sią 

wspaniała, a komunikacja miejska - świetnie funkcjonującym ogni-

wem miasta. Ile zatem czesu dz.'ś mają kobiety na czynności wy-

chowawcze? W literaturze przedmiotu wskazuje aią, że robotnice 

dysponowały dziennie ok. 60 min. na funkcje wychowawcze - przy 

czym wyraźnie odróżnia sią funkcje opiekuńcze, choć nie zawsze 

takie rozróżnienie uświadamiają sobie вале kobiety.

Na pytanie, kto powinien brać na aiebio ciężar wychowania 

dzieci - ojciec czy matka, robotnice zdecydowanie wskaz/wały, 

że oboje rodzice. Obowiązek decydowania w sprawach dotyczących 

dzieci, oddziaływania na nie powinien być realizowany wspólnie. 

Tylko 5% kobiet zatrudnionych w przemyśle papierniczym i



włókniarek było zdanie, ze wychowanie dzieci Jeet domeną kobiet, 

ponieważ matka jest bliższa dziecku eniźeli ojciec.

3est to mocno utrwalony stereotyp, choć pedagodzy, psycho-

lodzy, socjolodzy, e nawet lekarze zwracają uwegą ne ogroane 

znaczenie związków dziecke z ojcem w procesie wychowawczym, ne 

Jego wychowawcze zadanie dostarczyciele wzoru osobowego mężczyzny, 

nauczyciela ról męskich potrzebnych do prawidłowego kształtowa-

nia osobowości zarówno chłopców, jek i dziewcząt.

Tak mówią teoretycy, e jak uzasadniają stanowisko o obowią-

zku dzielenia trudów wychowawczych przez oboje rodziców kobiety? 

Poglądy włókniarek na tą sprawą były .neetąpujące. Łatwiej Jeet 

wychowywać dzieci we dwoje, ponieważ możne sobie doredzeć (48% 

wskazań ), dobro dziecka wymege opieki i decyzji obojga rodziców 

(29%), wychowywanie dzieci jest obowiązkiem obojga rodziców (23%). 

Pracownice przemysłu papierniczego uzasadniały swoje etenowieko 

nieco inaczej. Przede wszystkim wskazywały (47%), że dziecko Jest 

wspólną "własnością" obojga rodziców, następnie, że łatwiej Jest 

wychować dziecko we dwoje ( 25% ), ze nie należy obciążać wychowa-

niem jednego z rodziców w sytuacji, gdy oboje pracują ( 17%) oraz 

ze wspólne wychowanie wpływa dodatnio na spoistość rodziny ( 5% ).

W wypowiedziach zawarte eą charakterystyczne postawy robotnic 

wobec dzieci. Tylko część włókniarek kierowełe sią я wychowaniu 

dobrem dzieci, a kilkanaście pracownic przemysłu papierniczego 

dobrem całej rodziny - e wiąc i dzieci. Zdecydowanie przeważa-

ło stawianie znaku równości pomiędzy wychowaniem e obciążeniem - 

wychowanie było traktowane Jako obowiązek.

Wychowanie jest obowiązkiem rodziców, ele ludzie nie meją 

dzieci w wyniku poczucie obowiązku wobec społeczeństwa, narodu, 

kla6y. Stosunek do dziecke Jest emocjonalny, e nie rzeczowy i 

dlatego budzi zastrzeżenie traktowanie wychowanie tylko Jako o- 

bowiązku przy pominięciu satysfakcji i radości z. nim związanych.

Część kobiet wskazywała, że dziecko jest "własnością" obojge 

rodziców. Oest to oczywiście “skrót myślowy", ele niezmiernie 

charakterystyczny. Nawet Jeśli rodzice nie wypowiadali tego

wprost, ro Jednak traktowali dziecko jako "własność" podporząd-

kowaną, naginając Jego osobowość do własnych wyobrażeń, zaspo-

kajając własne ambicje lub aspiracje. Rodzice często nie rozu- 

'leli. że dziecko to inny człowiek, za którego oni ponoszą Jed-

nak odpowiedzialność.



Odpowiedzialność ze przyszłoś dziecka to nie tylko wychowa-

nie, ale i tworzenie warunków ekonomicznych, politycznych i i- 

deologicznych w jakich Żyje ono w dzieciństwie i wieku doj-

rzały*. Przecież twórcami teraźniejszości są naei dziadkowie, 

rodzice, a my kształtujemy warunki życia naszych dzieci i wnuków.

Godne podkreślenie w postawie kobiet wobec dzieci było ro-

zumienie roli ojce w wychowaniu. Przemysł lekki od początku 

swego istnienia zatrudniał kobiety, a zatem tradycje i współ- 

czeeność przemyełu i robotniczego miasta Jakim jest Łódź, narzu-

cają rodzicom konieczność dzielenia obowiązków wychowawczych i 

opiekuńczych. Role ojca w rodzinie była uświadamiana, akcepto-

wane i realizowane, e robotnice przywiązywały dużą wagą * do u- 

działu mężczyzny w wychowaniu, nie ograniczają jej do dostar-

czania środków materialnych, choć oeoby o wykształceniu ponad-

podstawowym nieco częściej skłonne były obciążać rolą wychowawczą 

tylko kobiety.

Inna Jakościowo Jest eytuacje matek samotnych i ich dzieci. 

Nie dotyczy to Jedynie zwielokrotnienie zadań. Taka matka ma nie 

tylko wiącej obowiązków, ale musi realizować i takie, które są 

jej obce ze wzglądu na róznice tkwiące w psychice kobiety i 

mężczyzny. Dzieci w rodzinie niepełnej nie mają codziennego 

kontaktu z mążczyzną, co może wpływać ujemnie na ich charakter 

na kształtowanie postaw i ocen. Oednak w praktyce, niezależnie 

od tego czy rodzino Jest pełna czy nie, wiele kobiet musi wy- 

chowywać dzieci samodzielnie.

Wśród rodzin, w których matka może liczyć na pomoc innych 

członków rodziny najcząściej w wychowywaniu dzieci pomagał tylko 

•ął (73,4%). Część kobiet korzystała z pomocy matki, babki lub 

teściowej (14,4%), męża, matki i teściowej (3,6% )< innych człon-

ków rodziny 'sl,2%) lub innych osób (7,2%). W środowiskach robot-

niczych rzadko wykorzystywana była płatna pomoc do dziecka. Sko-

ro rodziny robotnicze nie znajdują sią w dużo gorszych warun-

kach materialnych aniżeli rodziny nauczycielskie czy urzędnicze, 

fakt ten oznacza przede wszystkim brak w tym względzie tradycji.

Inny problem polega na tym, czy robotnice mają trudności w 

wychowaniu dzieci, czy dostrzegają te trudności i jakiego są o- 

ne rodzaju. W badanej zbiorowości 39% robotnic odpc>viad:b, .-•> 

ma trudności, 57% - że ich nie ma, a 4% nie udzieliło oc - . 

dzi na to pytanie. Najczęściej wymieniane były kio ; : • ,,;a



z koniecznością zapewnienie opieki ned dziećmi w czeeie precy. 

Kilko oeób wskazywało ne trudności w zorganizowaniu opieki w 

przypadku choroby dziecke i w odprowadzeniu dziecke do przed-

szkola (lub ucznie Z klasy do ezkoły). Rodzice korzystają, zgod-

nie z prawem, ze zwolnień ne opieką nad chorymi dziećmi, ele 

kłopoty odczuwają przede wezyetkim te metki, których dzieci eą 

chorowite i ustawowo 60 dni ne opieką nie wyetercze. Sytua-

cje zdrowotne zmuszające do korzystanie z wiąkezej liczby dni 

zwolnienia z pracy eą w Łodzi cząete, gdyż jeet tu dwa razy 

wyższy niż w całej Polsce odsetek przedwczesnych porodów, wpły-

wający na sten zdrowia dzieci, które wymagają bardzo troekliwej 

opieki.

Trudności w opiece ned dziećmi rozwiązuje - choć brzmi to 

paradoksalnie - praca na 3 zmiany, e także ezybkie usamodziel-

nienie sią dzieci, podział obomiązków z mężem, odwożenie dzieci 

do krewnych lub zostawienie ich u sąsiadów. Dużo włókniarek 

(36,6%) stwierdzało, że 'jakoś* eobie redzą. Wiele kobiet pracą 

na 3 zmiany uznawało za dogodną w organizacji opieki ned dzieć-

mi. Niejednokrotnie metki małych dzieci deklarowały, że wolą 

pracować w nocy, bo mają cały dzień die siebie, tzn. dla domu

i dzieci. W tygodniu pracy na nocną znieną śpią bardzo mało, e 

czas snu Jest tym krótszy, im młodsze są dzieci. Ne uwagą za-

sługuje zdanie, że "dzieci muszą eią bardzo szybko usamodziel-

niać Zastanowić sią wypada co to zneczy 'usamodzielnienie“ i 

jakie ono niesie rezultaty. Usamodzielnienie - to zawieszenie 

dziecku klucza na szyi, utrudniający koncentracją w pracy niepokój 

matki, .o to co dziecko robi. To tekże cząeto złe wyniki w neuce. 

ponieważ nie ma kto dopilnować odrobienie lekcji,to wychowanie ne 

podwórku, wpływające na kształtowanie psychiki dziecka.

Obowiązek szkolny, realizowany w naszym kreju i w pełni 

akceptowany przez społeczeństwo, nekłade na rodziców odpowie-

dzialność za Jego przestrzeganie, a szkołe przejmuje ceły cię-

żar nauczenie. Zedanism rodziców jest zachęcenie dzieci do ne» 

uki, pomoc w rozwiązywaniu trudności, zainteresowanie oprawa-

mi szkolnymi. Oakkolwiek rodzice mają niewiele czesu po precy, 

sprawy nauki dzieci eą przedmiotem ich stałej, choć nie zawsze 

systematycznie przejawianej, troeki. Matki rozmawiały ze ewymi 

dziećmi o różnych sprawach, w rozmowach z uczącymi eią dziećmi 

dominowały tematy szkolne - o kolegach, nauczycielach (55%



wskazań), o wynikach w neuce (13&), o różnych sprawach bieżą-

cych - co najczęściej było formułowane - “w ogóle o życiu“ 

(313J), Jak równiet o rekreacji (10%). Niewiele matek opowiadało 

dzieciom o ewojej pracy (5%). Z informacji na temat rozmów moż-

na przyjąć, że przedmiotem zainteresowanie matek były przede 

wszyetkia sprawy szkolne lub »prawy osobiste. Najmniej cza- 

eu poświęcały one sprawom czaeu wolnego, rekreacji dzieci, choć 

nie eą to sprawy nieważne, a zupełnie eią nir.i nie interesuje 

ezkołe. Tylko okazjonalnie tematami rozmów było uświadomienie 

seksualne, częściej dotyczyły one ßrowadzenia gospodarstwa domo-

wego, sportu.

Wychowanie oparte było w części rodzin robotniczych (54*) 

ne zasadach wyniesionych z domów rodzinnych matek i polegało na 

wpajaniu Qrzecznoéci (34$J wskazań ), szacunku i posłuszeństwa wo-

bec rodziców (1956). szacunku dla etarezych (12Й), prawdomówności 

(10Ä). chąci do nauki (9Й), karności (8Si). dobroci i uczynno-

ści (7%). Żadna z robotnic nie stwierdziła, źe wychowuje dzie-

ci w szacunku dla pracy, w szacunku dla własności społecznej, e 

wiąc nie etera sią kształcić cech potrzebnych człowiekowi żyjące- 

au w społeczeństwie socjalistycznym. Rodzice uczą szecur.ku dla 

siebie, die atarazych - a wiąc wybiórczo, pomijając sprawą 

szacunku die rówieśników, dla ludzi w ogóle. Wiele matek zwra-

ca uwagą, Zs ich poglądy na wychowanie różnią sią od poglądów 

ich rodziców i wobec tego zachowują eią wobec dzieci inaczej, 

przede wszystkie zaś (w % wskazań):

1. Nie stosują ostrego rygoru

2 . Dziecko wychowują w lepszych warunkach

- 28,0,

materialnych - 2 1 .0 ,

3. Kładą nacisk na kształcenie dzieci - il.3,

4. Bardziej dbają o dzieci - 11.3,

5. Kupują to co dzieci potrzebują - 0 ,0 ,

6 . Stosują dyscypliną - 5.7,

7. Są łagodniejsze - 4,5,

8 . Chowają dzieci “po miejsku" - 3.4,

9. Dbają o posiłki na czas - 3.4,

10. Urządzają z dziećmi wycieczki - 1,0,

11. Mają więcej życzliwości dla dzieci - J Q

12. Brak danych -

Dzieci robotnicze są wychowywane w znacznej LiCzfcJ



inaczej niż chowani byli ich rodzice, niezależnie od tego czy 

wywodzą eią oni ze érodowiek chłopskich, czy robotniczych. Wo-

bec dzieci rodzice są łagodniejsi, pobłażłiwei, bardziej о

nie dbają.

Mniejszy jest dystans między dziećmi a rodzicami, stosunki eą 

w większym stopniu "koleżeńskie", rodzina jeet całością złożoną 

z niemal równoprawnych członków. Rodzice bardziej dbają o ubra-

nie, wyżywienie, nauką dzieci, wspólnie organizują wypoczynek. 

Dzieci w domach robotniczych otaczane eą miłością.

Matki wychowywane w ciążkich warunkach materialnych okresu 

wojny lub lat powojennych, etarały eią dać dzieciom wezyetko ta 

czego nie byli w etanie dać im ich rodzice. Zwracały w wycho-

waniu dzieci uwagą na nauczanie grzeczności i szacunku dla ro-

dziców i osób starszych (59% wskazań) zgodnie z zasadami wynie-

sionymi' z domu rodzinnego, uczciwości (19%) i dobroci (l7%).Nie- 

wiele matek wpajało zaeadą, Ze praca jeet obowiązkiem (7%), że 

człowiek pracuje nie tylko dla siebie, ale i dla społeczeństwa, 

zwracało uwagą na solidarność (7%) oraz obowiązkowość (5%). Nie 

odnajdujemy w tych deklaracjach świadomie wyodrębnionych elemen-

tów wychowania socjalistycznego.

Matki dbały, aby dzieci nie paliły, nie piły alkoholu, nie 

chuliganiły, nie kłamały, nie kradły, aby grzecznie eią zacho-

wywały.

Jakkolwiek wiele matek, w ogóle wielu rodziców, traktuje 

dzieci jak "własność** - to przecież zdecydowana ich większość 

zdaje sobie sprawą, te wychowuje je dla społeczeństwa. Włókniar- 

ki pytane o to, dla kogo wychowują dzieci - wskazywały przede 

wszystkim, że dla eiebie i społeczeństwa (79% wskazań), tylko 

dla siebie (11%), aby mieć opiekę na stare lata lub jedynie dla 

społeczeństwa (9%). Niewiele matek ma egoistyczny stosunek do 

dzieci, ale wiele eądzi, że dzieci bądą się nimi opiekowały, 

kiedy przyjdzie starość.

W wychowaniu mało jest ideałów prospołecznych, meło elemen-

tów modelu człowieka przyszłości, mało podstawowych norm mo-

ralnych, a dużo może nie uświadamianego egoizmu.

Rodzice dbają nie tylko o wypełnianie obowiązku ezkolnego 

przez ewe dzieci, chodzą one też cząsto na lekcje religii. Deet 

to sprawa nie tylko dbałości о wychowanie dziecka, ale о wy-

chowanie m określonej Ideologii i przekazanie Kościołowi funkcji 

kształtowania postaw moralnych.



Udział w zajęciach pozaszkolnych dzieci robotniczych
(w %)

Zajęcia
■ pozaszkolne

Dzieci włókniarek 
N - 150

Dzieci pracownic 
przemyełu papier-

niczego 
N - 110

Lekcje rellgi ■ 

Zającia sportowe 

Świetlica

Nauka Jązyków obcych 14,0

28,7

64.0

31.0

46,0

10,0

34,0

7.0

Ż r ó d ł o> Badania własne.

Łódzkie dzieci cząóciej niz dzieci w Kostrzyniu uczestni-

czyły w zajęciach sportowych i Jeet to zapewne wynik pracy łó-

dzkich szkół. Wiele dzieci uczyło sią Języków obcych, ale by-

ły to przede wszystkim korepetycje, wynikające z braku możliwo-

ści pomocy w tej dziedzinie ze strony rodziców.

W wychowywaniu dzieci rodziców wspomaga lub uzupełnia to wy-

chowanie Kościół, klub sportowy, świetlica szkolna.

- Wymienione wyżej instytucjo uczestnicząca w procesie wycho-

wania - nie zaspokajają wszystkich potrzeb, tym bardziej, że 

prowadzenie domu staje aię z roku na rok trudniejsze. W okre-

sie zbierania materiałów do pracy (1978 r.) zaopatrzenie rynku, 

mimo znacznego wzrostu cen i zamrożenia zarobków, dawało Jesz-

cze możliwości godzenia różnych ról kobiety. Obecnie (w momencie 

przygotowywania publikacji), tamte czasy wydają się okresem nie-

przebranej obfitości i łatwości zaspokajania potrzeb, ale prze-

cież i wtedy potrzeby, szczególnie matek małych dzieci, były du-

że. Kobiety były zdania, że potrrzebne Jest przedłużenie płat-

nych urlopów macierzyńskich do 3 lat (44%) lub wypłacanie- matkom 

co najmniej przez okres 12 miesięcy najniższej pensji (45%). Po-

3. Oczekiwana forma pomocy dla matek



»tulowuno wypłacanie jednorazowego zasiłku w wysokości do

io tye. zł (zaledwie 4% wskazań ogółu) lub Jeszcze inne rozwią-

zania. Jednorazowej zapomogi w wysokoàci 10 tys. zł oczekiwa-

ło 25% kobiet - niezależnie od średniego dochodu na oeobą w 

rodzinie. Wszystkie kobiety domagały eią pomocy w godzeniu ról 

pracowniczych i rodzinnych. Pomoc była szczególnie potrzebna o- 

soboNn najniżej zarabiającym. Ze jednorazowym 10-tyeiącznym za-

siłkiem opowiadało sią 25% robotnic zarabiających do 2500 zł o- 

raz 75% zarabiających w granicach 2501-3500 zł. Natomiast prze-

dłużeniem urlopu macierzyńskiego zainteresowane były przede wszy-

stkim osoby uzyskujące zarobki wysokie (39% zarabiających do 

2500 zł, 45% o pensjach w granicach 2501-3500 zł, 40% w gra-

nicach 3501-4500 zł i aż 75% zarabiających ponad 4500 zł). Wy-

płacaniem pensji przez rok zainteresowanych było 51% zarabiają-

cych do 2500 zł i 25% zarabiających ponad 4500 zł.

Ogólnie rzecz biorąc robotnice oceniały swoje warunki ży-

ciowe Jako przeciątne, nie dające podstawy do zadowolenia, ale 

tez nie stanowiące powodu do demonstrowanie niezadowolenie (65%). 

Zaledwie 9% robotnic oceniało swoje warunki życia jako niezado-

walające, o 26% Jako co najmniej dobre. Warunki materialne o- 

ceniały Jako przeciątne zarówno robotnice zarabiające do 2500 zł 

(75% wskazań), jak i otrzymujące ponad 4500 zł (66%), natomiast 

za niewystarczające uważały Je osoby zarabiające w granicach 

2501-3500 zł miesięcznie. Różnice w ocenach warunków życia są 

uwarunkowane przede wszystkim przaz średni dochód na jednego 

członka rodziny. W rodzinach о dochodzie do iOOO zł na jedną 

osobę-, 09% uważało warunki życiowe za przeciątne, а 11% za nie

* zadowalające. W rodzinach о dochodzie 3000 zł i wiącej, 67% o- 

eób warunki oceniało Jako dobre, a 33% Jako przeciątne.

Zarobki w latach 1976-1978 były w badanych przemysłach pra-

nie o połową niższe aniżeli w roku 1982, ala Jeżeli weźmiemy pod 

uftsge zmiany cen to okaże sią, że obecnie sytuacja rodzin o naj- 

izszych dochodach będzie równie trudna lub nawet trudniejsza niż 

<( roku 1976 czy 1973. W roku 1976 kilogram kiełbasy zwykłej ko- 

. ’t-.. •-ił 44 zł, a w 1982 r. - 190 zł. Ceny ezynki wzrosły z 90 

tio 550 zł.

i"itiIsum socjalne wyliczane dla lat 1976-1978 przez A. Tymow- 

na poziomie 1500 zł wskazuje, źe ok. 65% rodzin robot-

niczych -• o mu >« lanych przemysłach żyło poniżej Jego poziomu, a



aiao to znaczny odsetek oceniał swoje warunki życiowe jako dobre. 

Częściej oceniały ewoją sytuacją życiową Jako złą kobiety naj-

starsze (ponad 50-letnie), kobiety młode oceniały Ją - raczej

- jako dobrą. Sądzić należy, że ocena sytuacji w przypadku 

osób starszych łączy sią także ze stanem zdrowia i sił flzy 

cznych. Pokolenie 50-latków Jeet wyniszczone fizycznie - oku-

pacyjne dzieciństwo, młodość w trudnych materialnie powojennych 

czasach i brak Już Jakichkolwiek perspektyw na lepsze, bo ren-

ty i eaerytury nie stwarzają podstaw do optymizmu. Wyraźnie czę-

ściej optymistyczne są oceny warunków życia w rodzinach pełnych, 

przy pracy obojga małżonków. Trudna Jest sytuacja kobiet eamot- 

nie wychowujących dzieci. Jak również tych, których mężowie s:i 

już ne emeryturach lub rentach. Ci ostatni wymagają niejednokro-

tnie opieki, nie mogą eami pomóc, przysparzają problemów, któ-

re angażują czas i siły żon i dlatego ta, niezbyt liczna zbio-

rowość, najczęściej ocenia warunki Jako zdecydowanie złe.

Przeciętne warunki bytowania rodziny wymagają pracy 2 ludzi 

na utrzymanie siebie i dziecka. Fakt, że mężczyzna nie może 

zapewnić rodzinie przeciętnego, nie mówiąc o bardzo dobrym, po~ 

ziomu zaspokojenia potrzeb - Jest zjawiskiem powszechnym i do-

tyczy nie tylko rodzin robotniczych. Warunki życiowe - Jest to 

określenie bardzo szerokie - są wypadkową czynników obiektyw-

nych i subiektywnych. Do obiektywnych należy przede wszystkim u- 

strój społeczno-polityczny i sposób jego realizacji, niezależny 

od woli Jednostki, ale zależny od pracy każdego człowieka. Czyn-

nikami subiektywnymi Jest pracowitość, zaradność, gospodarność, 

wykonywany zawód i miejsce pracy. W latach 1976-1978 istnieio 

nieomal powszechne przekonanie (62^), że warunki życiowe mogą u- 

lec zmianie. Jeżeli uzyska się podwyżkę zarobków. Wyjaśnia to 

determinację w walce o podniesienie poziomu płac w roku I960. 

Dla wielu osób żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych - po-

prawa warunków życiowych oznaczało otrzymanie mieszkania 26/, . 

Na poprawę zaopatrzenia rynku zwróciło uwagę niewiele kobiet 5 , , 

Część osób sprowadzała poprawę warunków do poprawy stanu zdro.do 

(.3%) lub spoistości rodziny (3>0).

Oakie były zatem problemy rodzinne kobiet należących dc kla-

sy robotniczej? Pragnęły one żyć dobrze i dobrze wyc 

ci. Chciały osiągnąć takie zarobki lub stworzyć tako  ̂ ,



aby kezdy człowiek, mógł zabezpieczyć вив potrzeby materialne, * 

ty® otrzeby nieazkaniowe.

Jeżeli przypomniey sobie Życzenia kobiet, potwierdza eią do-

minacja rodzinnego modelu roli kobiety. Kobietoa do dobrego aa* 

aopoczucia и roku 1978 potrzebna była rodzina, aieazkanie i za-

robki wystarczające na zaspokojenie wcale nie wygórowanych po-

trzeb.



R o z d z i a ł  XV 

OCENA WARUNKÓW ŻYCIA

Biorąc pod uwagą charakter spraw wymagających, zdaniem robot-

nic, rozwiązania zarówno w skali zakładu pracy, jak i ogólno-

krajowej warto dokonać krótkiego przeglądu ogólnych ocen życia 

własnej rodziny oraz tycia robotników w Polsce. Oczywistym jest 

bowien fakt, iż podejmowane działanie a także plany i aspiracje 

związane z przyszłością dzieci zależą od oceny szeroko pojętego 

statusu ekonomicznego rodziny, jak i robotników w ogóle.

1. Ocena warunjców życia rodziny

Ogólna ocena warunków życia rodziny z punktu widzenie takich 

zmiennych, jakt dochód na jedną osobę w gospodarstwie doi8ov*yfn, 

posiadanie samodzielnego mieszkania, jego standard 1 wyposaże-

nie była baraziej pozytywna, niż należało oczekiwać. Nie wystą-

piły też znaczące różnicą między mężczyznami a kobietami w treó- 

Ci głoszonych opinii. Ogółem 10,Зй mężczyzn i 9,2?Ł kobiet oce-

niło warunki życia swojej rodziny Jako gorsze niz przeciętne lub 

wrącz złe, a nawet bardzo złe. Przy ocenie werunkbw życie ro-

dziny dominowało wśród robotnic przekonanie, iż są to vс rurki 

nieco lepsze niż przeciętne bądź przeciętne (64,1%).

Trzebs Jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż w sferze occ..i 

warunków życia rodziny występowało wyraźne zróinicc*nnis, które г 

pewnością Jest w mniejszym lub większy* stopniu adekwatne Jo 

stanu faktycznego. Poeisda to ty® istotniejsze znaczenie, ie po-

nad 1/4 kobiet (26,1%) oceniała warunki zycia swojej rodziny ja-

ko bardzo dobre w sytuacji, gdy dla całej zbiorowości 

płaca alaałączna wynosiła 3694 zł, e przeciętny dochód oa >.■ 

bą w gospodarstwie domowy» 1713 zł.



w odniesieniu do omawianych problemów dotyczących warunków 

tycia rodziny stwierdzono również, iż wiek idzie и parze z ne-

gatywną oceną tych warunków. Tak np. warunki tycie rodziny Jako 

bardzo dobre oceniło wśród osób urodzonych w 1950 r. i później 

30.75$ a tylko 13.2% osób urodzonych w 1920 г. 1 wczeóniej. Uwa-

gą zwraca statystyczna zależność między oceną warunków tycia wła-

snej rodziny a czynnikami, które aogłyby Je poprawić. Osoby o- 

kreślające swoją sytuacją rodzinną Jako gorszą nit przeciętną 

bądź złą, możliwości Jaj poprawy widziały tylko w trzech efe- 

П: zarobków, mieszkania i podjęcia pracy zawodowej przez 

»tka rodziny. Natomiast robotnice oceniające warunki Życie 

rubiny Jako przeciętne, lepsze niż przeciętne bądź dobre i 

bardzo dobre, dostrzegały możliwości poprawy nie tylko w uzy-

skaniu wyższych zarobków, ale również w sytuacji na rynku, n 

możliwości podjęcia innej pracy, zwiększeniu czasu wolnego, w 

otrzymaniu większego mieszkania - o wyższym standarcie lub lep-

szy® Jego wyposażeniu. Tak Jak należało oczekiwać, zarobki i 

mieszkania stanowiły najważniejsze sprawy do rozwiązanie (92,8% 

wskazań wśród mężczyzn i 98,7% wskazań wérôd kobiet), przy czya 

w odniesieniu do kobiet wskazania dotyczące podwyższenia zarobków 

wynosiły 66,9%. Poza podwyżką płac i otrzymaniem mieszkania ro-

botnice wskazywały jcszcze na takie czynniki polepszenia warunków 

życia rodziny, jak: poprawa sytuacji rynkowej (1 1 ,6% wskazań), 

podjęcie pracy przez innych członków rodziny (3 ,7%), podjęcie in-

nej pracy (l,2%) oraz poprawa etanu zdrowia członków rodziny 

(0,4%). Nieliczne kobiety (2,1%) twierdziły,s iż nic w warunkach 

życia ich rodziny nie trzeba zmieniać.

warunków jfcycia robotników w Polsce

Ponad połowa robotnic (56,4%) oceniła warunki życia robotni-

ków w Polsce jako dobre (wliczając w tę kategorię odpowiedzi ty-

pu: dość dobre, dobre i bardzo dobre) i tylko nieco więcej niż 

1/3 oceniła je Jako trudne (37,5% - wliczając odpowiedzi: bar-

dzo trudne, trudne i dość trudne). Oceny mężczyzn były bar-

dziej pesymistyczne, 44,7% stwierdziło, że warunki życia robot-

ników w Polsce są trudne.

Interesująca jest zależność miedzy oceną warunków życie ro-



botnlków w Poleca a poziome« wykształcenia ( Ckor ■ 0,2). Im wyż-

szy poziom wykształcenia, tya więcej pozytywnych ocen; 54,4% o- 

sób z wykształcenie« podstawowym i tylko 27,0% ze średnim zoivodo- 

wya uznało warunki życia robotników za trudne. Nie stwierdzono 

zależności ocen od wieku, stażu pracy, pochodzenia społecznego. 

Wyraźny związek wystąpił w zależności od wielkości ośrodka prze-

mysłowego (wielkomiejski, małomiasteczkowy - zob. tab. 6).

T a b e l a  6

\ Ocena warunków życia robotników w Polsce 
według wielkości ośrodka przemysłowego 

(papiernictwo) (w %)

Warunki życie

Wielkość 
ośrodka przemysłowego

robotników w 
Polsce 
N - 338

ośrodek
wielkomiejski

ośrodek mało-
miasteczkowy

Trudne 53,6 34,7

Dobre » 46,4 G5,3

/
Ź r ó d ł o :  Badania własne.

Robotnicy wielkomiejscy częściej niż małomiasteczkowi ocenia-

li warunki życia jako trudne (różnica prawie 20 punktów procen-

towych), Wynikać to może z faktu, ża robotnicy w dużym nieś-

cie mają większe możliwości porównania warunków życia różnych ka-

tegorii społeczno-zawodowych, natomiast robotnicy w małym mia-

steczku mają ścisłe powiązanie ze wsią, co « pewnym stopniu wpły-

wa np. na charakter i wielkość dochodów w ich rodzinie, a to z 

kolei kształtuje ocenę warunków Życia robotników « Polsce (zob. 

tab. 7), wśród osób, które oceniały swoje (i swojej rodziny) 

warunki życia jako bardzo dobre i dobre, G9,l% oceniała również 

warunki życia robotników w Polsce Jako dobre. Natomiast osoby, 

które oceniały swoje warunki życia jako złe (gorsze niż prze-

ciętne, złe lub bardzo złe) w 60,0% uważały warunki Zycia robot-

ników w Polsce za trudne,

Arguaentecja jaką posługiwały się robotnica n oceni© wa-

runków życia klasy robotniczej i Polsce jest róż no roń; *. Р̂ ьрс-п- 

dentki odwoływały się do określonych zdobyczy, jak i do. niedo-



Ocena warunków życia rodziny 
a ocena warunków życia robotników w Poleca 

(papiernictwo) (w %)

Warunki życia 
własne i rodziny

Warunki życia 
robotników w Polsce

Ogółem 
N - 338

dobre złe

Oobre 69,1 30,9 100,0

Przeciątne 53,3 46,7 100,0

Złe 40,0 60,0 100,0

/
Z r ó d ł o: Badania własne.

nagań w sferze socjalnej. Wskazywały na brak bezrobocia w Pol-

sce, wyraźną poprawą warunków mieszkaniowych w porównaniu do o- 

kresu przedwojennego, let pląćdziaeiątych i sześćdziesiątych, za-

pewnienie realizacji podstawowych potrzeb w zakresie ochrony 

zdrowia i wykształcenia, ele równocześnie na ciągłe kłopoty ele- 

szkaniowe, czy ogólnie gorsze warunki życia w porównaniu z wa-

runkami życia robotników w rozwiniętych krajach kapitalistycznych.

Oruga grupa argumentacji wiąże sią ze eferą fizycznych, orga-

nizacyjnych i ekonomicznych warunków pracy. Robotnice mówiły za-

równo o niskich zarobkach, ciężkiej pracy, niedomaganiach i 

niedogodnościach organizacji pracy, jak'i о tym, że obecnie pre- 

ca fizyczna jest lżejsza niż dawniej, robotnicy osiągają wyso-

kie zarobki, każdy kto chce może dobrze zarobić.

Trzecia grupa argumentacji odnosiła sią do sfery zaopatrzenie 

-•zbyt wysokich cen rynkowych, niedostatecznego zaopatrzenia. 

Najczęściej używanymi argumentami przy ocenie warunków życia 

robotników w Polsce jako trudnych były niskie zarobki robotników

i złe zaopatrzenie oraz niekorzystna relacja w stosunku do wa-

runków życia robotników w krajach kapitalistycznych. Robotnice, 

które uważały warunki za dobre, najczęściej wskazywały na zdoby-

cze socjalne socjalizmu oraz porównywały obecne warunki do wa-

runków sprzed kilkunactu czy kilkudziesięciu lat. Tak wiąc brak 

Jest wśród zapytywanych zgodności w ocenie warunków życia robot-



ników N Polsce • charakter uzasadnień opinii Jest różnorodny. 

Cząść robotnic porównuje stan obecny z przeszłością, część z 

rozwiniątyai gospodarczo krajaai kapitalistycznymi. Wydaje eią, 

it występowanie dwu perspektyw postrzegania warunków zycia robot-

ników w Polsce zasługuje na podkreślenie.

Oak zatea kształtują sią poglądy i wyobrażenia robotnic na 

teaat warunków życia robotników w Polece po roku 2000 (ze 50 

lat od daty badania)? Przede wszystkie bardzo duży odsetek ko-

biet stwierdził, iż trudno jest to przewidzieć (43.1% wobec 35,1% 

wskazań wśród Mążczyzn - zob. tab. 8).

T a b e l a  8

Prognoza nt. warunków życia robotników 
w Polsce ze 30 lat (papiernictwo)

(w %)

Warunki życia robotników 
za 30 lat

Płeć

Ogółem 

N - 338

N « 228 

M*

N • 110

К * *

Trudno powiedzieć 35,1 43,1 38.6

Trudniejsze niż obecnie 21.1 16,4 19,0

Takie saae 5.4 4,6 5.0

Łapsze niż obecnie 38,4 35,9 37,4

Rezea 100,0 100,0 100,0

■ * M - «ążczyźni, **K - kobiety,

Z r ó d ł ot Badania własne.

Przeważało przekonanie, iż warunki życia robotników w Pol-

sce bądą lepsze niż obecnie, przekonanie takie głosiła ponad 

1/3 kobiet. Tym niemniej 16,4% kobiet uważało, że warunki te 

bądą trudniejsze niż obecnie (wskazanie wśród mążczyzn były jesz-

cze wyższe - 21,1%). Tylko niewielki odsetek robotnic był zda-

nia, że bądą to warunki takie same jak obecnie.

Poczynione ekstrapolacje w odniesieniu do warunków życia za

30 lat w znacznym stopniu zależą od oceny aktualnych warunków 

życia robotników (Ckor - 0,3 - zob. tab. 9).



Ocena aktualnych warunków życia robotników
i warunków życia za 30 lat (papiernictwo) 

(» %>

Aktualne warunki życia 
robotników w Polsce

N - 338

Warunki życia robotników 
za 30* lat

trudniejeze 
nii obecnie

tekie
sana

lepeze niż 
obecnie

Trudne 46,4 11,6 42,0

Dobre 19,0 5,8 75.2

* W zestawieniu nie uwzglądniono osób. które udzieliły od-
powiedzi typu: nie wiea, trudno powiedzieć.

Z r ó d ł oi Badania własne.

Wśród oBób, które oceniły aktualne werunki jako trudne 42,0% 

uważało, iż za 30 la: poprawią eią one, netoaiaet wóród osób, 

które oceniły aktualne warunki jako dobre aż 75,2% było przeko-

nanych o ich dalszej poprawia. Podobne tendencje, aczkolwiek nie 

tek silnie zaakcentowane, wystąpują przy porównywaniu warunków 

życia włesnych i ewej rodziny z ocen« warunków życia robotników 

w Polsce.

Z tych różnorodnych zestawień wynika, iż robotnicy patrzyli 

na probleny dotyczące ich życia i pracy głównie poprzez pryznat 

własnej sytuacji zawodowej i społecznej. Sprawy uznane za naj-

ważniejsze do załatwienia, jak i ocena warunków życia robotników 

Biały wyraźny kontekst ekonoaiczny. Wydaje eią zatea, iż warto 

na zakończenie przedstawić ogólną refleksją robotnic na teaat «o- 

żliwych sposobów polepszenie sytuacji aeterialnej kraju36.

Przede wszystkla należy stwierdzić, 12 prawie połowa robot-

nic 46,1%) nie potrafiła udzielić na to pytanie takich odpowie-

dzi, które zawierałyby konkretną propozycją (stwierdzały. Ze nie

36 Pytanie Jakie zadano w związku z ty«, brzeiałot “W ostat-
ni: okroeie wiele nówi sią i dyskutuje o sytuacji ekonoeicznej w 
-olece. Oafc P./Sądzi, co należałoby przede wszystkie zrobić, a- 
Ьу szybciej osiągnąć lepszą sytuacją naterialną kraju?* Powtórze-
nie pytania z ankiety IPPML.



wiedzą, że trudno la powiedzieć). Mężczyźni w znacznie mniej- 

azya odsetku (19,8% wskazań) udzielili tego typu odpowiedzi.

Wśród aerytorycznych propozycji poprawy sytuacji materialnej 

kraju zgłaszanych przez robotnice doainowały dwie zasadnicze gru- 

pyt jadna odnosiła sią do sfery zachowań pracowniczych, druga 

do zasad gospodarowania. Badane robotnice za podstawowy warunek 

poprawy sytuacji ekonomicznej kraju uznały konieczność bardziej 

àuaiennej, wydajnej precy (19,0%). Oednacześnie jednak, prawie 

w równym atopniu (18,9%) za warunek taki uważały zmianą zasad go-

spodarowania, w tym również zaaad funkcjonowania przedsiębior-

stwa przaaysłowego: należy przy tym zaznaczyć, i* ponad, piłowa 

aążczyzn wskazywała na tego typu rozwiązania (56,3%). W przypad-

ku zaiany ogólnych zasad gospodarowania, zarządzania na szczeb-

lu centralnya mówiono przede wszystkim o konieczności ogranicze-

nia eksportu 1 importu (a Jednocześnie о rozwinięciu handlu za-

granicznego), rozbudowie przemysłu (takze o zahamowaniu zbyt 

dużych nakładów inwestycyjnych), wprowadzaniu w większym stopniu 

poatąpu technicznego, wprowadzaniu oszcządnieJszeJ gospodarki 

materiałami i surowcami, ograniczeniu wysokości zaciąganych po-

życzek zagranicznych. Propozycje nawiązujące w sposób bezpośre-

dni do zasad funkcjonowania przedsiębiorstw dotyczyły: poprawy 

Jakości produkcji i organizacji pracy oraz poprawy warunków i 

dyscypliny pràcy. To samo rozwiązanie stosowane przez władza 

centralne (np. rozwój handlu zagranicznego) traktowane było przez 

jedne robotnice jako przeszkoda, a przez inne Jako sposób na o- 

siągniącie lepszej sytuacji ekonomicznej kraju. Wśród najrza-

dziej proponowanych rozwiązań występowały wskazania na potrze-

bą: poprawy sytuacji w rolnictwie, głównie poprzez zwiększenie 

atrakcyjności pracy w tya sektorze gospodarki oraz zmiany obsa-

dy personalnej we władzach centralnych (rządowych i partyjnych).

Bardzo wiele odpowiedzi miało charakter dość ogólny. Mówiono 

np. o konieczności lepszego gospodarowania, myślenia w katego-

riach ekonomicznych, a nie tylko politycznych, przy podejmowa-

niu różnych decyzji. Niektóre z kobiet głosiły pogląd, iż jeże-

li zostaną podniesione zarobki robotników, to ci będą lepiej i 

wydajniej pracowali.

Tak wiąc jedne z proponowanych rozwiązań miały wyraźnie ogól-

ny charakter, inne były dość szczegółowe. Zwłaszcza osoby ało- 

de, z wykształceniem wyższym niż podstawowe, zgłaszały konkret-



na propozycje zaiany istniejącej sytuacji gospodarczej kraju. 

Przykładem nogą być nastąpujące wypowiedzii “Zalśnić strukturą 

organizacji na szczeblu zakładu 1 u góry na najwyżezya szczeblu 

teZ. Należy stawiać na najwyżezya szczeblu ns ludzi młodych, od-

ważnych przede wszystkia, nie pomijając zasłużonych*. 'Należy 

najszybciej spłacić długi, aby uniezależnić sią od zagranicy.Na-

sza gospodarka powinna być bardziej prężna, dostosowana do o- 

becnej sytuacji w świacie. Trzeba wprowadzić odpowiedzialność 

osobistą kierownictwa za wydawane decyzje, ukrócić aarnotraw- 

stwo". ’Wprowadzić gospodarką racjonalną. U nas jest produkcja 

rabunkowa. Na przykład w przemyśle paplernlczya papier wyra-

biamy z drzewa, a można z makulatury, a las rośnie 50-60 lat.Są 

nieodpowiedni ludzi na wysokich stanowiskach, którzy nia potra-

fią planować gospodarki“.

Należałoby uczynić jeszcze drobną uwagą odnoszącą sią do wy-

powiedzi związanych z propozycją zaiany obsady personalnej wa 

władzach centralnych. Wypowiedzi te w znacznya etopnlu alały cha-

rakter emocjonalny, sygnalizujący zaączenle 1 zniecierpliwienie 

robotników sytuacją w Polsce. Przypoanieć należy, iż badania 

prowadzona były w lipcu 1978 r. Robotnice aówlły np., iż "rząd 

powinien dobierać lepiej ludzi do rządzenia, a nie tylko tych co 

aają szkołą i należą do partii", “należy zaienić kilka osób w 

rządzie*. Najbardziej lapidarnya określeniem wyjścia z trudnej 

sytuacji ekonomicznej kraju, ale bardzo adekwatnya, było stwier-

dzenie, iż należy “dobrze pracować i dobrze rządzić, aby wyel- 

iek nie był marnowany“.

Stwierdzenie to wydaje sią ważne również z Innych wzglądów. 

Stanowi ono bowiem potwierdzenie tezy, która zostsła poddana po-

zytywnej weryfikacji w sierpniu 1980 r., iż robotnicy nie są 

tylko zwykłymi "robolami* zdolnyai Jedynie do wykonywania pole-

ceń. Robotnicy potrafią również, jak to wynikało z analizy ma-

teriału empirycznego, kojarzyć zjawiska i procesy gospodarcze 

nie tylko w odniesieniu do zakładu pracy, w którym są zatrud-

nieni. * związku z tym nawoływanie do lepszej, wydajniejszej 

pracy, dla znacznej cząści robotnic nie oznaczało w sposób au- 

toaatyîzr.'. poprawy sytuacji ekonomicznej kraju i samych pracow-



ników. Robotnikom chodziło i nadal chodzi o to, oby efekty bar-

dziej wydajnej pracy nie były zaprzepaszczane przez wydawanie 

niekompetentnych decyzji. Nie bez zneczenie Jest oczywiście rów-

nież fakt, czy w zakładach pracy stworzone zostaną względnie 

stałe podatewy zapewniające bezkolizyjną reelizecją dobrej pracy, 

aierzonaj nie tylko Ilością, ale i jakością orez użytecznością 

społeczną.



R o z d z i a ł  V

POSTAWY WOBEC IОEOLOGII

i, Wprowadzenie

•
W socjologii polakiaj kleey robotniczej w niewystarczającym 

stopniu zajmowano eią postawami wobec ideologii - najczyściej 

sprowadzając problem do uczestnictwa w organizacjach politycz-

nych, zawodowych, społecznych. Socjologowie niewiele aogłt po-

wiedzieć na temat tego, co ayślą ludzie - zastępując wiedzą 

stereotypami lub wrącz życzeniami. Włączenie do opracowania 

rozważań dotyczących etosunku robotnic do narodu, państwa i re- 

ligii, ma nie tylko wypełnić braki, ale zgodnie z przyJą tym za-

łożeniom klasotwórczej roli tych kobiet zilustrować w jeki apo- 

eob są kształtowane u przyszłych robotników postawy i przekazy-

wane treści ideologiczne.

2. Postawy wobec Polski i polskości

Przywiązanie do ojczyzny, patriotyza Polaków - nie podlega 

dyskusji. Ujawnia sią on w okresach silnych napiąć społecznych i 

politycznych. Jest manifestowany w ekspozycji haseł .i symboli 

narodowych. Polacy ginąli pod sztandarami narodowymi, poczucie 

wiązi i przynależności narodowej było tym silniej eksponowane, im 

wiąkeze było zagrożenie, także wówczas gdy inne wiązi łączące 

ludzi w ramach państwowości nie były-w stanie pociągnąć ich do 

działania.

"Przynależność jednostki do narodu Jest rezultatem procesu 

dziedziczenia kulturalnego, w toku którego wpojone zostajs jej - 

zazwyczaj w bardzo wczesnych fazach wychowania - poczucie przy»



należności do pewnego narodu, a także pewien zespół wyobrażeń o 

święcie, przekonań, mitów, wartości, stereotypów, które są 

szczególnie popularna w danym narodzie. Proces wychowania, wyni-

kiem którego Jest unarodowienie rłodego członka społeczeństwa, 

przebiega w różnych postaciach i zaczyna eią Już we wczesny« 

dzieciństwie, nosiciela«! tego proceeu eą rodzice i środowisko 

rodzinne, a dopiero później rozmaite instytucje wychowania poza-

rodzinnego, Jak szkoła, organizacja młodzieżowe. wojsko*'27.

W rodzinie człowiek etaje sią członkiem wielkiej grupy społe-

cznej - narodu. Rodzina decyduje o przynależności narodowej 

przede wszystkie przez nauczania «owy, która Jest mową ojczystą, 

wprowadza człowieka w wielopokoleniowy dorobek kultury. W rodzi-

nie tą działalność realizują przede wszystkim kobiety - matki, 

babki, ciotki - one uczą pierwszych słów, a później kształtują 

przekonania, postawy - także wobec ojczyzny. Wychowanie w ro-

dzinie okreéla eią nianea wychowania patriotycznego, jednak ro-

zumianego specyficznie lub Jednokierunkowo, Desteśmy pod wraże-

niem tego wszystkiego co działo sią w latach 1980-i98i w Pol-

eca i co dzieje sią nadal -w zakresie zachowań patriotycznych. .2 

jednej strony symbolika narodowa, barwy narodowe na opaskach 

strajkujących - flagi narodowe na strajkujących lub ogłaszają-

cych gotowość strajkową zakładach, śpiewanie hymnu narodowego na 

poczęjek lub zakończenie zebrań wcale nie o historyczno-wspom- 

nieniowej treści, dążenie do eksponowania eymboli polskości bia-

łego orła na czerwonym tle itd.j A z drugiej strony masowe wy-

jazdy Polaków z ojczyzny bądź po to, aby zarobić i wrócić bądź 

by zostać za granicą. Wówczas padały argumenty: "chcsny żyć do-

statniej, bez zmartwień o codzienność", "chcemy za swoją pracą, 

nawet bardzo ciężką, zdobyć to, co jest koniecznie potrzebne 

lub tylko dobrze Jest to nieć**.

Postawy patriotyczne - postawy wobec Polski i polskosci zgod-

ne są z koncepcją, którą Derzy Wiatr sformułował następująco: 

"wychowanie socjalistyczne Jest wychowaniem patriotycznym Г,..] 

patriotyzm stanowi obok bezpośrednich interesów klasowych klasy 

robotniczej i mas ludowych najważniejsze źródło i postaw,' socja-

listycznych dążeń narodu. Dążeniom tym Dowiem przyświeca r sàl że

O. 3. W i a t  r, Naród i państwo, Warszawa 19; <> s ’36.



przeobrażając świat i własne społeczeństwo tworzymy warunki po* 

myślnego, szczęśliwego i bezpiecznego rozwoju ojczyzny“^.

Oake zatem jeet świadomość narodowa robotnic - «atek kształ-

tujących w procesie wychowania tą świadoaość, postawy swoich 

dzieci wobec Polski, polskości i państwa socjalistycznego. ИГ an-

kiecie zadano pytenie t “Czy ay Polacy możemy być dumni z tego, 

że żyjemy w Polece?" W pytaniu ty« nie chodzi tylko o duaą z 

przynależności narodowej, ale także o duaą z osiągnięć, z doko-

nań przeszłości i uporczywego dążenie do budowanie lepszej przy-

szłości. ft odpowiedziach zarysowała eią różnica pokoleniowa. Nie 

były duane z tego, że żyją w Poleca, że są Polkaei tylko (3,0% 

wskazań) kobiety ałode. Wynik nie upoważnia jednak do żadnych u- 

ogólnień.

Prawie wszystkie kobiety, w aniejszyn lub wiąkszya atopniu, 

były du«ne z faktu życie « Polece i uzasadniały to w sposób na-

stępujący« “папу duże osiągniącia, nożna epokojnie żyć i pra-

cować", "w Polsce eą dobre warunki życia“, “stosowane Jeet za-

sada równości wezyetkich ludzi", “każdy człowiek powinien być 

duony ze swego kraju“, “aaay lepsze warunki życia niż przed 

wojną".

Uzasadnienia te, pisane w 1978 r., dzisiaj aogą budzić zdzi-

wienie. W czasie ogólnej negacji i odrzucania przeszłości takie 

oświadczenia eą zeskakujące. Możne próbować interpretować to ja-

ko wyraz obawy przed szczerością. Sądzimy jednak, że robotni-

ce, szczególnie te, które aogły porównać obraz Polaki z 1944- 

-1945 i 1977-1978 r. myślały tak naprawdą. Cząść kobiet spro-

wadziła dumą z życia w krsju do obywatelskiego obowiązku, aimo 

dokuczliwości dnia codziennego. Sądzić nalezy, ze wiąkezość ro-

botnic jest silnie przywiązana do ojczyzny i swoje przywiązsnia 

stara sią przekazywać dzieciom. Potwierdza to analiza skojarzeń 

wywołanych słowem "Polska“.

Słowo "Polska" oznaczało dla robotnic “ojczyzną“, "kraj ro-

dzinny", "kraj, w którym zyjeay". Dla części osób słowo "Pol-

ska" oznaczało 'coś bliskiego", "swojego". Zdania wypowiadane 

do osób obcych, nieznajomych prowadzących wywiady są wyrezea 

serdeczności Jaką robotnice otaczały Polską, serdeczności dla

33 Ibidem, 6. 427.



Polekl 1 polskości. Zapisano i inne określenia: ‘Polska to zna-

czy kraj wolny“, ‘Polska to kraj, rząd, ludzie*, "jestem Pol-

ką, mówią po polsku, czuJ4 sią tu u siebie w domu, kojarzy mi 

sią z patriotyzmem", "z hymnem naszym, z tym, że sią tu uro-

dziłam, ze jestem Polką*. “Polaka to jekby dom, w którym miesz-

kam", “kraj, z którego nie chciałabym wyjechać“, "naród, obszar, 

kultura“, “to, te Polska liczy sią w świecie", "osiągnięcie gos-

podarcze, szybka odbudowa po wojnie“. Słowo "Polska“ wywoływa-

ło wizją krajobrazu, oznaczało mową ojczystą, historią, odno-

szone było do gospodarki 1 polityki, zabarwianie emocjonalne i 

racjonalne wynikało z doświadczeń, przeżyć, nauki szkolnej, so-

cjalizacji, przekazów środków masowego przekazu.

Trudno w tej mnogośoi oddziaływań wyodrębnić oddziaływanie 

domu rodzinnego. Zachodzi jedynie przypuszczenie, że rodzice o 

niskim poziomie wykształcenia nie w pełni uświadamiają sobie ewo- 

ją rolą w tworzeniu postaw patriotycznych, nie wiedzą w jaki 

sposób js realizować. Są rodzice, którzy uważają, ze z mały-

mi dziećmi trudno mówić o ojczyźnie, a ze starszymi o tych spra-

wach rozmawiają nauczyciele. Spycha sią wychowanie patriotyczne 

na szkołą, a przecież Jeszcze tak niedawno było ono realizowa-

ne tylko przez Kościół i rodziną - myślimy o czasach okupacji i 

okresie rozbiorów. Czyż są to czasy aż tak odległe, że już o 

nich zapomniano? Może w świadomości społecznej istniało przeko-

nanie, że aktualnie nie są to już sprawy najważniejsze?

Niewielu rodziców deklarowało, że uczą swoje dzieci historii 

Polski. "Uczy" - Jest to określenie nieodpowiednie, ele moż-

na go używać z pewnym zastrzeżeniem. Rodzice "uczą” historii od-

powiadając o wydarzeniach i przeżyciach szczególnie z okresu swej 

młodości lub dzieciństwa, "uczą” przez pokazywanie krajobrazu 

i przyrody. Dzieci poznają ziemią ojczystą na lekcjach geogra-

fii, w czasie wycieczek organizowanych przez szkołą, w czasie 

kolonii, wakacyjnego wypoczynku. Rodzina robotnicza w małym 

stopniu kształtuje postawy patriotyczne swych dzieci. Trudno po-

wiedzieć, czy jest to specyfika badanej zbiorowości, czy może 

sytuacja niezależna od przynależności klasowej?

Odnotowujemy natomiast serdeczny, emocjonalny związek z pol-

skością osób starszych, pokolenia 50-latków, ludzi, którzy w 

1939 roku byli 8-10 latkami, nie mogli rozpocząć nauki w pol-

skiej szkole lub jej kontynuować, przeżyli okres okupacji i



walki o utrzymanie polskości. Czym mogą być tekie przeżyci* dla 

obecnych ЗО-latkÓw? Opowiadaniem o przeszłości, nie zeweze ne 

tyła interesującym, aby pobudzało wyobraźnią. W okresie zagro-

żenie, braku niepodległości, niezależności narodowej lub na-

tychmiast po uzyskaniu wolności, postawy wobec polskości były 

inne niż wówczas, gdy dominowało przekonanie, żo nic jej nie 

zagraża. W Jaki zatem sposób w warunkach pokoju, wzglądnej sta-

bilizacji społeczno-politycznej (mowa o roku 1977/1978) można za-

służyć sobie na miano patrioty.

Występuje ogólne przekonanie, że można zasłużyć na to mia-

no w każdych, a zatem i pokojowych warunkach, choć aą ludzie 

uważający, że patriotą można być tylko w sytuacji walki o nie-

podległość, gdyż wówczas człowiek oddaje wszystkie ewe siły 1 

nie weha sią poświęcić życia ojczyźnie. Postawy patriotyczne w 

warunkach niepodległości sprowadzane były przez robotnice do do-

brej pracy, udziału w organizacjach społeczno-politycznych, so-

lidarności i życzliwości dla ludzi. Zdecydowanie preferowane by-

dobra, sumienna praca (73% wskazań, dla porównania - Życz-

liwość dla ludzi 1%). Starsze kobiety nieco cząściej wskazywały 

na pracą niz młode, ale różnice te były niewielkie. Postawa ta- 

k« sygnalizowana w roku 1977/1978 powinna napawać optyaizaea, ele 

konfrontowana z tym, co charakteryzuj* stosunek do precy obecnie

- kfiże być ostrożnym w ostatecznej ocenie.

Dobra, rzetelna praca jest obowiązkiem wynikającym z umowy o 

pracę. W rozumowaniu wielu ludzi dobre preca jest dodatkowym 

świadczeniom na rzecz narodu, a nie pracowniczą powinnością. Czy 

zateft ci Polacy, którzy dobrze pracują w RFN, Francji czy

Szivicji sę patriotami tamtych narodów, czy patriotami polskimi? 

Oesï to 'lieporozumienie mające swoje konsekwencje w tym, co za- 

uwszył Stefan Bratkowski w odniesieniu do cząści 20-latkówi nie 

mają oni satysfakcji z pracy, bo nie mają "frajdy* z pracy. Lu-

dzie pracują bo muszą - albo dlatego, że są patriotami. Czy prze-

ciętnie solidnie prscujgcy Niemiec, Francuz, Szwed pracuje dobrze 

bo Jest patriotą? Nie wiemyl Ale Polak tak uważa i Jeet to ne-

gatywny wynik wychowania związany z instrumentalnym pojmowaniem 

patriotyzmu.

W tej sytuacji powstaje problem, co peństwo powinno robić, 

aby kształtować przywiązanie do ojczyzny? Z podanych działań ka- 

żda respondentks miała wybrać dwe, Jej zdaniem najskuteczniejsze i



1) zabezpieczenie wszystkim dzieciom i młodzieży dostępu do 

nauki;

2) nauczanie Języka połekiegoi

î ) nauczenie historii;

4) zabezpieczenie ludziom dobrobytu materialnego

5) dostępność literatury pięknej;

6 ) umacnianie socjalizmu w Polsce, budowa silnego państwa.

Robotnice najczęściej wskazywały na zabezpieczeńie wszystkie

dzieciom dostępu do nauki. Uważały, że jeżeli osła młodzież, 

wszystkie dzieci bądą nrieły Jednakowe warunki do ucztnia sio, bę-

dzie stworzona podstawa do samodzielnego decydowanie o ewoim lo-

sie, o dalszym przebiegu życia. Sądzić należy, że jest to dz: ~ 

łanie nie tylko najbardziej pożądane i akceptowane, ale i reali-

zowane. Na potrzebę zabezpieczenia dostępu do nauki, zwracajg u- 

wagę przede wszystkim mieszkańcy małych miast, w których ta eprc 

wa Jest bardziej skomplikowana, ponieważ tylko szkoły podstawowa 

są tern takie same, jak w dużych ośrodkach miejskich, ale już 

nauka w szkołach zawodowych,, średnich i wyższych wymaga opusz-

czenie miasta lub co najmniej uciążliwych dojazdów, co powoduje 

że nie dokonuje eią wyboru jednej szkoły z wielu, o tym sanym nie 

spełnia sią zasady równych ezans dla wszystkich.

Przez znaczną część społeczeństwa działania państwa socjali-

stycznego w zakresie powszechności wykształcenia traktowane eą 

nie tylko Jako element polityki społecznej, ale także Jako czyn-

nik integrujący ludzi w Polece silniej niz mówienie wspólnym ję* 

Zykiem, wspólna historia. Zabezpieczenie ludziom dobrobytu i u- 

asenianie silnego państwa socjalistycznego - Jedynie sporadyc? 

nie były uznawane za czynniki kształtujące przywiązanie do oj-

czyzny. A więc był to patriotyzm instrumentalny, a nie «konoei- 

czny i nie ideologiczny. Tylko część ludzi stawiała zhak równoś-

ci pomiędzy pojęciami "patriotyzm"- “partia" - “eocjalizm“ lub 

"patriotyzm" - "państwo" - "dobrobyt”.

Sytuacja 1982 r. wskazuje, że zabezpieczenie dobrobytu przez 

państwo Jeet sprawą najważniejszą, o czym świadczy duża emi :ra-

cja ekonomiczna w i98i r. Zdecydowana większość Polaków chciała-

by stworzyć w Poleca taki dobrobyt. Jaki istnieje w wysoko roz-

winiętych krajach.

Mało ludzi uważało, że nauczanie hietorii ojczystej Jeat e- 

lementem integrującym, tworzącym postawy patriotyzmu w osobowo-



éci człowieka. Nauczyciele uczący historii nio nadają wiedzy o 

przeszłości szczególnej wymowy i szczególnego siejeca w nauce 

szkolnej. Podręczniki historii eą nieciekawe, 'nie oddziałuj« 

na wyobraźnię uczniów. Mimo że w szkole przez kilka lat wykłada-

ne Jest historia. Polacy w większości nie znają dziejów ojczy-

stych. nie przejawiają emocjonalnego do nich etosunku. Nauczanie 

historii w szkole sprowadzane do "wkuwania" dat i faktów nie 

Jest najlepszym sposobem na budzenie dumy narodowej, tworzenie e- 

mocjonalnego stosunku do ojczyzny, zatem tym większa Jeet *» tym 

wzglądzie rola rodziny, a w niej matki.

3. Postawy wobec państwa socjalistycznego

“W pierwszym rządzie państwo występuje Jako inetytucja chro-

niąca i umacniająca byt narodowy“39 i z tego ważnego stosunku 

państwó-naród należy zdawać sobie sprawę, oceniając postawy o- 

bywateli wobec ojczyzny i partstwa.

Państwo w którym żyjemy od 37 lat Jeet pańetwem socjalisty-

cznym. Czy Jednak przymiotnik "socjalistyczny“ Jeet rozumiany 

Jednoznacznie, Jekie treści są mu przypisywane przez członków 

klasy, której interesy przede wszystkim wyraża lub wyrażać po-

winno, w imieniu i z upoważnienia której sprawuje władzę.

Interesując się właśnie tym zagadnieniem, nie oczekiweno de-

finicji partstwa socjalistycznego, której znajomość mogła być wy-

niesiona ze szkoły lub środków masowego przekazu. Chodziło o e- 

aocjonalne, a nie naukowe określenie tego pojęcia. Uzyskane wy-

niki wskazują, że w różnych grupach klasy robotniczej nadaje eią 

pojęciu “partstwo socjalistyczne" rózny sens, wynikający zapewne 

zarówno z indywidualnych i grupowych doświadczeń, z tradycji hi-

storycznej i sytuacji aktualnej. Jak i oczekiwań. Sądzić nale-

ży, że decydują tu dwa elementy i oczekiwania i realia rzeczywi-

stości.

Zdaniem robotnic przemysłu papierniczego państwo socjalisty-

czne, to państwo (w % wypowiedzi)«

39 Ibidem, s. 312.



1) w który- zniesiony został wyzysk człowieka 4 

przez człowiek - 38,9 ,

2) и którya uspołeczniona są środki produkcji 24,5,

3) która zapewnia prawo do pracy i nauki 17,6,

4) a którya rządzą robotnicy 15,6,. 

S') w którya ludzloa jest dobrze 3,4, 

Włókniarki na tak sano sformułowane pytanie odpowiedziały i-

naczeJ - państwo socjalistyczne, to państwo (w % wypowiedzi):

1) w którya ludziom żyje sią dobrze 32,0,

2) w którya dąży sią do poprawy warunków życia

i pracy robotników f 32,0,

3) Polska - państwo w którym żyjemy 16,6,

4) w którya kazdy ma prawo do pracy 11,1

5) w którya dużo jest instytucji.użyteczności publi-

cznej, wychowawczych, opiekuńczych 4,2,

6) w którya istnieje spokój 2.7,

7) a którya kazdy ma zapewnione mieszkanie 1,4.

Włókniarki bardziej pragmatycznie określały państwo socjalis-

tyczne. Ich zdaniem państwo socjalistyczne zabezpiecza potrzeby 

człowieka, a szczególnie potrzeby klasy robotniczej, jest pań- 

staea opiekuńczym. Pracownice przemysłu włókienniczego wypowia-

dały swoje opinie w roku 1977, kiedy jeszcze nie dały się tek 

wyraźnie odczuć trudności dnia codziennego Jak jesienią 1978 r. 

Ala jednocześnie, co jest bardzo charakterystyczno, w 1978 r. 

nie wysuwano na pierwszy plan oczekiwań, a wskazywano na istot-

ne, charakterystyczne cechy (zniesienie bezpośredniego wyzysku 

człowieka przez człowieka, uspołecznienie środków produkcji). 

Prawodpodobnle jest to wynik lepszej "edukacji” wielkomiejskiej 

klasy robotniczej z jednej strony. Jak również pojawiającej sią 

niewiary w to, że ludzie pracy mogą żyć dobrze. Na uwagą zas-

ługuje fakt, że włókniarki w odróżnieniu o& kobiet i rcążczyzn 

zatrudnionych w przemyśle papierniczym w zasadzie nie wsiu?zy~ 

wały na udział robotników w zarządzaniu, jako na atrybut pań- 

stwa socjalistycznego.

Mążczyżni w przemyśle papierniczym wskazywali na następująca 

cechy państwa socjalistycznego. Oest to państwo (« % aypo«i«s<5zj ;

1) w którym zniesiony został wyzysk człowieka 

przez człowieka

2 ) w którym rządzą robotnicy



3) w którym ludziom pracy Jeet dobrze 11,3,

4; które zapewnia prawo do pracy i nauki ( 9,4»

5) w którym zostały uspołecznione środki produkcji 6,2,

Z e s ta w ie n ie  odpowiedzi kobiet i mążczyzn zatrudnionych w jed-

nej oałązi przemyełu rodzi pytaniet dloczego kobiety o połowy 

r z a d z ie j  określały państwo socjalistyczne Jako państwo rządzone 

p r z e z  robotników? Robotnice na pewno rzadko brały udział w za-

rządzaniu, niechętnie uczestniczyły и szkoleniach i nie przy-

swoiły aobie informacji, które mogłyby wypowiedzieć Jako włes- 

ne z d e n ie ,  Moina takzo sądzić, Ze lepiej, prawdziwiej postrze-

gały rzeczywistość i wskazywały przede wszystkim na te cechy, 

które są atrybutem państwa socjalistycznego. Zniesienie wyzysku 

człowieka przez człowieke Jest bezsporne, uspołecznienie środ-

ków produkcji także. Na zapewnienie dobrobytu wskazywało 3,355 

kobiet i 11.2% mążczyzn, ale 2 lata wczeńniej 32,0% włóknierek 

uważało, że państwo systematycznie działa na rzecz poprawy wa- 

runków pracy i życia, Włókniarki obserwowały modernizacją ewoich 

zakładów, mogły porównywać warunki pracy przed i po modernizacji, 

korzystały z ich poprawy w latach poprzedzających badania.

Kobiety częściej niż mężczyźni, choć różnice eą niewielkie 

(włókniarki rzadziej aniżeli pracownice przemyełu papierniczego \ 

wskazywały na zapewnienie dostąpu do pracy i nauki dla każdego, 

a Jedynie pracownice przemysłu papierniczego zwraceły uwagą na u- 

społecznienie środków produkcji. Oest to spoeób myślenia wynika-

jący z przygotowania ogólnego, Jak i osobistych doświadczeń zwią-

zanych z wiekiem. *

Najczęściej na zniesienie wyzysku człowieke przez człowieke 

zwracały uwagę kobiety w wieku 30-39 lat (48% wskazań) oraz 50- 

-letnie i starsze (45%). Kobiety starsze pamiętały okres między-

wojenny, wyniosły z domu rodzinnego wiedzę o zależności robot-

nika lub chłopa od właściciela środków produkcji. Kobiety młod-

sze - posiadały wyższy poziom wykształcenia, a więc - także 

wiedzę historyczną podawaną w szkole. Wiek nie różnicuje i- 

etotnie przekonania o prawie do pracy i <io nauki, o udziało ro-

botników w rządzeniu państwem, choć nieco rzadziej mówiły o tym 

kobiety w wieku 30-39 let, 50-letnie i starsze.

Przyczyny różnic w określeniu cech państwa socjalistycznego 

przez ludzi w zależności od wieku, są trudne do ustalenia. Gdy 

mówi się “starsi ludzie” to należy pamiętać, że oeoby w 1978 r.



30-letnie Biały w roku 1939 10-11 la t a ich osobie te doświad-

czenia sprzed wojny były niewielkie. Po wojnie kobiety szybko 

podjęły pracą zawodową, do szkoły chodziły nie dłużej niż S-6 

lat i to głównie do azkół podstawowych, ponieważ wojna przerwa« 

ła ia nauką, a szkoły w tzw. Rzeszy były dla polskiej młodzieży 

niedostępne. Możliwe, że własność kapitalistyczna kojarzyła się 

tyn ludziom z okresen okupacji i wzmożonego terroru doświadczo-

nego także przez dzieci.

Kobiety z wykształceniem średnim częściej aniżeli te z wy-

kształceniem podstawowym wskazywały na pewność pracy, dostępność 

wykształcenia oraz likwidacją wyzysku. Robotnice które ukończy-

ły szkoły podstawowe i zasadnicze zawodowe były zdania, że w pań-

stwie socjalistycznym ludziom żyje eią dobrze. Trudno powie-

dzieć dokładnie co to znaczy. Fakt, ze ludzie bez wykształcenia, 

a nawet i kwalifikacji, mogą żyć dostatnio, a często nawet le-

piej niż posiadający wykształcenie, był spostrzegany przez ro-

botnice zatrudnione w przeayóle papierniczym i włókienniczym.

Połowa kobiet, które wymieniały prawo do pracy i nauki, po-

chodzi z aałych miast i ze wsi, natomiast osoby pochodzące z 

dużych aiast dominują wśród wskazujących na likwidacją wyzysku. 

Kobiety, których ojcowie mieli wykształcenie podstawowe, czę-

ściej zwracały uwagą na prano do pracy i neuki oraz znieai »nie 

wyzysku, natoaiast osoby, których ojcowie mieli wykształcenie po-

nadpodstawowe wskazywały, że ludziom żyje się dobrze. Członkowie 

PZPR nieco częściej wekazywali na likwidacją wyzysku i dążenie 

do zapewnienia dobrobytu, ale różnice eą nieistotne statystycz-

nie, co świadczy o niewielkim wpływie przynależności partyjnej 

na postawy polityczne.

Rozaowy o państwie socjalistycznym zakończono pytaniea 

brzmiącymi “Każdy człowiek posiada własne wyobrażenie r.a temat 

tego. Jakim powinno być państwo, to « którym ludzie żyli,. pra- 

wiedliwie i dobrze. Intoresujeny się co P. myśli na ten tair.at. 

Państwo, w którym żyje eią dobrze i sprawiedliwie to..."

Pytanie nie było łatwe i dlatego nie odpowiedziało na nie 

■Mielą osób. Uzyskane odpowiedzi są n&etąpujące ( w % wskszeń ) :

1) Polska - 35,5,

2 ) państwo zapewniające wysoki poziom płeć - 26,6,

3) pańetwo, w którym dba eią o obywateli - ’5,4,

Część kobiet stwierdziła, te nie да na éwiecis takvjyo pań-



•two (8.45»), 735 wekazało na partstwa kapitalistyczna, 10$ wy-

mieniło partstwa demokracji ludowej « NRD, Czechosłowacją, Wągry.

Niewiele ponad trzecia część robotnic stawiało znak równości 

poaiądzy słowom "Polska" i określeniem "partatwo, w którym lu-

dziom żyje sią dobrze i sprawiedliwie", co moZna uznać za apro-

batą dla Poleki socjalistycznej. Zdaniem wielu ludzi państwo po-

winno zapewnić obywatelom wysoki poziom płac, dbać o nich. Fakt 

zatrudnienia w przemysłach o najniższym średnim poziomie płacy 

roboczej uzasadnia zainteresowania płacowe respondentów. Kobie-

ty w Polsce otoczone eą opieką partstwa, ala nie jast to oplaka 

pełna, nie zostały zaspokojone podstswowe potrzeby, wiele było 

niedostatków, a nawet wyraźnych “cofniąć", od tego co Już o- 

siągniąto. Rosły koszty utrzymania, które ludzie zacząli odczu-

wać szczególnie w okresie po zakończeniu naezych badart, ala o- 

czekiwania robotników dotyczące zmiany przez partstwo ich warun-

ków życiowych narastały od lat.

4, Postawy wobec religii

Dednym z problemów pomijanych w refleksjach nad klasą robot-

niczą, podobnie jak i innymi klasami społecznymi, jest stosunek 

ludzi do religii.

Rozdzielenie Kościoła od partstwa, oddzielenie szkoły od Koś-

cioła, przeniesienie nauki religii do parafii, laicyzacja nie-

których elementów życia jednoatki (ślub cywilny, uroczystości na-

danie imienia, pogrzeb), są to zabiegi o charakterze organiza-

cyjno-administracyjnym i niewiele zmieniają stosunek człowieka 

do religii. Człowiek kształtuje swoje postawy światopoglądowe w 

domu rodzinnym. Dziecko czy nastolatek sam nie pójdzie do koś-

cioła, nie bądzie odbywał praktyk religijnych, jeżeli nie zo-

stanie do tego wdrażany w dzieciństwie przez rodziną (szcze-

gólnie przez matką). Człowiek zanim osiągnie poziom intelektual-

ny pozwalający na świadome odrzucenie wiary, jest z nią tak sil-

nie związany, że rezygnacja albo Jeet zupełnie niemożliwa, albo 

niepełna, zewnętrzna. Człowiek zaprzestaje praktyk religijnych, 

natomiast w jego świadomości pozostają elementy religii, do któ-

rych wrace w różnych sytuacjach życiowych, szczególnie w sytua-

cji zagrożenia, dotykającej jakiejkolwiek sfery życia osobistego 

lub społecznego.



01« znieny stosunku do religii nie wyeterczy nasycenie środ-

ków Rasowego przekazu treściami laickimi i usunięcie z nich tre-

ści religijnych, szczególnie w sytuacji istnienia autorytetu mo-

ralnego Kościoła w Polsce, podbudowanego w ostatnich latach u- 

znaniem dla Polaka, głowy Kościoła, człowieka o niezwykłej oso-

bowości*. Kościół dociera do człowieka słowem, obrazem, gestem, 

oddziałuje na psychiką Jednostki muzyką, architekturą, sztuką, 

całą gamą środków kształtuje jego wyobraźnią 1 psychiką, wypełnia 

wiele podstawowych luk w życiu społecznym.

W okresie ostatnich 35 lat - zrobiono dużo dla kształtowa-

nie obrządów laickich urządzająo "pałace ślubów" tek, aby nie 

były to odstraszające pokoje, w których podpisywano papierki 

j legalizując współżycie dwojga ludzi. Od kilku lat, wprowadza się 

też uroczyste nadawanie imion. Najtrudniej jest chyba w sposób 

świecki źsgneć zmarłych, ezczególnie gdy nie są ludźmi ważnymi, 

Zegnenymi przez kolegów z pracy, towarzyszy z organizacji społe-

cznej, politycznej itd. Ludzie bezradni w takich chwilach, po-

trzebują poaocy i pociechy i tych właśnie, w ceremoniale podkre-

ślającym powagą chwili, udziela Kościół.

Wiara przekazywana jest przede wszystkim w rodzinie, z po-

kolenia ne pokolenie, łącznie z treściami patriotycznymi itp. Ob- 

serwacja zachowań ludzi strajkujących w sienpniu i960 r. w sto-

czni w Gdańsku, potwierdza prawidłowość przyjętego* przed loty 

założenia badawczego, że ned sprawą postaw wobec Wiery robotnic 

- matek, wychowujących nestąpne pokolenie klasy robotniczej nie 

można przejść do porządku dziennego. Nasze rozważania śą zaled-

wie sygnałem, ostrożną i ograniczoną próbą przedstawienie prob-

lemu.

- Wskaźnikiem stosunku* do wiary jeet bez wątpienia posyłanie 

lub nieposyłenie dzieci ne lekcje religii. 0 sprawę tę pytano w 

kontekście rozlicznych zejąć pozaszkolnych, w których brały u- 

dział dzieci. Na lekcje religii uczęszczało 64,1% dzieci /-łók- 

niarek i 46,3fé dzieci robotnic przemysłu papierniczego. Różnice są 

istotne statystycznie, ale wynikają one przed© wszystkim z faktu, 

Że pracownice przemysłu papierniczego miały dzieci starsze, po-

nieważ trudno było dobrać zbiorowość tak, jak w przypadku i : ;k- 

niarek (chociaż jedno dziecko miało tu 7-16 lat ) , Można pci 

dzieć, że wszystkie robotnice posyłały swoje dzieci na I, ^  

religii, a później do I Komunii i bierzmowania.



Robotnicy należący do partii robotniczej, nie odchodzili od 

wiary katolickiej, traktując te dwie eprawy Jako niezależne 1 

odnoszące eią do zupełnie innych sfer życie człowieka, do życia 

osobistego i do życia społecznego. Cast to niezmiernie ważna 

sprawa w kształtowaniu światopoglądu człowieka, a Jak wynika z 

ww. faktów partia zbyt ałebo oddziałuje na życie psychiczne Jed-

nostki w tej warstwie, pozostawiając polo do działania Kościoło-

wi, albo inaczej - Kościół rozpoczyna penetracją osobowości 

wcześniej, aniżeli partia. Nie Jeet to odkrywczy wniosek, nie-

mniej warto go zanotować.

Robotnice zapytane - zgadzamy sią, te niezbyt precyzyjnym 

pytaniem, ale intencja była dobrze odebrana przez respondentkl - 

"Czy ludzie powinni wierzyć w Boga?", odpowiadały w zdecydowanej 

większości pozytywnie (72,5% - przemysł papierniczy i 76,0% - 

włókniarki). Niewiele (3,2% - przemysł papierniczy 1 2,0% 

włókniarek) odpowiadało negatywnie, a 24,3% pracownic przemyełu 

papierniczego i 22,0% - włókniarek twierdziło, że nie wiedzą, 

Z powyzezych informacji liczbowych mozna wysnuć wnioaek, że zde-

cydowana wiąkszość robotnic wierzy w Boga, nie ma wątpliwości, iż 

ludzie wierzyć powinni i swoje przekonania przekazuje dzieciom. 

Zaledwie 2,Зй rębotnic było niewierzących, co nie oznacza, że 

nie posyłały one dzieci na katechizacją, ale nie przywiązując 

wiele wagi do religijności dzieci. Kobiety, która uważały, że 

człowiek nie musi koniecznie wierzyć w Boga, były młode (19-39 

lat), nśjatarsze - ponad 50-letnie najczęściej odmówiły odpowie-

dzi lub mówiły, że nie wiedzą. Robotnice były zdania, że wia-

ra w Boga Jest potrzebna człowiekowi bez szczegółowego uzeead- 

nienia tego stanowiska. Przekonanych, że wiara w Boga pomaga 

człowiekowi w życiu było 72% robotnic z przemysłu papierniczego i 

76% włókniarek.

W obu zbiorowościach ok. 10% powiedziało, że nie wiedzą czy 

wiara pomaga w życiu, czy też Jest to sprawa obojątha. Zdecydo-

wana większość sądzi, że wiara jest potrzebna, że pomaga czło-

wiekowi i chyba właśnie kierując sią takimi racjami starały sią 

robotnice wychować swoje dzieci zgodnie z tym przeświadczeniem. 

Powstaje problem, czy zdaniem robotnic, wiarą należy wpajać 

człowiekowi od dziecka, W badanej zbiorowości 70% respondentek z 

przemyełu papierniczego oraz 85% włókniarek było zdania, że tak.



el* odpowiednio 24 i 8% sądziło, ze zaeedy wiary nii. V-ï.-iecznic 

należy wpajać od dzieciństwa.

Czynnikiem wyraźnie różnicujący» te poetewy Jeet wiek. Ko-

biety słodsze cząóciej niż etareze nie widziały konieczności wpe- 

Jania wiary dziecion. Człowieka nożna wychować bez etret dla Je- 

gę osobowości bez wiary w Boga, ale czy te wartości, które Sj 

prezentowane przez religią, nogą być zastąpione - to znaczy, czy 

ludzie neją i nogą zeatąpić wiarą nornani moralnymi pełniącymi te 

ваше funkcje co zasady wiary? W tej kwestii zdania robotnic były 

Już bardziej podzielone; 56,4% robotnic przenysłu papierniczego 

i 64,6% włókniarek sądziło, że wi^ry nie da eią niczyn zastęp* 

e zaledwie 19,5% kobiet z papiernictwa i 10,0% włókniarek c?~
ф

dziło, >6 wiary nie nożna niczym zastąpić. Wśród osób, które 

twierdziły, że wiara Jest nie do zestąpienia, 58% stwierdzało, 

że n i e  d a  s i ą  j e j  n i c z y m  z а o t ą- 

p i ć, а 42%, że n i e  m a  j e j  c z y n  z a s t ą -

p i ć .  oeet to zasadnicza różnica w uzasadnieniu stanowiska. 

Znaczna cząść ludzi eądziłe, że wiary w Boga nie ma po prostu 

czyn zastąpić, że nie ma takiej ideologii, która mogłaby pełnić 

tak różnorodne funkcje Jakie spełnia religie. Problem kompliku-

je fakt, że być noże różne elenenty wiary - Jako systemu spój-

nego, Jako świetopoglądu człowieka - brały pod uwagą nesze re- 

spondentki, ale nalezy przypuszczać, że najczęściej stawiano 

znak równości pomiądzy wiarą a Kościołen i Jego całą organiza-

cją, która "wchodzi" we wszystkie sfery życia Jednotki i całe-

go społeczeństwa. Kościół nie przenika np. do szkoły, do in- 

etytucji i urządów wprost, ale pośrednio "wnoszony" Jest przez 

swoich wyznawców. Są też sytuacje, w których ludzie wierzący 

wywierają przynus na administracją, nie mogącą opierać sią ich 

oczekiwaniom (np. w szpitalach'. Kościół"wchodzi" nawet do śro-

dowisk ateistycznych (np. obchody świąt boźenerodzeniowych - świę-

to to Jest akceptowanym świątem rodzinnym z utrzymywaną tradycją 

ubierania choinki, uroczystej wieczerzy wigilijnej, dzielenia 

się opłatkiem, śpiewania lub wspólnego wysłuchiwania kolędj. A~ 

teiści lub ludzie ateizn deklarujący biorą czasem śluby k&éçi.al~ 

ne, chrzczą dzieci, a w przypadku zbliżającej się r.i ^da-

ją spowiednika. Podobnie święto pamięci zmarłych j»ât 

kościelnym, uroczyście obchodzonym przez wszystkie : i ja 

ludzi.



Sądzić można, te kobiety myślały właśni« о wielu elementach 

zechowart związanych z wiarą w Boga, о etapach życia człowieka, * 

w których wiera jest jedyną pociechą w cierpieniach, od których • 

nie może sią w zyciu nikt uchronić - i dlatego tak wielką rolą 

odgrywa ona w życiu kobiet - matek wychowujących i przekazują-

cych swoją Wiarę dzieciom.



R o z d z i a ł  VI

SAMOWIEDZA KLASOWA ROBOTNIC

/

1. Wprowadzeńie

• Pojącie "klaee" na trwałe włączone zostało do języka propa-

gandy i ideologii, choć nie definiowane przez zwykłych ludzi 

funkcjonuje ono w ich ówiadonoóci wekutek oddziaływania środków 

masowego przekazu. Jak i za przyczyną obserwowanych potocznie 

różnic pomiędzy ludźmi. Różnięe te miał zlikwidować czy wyeli-

minować szybko socjalizm, ele niektóre z nich Jak na razie ra-

czej umocniły eią i zapewne jeszcze przez Jakiś czae będą trwały.

Oek rozumieją ełowo "kiesa" robotnice, członkinie klasy pa-

nującej w systemie socjalistycznym? Odpowiedź jest ważna nie 

tylko poznawczo, ale i praktycznie. Kobiety - robotnice zwią-

zane są ze swą kiesą przez miejsce pracy oraz rodzaj wykonywa-

nych czynności i tylko częściowo przez pochodzenie. Więcej niż 

połowa robotnic co najmniej do 14 roku życia związana była ze 

wsią, eą one robotnicami w pierwszym pokoleniu. Odsetek ro-

botnic urodzonych na wsi jest wysoki, 60Й wychowywało się w 

środowisku wiejskim, co nie oznacza, że rodzice byli posiada-

czami indywidualnych gospodarstw rolnych. Oak wynika z pogłę-

bionych badań wśród robotników przemysłu papierniczego, ok. 40% 

rodziców było właścicielami gospodarstw, a ok. 10% pracowało w 

rolnictwie. Wszystkie osoby urodzone i wychowane na wsi wynio-

sły ze swego środowiska rodzinno-sąsiadzkietjo, najważniejsze ce-

chy osobowości, charakterystyczne dla niego wartości i co naj-

ważniejsze - ogromne przywiązanie do prywatnej własności zie-

mi będące nie tylko emocjonalnym związkiem z ojcowizną, wsi^ 

rodzinną, ale i korzyściami materialnymi. Obrona prywatnej «ła- 

eności ziemi Jest obroną indywidualnych korzyści materialnych 

tej części klasy robotniczej, która ze wsi wychodzi. Ludzi, kcó-

/



rych rodzice, brecie lub eioetry mają goepoderetwe indywidual-

ne, czerpią z nich korzyści pieniężne i w naturze. Kobiety ja-

ko robotnice akceptowały państwową własność środków produkcji, •- 

le Jako oeoby pochodzące ze wei przywiązane były do idei prywat-

nej własności tych środków. Czy w ich świadomości powstawał kon-

flikt wobec ideologii socjalizmu? Konflikt zaistniałby, gdyby i- 

doologia ta byłe ziriternelizowana. Próbie* istnieje nie tyle w 

świadomości członków kleey, co w realizacji społecznego systemu 

socjalistycznego. Chodzi o taki nodsl socjalizmu, w którym bą-

dzie zachowana prywatna własność zieni.

Robotnice miały różny staż klasowy. Dopiero od roku w cha-

rakterze robotnicy pracowała co czwarta pracownice, do S lat pra-

cowało 32%, do 15 lat - 26%; 15 lat i dłużej - 16%.

Zatem ponad połowa robotnic niedawno dopiero weszła do klasy 

robotniczej i można założyć, że u osób pochodzących ze wsi decy-

dują raczej postawy związane z pochodzeniem, urodzeniem, wycho-

waniem.

2. Co to jest klasa robotnicza

W badaniach socjologicznych nie epoeób pytać wprost o defi-

nicją, ponieważ taki "egzamin“ zraża respondentów - powodując 

brak odpowiedzi. 3ak wobec tego można próbować uzyskać definicje 

pojęcie? W naszym przypadku uciekłyśmy eią do sformułowania 

która nie tworzyło sytuacji ‘egzaminacyjnej". Pytałyśmyt “gdyby 

Panią dziecko zapytało, mamo, co to jest takiego klasa robotni-

cza, czyq sią różni od innych klas społecznych, jakby to Pani 

dziecku wytłumaczyła?" Mimo, Jak eią wydawało, prostego eformu- 

łowania - aż co piąte robotnica nie udzieliła odpowiedzi na to 

pytanie. Pozostałe osoby określały klaeą robotniczą Jako "wszy-

scy ludzie pracujący" (70% wskazań), "ludzie dążący do budowy 

socjalizmu’ (13%). "ludzie wykonujący pracę fizyczną (10%) oraz 

"ludzie zatrudnieni bezpośrednio w produkcji, ciężko pracu-

jący" (7%).

Robotnik - postrzegany był Jako człowiek ciężkiej pracy fizy-

czne.) przez 17% robotnic. Niewiele kobiet utożsamimło go z bu-

dowr.iv..>-» socjalizmu. Robotnik - to człowiek pracujący - okre-

śleni: takie może wynikać z przekonania, że urzędnik nie pracu-



Je, a urzęduje, lekarz nie pracuje, a przyjmuje pacjentów, nau-

czyciel nie pracuje, a uczy. Zdecydowanie najczęściej określały 

klaaą robotniczą tylko w związku z pracą kobiety najstarsze. Z 

budowniczym socjalizmu najczęściej utożsamiały robotnika osoby 

nłodsze oraz te, która wypowiadały opinię, że lepiej być ro- 

botnikiea aniżeli pracownikiem umysłowym (ogółem uważała tak co 

5 robotnica).

Jakie zatem różnice charakteryzujące robotników dostrzegały 

ваше robotnice? 3ak wynika z zebranych materiałów, przede wszy- 

etkia dostrzegane były różnice tkwiące w charakterze pracy (69% 

wskazań), łącznie z warunkami pracy. Praca robotnika wymaga 

przede wezyetkim nakładów eiły fizycznej, wykonywana jest częs-

to n złych warunkach, Jest brudna i naraża na hałas. Należy 

zwrócić uwagą, że tak poatrzegały pracą robotnice zatrudnione w 

przemyśle włókienniczym i papierniczym. Przypuszczalnie inaczej 

traktowałyby Ją oaoby zatrudnione w przemyśle elektronicznym. Naj-

częściej na ww. właściwości wskazywały kobiety młode (różnice nie 

aą znaczące etatystycznie), zdecydowanie cząściej robotnice o 

wykształceniu podstawowym (74% wskazań) i zasadniczym zawodowym 

(68%) niż o wykształceniu średnim (50%). Dostrzegały różnice w 

charakterze pracy cząściej robotnice o długim etaźu pracy i o 

dużym doświadczeniu.

Robotnice o wykształceniu podstawowym częściej były zdania, że 

robotnicy pracując na innych sami niczego nie posiadają. Ro-

botnice o wykształceniu średnim częściej (22%), niż te z wy-

kształceniem podstawowym (3,5%) zwracały uwagę na "sposób bycia" 

Jako na cechę wyróżniającą. Można zatem powiedzieć, że wykształ-

cenie silnie różnicowało postrzeganie cech przynależności klaso-

wej« cech zróżnicowania społecznego w obrębie samej klasy ro-

botniczej. Ponieważ Jednak osób z wykształceniem średnim było 

wśród robotnic niewiele, do spostrzeżenia tego należy podejść z 

dystansem. Elementem różnicującym robotników od ludzi wykonują-

cych zawody nierobotnicze, wskazywanym przez robotnice, był po-

ziom wykształcenia (19,2%). Robotnicy nie bq ludźmi wykształco-

nymi, w zasadzie kończą edukację na szkole podstawowej lub za-

sadniczej szkole zawodowej. Na cechę tą wskazywały częściej oso-

by, które ukończyły szkoły ponadpodstawowe, zasadnicza zawodo-

we lub niepełne średnie (31%).

Zaledwie 5% robotnic eądziło, że zasadnicza różnico do-



tyczy poziomu zarobków, zdecydowani* wyższych u nierobot- • 

ników.

Stereotyp robotnik* funkcjonujący w świadomości kobiet - 

to człowiek pracujący clążko fizycznie, ni* poeiadejąey wy-

kształcenia.

Dlaczego zostaje eią robotnikiem? Ponad -połów* robotnic 

(51,5% wskazań ) stwierdzała, z* jest to kweetle wyboru, * po-

nadto w społeczeństwie “ktoś muai pracować". Deszcz« raz zary-

sowuje eią przekonanie robotnic, że tylko - albo przed* wezy- 

stkim - robotnicy pracują, i że tylko prac* robotników J**t 

ciążka. Praca w przemysłach zatrudniających opisywaną zbioro-

wość jest rzeczywiście ciężka i charakteryzuj* eią złymi warun-

kami fizycznymi i ekonomicznymi. Przekonane o tym, że robotni-

kiem jeet eią z wyboru były w zdecydowanej większości oeoby z 

wykształceniem podstawowym (73%). Kobiety, które legitymowały 

sią wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim wypowiadały 

tą opinią znacznie rzadziej ' (17,6% oraz 2,3% wskazań). Robotni-

ce o średnim (5-10 lat) stażu pracy wypowiadały to uzasadnienie 

cząściej niż pracujące dłużej i pochodzące z rodzin o niskim po-

ziomie wykształcenia rodziców.

Cząść robotnic (31,5% wskazań) wyjaśniała, Ze nie miała a- 

ni zdolności, ani warunków do kształcenia i dlatego eą robot-

nicami. Brak chąci do nauki spowodował, że 10,9% zostało ro-

botnicami, 6,0% stwierdzało, że są robotnicami, dlatego,iż“nie 

meją szkoły'.

W badanej zbiorowości ogólnie ponad połowa kobiet była ro-

botnicami z wyboru, pozostała cząść z powodu braku wykształce-

nia. Robotnice stały na stanowisku, że zdobycie wykeztełcenia 

oznacza wyjście z klasy robotniczej, a kto nie ma wykształcenie 

musi zostać robotnikiem. Przekonanie, iż klasa robotnicza r to 

ludzie niewykształceni, jest potwierdzeniem zakorzenionego w 

ówiadomości społecznej stereotypu robotnika.

if kwestii, czy lepiej pracować jako robotnik, czy jako pra-

cownik umysłowy, aż 71% nie mieło zdania. Tylko 9,8% robotnic 

stwierdzało, ie lepiej pracować jako robotnik, a 19,0% uważało, 

że lepiej być urzędnikiem. Cząściej wypowiadały zdanie, że le- 

pioj być pracownikiem umysłowym kobiety młode, które ukończyły 

szkołę podstawową lub zasadniczą zawodową, uzyskujące wyższe za-

robki. *
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Ctolckolwiek połowa robotnic byłe zdanie, te wykształcenie Jest 

drogą do pracy umysłowej, większość (90%) z nich - mimo młode-

go wieku - nie uczyło sią delej. Prace umysłowe byłe prefe-

rowane, ponieważ w opinii robotnic, pozwala szybciej osiągnąć 

wyższą pozycją społeczną i awans zawodowy, jest lżejsza, cho-

ciaż bardziej odpowiedzialna, na jedną zmianą, możne lepiej za-

robić» Natomiast praca robotnicza jest lepsza, bo pracowników 

umysłowych cząsto sią krytykuje i bardzo dużo sią od nich wy-

maga. Robotnik nie ma takiej dopowiedzią lnoóci, tn<f*mniej kło-

potów, Jego prace Jest bardziej potrzebna krajowi. Zdaniem 88,1% 

robotnic, państwo‘powinno dbać jednakowo o sprawy wszystkich pra-

cowników i o interes robotników i urzędników. Jodynie 11,3% ro-

botnic było zdania, że przedmiotem szczególnego starania powinny 

być sprawy robotników. 3est to niezbity dowód ogromnego poczu-

cia spraniedliwoóci społecznej, niedeklarowanago, a przecież wy-

stępującego w eytuecji nerestającego kryzysu gospodarczego i spo-

łecznego. Robotnice nie żądały nic tylko dle siebie, Chciały a- 

by wszyscy byli równoprawnymi obywatelami i korzystali w rów-

nym stopniu z opiekuńczej funkcji państwa. Różnice w wypowie-

dziach rysują eią tylko w zależności od zarobków. Im wyższe 

zarobki, tym niącej osób opowiadało się ze jednakowym traktowa-

nie* wszystkich grup (od 28,0% do 2 ,0% wskazań), różnice są i- 

stotne statystycznie i pozwalają przypuszczać,- że kobiety nis-

ko zarabiające miały na myśli przede wszystkim różnice w zarob-

kach, poziomie zaspokajania potrzeb i chciałyby, aby robotnicy 

i one same więcej zarabiały.



R o z d z i e l  VZZ

STOSUNEK KOBIET 00 PRACY I ZAKŁADU

1. Wprowadzenie

Stosunek do pracy albo postawy wobec pracy eą przedaiotea 

wielu analiz socjologicznych, prowadzonych zarówno na gruncie 

socjologii pracy i przemysłu, Jak i innych szczegółowych dyscy-

plin socjologicznych. Postawy wobec pracy analizowana są w za-

leżności od płci, wieku, poziomu wykształcenia, wykonywanego 

zawodu, branży i działu gospodarki narodowej. Wyżej wymieniona 

czynniki traktowane są jako zmienne, wpływające na zachowania 

ludzkie.. lub podporządkowujące analizą jednemu z nich.

Przedstawienie wyników uzyskiwanych w opublikowanych już 

badaniach zabrałoby dużo miajecs. Ogólne zależnoód są znane, 

ale wskazywanie na zmiany zachodzące w czasie, wynikająca za 

zmian w ogólnej sytuacji gospodarczo-społecznej i politycznej 

éwiata, rejonu czy kraju bywa wciąż potrzebne. Stosunek do 

pracy ulega zmianie i na tą prawidłowość chciałybyśmy przede 

wszystkim zwrócić uwagą a także na fakt, że Jest on kształto-

wany w procesie wychowania człowieka.

Uczenie w rodzinie ról społecznych i sposób ich realizacji 

Jest niezmiernie istotnym elementem kształtującym stosunek dzie-

cka do nauki w szkole, nastawienie młodzieży do nauki zawodu, 

a pracownika do wykonywanej pracy. Wiele eią mówi, szczególnie 

w literaturze pięknej i w naukach historycznych o kształtowaniu 

w rodzinie postaw klasowych i przywiązaniu do naczelnych war-

tości. Ojciec wprowadzający w arkana pracy swojb dzieci, czu-

wający ned ich postawami wobec niej, uczący swoim przykładem 

dobrej roboty, to literacki model robotnika lub rzemieślnika, 

nie istniejący w społeczeństwie ograniczającym rolą rodziny do 

zaspokajania potrzeb emocjonalnych i materialnych, w którym ro-

dzice гае stanowią, tak jak na początku XX w., autorytetu mo-



ralnego dla dzieci. Dednak ni« można mówić o zupełnej elimina-

cji kształtowania postaw wobec pracy и rodzinie. , Stosunek do 

pracy kobiet wychowujących dzieci, wpływa na keztałtowenie sto-

sunku tych dzieci do pracy. Na temat stosunku kobiet do pracy 

napisano bardzo dużo, potwierdzając w kolejnych badaniach, że 

Jeet on kształtowany bardzo silnie przez macierzyństwo. Liczba i 

wiek dzieci i związane z tym obowiązki obniżają poziom zaintere-

sowanie i zaangażowania pracą zarobkową i zawodową matki - ro-

botnicy. Podobnie poziom wykształcenia i rodzaj precy (fizyczna 

czy umysłowa) i typ pracy (wykonawcza czy kierownicza) różnicują 

etoeunek kobiet do niej.

Każdy rodzaj pracy ma swoją oceną ogólnospołeczną, którą u- 

mownie można nazwać obiektywną orez oceną indywidualną wykonaw-

cy, W przekonaniach społecznych utrwalonych i umacnianych przez 

środki masowego przekazu, dla przykładu praca w górnictwie jeet 

ezalenie niebezpieczna i ciążka, czego dowodem eą wypadki w ko-

palniach, jest to praca trudna mimo mechanizacji i częściowej a- 

utomatyzacji. Nie zalicza sią natomiast do kategorii ciążkiej i 

niebezpiecznej pracy kierowcy. Mówi eią i pisze o tej pracy po-

kazując np. w TV wypadki drogowe, ale pełni to funkcje nawoływa-

nia do rozwagi, trzeźwości, uważa sią jakby, że wypadki pow-

stają tylko z winy eemych kierowców, podczas gdy wypadki w in-

nych zawodach nie eą powodowane przez ludzi. Nie przypadkiem ze-

stawiamy zawody górnika i kierowcy. Opinia Ogólna i jednostkowa o 

nich jest różna, a przecież pod wzglądem niebezpieczeństwa, a mo-

że i wysiłku fizycznego są podobne. Zetem ocena ogólna nie jeet 

obiektywne - choć za taką eią Ją uważa. To co dla Jednego wyko-

nawcy Jest uciążliwe, die innego nie stenowi problemu, to *ч;о 

dla jednego Jest łatwe, proste, nieskomplikowane, dla innych 

jeet z różnych powodów ogromnie trudne.

Prace fizyczna w różnych działach gospodarki narodowej,w róż-

nych branżach Jest zróżnicowana pod względem stopnia trudności, 

uciążliwości, a Jednak odsetki zatrudnionych tam kobiet są bar-

dzo wysokie i niekiedy zbliżone. W opracowaniu analizowana są 

indywidualno oceny stopnia uciążliwości wykonywanych czynności, 

ponieważ wyniki pracy zależą od indywidualnego wysiłku, od in-

dywidualnego zaangażowania, od oceny wykonywanej pracy i otrzy-

mywanej zapłaty.



2. Ocena znian w sytuacji pracy

Przy tym problemie interesowały пае przede wazystkln ocany 

dokonywane przez robotnice w odniesieniu do ogólnie pojątych 

fizycznych warunków pracy, wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, 

stosunków z przełożonymi, organizacji, bezpieczeństwa i higie-

ny oraz warunków socjalnych pracy. Oceny wymienionych. aktual-

nych w momencie badania, cech sytuacji pracy dokonywane były 

również Vi porównaniu z 1970 r., kiedy to podjąto cały szereg 

działań związanych z modernizacją przemysłu 1 poprawą sytuacji 

pracy robotników. «

W związki z tym, niektóre robotnice - ze wzglądu ne krót-

ki staż pracy - nie mogły takich porównań dokonać. Należy też 

podkreślić, iż robotnice (również i grupa kontrolna aążczyzn) nie 

‘ miały większych trudności w ocenie znien, jakie zaszły w cią-

gu 3 intereaujących nas lat. Szczegółowy rozkład odpowiedzi w 

tej kwestii zawiera tab. 10.

T a b e l a  10

, Ocena zmian w eytuscji pracy
w przemyśle papierniczym w opiniach mążczyzn i kobiet

(w %)

Cechy sytuacji 
pracy

Charakter zmian w porównaniu z 1970 r.

poprawa
pogor-
szenie

sytuacja 
*bez zmian

К И К M К M

Warunki pracy 53,2 53,9 4,8 9,2 42,0 36,9

Wynagrodzenie 67,5 62,6 4,3 6,7 28,1 30,7

Stosunki z przełożonymi 43,0 39,2 2,1 4,2 54,9 56,6

Organizacja pracy 55,5 40,1 3,8 10,i 40,7 49,8

Bezpieczeństwo i hi-
giena pracy 57,6

i

59,2 8,8 4,6 33,6 36,2

Warunki socjalne 59,2 62,4 - 4,2 40,8 33,4

Ź r ó d ł o :  Badania własne.

\



Generalnie rzecz biorąc robotnice porównując niektóre cechy 

eytuecji pracy istniejące w momencie prowadzenie badań do ro-

ku 1970, nejwiąkezą poprawą obserwowały w stosunku do pozio-

mu otrzymywanego wynagrodzenia i warunków socjalnych, najmniejszą 

(wskazania pochodzą tylko od 43,0% kobiet) w odniesieniu do sto-

sunku z przełożonymi.

Jednocześnie jednek nieznaczny odsetek kobiet (wskazania «w 

ładnym przypadku nie przekraczają 10'punktów procentowych) ocenił 

zaistniałe zmiany w wyszczególnionych'sześciu obszarech jako 

zmiany nà gorsze » dotyczą one wedle opinii robotnic przede wszy-

stkim'warunków bezpieczeństwa i higieny pracy| tylko w odnie-

sieniu do warunków socjalnych kobiety nie wskazywały na wyraźne 

pogorszenie. Poza stosunkami z przełożonymi wszystkie pozosta-

łe elementy sytuacji pracy otrzymały więcej niż 50,0% wskazań. 

W żadnym jednak przypadku oceny pozytywne nie pochodziły od 3/4 

robotnic* Bardzo znacząca ich cząść uważała, iż sytuacja w za-

kładach, w których pracują nie uległa żadnej zmianie, dotyczy 

to zwłaszcza stosunków z przełożonymi, a wiąc tej cechy eytuecji 

pracy, która nie wymaga żadnych nakładów finansowych i organi-

zacyjnych.

Interesujący Jest fekt, iź wśród mężczyzn występowały po-

dobne tendencje w ocenie zaistniałych zmian, aczkolwiek do-

strzegali oni w nieco większym stopniu niż kobiety poprawę bez-

pieczeństwa i higieny pracy oraz warunków socjalnych, w mniej-

szym zaś wynagrodzenia i stosunków z przełożonymi; różnice te 

nie były Jednak statystycznie znaczące. Jedynie poprawa organi-

zacji pracy dostrzegana była przez mężczyzn w o wiele mniejszym 

stopniu niż przez kobiety (różnica 15,4%). 10,1% mężczyzn do-

strzegało nawet wyraźne pogorszenie tego czynnika, a 9,2% uważa-

ło, że pogorszyły się warunki pracy. Na taki rozkład odpowiedzi 

związanych z tą problematyką wpływ posiada nie tylko płeć robot- 

ków. Na przykład wśród samych kobiet (podobnie Jak w całej ba-

danej zbiorowości) najwyższy odsetek wskazań na poprawę stosun-

ków z przełożonymi (licząc według częstości wskazań) występował 

wśród osób najstarszych (urodzonych w 1929 r, i wcześniej 

54,2%); najniższy zaś wśród osób najmłodszych (urodzonych w 1950 

r. i później - 12,1%). Kobiety z najstarszej grupy wiekowej w o- 

góle nie wskazywały na pogorszenie tych stosunków. Analogiczna 

jest sytuacja, w rozkładzie odpowiedzi przy uwzględnieniu t^kiel



zmiennej niezależnej. Jak eta* pracy w zakładzie} najwyższy od-

setek wskazań na poprawą etoeunków z przełożonymi występował 

wóród osób o najdłuższym stażu pracy w zakładzie.

Nie ma natomiast wyraźnych różnic w odpowiedziach robotnic z 

Łodzi i Kostrzynie; warto może Jedynie zAznedzyć, iż 'łódzkie 

robotnice cząściej wskazywały na brak Jakichkolwiek zmian.

3. Stopień trudności wykonywanej pracy

Robotnica pytane o ogólną oceną swojej pracy najcząściej 

stwierdzały, ze ich praca nie jest ani zbyt łatwa, ani zbyt 

trudna (oceniało tak pracę 53.4% robotnic papiernictwa i 55,5% 

włókniarek). Cząściej nieco pracą jako prostą (łatwą) - co nie 

oznacza, że lekką - oceniały pracownice przemysłu papiernicze- 

go (32,3%. podczas gdy włókniarki - 26,0%). Ola cząści kobiet 

wykonywana praca była trudna i skomplikowana (18,7% włókniarek i 

12,2% robotnic papiernictwa), choć wykonywały pracą, która przez 

inne osoby oceniana była Jako nieskomplikowana. Dla porównania 

warto wskazać, że mężczyźni zatrudnieni w przemyśle papierni-

czym w wysokim odsetku uważali swoją pracą za skomplikowaną 

(42,9%), co Jest tylko częściowo zgodne z prawdą, bo wykonywali 

tracę wymagającą więcej sił fizycznych i w tym seneie trudną, na-

tomiast stopień złożoności pracy, poza niektórymi czynnościami 

związanymi z konserwacją aparatury, nie różnił sią od precy wy-

konywanej przez kobiety w tym przemyśle.

Ocena pracy uwarunkowana Jest wieloma czynnikami, wskażemy Je 

omawiając szczegółowo odpowiedzi otrzymane od robotnic zatrud-

nionych w papiernictwie. Dla kobiet młodych (19-29 la$) praca 

była łatwiejsza i prostsza, dla kobiet w wieku średnim (40-49 

lat) częściej trudna i skomplikowana, a dla kobiet najstarszych 

(ponad 50-letnich) ta sama praca była najczęściej średnio trudna, 

ï/ydaj» się, że niemały wpływ na indywidualną ocenę pracy mają 

związane z wiekiem obowiązki rodzinne, stan zdrowia, w znacznie 

mniejszym zaś stopniu poziom wykształcenia. Najcząściej uważały 

pracą ze trudną osoby о wykształceniu zasadniczym zawodowym, nato-

miast za średnio trudną - ludzie o wykształceniu podstawowym 

(właśnie robotnice najstarsze nie mają wykształcenia wyższego



ni* podetawowe). Jednak na oceny pracy wpływa przede wszystkim 

rodzaj pracy. Robotnice zatrudnione w fabrykach papierniczych 

wykonują pracą, którą podzielono ne 4 rodzaje>

1. Praca związana z obsługą maszyn; jej efekty uzależnione 

są od pracy aaszyn (odbieranie papieru, krajanie papieru, belo-

wanie naey celulozowej, zrywanie wstągi, suszenie papieru, ob-

sługa drukarki, odbiór torebek ltp. - 55,8% ankietowanych).

2. Prace związana z naprawą, nadzorea, kontrolą prawidłowe-

go funkcjonowania aaszyn i urządzeń (6,4% ankietowanych).

3. Praca związana z dalszą obróbką gotowego produktu bez u- 

dzlału aaszyn i urządzeń (pakowanie, ważenie, wiązanie - 21,3% 

ankietowanych).

4. Praca związana z transportem, łącznością, utrzymaniem czy-

stości itp. (16,5% ankietowanych). .

Najwięcej robotnic zatrudnionych w obu przemysłach obsługuje 

aaazyny i urządzenia. Ponad połowa robotnic zatrudnionych we 

wszystkich ww. rodzajach pracy oceniała je Jako óredniotrudne 

(od 52% do 58%). Robotnice oceniające pracą Jako trudną są za-

trudnione najczęściej w kontroli maszyn i urządzeń (25% wskazań), 

najrzadziej (7%) przy dalszej obróbce gotowego towaru* Praca jako 

trudna oceniana była przez 19% zatrudnionych w usług .ch, a więc 

w grupie czwartej.

Najtrudniejsza wydaje sią wykonawczyniom praca związana z 

kontrolą i nadzorem oraz w obsłudze produkcji, a każda z tych 

prac wymaga predyspozycji innego typu. Jeżeli pracą wykonywaną 

przez pracownice papiernictwa podzielimy inaczej (wobec faktu 

pełnienia przez kilka osób funkcji kierowniczych w produkcji), to 

' okazuje sią, że najtrudniejsza jest praca w nadzorze nie ma-

szyn i urządzeń, ale ludzi. W badanej zbiorowości pracą bezpo-

średnio produkcyjną wykonywsło 62,0%, prace w usługach - po-

średnio związaną z produkcją 33,2%, prace kierownicze, bryga- 

dzistki - 4,8%. Ponieważ robotnic pracujących w nadzorze by-

ło niewiele, uzyskany wynik nie może być dalej analizowany. Zgo-

dzić eią jednak wypada, że w istocie kierowanie ludźmi Jest pra-

cą trudną, choć nie wymagająca wielkiego nakładu sił.

Oeźeli porównujemy ocenę pracy w pozostałych grupach czynno-

ści, to różnice są niewielkie. Pracę za łatwą lub średnio łat-

wą uznały robotnice w podobnych pod wzglądem liczebnym propor-

cjach.



Ne uwagą zasługuje wynik zestawienia wysokości miesięcznych

zarobków z oceną stopnie trudności wykonywanej pracy*

T a b e l e  11

Ocena pracy e uzyskiwane zarobki w papiernictwie
(w %)

Wysokość zarobków 
raiesiącznych 

(w zł)

Ocena pracy 

N . 110

łatwa, 
prosta

skomplikowa-
na, trudna

średnio
trudna

Oo 2500 41,0 8.9 50,0

2500-3500 30,2 16,0 53,8

3501-4500 18,2 4,5 77,3 i

Ponad 4501 50,0 m / 50,0

Średnio 32,5 12,2 55,3
/

Ź r ó d ł os Badania własne.

Otrzymany wynik Jeet trudny do interpretacji, ponieważ naj-

cząściej uważały pracą za trudną oeoby zarabiające niewiele, zna-

cznie poniżej średniej krejowej zarobków z roku 1978. Zależności 

między zarobkami a oceną precy wyetąpują. ale nie w tek pra-

widłowy sposób jak tego należałoby sią spodziewać (praca nymaga- 

jąca nryeiłku powinna być wyżej opłacana »niż praca proeta, nie-

skomplikowane). Za tees zarobki nie wywierają bezpośrednio wpływu 

na oceną pracy, chociaż te ocena nie jeet niezależna od zarobków.

Czy w takiej eytuecji zarobki można traktować jako reko»- 

pensatą wydatkowanego wysiłku? Wydaje eią пая, że nie. Zarobek 

nie jeet tak też przez wiąkszość pracowników oceniany. Praca tru-

dne jest opłacana tak ваяю jak praca łetwe, a niekiedy bywa na-

wet gorzej.

Potwierdzenie tego faktu znajdujemy w rocznikach statystycz-

nych, nie wiemy natomiast zbyt wiele o tym. Jakie skojarzenia 

wywołuje u ludzi teka sytuacja, ponieważ unikamy pytania ich o 

to. Nie pytano o tą sprawą także w opisywanych badaniach, wystą-

piła ona na marginesie przeprowadzonej bardzo szczegółowej enali-



жу zebranego aatarlału. Ponieważ problem jeet interesujący. pod» 

J«ty zostanie m dalszej cząścl pracy.

Robotnloo przeayełu papiarniczago opłacana były według eto»- 

kl godzinowej (od 8.20/9.10 zł do 17.80/19.00 zł). Zróżnicowania 

atawkl godzinowej było znaczna, ponieważ w tya aaayw zakładzie 

robotnloa za średnio trudną (obiektywnie 1 eub^ektywnie ocenianą) 

proof otrzyaywały 8.20 lub 19.00 zł., a wiąc zarobek był niżazy 

lub wyłazy niezależnie od wykeztałcenla. ataźu pracy. Praca nie- 

saHałnla od rodzaju. * przeayéle paplernlczya nie jeet trudne, 

ala jaat wykonywana w trudnych, a nawet 1 niebezpiecznych wa-

runkach.

V przeayéle lekkie zarobki bezpośrednio w produkcji były 

nieco wyżaza. choć praca wykonywane jeet w lepszych warunkach, 

zwłeezcza po aodernlzecjl przeayału. ' 1 niezbyt ekoepllkowana.

Ponad połowa robotnic ocenlełe wykonywaną pracą jako łatwą, 

co oczywiście nie oznaczę, że teki rodzej pracy w pełni la od-

powiada) prace proete eą na ogół bardzo aonotonne. sączące. Ana-

lizując ten problea (patrz teb. 12) zedałyśay pytanie, jakie pre- 

ce - ze wzglądu na etopleó trudności - chciałyby wykonywać robot-

nice?

T a b e l e  12

Wybór proc o róźnya stopniu trudności
„ (« %)

Oaką precą 
wolą wyko-

nywać

Robotnice 
przeayełu 
oelulozowo- 
-peplernl- 

czego 
N - 110

Włóknierkl* 
N - 150

Mężczyźni w 
przeayéle 

celulozowo-pa-
pierniczy*

N - 228

Proetą. łatwą 53.8 64,0 19,3

Skomplikowaną,
trudną 43,5 30,7 78,1

Średnio trudną 2,7 - 2,6

* Nie euauje eią do 100% z powodu wypowiedzi "inne’. 

Ź r ó d ł ot Badania własne.



Kobiety zdecydowanie cząściej w porównaniu z mężczyznami, a 

włókniarki w porównaniu z pracownicom! zakładów papierniczych 

wolały pracą łatwą, podobnie wiącej kobiet chciałoby wykonywać 

pracą łatwą niż ją - według ewej oceny - wykonywały. Praca łatwa 

wykonywało 32,5% respondentów, e chciałoby ja wykonywść 53,8%: 

odpowiednio praca trudna 11,8% 1 43,5%, Najoniej zwolenniczek 

miały czynności średnio trudne. Wyraźnie większym zainteresowa-

niem cieszyły eią prace o wyższym stopniu trudności wśród kobiet 

młodych w przedziale wieku 19-29 lat (58,3%), najrzadziej wśród 

robotnic w średnim wieku - 40-49 lat (27,6%). Równocześnie te 

ostatnie najcząściej chciałyby wykonywać prace łetwe (70,2%). Od-

notowana zależność to nie tylko kwestie wieku, liczone liczbą 

przeżytych lat, ale 1 związanych z wiekiem obowiązków, emblcjl, 

planów życiowych, a nierzadko odczuwanego zaączenla 1 etanu 

zdrowia. Na wybór pracy wpływał ailnie poziom wykształcania. 

Pracę prostą wolały kobiety o wykształceniu podatawowya (62,0%), 

pracą skomplikowaną - robotnice o wykształceniu średnia (82%), te 

ostatnie tylko w 9% wskazywały na chąć wykonywania prac proatych. 

Poziom wykształcenia silniej różnicował omówiona preferencje u 

kobiet aniżeli u mężczyzn. Ola przykładu prace proate chciało 

wykonywać 24% mąźczyzn z wykształceniem podstawowym 1 18% z wy-

kształceniem średnim, a prace trudna 68% z wykształceniem pod** 

stawowym 1 82% ze średnia.

Próba stwierdzenia, w jakim etopnlu podnoszenie kwalifikacji 

wpływa na ambicje dotyczące wykonywania bardziej ekoapllkowanej 

pracy, nie dała rezultatu, ponieważ w całej zbiorowości tylko 

2,2% robotnic (dla porównania 5,6% robotników) uczyło alą syate- 

natycznle. Przypuszczać należy, że lepaze przygotowanie ezkolne 

wpływa na zainteresowanie wykonywaną pracą i chąć realizacji za-

dań trudniejszych, bardziej odpowiedzialnych. Takie aoźe być 

uzasadnienie obserwowanej tendencji do ucieczki od pracy fizycz-

nej, składa sią ona bowiem na ogół z czynności proatych, powta-

rzających 9lę 1 wycinkowych, a zatem - w przekonaniu większości 

ludzi - nie wymagających wysokich kwalifikacji. Rozumowania w 

tej kwestii ma charakter pragmatyczny. Podnoszenie kwalifikacji 

jest drogą do zmiany pracy na lepszą, może trudniejszą i bar-

dziej odpowiedzialną, urzędniczą lub flzyczno-umysłową.

Zmienną skorelowaną z wiekiem, wpływającą na ambicje zawo-

dowe, był staż pracy. Robotnice o krótkim stażu pracy prafero-



wały zdecydowanie prace łatwe. Były to na ogół oeoby młode, na-

stawione raczej na sprany pozazawodowa, na czae wolny poza pracą. 

Pozostając w domu rodzinnym, korzystając z pomocy materialnej, 

nie przywiązywały także wielkiej wagi do zarobków, k-tóre mogłyby 

być wyższe, gdyby praca była bardziej skomplikowana.

Charakterystyczna jest zależność preferowania pracy o wyższym 

stopniu trudności od środowiska rodzinnego - charakteryzowane-

go wykształceniem ojca (w momencie, kiedy informatorki miały 14 

lat ).

T a b e l a  13

Środowisko rodzinne 
a wybór pracy złożonej w papiernictwie

(w %)

Wykształcenie ojce 
(gdy reepondentki 
miały 14 lat )

Wybór pracy 

N - 110

łatwej skompli-
kowanej

Podetawowe 61,2 35,8

Zasadnicze zawo-
dowe 52,5 44,9

/
Średnie zawodowe 44,0 56,0

/
Średnie ogólno-
kształcące - 100,0

Ź r ó d ł o: Badanie własne.

Zbyt mała zbiorowość nie pozwala na wysuwanie daleko idących 

wniosków, ale dana wskazują na niezmiernie istotną tendencją, 

która - w przypadku potwierdzenia w badaniach liczniejszych 

zbiorowości - świadczyłaby o kształtowaniu sią etoeunku do 

pracy w domu rodzinnym. Wyższy poziom wykształcenia rodziców 

wpływał w sposób zdecydowany na aspiracje zawodowe dzieci. Moż-

na wiąc też powiedzieć, że robotnice kształtowały, nawet w spo-

sób niezamierzony, aspiracje zawodowe swoich dzieci.

Rodzaj wykonywanej pracy tworzy wyobrażenia о tym, jaka pra-

ca być powinna. Robotnice wybierały pracą łatwą lub trudną m za-

leżności od rodzaju czynności aktualnie wykonywanych.



Czynnośol preferowane, 
a preferowany rodzaj pracy w papiernictwie

(»» %)

Praca
reepondentek

Wskezanla ne pracę 

N « 110

łatwą trudną

Związana zt

obsługą «аszyn 52,4 46.6

kontrolą naezyn 45.5 54.5

obróbką gotowego 
naterlału 62.5 30.0

transporte«, sprzą-
tanie«, itp. 48.4 48.4

Średnio 53.3 43.9

Z r ó d ł ot Badania właena.

Pracą trudną preferowały przede wezyetkia robotnica pracują- 

ca przy kontroli aaazyn 1 urządzeń. Nla jeet to praca ani trud-

na. ani ciążka fizycznie, wyaaga pewnej orientacji я eyeteeie 

•terowania urządzeniaai oraz ualajątnoścl reagowanie na lnfor- 

■acj* płynące z urządzeń, ele właśnie one uznawana była ccąato 

za trudną, ekoapllkowaną.

Najcząściej pracą trudną chciałyby wykonywać oeoby kierujące 

ludżni, ele niewielka zbiorowość nie uzaaadnla etatystycznie te-

go wnloeku, Asbltnlajezyal pracownlcaal były kobiety ałode. o 

średnia etatu pracy, poaiedające wykeztełcenie ponadpodetawowe. 

uzupełniające kwalifikacja zawodowa, pochodzące ze środowiek ro-

dzinnych, w których ojcowie poeiedeją wykeztełcenie ponadpodete- 

wowe, wykonujące pracą ocenianą Jako średnio trudną, obsługują-

ce eaezyny i urządzenia lub kierujące zeepołaai ludzkiai jak rów-

nież bardziej zainteresowane eprewemi zakładu. 3eet to poetawa 

charakteryetyczne dla pracownic niezależnie od branży czy aiaete, 

w który« pracują. Wybierając pracą łatwą kobiety wskazywały, że»

1) jeet lżejsza 1 szybciej eią ją wykonuje (45,4*)»

2) nie jeet pracą odpowiedzialną (21,6% )j



3) ni* trzebe przy niej uwalać (17,5%);

4) ni* trzeba przy niej myśleć (15,5%).

Celowo oddzieliłyśmy wekezenie dotyczące pracy nie wymageją- 

cej ekupionej uwagi 1 wyślenie, choć motne te dwie odpowiedzi 

potraktować łącznia 1 atwierdzić. Ze prece proete uznawana byłe 

za lłejezą, a kobiety wybierały precą łetwą, bo nie angażuje 

intalaktualnle, nia etwarze stresów wynikających z odpowiedzial-

ności. Taka praca odpowiadała szczególnie robotnicom o niskim 

pozioala wykształcenie, pochodzącym ze środowisk rodzinnych, w 

których ojciec posiadał wykształcenie podstawowe. Oest to 

potwierdzenie roli domu rodzimego w kształtowaniu etosunku 

do pracy, aablcji zawodowych.* Unikanie trudności, brak am-

bicji związanych z pracą nie jest ukrywane w kontaktach domowych, 

w codziennym tyciu rodzinnym i przakezywane jest dzieciom. Dzie-

ci doskonale orientują sią w etosjnku rodziców do prscy, wiedzą o 

ty«, te w pracy moina sią "obijać", te motna wykorzystywać bez-

radność lakarzy, którzy deją zwolnienia w przypadku niepewności, 

co do rzeczywiatego etanu zdrowia pacjenta, zdają sobie sprawą z 

"ucieczki" od odpowiedzialności, trudności, od pracy wymageją- 

cej "myślenia*. Ozlacl wypróbowują teką postawą w szkole, częs-

to myauszejąc na rodzicach działania interwencyjne w sytuacji, 

gdy saaa zawiniły. Są spostrzegawczymi obserwatorami i same wy-

ciągają wnioski z nieprawidłowości tycia społecznego, obserwują 

swoich rodziców, naśladują Ich, nawet jeżeli czasami wydf> • eią, 

te robią im na przekór.

Na szcząścle tylko niewielki odeetek robotnic preferował o- 

trzymywanie zarobku przy ograniczonym do minimum nakładzie eił i 

zaangażowaniu. Wybierając pracą trudną, uzeeednieły swoją po- 

srawą następująco t

1) praca bardziej urozmaicone jest ciekawa (54,0%);

2) daje wiącej satysfakcji (3i,5%);

3) zapewnie wyteze zarobki (8,2%);

4) daje szanse zdobycia nowych umiejątności (5,5%).

Zastanawia, ta robotnice nie wiązały wykonywanie pracy

trudniejszej ze wzrostem zarobków, nawet nie oczekiwały ich pod- 

wytezenla. Możne przypuszczać, ze był to wynik doświadczenia i 

obserwacji faktów. Dekkolwiek zbiorowość o6Ób preferujących 

pracą trudniejszą byłe niewielka i analiza etatystyczna wyników



musi być ograniczone, ne uwegą zasługują pewne charakterystyczne 

tendencje.

Pracą trudniejszą chciały wykonywać oeoby poeiedejące wy-

kształcenie zawodowe zaeednicze i średnie - -choć nie uzasad-

niały one swojego wyboru ani ezeneą otrzymania wyższych zarobków, 

ani zdobycie nowych umiejętności. Zarobki Interesowały przede 

wszystkim osoby, które ukończyły zaledwie szkoły podetawowe. Pra-

ce trudniejsza jest zdaniem zainteresowanych ciekeweze 1 daje sa-

tysfakcją. Nowe umiejętności nie były wartością specjalnie po-

żądaną, choć cząść osób liczących do 39 lat chciałaby ja zdobyć. 

Uogólnienie dotyczące cząścl kobiet po 40 być noże nie jest traf-

ne, ele wydaje sią, że one przede wszystkim chciały zarobić, wy-

chodząc z założenie, że na nauką już ze późno 1 trzeba dopraco-

wać do emerytury, którą zgodnie z nowymi, od połowy eledemdzie- 

eiątych let obowiązującymi, zasadami przy odpowiednim eteżu możne 

zdobyć po ukończeniu Już 50 roku życia.

Pytanie pozwalające określić etoeunek do pracy, było «formu-

łowane w ten sposób, żeby każda kobieta dokonała wyboru jadnej z 

dwóch możliwości - pracy Interesującej, ale powodującej zmą- 

czenie silnie odczuwane po jej zakończeniu, czy też niezbyt in-

teresującej, ale nie powodującej odczuwalnego zmączenle. Możne 

sformułować tezą, że nikt nie chce pracować tek intensywnie, aby 

po pracy odczuwać zmączenle. Ludzie różnych zawodów bardzo cząe- 

to narzekają na zmączenle, nie zawsze precyzując, co pod tym 

pojęciem rozumieją, a jednocześnie tak organizują eoble czas po-

za pracą, że powodują silne zmączenle fizyczne. W czasie wolnym 

ludzie biegają, spacerują, jeżdżą na nartach, grają w tenisa, 

czytają książki, uczą sią Jązyków, uprawiają ogródki, upląkezo- 

ją mieszkania lub wykonują inne czynności - nie tylko z konie-

czności, lecz głównie dla przyjemności. Zapewfta stosunek do 

zmączenia fizycznego jeet zależny od rodzaju pracy, stanu zdro-

wia, poziomu ekonomicznego, kultury osobistej, 1 wpływa na or-

ganizacją czasu poza pracą, Z drugiej etrony jeżeli wiemy że po 

pracy czeka nas ciężka "charówka" w domu, oszczędzamy eią w 

pracy. Deżeli teka sytuacja jest codzienne poszukujemy odpo-

wiedniej pracy lub tak Ją wykonujemy, eby oszczędzać siły na 

późniejsze zajęcia.

Powstaje problem rozróżnienie pojęcia zmęczenie od znużenia. 

Zmęczenie jest etanem fizycznym, który można regenerować dobrze



dobranymi do jego stopnia czynnościami lub bezczynnością. Znuże-

nie jest stanes peychofizyczny« trudnym do regeneracji wobec jego 

złożoności. Praca« w definicji powstałej na gruncie fizyki, ele 

przecież dejącej eią przenieść na układ społeczny, zewlere jako 

warunek wydetkowanle energii 1 strata jej Jeet odczuwana w mniej-

szy* lub większym etopnlu przez'organizm. Czy można łączyć pra- 

,cą z wypoczynkiem? Sądzimy, że tak. Można wypoczywać, regenero-

wać elły - pracując, ale wykonując Inną precę, uruchamiającą 

Inne zespoły mląśnl lub naplącla psychiczne. Można także wypo-

czywać w miejscu pracy przez zmniejszenie intensywności, a na-

wet całkowite «przestanie czynności. Kobiety częściej ani-

żeli mężczyźni ograniczają Intensywność nakładu sił w pracy po 

to, aby möc wykorzystać je w domu. Są do tego zmuszone sytuacją 

osobistą - prowadzeniem domu.

Pytanie o to. Jaką pracą wolą - czy nudną, ele pozwalają-

cą na zachowanie elł - czy Interesującą, ais powodującą zmęcze-

nie - w wyeoklm odsetku wybiersły tą drugą - włókniarki w 

7895, a pracownice przemysłu papierniczego w 59% (mężczyźni za-

trudnieni w papiernictwie wybierali ten rodzej pracy w 35%). Włók-

niarki, których prace Jest bardzo ciążka, w czasie czynności za-

wodowych najcząściej nie mogą pozwolić sobie na odpoczynek, po-

nieważ maezyny lub taśma organizują tempo pracy, narzucają Jego 

intensywność. One to cząściej niż robotnice z przemysłu pa-

pierniczego wskazywały, że chciałyby aby praca nie powodowa-

ła zmączenla. Na stosunek włókniarek do pracy ma wpływ fakt, że 

wszystkie reepondentki mięły przynajmniej Jedno dziecko w wieku 

do 14 let, s wiąc były znacznie obciążone obowiązkami rodzinny-

mi. Włókniarki pracowały w systemie trójzmianowyra i właśnie z 

przyczyn prscy nocnej w silny eposób doświadczały zmęczenia i 

znużenia; obniżało to ich satysfakcję z pracy.

Najcząściej postawa aktywna (zaznaczamy Ją w tabelach "A") wo-

bec pracy charakterystyczna była dla matek Jednego dziecka, a po- 

stawa bierna (oznaczana w tabelach "B“) - dla matek trojga dzieci. 

Wynik jest zgodny z oczekiwaniami, ponieważ zakres obowiązków i 

wydatkowanie sił na prowadzenie domu, w którym Jest 3 dzieci Jest 

znacznie wląkszs.

Mężowie kilku robotnic nie pracowali, pozostając z różnych 

przyczyn w domu. Nie wpływało to na postawy owych kobiet wobec 

pracy, zwłaszcza, że małżonkowie niepracujący to mężczyźni ne



rende lub emeryturze, • Wląc ludzie o ogrenlczonej eprewnoścl, 

eemi potrzebujący opieki. Zdecydowanie nejcząściej M i n t e r i N W M  

były zachowanie« eił metki wychowujące eemotnie dzieci 1 obciąio* 

ne cełym trudem wychowania. Odnotowałyśmy tez zaletnodó - od-

biegającą od oczekiwart - pomiądzy etanem cywilny« • poeta«« wo-

bec pracy, a mianowicie kobiety wolne znacznie częściej ni* mą- 

łetki preferowały prace trudne, ale nie mączące, Sądzimy, te 

kobiety te, bardzlaj egocentryczne, chciały oezcz«dz«ć elłą i 

urodą, być może przeznaczyć wolny czae ne przyjeanośol 1 tycie 

towarzyskie, prowadzące «.In. do znalezienie partner*.

Stoeunek do pracy podlega nie tylko wpływo« epołecznya, ale 

także i biologiczny«(co można sprowadzić do czynnika wieku 1 eta-

nu zdrowie), wiek Jeet cech« «lerzaln«, etan zdrowia takte, ele 

w naezych badaniach nie analizowałyśmy etenu zdrowia na podet*- 

wie badań lekarskich, ale aa«aj oceny zelntereeowanych.

T a b e l a  15

Ocena etanu zdrowia,
‘ a poetawy wobec pracy w papiernictwie

(w % )

Ocena 
etanu zdrowia

Poetawy wobec pracy 

N - 110

"A" “B*

Dobra zdrowie 51,7 45,8

Nie najlepsze 
zdrowie 27,7 69,8

Cząete choroby 16,6 83,3

/
Ź r ó d ł o :  Badania włeene.

Skłonne do wydatkowania znacznej ilości energii w pracy a« 

przede wezyetki* oeoby określające eią jako zdrowa. Ale akoro 

blisko połowa osób zdrowych nie chce wykonywać pracy intareauj«- 

cej, to nie tylko etan zdrowia wpływa na atoaunek do precy. Z 

kolei wśród osób chorujących wiele chciałoby, *l*o wszystko, aby 

czynności, które wykonują były interesujące, nawet gdyby aleło 

to pociągać za eobą odczuwalne zaączenie. ^



Wiek t«kte wpływa ne poetewą do precy. Najcząściej pracy 

nlaatczącaj tyczyły eoble kobiety po 40 (72,3% wskazań ) - znacz-

nie cząściej anitell robotnice ałode - mające do 29 lat (52,5%). 

Pracą ciekawą, ale powodującą zmęczenie zaakceptowałyby robotni-

ca ałode (do 29 lat - 45.9%), cząściej aniteli etareze (40-49 lat

- 27,6»),

O wielostronny* uwarunkowaniu poataw wobec pracy świadczy a- 

naliza wykształcenia.

' T a b e 1 a 16

Wykształcanie e postawy wobec precy 
w papiernictwie

(" %)

Wykeztełcenie

Poetewy wobec pracy 

N - 110

-A* ■8-

Podstewowe 30,7 66,7

Zasadnicze zawo-
dowe 50,0 47,5

( $
Średnie zawodowe 42,1 57,9
/
Średnie ogólne 63,6 36,6

ł

Z r ó d ł ot Badania właene.

Lepsze przygotowanie do pracy wpływa na zainteresowanie nią. 

Natoaiaat niezbyt eilne zelezność występuje pomiędzy wysokością 

zarobków a poetawą wobec pracy. Robotnice zarabiające najwiącej 

(ponad 4500 zł) chciałyby zdecydowanie najcząściej wykonywać pra-

cą interesującą, ale średnio męczącą. Pracą niemęczącą - choć 

nieciekawą najcząściej chciałyby wykonywać kobiety zarabiające ok. 

3500 Zł.

Postawą "A* cząściej prezentowały robotnice o krótkim, nato- 

aiast *B" - o dłuższym etazu pracy, co motna tłumaczyć wiekiem, 

stanem zdrowia, zmączaniem pracą i chącia doczekania w niezłej 

kondycji fizycznej emerytury tych drugich.

Bardziej zainteresowane i zaangażowane w pracy były pracow-

nice zatrudnione przy nadzorze i kontroli maszyn i urządzeń, naj-

»,



Rodzaj pracy a postawy wobec pracy 
w papiernictwie

(w %)

Wykonywane
praca

Poatawa wobec pracy 

N ■ 110

"A- "B"

Obsługują maszyny
i urządzenia 39,1 60,0

Nadzorują maszyny
i urządzenia 66,6 25,0

Obróbka gotowego
produktu 34,2 63,0

Obsługa produkcji 25,8 71,0

Ź r ó d ł o :  Bedenie właene.

mniej - kobiety obsługujące produkcją, a wiąc wykonująca pra-

cą nie wymagającą wysokich kwalifikacji, nisko płatną, uzysku* 

jące niezbyt wyeoką oceną środowiska pracowniczego.

4. Wartość pracy

Praca jako wertość, będąc czynnikiem kształtującym stosunek 

do wykonywanych czynności i do podjątych obowiązków, charaktery-

zuje sią zmiennością miejsce w hierarchii innych wartości. Wy-

znacznikiem sytuującym miejsce pracy wśród innych wartości jeet 

bez wątpienia płeć i płynące z niej zedenia i modele sposobu Zy-

c i e .  Sytuacje społeczna kobiety, mimo pewnych przywilejów jeet 

"przynusowa*. Podstawowy "przymus" wynika z konstrukcji biolo-

g ic z n e j ,  powodującej, ze w organizmie kobiety rozpoczyna ży-

c ie  nowy c z ło w ie k . Inną formą "przymusu" Jest obowiązek wobec 

społeczeństwa, wyrażający sią w potrzebie pomnażanie bogactwa 

s p o łe c z n e g o , czerpania z przyrody, a zatem konieczność wyko-

r z y s t a n ia  rąk i  umysłów ludzi. We wszystkich krajach istnieje 

o n ie c z n o ś ć  zatrudnienie kobiet w produkcji i usługach. "Przy-



•ue". obowiązku wobec epołeczeńetwe to tekźe funkcje wychowawczo 

1 opiekuńcze w stosunku do dzieci.

Wybór koncepcji własnego Zycie Jest wyborem z istniejących w 

społeczeństwie modeli Zycie kobiety, ukształtowanych pod wpływem 

warunków ekonomicznych, ideologii, etyki, polityki. Kobieta 

współczesna chce być pełnoprawnym i pełnowartościowym uczestni-

kiem Zycia epołecznego i eby eproetać wymaganiom musi posiadać 

wykształcenie, zawód, prestiż. Kobieta żyje zatem pod wpły-

wem "przymusów** i tworzonych przy Jej udziale wzorców kobiecości, 

podobnie Jak oążczyzne żyje pod wpływem zmieniających eią tekże 

wzorców mąskoóci. W obu wzorcach praca Jest czynnikiem kreującym 

osobowość, jest wartością zajmującą wysoką pozycją.

W literaturze teoretycznej i badaniach empirycznych określa 

sią wartość pracy Jako instrumentalną bądź autoteliczną, a nie-

kiedy łączy eią te dwe przeciwstawne pojącia.

I Naszym zdeniem pracą należy traktować jako wartość "ekonomi-

czną", "prospołeczną" i "rzeczową". "Ekonomiczne" wartość pra-

cy charakteryzuje elą zarobkowym do niej podejściem. Dla wyko-

nawcy nie ma wiąkezego znaczenie to co robi i Jek wykonuje czyn-

ności, ponieważ najważniejszy Jest zarobek. "Prospołeczne" war-\ 

tość pracy nie Jeet równoznaczne z instrumentalnym traktowaniem 

precy, ponieważ wykonawca pracuje dla dobra społecznego i wy-

chodzi z założenie, że musi przede wszystkim zaspokoić potrzeby 

innych, precą ześ tek realizuje, aby odbiorcy mieli z- niej 

maksymalne korzyści. “Rzeczowa" wartość pracy wyraża sią w takim 

etosunku do niej, w którym liczą eią uzyskiwane zarobki, ele i 

wyróżnienia o charakterze niezarobkowym. Praca Jest wykonywana 

z zaangażowaniem, poczuciem odpowiedzialności i osobistej sa-

tysfakcji. Właśnie etosunek "rzeczowy" powinien być uznawany zo 

najwłaściwszy. Ludzie powinni mieć pełne, niczym nieograniczona 

prawo do wydatkowania na pracą takiej ilości czasu i energii ja-

ką chcą i otrzymywać za to wynagrodzenie zgodnie z poczuciem war-

tości i sprawiedliwości w ocenie wysiłku. Nie naszym zadanie® 

Jeet wypowiadanie sią na temat limitowania czasu pracy niektóryc 

kategorii zawodowych, przy zachowaniu pewnych zasad, wynika; - 

cych ze stanu zdrowia i bezpiecznego wykonywanie pracy. Wynaę,ce-

dzenie niezależnie od wyników precy, braki organizacji 'г -y 

pozwalające na uzyskanie zarobków bez nakładu wysiłta;, 

nie nieprawidłowości w wykorzystywaniu zasobów intelekt



fizycznych powodują, że coraz wiącej ludzi pracuje nierzetelnie 

nie dlatego, że eą nieuczciwi e dlatego, że demoralizują ich warun-

ki precy.

Propagowanie prospołecznego etoeunku do pracy nie noże dać 

efektów, bo niewielu ludzi - i to tylko w eprzyjających wa-

runkach może tek traktować pracą. Należy eądzić, że nawołujący 

do pracy prospołecznej cząeto eami mają do niej etoeunek rzeczo-

wy lub uzyskali już tyle, że mogą sobie pozwolić na pracą dla 

idei.

T a b e l a  18

Wskazanie ne cechy precy

<» %)

Cechy pracy

Pracownicy przemysłu 
papierniczego

К M

N - 110 N - 228

'Wsżny jeet zarobek, ale ważne jeet, 
aby prece była ciekawa 60,6 58,2

1

Dobre Jest keżda pracy pożyteczne dla 
społeczeństwa 18,0 21,4

i  Dobre Jeet keżda pracy dobrze płatna. 15,9 12,6

1 Najważniejsze Jeet, aby praca była 
ciekawe 4,2 4,6

Ź r ó d ł o i  Badania właene.

Porównanie opinii kobiet i mążczyzn uzasadnia wniosek, że 

wśród robotników Jednego przemysłu ludzie wykonujący podobne 

czynności, о podobnym poziomie wykeztełcenie i przygotowania za-

wodowego, niezależnie od płci podobnie traktują pracą.

Wynik wskazuje, że to co tradycyjnie nazywamy autoteliczną 

wartością pracy. Jest internalizowene przez niewiele oaób, co u- 

zesadnia nasze twierdzenie, że podziel dychotomiczny Jeet mylą-

cy, nie wskazuje ne rzeczywiete zróżnicowanie postaw wobec precy. 

Nosicielkami rzeczowych postaw w stosunku do niej były przede 

wszystkim kobiety młodsze - granicą Jest 40 rok tycia (co nie 

berdzo Jest zgodne ze stereotypem, że młodzi ludzie zeintereeo-



weni eą przede wezyetkia wysokością zarobków), robotnice z wy- 

keztełceniea średnia zawodowy» (75%), najrzadziej - z wykeztał- 

ceniea podetawowym (57%). Rzeczowe poetawe wobec pracy charakte-

ryzowała ludzi pochodzących ze środowisk miejskich oraz o dłuż-

szym (ponad 15 lat) etażu pijacy. Interesujące Jest " 'zele*żność 

między niejecea pracy a postawą wobec niej. Robotnice pracujące 

w Łodzi zdecydowania rzadziej (17% wskezarf) aniżeli robotnice Ko-

strzynie (55%) siały rzeczowy stosunek do pracy. Z innych zależ-

ności uwagą zwraca wpływ wysokości otrzymywanych zarobków na 

ten stosunek. Postawa rzeczowa charakteryzowała 57,1% kobiet za-

rabiających do 2500 zł, 61,3% - zarabiających 2501-3500 zł, 72,7%

- zarabiających w granicach 3501-4500 zł i 50% o zarobkach ponad 

4501 zł aieeiącznie, co pozwala na stwierdzenie, że zarobki w 

nie eniejezyn stopniu niż wykształcenie, staż i miejsce pracy 

decydują o postawie wobec niej. Odrzucić z tego rozumowon^a mu-

simy analizą zarobków najwyższych, z powodu zbyt małej zbiorowo-

ści osób Je uzyskujących. Zarobki uzyskiwane w przemyśle pa-

pierniczym i włókienniczym należały i należą do najniższych, 

kształtują sią zawsze poniżej średnich zarobków w Polsce, były i 

są zarówno powodea nepiąć w środowiskach robotniczych Jak i czyn-

nikiem kształtującym sposób ich wyrażania.

Spośród innych czynników kształtujących postawy wobec pracy 

na uwagą zasługuje stosunek do stopnia trudności wykonywanych 

czynności. Robotnice deklarujące, że chciałyby wykonywać' pracę 

trudniejszą, bardziej skomplikowaną i takie czynności wykonują-

ce - częściej miały rzeczowy stosunek wobec pracy niż wykonaw-

czynie czynności prostych i łatwych.

Postawy wobec zekłedu pracy w niewielkim stopniu łączą się 

z postawami wobec precy. Robotnice, które chciały być pracow-

nikami wynagradzanymi za pracę, nie deklarowały chęci występowa-

nie w roli współgospodarza i częściej charakteryzowały się rze-

czowym stosunkiem do pracy. Właśnie rzeczowy stosunek do pracy 

wpływał na traktowanie zakładu pracy Jako miejsca, w którym 

można zarobić. Potwierdza to analiza wyraźnie niskiego zaangażo-

wania w sprawy zakładu lub jego całkowity brak.

Bierna postawa wobec pracy uwarunkowana Jest szeroko. Oest to 

suma zachowań wobec zakładu pracy, wykonywanych czynności, ideo-

logii, w której praca jest uznana za wartość dominującą. Oest to 

postawa charakterystyczna dla człowieka - wytwórcy dóbr, od-



biegające od komunistycznego czy katolickiego, przedstawionego w 

papieskiej encyklice "0 pracy ludzkiej” ideełu stosunku do pra- - 4 

cy, e przecież dominujące w Polece.

Postawa "rzeczowe” wpajane и procesie wychowanie i socja-

lizacji młodemu pokoleniu przez metki, uaacr.la eią we wszy-

stkich warstwach i klasach społecznych, wezyetkich kategoriach 

zawodowych. Można stwierdzić, że o postawach wobec precy w 

społeczeństwie decydują w znacznej mierze kobiety - metki.

Nosicielkami postaw prospołecznych były kobiety niezależnie 

od wieku, częściej z wykształceniem zeeedniczya zewodowya (22,5%), 

niż podstawowym (10,0%), robotnice pochodzące z aieet - ele 

szczególnie z miast małych - i pracujące w tekim eieócie, wy-

konujące czynnoóci złożone, ele wyraźnie częściej osoby prefe-

rujące precą średnio trudną. Wyraźnie prospołeczne poetewe wobec 

pracy wiązała sią z aktywnym stosunkiem do zekłedu. Robotnice, 

sprowadzające ewoją rolą do wykonywanie czynności 1 otrzymywania f 

za nie wynagrodzenie były jej noeicielkemi znacznie rzadziej 

(9,4% wskazań) aniżeli pracownice chcące współgospodarzyć zakła-

dem (21,3%) 1 uważające robotnika nie tylko ze wylconewcą.

Prace dla eieble 1 społeczeństwa, prece 1 uczestnictwo w de-

cyzjach jej dotyczących - to niezbyt cząeto realizowany ideał.

Postawa zarobkowa - wyraźnie zależna Jeet od wieku. Nosi-

cielkami jej było 8,1% kobiet w wieku do 29 lat oraz 33,3% 50- 

-letnich i starszych, podobnie - im wyźezy zarobek, tya czą- 

eteze neń nastawienie. Ne uwagą zasługuje fekt, że kobiety ało- 

de były częściej nosicielkami poetew rzeczowych, e starsze po-

staw zarobkowych. Pewnym wytłumaczeniem tego jeet sytuacje ro-

dzinna i cechy demograficzne, Jek również eytuecje społeczno- 

-gospodarczs kraju. Kobiety młode ”mają przed sobą życie" 1 li-

czą, że wiele zamierzeń zrealizują. Kobiety etereze czeke eme-

rytura, której wysokość nie jest w stenie zapewnić zeepokojenie 

minimum potrzeb, a przecież nie zawsze mogą liczyć ne pomoc 

dzieci. Uzyskanie optymalnego zarobku, oszczędności stwarzają 

jakąś, choć niezbyt optymistyczną perspektywą eteroścl.

Nosicielkami postawy zarobkowej były nejcząściej robotnice z 

wykształceniem podstawowym, pochodzące ze wsi oraz najwiącej za* 

rabiejące, podobnie jak osoby, które nie chcąc przemęczać się w 

precy, wolały wykonywać pracę łatwą lub średnio trudną, były o- 

bojętne na sprawy zakładu pracy, stały na stanowisku, że robot-



nik powinien tylko pracować. Były to robotnice, których ojcowie 

byli także robotnikami przemysłowymi lub chłopo-robotnikami.

Postawy wobec pracy eą społecznie uwarunkowane. Czy nogą 

być one wpajane, przekazywane następnym pokoleniom? Ne pewno 

tak - takie jest nasze przekonanie, choć rzecz Jesna kształtu-

je je i przekazuje poza rodziną takie szkoła, grupy koleżeńskie, 

organizacje społeczne i polityczne, przykłady innych ludzi.Trud-

no powiedzieć, w jakim stopniu dom rodzinny kształtuje postawy 

wobec pracy, nie me epoeobu ne zmierzenie tego problemu za po-

mocą jakiegoś w miarą obiektywnego miernika, ale na podstawie ob-

serwacji i pewnych analiz można założyć, że wpływ ten jest nie-

mały, a na pewno mógłby być wiąkezy, gdyby 9emi rodzice sobie 

tą sprawą uświadamiali.

Zachowanie rodziców, ich system wartości jest internalizowa- 

ny przez dzieci. Matka nie musi powtarzać, że trzeba pracować 

tylko dletego, że potrzebne są pieniądze, ale tak ustosunkowu-

jąc sią do pracy tworzy wzór osobowy, naśladowany i przyjmowany 

przez dzieci. Włośnie w tym upatrujemy rolą kobiet w klasie ro-

botniczej, nie tylko Jako członkiń tej klasy, ele jako wychowaw-

czyń nastąpnych pokoleń.

5^ Zadowolenie z pracy

Zadowolenie z precy Jest wypadkową akceptacji czynności wy-

konywanych, warunków fizycznych pracy, zarobków, współpracy z 

ludźmi, rengi zakładu, stopnia łatwości lub trudności wykonywa-

nej pracy, stopnie monotonnoś^ci itp. W naszym opracowaniu cho-

dziło o oceną ogólną, która może podlegać zmianom pod wpływem 

różnyęh czynników zarówno wewnętrznych. Jak i zewnętrznych.

Człowiek pod wpływem wielorakich kłopotów różnie ocenia ludzi

i sprawy, z którymi ma do czynienia, są to oceny nieobiektywne, 

wynikające z emocji. Sądzimy, że każdy człowiek, niezależnie od 

sytuacji, ma Jakąś ocenę stałą, wyrażaną jako ogólne zadowole-

nie z wykonywanej pracy*

Robotnice - nasze informatorki - były zadowolone z pracy 

(89,54% wskazań). Porównując podobne dane dotyczące mężczyzn, 

stwierdzamy, że różnice są niewielkie, nieistotne statystycznie 

(82,97%). Oznacza to, Że robotnicy pracujący w przemyśle culu-



lozowo-papierniczym eą zadowoleni z precy. Powsteje pytani«, ja-

kie zeepoły robotnic eą cząściej zadowolone lub ni«z«dowolon*. A- 

na 1lza z punktu widzenia wieku wskazuje, te częściej zadowolona 

były robotnice atereze, o dłuższym etatu pracy zawodowaj (ponad 

50-letnie - 92,8% wekezeń) niż ałodeze (19-29 letnia -70,9%). Nie-

zadowolenie cząściej wypowiadana było przaz oeoby o średnia (10- 

-15 let) eteżu precy w zakładzie, najcząśclaj zaś przaz oaoby, 

które dopiero rozpocząły pracą (do 1 roku - 25,9% wekazań) oraz 

o długim eteżu (ponad 15 lat - 25%). Obearwujaay wyraźnie za-

rysowującą aią zależność poaiądzy wykształceniem a zadowolanlaa 

z precy» podstawowe - 81,7%; zeeednlcze zawodowa - 80,0%; 

średnie zawodowe - 78,9%; średnie ogólnokształcąca - 72,7%. Za 

wyżezy poziom wykształcenie, tym niższy odeetek robotnic zadowo-

lonych z precy. Jeet to prawidłowość godna szczególnego zeeteno- 

wienie. Można wnioskować, te prace prosta, średnio dąłkle lub 

uciążliwe, cząściej akceptowana eą przez osoby bez przygotowania 

zawodowego, o niższym etopniu wykształcenia. Potwierdzę alf 

przez wielu bedeczy wyeuwene spostrzeżenie, te robotnik o wyż-

szym etopniu wykeztałcenia cząśolej jeet niezadowolony za awej 

precy, e zatem 1 ze statusu robotnika.

Oeet to rozbieżność miądzy zełotenieal w zekreele polityki 

oświatowej a odczuciami lndywldualnyal ludzi. Polityka oświato-

we zakłada, że człowiek o wyższym pozloale wiedzy ogólnej, lep-

szym przygotowaniu do pracy, bądzie świadomie realizował awoje 

zadania związana z pracą, a członek klaey robotniczej bądzie le-

piej rozumiał ewoją rolą' produkcyjną, polityczną, ideologiczną i 

świadomie ją realizował. Rzeczywistość społsczna udowadnia, te 

człowiek posiadający wyższy poziom wykształcenia, co nie oznacza 

ukończenie studiów,szuke precy, które nie Jest wyczerpująca fizy-

cznie, jest wykonywana w bardziej komfortowych warunkach, dobrze 

zorganizowana i dobrze płatna - e ze teką uweżene eą wszelkie ro-

dzaje pracy umysłowej. Choćby nejproeteze prace biurowe ceniona 

jest wyżej, aniżeli prace produkcyjne w przemyśle czy praca w 

usługach.

Zadowolenie z pracy ma bardzo wyraźny związek z awansem 

płacowym. Cząściej były zadowolone robotnice, które uzyskały w 

zakładzie przeszeregowanie płacowe (83,6% wskazań) niż te, któ-

re takiego awansu nie otrzymały (74,6%). Bardzo wyraźna Jest za-

leżność zadowolenie -z pracy i zarobków. Wśród dobrze zerebiają-



cych było aniej niezadowolonych niż wśród neło zarąbielewych, po-

nieważ zarobki kompensują negatywna atrony pracy najpełniej. Częś-

ciej (83,1%) zadowolone z pracy były osoby, preferujące precą 

interesującą, choć powodującą zaączenie, aniżeli oeoby, które 

preferują pracą raczej nudną, nie powodującą zmęczenie (78,7%). 

Różnice eą niewielkie, ele chyba nieprzypadkowo bardziej zado- 

wolone były oeoby wykonuje ce precą ocenianą Jeko trudną (91.3%), 

•komplikowaną aniżeli wykonujące precą łatwą (81%) i średnio- 

•trudną (77,8%). Zetea zadowolenie powoduje praca wymagająca wy-

siłku intelektualnego, zaangażowania, ale i wydatkowania więk-

szej ilości energii.

Wśród osób niezadowolonych najwięcej uważało, że najważniej-

szą cechą precy Jeet Jej ciekawość lub pożytek dla społeczeń-

stwa. Najwięcej było robotnic niezadowolonych z aktualnie wyko-

nywanej pracy wśród osób o prospołecznym, a najmniej wśród o- 

eób o ekonomicznym wartościowaniu pracy. Zdecydowanie najczęś-

ciej niezadowolone z pracy były oeoby oceniające warunki życia 

rodziny Jako złe (37,5% wekazań wobec 12,5% osób oceniających wa-

runki jako dobre bądź berdzo dobre), najcząóciej zadowolone by-

ły osoby oceniejące swoje warunki Jako dobra i bardzo dobre.

Ścisła powiązanie oceny warunków życia z zarobkami i zadowo-

leniem z pracy Jest bezdyskusyjne. Oaoby zadowolone cząściej u- 

ważały, że lepiej być robotnikiem aniżeli pracownikiem umysło-

wym, e wiąc były zadowolone z położeni* społecznego, przynależ-

ności klasowej (85% uważało, że lepiej być robotnikiem, 15% 

że lepiej być pracownikiem umysłowym). Osoby niezadowolone z pra-

cy zoatały robotnicami, ponieważ;

1) nie chcieły sią uczyć (11%);

2) nie mogły się uczyć (16%);

3) chciały być robotnicami (21%).

Najwięcej niezadowolonych było wśród oaób, które deklarowa-

ły, że chciały być robotnicami. Osoby niezadowolona z pracy 

zdecydowanie nejczęściej uważały, że powinny być poprawione wa-

runki płacowe (36%), jak również, że mają zbyt mały wpływ na 

kierowanie zekładem pracy.



6. Przyczyny złej pracy

Niewiele jest traktatów o "złej robocie", wiącej jest arty-

kułów prasowych, publicystycznych, a nawet opiaów literackich 

na ten temat. Nie poddano badaniom grup uchylających eią od 

pracy, źle ją wykonujących, choć wiadomo, że są to sytuacje 

często występujące i nie tylko z marginesu życia społecznego. 

Nikt nie chce wskazywać ludzi źle pracujących. Skoro trudno py-

tać, kto źle pracuje, można zapytać dlaczego ludzie źle prp- 

cują? Wó.wczes wskazywane były trzy powodyt

1) ludziom.nie chce sią pracować (65,9%):

2) ludziom brak poczucie odpowiedzialności (19,5%):

3) ponieważ są niezadowoleni z pracy (14,6%).

Przyczyny złej pracy mogą być obiektywne i subiektywne. W 

ocenie robotnic zdecydowanie przeważały warunki tkwiące w samym 

' człowieku. Oddziałując wychowawczo można takim zachowaniom za-

pobiegać. Gdyby w domach rodzinnych egzekwowano właściwy stosu-

nek do pracy, do obowiązków, zapewne zachowań negatywnych by- ■ 

ł.oby mniej.

Opinie o braku chąći jako przyczynie złej pracy najcząóciej 

wypowiadały robotnice starsze (50-letnie i starsze), najrzadziej 

p ra co w n ice  w wieku średnim (30-39 lat). Kobiety te, obciążone 

obowiązkami rodzinnymi, częściej upatrywały przyczyn złej pracy 

*•< niezadowoleniu z pracy, natomiast na warunki pracy wskazywały 

najczęściej robotnice w wieku 40-49 lat, osoby umiejące właś-

c iw ie  o c e n ić  i (chyba) wyważyć swoje eądy i opinie. Opinie o 

le n is t w ie  najczęściej wypowiadały osoby posiadające wykształce-

ni« podstawowe i zasadnicze zawodowe, na brak poczucie odpowie-

d z ia ln o ś c i  i  na niezadowolenie z pracy najcząściej wskazywały o- 

зоЬу o wykształceniu średnim (zawodowym i ogólnokształcącym).

!i brak chęci Jako na przyczynę złej pracy wskazywały naj- 

c : i c . ie j  kobiety starsza i w wieku średnim, o wykształceniu 

coist's-̂ олут. Na niezadowolenie i złe warunki pracy - osoby w

j 6 adnim i o wykształceniu podstawowym, z ponad 20-latnim 

&tazb-r, orэсу. v
I

ол r o b o tn ic  lu d z ie  będą dobrze pracowali, jeżeli zła 

a dobra wynagradzana i Jeżeli generalnie- 

z ;-<ki. Przyczyny niezadowolenia z pracy tkwią



w trudnej, odczuwanej bezpośrednio sytuacji ekonomicznej kraju. 

Ludzie zniechąceni pogłębiaJąсуяi sią trudnościami, Źle pracuję. 

Natomiast na lenistwo i brak poczucie odpowiedzialności Jest 

jedno lekarstwot eenkcje - karanie złej pracy. Oeżeli nie Jeci 

karana złe eni nie nagradzana dobrej nie ma powodu, eby znie- 

nić swój do niśj stosunek. Zdaniem robotnic ludzie będą dobrza 

pracowali, Jeżeli ulegną poprawie warunki pracy (41,2%), będzie 

karane zła praca (.27,9%), ulegnie poprawie sytuacja ekonomiczna 

w kraju (13,2%), wzrosną zarobki (13,2%), dobra pracs będzi„ 

wyróżniana (4,4%). Tak wiąc na pierwsze miejsce zdecydowanie 

wysuwa sią poprawa warunków, w Jakich ludzie pracują. Praca 

złych warunkach fizycznych, ciężka, monotonna, nużąca •- możo 

osłabiać zaangażowanie, ele nie powinna mieć wpływu na rzetel-

ność jej wykonywanie. Warunki techniczne, stan maszyn, urządzeń, 

surowców powoduje, że ludzie - nawet chcący rzetelnie wykony-

wać swoje obowiązki - nie są w stanie osiągnąć wyników rekom-

pensujących wkład pracy. Można zatem postulować konieczność za-

pewnienie optymalnej organizacji zabezpieczenia technicznego i 

surowcowego etanowisk pracy, ь spełnienie innych warunków zależy 

od samego wykonawcy, od jego nastawienia psychicznego, Jego sto- 

eunku do pracy. Czy obserwowany u większości kobigt "rzeczowy" 

stosunek do pracy, przy zapewnieniu optymalnych warunków dsje 

gwarancje dobrej pracy? Sądzimy, ze tak, że czasemi niewiele 

trzeba zrobić, by ludzie mogli dobrze, rzetelnie pracować. Co 

czwarta robotnica uważała, że brak sankcji negatywnych jest

przyczyną złej pracy. Oest to niewątpliwie stanowisko godne pod-

kreślenia, wynikające z norm etycznych, prawnych, obyczajów na-

kazujących, by za negatywne zachowania człowiek został ukarany.

Cząść osób wskazywała na konieczność poprawy sytuacji ekono-

micznej i podniesienia zarobków. Nie pomoże jednak podniesienie 

zarobków, Jeżeli pracownicy nie będą chcieli dobrze pracować. Sg 

zawody, w których uzyskiwane są wysokie zarobki, :i ludzie pra-

cuj« ile i podniesienie wynagrodzenia niczego tu nie zraeni.

Poprawą warunków, jako środek zaradczy przecinko < 

proponowały zdecydowanie częściej robotnic: v ’■ 

średnim (ogólnym 75% i zawodowym 64% wstoz^n r . i J .  

zasadniczym zawodowym (odpowiednio: 37,6;j - 3. 

kształcenia znaczy w tej sprawie więcej aniże ... 

lokalnego, np.. dla zakładów zlokalizowanych w Łodzi : a



nióeł - 44,9%, e dla Kostrzynie 39,0%. Znacznie cząściej 

wskazywały na potrzebą wyróżnianie dobrej pracy robotnico ałodeze 

(19-29 lat - 42,9%) niż starsze (50 lat i wiącej - 30,0%),

Robotnice, które otrzymały Jakieś odznaczenie lub nagrodą, w 

21,4% wskazywały no konieczność poprawy warunków precy, a oeoby, 

która nie-otrzymały nagród mówiły o tym я 46,3%. Różnice jeet 

tu znacząca, ale jeżeli nie powiemy, że oeoby wyróżnione zdecy-

dowanie cząściej opowiadały eią za koniecznością роргаяу sytuacji 

ekonomicznej kraju i za karaniem złej pracy, ich poetawe nie by-

łaby zrozumiała. Osoby wyróżnione upatrywały przyczyn złej pra-

cy w czynnikach moralnych, e nie materialnych, nieco rzędziej 

wskazując na podniesienie zarobków, jako ne środek zaradczy 

przeciwko złej pracy. Najcząściej na konieczność poprawy warun-

ków pracy wskazywały robotnice zatrudnione bezpośrednio w pro-

dukcji, przy obsłudze maezyn i urządzeń oraz w usługach produk-

cyjnych (transport wewnętrzny, utrzymanie czystości), wykonują-

ce prace, w których warunki są najtrudniejsze.

Konieczność karania za złą pracą najcząściej podkreślały o- 

soby najstarsze (mające 50 let i wiącej) oraz oeoby o wykształ-

ceniu zasadniczym zawodowym, uważające, że sankcjami negatywny-

mi można osiągnąć poprawą stosunku do pracy. Nie zwracano nato-

miast uwagi na potrzebą odpowiedniego wychowanie, wdrażanie lu-

dzi do zasad dobrej roboty, rzetelnej pracy, poczucie odpowie-

dzialności ze to, co eią robi. Oo tradycji robotniczej noleżałe 

rzetelna, odpowiedzialna ргесе, także wykonywanie zadań, aby nie 

trzeba było eią ich wstydzić. Robotnico spytane o to, czy ich 

zdaniem kierownictwo zakładu aa prawo wymagać od każdego pracow-

nika solidnej pracy .jednomyślnie odpowiadały twierdząco (98,94%).

Interesujące były uzasadnianie tego stwierdzenia (я %):

1) każdy powinien dobrze pracować 31,8,

2) aby nie produkować braków 17,9,

3) zła praca godzi w interesy eamego pracownika 17,9,

4) ktoś muei wymagać 13,3, '

5 ) bo za pracą otrzymuje sią wynagrodzenie 12.1.
6 ) baz nadzoru ludzie pracowaliby źle 7,5.

□wie pierweze odpowiedzi można połączyć, ponieważ wyrażają

prz,. unanie, że każdy powinien dobrze pracować i kierownictwo ma 

prawo takiej pracy wymagać. Na uwagą zasługuje opinie, że bez 

nedzoru ludzie pracują źle, wprawdzie formułowana przez niewiel-



ką liczbą osób, ele bardzo odległa od założeń W. I. Lenina mó-

wiących, Ze w społeczeństwie komunietycznym praca bądzie potrzebą 

człowieka. Znaczna cząść kobiet uważała dobrą pracą ze coś zu-

pełnie noraalnego. Oeot to postawa wyrażająca socjalistyczny 

stosunek do pracy. Chodzi jednak o to, aby kobiety nie tylko 

eeme prezentowały teką postawą, ale aby wpajały ją swoim dzieciom.

7. Stoeunek do zakładu pracy

Charakterystyczną dla współczesnego etapu społeczeństwa so-

cjalistycznego, organizacji i zarządzania produkcją jest po-

dwójna rola pracownika: współgospodarza i współwłaściciela środ-

ków produkcji oraz pracownika pracującego za wynagrodzenie. Z 

Jednej strony, teoretycznie, pracownik wyetąpuje w roli współ-

gospodarze, współdecydującego o procesie produkcji, współuczest-

niczy w zarządzaniu, z drugiej strony obowiązuje go dyscyplina 

pracy, rygory i'uciążliwości wynikające z konieczności wykonywa-

nia zedeń produkcyjnych, nierzadko w niedogodnych, a nawet nie-

kiedy uciążliwych warunkach. 0 sprawach tych pieeno niejedno-

krotnie, eby wiąc sią nie powtarzać przystępujemy do meritum 

sprawy przyjmując, że postawa wobec zakładu pracy może być o- 

pisywana na podetewie stwierdzeń samych pracowników, których py-

tano, czy chcą być tylko robotnikami pracującymi za pieniądza 

czy też również współgospodarzami zakładu. Robotnice zdecydowa-

nie stwierdzały, że chcą być współgospodarzami zakładuî twier-

dziło tak 70,0% włókniarek i 72,0% pracownic przemysłu papierni-

czego. Rolą współgospodarze, a nie Jedynie pracownika najemne-

go chciały najczęściej realizować kobiety najmłodsze (19-29 lat - 

77,4%), o krótezym stażu pracy, ale i z mniejszym doświadcze-

niem w pojmowaniu tej roli.

Zdecydowanie mniej zainteresowane były realizacją pełnej roli 

robotnika kobiety najstarsze С50 lat i więcej - 53,3% wskazartX 

Brak zainteresowania osób starszych może wynikeć z doświadcz'- "! -.

Nie umiemy powiedzieć, czy nastąpiła zmiana postawy w ci^gu ry-

cia ok. 5C% robotnic, przygotowujących się do przejścia r? -

ryturę, czy była to postawa wyniesione przez nia z dor j < . ..-

go i realizowana przez cały czas pracy zawodowej.



Wykształcenie w pewnym stopniu tłumaczy głoszone postawy. Ko» 

biety starsze posiadają niższy pozion wykształcenia, a do roli 

współgospodarze potrzebne jest przygotowanie zarówno o charakte-

rze ogólnym, jek i zawodowym. Zdecydowanie cząściej współgospo-

darzami chciały być osoby о wykształceniu przygotowującym do 

sprawnego pełnienia tej trudnej roli (podstawowe - 63,0%, za-

sadnicze zawodowe - 80,0%, ńrednie zawodowe - 95,0%, średnie 

ogólnokształcące - 90,0% wskazań).

Cząściej w ww. roli chciały wyetąpoweć robotnice łódzkie. Wią- 

keze skupisko o tradycjach robotniczych ma wpływ, choć nie na-

leży tego przeceniać, na kształtowanie postaw wobec zakładu pra-

cy, określonych rolą robotnika w tymże zakładzie. Rolą współgo-

spodarze częściej chcisłyby pełnić robotnice zarabiające wiącej, 

ale są to różnice niezbyt wyraźne, może raczej jest to tendencja 

godna odnotowania. Współgospodarzami cząściej chciałyby być ro-

botnice należące do PZPR (86% wskazań ), podobnie jak osoby wy-

różniane lub odznaczane (82%), co świadczy, że są to robot-

nice zaangażowane w sprawy zakładu. Zdecydowanie nejcząściaj w 

tej roli chciały wystąpoweć robotnice wykwalifikowane (kontro-

lerki maszyn i urządzeń - 9i,7%), e pracujące bezpośrednio w 

>rodukcji w najniższym, choć nie bardzo niskim (67,9%), odsetku. Ob-

serwujemy zależność, że in bardziej czas precy absorbowany jest 

przez obsługą maszyn i urządzeń, tym niższe jest zainteresowanie 

udziałem we współdecydowaniu zakładem. Sądzić należy, że robot-

nice bezpośrednio produkcyjne, pracujące przy maszynach, nie ma-

ją podczas pracy czasu na pełnienie innych, pozaprodukcyjnych ról.

W badanej zbiorowości istnieje nie tylko deklarowane chąć re-

alizacji r o l i  klasy robotniczej, ale i świadomość, że interes 

współgospodarza Jest inny aniżeli bezpośredni interes pracowni-

ka w ykonującego swoje zadania tylko za pieniądze. W tym wzglą-

d z i e  postaw y łódzkich włókniarek są różne od postaw pracownic 

p rze m y s łu  celulozowo-papierniczego. Na pytania, czy interes 

c z ło w ie k a  pracującego za pieniądze Jest taki sam. Jak człowieka, 

k t ó r y  J e s t  ró w n ie ż  współgospodarzem zakładu, “tak" odpowiedzia- 

ło 2 0 ,7% ze 150 p y ta n yc h  włókniarek i 32,0% ze liO robotnic 

przenysłu p a p ie r n ic z e g o ,  odpowiedź "nie" uzyskano od - odpo- 

wierinic, 4 3 ,0^  i  56,3%, a " n ie  wiem* od 31,3% i 1 1 ,7% robotnic 

pracujących w t y c h  p rz e m y s ła c h .

a nożliwości dokładnego sprecyzowania rozumienia przez



poszczególne oeoby pojęcie "interes człowieke", ale przyjm ujem y, 

t e  J e e t  ono  rozumiane Jako postawa zaangażowanie i  w łą c z a n ia  s ią  

w sprawy zakładu i'ludzi. Zdecydowana większość robotnic t w i e r 

dziła, że interes ten nie Jeet jednakowy, ale różnice częściej 

•postrzegały pracownice przemysłu celulozowo-papierniczego n i ż  

włókńiarki łódzkie. Te oetatnie zdecydowanie częściej nie p o t r a 

fiły udzielić odpowiedzi ne tak sformułowane p y t a n i e ,  c z y l i  n ie  

wiedziały. Jaki powinien być interes Jednych i d r u g i c h .  Wśród 

robotnic nie uniejących zająć w tej kwestii stanowiska p r z e w a ż a ły  

kobiety starsze (50 lot i więcej - 33,3% wobec 8% wskazań ko

biet 19-29 letnich). Różnice dostrzegały częściej k o b ie t y  z  v y -  

kształceniem średnim (zawodowym i ogólnokształcącym). O o s t r z e g o -  

ne były one też przez robotnice o ponad i5-letnim s ta ż u  p r a c y  za 

wodowej. Tak więc wiek, doświadczenie zw ią za n e  z  czasem p r a c y  

zawodowej i poziom wykształcenia są czynnikami w p ływ a jącym i na 

rozumienie roli robotnika najemnego w odróżnieniu od r o l i  w sp ó ł

gospodarza zakładu przemysłowego. Częściej r ó ż n ic e  te za u w a ż a ły  

kobiety zatrudnione w zakładzie w K o s t r z y n i u .  W Ł o d z i ,  w ś r o 

dowisku o dawnych tradycjach i d o ś w ia d cz e n ia c h  r o b o t n i c z y c h , ro 

botnice mieły niższy poziom wiedzy o roli współczesnego r o b o t n i 

ka, co można spróbować sformułować ostrożnie, jako r . i ż s z y  po-

ziom wyrobienia klasowego.

Ti «dny do wyjaśnienia Jest pogląd pracownic zatrudnionych w 

usługach produkcyjnych. Zakładały one, Że współgospodarze za-

kładu nie są w takim 3topniu obowiązani do wykonywania sw oich  o-*, 

bowiązków pracowniczych. Jak robotnicy najemni. Mamy tu przy-

kład świadomości fałszywej, wyniesionej z epoki, w której w ła ś 

ciciel nie pracował, a otrzymywał korzyści, na które robotnik 

musiał ciężko zapracować.

Są robotnice, które uważały, że ludzie muszą pracować dob

rze dla siebie i dla zakładu, że w sp ó łg o sp o d a rze  są b a r d z i e j  

związani z zakładem, mają w ię c e j  obow iązków .

W odpowiedzi na pytanie, czego n a j b a r d z i e j  p o t r z e b u ją  r o b o t 

nicy w zakładzie, wskazywano p rze d e  w szys tk im  na p rob lem y p ła c o 

we (37% wskazań ), poprawę stosunków m iędzy w spó łpraco w nika m i 

(15%), poprawę warunków s o c ja ln o -b y t o w y c h  (9,5%), poła s z e n ie  

pracy administracji, poprawę o r g a n i z a c j i  i  wa- . с /cii

pracy (9 % ) .  Są to rzeczywiście prob lem y wa.’ .-.e : 

funkcjonowania z a k ła d u .  Ponieważ 72% pracownic



niczego deklarowało chąć współgospodarzenia zakładem, można przy» 

puszczać, ze polegałoby ono przeda wezystkim na dązaniu do za-

łatwienia epraw płacowych, na zaspokajaniu interesu grupowego. 

Nie można takiej postawy ocenić negatywnie, wyraża bowiea natu-

ralne dążenie ludzi do zaspokojenia potrzeb dziąki zarobkom. Dą-

żenie to jest ty« silniejsze, że zarobki w przemyśle celulozowo- 

-papierniczy« i lekki« były i eą niskie w porównaniu z płacaai 

uzyskiwanymi w innych branżach, «ino że prace jeet trudna, ciąż- 

ka, a produkcja niezmiernie w kreju potrzebna. Neeuwa eią wnio-

sek, że możne być współgospodarzem wówczee, gdy me eią zaspoko-

jone podstawowe potrzeby ne przyzwoitym poziomie. Trudno oczeki» 

wać, aby robotnicy - nie korzystając z żadnych przywilejów - 

pełnili role społeczne tak, jak zawodowy eparat,

в. Czynniki integracji i dezintegracji 

w środowisku precy

Zakład pracy skupia wokół określonych celów różnorodne kate-

gorie społeczno-zawodowe, stanowiące jego załogą^ Załoga, Jako 

grupa celowa, dążąc do zaspokajanie potrzeb, przestrzegać win-

na zasady łączenie celów indywidualnych z celemi grupowymi, o- 

gólnospołecznymi. W praktyce funkcjonowanie społeczności zakła-

dowej nie zawsze przebiega bezkolizyjnie, choćby ze wzglądu ne

- fakt wystąpowania mniej lub bardziej ietotnych różnic w intere-

sach jednostkowych i grupowych. Różnica te wynikają m .  in. z zaj-

mowanie przez jednostki i grupy różnych pozycji w strukturze sy-

stemu społecznego przedsiąbiorstwa.

Pojawia sią pytanie, czy wśród pracowników fizycznych i- 

stnieją dające sią ujawnić czynniki działające entagonizująco o- 

raz w jaki* stopniu charakter wykonywanej pracy (praoa fizyczna) 

i sytuacja pracy wzmacniają bądź też wywołują poczucie jedności 

grupowej. Zadając robotnico« pytania związane z podniesiony 

mi tutaj problemami zdawałyśmy sobie sprawą z tego, iż robotnicy 

S3 słabo "przenikliwi" na badanie tych problemów.

Trudności tkwią nie tylko w sferze u«iejątności ertykulecyj- 

n y c h ,  ale również w tym, iż postawy solidarnościowe ujawniają 

s i?  g łó w n ie  na płaszczyźnie behawioralnej, zwłaszcza zaś w sy-

tuacjach k ry z y s o w y c h .



Techniki badawcze oparte na zbieraniu indywidualnych opinii 

przynoszą eaterleł empiryczny, który przy wyciąganiu ..iaściwych 

wniosków należy traktować z dużą ostrożnością.

Tak wiąc robotnice mówiące o tym, co je przede wszystkim łą-

czy z innymi robotnikami i robotnicami w ich zakładzie, wskazy-

wały głównie na konieczność ciągłej współpracy wynikającej z f a 

brycznego podziału precy, wykonywanie podobnej lub tej samej 

•pracy (czynności), wspólny efekt pracy wpływający często na 

kształtowanie eią zarobków poszczególnych robotników (48,2% wska-

zań). Tym samym prawie połowa robotnic uwarunkowania narzucone 

przez podział pracy uznała za czynnik łączący robotników. Warto 

aoże zaznaczyć, że mężczyźni częściej (62,1%) niż kobiety powo-

ływali sią na tego typu uwarunkowania.

Oruga grupa czynników o charakterze integrującym to, zda-

niem robotnic, wzejeane zaufanie, stosunki koleżeńskie i przy-

jacielskie, jakie zawiązują się zawsze między ludźmi współpracu-

jącymi ze sobą (44,1% wskezań wobec 40,5% wskazań w odniesieniu 

do mężczyzn). Trzecia grupa czynników związana Jeet ze wspólnym 

przeżywaniem sytuacji trudnych, wymagających wzajemnego zrozu-

mienia, poświęceń, współodpowiedzialności za zdrowie i życie 

innych robotników (.8,7% wskazań wśród kobiet i 10,0% wśród męż-

czyzn). Zupełnie sporadycznie wskazywano na podobne lub Jedna-

kowe zainteresowania pozazawodowe, szacunek do pracy, zamieszki-

wanie w tym samym mieście. Tylko 4,1% kobiet i 3,7% mężczyzn u- 

znało, iż w ich zakładzie pracy nic robotników ze sobą nie łą-

czy. Stosunkowo niski był również odsetek wskazań odpowiedzi ty-

puj nie wiemy, trudno powiedzieć (4,8% - kobiety i 0,4% - męż-

czyźni).

Czynnikiem różnicującym o d p o w ie d z i  było w y k s z t a łc e n ie .  Na

przykład na t a k i  czynnik w y z w a la ją c y  p o c z u c ie  w s p ó ln o ty  g ru p o w e j ,  

jak wzajemne zaufanie - z w ła s z c z a  w s y t u a c ja c h  t ru d n y c h  -  zw ra 

cały uwagę głównie kobiety z  w y k s z ta łc e n ie m  podstawowym (66 ,7%  

wskazań wśród tej k a t e g o r i i  w y k s z t a łc e n ie  i  t y l k o  33,3% wśród o -  

sób z wykształceniem uze sadn iczym  zawodowym). K o b ie t y  z  wy

kształceniem podstawowym c z ę ś c i e j  t e ż  wskazyv iły na s t o s u n k i  

przyjaźni i koleżeństwa.

Co stanowi za tem , zdaniem r o b o t n i c ,  główrrf źrć-.'Гс . i-

nych niechęcią między ro b o tn ik a m i?  W za u : - -



c i i i  podstawowych grupach przyczyn, antagonizujących środowisko 

r o b o t n i c z e  w miejscu pracy, ,

P ie rw s za  grupa związana jeet z negatywnymi, z punktu widze-

n ia  zasad współżycia społecznego, cechami charakteru niektórych 

pracowników  ( z ł o ś l i w o ś ć ,  zarozumiałość, brak zrozumienie, za- 

z d r o ś ć ,  s z e r z e n ie  plotek, niechęć do udzielenia pomocy). Kobie-

t y  w n ie w ie lk im  t y l k o  odsetku (33,3%) cząściej niź mężczyźni 

(2 0 ,9 % )  wymieniały tą właśnie grupą czynników.

Równie c z ę s t o  robotnice stwierdzały, iZ trudno jest zaob-

serwować jakąkolwiek niechąć wśród robotników. Ze nic takiego 

n ie  w y s tę p u je  (28,2% wskazań wobec 28,9% wśród mąZczyzn).

P ow ra ca ją c  do analizy przyczyn uznanych za antagonizujące 

s t w i e r d z i ć  n a l e ż y ,  iż istotne znaczenie posiadały w opinii ro-

b o tn ikó w  różnice w poziomie osiąganych zarobków (i6,4% wskazań 

wobec 14,1% wśród m ę ż c z y z n ) .

Na s z c z e g ó ln ą  uwagę zasługują przyczyny, które wynikają z 

w adliwego systemu organizacji i kierowania zakładem przemysłowym 

(12,4% wśród k o b ie t  i  6,7% wśród mążczyzn). Przyczyny te doty-

c z y ł y  niesprawiedliwego podziału pracy (lepszej, gorszej) mią- 

d z y  p ra co w n ik ó w , niesprawiedliwego podzisłu premii i nagród, fa-

w o ryzow ania  w bardzo różnorodny sposób jednych pracowników kosz-

tem d r u g i c h ,  a także fizycznych warunków i złej organizacji 

p r a c y .

Wiąże sią z tym nastąpna grupa przyczyn (8,2% wskazań wśród 

kobiet i  10,3% wśród mężczyzn) dotycząca różnic w postawach ro-

botników wobec pracy (jedni pracują dobrze, drudzy źle). Chodzi 

t u t a j  przede wszystkim o konsekwencje takich postaw, przejawia-

jących się przede wezystkim w wynikach, tempie, jekości pra-

c y ,  co w s y t u a c j i  uzależnienia wyników pracy jednego pracownika 

od pracy drugiego posiada niebagatelne znaczenie.

Z u p e łn ie  sporadycznie wskazywały robotnice na przyczyny 

tk w ią ce  w różnicy wieku między .pracownikami (konflikt pokoleń), 

p r z y  czym 9,7% kobiet stwierdziło, i ż  trudno byłoby im wskazać 

na ja k ie k o lw ie k  przyczyny niechęci (wobec 5,6% takich odpowiedzi 

wśród m ę ż c z y z n ) .

Oak w ynika  z prezentacji powyższych danych, robotnice w 

zdecydowanej większości (aczkolwiek częściej w przypadku wskazy-

wania na p r z y c z y n y  integracji grupowej) dostrzegały zarówno 

czynniki i n t e g r a c j i ,  Jak i dezintegracji grupowej.



R o z d z i a ł  VIII 

TREŚĆ ROU PRACOWNIKA - WSPÓŁGOSPODARZA

1. Wprowadzenie

W socjalistyczny« zakładzie pracy robotnik występuje w pod

wójnej rolii pracownika najemnego, zobowiązanego do p o d p o rzą d 

kowani* się wyeogos organizacyjny« oraz współgospodarza, mającego 

formalne prawo do współdecydowania o najważniejszych problemach 

pracy i Życia w przedsiębiorstwie. Wielu socjologów zwraca uwa

gę ne sprzeczność «iędzy tymi rolami, potęgującą sią w sprzecz-

ności interesów «iędzy robotnikani a administracją przemysłowy. 

Sprzeczność te, w niniony« okresie pogłębione była nie tylko 

brakiea dobrze funkcjonujących instytucji broniących robotników 

(słaba pozycja związków zawodowych), ale i brakiem sprawnych in-

stytucji, które stenowiłyby płaszczyznę realizacji roli współgo-

spodarza upaństwowionych środków produkcji.

Na VI Ogólnopolski« Zjaździe Socjologicznym S. Widerszpil w 

referacie pt.: "Sprzeczności interesów klasowo-grupowych 8 fu n k 

cjonowanie systemu politycznego" pisał, i ż  "samorząd robotniczy 

tracił Możliwość współgospodarzenie i reprezentowania interesów 

Załogi, następowała defornacje foray samorządu, który s t a n o w i ł  

bądź »parawan« dyrekcji w przetargach z adainistracją w yższe go  

szczebla о wskaźniki planu, bądź też siłę nacisku na z a ło g ę  w 

celu zapewnienia dyscypliny i'intensyfikacji pracy"40.

Neleży nieć nadzieję, iż uchwalona przez Sejm 25 w rz e ś 

nia 1981 r. nowa ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstw:)

40
S. W i d e r s z p i l ,  Sprzeczności interesów klasowo- 

-grupowych a funkcjonowanie systemu politycznego, VI Ogólnopol-
ski Zjazd Socjologiczny, Łódź 9-12 września 1981 r. (maszynopis 
powiel., s. 37).



przemysłowego stanowić bądzie bardziej adekwatną niż dotychczee 

formę kenalizującą aktywność robotników, w większym etopniu u- 

wzglądniającą aspiracje i oczekiwania pracownicze41.

Na terenie zakładu pracy, zwłaszcza zakładu przenyełowego i- 

etnieje wiele innych instytucjonalnych form, za ponocą których 

winien dokonywać sią proces partycypacji robotników w zarządzaniu. 

Dlatego proces doskonalenia tych instytucji 1 organizacji, które 

sprzyjać mają nie tylko aktywizacji zawodowej, ale również spo-

łecznej i politycznej, stanowi w tej chwili bardzo istotne za-

gadnienie.

Dednocześnie Jednak rozważając problemy związane z udziałem 

robotników w zarządzaniu przedsiębiorstwem socjalistycznym 

stwierdza sią, iż mają one również pozeinstytucjonslny, wieloa-

spektowy charakter. Współuczestnictwo pracowników w zarządzaniu, 

będące formą realizacji demokracji socjalistycznej, aa swój wy- 

raźny aspekt socjologiczny dotyczący rozwijania poczucia przyna-

leżności grupowej, wspólnoty Intereeów i uprawnień. Procesy in-

tegracji, identyfikacji grupowej nie pozostają bez wpływu na a- 

spekt ekonomiczno-psychologlczny rozwoju procesów współuczestni-

ctwa pracowników. ,Ekonomiści i organizatorzy charakteryzują po-

zytywne efekty omawianych pro esów w ten eposób, iż pracownicy o 

wysokim poczuciu współuczestnictwa, angażując sią w realizacją 

przyjętych zadań, w wyższym stopniu traktują cele ogólne przed-

siębiorstwa Jako cele własne. Wymaga to oczywiście nie tylko 

odpowiedniego zorganizowania różnych instytucjonalnych i pozain- 

stytucjonalnych form współuczestnictwa, ale również właściwe-

go stosunku poszczególnych pracowników do pełnienia ewej roli 

zawodowej w kontekście roli współgospodarza.

W modelowym (optymalnym) ująclu rola współgospodarza winna 

być realizowana zarówno na płaszczyźnie programowania, planowa-

nia, podejmowania i realizacji przyjętych decyzji, kontroli pro-

wadzonej działalności przez wyodrębnione podmioty (organy), jak i 

na płaszczyźnie oceny osiągniętych wyników, w związku z tym o

'  N a le ż y  również zaznaczyć, iż 23 września 1981 r. ukonsty-
tuowała się powołana przez Sejm PRL. Komisja ds. Samorządu Pra-
cowniczego Przedsiębiorstw licząca 29 poełów z przewodniczącym 
A. Łopatką. Marszałek Sejmu wyraził również pogląd, że 1-2 ra-
zy do roku powinny odbywać się posiedzenia plenarne Sejmu poświę-
cone samorządowi.



pełnym współuczestnictwie w zarządzaniu mówimy wtedy, gdy ne 

wszystkich tych płaszczyznach działań partycypują robotnicy.

W praktyce, wynikającej zarówno z przyjętego systemu zarzą-

dzania, Jek i określonych cech strukturalnych (procesu produk-

cyjnego, etopnie złożoności organizacyjnej, charakteru świad-

czonych usług, cech społeczno-demograficznych i zawodowych za-

łóg), nie we wszystkich stadiach procesu zarządzania udział bio-

rą robotnicy. Ootyczy to zwłaszcza sposobu ustalania strategi-

cznych celó w  przedsiębiorstwa, m. in. ustalanie plenów produk-

cyjnych, które mają w znacznym stopniu charakter obligatoryjny. 

Samorząd robotniczy nie mógł w związku z tym koncentrować się na 

dziedzinie planowania, ale raczej na poszukiwaniu rozwiązań słu-

żących Jak najlepszej realizacji przyjętych planów; świadczy o 

tyn praktyka funkcjonowania samorządności robotniczej w Polsce. 

Funkcje samorządu koncentrowały się na lepszym lub gorszym współ-

udziale w bieżącym kierowaniu zakładem (regulaminy pracy, sprawo-

zdania dyrekcji, organizacja pracy, kontrola działalności admi-

nistracji przedsiębiorstwa, przede wszystkim zaś, jak to już po-

wiedziano, na mobilizowaniu załogi do realizacji zndań produk-

cyjnych )..

Oczywiście na problemy współuczestnictwa robotników (w tym 

kobiet) w podejmowaniu decyzji w zakłndzie pracy należy również 

patrzeć z punktu widzenia dokonujących się przeobrażeń w struktu-

rze klasy robotniczej. Przede wszystkim uwzględnić należy wzrost 

wykształcenia tej klasy, który stanowi warunek głębszego i pow-

szechniejszego udziału robotników w procesach decyzyjnych^' .

W chwili obecnej najbardziej istotne, przy istnieniu okreś-

lonych i niepodważalnych instytucjonalnych mechanizmów demokracji 

zakładowej, wydają się być czynniki warunkujęce przebieg party-

cypacji robotników w procesach decyzyjnych. Chodzi tutaj za-

równo o przekonania robotników co do możliwości wpływania przoz 

nich na sprawy rozwiązywane w zakładzie, adekwatności formuły 

samorządowej względem oczekiwań robotniczych. Jak i wszelkich 

uwarunkowań zewnętrznych, wpływających na st-opień partycypacji. 

Nie bez znaczenia Jest przecież wpływ innych pełnionych ról poza-

42
Zob. W. W e s o ł o w s k i ,  T e o r ia  -  badania  -  

tyka. Z problematyki struktury klasowej. Warszawa 1075, •: r . 
-244.



zawodowych na etan gotowości do szerszego udziału w życiu zakła-

du pracy. Td ostatnie uwarunkowanie dotyczy przede wezyetkia ko-

biet.

Z naszych badań prowadzonych m. in. w latach 1976/Ł977 i do-

tyczących postaw włókniarek wobec pracy zawodowej wynika, li dość 

często występowała w odniesieniu do kobiet rozbieżność aiądzy 

akceptowanym a realizowanym typem zachowań pracowniczych. Pranie 

3/4 badanej populacji włókniarek opowiadało eią za słusznością 

i koniecznością rozwijania w socjalistycznym zakładzie aktywnych 

poste*» społeczno-zawodowych; z tej liczby niewiele ponad połow? 

faktycznie taką postawą reprezentowało na co dzień. Przyczyny ta-

kiego stanu rzeczy była m. in. wielość, ważność i uciążliwość re-
43

alizacji innych ról pozazawodowych .

W związku z tym w niniejszym rozdziale podjąta zostanie 

próba scharakteryzowania tych treści postaw pracowniczych kobiet, 

które wynikają z roli i pozycji robotników - współgospodarzy 

zakładu pracy.

2. Ocena stopnia własnej partycypacji 

w procesach decyzyjnych

Liczne badanie prowadzone w Polsce (jak i te, których wyniki 

aą podstawą niniejszego rozdziału) dowodzą, iż niezmiernie istot-

nym problemem Jest włączenie we właściwy sposób w proces zarzą-

dzenia i kierowania przedsiębiorstwa jednocześnie czynnika społe-

cznego i fachowego; realizacje zasady jednoosobowego kierownic-

twa i demokracji robotniczej.

Działaniom związanym z egzekwowaniem od pracowników ich obo-

wiązków w procesie prscy, z realizacją dyscypliny społecznej i 

zawodowej towarzyszyć muszą działania dotyczące realizacji upraw-

nień robotników w roli współgospodarzy. Pojawia sią zatem pod-

stawowe pytanie, jakie treści podkładały robotnice pod pojęcie 

uczestnictwa w zarządzaniu zakładem, jakie zachowania, działania 

zarówno Jednostkowe, jak .i grupowe uważały za działania wpływa-

jące na podejmowane decyzje oraz czy w odniesieniu do tych

43 Zob. D u r a j ,  Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet...,
s. 54-55.



zagadnień występują znaczące różnice między kobietami i męż-

czyznami?

Na początek należy stwierdzić, iż - tak 'Jak oczekiwano - 

istnieje etatyetyczny związek między stopniem partycypacji we 

współzarządzeniu a płcią (współczynnik kontyngencji Ckor

T a b e l a  19

Uczestnictwo we współzarządzaniu zakładem
(w 56)

Płeć respondentów

Sposób uczestnictwa К M

we współzarządzaniu
przemysł pa-
pierniczy

N - lio

przemysł
włókien-
niczy

N - 150

przemysł pa-
pierniczy

N » 228

Brak uczestnictwa we 
współzarządzaniu 82,3 68,0 66,6

Zgłaszanie uwag i propo-
zycji na zebraniach i 
przełożonym 13.6 . 13,4 25,3

Udział w organizacjach i 
instytuacjach (samorząd. 
Związki Zawodowe, PZPR, 
SZMP) ' 4,1 13,6 8,1

Ź r ó d ł 01 Badanie własne.

Zdecydowanie ponad 3/4 kobiet z przemysłu papierniczego i 

niewiele mniej włókniarek stwierdziło, iż nie roa żadnego wpływu 

na podejmowanie decyzji w zakładzie pracy (wobec 6 6 ,6% mężczyzn 

z przemysłu papierniczego). Ponad 1/5 robotników wskazywała, iż 

swą rolę współgospodarza realizuje poprzez zgłaszanie uwag, pro-

pozycji, rozwiązań dotyczących własnego stanowiska pracy bezpo-

średnia przełożonym bądź też na forum ogólnych narad i zebrań. 

Kobiety, zwłaszcza w przemyśle papierniczym, w mniejszym stopniu 

wymieniały tę formę uczestnictwa. Warto podkreślić, iż osoby 

wskazujące ne taki kształt współuczestnictwa dość często pod-

kreślały również, iż rolę współgospodarza realizują p o p r z e z  su

mienne wykonywanie pracy zawodowej oraz w łą c z a n ie  s ię  we w s z e l 



kie formy pracy społecznej. Mało znaczący odeetek robotników z 

przemysłu papierniczego i niewiele wiąkszy włókniarek (13,68») 

wskazywał na instytucjonelno-organizacyjne ramy (organizacje 

związkowa, samorządowa, partyjne, młodzieżowa) realizacji ro-

li współgospodarza. Znamiennym Jest przy tym fakt, iż niektóre 

robotnice mówiąc o uczestnictwie w różnych formach instytucjo-

nalnych, podkreślały jednocześnie, iż instytucje te nie aają 

żadnego wpływu na podejmowane decyzje.

Niektóre z wypowiedzi świadczyły o wyraźnym poczuciu depry- 

wacji, zwłaszcza wśród osób młodszych: "nie mogą breć udzia-

łu [we współzarządzaniu - przyp. 0. 0.], bo jestem tylko zwy-

kłym robotnikiem" "ja tu tylko pracują", "nie ma takiego sposobu'"n 

żaden sposób nie wpływom [na podejmowanie decyzji - przyp. 0.0.]: 

w wielu przypadkach Jesteśmy traktowani Jako zło konieczne", "my 

[robotnicy - przyp. 0. 0.] nie mamy na nic wpływu, my tylko 

możemy powiedzieć, że zrobimy tyle i tyle”, "szarym robotnikiem 

nikt sią nie przejmuje, nikt się z Jego zdaniem nie liczy".

T y ch  k i l k a  typowych odpowiedzi przytaczamy również ze wzglą-

dów metodologicznych. Wywiady z robotnikami prowadzone były w 

t r a k c i e  pracy, bardzo często w pokoju mistrza podczas Jego o* 

b a c n o ś c i .  Znamiennym symptomem jest wiąc stosunkowo wysoka o- 

tw a r t o ó ć ,  szczerość odpowiedzi robotników w przedstawianiu swo-

j e j  s y t u a c j i  precowniczej.

R ó z n ic u ją c o  na stopień partycypacji we współzarządzaniu wpły-

wa n ie  t y l k o  płeć, a le  i wykształcenie pracowników, jest to dru-

g i  c z y n n ik  b a rd zo  w y ra ź n ie  różnicujący badaną zbiorowość ( C|cor ■ 

- 0 ,2 ).
N a j b a r d z i e j  aktywną kategorią uczestniczącą we współzarządze-

n iu  tak  na płaszczyźnie instytucjonalnej, jak i w innych formach 

(ogółem  4 9 ,3%) były oooby z wykształceniem średnim zawodowym (za-

równo nieukończonym , Jak i ukończonym); najmniej aktywną - ka- 

e g o r ia  osób z  wykaztełceniem nie wyższym niż podstawowes ogółem 

t y l k o  16,9,3 sp o ś ró d  niej opowiadało się w ogóle za jakąkolwiek 

força wpływu na podejmowane decyzje.

Oceniając stopień partycypacji robotniczej w podejmowaniu de-

cyzji związanych z funkcjonowaniem macierzystego zakładu trzeba 

•: • •- :• : - - sgę na to, Jak same robotnice oceniają swój wpływ na 

łîidu. Odpowiadając na pytanie, które brzmiało: Czy ta* 

dotyczącą P. wpływu na zarządzanie zakładem uważa P.



Uczestnictwo we współzarządzaniu zakładem 
и przemyśla papierniczym według wykształcenia

(w %)

nPoziom wykształcenia 
N - 338

Sposób uczestnictwa 
we

współzarządzaniu

podstawo-
we nie-
ukończone 
i ukończo-

ne

zasadnicze 
zawodowe u- 
kończone i 
nieukończo- 

ne

średnie 
zawodo-
we ukoń-
czone i 
nieukoń- 
czone

średnie 
ogólno-
kształ-
cące u- 
kończone 
i nieu- 
kończone

Brak uczestnictwo 
we współzarządza-
niu 83,i 73,7 50,7 76,2

Zgłaszania uwag 1 
propozycji na ze-
braniach i przeło-
żonym 15,8 19,5 31,5 14,3

Udział w organiza-
cjach i instytu-
cjach (samorząd. 
Związki Zawodowe, 
PZPR, SZMP) 1 .i 6,8 17,8 9.5

Ź r ó d ł ot Badania własne.

za zadowalającą? « prawie połowa (48,7%)robotnic j przemysłu 

papierniczego (i 68,0% włókniarek) odpowiedziała twierdząco; 40,0% 

z przemysłu papierniczego i 24,7% włókniarek było niezadowolonych, 

a 7,3й włókniarek i li,2% kobiet z branży papierniczej nie mia-

ło w tej sprawie zdania. . Mężczyźni wykazywali nieco wyż6zy eto- 

pień zadowolenia (52,9/»)» wynikało to jednak z wyższego stopnia 

partycypacji w zarządzaniu. Tym niemniej nie wszystkie robetnice, 

które uznały, iź nie mają wpływu na decyzje podejmowane w za-

kładzie były z tego stanu rzeczy zadowolone.

W takim razie pojawia sią pytanie. Jakie czynniki w pływ ają  

na pozytywny stosunek prawie połowy badanych robotnic p rz e m y ś le  

papierniczego do realizowanej formy partycypacji v? wsp:.'Izerzą— 

dzaniu bądź też do Jej braku?

Analiza materiału empirycznego pozwala wy-uг г , ^



sek, iż te robotnica, które wskazywały na różna płaszczyzny 

tego uczestnictwa, w swoich uzasadnieniach powoływały eią przede 

wszystkim na to, iż wnioski i postulaty zgłaezane przez nie na 

zebraniach i naradach są analizowane i brane pod uwagą w podej-

mowaniu konkretnych decyzji, dotyczących zwłaszcza bezpośrednie» 

go stanowiska pracy; przy czym przekonanie takie głosili cząś-

ciej mężczyźni niż kobiety. W odniesieniu do stosunkowo nis-

kich procentowo wskazań na konkretne, instytucjonalne formy 

współuczestnictwa zwracano uwagą na to, że dziąki różnym organom 

samorządowym, związkowym itp., administracja przemysłowa może 

być lepiej poinformowana o problemach nurtujących robotników, łat-

wiej Jeet również pracować ze świadomością, iż robotnik może 

przekazać ewoje uwagi dotyczące pracy i życia zakładu Jego kie-

rownictwu. Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagą na fakt, iź »taki 

rodzaj uzasadnień świadczy o dość specyficznym poczuciu współde-

cydowania, które w mniemaniu części respondentów, sprowadza eię 

do istnienia określonych kanałów artykulacji opinii i sądów ro-

botników. Kanały ta traktowane są przez nich jako formy przekazu, 

a nie organa obligatoryjne w stosunku do administracji przemy-

słowej.

Bardziej intereeujące były uzasadnienie pochodzące od robot-

nic uznających, iż nie mają swego udziału we współzarządzaniu 

zakładem, sie nie traktujących tej eytuacji w kategoriach nie-

zadowolenia. Uzesadnienia te mają w zasadzie dwojaki charakter.

Pierwsza grupa uzasadnień - dominujące - pochodziła od 

robotnic, które w wypowiedziach swych opierały eię na przekona-

niu, iż zarządzanie przedsiębiorstwem i podejmowanie wszelkich 

d e c y z j i  winno znajdować sią wyłącznie w gestii administracji 

p rz e m y s ło w e j .  Wynika to, zdaniem robotnic, zarówno z hierar-

c h i i  organizacyjnej zakładu pracy, febrycznego podziału pracy, 

ja k  i z  f e k t u ,  iż do pełnienia roli współgospodarza, wpływania 

na d e c y z j e ,  potrzebne Jest odpowiednie przygotowanie merytorycz-

ne, ro z e z n a n ie  w całokształcie spraw mających miejsce w przed-

s i ę b i o r s t w i e .  N ie  bez znaczenia jest według nich również fakt, iż 

z-; zasadność i  r e a l i z a c j ę  podjętych decyzji winno odpowiadać kie-

ro w n ic tw o  za k ła d u  p r a c y ,  jako że etanowi to o Jego przydatności 

p r z e d s i ę b i o r s t w i e .  Dość często otrzymywano odpowiedzi typu: "do 

podeJnow enia  d e c y z j i  powołane jeet kierownictwo", "nie znam się 

na tym ; na sprowach z w i l ż a n y c h  z funkcjonowaniem zakładu - przyp.



°» °J". "eą ode mnie tązeze głowy", "im [kierownictwu - przyp.

D.] Ze to płacą", "wezyecy nie mogą rządzić, ktoś musi pra- 

coweć" itp. Nie wchodząc w bliższą prezentacją zależności mię-

dzy treścią głoszonych na ten teijat opinii a niektórymi cechami 

społeczno-zawodowymi i demograficznymi warto Jedynie wspomnieć, 

posługując eią wskaźnikiem częstości wypowiedzi, iż opinie po-

wyższe są bardziej typowe dla kobiet niż dla mężczyzn oraz dla 

oeób Z wykształceniem nie wyższym niż podstawowe i o stosunko-

wo długim stażu pracy. Czynnik płci i wykształcenia zdaje się 

odgrywać decydującą rolę. Na fakt, iż do wywierania wpływu na 

kolegialność podejmowanych decyzji potrzebne Jest odpowiednie 

przygotowanie merytoryczne, zwracało np. uwagę ok. 13Й badanej 

grupy mężczyzn i aż 32,0% robotnic. Mężczyźni z kolei zdecydo-

wanie częściej niż kobiety uzasadniali swój brak udziału we 

współzarządzaniu zakładem precy wymogami hierarchii organizacyj-

nej, koniecznością podziału zadań i kompetencji (odpowiednio 

6,1% ogółu wskazań dla mężczyzn i 1 ,0% dla kobiet).

Druga grupa uzasadnień - rzadziej występujących - pocho-

dzącą od robotnic zadowolonych z faktu, iż nie partycypują v»e 

współzarządzaniu odnosiła się do sytuacji, w której robotnice 

stwierdzały, iż nie mają ochoty na współuczestnictwo w podejmo-

waniu decyzji, nie chcą realizować roli współgospodarza. Wskaza-

nia odnoszące się do kobiet z przemysłu papierniczego są tu pra-

wie dwukrotnie wyższe niż w odniesieniu do mężczyzn (odpowiednio 

10,3% i 5,2ß); włókniarki aż w 28% stwierdziły, iż nie chcę i 

nie przywiązują żadnej wagi do swego udziału we współzarządzaniu. 

Można było się spotkać przy tym dość często z odpowiedziami ty- 

pu i nie lubię się wtrącać w nie swoje sprawy". Jednocześnie 

jednak 6,1% robotników Jako przyczynę nieuczestniczenia w po-

dejmowaniu decyzji podało brak czasu; wśród kobiet wskazania to 

go typu wynosiły 8,2% dla przemysłu papierniczego i 1 2 ,0% dla 

przemyełu włókienniczego. Warto również odnotować fakt, i i  wćrćd  

respondentów - mężczyzn, były osoby, które twierdziły, i i  r o 

botnicy i tak nic nie znaczą, więc wszelkie przejawy kclegioir.' 

ści w podejmowaniu decyzji są tylko pozorne (ogółem 2 ,3'; wr-

zeń); opinii tego typu od robotnic nie uzyskano.

Konkludując można stwierdzić, iz dla p o ło w y  badam"- 

cji robotników przemysłu papierniczego i s t n i e j ą c y  a î 

sie współuczestnictwa w zarządzaniu b y ł  z a d o w a la ją c y .  »Vvr.iM



po pierw6ze z realizowanych form partycypacji, po drugie ześ ze 

stosunku samych robotników do pełnienia roli wepółgoapodarza и 

takich forwach i warunkach instytucjonalnych. Jakie istniały w 

okresie prowadzenia badań.

Warto jednak podkreślić, iż na wyraźnie zaznaczone przejawy 

negatywnego zadowolenia z braku partycypacji we współzarządzaniu 

mioły wpływ w minionym okresie nie tylko określone czynniki 

społeczno-demograficzne badanej zbiorowości (tak np. wykeztełce- 

niem ponadpodstawowym legitymowało eią niewiele ponad 1/2 badanej 

zbiorowości - 52,4%, w tym tylko 37,9% robotnic).

Nie bez znaczenia jeet również to, iż ne aktywne postawy 

pracownicze niebagatelny wpływ wywiera świadomość klaeowa osób. 

które w pierwszym pokoleniu steły sią robotnikami przemysłowymi. 

W badanej zbiorowości 35,9% osób z przemysłu papierniczego było 

pochodzenia robotniczego (ustalonego według zawodu ojca wykonywa-

nego w okresie, gdy respondent miał 14 lat), 45,5% chłopskiego 

i 18,6% inteligenckiego i innego; należy przy tym podkreślić, iż 

tylko 15,9% ojców respondentów pracowało w charakterze robotników 

w przedsiębiorstwach przemysłowych. Istnieją również różnice po-

staw i opinii robotników pracujących w dużym, tradycyjnym ośrod-

ku przemysłowym (Łódź) i robotników zatrudnionych w małym miaste-

czku, którego ludność jest całkowicie napływowa (Kostrzyń n. Odrą).

Należy również uwzględnić fakt, iż badana kategoria robot-

nic charakteryzowała sią stosunkowo wysokim stopniem poczucia 

przymusowości bycia robotnikami (tylko 6% włókniarek i 8,3% ro-

botnic przemysłu papierniczego mówiło o świadomym wyborze pracy 

w charakterze pracownika fizycznego, o zainteresowaniu zawodem, 

który aktualnie wykonywały).

Owo poczucie przymusowości wykonywania pracy, fizycznej, zwła-

szcza wśród starszych kobiet, o niższym poziomie wykształcenia, 

n ie  może pozostać bez na percepcją podstawowych treści,

które s k ła d a ją  sią na wzór robotnika w ustroju socjalistycznym. 

Ma to swoje reperkusje w sferze oceny własnych możliwości inte-

l e k t u a l n y c h ,  fachowych w korzystaniu zarówno z instytucjonal-

n y c h , i i k  i  bardziej spontanicznych form społecznych uczestnic-

twa w ż y c i u  z a k ła d u .  Oczywiście nie chodzi tutaj o tezą, według 

k t é ' -e j  n i s k i  j e s z c z e  poziom wykształcenia niektórych kategorii 

ro b o tn ik ó w  wpływa ne ga tyw n ie  na złe funkcjonowanie różnorodnych 

form a a no rz -o d n o śc i .  Problem dotyczy przede wezystkim spraw samo-



wiedzy robotników i pewnych psychologicznych przesłanek wpływa-

jących na taki, a nie inny stosunek do problemów współucze-

stnictwa. ,

Niebagatelny wpływ na wykształcanie sią określonego pojmowa-

nie roli pracowniczej w przedsiębiorstwie socjalistycznym posia-

dał również system zarządzania polską gospodarką. Tok formy in- 

stytucjonalno-saeorządowe, Jak i dominujący styl kierowania na 

najniższych szczeblach hierarchii zakładowej nie stwarzały warun-

ków stymulujących rozwój aktywnych postaw pracowniczych związa-

nych z realizacją roli pracownika - współgospodarza.

Oako przykład można podać opinie 150 włókniarek na temat 

wpływu klasy robotniczej na podejmowanie istotnych decyzji w na-

szym kraju. Prawie 1/5 robotnic stwierdziła, iż nie wie, nie raa 

zdania na ten tamet (19,3%), a 16,036 zdecydowanie uznało, iż ro-

botnicy polscy na ważne decyzje podejmowane w kraju nio mają 

ładnego wpływu oraz te nie uwzglądnia sią w tych decyzjach inte-

resów robotniczych. Charakterystycznym zjawiskiem Jest Jednak to, 

iż włókniarki deklarujące brak zdania w odniesieniu do porusza-

nego problemu, stwierdzały jednocześnie, iż i inni lobętnicy w 

Polsce (nie tylko one) są słabo zorientowani w istotnych spra-

wach kraju czy zakładu pracy.

Zdecydowanie ponad połowa włókniarek (64,7%) była zdania, iż 

robotnicy w Polsce decydują o najważniejszych sprawach. Clizsza 

analiza uzasadnień, Jakie się z tymi opiniami wiązały, wskazywa-

ła na dość swoiste rozumierie wpływu ns podejmowane decyzje, cza-

sem zaś na wyraźną przekorą w stosunku do tak postawionego prob-

lemu. Znamiennym rysem głoszonych przez włókniarki opinii było 

bowiem to, iż tylko 9,2% spośród nich wskazywało na udz>ał r o 

botników w instytucjach samorządowych, związkowych, na k o n s u l 

towanie istotnych spraw z robotnikami. Dla pozostałych fakt, iz 

robotnicy są podstawową kategorią Fpołeczną, tworzącą dochód r • 

rodowy, był dowodem na określanie istoty i przebiegu życia spo

łeczno-ekonomicznego w kraju. W opiniach włókniarek za w a rte  b y ło  

głębokie przekonanie o tym, iż robotnicy, mimo ze wie loi r o m  i >

pomijani Jako podmioty podejmowanych decyzji, stanowię zecz j.
/

stą siłą narodu. Świadczą o tym często otrzymywano «io:

typus "decydują przez to, że pracują, bo Ja k b y  robotnik nie r ~
i

cował, to nic by nie było", "gdyby robotnicy nić 

wszyscy powymieraliby z głodu" itp. Owo poczuci. :-



wające m. in. z faktu wykonywanie pracy, bądącej podstawą bytu •- 

kononicznego kraju, znalazło awój wyraz w procesach i zjawis-

kach roku 1980 (nie wnikając oczywiście bliżej w ich mechanizmy).

3. Pożądana formy partycypacji w życiu zakładu

Mając na wzglądzie omówione poprzednio uwarunkowania związane 

z pojmowaniem roli współgospodarza, należy postawić pytanies w 

Jaki sposób chciałyby wpływać na decyzje podejmowane w zakładzie 

te robotnice, które eą z istniejącego stanu rzeczy niezadowolo-

ne? Na wstąpię należałoby powiedzieć, że ogółem ponad 1/5 bada-

nej kategorii robotników (23,1%) nie poaiedała żadnych wyobrażeń 

na temat tego, w Jaki sposób można by zwiąkszyć stopień ich par-

tycypacji we współzarządzaniu; przy czym w odniesieniu do ko-

biet odsetek ten Jest jeszcze wiąkszy i wynosi 28,7% (dla męż-

czyzn - 18,4%).

Pozostała, zdecydowana wiąkszość robotników wskazywała nie 

tyle na udoskonalenie bądź zmiany zasad reprezentacji załóg ro-

botniczych w organach samorządowych czy związkowych, co na do-

skonalenie stylu kierowania. W demokratycznym etylu kierowania 

badane robotnice widziały właściwy sposób na realizacją swojej 

roli współgospodarza w socjalistycznym przedsiębiorstwie. Ro-

botnice przemysłu włókienniczego i papierniczego postulowały roz-

szerzenie zakresu samodzielności pracowników zatrudnionych bezpo-

średnio w produkcji, liczenie się ze zdaniem i doświadczeniem ro-

botnika w sprawach odnoszących eię do Jego stanowiska pracy, czę-

stsze zasięganie rady wśród robotników przez bezpośrednie kie-

rownictwo. Dość często można było uzyskać odpowiedź, według któ-

rej 'robotnicy mówią wiele na zebraniach, ale nigdy to nie jest 

brane pod uwagę". Należałoby również powiedzieć о drugim nie-

zmiernie waznym typie rewindykacji odnośnie do realizacji przez 

robotnice roli współgospodarza.

Prawie 1/4 robotników badanej zbiorowości (brak znaczących 

statystycznie różnic między kobietami i mężczyznami) wyrażała, 

przekonanie, iż chęć współdecydowania i kontroli nad poczynania-

mi administracji przemysłowej mogłaby zostać zrealizowana przez 

organizowanie większej liczby spotkań i zebrań robotników z dy-

rekcją zakładu pracy, kierownictwem wydziałów i oddziałów. Spot-

's



kania ta. Jak twierdziły robotnice, winny być tak zo rg a n iz o w a 

na, aby każdy kto na Jakiś problem mógł go s z c z e r z o  i  o t w a r c ie  

przedatawić kierownictwu osobiście a nie tylko przez swojego de

legata. Inny warunek podawany przez robotnice dotyczył wprowa

dzenia podjętych decyzji i zaakceptowanych postulatów w ż y c i e .  

Owo "liczenia” eią ze zdaniem robotnika i traktowanie go ja k o  

równorzędnego pertnera w sposób wyraźny p r z e j a w i a ł o  s ię  w wy

powiedziach badanych.

Tylko nieznaczący statystycznie odsetek robotników (3 ,9% ogó

łem, 2,8Й w odniesieniu do mężczyzn i 5,2% do kobiet) c h a ra k te 

ryzowała niewiara w możliwość wywierania przez n ic h  J a k ie g o k o l 

wiek wpływu na decyzje, które zapadają w przedsiębiorstwie; 

przyczyn tego stanu rzeczy robotnicy ci upatrywali w funkcjonu-

jącym systemie zarządzania gospodarką narodową i jej podm iotam i. 

Można by przypuszczać, iż jest to ta nieliczna reprezentacja ro-

botników, która widzi realizację swojej roli współgospodarza w 

sposób kompleksowy, tyczący wszystkich stadiów procesów zarzą-

dzania (ustalania planów strategicznego rozwoju, struktury inwe-

stycji itp. ).

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż różnicujący wpływ na gło-

szone opinie - o pożądanej formie partycypacji (mierzony częstoś-

cią wskazań) posiada wiek robotników (brak istotnych różnic mię-

dzy mężczyznami i kobietami z przemysłu papierniczego). Na przy-

kład na brak możliwości współdecydowania związany z systemem za-

rządzania przedsiębiorstwami oraz na brak chęci czy wiary we 

własne możliwości, na brak kompetencji merytorycznych wskazało 

aż 25,0% kobiet urodzonych w 1929 r. i wcześniej i tylko 4,0% 

wśród osób najmłodszych, urodzonych w 1960 r. i później. Dedno- 

cześnie Jednak robotnice najmłodsze najczęściej wskazywały na ko-

nieczność organizowania większej liczby spotkań, zebrań z ro-

botnikami w celu przekonsultowania więżących dla nich decyzji 

(34,0% wskazań wśród tej kategorii wieku).

Ogólnie można powiedzieć, i ż  robotnice nieza do w o lo n e  ze s t o 

pnia swej partycypacji w p ro ce sa ch  z a r z ą d z a n ia ,  p r z y c z y n  t a k i e 

go stanu rzeczy nie upatrywały ani w zb y tn im  fo rm a l iz m ie  samorzą

du robotniczego, ani w o g ó le  «  b raku  o p ły w a n ia  na d e c y z je  za sa d 

nicze, wiążące dla c a łe g o  za k ła d u  i  podejmowane na s z c z e b lu  d y 

rekcji.

Analizowana grupa r o b o t n i c  c h c ia ła  re 1: ^



współgospodarza głównie ne płaszczyźnie deaokretycznego układu 

stosunków miądzy dyrekcją a podległymi pracownikami: takich sto-

sunków, które zapewniałyby realizacją postulatów robotniczych 

nie tylko poprzez reprezentacją, ale w sposób bezpośredni n* naj-

niższych szczeblach zarządzania. Nie oznacza to oczywiście, iż 

problem funkèjonowanla Samorządu robotniczego w przedsiębior-

stwach staje eią mniej' ważny. Robotnice widziały apoeób na rea-

lizacją roli współgospodarza w formie instytucjonalno-prawnej.

Oczywiście wiedza na temat tego, czym sią zajmuje 1 czy w 

ogóle występuje w zakładzie taka instytucja, jak samorząd nie 

zawsze pokrywa sią ze stenem faktycznym, W badanych .przedsię-

biorstwach 87,4% robotników stwierdziło, iż funkcjonuje u nich 

samorząd robotniczy (81,0% kobiet i 92,5% mążczyzn): ogółem do 

braku wiedzy na ten temat przyznało sią 10,5% robotników, przy 

czym aż 17,8% kobiet, co w porównaniu z wynikami Innych badań 

nie stanowi zbyt dużego odsetka. Oednocześnie Jednak 91,0% ro-

botników ogółem wyrażało przekonanie o potrzebie istnienia saao- 

rządu (wobec 89,2% wskazań dla kobiet 1 92,1% wskazań dla aąź- 

czyzn), 3,5% osób uznało, iż w obecnym kształcie ssmorząd nie 

jest potrzebny (5,5% było niezdecydowanych, koblaty-w 7,7%).

Nasuwa eią zetem pytanie, czym uzasadniały robotnice potrze-

bą istnienia samorządu 1 jakie były Ich oczekiwania wzglądea 

tej instytucji. Na to ostatnie pytanie znaleźć można odpowiedź 

w wynikach wielu interesujących badań, nie tylko socjologicznych. 

Wynika z nich, iż robotnicy oczekują przede wszystkie pełnienia 

przez samorządy funkcji reprezentecyjnej Interesów załogi (m.ln, 

w sferze norm pracy, świadczeń, właściwego traktowania pracow-

ników itp.> oraz rozwijania kontroli nad administracją przemysło-

wą. Nieco inaczej widziana była (i realizowana w praktyce) funk-

cja samorządu pracowniczego przez ówczesne kierownictwo partyj- 

no-rządowe. Samorząd mieł przede wszystkim stymulować robotników 

do bardziej wydajnej pracy, do realizacji planu. Na ogólnokra-

jowej naradzie poświęconej robotniczej samorządnością IV 1977 r.) 

mówiono, iż "w robotniczej kontroli społecznej widzimy ważny 

czynnik podnoszenia sprawności gospodarczej, eliminowanie perty- 

kulernych postaw i tendencji, best to istotny wsrunek rozwoju 

socjalistycznej demokracji, warunek dalszego rozwoju kreju".

Chcąc natomiast odpowiedzieć, choćby w sposób ogólny, na 

pierwsze p y t a n ie  - dotyczące uzasadnień związenych z potrzebą



istnienie samorządu, posłużymy eią otrzymanymi wynikami badart.C- 

gółaa 40,3% robotników (w tym 45,1% kobiet i 36,4% mężczyzn) by- 

łozdania, iż na forum samorządu (zwłaszcza KSR ) można z g ła s z a ć  

problemy i sprawy zakładowe do rozwiązania: zwłaszcza t a k i e ,  

których nie eożna podejmować na .niżezych szczeblach. Mówiąc in a 

czej, główny sens istnienie formy samorządowej zawiera się w 

wyrażaniu interesów pracowniczych.

Bardzo niewielki odsetek robotnic uzasadniał p o t r z e b ę  i s t n i e 

nie organów samorządowych pełnieniem przez n ie  funkcji k o n t r o l i  

ned administracją przemysłową. Część robotnic (14,9% w skazań) 

widziało w samorządzie narzędzie obrony interesów ro b o tn ik ó w  

przed nieprzemyślanymi decyzjami kierownictwa oraz i n s t y t u c j ę  

rozwiązującą różnorodne konflikty w miejscu p r a c y  (5,6%). T y l 

ko 6,6% (4,6% kobiet i 8,3% mężczyzn) robotników stwierdziło, i ż  

działalność samorządu zapewnia uzyskiwanie lepszych rozwiązań, 

wydawanie słuszniejszych (bo kolegialnych) decyzji. Tym n ie m n ie j  

prawie 1/5 robotnic w swoich uzasadnieniach ograniczyła się do 

ogólnej konstatacji,. iż istnienie samorządu wynika po p r o s t u  z 

założeń ustrojowych socjalizmu.

Nieliczni przeciwnicy samorządu uzasadniali swoje stanowisko 

tym, że jeko organ reprezentujący interesy robotnicze jest on 

instytucją fikcyjną (był to rok 1978) oraz Ze problemy powstają-

ce w zakładzie można rozwiązać przez inne organizacje i insty-

tucje. Generalnie Jednak wśród całej badanej populacji ponad 3/4 

robotnic chciałoby się czuć współgospodarzami w swoim przedsię-

biorstwie. Oczywiście nie wszystkie potrafiły bliżej sprecyzować 

konkretny kształt w jakim tak pojmowana rola zawodowa pracownika 

w przedsiębiorstwie socjalistycznym winna być realizowana. Ro-

botnice Jednocześnie potrafiły uzasadnić w kategoriach socjolo-

gicznych efekty poczucia współgospodarzenia zarówno dla samych 

pracowników. Jak i dla zakładu pracy. Podkreślany był przez nie 

fakt, iż pracownik czujący się również współgospodarzem lepiej 

pracuje, Jest bardziej związany z zakładem i jego probleaami, 

interesuje się nie tylko zarobkami, ale i innymi sprawami dzie-

jącymi sią w przedsiębiorstwie. Nie bez znaczenia jest również, 

zdaniem robotnic, poczucie większej satysfakcji płynącej г - ~ 

cy w warunkach realizacji funkcji współgospodarza.

Robotnice, które twierdziły, iż nie czujg p o t r z e b y  i- 

spodarzenia i nie widzą różnicy między robotnikami j .



niksmi najemnymi e współgospodarzami posługiwały sią argumente- t 

cją, zgodnie z którą każdy robotnik chce przede wszystkl« dob-

rze .zarobić i każdy podlegać musi formalnej dyscyplinie precy.

W związku z tym, rozbudowywanie roli zawodowej robotnik« o do-

datkowe elementy nie deje ani specjalnych korzyści, eni saty-

sfakcji. Oest to oczywiście uproszczona wizje aspiracji, potrzeb 

oraz mechanizmów realizacji roli współgospodarze, ale warto pe- 

miątać o tym, il również takie postawy wystąpują wśród klasy ro-

botniczej.

Można zatem powiedzieć, le postawy robotnic, zwłaszcza ko-

biet wychowujących małe dzieci, zmieniają sią stosunkowo wolno, 

co nie pozostaje bez znaczenia dla teraźniejszości i przyszłoś-

ci klasy robotniczej. Czynnikami różnicującymi są również pozio« 

i charakter kwalifikacji zawodowych, wykształcenie l stopień 

skomplikowania pracy. Z pewnością inaczej kształtować sią bądą 

postawy wobec roli współgospodarze wśród wysokokwalifkowanych 

mężczyzn zatrudnionych w nowoczesnym przemyśle. Znajomość różnic 

w treściach i przyczynach określonych postaw wobec precy i u- 

działu w zarządzaniu stanowi przesłanką w doborze adekwatnych me-

tod kształtowania świadomości klasy robotniczej.



R o z d z i a ł  ZX 

OCZEKIWANIA WOBEC PRZEŁOŻONEGO I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

* c*chV Idealnego przełożonego

Znajomość pożądanych cech, reprezentowanych przez współpraco-

wników zespołu roboczego oraz przez ich bezpośredniego przeło-

żonego posiada nie tylko teoretyczne znaczenie. Pozwala ona 

przewidzieć i zrozumieć niektóre przejawy konfliktów przemysło-

wych. Odnosi sią to zwłaszcza do znajomości pożądanych cech bez-

pośredniego przełożonego, przy uwzględnieniu możliwie najważ-

niejszych różnic w tym zestawie, wynikających z cech społeczno- 

-demograficznych i zawodowych pracowników.

Nas interesuje przede wezystkim różnicujący wpływ płci na

foreułowanie i gr* icję najbardziej pożądanych cech osobniczych

współpracownika i przełożonego w systemie społeczny* przedsię-
44

biorstwa przemysłowego

Badania opinii na temat pożądanych cech przełożonego dostar-

czają interesującego materiału, zwłaszcza gdy zdecydowaną więk-

szość załogi stanowią kobiety, zaś funkcje bezpośredniego kie- ' 

rownictwa powierzane są, na ogół, mężczyznom. W związku z ta-

ką- sytuacją istniejącą w przemyśle włókienniczym, można spot*ać 

się z opinią, że w odniesieniu do kobiet stosować należy nieco 

inne metody kierowania, niż w przypadku zespołów mieszanych czy 

typowo mąskich.

Respondenci z przemysłu papierniczego m i e l i  do w ybo ju  
dwie najważniejsze cechy spośród dziesięciu cech s k a te g o ry z o w a 
nych w ankiecie i przedstawionych do oceny zarówno poprzez vuh 
odczytanie przez enkietera, jak i wręczenie l i s t y  tych  cech 
wglądu. Pytanie na ten temat zadawane w łó k n ia rk o .  bvic •
otwartym i odnosiło się tylko do pożądanych cech t  z; 
przełożonego.



Włókniarki w swoich oczekiwaniach wobec bezpośredniego kie-

rownictwa wskazują na piąć podstawowych cech jakie winien posia-

dać idealny przełożony. Pierwsza cecha, na którą wskazywał» 

ponad połowa włókniarek (60,7%) dotyczyła «yroauaiełości i kole- 

żeńskości. Owa wyrozumiałość wypływać winne ze zrozuaienie tru-

dnej sytuacji życiowej kobiet pracujących, zwłaszcza zeA konie-

czności godzenia ról zawodowych i rodzinnych. W związku z tym 

dobry przełożony nie powinien komentować cząatego branie zwolnień 

celem opieki nad chorym dzieckiem czy innyai członkeai rodziny, 

wcześniejszych wyjść z precy, czy spóźnień z powodów rodzin-

nych (przy założeniu, że nieobecności byłyby odpracowane) itp. Po-

nad 1/3 włókniarek (34%), a wiąc stosunkowo wysoki odeetek, by-

ła zdania. Ze idealny przełożony to również człowiek, który wy-

różnia sią kulturalnym sposobem bycia. Jest grzeczny, łegodny, 

delikatny, taktowny. Następna cecha wymieniana przez włókniarki 

(według liczby wskazań) dotyczyła sprawiedliwego i obiektywnego 

traktowania kobiet w rozdziale pracy i ocenie Jej wykonanie 

(25,3% ) . Wiele było wypowiedzi stwierdzających, Że idealny 

przełożony winien pomagać pracownikom w załetwianiu różnych ży-

ciowych spraw (14,7% wskazań). Dako piątą, istotną cechą wymie-

niono konieczność przejawiania większego zainteresowanie proble-

mami natury osobistej i rodzinnej osób, którymi eią kieruje 

(9,^). Oest to cecha ściśle związana z tą, która dotyczy wyro-

zumiałości i koleżeńskości bezpośredniego przełożonego.

W stopniu mało znaczącym etatystycznie wymieniono także ta-

kie cechy. Jak: uczciwość, sumienność, stanowczość, gospodar-

ność. Tylko 3,3% włókniarek nie miało zdania na temat tego, Je- 

kim powinien być ich bezpośredni przełożony. Tak więc. Jak to 

Już zostało przedstawione ws wcześniejszych opracowaniach4^ włók-

niarki oczekiwały od swego przełożonego przede wszystkie dużej 

dozy wyrozumiałości, wczucia sią w ich trudną sytuacją rodzinną 

i osobistą, przejawiania zainteresowania ich życiem pozezawodo- 

wym, traktowania delikatnego i grzecznego. Można by wiąc powie-

dzieć, iż bezpośredni przełożony winien-być nie tylko szefea, e- 

le i opiekunem. Problemy sprawiedliwego traktowania przy roz—  ,

45
Zob. O . r a j, Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet

s. 50-51.



dziele precy i Jej obiektywnej ocenie zająły nieco delsze miejsce, 

aczkolwiek odgrywały dość istotną rolą. Świadczy o tym choćby 

fekt, że niewłaściwy stosunek bezpośrednich przełożonych do po-

szczególnych członków zespołu kobiecego (polegający na faworyzo-

waniu jednych koeztea drugich) znalazł się wśród pięciu głównych 

przyczyn niechąci między robotnicami, które wymieniły łódzkie 

włókniarki.

Nieco inaczej układała eią te hierarchia w przypedku robot-

nic (i robotników) zatrudnionych w przemyśle papierniczym, Wyda- 

Je eią, iż czynnikiem różnicującym była nie tylko różnica bran-

ży, ale również technika badania (w przypadku przemysłu papier-

niczego pytanie o cechy przełożonego miało charakter skategoryzo-

wany). Całościowy obraz dotyczący najbardziej pożądanych cech 

dobrego zwierzchnika w przemyśle papierniczym przedstawia tab.21.

T a b e l e  21

Najbardziej pożądane cechy bezpośredniego przełożonego*
( w % )

Cechy bezpośredniego przełożonego
Płeć respondentów**

К
N - iiO

M
N - 228

Sprawiedliwy w rozdziale precy i oce-
nie Jej wykonania

(.... ------ -- -

67,7 61,2
Oobry organizator 25.1 36,4
'Pomaga w załatwianiu życiowych spraw 31,8 2 1.1
Dobry fachowiec 17.9 30,6
Wyrozumiały, koleżeński 22,6 16,5
Pomaga pracownikom w pracy 12.3 10,3
Wyróżnia sią sposobem bycie ; grzecz-
ny, delikatny) 16,9

1
12.S

Wymagający 5,7 6,6
Inne cechy 0,5 0.4
Nie wiem 0,2 i

* Wyniki dotyczą tylko przemysłu papierniczego.

* * Wartości procentowe nie sumują sią do 100,0. 

Z r ó d ł o: Badania własne.



Robotnice przemysłu papierniczego za najbardziej pożądaną ce-

chę dobrego przełożonego uznały sprawiedliwość w rozdziela pre-

cy i ocenie jej wykonanie. Pod ty« wzglądem zbytnio nie różniły 

eię od mężczyzn, chocież ci oetetni wymieniali tą zeletą w nie-

co mniejszym odsetku (różnica 6,554). Podkreślić należy, iż ta 

cecha (kierowanie sią przez bezpośredniego przełożonego zeeedą 

sprawiedliwości), w sposób wyraźny zdystansowała pozostałe, któ-

re w żadnym przypadku (Jeśli chodzi o kobiety) nie uzyskały ne» 

weę 1/3 wskazań.

Poza koniecznością kierowania sią przez przełożonego zeeedą 

sprawiedliwości, kobiety z przemysłu papierniczego preferowały 

przede wszystkim takie cechy, Jckj pomoc w załatwianiu różnych 

życiowych spraw, umiejętność organizowania pracy w zespole orez 

wyrozumiałość i koleżeńskość.

Godnym uwagi Jest fakt, iż nie zaobserwowano wyraźnych róż-

nic między kobietami i mężczyznami w częstości wskazań na ta-

kie cechy, Jak» pomoc w sprawach życiowych i wyrozumiałość, cho-

ciaż różne były wyobrażenia о tym. Jakich obszarów życia i pracy 

ta pomoc czy wyrozumiałość miałaby dotyczyć. Kobiety mówiły prze-

de wszystkim (są to uwagi do dokonanych wyborów cech) o pomocy 

odnoszącej eię do złagodzenia trudności wynikających z łącze-

nie roli zawodowej i rodzinnej oraz o łagodzeniu dyscypliny pre-

cy w odniesieniu do osób posiadających małe dzieci (zwolnienie 

lekarskie, spóźnienia itp.). Mężczyźni w wypowiedziach swoich 

kładli akcent na pomoc bezpośredniego przełożonego w takich spra-

wach, jak przyspieszenie terminu otrzymania mieszkania, inter-

wencja w różnych instytucjach i organizacjach występujących za-

równo w zakładzie precy. Jak i poza nim, е tekże na koniecz-

ność bardziej koleżeńskich stosunków między pracownikami a ich 

zwierzchnikami.

Umiejętność organizowania pracy w zespole w większym stop-

niu eksponowana była przez mężczyzn; ogólnie zaś przez osoby za-

trudnione w systemie akordowym. Wbrew oczekiwaniom nie było 

znaczących statystycznie różnic między kobietami i mężczyznami 

we wskazaniach na wyróżnianie sią przez bezpośredniego przełożo-

nego sposobem bycia (delikatność, takt, uprzejmość). Największe 

różnice między mężczyznami a kobietami pojawiły się we wska-

zaniach ne taką cechą, jak fachowość. Kobiety w o wiele mniej-

szym stopniu uznały ją za pożądaną cechę przełożonego.



Możne zetem powiedzieć, iż dla kobiet z przeayełu papierni-

czego dobry przełożony winien być przede wszystkim człowiekiem 

sprawiedliwym, pomagać w załatwianiu życiowych spraw oraz dobrze 

organizować pracą; dla aążczyzn ześ być również człowiekiem

sprawiedliwym, ala jednocześnie dobrym organizatorem i fachowcem.

Należy również wepomnieć o różnicującym wpływie wykształcenia 

na keztełtowanie eią zestawu pożądanych cech przełożonego. Tak 

wiąc fachowość, jako pożądana cecha, wymieniona była przez i4,2% 

kobiet z wykształceniem nie wyższym niż podstawowe i 22,750 ro-

botnic z wykształceniem średnim zawodowym. W bardzo wyraźny spo-

sób różnice te zaznaczyły sią w odniesieniu do cechy, której tre-

ścią była wyrozumiałość, koleżeńskość bezpośredniego przełożone-

go. Winien on być przede wszystkim wyrozumiały i koleżeński dla 

oeób (w % ): .

z wykształcaniem nir wyższym niż podstawowe - 27,4,

“ “ " zasadnicze zawodowe - 14,7,

* * “ średnie zawodowe - 5,3, 

" " " średnie ogólno-

kształcąca - 4,6.

Wskazania na to, iż przełożony winien być przede wszystkim 

grzeczny i delikatny pochodziły tylko od kobiet o wykształceniu 

nie wyżezym niż zasadnicze zawodowe. 0 pomocy w załatwianiu 

różnych życiowych spraw mówiły tylko kobiety о wykształceniu 

nie wyżezym niż podstawowe. Możne by zetem powiedzieć, że ko-

biety o niskim poziomie wykształcenia, zorientowane były przede 

wszystkim na przełożonego nie tylko sprawiedliwego, ale i wy-

rozumiałego, grzecznego, taktownie odnoszącego się do pracow-

nic. Mówiąc inaczej, te kategorie robotnic w większym etopniu 

niż pozostała chciałaby być traktowane w precy po prostu w kon-

tekście płci z wszystkimi, zwyczajowo przypisanymi jej przywi-

lejami, e nie tylko w kontekście roli zawodowej, którą pełni.

Nie stwierdzono netomiest związku miądzy hierarchią pożąda-

nych cech przełożonego e wiekiem czy stażem pracy robotnic. Pew-

ne zbieżności zaznaczały eią natomiast w odniesieniu do rodzaju 

wykonywanych czynności.

Tak wiąc, licząc według częstości wskazań, sprawiedliwość ja-

ko pożądana cecha wymieniona była przede wszystkim przaz kobiety 

pracujące bezpośrednio przy maszynach, najrzadziej przez pracu-

jące w obsłudze produkcji. Z kolei ne fachowość najczęściej



wskazywały kobiety pełniące nadzór nad funkcjonowanie« aa-

szyn.

Różnice w charakterze wymienionych cech idealnego przełożone» 

go między mężczyznami i kobietami (Jak i w ramach tej drugiej 

kategorii) pozwalają stwierdzić, iż robot..ice w większym stop-

niu odczuwały potrzebą uwzględniania w miejscu pracy ich sytua-

cji rodzinnej i osobistej. Dednakże, co wynika z badań w prze-

myśle papierniczym i włókienniczym, postulat ten zgłaszany był 

nie tyle w odniesieniu do oceny wyników pracy zawodowej, co do wy-

magań wynikających z organizacji pracy.

2. Cechy idealneg o współpracownike

Znając wyobrażenia robotnic na temat najbardziej pożądanych 

cech bezpośredniego przełożonego warto zastanowić się. Jaki o- 

brąz idealnego współpracownika funkcjonuje w świadomości kobiet. 

Oskie cechy osobowe współpracownika są przez robotnice najbar-

dziej pożądane i czy występują w tym wzglądzie jakieś różnice w 

porównaniu z robotnikami - mężczyznami. Tabela 22 ilustruje roz-

kład odpowiedzi na pytanie o najbardziej pożądane cechy współ-

pracownika w przemyśle papierniczym. Zamieszczone zestawienie 

wskazuje na dość istotne różnice występujące między kobietami 1 

mężczyznami w opiniach na omawiany temat.

T a b e l a  22

Najbardziej pożądane cechy współpracownika 
w przemyśle papierniczym

(w %)

Cechy współpracownika

Płeć respondentów

К

N - 110

И

N - 228

1 2 3

Koleżeński - pomaga w pracy 61,5* 51,2 V

Zdyscyplinowany 62,6 45,0

Dobry fachowiec 25,6 50,8

Pomysłowy, aktywny 6,7 25,6



1 2 3

Oobry kolega po precy 13,3 10,7

Pokazuje jek usprawnić pracę 10,8 7,4

Wypełnia swoją normą 10,8 3,7

Ровада я zatargu z kierownikiem 4,6 4,5

Iftne cechy 0,5

* Wartości procentowe nie eumują eią do 100,0. 

Ź r ó d ł o :  Bedenie własne.

Zdecydowanie poned połowa kobiet uznełe, it powinna to być 

przede wszystkim oeobe zdyscyplinowane i koleżeńska (pomagające 

w precy). Mężczyźni natomiast wymieniali trzy podstawowe cechy: 

koleżeńskość, fachowość i zdyscyplinowanie. Werto tutaj zazna-

czyć, it za fachowością współpracownika opowiedziała się ponad 

połowa mężczyzn i tylko niewiele wiącej nit 1/4 kobiet. Fachowość 

Jeet wiąc cechą, którą kobiety u swych współpracowników cenią w 

mniejeżyn etopniu niż mężczyźni. Wyreźne różnica między męż-

czyznami i kobietami wystąpiła « odniesieniu do takich cech, 

Jek pomysłowość, inicjatywa, aktywność w pracy, które zajmowa-

ły przedostatnie miejsce (przed chęcią pomocy w zatargu z kie-

rownictwem) w hierarchii pożądanych cech wśród kobiet (6,7% wska-

zań) i czwarte wśród mężczyzn (25.6%). Kobiety, również w epo- 

eób wyreźny, wyżej ceniły sobie teką cechą, jak wypełnianie 

przewidzianeJ normy, ściśle wiążącą sią ze zdyscyplinowaniem.

Uwzględniając inne cechy społeczno-zawodowe robotnic, nale-

ży stwierdzić, iż w formułowaniu cech idealnego współpracownika 

niebagatelną rolą odgrywa rodzaj wykonywanych czynności. Tek np. 

zdyscyplinowanie najczęściej wymieniane było wśród kobiet pra-

cujących bez udziełu maszyn (obsługa - 69,8^ wskazań), najrza-

dziej wśród kobiet pełniących nedzór nad maszynami (41,ЗЙ). CJ*d- 

nocześnie fachowość wymieniana byłe najczęściej przez kobiety za-

trudnione w charakterze brygadzistek (.47,1%), najrzadziej przez 

pracujące bezpośrednio w produkcji (18,9%).

Staż pracy w zakładzie nie wpływał różnicująco na wybory 

cech idealnego współpracownika, w odróżnieniu od wieku. Csoby 

starsze opowiadały eią przede wszystkim ze zdyscyplinowaniem i



koleżeńskością, młodszo ze fachowością i "byciem dobrym kolegą po 

precy". Istnieje również etatystyczny związek (сьог ■ 0,25) mię-

dzy poziomem wykeztełcenie a częstością wskazań na poszczególne 

cechy dobrego współprecownika, zwłaszcza zaś na zdyecyplinowa- 

nie i fachowość., Tak wiąc na zdyscyplinowanie wskazały .kobiety 

(w £)* ,

z wykształceniem nie wyższym niż podstawowe - 62,6,

“ ” zasadnicze zewodowe - 48,0, 

“ średnie zewodowe « 45,5,

* średnie ogólno»

kształcące „ 27 3.

Można by zatem powiedzieć, iż im niższy poziom wykeztełcenie, 

ty<n wiącej ceniły kobiety u swych współprecowników poczucie zdy-

scyplinowania w pracy. Odmienna sytuacja miała miejece w przy-

padku takiej cechy, jak fachowość. Wskazywały na nią kobiety (w %y. 

z wykształceniem nie wyższym niż podstawowe - 15,8,

" " zasadnicze zawodowe - 30,1,

" średnie zawodowe - 31,2, 

“ średnie ogólno-

kształcące - 50,0, 

Z zestawienia wynika, iż kobiety o najniższym poziomie wy-

kształcenia niezbyt cenią fachowość swoich współpracowników. Mię-

dzy osobami z wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim za-

wodowym nie występują różnice w opiniach na ten temat. Cechę tę 

z kolei bardzo wysoko cenią kobiety poeiadające wykeztełcenie 

średnie ogólnoksztełcące. Ne pomysłowość, aktywność najczęściej 

wskazywały osoby z wykształceniem średnim zawodowym, na kole- 

żeńekość - z zasadniczym zawodowym; "dobry kolega po pracy" 

był wysoko ceniony przez kobiety legitymujące eię wykształceniem 

średnim ogólnokształcącym.

Aczkolwiek nie stwierdzono statyetycznego związku miądzy 

wskazaniami na cechy bezpośredniego zwierzchnika 1 współpracow-

nika, to jednak występowały dość wyraźnie zaznaczające eią ten-

dencje. Tak np. kobiety, które wymieniały sprawiedliwość Jako 

najważniejszą cechę przełożonego, aż w 57,ЗЙ wskazywały na to, iż 

dobry kolega w pracy powinien być przede wszystkim osobą zdyscyp-

linowaną. Kobiety uznające fachowość za ważną cechę przełożone- 

, ч 40,бл wskazywały również na nią w odniesieniu do współ-



R o z d z i a ł  X 

CHARAKTER POSTULATÓW PRACOWNICZYCH

1 . prowadzenie

Mierą realizacji roli współgospodarze w zakładzie pracy jeet 

nie tylko udział w instytucjach samorządowych oraz przyjęty styl 

kierowania« uwzględniający w wiąkszym lub mniejszym stopniu o- 

pinie i dążenia robotników na konkretnym stanowisku pracy. Gest 

nią również zainteresowanie sprawami dotyczącymi zekłedu, stopień 

poinformowanie o problemach innych robotników oraz wyobrażenia na 

tenet roli eemych robotników w rozwiązywaniu różnorodnych spraw, 

bezpośrednio lub pośrednio ich dotyczących.

Z bardzo wielu badań prowadzonych w ramach nauk społecznych, 

a tekże z potocznej obserwacji wynika, iż w minionym dziesię-

cioleciu w polekin przemyśle pojawiło sią wiele problemów doty-

czących pracy i życia robotników a wymagających rozwiązania za-

równo przez władze najwyższe. Jak i zakładowe. Niektóre z tych 

problenów (dotyczące np. fizycznych warunków pracy) wysuwane by-

ły w epoeób wyraźny również w okresach poprzednich.

Dobry« przykładem mogą być tutaj wnioski robotnicza zgłaszane 

przed 30 grudnie 1971 r. do Ministerstwa Przemysłu Lekkiego. 

Wniosków z dziedziny bhp było ok. 4 tysięcy, zatrudnienia i 

płeć - 2,5 tye., organizacji pracy - ponad Z tys,, socjalno- 

-bytowej - 1.8 tye., budowy i modernizacji przedsiębiorstw oraz 

budownictwa nieezkaniowego - 500, inwestycji socjalnych - 400

Relacjonowane badania na temat robotniczych rewindyk 

przez włókniarki i robotnice przemysłu papierniczego z koń I r  

siedemdziesiątych dostarczają również interesujących d-.r.y

46
I. D r y 1 1, Kierunki zmian » sytuacji .pv

wodowej włókniarzy [wj] Włókniarza и prccesie 
K u l p i ń e k a ,  Warszawa 1975, a. 204-20>.



Orientacją w problemach nurtujących (w roku 1978), robotni* 

üze, zakładowe środowisko pracy, znajomość spraw wymagających 

rozwiązania w odniesieniu do całej branży i w ogóle do środo-

wiska robotniczego w Polsce czynimy przedmiotem niniejszego o- 

nówienia. Chciałybyśmy jednocześnie wyjść poza-ogólną , konstata-

cję, dotyczącą zainteresowania robotnic sprawami ich Życia i 

pracy. Niemniej istotnym zagadnieniem Jeet opis proponowanych 

rozwiązań, które winny być zastosowane w celu realizacji wysu-

wanych przez robotników poetulatów. Uzupełnieniem,stanowiącym jed-

nocześnie wskaźnik poczucia podmiotowości robotnic w procesie 

pracy, będzie opis roli Jaką mogą, czy powinni odgrywać robotnicy w 

rozwiązywaniu spraw bezpośrednio ich dotyczących. Analiza prze-

prowadzona zostanie w odniesieniu do trzech perspektyw, w zwią-

zku z którymi robotnice opisywały i interpretowały zestaw proble-

mów wymagających rozwiązania: zakładowej, branżowej i ogólno-

społecznej. Wykorzystano w tej cząści badania narządzie, jakim 

była “Ankieta robotnicza* przygotowana przez 0. Kulpińeką i M. 

Jarosińską.

2. Sprawy zakładowe wymagające rozwiązania

Orientacja robotnic w problemach nurtujących ich nacierzyste 

środowisko pracy była dość dokładna. Dednocześnie zwraca uwagą 

wielość spraw, które robotnice uznawały za konieczna do rozwią-

zania. Robotnice odczuwały przede wszystkim konieczność zmiany 

stawek płacowych i norm pracy, otrzymywania wiąkszej liczby mie-

szkań, poprawy stosunków międzyludzkich, rozumianej a, in. ja-

ko bardziej sprawiedliwe traktowanie robotników przez kierowni-

ctwo zakładu (np. wyrozumiałość.), poprawy fizycznych warunków 

pracy (etanu technicznego maszyn i urządzeń, warunków bhp), po-

prawy organizacji pracy (zwłaszcza zaopatrzenia w surowce 1 na-

rzędzia) oraz lepszych warunków socjalnych. Warto zwrócić uwa-

gę na to, iź poprawa stosunków międzyludzkich była w odczuciu 

robotnic sprawą ważniejszą niż organizacja pracy czy fizyczne wa-

runki pracy.

Przy takim rejestrze i gradacji spraw robotniczych do załat-

wienia, prawie 1/4 ogółu robotników (23,6%) nie widziała (w 1978 r.)



żadnych realnych możliwości zmiany istniejącej eytuecji (przy 

czyn opinie takie wygłaszały prawie dwukrotnie częściej kobie-

ty niż nążczyżni - odpowiednio 18,7% wskazań dla mężczyzn 

30,9% dla kobiet). Czyli, mówiąc inaczej, co 3 robotnica prze-

mysłu papierniczego była przekonana, że w żaden epoeób nie mo*- 

na zmienić sytuacji pracy i życia robotników. Aczkolwiek r.ie 

Stwierdzono związku etatystycznego między płcią a postrzeganiem 

spraw wymagających rozwiązania, to Jednak występowały tutaj dod^ 

znaczne różnice niądzy kobietami e mężczyznami w częstości 

wskazań. Tak np. mążczyzni częściej niż kobiety wskazywali nn 

konieczność budowanie większej liczby mieszkań (odpowiednio 19,0% 

i 1 1 ,8%), podnoszenia zarobków (bądź grup zaszeregowania płaco-

wego - 41,5% i 36,8%). Kobiety z kolei częściej wskazywały m  

konieczność poprewy stosunków międzyludzkie (odpowiednio 14,7% 

wskazań wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn), zaopatrzenia w 

surowce (odpowiednio 12,5% i 11,3%). W odniesieniu do innych wy-

mienionych spraw, np. poprawy fizycznych warunków pracy, proble- 

mów socjalno-bytowych, różnice w częstości wskazań były nie-

istotne ze etatystycznego punktu widzenia. Oednocześnie Jednak 

wśród osób, które stwierdzały, ze nie ma w ich zakładzie istotnych 

spraw wynagających rozwiązania, dominowały przede wszystkim ko-

biety.

Wiek robotnic, wpływał wyraźnie różnicująco na głoszone opi-

nie w takich sprawach, Jak? mieszkania, zarobki, stosunki mię-

dzyludzkie, sprawy 3ocJalno-bytowe. Sprawę mieszkania wymienia-

ła prawie 1/5 robotnic (19,4%) najmłodszych-(urodzonych w I960 r.

i później) i tylko 9,4% robotnic najstarszych (urodzonych w 1929 

r, i wcześniej). Różnice te, jolę należy przypuszczać, wynikają 

z faktu, iż młode osoby częściej są bezpośrednio zainteresowane 

w otrzymaniu mieszkania, w związku z tym wielokrotnie podnoszą t^ 

sprawę. Poczucie stabilizacji życiowej skłania natomiast z pew-

nością najstarsze pracownice do stwierdzeń, iz w ich zakładzie 

nie ma żadnych istotnych spraw wymagających rozwiązania» ogółe<-: 

brzmiało tak eź 6,3% wskazań wśród tej kategorii wieku.

Podobnie jak w sprawie mieszkań, kształtowały się różnica 

wskazaniach na konieczność poprawy warunków socjalno-byt 

(1 1 ,8% wśród osób najmłodszych, 6,3% wśród najstarszych), 

rssujący Jest natomiast fakt, iż wśród osób na ja f.: 

bie badawczej (urodzonych w 1929 r. i wcześniej wys



wyższe częetoóci wskazań na sprawą zarobków i norm (46,93») or«* 

na stosunki międzyludzkie (18,6%). ■ Te dwie sprany najrzadziej 

wymieniane były przez robotnice najmłodsze (odpowiednioi 32,2% i

1 1 ,8% wskazań).

Inne zmienne społeczno-zawodowe i demograficzne nie różnicu-

ją postrzegania i formułowania listy spraw zakładowych wymagają-

cych rozwiązania.

Na temat spraw uznanych za najważniejsze do załatwienie w 

zakładzie 72,3% robotników rozmawiało z kolegami z precy (w tym 

79,8% mężczyzn i 63,1% kobiet), a 59,0% z rodziną w domu (62,8% 

mężczyzn i 54,4% kobiet). Зак wynika z zestawu powyższych danych 

istotne problemy dotycząca życia i pracy robotników przenoszone 

są na grunt rodziny, stanowiąc przedmiot wspólnych rozważeń. Koi- 

biety o wiele rzadziej niż mężczyźni podejmowały ze swoimi wepół- 

pracownikami rozmowy na temat spraw wymagających rozwiązanie (ró-

żnica 16,7 punktów procentowych); różnice te zaznaczają sią 

również, ale w mniejszym stopniu, w odniesieniu do rozmów pro-

wadzonych w domu z członkami rodziny (różnica 8,4 punktów pro-

centowych). Należy podkreólić, iż robotnicy - w odróżnieniu od 

robotnic - w większym odsetku podejmują dyskusje w gronie 

współpracowników na temat epraw wymagających rozwiązanie. Przy 

tym współpracownicy częściej niż rodzinę etenowią podetewową 

grupę odniesienia, w której się takie dyskusje prowadzi. Oest to 

potwierdzeniem tezy, zgodnie z którą kobiety przejawieją sil-

niejszą tendencję do "przenoszenie” spraw rodzinnych na teren 

miejsca pracy, a spraw zakładowych na płaezczyzną życie rodzin-

nego. Tym samym stwarzają one warunki do wprowadzenia swoich 

dzieci w problemy położenia społecznego robotników w Polece.

Kobiety pytane, czy na zebraniach zakładowych mówi eią o tym, 

czego potrzebują pracownicy, o wiele rzadziej niż mążczyźni 

wskazywały na taką sytuacją (odpowiednio 48,7% kobiet i 72,7% 

mężczyzn); częściej niż mężczyźni mówiły, iż po proetu nie ma-

ją zbytniej orientacji, ponieważ nie zawsze uczęszczają ne ze- - 

brania. W tym momencie w sposób wyraźny ujawnia sią o wiele 

mniejsza aktywność kobiet i ich zeinteresowanie tym, jakie dzie-

lenia o charakterze jednostkowym czy grupowym są podejmowane w 

celu rozwiązywania najważniejszych epraw pracowniczych.



3« Rola robotnic w rozwiązywaniu spraw zakładowych

A

Mniejsze zainteresowanie robotnic sprawami ogólnozakładowymi 

powoduje, lź kobiety również w mniejszym stopniu zorientowane 

eą w charakterze działań, jakie podejmują robotnicy w zakładzie 

pracy, aby przyspieszyć lub w ogóle rozwiązać sprawy najbar-

dziej dla nich Istotne (zob. tab. 23).

T a b e l e  23

Działania, które podejmują robotnicy 
w celu załatwianie spraw pracowniczych 

w przemyśla papierniczym
(w %)

Wyszczególnienie odpowiedzi

Płeć respondentów

M К
e N - 228 N - 110

N1bi”ie bo nic nie ®°90 zro-
29,8 27,3

Chodzą do dyrekcji, zgłaszają wnio-
ski ne zebraniach 45,2 44,6

Nie wiem, trudno powiedzieć 7,2 14,3

Sterają eią dobrze, lepiej pracować 4,3 5.0

Wykonują niektóre prece w czynie spo-
łecznym

1.9 2.2

Ź r ó d ł o :  Badania włeene.

Z tab. 23 wynika, iż różnice miądzy kobietami a mężczyzna-

mi zaznaczają sią przede wezystkim w braku wiedzy kobiet и o- 

mawianej kwestii (prawie dwukrotnie wiąksza częstość wskazań typu 

nis wiem - 14,Sś). Generalnie Jednak robotnicy starają eią, 

głównie na zebraniach zakładowych bądź bezpośrednio w dyrekcji, 

przyspieszeć tok rozwiązywania spraw.

Wskezenia na dobrą pracą lub pracą o charakterze społecznym 

(bez zapłaty), odnosiły sią głównie do sprew związanych z chę-

cią uzyskiwania wyższych zarobków bądź też z reelizacją progr* iu 

budownictwa mieszkaniowego, np. mieszkania budowane z funduszy



zakładowych. Tyra niemniej ponad 1/4 robotnic (27,38») twierdził*, 

iż robotnicy nic nie robią w związku z realizacją podnoszonych 

eprew, ponieważ i tak nic nie nogą zrobić, nie neją po pro«* 

tu możliwości podjęcia odpowiednich decyzji. W związku z tyn, 

jek to podkreślało wiele kobiet, "robotnicy chodzą i narzekają", 

nie podejmując żadnych prób nacieku na administracją przemysłową 

poprzez instytucje i organizacje wyrażające intereey robotnicze 

(związki zawodowe, samorząd robotniczy, organizacje partyjne 

itp.).

Należy przypuszczać, iż brak w wypowiedziach robotnic zna-

czących wskazań na instytucjonalne formy wyrażenia ewoich po-

trzeb wiąże sią ze zbyt zachowawczymi tendencjemi tychże Instytu-

cji w minionym okresie - uwaga ta odnoei sią głównie do związ-

ków zawodowych, które winny przecież reprezentować intereey ewo- 

ich członków.

4. Sprawy istotne dla wszyetkich robotników 

zatrudnionych w branży

Dostrzeganie problemów i spraw wymagających rozwiązanie Jeet 

z pewnością о wiele trudniejsze, gdy dotyczą one cełej branży, e 

nie macierzystego zakładu pracy. W związku z tyn, roznewiając z 

robotnikami pracującymi w przemyśle papierniczym, prosiłyśmy o 

wymienienie tylko jednej, najistotniejszej sprawy, która ich 

zdaniem winna być załatwiona.

Zestaw spraw wymienianych zarówno przez robotnice, Jek i ro-' 

botników wskazuje (zob. tab. 24), iż nie wiążą eią one tek bez-

pośrednio, Jak w przypadku macierzystego zakładu pracy, z sytu-

acją rodzinną pracowników. Na przykład wskazania ne przydziela-

nie robotnikom większej liczby mieszkań były bardzo niskie i wy-

nosiły wśród kobiet - 2,6%, a wśród mężczyzn - 7,4%.

Różnice bardzo wyraźnie występowały również w odpowiedziach, z 

których wynikał tak brak zainteresowań, jak i wyobrażeń ne te-

mat tego, czego najbardziej potrzebują robotnicy w cełej bran-

ży. Uwaga ta odnoei eią przede wezystkin do kobiet, które po-

nad dwukrotnie częściej niż mężczyźni twierdziły, iż trudno by-

łoby im taką najważniejszą sprewę wymienić (36,4% odpowiedzi 

wśród kobiet i 15,7% wśród mężczyzn). Tak więc, co trzecie ro-



botnica nie aogł* określić Jakie eą wspólne, istotne, .»yaagają- 

o* rozwiązań sprawy dla wezystkich robotników branży, w której 

pracują.

Tak jak należało oczekiwać, biorąc pod uwagą pozioa zarobków 

oeiąganych w przeayéle paplarnlczya, robotnice wóród spraw wyma- 

gających rozwiązanie wymieniały przede wezystkia zarobki (prawie 

połowa wekazart wśród kobiet); enelogiczna eytuecje dotyczyło 

rozkładu odpowiedzi wśród mężczyzn, którzy Jednak Jeezcze cząś-

ciej podnosili oprawą zarobków,

' T e b e 1 e 24

Najweżnlejeze oprawa do załatwienie die robot-
ników brenZy przeaysłu papierniczego

Rodzaj ерrewy

Płeć re- 
epondentów

N • 338

M K*

Nie wiem, trudno powiedzieć 15,7 36,4

Zarobki (w tya etowki, premie) 61,1 48,2

Fizyczne warunki pracy 5,8 11,8

Organlzecje precy 6,2 6,1

Renga branży 6,6 2.1

Sytuacja socjalno-bytowe 4,9 3,1

1 Nie aa takiej sprewy 0.4 2.1

* wielkości procentowe nie euaują sią do 
100,0 ze względu ne fakt, ii nieliczni reepon- ̂ -- I --- ------ -----
denci zdecydowanie opowiedali eię ze 
eprewani jednocześnie*

Ź r ó d ł o :  Badania własne.

dwiema

Robotnice poruszały nie tylko sprawę.zmiany stawek zaszerego-

wanie, ele również większego ich zróżnicowania, czy też lepiej 

opracowanego 1 jednocześnie rozbudowanego systeeu bodźców este- 

rlolnego zainteresowanie (preaie, nagrody). Warto zaznaczyć, iz 

od sierpnia roku I960 do sierpnie 1981 r. w przeayśle tya wpro-



wadzono dwie generalne zmiany eyetemu wynagradzania robotników, 

które w znacznym etopniu przyczyniły eią do realizacji postu-

latów robotniczych. Poza zarobkami nie wskazywano na zbyt wiele 

spraw, które zdaniem robotnic można by było uznać za najważniej-

sze do rozwiązania. Wymieniono konieczność poprewy fizycznych 

warunków precy (zwłaszcza etanu bhp), które w tyn przenyśle ze 

wzglądu na specyfiką produkcji decydują w znacznym etopniu nie 

tylko o zdrowiu, ele czasem i życiu pracowników. Sprawą tą pod-

nosiły o wiele cząściej kobiety niż mężczyźni.

Deko sprawę do rozwiązanie wymieniano również konieczność 

poprawy organizacji pracy, zwłaszcza w odniesieniu do zwięk-

szenie ilości i jakości doeterczenego surowce (który wpływa w 

sposób pośredni na kształtowanie eią płeć) oraz, co eią z tyn 

wiąże, jakości produkcji (brak różnic w częstości wskazań mię-

dzy kobietami i mężczyznami). Niektóre robotnice (aczkolwiek o 

wiele rzadziej niż mężczyźni) wskazywały na tak ogólną sprawą, 

jak podniesienie rangi branży, w której pracują - głównie przez 

przeprowadzenie modernizacji przedsiębiorstw i wprowadzenie kar-

ty papiernika (z wieloma przywilejami w niej zawartymi). Wśród 

spraw wskazywanych jako najważn . jaze, na oetatnin niejecu (li-

cząc średnią liczbę wskazań dla kobiet i mężczyzn łącznie) zna-

lazły eią postulaty dotyczące poprawy warunków socjalno-bytowych

- rozbudowy urządzeń higieniczno-sanitarnych, bufetów i stołówek, 

zmian zasad ustalania zasiłków rodzinnych.

Na konieczność poprawy sfery socjalnej w zakładzie wskazywa-

ły przede wszystkim respondentki z zakładu, który w porównaniu 

z innymi zakładami branży posiadał dobrą i dużą stołówką oraz ki- 

lk^ bufetów, nieźle zaopatrzonych w artykuły spożywcze.

Dochodzimy w tym miejscu do istotnego zagadnienia, a mia-

nowicie do analizy wyobrażeń robotnic (i robotników w celach po-

równawczych ; ne temat tego. Jakie instytucjé i na Jakim szczeblu 

«inny rozwiązywać podnoszone sprawy. Rozkład odpowiedzi obrazuje 

tab. 25).

Robotnice uważały, iż sprawy przaz nie podnoszone winny być 

rozwiązywane przede wszystkim przez samą administracją przedsią- 

b: >rsma - zarówno dyrekcję, kierowników działów, oddziałów, 

•t:k i ce::?cśrednich przełożonych. Mężczyźni prawie dwukrotnie 

rzadziej Ctylko 31.1% wskazań) uznawali, iż sprawy podnoszone

 ̂r -, т'зэ rozwiązywać dyrekcje zakładów: Jest to tym bar“



Podaloty, która winny rozwiązywać najważniejsze sprawy 
robotników branży papierniczej

(w %)

Nazwa instytucji

Płeć respondentów 

N ■ 338

К M

Dyrekcja zakładów 58,7 31.1

Zjednoczenie 2 1.1 24,4

Mlnleteretwo 7,7 25,0

Władze pańetwowe 4,8 14,4

Robotnicy 6,7 0,6

Partia 1 związki zawodowe 1.0 *.5

W  • °*4*

Z r ó d ł ot Badania własna.

dziej interesująca, że eążczyźni rzadziej niż kobiety poruszali 

sprawą stawek płacowych, które z pewnością nie mogły być roz-

wiązane przez dyrekcją. Powracając do opinii robotnic należy 

stwierdzić, że ie wyższy poziom hiererchii organizacyjnej, tym 

aniejeza liczba wskazań na poszczególne instytucje (tak np. na 

■inistarstwo wskazało tylko 7,7% kobiet). W znikomym również 

stopniu wskazywano na organa państwowa (rząd, sejm) jako na in-

stytucje, które winny rozwiązywać ww. problemy. Zastanawia fekt, 

iż robotnice prawie nie dostrzegały roli organizacji partyjnej i 

związków zawodowych w podejmowaniu działań na rzecz poprawy 

sytuacji pracy i życia robotników.Brak dc trzegania (tylko 1 .0%) 

Jakiegokolwiek bezpośredniego związku między włeeną sytuacjj 

pracowniczą a funkcjonowaniem związków zawodowych - ówczesnego 

zawodowego reprezentanta robotników - Jeet tym bardziej zasta-

nawiający, iż w pakiecie podnoszonych spraw znajdowały sir ягге- 

cież sprawy fizycznych i organizacyjnych warunków pracy sret 

cjalno-bytowe.

Znikoma tylko cząść robotnic nie doetrzeg гл.



zУch Możliwości wpływu samych robotników tek jako pojedynczych 

Jednostek, Jek i eeaorządu robotniczego (6,7% wskazań) ne ros«

, Kiązywanie istotnych dla nich spraw. Istnieje wzglądne jednomyś-

lność kobiet i mężczyzn jedynie w odniesieniu do zjednoczenie, 

rtetomiaet mążczyżni o wiele cząściej niż kobiety w rozwiązywe- 

Uu spraw uznanych przez nich ze nejważniejeze widzieli rolą ei- 

nisteretwe, władz państwowych. Można by zatea powiedzieć, iż ko-

biety w większym stopniu niż mążczyżni oczekują, że przedsię-

biorstwo przemysłowe rozwiązywać będzie sprewy pracownicze. Tek 

wyraźne preferencja zakładu pracy wynikać noże nie tylko z prze-

konania o jego dużych aożliwościech (również decyzyjnych ), ale 

również z braku rozeznania w podziale koapetencji związanych z 

funkcjonowaniem gospodarki narodowej.

Aczkolwiek nie aożna było ustalić etatystycznej zależnoś-

ci między wskazaniaai na konkretne instytucja i organizacje е 

stażem precy zawodowej, tya nieaniej rozkład cząstości wskazań 

dostarcza również interesujących inforaacji. Tak np. kobiety o 

stażu pracy zawodowej nie dłuższym niż 8 lat aż » 66,7% wska- 

zywały na administracją zakładową., jako tą instytucją, która 

winna rozwiązywać przedstawiane sprawy. Robotnice o eteżu do 8 

1st nie aówiły w ogóle o robotnikach i samorządzie robotniczym. 

Z kolei robotnice o najdłuższym stażu pracy (powyżej 23 let) w 

znacznie mniejszya stopniu przywiązywały znaczenie do roli i po-

winności zakładu pracy, jako głównego podaiotu rozwiązywanie spraw 

pracowniczych (tylko 33,8% wskazań). Robotnice te najczęściej 

wskazywały na władze państwowe (16,3%), szczególnie zaś ne po-

słów, którzy ich zdaniem winni podnosić istotne sprewy robotni-

cze w sejmie.

Drugą, obok płci, zmienną wyraźnie różnicującą rozkład od-

powiedzi w poruszanym zagadnieniu, etanowi wykształcenie (Cj<or*

- 0,4 - zob. tab. 26).

Z rozkładu odpowiedzi w tab. 26 widać wyraźnie, iż liczba 

wskazań na dyrekcje zakładów jako podaioty, które seее winny 

załatwiać sprawy podnoszone przez robotników, aaleje w miarę 

wzrostu wykształcenia, wyraźną granicą jest wykształcenie za-

sadnicze zawodowe. Z kolei osoby z wykształceniea średnim ogól-

nym, w najwyższym stopniu za główny podmiot w rozwiązywaniu 

spraw pracowniczych uważają zjednoczenia (33,Эй wekazań wobec 

17,0% wśród osób z wykształceniea nie wyższym niż podstawowe).



Podmioty, które winny rozwiązywać najważniejsze sprawy 
robotników branży papierniczej 
(według wykształcenia - w Si)

Pozion i charakter wykształcenia

Nazwa Instytucji
podstawowe 
(nieukoń- 
czone i u- 
kończone)

zasadnicze 
zawodowe 
(nieukoń-
czone i u- 
kończone)

średnie 
zawodowe 
(nieukoń- 
czone i u- 
kończone )

średnie 
ogólno-
kształcące 
(nieukoń- 
czone i u- 
kończone)

Dyrekcje zakładów 53.5 40,7 20,3 20,0

Zjednoczenie 17,0 32,0 22,0 33,3.

Ministerstwo 9,3 16,1 40,7 26,7

Władze państwowe 13,2 4,9 15,3 0,7

Robotnicy 2,3 3,7 - 13,3

Partia 1 związki 
zawodowe 4,7 2.5 1.7 W

Ź r ó d ł o :  Badania własne.

Ministerstwo i instytucje pańatwowe preferowane są we wskaza- 

niach przsda wszystkie robotników z wykształcenie« średnim zawo-

dowy« (odpowiednio 40,7% oraz 15,3%).

Warto w ty« «lejscu podkreślić, że stosunkowo wysoki odsetek 

wskazań na organa władzy państwowej pochodził również od oeób z 

wykształcenie« nie wyższy« niż podstawowe (13,2%). Osoby te naj-

cząściej, w porównaniu z innymi kategoriami wykształcenia, pod-

nosiły rolą partii i związków zawodowych. Znaczącą rolą eemorzą- 

du i samych robotników w rozwiązywaniu epraw pracowniczych wi-

dzieli w najwyższym stopniu robotnicy z wykształcenie® średni« 

ogólnya (13,3% wskazań).

Generalnie aożna by powiedzieć, iż instytucjonalny poziom 

■ożliwych do rozwiązania epraw, uznanych przez robotników za 

najważniejsze w całej branży badanego przeaysłu, ocenieny był 

różnie w zależności od wykształcenia robotników. Dla robotni-

ków q najniższy« pozioaie wykształcenia instytucją rozwiązującą, 

takie probleay było przede wszystkim samo przedsiębiorstwo, p r a 



cownicy z wykształcenie« zasadniczya wskazywali głównie na przede 

eiąbioretwo i zjednoczenie, ci o wykształceniu średnia zawodo-

wym - głównie ainiateretwo i w równya prawie etopniu zjednocze-

nie i przedsiębiorątwo, órednia ogólnya - zjednoczenie i ai-

nieteretwo przy znaczącya udziela przedaiąbloratw i aeaych robot-

ników bądź ich raprezantecji.
•+ *

5. Sprawy istotne dla wazyatkich robotników w Polecę

Na wetąpia należy zaznaczyć, iż tak jek w przypadku pytali o 

sprawy istotna w aacierzystya zakładzie precy arez w cełej bran-

ży, tak 1 tutaj pytania alało charakter otwarty (nie było ekatego- 

ryzowana w postaci kafeterii). Robotnicy wyaleniajfc sprawy i- 

stotna dla robotników w cełej Poleca, wskazyweli nie tylko na 

różnice w ekell ich wyatąpowanie (w zakładzie precy l w ogóle), 

ale również m wielu przypedkech na Ich nieco inny eherekter (zob. 

tab. 27).
V f

T a b e l a  27

Najważniejsza sprawę do załetwlenle die robotników 
w cełej Polace w przeayéle papierniczy«

(" %)
rry........  ■ ... . .....

Rodzaj aprawy

Płeć respondentów 

N - 338

M К

Nie wiea, trudno powiedzieć 11 ,6 16,4

Zarobki 35,1 28,9

Sytuacja rynkowe 29,8 33,9

Mieszkania 22,3 15,9

Fizyczna warunki pracy 7,0 3,1

Poprawa warunków życia 5,4 6,7

Organizacja pracy 2.8 5,0

Większy stopień egalitaryzmu społecz-
nego . 5,8 3,6

Czas wolny 2,5 3,6

/
Z r 6 d ł ot Badania własna.



Tek Jak i poprzednio, na pierwszym miejscu (biorąc pod uwagą 

częstość wskazań) kobiety wymieniały kwestie podniesienia płac 

(28,756), w tym stawki zaszeregowania, ujednolicenie stawek pła-

cowych dla tych samych kategorii zawodowych, ale pracujących w 

różnych branżach, W ogólnej liczbie, udział wskazań na spra- 

wy płacowe był niższy niż w przypadku sytuacji w samej branży 

papierniczej (48,2%), Mążczyżni również i w tym przypadku częś-

ciej niż kobiety podnosili tą sprawą (35,1%), Jest to Jednak 

wskaźnik prawie dwukrotnie mniejszy niż w przypadku spraw naj-

ważniejszych dla robotników w branży.

Druga grupa problemów, uznana przez kobiety za najważniejsze 

dla wszystkich robotników, a nie podnoszona poprzednio, i otyczy- 

ła sytuacji rynkowej w Polsce. Na sprawy te zwracała uwagę co 3 

kobieta i prawie co 3 mężczyzna (29,8% wskazań wśród tej katego-

rii). Robotnicy mówili nie tylko w sposób ogólny o poprawie za-

opatrzenia w artykuły spożywcze, zwłaszcza mięsne (sprawa podno-

szona głównie przez osoby zatrudnione w małym ośrodku przemysło- 

wym), ale również o obniżeniu cen niektórych podstawowwych arty-

kułów żywnościowych.

Trzecie zasadnicza sprawa dotyczyła poprawy sytuacji mieszka-

niowej robotników (14,915 wśród kobiet i 22, 5 j wśród mężczyzn).

Mówiąc o sprawach zarobków, robotnice częeto podkreślały, iż 

chodzi o takie zarobki, które by mogły zepewnić godziwą egzys-

tencją, zaś w odniesieniu do spraw mieszkaniowych mówiono głów-

nie o mieszkaniach dla młodych małżeństw. Wydaje się, iż wypo-

wiedzi odnoszące sią do grupy 3 najważniejszych spraw (zarobki, 

zaopatrzenie i mieszkania) stanowią dobrą ich egzemplifikację. 

Stwierdzano a. in., że taką sprawą jest: "podwyższenie zarobków, 

aby można było utrzymać rodzinę", "aby zarobki dobre były i da-

nie młodym małżeństwom chociaż jednego własnego pokoju“, "poprawa 

zaopatrzenie, wysokie są ceny produktów i nie zawsze wystarcza 

młodemu małżeństwu z dziećmi”, "rozwiązać sprawę żywności, aby 

nie było tej tragedii”, “zaopatrzenie - chociaż ja tego nie 

odczuwam bo żona pracuje w sklepie”.

Te trzy grupy spraw, aczkolwiek najczęściej podnoszone za-

równo przez robotników. Jak i robotnice, nie wyczerpywały cołej 

ich liety. Kobiety wskazywały również no poprawę warunków życia 

.w wielu Jego wymiarach), organizację pracy w zakładzie, ła- 

szcza stwarzającą warunki lepszego łączenia pracy zowodor.aj '\-



ciem rodzinny«, sprawy czeeu wolnego (wlącej dni wolnych od pra-

cy, łatwiejszy doetąp do wczeeów, rozbudowa inetytucji »pędze-

nie czeeu wolnego, wiąkez» liczb» zebow, festynów, wycieczek), 

zwiększenie stopnie eg»lit»ryz«u społecznego i fizycznych warun-

ków precy (zwłaszcza bhp).

2 kolei «ężczyźfii cząściaj wskazywali na sprewy dotycząca 

4 fizycznych warunków precy oraz egalltaryzau społecznego. Blit- 

ezego wyjeónlenia wymaga eprawa, którą określono jako problaay 

egalltaryzau społecznego. Chodzi tutaj o Jego dość fragaantary- 

czne ujęcie, wyrażające eią w odczuwaniu pewnego dystanau społe-

cznego między robotnikami a pracownikami umysłowymi. Tak aiąc 

robotnicy (częściej mążczyżni niż kobiety) twierdzili, it sprewą 

do załatwienia Jest zalane stosunku pracowników uaysłowych do ro-

botników (“aby zaczęli nas traktoweć Jeko równych eoble" \ zanleJ- , 

szenle różnic nlędzy tyai dwieme kategoriaai (w doatąpie do róż-

nych dóbr, w warunkach pracy, wypoczynku), »1» równiet wyrów-

nanie warunków socjalno-bytowych wszystkich robotników. Nożne by-

ło równie* spotkać wypowiedzi, zgodnie z którymi winno »lą w 

Polsce w większym etopniu stosować akceptowane zaeady równości 

społecznej. Niektóre robotnice, aczkolwiek nieliczne, twierdzi-

ły, iż taką najważniejszą sprawą Jeet “zrównanie zerobków wszy-

stkich robotników; Jeśli aa być u naa ustrój aocjalistyczny to 

powinna panować równość ludzi“.

Kobiety wskazywały niekiedy na konieczność obniżeni» wieku 

emerytalnego, wprowadzenie zasady bezpłatnego otrzyaywanla le-

karstw, podniesienia rangi związków zawodowych, zapewnienie wszy» 

stki« miejsc pracy. Zastanawiające Jest, iż w odniesieniu do 

spraw dotyczących wszystkich robotników w Polsce otrzyeeno mniej-

szą liczbą wskazań typu “nie wiem, trudno powiedzieć" nit w 

przypadku spraw typowych die badanej branży. Być aoże, aówiąc o 

sprawach wszystkich robotników, respondenci w znaczny« etopniu 

mówili w ogóle o problemach życia Polaków, nie tylko robotników 

(mieszkania, zaopatrzenie). W niewielkim tylko odeetku robotni-

ce mówiły, iż w ogóle nie ma żadnej sprawy wymagającej rozwiąż 

zenie {2,1% wskazań wśród kobiet i 1,7% wśród nążczyzn), mówiono 

rrp.i “Ja nie widzą, aby były jakieś problemy, nie Jest tak ile, 

abyśmy ausieli narzekać". Należy przypuszczać, iż ci robotnicy 

reprezentują bardzo niską skalą wynagań dotyczącą precy i tycie.

Oednocześnie jednak stwierdzono, stosując metody etatyetycz-



ne (współczynnik kontyngencji Cj,or). 1* ietnieje wyt-r'îa zaleź- 

ność (Cfcor ■ 0»6 ) miądzy rodzejem niektórych eprew uznanych za 

weZne do zełetwlenle w macierzystym zakładzie e sprawami waż-

nymi die wezyetkich robotników w Polece.

Stwierdzono występowanie ketegorii robotnic nie dostrzegają-

cych Żadnych ietotnych epraw robotniczych do zełetwlenia zarów-

no w zakładzie. Jak 1 w ekall ogólnopolskiej. Z kolei wérôd 

robotnic poruszających sprawę mieszkań, aż 40,4% wskazywało na 

nią w odniesieniu do perepektywy ogólnopolskiej. Podobnie wy-

glądał układ odpowiedzi dotyczących eprew zarobków* warunków i 

organizacji pracy. Można by zetem mówić o swego rodzaju pro-

jekcji niektórych właenych, zakładowych oczekiwań na grunt o- 

czekiwań związanych ze eprawaal wszystkich robotników.

Xetotnya Problemen. Jęki eią pojawia w związku z doetrze- 

genlea takich, a nie Innych epraw, jest ocena charakteru trud-

ności, które opóźniają bądź unleaoźllwiają ich rozwiązanie. A» 

naliza aaterlału badawczego doetarcza informacji, iż robotnice 

operują szeroką ekel« przyczyn, które według nich stanowią prze-

szkodą w rozwiązywaniu spraw robotniczych w Polsce (ogółem wy-

mieniono 21 bardzo różnorodnych trudności). Podzielono Je na 

dwie zasadnicze grupy: trudności związane z funkcjonowaniem in-

stytucji państwowych oraz gospodarczych.

Na początku neleżełoby zaznaczyć, iż kobiety w bardzo wyso-

kim odaetku (38,4% wskazań, u mężczyzn 24,8%) stwierdzały, iż 

nie wiedzą, nie mają zdania na temat tego, na czym polegają 

trudności w rozwiązywaniu wymienionych spraw (zob. tab. 28). Zde-

cydowana większość odpowiedzi koncentrowała eią wokół spraw zwią-

zanych z funkcjonowaniem gospodarki, przy czym nie zaobserwowa-

no znaczących różnic etatystycznych w rozkładzie odpowiedzi mię-

dzy kobietemi i mężczyznami. Biorąc pod uwagą trudności tkwiące 

w sferze ekonomicznej, ograniczające możliwość załatwienia spraw 

robotniczych uznanych za najważniejsze, robotnice wymieniały 

przede wezystkim trudną sytuecją ekonomiczną kraju, w tym brak 

odpowiednich funduezy na podwyżką płac, złą organizację pracy w 

zakładach prowadzącą do niskiej wydajności, złe zasady gospoda-

rowania dyrekcji i wyższych instytucji gospodarczych (np. zbyt 

duże liczba eksperymentów gospodarczych), złe funkcjonowanie ad-

ministracji państwowej, zbyt duże nakłady inwestycyjne i pro-

dukcje eksportowa, niewykonywanie planów produkcyjnych, zjewiska



Charakter trudności 
ograniczający załatwianie spraw robotniczych 

w przemyśle papierniczym >
(wfc)

Płeć respondentów 

N « 338

И К

69,4 73,9

29,3 28,2

4.1 4,0

24,8 38,4

Charakter trudności

Trudności związane z funkcjonowaniem
gospodarki

Trudności związane z funkcjonowaniem 
administracji partetwowej

Inne trudności ;..F

Nie wiem, trudno powiedzieć

Ź r 6 d ł 01 Badania właene.

protekcjonizmu na szczeblu ministerialnym, niski wzrost pro« 

dukcji. Jek wynika z powyższego wyliczenia listą trudności na-

tury gospodarczej, wymieniona w 1978 r. przez robotnice i ro-

botników jeet stosunkowo długa 1 dość różnorodna. Tytułem egzem- 

plifikacji przytoczyć można następujące wypowiedzi: ‘długi za-

ciągnięte na inwestycje są duże (Huta Katowice) a trzeba ja spła-

cać", "nie wykonuje sią planów w zakładach", ‘nie mamy zbyt 

sprawnej organizacji w zakładach, gdyby to było lepsze, to le-

piej ̂ by sią pracowało, lepiej zarabiało i lepiej żyło“,"zbyt du-

żo artykułów eksportuje sią za granicą“, ‘brak pieniądzy, złe 

funkcjonowanie administracji, za dużo mają ci przy korycie”.

Dość szczególne miejsce w sferze trudności o charakterze e- 

konomicznyra stanowią kłopoty związane z realizacją potrzeb mie-

szkaniowych robotników. Robotnice mówiły nie tylko o tych, zwią-

zanych z brakiem materiałów i surowców w przemyśle budownictwa 

mieszkaniowego, ale i o problemie złej organizacji pracy, ujem-

nych, kumulujących się konsekwencjach niskiego tempa w budowni-

ctwie w latach poprzednich, niekorzystnej (w tym wzglądzie) 

strukturze demograficznej (duża .liczba młodych małżeństw), a na-

wet fakcie odpływu ludności wiejskiej do miasta ("bo wszyscy u- 

ciekają do »lasta i nie można nastarczyć z budowaniem").

Druga grupa trudności była związana - mówiąc ogólnie - z



funkcjonowanie* administracji państwowej. Mimo że tego typu 

trudności wymieniano o wiała rzadziej, to jednak bardzo wyraź-

na była surowość ocen pod adreeea władz państwowych. Wskazywano 

przede wszystkie na to, iż występuje: wyraźny brak troski ze 

•trony władz rządowych o sprawy robotnicze, w ogóle złe eą zasa-

dy sprawowanie władzy, brak jest możliwości i chąci częstszego 

ingerowania w politykę rolną, aa miejsce nieliczenie sią ze zda- 

nlea i dążeniami robotników, niesprawiedliwe są proporcje w po-

dziale dochodu narodowego - robotnice określały to w sposób 

bardzo lapidarny - iż eą tacy co "nie pracują а . га robie ją*’. 

Typowe odpowiedzi w odniesieniu do tej grupy trudności to: "rząd 

źle rządzi", "nie na trudności, tylko nie ma się tym kto zająć", 

"to zależy od tych co siedzą na górze, rządzą i pilnują, szary 

robotnik Jest zawsze na końcu", "Jak nasz rząd i partie kieruje, 

tak żyjemy", "nasz kraj prowadzi złą politykę, rolnictwo nasze 

upada, ci co rządzą powinni sią tym zająć", "rząd nie chce nic 

Zrobić w tym kierunku".

Wśród trzeciej grupy trudności, które określono mianem "in-

ne* wskazywano przede wszystkim na związki zawodowo, których złą 

pracą często określano w kategoriach niemocy bądź też traktowa-

no Je Jako przedłużenie administracji przemysłowej. Oedna z ro-

botnic mówiła w ten sposób: "trudności te powinna załatwić rada 

zakładowa, ale wynikają one z tego, że rada zakładowa popiera 

dyrektora, a nie robotników". Mówiono również o braku siły ro-

boczej na rynku pracy, niskich kwalifikacjach pracowników, złej 

pracy niektórych robotników. Ciekawym Jest również fakt, że w 

wypowiedziach robotnic pojawiały się opinie, iż trudności zwią-

zane z załatwianiem żywotnych spraw robotników w Polsce tkwią 

także w odpływie ludności wiejskiej do miasta i obniżanej przez 

to produkcji rolnej: "zbyt mało ludzi pracuje na wsi, w PGR, du-

żo młodych ucieka zo wsi do miasta", "bo nie chce się ludziom 

robić w polu, uciekają do miasta". Tego typu odpowiedzi psda}/ 

tylko przy wskazaniach na złe zaopatrzenie rynku w artykuły spo-

żywcza. Trudno w tym miejscu podejmować próbę oceny odnosząc.? ' 

sią do trafności wskazywanych trudności; posiadana wiedza о -h 

temat przeplata się z potoczną obserwacją, określonymi t ' ty-

pami czy też domniemaniami. Tym niemniej większość wek, • n 

trudności posiadało swój obiektywny wymiar, potwierdź n, 

lata później, w 1980 r.



Dwie podstawowe role ■ rodzinne i pracownicza » wypełnia-

ją Zycie kobiet« niezależnie od ich przynależności klasowej.

W życiu robotnic ciążka praca, wykonywana niekiedy w nie-

sprzyjających, uciążliwych warunkach, na dwie, a czasami na 

trzy zmiany, także w nocy i dodane do tego niskie zarobki, po-

wodują, że rola pracownicza ogranicza eią w zaeadzio do wypeł-

niania obowiązków narzuconych organizacją i dyscypliną pracy.

Rola pracownicza jeet Jedną z ról Jakie pełnią robotnice w 

socjalistycznym, państwowym przedsiębiorstwie, mianowicie - eą 

robotnicami najemnymi. Oako kobiety preferują pracą raczej łat-

wą, co nie oznacze. że lekką. Praca w przemyśle celulozowo- 

-pepierniczym i włókienniczym Jest ciążka. Robotnice oczekują 

wobec tego od swoich zwierzchników zrozumienia i przychylnpści 

dla swojej sytuacji i problemów, tolerancyjnego spojrzenia na 

absencją, a niekiedy na obniżoną jakość i ilość produkcji.

Zointeresowanie kobiet - robotnic sprawami zakładu pracy 

koncentruje eię wokół zarobków i organizacji pracy, która umoż-

liwia podniesienie pensji, niekoniecznie przy równoczesnym wzro-

ście wydajności w rezultacie własnego wysiłku, włeenej pomysło-

wości. Role współgospodarza zakładu w zasadzie nie Jeet przez 

kobiety realizowana, choć deklarują one chąć uczestniczenia w 

podejmowaniu decyzji. Brak wpływu na decyzje podejmowane w za-

kładzie pracy warunkowany był nie tylko faktycznym statusem or-

ganów samorządowych w przedsiębiorstwach w końcu lat siedemdzie-

siątych. Istotny wpływ wywiera tutaj i dzisiaj niska eemoocene 

własnej roli pracowniczej i umiejętności merytorycznych, :zeabeor- , 

bowanie rolami pozazawodowymi.Dość tradycyjnie postrzegają kobie-

ty również zasadność "wyręczenia", w ich mniemaniu, administra-

cji przemysłowej w pełnieniu funkcji decyzyjnych. Nie bez zna-

czenia Jest wyraźnie werbalizowane poczucie deprywacji ponoszonej 

przez kobiety w trakcie wykonywanie pracy fizycznej. Kobiety o-



powiadające eią za koniecznością rozszerzanie etopnia podmiotowo« 

ścl robotników w procesie pracy widzą przede wszystkim koniecz-

ność rozwijania demokratycznego etylu kierowania, na plen dalszy 

odsuwają Instytucjonalną płaszczyzną gwarantującą im ową podmio-

towość.

Mimo trudnych warunków w zakładzie, robotnice były w zna-

komitej większości zadowolone z pracy, w każdym razie nie po-

rzucały jej (nawet w eytuacji, gdy w sali produkcyjnej śmier-

działy Jakieś ulatniające eią substancje). Szczególnie zadowolo-

na były osoby, które uzyskały awans płacowy, gdy ich zarobki 

były wyższe od średnich w zakładzie lub w całym przemyśle. Zado-

wolona z pracy były także robotnice, których Jedynym źródłem do-

chodu lub utrzymania były pieniądze zarobiona w zakładzie (np. 

kobiety samotne).

Zadowolenie z pracy łączy sią ściśle z akceptacją swej po-

zycji społeczno-zawodowej, miejsca w strukturze klasowej społe-

czeństwo. I Jakkolwiek połowa robotnic uważała, że robotnikiem 

zostaje sią z wyboru, to Jednak znaczne część sądziła, że Jest 

to rezultat sytuacji, w której ludzie nie mieli warunków inte- 

lektuelnych i materialnych, aby się uczyć, więc m u s i e l i  

z o s t a ć  r o b o t n i k a m i .  Kobiety określały robot-

nika, Jako człowieka ciężkiej fizycznej pracy, bez wykształce-

nia. Obowiązkiem robotnika Jest wypełnianie zadań produkcyjnych, 

ponieważ zadania organizatorskie i decyzyjne należą do obowiąz-

ków administracji i kadry technicznej.

Część robotnic, realizując rolę współgospodarza, ogranicza-

ła się do zgłaszania uwag na naradach, zebraniach lub do przy-

należności do organizacji społecznych, zawodowych i politycznych. 

W roku 1978 robotnice nie wyrażały niezadowolenia z faktu nie 

uczestniczenia w zarządzaniu zakładem. Część z nich nie robiła 

tego, bo nie chciała, nawet jeżeli mogłyby przy tym wyrażać swe 

opinie.

Na podstawie zebranych materiałów można wnioskować, że го™ 

botnice nie angażowały w pracy pełni sił fizycznych, nie koncen-

trowały uwagi na problemach zakładu, stanowiły tym samym bin' 

masę.pracowniczą. Najważniejsze sprawy, interesujące robotnico, 

to płace, zaopatrzenie rynku, taka organizacja pracy, 

ło możliwa łączenie zadań produkcyjnych z obowiązkami dc o. .

Druga rola kobiet - rodzinna - realizowana by?а ,



botnice - podobnie jek przez kobiety należące do Innych kete>» 

gorii zawodowych i warstw społecznych - ne kilku płaszczyznach.

wprawdzie w naszych badaniach nie podjąłyśny problemu budżetu 

czasu, ele z dużej liczby opublikowanych prac wiedono, że czas 

poświęcony domowi przez kobiety pracujące jest krótszy niż przez 

te, które nie pracują, a mino to zajęcia donowe kobiet pracują-

cych były tek absorbujące, że nie miały one czesu ne inne za-

jęcie, szczególnie na odpoczynek. Rola rodzinna realizowana by-

ła wobec dzieci. Wychowsnie dzieci - polegające na działaniach 

opiekuńczych - "wmontowane“ było częściowo w gospodarstwo do-

mowe, a częściowo z niego wyodrębnione. Wychowania polegało na 

rozmowach z dziećmi o ich problemach szkolnych, pilnowaniu ich 

nauki, kontaktach ze szkołą, organizowaniu czasu pozaszkolnego. 

Odbywało się też w sposób spontaniczny, gdy dzieci były uczestni-

kami rozmów rodziców lub innych osób dorosłych. Dzieci poza tyn 

obserwowały zachowania i postawy rodziców wobec pracy oraz in-

nych problemów społecznych.

Rola rodzinna w odniesieniu do współmałżonków. Jak wynika z 

innych naszych badań, nie stanowiła specjalnej troski kobiet, 

chyba że zaistniały sytuacje krytyczne w pożyciu między nałżonJta- 

ni. .W realizacji roli rodzinnej upatrujemy wiele ważnych elemen-

tów dla kształtowanie postaw klasowych następnych pokoleń. Decy-

duje o tym nie tylko wiedza o pracy i związanych z nią proble-

mach, ale także patriotyzm, akceptacja socjalizmu, kształtowa-

nie światopoglądu itd.

Robotnice wiele uwagi poświęcały swoim dzieciom. Były die 

nich wyrozumiałe i często bardziej łagodne niż byli dla nich ich 

rodzice. Stosunki z dziećmi były partnerskie, rodzice liczyli 

się ze zdaniem dzieci. Starali się zapewnić potomkom dobre dzie-

ciństwo, zaspokoić ich potrzeby materialne i emocjonalne, chcie-

li aby dzieci miały lepsze i łatwiejszo życie także w przyszło-

ści, po opuszczeniu domów rodzinnych. Robotnice były przekona-

na, że lepiej żyje się ludziom wyksztełconym i dlatego ich Ży-

czeniom było, aby dzieci uzyskały wykształcenie wyższe aniżeli 

one same posiadają, wybierały dla dzieci zawody nierobotnicze. 

Wykształcenie było wartością uznaną i pożądaną w tym środowisku.

Robotnice twoje zadania klasowe realizują na dwóch płaszczyz-

nach, Przede wszystkim są członkami klasy robotniczej przez u- 

dzibi: w proce9ie produkcji, miejsce w społecznej organizacji.



pracy i z drugiej strony, poprzez udział (Jakie skromny) w po-

działa bogactwa narodowego. Codzienny kontakt ze społecznym śro- 

dowiaklae zakładu, z Jago probleeani produkcyjnymi i polityczny-

mi na wpływ na kaztałtowania ich własnych postaw i opinii. Mło-

do kobiety, podejmując precą w fabryce, steją się częścią ko-

lektywu, przyjmują obowiązki, ele i uzyskują prawa pracownicze, 

socjalna i polityczna. Czy kobiety realizują role klasy panują-

cej? Bezpośrednio nie. Znacznie cząściaj rola ta realizują męż-

czyźni. Mężczyźni aktywnie walczą o swe prawe, o należne im mie-

jsca.

Wszystkie powojenne kryzysy i historia klasy robotniczej 

, wskazują, że jeżeli kobiety uczestniczą w walce swej kiesy, to 

ograniczają sią do walki na płaszczyźnie ekonomicznej. Walkę tę 

podejmują-lub włączają sią w nią w sytuacji zdeterminowania, pod 

naciekiem moralnym albo politycznym. Najbardziej spektakularny 

udział kobiet w walce ekonomicznej miał miejsce Już po zebra-

niu materiałów do opracowania, w lecie 1981 r. w czasie tzw. 

manifestacji głodowych w Łodzi47.

“Manifestacje głodowe* nie były zorganizowane przez kobie-

ty. Stanowiły, one w nich tylko "masą wypełniającą“. Być może, że 

wiele uczestniczek pochodów, manifestacji zdawało sobie spra-

wę z kontekstu sytuacyjnego, wiedziały dobrze, że nie ma głodu, 

ale uczestniczyły w walce politycznej na płaszczyźnie ekonomicz-

nej. Nie tylko w roku 1981 kobiety były przedmiotem manipolacji. 

Manipulowano nimi wcześniej - także w partii, w związkach za-

wodowych, w samorządach pracowniczych. W “Solidarności" też wy-

znaczono kobietom role drugoplanowe. Nie były przewodniczącymi 

zarządów, regionów, nie uczestniczyły w komisji krajowej, choć 

np. w Łodzi stanowiły wysoki odsetek. Mężczyźni chętnie przy po-

mocy kobiet realizują cele polityczne, ale niezbyt chętnie dzie-

lą eię władzą i ewentualnymi sukcesami. Kobiety są dystansowane 

przez nich w realizacji przewodniej siły swojej klasy.

Robotnice swoją rolą klasową realizują przede wszystkim jeko 

kreatorki następnych pokoleń klasy, choć ich pozycja w tej dzie-

dzinie nie daje się jednoznacznie ocenić.

47
S. D z i ę c i e l s k  a-M a c h n i k o w e k a ,  С . M a- 

t u s z a k, 14 łódzkich mięsięcy (praca złożono dodruku - ma-

szynopis w posiadaniu autorów).



W założeniach badawczych przyjęłyśmy tezę, że kobiety nie 

stanowią aktywnej części klaey robotniczej, Ze przez ewój bez-

wład opóźniają jej rozwój. Hipotezą tą można jednak odnosić 

tylko do jednej płaszczyzny ich roli kłosowej - produkcji i 

działalności politycznej. W kształtowaniu świadomości społecznej 

i klasowej swych doleci odgrywają bowiee rolą pierwszoplanową 

Jest to podetewowe płaszczyzna ich aktywności.

Czy jednak wnoszą do świadomości swych dzieci wartości poetą- 

powe, czy przygotowują je do roli członków kiesy w systemie So-

cjalistycznym? Na podstawia zebranych materiałów nie możne dać 

jednoznacznej odpowiedzi. Należy jednak zwrócić uwagą, że jeże-

li robotnice nie realizują ideału, to nie tylko one eą ze te-

ki stan rzeczy odpowiedzialne. Kobiety w klasie robotniczej sta-

nowią ok. 40%, zetem siłą decydującą, przygotowującą dlaó role 

i tworzącą zręby codzienności, teraźniejszości i przyszłości są 

mążczyżni.

Podejmując bedenie ne temat roli kobiet w klasie robotniczej 

zamierzałyśmy kontynuować te badania, aby zebrać matorleł dający 

podstawę do weryflkecji wszystkich hipotez roboczych. Kiedy jed- 

nek w roku 1980 zaistniały nowe problemy badawcze, odłożyłyśmy 

nasze plany, podejmując bedanie nad strajkami, konfllkteai, kry-

zysem, które zaowocowały nowymi pracami. Problematyka kobiet ze-

szła na plan dalszy, nawet w opracowaniu zebranego aeteriełu, 1 

z tego powodu dopiero w drugiej połowie 1982 r. przygotowełyśay to 

opracowanie, ograniczając eią do zreferowanie i takiego przed- 

stewienia materiałów, aby etały eią podetawą dla delezych badań i 

mogły być wykorzystane w opracowaniu innych temetów.



The present etudy deals with the question of the role of wo-

men in the development of the working class, e role performed 

in the occupational field as well ae in the family.

The studied population consisted of women workers (employed 

in the textile and paper-making industries) with at least one 

child under 16 years of age. For comparative reasons the study 

comprised also men workers.

The main thesis subjected to verification refereed to the low 

occupational activity and high family activity which renders wo-

men a relatively inactive though not quite passive segment of the 

working class.

In particular the study concentrated on such problems as: o~ 

pinion and aspirations of women workers towards their own child- 

~ren (with speciel regard to education and future occupa-

tion), the appraisal of the position and the role of the wo-

man in the family and in the working milieu, attitudes towards 

ideology, the factory and the Job, a projection of the ideal 

features of superiors and co-workers, the appraisal of the wo-

rkers living conditions in Poland, the type and character of po-

stulates referring to work.

- Women workers constitute over 1/3 of the working class but 

as wives and mothers they influence the cless as a whole. In the 

process of socialization women pass their ideological (including 

world-view), political and occupational attitudes on to their 

children and thereby fulfill an important class-creating role. 

The content of these attitudes presented by women workers in the 

course of a sociological study in therefore not insignificant.

Women differ from men in their attitude towards work in the 

econumic, technical end ideological sense. The contemporary .r.an

- a husband, a father - follows a model of an aut-of-house wor-

ker. For the woman there is a model of e combined occupation! 

and family role.



It may be inferred from the collected material that women 

workers concentrate on their work less than men. They are interea- 

ted mainly in: salaries, consumer gooda supplies and in auch an 

organization of work which anablez them to combine the job with 

housework. *

The other role of women - fulfilled in the family - ia 

realized on several levels including their relation to the epouee 

and children to whom women devote much attention. The clasa- 

creating role of women workers is realized mainly through their 

participation in the process of production, the social organiza-

tion of work and the division of social wealth. Generally, their 

class role is fulfilled through the creation of future genera-

tions of the class. This, however, can hardly be estimated.

\


