
KLASA ROBOTNICZA WROCŁAWIA — WCZORAJ I DZISIAJ

Planowe i szeroko zakrojone badania nad dziejami klasy robotniczej 
w Polsce, a w Polsce Ludowej szczególnie, zapoczątkowane zostały 
stosunkowo niedawno. Ich podjęcie w szerszym zakresie wypływało ze 
zrozumienia oczywistej dzisiaj dla nas prawdy — łatwo zresztą czytel
nej w dziełach Marksa, Engelsa i Lenina, a następnie ^zagubionej nie 
tylko przez naszą historiografię marksistowską — że jeżeli nie może 
być naukowej, obiektywnej historii narodu bez historii ruchu robotni
czego, to w równym stopniu nie może być naukowych i obiektywnych 
dziejów ruchu robotniczego bez dziejów samej klasy. W nich właśnie 
szukać należy klucza do zrozumienia dziejów zorganizowanego ruchu 
robotniczego, jego polityki i ideologii

Rozwojowi empirycznych badań nad dziejami klasy robotniczej 
towarzyszyła refleksja metodologiczna nad ich zakresem, problematyką, 
terminologią i metodami. Impulsem do dociekań metodologicznych na 
gruncie polskim stała się nader interesująca dyskusja teoretyczna nad 
problemami klasy robotniczej we współczesnych krajach kapitalistycz
nych, prowadzona na łamach czasopisma „Problemy Socjalizmu i Po
koju” w latach 1960—1962 1 2 Jej zakres wśród historyków i socjologów 
polskich jest stosunkowo szeroki, a problemy i kwestie wywołujące 
różnice zdań posiadają zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju badań 
empirycznych. Wśród najbardziej spornych zagadnień wymienić można 
np. samo pojęcie „klasy robotniczej”, kryteriów przynależności do niej 
itd., a więc sprawy jak najbardziej centralne, o dużym znaczeniu nie 
tylko teoretycznym, ale i praktyczno-politycznyrn. Wypada w całej roz
ciągłości zgodzić się z tezą, iż precyzja w odniesieniu do pojęcia „klasy

1 Z. K o r m a n o w a ,  Z zagadnień historii klasy robotniczej. Stan badań 
i historyczna ewolucja zakresu pojęcia: klasa robotnicza (Z pola w alk i 1964, n r  3, 
s. 56).

2 Je j w yniki zostały opublikow ane w  zbiorze: Przemiany w strukturze klasy 
robotniczej w krajach kapitalistycznych, W arszawa 1963



robotniczej” ważna jest np. „dla określenia środków oddziaływania na 
procesy integracyjne, na procesy przekształcania kategorii mieszanych, 
np. «chłopów-robotników»w robotników, jak też na procesy zacierania 
przedziałów społecznych między robotnikami a personelem inżynieryj
no-technicznym, między pracownikami spełniającymi funkcje kierow
nicze i nadzorcze”. Ważna jest ona również dla „opracowania teore
tycznych podstaw regulowania składu społecznego partii jako siły 
kierowniczej naszego społeczeństwa, instytucji samorządu robotniczego, 
szczególnie rad narodowych, kandydatów do szkół różnego typu, zwłasz
cza na wyższe uczelnie, itp.” 3

Reprezentowane są w naszej socjologii, ekonomii politycznej i hi
storiografii poglądy negujące klasowy podział naszego społeczeństwa. 
Tak np. B. Minc wyrażał pogląd, iż tradycyjny podział społeczeństwa 
na klasę robotniczą i chłopstwo zastąpić należy podziałem na klasę 
pracowników sektora państwowego i klasę pracowników sektora spo
łecznego 4. J. Wiatr sądzi, że społeczeństwo polskie dzieli się nie na 
klasy, lecz na warstwy — robotniczą, chłopską itd. 5 E. Lipiński opowia
dał się z kolei za koncepcją „robotnika łącznego”, a więc koncepcją 
klasy robotniczej pojmowanej jako zespół robotników fizycznych oraz 
inżynierów, technologów i techników6, nawiązującą do marksowskiej 
teorii „robotnika łącznego” 7.

Wymienione tu poglądy i koncepcje nie wytrzymują wszakże kon
frontacji z aktualnie istniejącym w naszym kraju układem stosunków 
społeczno-ekonomicznych i klasowych. Przeczą im istniejące wciąż po
ważne różnice — ekonomiczne, kulturalne, psychologiczne, obyczajowe 
itd. — między miastem i wsią, pracą fizyczną i umysłową, pracą wy
konawczą, podporządkowaną a kierowniczą. Przeczą im także masowe 
procesy klasotwórcze, zwłaszcza zwiększanie się szeregów klasy robot
niczej kosztem nieproletariackich warstw ludności miejskiej i wiejskiej 
i związane z tym procesy integracji kulturalnej i ideologicznej. Istnie
nie w naszym układzie społeczno-ekonomicznym grup pośrednich mię
dzy drobnymi właścicielami a pracownikami gospodarki uspołecznionej 
wydaje się przemawiać również przeciw koncepcjom nieklasowego po

3 S. W i d e r s z p i l ,  Tendencje zmian w składzie klasy robotniczej w uprze
mysłowionych społeczeństwach kapitalistycznych i w Polsce Ludowej (Studia 
Socjologiczne, 1964, n r  1, s. 49).

4 B. M i n c ,  O klasach i warstwach w socjalizmie (Polityka, 1961, n r 39); 
t e n ż e ,  Klasy, warstwy a demokracja społeczna (tam że, n r  46).

5 J. I. W i a t r ,  Uwarstwienie a tendencje egalitarne (K ultura i Społeczeństwo, 
1962, n r  2, s. 33—45).

6 E. L i p i ń s k i ,  Rewizje, W arszawa 1958, s. 136.
7 Por. K. M a r k s ,  Kapitał, t. I, W arszaw a 1951, s. 457—458.



działu społeczeństwa polskiego. W społeczeństwie tym „pojęcie »klasa 
robotnicza« ma jeszcze — i przez długie lata będzie miało — sens, 
stanowiąc odzwierciedlenie realnie istniejących, kształtujących się i roz
wijających zbiorów ludzi związanych z masową produkcją; ponadto 
pojęcie »klasa robotnicza« jest w naszych warunkach logicznie zwią
zane z pojęciem »chłopstwa« i »inteligencji«; oznacza to, że używane 
jest w przeciwieństwie do kategorii »chłopstwa« wobec nie przezwycię
żonych jeszcze różnic między miastem a wsią, różnic społeczno-ekono
micznych i kulturalno-bytowych między podstawową masą ludności 
miejskiej i wiejskiej, a także w przeciwieństwie do »inteligencji«, ozna
czającej różne kategorie ludzi zawodowo pełniących specyficzne funkcje 
wymagające wykwalifikowanej pracy umysłowej, przy czym między 
tymi kategoriami zachodzić mogą i zachodzą pewne sprzeczności intere
sów bieżących” 8.

Opowiedzenie się za tezą o istnieniu wewnątrz społeczeństwa pol
skiego podziałów klasowych nie przesądza jednakże sprawy ich granic, 
konkretnego przebiegu linii demarkacyjnych między poszczególnymi 
klasami. Pojęcie „klasy robotniczej”, jego zakres są wciąż otwarte 
i dyskusyjne. Wynika to w dużej mierze z przyjęcia przez poszczegól
nych badaczy różnych punktów widzenia i szczególnego akcentowania 
jednego z aspektów marksowsko-leninowskiej koncepcji klas społecz
nych, w tym również koncepcji klasy robotniczej. Jest rzeczą wiadomą, 
iż ani Marks, ani Lenin nie stworzyli całościowej i szczegółowej teorii 
klas społecznych. W wielu fragmentach swych prac Marks podkreślał 
ekonomiczne, własnościowe podstawy podziału klasowego, lecz zwracał 
także uwagę na czynniki psychologiczne w jego kształtowaniu. Stwo
rzył on również koncepcję „robotnika łącznego” oraz koncepcję „klasy 
w sobie” i „klasy dla siebie”. Lenin z kolei w swej znanej definicji 
klas społecznych akcentował momenty ekonomiczne, jak posiadanie 
lub nieposiadanie środków produkcji, miejsce w procesie produkcji 
(pełnienie funkcji techniczno-wykonawczych lub kierowniczych, orga
nizatorskich) i wreszcie formy udziału w pierwotnym i wtórnym po
dziale dochodu narodowego9. Wielowątkowy i wielopłaszczyznowy 
charakter marksowskiej i leninowskiej koncepcji klas społecznych 
stanowił punkt wyjścia do wielorakich interpretacji. Historycy i socjo
logowie np. kładą szczególny nacisk na elementy świadomości i pod
kreślają, że klasy są grupami połączonymi także szczególnego rodzaju 
więzią społeczną. Ekonomiści akcentują z kolei czynniki ekonomiczne, 
traktując klasy społeczne — a w interesującym nas wypadku klasę

8 W i d e r s  z p i l ,  op. cit., s. 50—51.
9 W. L e n i n ,  Dzieła, t. XXIX, W arszawa 1956, s. 415.



robotniczą — jako element przede wszystkim produkcji. Warto tu 
przypomnieć, iż takie właśnie znaczenie nadawano klasie robotniczej 
w badaniach prowadzonych w Polsce i Związku Radzieckim w okresie 
minionym.

W warszawskim ośrodku badań socjologicznych nad klasą robotniczą 
w  Polsce Ludowej przyjęto założenie, iż robotnikiem jest najemny 
pracownik fizyczny, nie posiadający narzędzi produkcji na swój pry
watny użytek, utrzymujący się z płacy roboczej, posiadający świado
mość swej pozycji i roli w społeczeństwie 10 11. Koncepcja ta — najpeł
niej sformułowana przez J. Szczepańskiego — zakłada expressis verbis, 
że „robotnik jako członek klasy robotniczej jest tworem pewnego pro
cesu rozwojowego, że nie każdy pracownik fizyczny pracujący w prze
myśle jest od razu robotnikiem”. Łączy się z tym pojmowanie klasy 
społecznej jako grupy wewnętrznie zintegrowanej, w mniejszym lub 
większym stopniu zorganizowanej, posiadającej „świadomość własnych 
interesów ekonomicznych i politycznych, wynikających z jej położenia 
w całości narodu”, pozostającej „w określonym stosunku do innych 
klas”, realizującej „swoje cele przez system instytucji i zrzeszeń” n . 
Zreferowane tu założenia metodologiczne nie przesądzają w sposób 
jednoznaczny zakresu pojęcia „klasa robotnicza” . Określenie „najemny 
pracownik fizyczny” można rozumieć i interpretować w sensie zawęża
jącym i równocześnie rozszerzającym. Zawężającym, ponieważ nie po
zwala na zaliczanie do klasy robotniczej najemnych pracowników 
umysłowych, techników, inżynierów i technologów, a rozszerzającym, 
gdyż pozwala zaliczać do niej w s z y s t k i c h  pracowników fizycz
nych, a więc produkcyjnych i nieprodukcyjnych, stałych i sezonowych.

Istnieje jednak również i odmienny pogląd na pojęcie „klasy ro
botniczej” i jej skład w aktualnych warunkach polskich. Jego przed
stawiciele wychodzą z założenia, iż pojęcie „robotnik” nie jest jedno
znaczne z pojęciem „pracownik fizyczny”. W okresie budownictwa 
socjalistycznego w skład klasy robotniczej wchodzą według nich pra
cownicy, którzy 1. pracują przy pomocy narzędzi i środków pracy nie 
stanowiącej ich prywatnej własności, lecz w przedsiębiorstwach będą
cych własnością ogólnonarodową, 2. pracują przede wszystkim w sferze 
produkcji materialnej, a także w sferze cyrkulacji bezpośrednio zwią
zanej z produkcją, 3. wykonują pracę podporządkowaną, 4. otrzymują

10 J. S z c z e p a ń s k i ,  Założenia i ogólna koncepcja planu badań nad roz
wojem klasy robotniczej w Polsce Ludowej (Studia nad rozw ojem  klasy robo tn i
czej, cz. I, Łódź—W arszawa 1961, s. 7).

11 Tamże, s. 7—8. Por.: t e n ż e ,  Założenia i zagadnienia badań nad klasą ro
botniczą (Studia Socjologiczne, 1964, n r 1, s. 16—18).



płacę roboczą jako główne źródło utrzymania. W sumie więc klasa 
robotnicza w warunkach polskich to „wielki zbiór ludzi, obejmujących 
pracowników nie posiadających na własność środków pracy, ale będą
cych ich współwłaścicielami, zatrudnionych w sferze produkcji i wy
miany, wykonywających pracę podporządkowaną w ramach systemu 
przedsiębiorstwa, dla których głównym źródłem dochodu jest płaca 
robocza. Dodatkową cechą niezbędną do opisowej charakterystyki klasy 
robotniczej i jej części składowych jest jej specyficzny tryb życia 
i swoista kultura . . .  oraz określony stopień świadomości społecznej . . .  
Klasa ta nie jest po prostu agregatem kategorii zawodowych, lecz 
jest zbiorowością, która ma swoją organizację, swoje instytucje (związki 
zawodowe, partia)” 12. W jej skład wchodzą — według tego poglądu — 
robotnicy produkcyjni w przemyśle i budownictwie, robotnicy rolni, 
pracownicy produkcyjni w transporcie i łączności nie pełniący funkcji 
kierowniczych, chociaż zgodnie z przepisami zaliczani często do kate
gorii pracowników umysłowych (maszyniści, operatorzy dźwigów itp.). 
W skład klasy robotniczej wchodzą także robotnicy grup nieproduk
cyjnych w przemyśle, budownictwie, transporcie, pracownicy fizyczni 
w gospodarce komunalnej itp., chociaż nie stanowią oni podstawowej 
jej części i pod względem sytuacji społecznej różnią się częściowo od 
robotników produkcyjnych 13.

Sporna jest wciąż przynależność klasowa np. pracowników najem
nych w rzemiośle, służby domowej, niższego personelu biurowego i han
dlowego, a więc grup społecznych szczególnie licznych w ośrodkach 
wielkomiejskich. Najwięcej jednak dyskusji i wątpliwości wywołuje 
kwestia przynależności klasowej inżynierów i techników zatrudnionych 
przede wszystkim w przemyśle, budownictwie i transporcie. Do kate
gorii tej zaliczyć trzeba nie tylko ludzi legitymujących się odpowied
nimi dyplomami i cenzusem, ale także „wczorajszych” robotników, 
w drodze awansu społecznego wysuniętych na stanowiska kierow
nicze — od brygadzistów, majstrów, techników, technologów począw
szy, a na dyrektorach skończywszy. W sprawie przynależności wymie
nionych tu grup ścierają się — jak już wspominaliśmy — dwa główne, 
wyraźnie zarysowane stanowiska. Cytowany już E. Lipiński stwierdzał 
np.: „W fabryce nie pracują robotnicy i inteligencja, tylko złożony 
robotnik. Robotnikiem w rozumieniu Marksa jest równie dobrze inży
nier, jak tokarz lub planista” 14 O „inteligencji technicznej jako części 
składowej klasy robotniczej” mówią także uchwały III Kongresu Inży

12 W i d e r s z p i l ,  op.  cit., s. 52.
13 Tam że, s. 51—58.
14 L i p i ń s k i ,  op. cit., s. 136.



nierów i Techników Polskich z 1957 r . 15 Przeciwnicy sformułowanego 
wyżej stanowiska podkreślają różnice kwalifikacji zawodowych robot
ników i personelu inżynieryjno-technicznego, wykonywanych funkcji, 
a także różnice kulturowe, wyrażające się np. w odmienności zaintere
sowań kulturalnych i intelektualnych, życia grupowego, form wypo
czynku itd. W zacieraniu różnic między robotnikami i personelem inży
nieryjno-technicznym dopatrują się oni „przeoczenia zadania podnosze
nia poziomu robotników, ich aktywności społecznej, co jest z kolei 
warunkiem likwidacji różnic między robotnikami a inteligencją tech
niczną. Jest to jednocześnie pomniejszanie roli społecznej podstawowej 
części klasy robotniczej” 16. Jednak i za koncepcją zaliczania do klasy 
robotniczej personelu inżynieryjno-technicznego przemawia szereg nie
bagatelnych argumentów. Wymienić tu można dla przykładu realizację 
wspólnych celów produkcyjnych, robotnicze pochodzenie poważnej części 
inżynierów i techników, podnoszenie się kwalifikacji zawodowych pod
stawowej części robotników wraz z postępami mechanizacji i automa
tyzacji produkcji, wspólny udział robotników i personelu inżynieryjno- 
-technicznego we wszelkiego rodzaju organizacjach i instytucjach dzia
łających w zakładach pracy, jak samorząd robotniczy, związki zawodowe, 
partie i organizacje polityczne itd. Rozstrzygnięcie sporu nie jest 
jednak w tej chwili ani proste, ani nawet możliwe. Generalnie rzecz 
biorąc, empirycznie da się stwierdzić istnienie tendencji do zacierania 
różnic między robotnikami i personelem inżynieryjno-technicznym, 
ale da się stwierdzić i istnienie samych różnic. Ich nasilenie jest nie
równomierne w poszczególnych częściach kraju, a nawet w różnych 
zakładach pracy jednej i tej samej miejscowości. Są one większe w za
kładach „starych”, mało nowoczesnych, a mniejsze w zakładach nowo 
powstałych, w wielkich kombinatach czy w zakładach nowoczesnych 
i zautomatyzowanych (jak np. wrocławskie Elwro czy Pafawag). Pod
stawę rozstrzygnięcia sporu mogą stanowić wyłącznie empiryczne bada
nia socjologiczne.

Próbę wyjścia z zarysowanych kłopotów badawczych stanowi pro
pozycja, zgodna — jak się wydaje — z duchem marksowsko-leninow- 
skiej koncepcji klas społecznych, wieloaspektowego analizowania pojęcia 
i zasięgu klasy robotniczej z punktu widzenia udziału i roli w pro
dukcji, więzi społecznej, stopnia świadomości klasowej i . wreszcie 
z punktu widzenia aktualnie istniejącego ustawodawstwa17. Zakres 
pojęcia klasy robotniczej w zależności od przyjęcia tego czy innego

15 Z. K o w a l e w s k i ,  Chemicy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, W rocław  
1962, s. 93.

16 W i d e r s z p i l ,  op. cit., s. 55.
17 Tamże. s. 57—58.



punktu widzenia byłby zawsze inny, a uwzględnienie wszystkich możli
wych mogłoby dać najlepsze, najbardziej odpowiadające rzeczywistości 
wyniki. Sądzić wypada, że wymieniona propozycja mogłaby rozwiązać 
szereg trudności, z którymi spotyka się historyk badający dzieje klasy 
robotniczej, skazany — w przeciwieństwie do socjologa — na źródła po
wstające bez jego udziału i nie zawsze jednoznaczne. Pozwoliłaby ona na 
możliwie precyzyjny przekład kategorii historycznych klasy robotniczej 
{tj. występujących w źródłach historycznych) na kategorie analityczne, 
przyjęte we współczesnej historiografii i socjologii marksistowskiej.

Jedną z charakterystycznych i wyróżniających cech marksowsko- 
-leninowskiej koncepcji klas społecznych jest zaakcentowanie ich dyna
micznego, konkretno-historycznego charakteru. Zmiany w narzędziach 
produkcji, sposobie produkcji i podziale dochodu narodowego — nawet 
w ramach tego samego systemu społeczno-ekonomicznego — prowadzą 
nieuchronnie do przeobrażeń składu i struktury klasy robotniczej, jej 
świadomości i roli w życiu narodu, stosunku do innych klas itp. Przej
ście od jednej formacji społeczno-ekonomicznej poważnie zwiększa za
sięg i charakter wskazanych wyżej przeobrażeń. Rewolucja polityczna 
w Polsce, intensywna industrializacja oraz rewolucja kulturalna zmieniają 
skład, strukturę, rolę i świadomość polskiej klasy robotniczej, stawiając 
przed nauką szereg niezmiernie ważnych problemów badawczych 18.

Stosunkowo najbardziej intensywne badania nad dziejami klasy 
robotniczej w Polsce Ludowej prowadzone są w ośrodku warszawskim, 
a częściowo i łódzkim. W przeciwieństwie do tego w ośrodku wrocław
skim znajdują się one dopiero w zalążku. Największymi osiągnięciami 
mogą się tu wylegitymować ekonomiści. W Wyższej Szkole Ekonomicz
nej powstało kilka studiów ekonomiczno-socjologicznych, poświęconych 
załogom wielkich wrocławskich zakładów pracy, jak Pafawag i Dolmel. 
Dotychczas zostały opublikowane jedynie ich fragm enty19. W tym 
samym środowisku prowadzone są nadal badania nad pochodzeniem 
i rozwojem zawodowym robotników wrocławskich fabryk metalurgicz
nych oraz nad wpływem rodzaju przemysłu i techniki produkcji (na 
przykładzie Elwro) na skład społeczno-zawodowy załogi, aspiracje, za

18 Por. S z c z e p a ń s k i ,  Założenia i zagadnienia..., s. 9—15.
19 Z. 6  z a p a j t  i s, Załoga Państwowej Fabryki Wagonów we Wrocławiu 

(Studia nad rozwojem klasy robotniczej, Cz. II, Łódź—W arszawa 1962, s. 5—87); 
Sz. B r o n s z t e j n ,  R. D a s z k i e w i c z ,  Stabilizacja załóg robotniczych we wro
cławskich przedsiębiorstwach przemysłowych (Rocznik W rocławski, 1959—1960, 
s. 234—267). P race naw iązują do obszernego studium  I. T u r  n a u, Studia nad 
strukturą ludnościową polskiego Wrocławia, Poznań I960, w sposób dotychczas 
najbardzie j pełny przedstaw iającego in te resu jące  tu  nas problem y (zwłaszcza 
ss. 214—239).



interesowania i postawy robotników20. Prowadzone były także badania 
ankietowe i środowiskowe we Wrocławskiej Fabryce Sztucznego Jed
wabiu 21. Prowadzi się również aktualnie badania nad faktycznym 
udziałem robotników we władzach państwowych, partyjnych i związ
kowych 22. Z problematyką tą korespondują badania nad udziałem 
m. in. robotników zakładów przemysłowych w życiu p a rtii23. Na tym 
prawdopodobnie wyczerpałaby się problematyka badań nad klasą ro
botniczą w ośrodku wrocławskim. W sumie więc aktualny dorobek 
naukowy w interesującej nas dziedzinie jest więcej niż skromny. Z tego 
też względu artykuł niniejszy nie jest i nawet nie może być wstępną 
próbą syntetycznego ujęcia dziejów wrocławskiej klasy robotniczej 
w minionym dwudziestoleciu. Należy go traktować jako pierwszą pró
bę sformułowania pewnych ogólniejszych refleksji, podbudowywanych, 
a często tylko egzemplifikowanych, ograniczonym jeszcze materiałem 
źródłowym, głównie statystycznym24. W centrum opisu, gdyż tak na
leżałoby określić charakter artykułu, znajdują się takie kwestie, jak 
skład, pochodzenie terytorialne i społeczne klasy robotniczej Wrocła
wia, jej wykształcenie ogólne i przygotowanie zawodowe, położenie 
materialne oraz rola w życiu społeczności miejskiej.

*  *

*

Dzieje klasy robotniczej w przedwojennym Wrocławiu są szczegól
nym przypadkiem jej kształtowania się, rozwoju i zaniku w wielkim 
mieście handlowo-przemysłowym, położonym aż do momentu zmiany 
przynależności państwowej na marginesie obcego w zasadzie organizmu 
gospodarczego, oderwanym od swych naturalnych rynków zbytu i za
opatrzenia surowcowego. Konsekwencją takiego stanu rzeczy był per
manentny i strukturalny niedorozwój jego gospodarki, spychający 
miasto daleko poza pozostałe wielkie ośrodki miejskie w Prusach i Rze

20 a.o., Sprawozdanie z dyskusji na konferencji poświęconej socjologii klasy 
robotniczej (S tudia Socjologiczne, 1964, n r  1, s. 74, 77, 82—83).

21 P lonem  tych  badań  (pod kierow nictw em  d ra  B. Garygi) jest bogaty m a
te ria ł w  postaci ank iet, kw estionariuszy, w yw iadów  i zapisów obserw acji.

22 a.o., op. cit., s. 77.
23 A. S t a s i u k ,  Czynni i bierni członkowie Partii w zakładzie przemysło

wym  (S tudia Socjologiczno-Polityczne, t. XVI, W arszaw a 1964, s. 77—94).
24 M ateria ł ten , sk ładający  się głównie z tab e l ilu stru jących  ilość, pochodzenie 

te ry to ria ln e  i społeczne, w ykształcenie k lasy  robotniczej, s tru k tu rę  płac, w arunki 
m ateria lne , udział we w ładzach m iejskich  itd . został opracow any na zlecenie 
W rocławskiego Tow arzystw a M iłośników H istorii (z przeznaczeniem  do p ro jek to 
w anego w ydaw nictw a źródłowego Robotnik wrocławski wczoraj i dzisiaj) przez 
zespół pracow ników  Wyższej Szkoły Ekonom icznej we W rocławiu. We w szystkich 
w ypadkach korzystan ia z tych m ateria łów  zrezygnow aliśm y z odsyłaczy.



szy. Na dzieje klasy robotniczej wywarła także przemożny wpływ 
szczególna rola polityczna Wrocławia, polegająca na spełnianiu przezeń 
ważnych zadań narodowo-politycznych na całym obszarze „niemieckie
go wschodu”. W okresie międzywojennym Wrocław był „miastem gra
nicznym” o szczególnej atmosferze, charakterystycznej tylko dla niego 
i nie znanej w Berlinie, Dreźnie czy Kolonii. Tu usadowiły się główne 
ośrodki propagandy antypolskiej — Uniwersytet, Ostinstitut itd. Te 
dwa podstawowe fakty — niedorozwój gospodarczy miasta w ramach 
gospodarki pruskiej oraz jego rola w systemie polityki germanizacyj- 
nej i rewizjonistycznej — w sposób przemożny, a często wręcz decy
dujący, określiły dzieje klasy robotniczej, jej skład, strukturę, sytuację 
materialną, świadomość klasową i oblicze ideowe. Nie jest zadaniem 
tego artykułu ich odtwarzanie, chociaż wcześniej czy później musi być 
ono dokonane przez historyków polskich. Siłą rzeczy ograniczymy się 
więc do wskazania — a raczej przypomnienia *— podstawowych z na
szego punktu widzenia i charakterystycznych faktów.

Wbrew pozorom, wywołanym istnieniem wielkich zakładów Linke- 
-Hofmann-Werke (zatrudniających okresowo około 6 tys. robotników), 
wielkomiejski Wrocław był w zasadzie ośrodkiem drobnego i wręcz 
karłowatego przemysłu. W kilkusettysięcznym mieście istniało zaledwie 
kilka wielkich i większych zakładów przemysłowych. Tylko jeden jedy
ny koncern miał tu swą siedzibę i większość swych zakładów produk
cyjnych (w sąsiednim Dreźnie było ich 8, w Lipsku — 7)25. Ton 
gospodarce miejskiej nadawało 25 tys. (w 1939 r.) karłowatych fabry
czek i warsztatów rzemieślniczych26. Przemysł wrocławski i gospo
darka miejska w ogóle przeżywały permanentny kryzys, dusiły się, 
nie mając dostępu na rynki polskie (zwłaszcza w okresie wojny celnej) 
i nie mogąc wytrzymać konkurencji z przemysłem centralnych i za
chodnich Niemiec. Systematycznie kurczyła się produkcja największych 
zakładów przemysłowych. Tak np. przy produkcji lokomotyw, które 
w poważnej mierze szły na eksport, zatrudniano w Linke-Hofmann- 
-Werke w 1913 r. 2438 robotników, w 1923 r. — 4337, w 1924 r. — 
2173, w 1925 r. — 1554, w 1926 r. — tylko 1023 w czerwcu i 235 
w grudniu 27. Warto przypomnieć, że dotyczy to okresu dobrej koniunk

25 Breslau nach dem Kriege, herausgegeben vom M agistrat der H aup ts tad t 
B reslau  nach am tlichen s ta tistischen  U nterlagen, W roclaw  1930, s. 5.

26 A rchiw um  Państw ow e we W rocławiu, (dalej sk ró t: A P W rocław) zespół 
M agistrat m iasta  W rocławia, n r  796, n adbu rm istrz  W rocław ia do p rezyden ta re -  
jencji w rocław skiej 16 I  1941.

27 D eutsches Z en tra larch iv-M erseburg , Rep. 77, Tit. 856, O, n r  31, Bd. 2, k. 242, 
Z ur Inform ation  über die Lage der M etallarbeiter und des Lokom otivbaues in  
Breslau.



tury gospodarczej w Niemczech, modernizacji przemysłu, wzrostu za
trudnienia itd. Wymienione tu czynniki określające sytuację gospo
darczą miasta determinowały strukturę i położenie klasy robotniczej. 
Składała się ona głównie z pracowników małych i karłowatych zakła
dów produkcyjnych, najbardziej trudnych do ujęcia w karby organi
zacji proletariackiej i najbardziej podatnych na wpływy ideologii 
reformizmu, oportunizmu i nacjonalizmu. Sytuacja materialna wro
cławskiej klasy robotniczej była znacznie gorsza niż w innych ośrodkach 
przemysłowych Prus i Rzeszy. Określały ją m. in. jedne z najniższych 
w całych Niemczech płace nominalne i najniższy — w porównaniu 
z innymi miastami — dochód na głowę ludności28, szczególnie ciężkie 
warunki mieszkaniowe (Wrocław był miastem o największym absolut
nym i względnym zagęszczeniu mieszkań, a jednocześnie najgorzej 
wyposażonym w urządzenia sanitarne 29), ograniczone możliwości kształ
cenia zawodowego itd. Charakterystyczną cechą rozwoju klasy robot
niczej we Wrocławiu było strukturalne i permanentne bezrobocie, 
nawet w okresie szczególnie intensywnego „nakręcania” koniunktury 
w przededniu drugiej wojny światowej. Tak np. w 1926 r. było we 
Wrocławiu ponad 44 tys. bezrobotnych. Wśród metalowców bezrobocie 
sięgało około 50% (7 XII 1926 r. — 7775 bezrobotnych metalowców)30. 
Na początku 1937 r. zarejestrowano prawie 47 tys. bezrobotnych (tj. 
75,1 na 1000 mieszkańców, gdy średnia w Rzeszy wynosiła tylko 28,1), 
a na początku 1938 r. — ponad 31 tys. (tj. 50,1 na 1000 miesz
kańców, gdy średnia dla całej Rzeszy wynosiła tylko 19,9)31. Jeszcze 
dosłownie w przededniu wojny światowej zarejestrowano około 14 tys. 
bezrobotnych, w tym 3 tys. kobiet32. W rezultacie ciężkiej sytuacji 
gospodarczej miasto traciło systematycznie poważne ilości młodego, bio
logicznie prężnego i produkcyjnie najbardziej przydatnego elementu 
ludzkiego. Dzieje Wrocławia zanotowały nie znane w innych wielkich 
ośrodkach miejskich zjawisko napływu ludności wiejskiej, która po 
zdobyciu minimum kwalifikacji zawodowych emigrowała do central
nych i zachodnich Niemiec, do ośrodków „o lepszych stosunkowo zarob
kach, wyższej stopie życiowej i szerszych możliwościach zawodo
wych” 33. Tajny memoriał władz miejskich z lutego 1939 r. stwierdzał: 
„Statystyka ostatnich lat 50 dowodzi, iż do Wrocławia sprowadzali się

28 Breslau nach dem Kriege, s. 7.
29 Dolny Śląsk w świetle dokumentów niemieckich z lat 1926—1939, opr. 

K. Fiedor, W rocław  1963, s. 35.
30 Por. przyp. 27.
31 AP W rocław, zespół M agistrat m iasta  W rocławia, n r  33282.
32 Dolny Śląsk w świetle dokumentów..., s. 130.
33 Tamże, s. 131. -v



przede wszystkim: służba, osoby bez przygotowania zawodowego, nie
wykwalifikowani rzemieślnicy i robotnicy dniówkowi, a równocześnie 
miasto traciło ciągle wysoko kwalifikowanych pracowników i osoby 
posiadające duże dochody. W ostatnich 6 latach (od 1933 r.) stwier
dzono bardzo silny odpływ przede wszystkim kwalifikowanych robot
ników, dalej — uczonych, urzędników, wojskowych, kwalifikowanych 
rzemieślników i zamożnych ludzi bez zawodu” 34. Skład klasy robot
niczej Wrocławia charakteryzował się w konsekwencji niewspółmiernie 
wielkim w porównaniu z innymi ośrodkami wielkomiejskimi odset
kiem osób powyżej 40 lat, często — jak stwierdzał cytowany już me
moriał — „starzejących się i ułomnych, którym brak inicjatywy i siły 
do pracy” 35, oraz nienaturalnymi proporcjami między robotnikami wy
kwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi.

Specyficzne cechy składu i położenia materialnego wrocławskiej 
klasy robotniczej oraz warunki jej egzystencji w „mieście frontowym” 
w poważnej mierze określały jej rolę w społeczeństwie, stopień zorgani
zowania i świadomość klasową. Nie ona, lecz mieszczaństwo nadawało 
ton życiu miasta, określało jego oblicze, kulturę i aspiracje jego miesz
kańców. Wśród wrocławskiej klasy robotniczej silne były wpływy 
oportunistycznej i reformistycznej socjaldemokracji niemieckiej, a zu
pełnie nieznaczne — rewolucyjnej lewicy skupionej wokół Komuni
stycznej Partii Niemiec. Jak chyba w żadnym z wielkich miast nie
mieckich silne były wśród robotników Wrocławia wpływy nacjonaliz
mu, skierowanego przede wszystkim przeciwko Polsce, którą propaganda 
nacjonalistyczna przedstawiała — i często nie bez powodzenia — jako 
sprawcę kryzysu gospodarki miejskiej.

*  *

*

Dzieje klasy robotniczej w powojennym Wrocławiu są szczególnym 
przykładem procesu jej powstawania i kształtowania się na gruzach 
wielkiego miasta, włączonego w nowy układ geograficzny, ekonomiczny 
i polityczny, w toku odbudowy, przebudowy i rozbudowy przemysłu, 
dokonywających się wraz z rewolucją społeczną. W szczególnych wro
cławskich warunkach nie są one kontynuacją — w sensie politycznym, 
narodowym, biologicznym i społecznym — poprzednich dziejów wro
cławskiej klasy robotniczej. Robotnik wrocławski tworzył swą historię 
od nowa, nie wrastał w zastane już środowisko z ukształtowanymi 
i przekazywanymi z pokolenia na pokolenie tradycjami rodów robot
niczych.

34 Tamże.
35 Tamże.
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Zasadniczo odmienna jest także społeczna treść dziejów klasy ro
botniczej dawnego i nowego Wrocławia. Z tego też względu badania 
porównawcze dotyczyć mogą wyłącznie problemów ogólnosocjołogicz- 
nych, wynikających z odmienności położenia i roli klasy robotniczej 
w ustroju kapitalistycznym i socjalistycznym, odmienności modyfiko
wanej specyficzną rolą Wrocławia w ramach dwóch odmiennych syste
mów geopolitycznych i ekonomicznych.

Wrocławska klasa robotnicza kształtowała i rozwijała się wraz 
z przejmowaniem miasta przez władze polskie, uruchomieniem i roz
budową zrujnowanego w czasie wojny przemysłu. Dziś stanowi ona 
poważną część populacji miejskiej, nosząc zresztą wszystkie charak
terystyczne dla niej cechy. Na ogółem 442 tys. mieszkańców Wrocławia 
i prawie 182 tys. zatrudnionych w 1961 r. było około 116 tys. robotni
ków we wszystkich działach gospodarki: przemyśle, budownictwie, trans
porcie i łączności, usługach. Najliczniejszą grupę stanowili robotnicy 
przemysłowi.

Tab. 1. Zatrudnienie w przemyśle w okresie 1957—1962 (w tys.)

Rok Liczba zatrudnionych  
ogółem

W tym

robot, g rupy  
przem ysłow ej

robot, przem . | 
kluczowego 1

robot, przem . 
terenow ego

1957 58,8 46,4 38,5 7,9
1958 59,8 47,3 39,8 7,5
1959 63,6 48,9 41,7 7,2
1960 67,9 50,6 43,5 7,1
1961 72,8 54,4 47,0 7,4
1962 74,1 56,9 49,5 7,4

W grupie robotników przemysłowych najliczniej z kolei reprezen
towani byli metalowcy — nie bez racji nazywani „trzonem” wrocław
skiej klasy robotniczej — najlepiej zorganizowani, najbardziej świa
domi i aktywni społecznie i politycznie. W 1960 r. liczba metalowców 
wynosiła ponad 10 tys., a w 1962 r. prawie 11,5 tys. Kolejna pod 
względem liczebności grupa robotników przemysłowych, odzieżowcy, 
liczyła w 1962 r. tylko około 2,2 tys.

Charakterystycznym rysem składu wrocławskiej klasy robotniczej 
— zwłaszcza grupy przemysłowej — jest to, iż jej podstawowa część 
zatrudniona jest w wielkich zakładach i fabrykach.

Wymienione w tabl. 2 przedsiębiorstwa, stanowiące około 3°/o wszyst
kich wrocławskich zakładów przemytowych, skupiły prawie V3 robotni
ków. Jest to miarą koncentracji klasy robotniczej, a jednocześnie jej 
z gruntu odmiennego charakteru w porównaniu z okresem międzywo
jennym.



Tab. 2. Robotnicy w wielkich zakładach przemysłowych (w tys.)

Nazwa zakładu

Liczba zatrudnionych  robotników

w  1 a t a c h

1957 1959 1961 1962

A rchim edes ok. 1
Dolmel 1,4 1,7 2,2 2,5
Elw ro — — 1 1,3
F adrom a 0,3 0,4 0,4 0,6
FUM 0,8 0,7 0,9 1,0
H utm en 1,2 1,1 1,1 1,2
P afaw ag 5,0 5,2 4,8 4,8
PBU * 1,7 1,4 1,4 1,3
ZPO -W rocław 1,4 1,4 1,4 1,8
ZPO-1 M aja 1,4 1,3 1,3 1,3
WZKS 0,2 — — 0,3
WZPS 0,6 0,7 0,6 0,6
WWP 0,5 0,4 0,4 0,4

Społeczne i polityczne konsekwencje tego zjawiska są oczywiste. Wy
mienić tu można przykładowo tylko stosunkowo duże, a w każdym 
razie znacznie większe niż w warunkach rozproszenia robotników 
w małych i karłowatych zakładach, możliwości koncentracji środków 
materialnych przeznaczonych na urządzenia socjalne i kulturalno- 
-oświatowe (wczasy, opieka zdrowotna, stołówki, świetlice, domy kul
tury, boiska, wszelkiego rodzaju kursy dokształcające itp.), ujęcia 
robotników w ramy organizacji politycznych i społecznych, oddziały
wania na ich postawę polityczno-ideową itd. Duże zespoły robotnicze 
wywierają ogólnie znacznie większy wpływ na życie miasta niż zespo
ły  małe i rozproszone, na postawę i poczynania instytucji sprawują
cych w ich imieniu władzę, mają znacznie większe możliwości pośred
niego i bezpośredniego wyrażania swych dążeń, aspiracji i swej woli. 
Skupienie robotników w wielkich zakładach ma także i określone mi
nusy, jak np. utrudnienie bezpośrednich kontaktów między nimi 
a kierownictwem ekonomicznym i politycznym. Jest to jednak niwelo
wane, a przynajmniej ograniczane szeregiem poczynań natury ograni- 
zacyjno-politycznej, w rodzaju np. różnych form informacji wewnątrz
zakładowej, mającej na celu związanie robotnika z miejscem pracy 
i obudzenie w nim poczucia współodpowiedzialności za losy zakładu.

Wrocławska klasa robotnicza kształtowała się z różnorodnych tery
torialnie i społecznie grup ludnościowych. W jej skład weszli re
patrianci zza Bugu, przesiedleńcy z Polski centralnej, reemigranci



Tab. 3. Pochodzenie terytorialne robotników trzech wielkich zakładów przemysłu
ciężkiego (w %)

Pafaw ag FUM Dolmel

Rejony

1947

l a t a l a t a l a t a

1951 1957 1962 1947 1951 1957 1962 1947 1951 1957 1962

W schodnie 30 34 35 40 22 30 45 30 29 38 34 30
C entralne 64 62 62 58 72 65 79 65 57 57 62 67
Zachodnie 6 4 3 2 6 5 6 5 14 5 4 3

z krajów zachodniej i południowej Europy. Podstawowa jej część wy
wodzi się z województw centralnych i wschodnich.

Charakterystyczną cechą pochodzenia terytorialnego robotników 
przemysłu ciężkiego jest stosunkowo wysoki — znacznie większy niż 
w wypadku całej populacji miejskiej — odsetek byłych mieszkańców 
województw centralnych. Wiąże się to z charakterem pracy w prze
myśle ciężkim, wymagającym od robotnika pewnego określonego mini
mum wiedzy ogólnej i kultury produkcyjnej, a więc elementów 
w znacznie wyższym stopniu reprezentowanych przez ludność woje
wództw centralnych niż mieszkańców zacofanych rejonów dawnej Pol
ski B i C. Inaczej kształtowała się sytuacja w przemyśle lekkim.

Tab. 4. Pochodzenie terytorialne robotników trzech wielkich zakładów przemysłu
lekkiego (w •/#)

Rejony

WWP WZKS ZPO-1 M aja

l a t a

1962

l a t a l a t a

1947 1951 1957 1947 1951 1957 1962 1947 1951 1957 1962

W schodnie 68 70 61 62 34 29 43 40 -  47 45 38
C entralne 20 22 32 30 45 53 51 50 — i 44 51 55
Zachodnie 12 8 7 8 21 18 6 10 ! -  1 9 1 4 7

Ogólnie więc biorąc, udział robotników pochodzących z b. woje
wództw wschodnich Polski w kształtowaniu załóg wielkich zakładów 
przemysłu lekkiego był znacznie wyższy niż w zakładach przemysłu 
ciężkiego. Szczególnie wysoki był on we Wrocławskiej Wytwórni Pa
pierosów.

Zróżnicowane jest także pochodzenie społeczne wrocławskiej klasy 
robotniczej. Formowała się ona i nadal się formuje z ludności miast, 
miasteczek i wsi, z chłopstwa, drobnomieszczaństwa, a nawet przedsta
wicieli inteligencji pracującej. Największy udział w tym procesie po



siadają wychodźcy ze wsi. Dotyczy to wszystkich gałęzi gospodarki 
narodowej, chociaż między poszczególnymi jej działami dostrzec można 
pewne, nieistotne w zasadzie różnice.

Tab. 5. Pochodzenie społeczne robotników trzech wielkich zakładów przemysłu
ciężkiego (w •/•)

Środowisko

P afaw ag FUM Dolmel

l a t a l a t a l a t a

1947 1951 1957 1962 1947 1951 1957 1962 1947 1951 1957 1962

M iasta 34 33 31 24 34 22 27 21 32 20 25 27
M iasteczka 13 13 11 16 18 13 16 12 16 10 11 14
Wsie 53 56 58 60 48 65 57 67 52 70 64 59

We wszystkich trzech zakładach robotnicy wywodzący się ze wsi 
stanowią większość. Wbrew oczekiwaniom inaczej przedstawia się sy
tuacja w znanych nam już zakładach przemysłu lekkiego, w których 
przeważają robotnicy wywodzący się ze środowisk miejskich.

Tab. 6. Pochodzenie społeczne robotników trzech wielkich zakładów przemysłu
lekkiego (w '/•)

Środowisko

WWP WZKS ZPO-1 M aja

l a t a l a t a l a t a

1947 1951 1957 1962 1947 1951 1957 1962 1947 1951 1957 1962

M iasta 42 41 44 43 28 32 28 33 — 15 22 23
M iasteczka 16 20 16 19 24 22 16 17 — 19 8 15
W sie 42 39 40 38 48 46 56 50 — 66 70 62

Pojęcia „miasto”, „miasteczko” i „wieś” są jednak mało precyzyjne 
i bynajmniej nie dają dokładnego obrazu pochodzenia klasowego zbio
rowości robotniczej Wrocławia. Wstępne badania ekonomiczno-socjo
logiczne dają podstawę do twierdzeń, iż większość robotników wielkich 
zakładów przemysłowych wywodzi się ze środowiska robotniczego. Cha
rakterystyczne są w tym względzie dane dotyczące robotników Pafa- 
wagu 36.

Znamienną cechą wrocławskiej klasy robotniczej jest jej biologicz
na młodość. Zjawisko to jest typowe dla ludności ziem zachodnich 
i północnych w ogóle. Jeżeli np. w 1955 r. w całej Polsce odsetek

36 S z a p a j t  i s, op. cit, s. 16.



Tab. 7. Pochodzenie społeczne robotników Pafawagu (w •/•)

Pochodzenie społeczne Mężczyźni K obiety

Robotnicze 61,1 62,7
Chłopskie 34,8 29,2
Inteligenckie 3,9 6,1
Rzem ieślnicze 1,2 2,0

osób powyżej 50 lat wynosił 18,4, to w województwie wrocławskim 
tylko 17,8, a we Wrocławiu — 11,7. W 1957 r. wśród zatrudnionych 
w przemyśle wrocławskim grupa pracowników w wieku 19—30 lat 
stanowiła 45,4% ogółu zatrudnionych, gdy przeciętna krajowa wahała 
się w granicach poniżej 40% 37. Podobne cechy nosi klasa robotnicza. 
Szczególnie „młoda” jest załoga Pafawagu i Dolmelu. Według danych 
z 1957 r. grupa pracowników w wieku 21—35 lat stanowiła w Pafa
wagu ponad 55% ogółu zatrudnionych, gdy np. w Zakładach H. Cegiel
skiego w Poznaniu ta sama grupa stanowiła 43,8%. Tylko niewielki 
odsetek (około 9%) przypadał na ludzi starszych, powyżej 50 lat ży
cia 38. Jeszcze korzystniej kształtuje się struktura wieku robotników 
Dolmelu. Według danych z 1962 r. robotnicy w grupie 21—35 lat sta
nowią tu 56,1%, a w grupie powyżej 50 lat tylko 7,8%. W strukturze 
wieku robotników wrocławskich znajduje odzwierciedlenie znany po
wszechnie fakt, iż na odzyskane ziemie zachodnie i północne wyjeż
dżali przede wszystkim ludzie młodzi, najbardziej energiczni i życiowo 
przedsiębiorczy. Czas jednak wyrównuje stopniowo dysproporcje mię
dzy strukturą wieku ludności ziem zachodnich i pozostałych regionów 
kraju. Po upływie prawie 20 lat od chwili przejęcia ziem zachodnich 
przez władze polskie dokonały się w tej dziedzinie dość istotne zmiany. 
Wraz z dorastaniem młodego pokolenia zwiększyła się wydatnie grupa 
przedprodukcyjna, zmalała grupa produkcyjna i siłą rzeczy zwiększyła 
się także grupa poprodukcyjna.

Biologiczna młodość wrocławskiej klasy robotniczej pociąga za sobą 
szereg ważkich konsekwencji społeczno-ekonomicznych. Wymienić moż
na wśród nich charakterystyczną dla młodego wieku w ogóle — nie
zależnie od różnic politycznych i szerokości geograficznej — ruchli
wość, dużą zdolność przystosowania się do nowego środowiska, ambicję 
wyrażającą się w dążeniu do zdobycia wykształcenia i przygotowania 
zawodowego itd. Rzecz oczywista, iż wymienione czynniki nie działają 
automatycznie. Tak np. przez długi okres wadliwy system płac, „pre

57 B r  o n s z t e j n, D a s z k i e w i c z ,  op. cit., s. 244—246.
38 S z a p a j t i s ,  op. cit., s. 13—14.



miujący” młodych,, niedoświadczonych robotników i krzywdzący star
szych, bardziej doświadczonych i wykwalifikowanych, stawał się prze
szkodą w podnoszeniu kwalifikacji, przytłumiał ambicje zawodowe 
młodych robotników i obniżał autorytet starszych, bardziej doświad
czonych. Ma swoje złe strony także duża ruchliwość młodych pracow
ników, stając się jednym z czynników zwiększających płynność załóg.

W sposób niejednolity i dość skomplikowany kształtuje się poziom 
wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego robotników wro
cławskich. Na przestrzeni kilkunastu lat dostrzegalna jest w tej dzie
dzinie wyraźna ewolucja, polegająca na stałym wzroście wykształcenia, 
ogólnego i przygotowania zawodowego. Jest ono jednak poważnie zróż
nicowane w zależności od gałęzi przemysłu i gospodarki narodowej 
w ogóle.

Tab. 8. Wykształcenie ogólne i przygotowanie zawodowe robotników trzech wielkich 
zakładów przemysłu ciężkiego (w °/o)

W ykształcenie
Pafaw ag FUM Dolmel

l a t a l a t a l a t a
1947 1957 1962 1947 1957 1962 1947 1957 1962

N iepełne podstaw ow e 50,0 '26,9 31,9 35,0 35,6 22,5 31,3 14,6 12,1
Podstaw ow e 29,6 32,8] 33,2j 41,6 40,6 35,0 49,2 48,5 49,3
Niepełne średnie 2,8 8,0 4,7 8,3 9,0 6,3 5,2 5,0 3,4
Średnie U 2,3 1,4 5,2 3,7 3,2 2,2 5,0 3,4
Przyuczeni do zawodu 3,0 8,2 10,7 3,3 3,7 9,9 6,0 8,0 5,7
Zawodowe 13,5 21,8 18,1 6,6 7,4 23,1 6,0 19,6 29,5

Zasadnicze tendencje rozwojowe rysują się w przytoczonych liczbach 
w sposób zupełnie wyraźny i jednoznaczny. Stan wyjściowy, jeśli chodzi 
o wykształcenie i przygotowanie zawodowe robotników uruchamianych 
zakładów przemysłu ciężkiego, był nadzwyczaj niepomyślny. Do pracy 
przyjmowano wszystkich zgłaszających się i chętnych, nie zważając na 
ich wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. W konsekwencji w Pafa- 
wagu niepełne podstawowe wykształcenie posiadała połowa załogi robot
niczej, a przygotowanie zawodowe zaledwie 16,5°/o. W FUM i Dolmelu 
procent robotników z niepełnym wykształceniem ogólnym był znacznie 
niższy niż w Pafawagu, ale i niższy był także odsetek robotników z przy
gotowaniem zawodowym (FUM — 9,9%, Dolmel — 12%). W wyniku 
szeregu poczynań natury organizacyjnej ze strony Ministerstwa Prze
mysłu, przede wszystkim zaś samych zainteresowanych zakładów, a tak
że w wyniku polityki kulturalno-oświatowej państwa (tworzenie już od 
1946 r. krótko- i długoterminowych kursów zawodowych, szkół przy
zakładowych, kursów likwidacji analfabetyzmu itp.), sytuacja na prze-



strženi kilkunastu lat uległa dość radykalnej zmianie. Zmniejszył się 
wydatnie odsetek robotników bez pełnego podstawowego wykształcenia, 
wzrósł zaś znacznie — z wykształceniem zawodowym. Jednakże do mniej 
więcej 1956—1957 r. działało szereg antybodźców wydatnie hamujących 
m a t e r i a l n e  zainteresowanie robotnika w podnoszeniu wykształce
nia ogólnego i przygotowania zawodowego. Wśród nich można np. wy
mienić powszechnie znane fakty, jak wadliwy ogólnie system płac, nie
uwzględnianie wykształcenia ogólnego i doświadczenia zawodowego przy 
awansach itd. Po 1957 r. stan ten zaczął ulegać powolnej, ale systema
tycznej zmianie na lepsze. Widać to zresztą wyraźnie w przytoczonej 
tabeli, szczególnie w wypadku FUM i Dolmelu. Pewien spadek odsetka 
robotników z wykształceniem zawodowym i wzrost odsetka robotników 
z niepełnym wykształceniem podstawowym w Pafawagu wynika z re
organizacji wewnętrznych, napływu nowych pracowników, a także z nie
dokładności materiału statystycznego, którym dysponowaliśmy. Ogólnie 
jednak stan przygotowania zawodowego i wykształcenia ogólnego ro
botników przemysłu ciężkiego jeszcze daleki od pożądanego z punktu 
widzenia interesów produkcji, jak też interesów ogólnospołecznych i po
litycznych. Stosunkowo wysoki odsetek robotników bez podstawowego 
wykształcenia zawodowego jest jedną z istotnych przeszkód hamujących 
spełnianie klasie robotniczej jej podstawowych funkcji społecznych i po
litycznych.

Stan wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego robotni
ków przemysłu lekkiego kształtuje się znacznie bardziej niekorzystnie 
niż w przemyśle ciężkim, chociaż i tu można dostrzec odnotowane już 
przez nas tendencje.

Tab. 9. Wykształcenie ogólne i przygotowanie zawodowe robotników trzech wielkich 
zakładów przemysłu lekkiego (w °/#)

W ykształcenie
WWP WZKS ZPO-1 M aja

l a t a l a t a l a t a
1947 1957 1962 1947 1 1957 1 1962 1947 1 1957 1 1962

N iepełne podstaw owe 50,1 40,8 38,0 60,0 43,7 39,5 -- 33,1 25,0
Podstaw ow e 39,5 42,6 43,7 25,4 44,2 46,9 — 50,0 47,7
Niepełne średnie 5,3 7,2 7,0 7,2 6,3 7,0 — 2,3 3,7
Średnie U 2,8 2,0 2,0 0,6 1,1 — 1,2 1,8
Przyuczeni do zawodu 0,6 0,7 2,3 — 1,0 0,4 — 4,9 7,8
Zawodowe 3,4 6,9 7,0 5,4 4,2 5,1 1 - 8,5 14,0

Stan wyjściowy w zakładach przemysłu lekkiego był znacznie trud
niejszy niż w przemyśle ciężkim. Robotnicy z niepełnym wykształce
niem podstawowym (w tym wielu analfabetów) stanowili 60°/o załogi 
w WZKS i 50% w WWP. Znacznie niższy był także odsetek robotników



z przygotowaniem zawodowym — ponad 5°/o w WZKS i tylko 4% 
w WWP. W ciągu kilkunastu lat dokonały się dość poważne przeobra
żenia, chociaż ich tempo i dynamika oraz ostateczne rezultaty były 
znacznie mniejsze niż w przemyśle ciężkim. Liczba robotników z nie
pełnym podstawowym wykształceniem waha się tu jeszcze od 39,5% 
w WZKS do 25,0% w ZPO 1 Maja, gdy w przemyśle ciężkim od 31,9% 
do 12,1%. Znacznie niższy jest także odsetek robotników z wykształ
ceniem zawodowym — 14,0 w ZPO-1 Maja i tylko 5,1 w WZKS, a więc 
przeciętnie przeszło 2 razy mniejszy niż w zakładach przemysłu cięż
kiego. Źródła takiego stanu rzeczy są złożone i nie zawsze łatwe do 
uchwycenia i zbadania. Należy wziąć pod uwagę charakter samej pracy 
i procesu produkcji w przemyśle lekkim, mniej ogólnie skomplikowany 
niż w przemyśle ciężkim i precyzyjnym, a więc i wymagający od ro
botnika mniejszych kwalifikacji zawodowych, niższe zarobki, które w po
łączeniu z nie zawsze prawidłową ich strukturą nie stwarzają mate
rialnych bodźców do podnoszenia poziomu wykształcenia ogólnego i za
wodowego. Przemysł lekki uzupełnia swe kadry w znacznie większym 
stopniu niż przemysł ciężki elementem wywodzącym się bezpośrednio 
ze wsi, stojącym na niższym poziomie kulturalnym i cywilizacyjnym 
niż ludność miejska. W przemyśle lekkim pracuje także znacznie wię
cej kobiet niż w przemyśle ciężkim.

Kwestie związane z wykształceniem ogólnym i zawodowym wro
cławskiej — i nie tylko zresztą wrocławskiej — klasy robotniczej w in
teresującym nas dwudziestoleciu nasuwają szereg refleksji i wniosków, 
hipotetycznych raczej, wymagających nie tylko weryfikacji, ale wręcz 
uzasadnienia w toku dalszych badań. Z naukowego i politycznego punktu 
widzenia wydaje się szczególnie ważne stwierdzenie jednego z wybit
nych socjologów polskich, iż w Polsce Ludowej „w warunkach poważ
nego zwiększenia roli wykształcenia jako dźwigni awansu i postępów 
egalitaryzacji oświatowych szans środowisko robotników fizycznych jest 
nieustannie pozbawiane osobników najzdolniejszych i najbardziej ak
tywnych i rekrutowane w pewnym sensie na zasadzie »selekcji nega
tywnej«” 39. Teza ta znajduje potwierdzenie w wielu zjawiskach naszej 
rzeczywistości. Powołać się tu można np. na politykę awansu społecz
nego w stosunku do szczególnie uzdolnionych zawodowo robotników, 
przechodzenie wielu robotników do pracy w aparacie państwowym, 
partyjnym itd., wreszcie na stosunkowo duży odsetek dzieci robotni
czych w technikach, szkołach średnich i wyższych, odsetek przekracza
jący udział liczbowy klasy robotniczej w naszym społeczeństwie. Nie

39 Z. B a u m a n ,  Metodologiczne zagadnienia badań nad kulturą robotniczą 
(Studia Socjologiczne, 1964, n r  1, s. 33).



sposób jednak nie zauważyć działania i innej tendencji, szczególnie 
w ciągu ostatnich kilku lat, a mianowicie tendencji do zwiększania 
szeregów klasy robotniczej i jej samokontynuacji drogą rekrutacji mło
dzieży wychodzącej ze szkół zawodowych i nawet średnich ogólnokształ
cących. Tendencja ta da się bez większego trudu zaobserwować właśnie 
na przykładzie Wrocławia i większych ośrodków miejskich w ogóle. 
Napływ nowych kadr do przemysłu — zwłaszcza ciężkiego i precyzyj
nego — bezpośrednio ze wsi maleje, zwiększa się ilość podejmujących 
pracę absolwentów szkół zawodowych i średnich ogólnokształcących, 
chociaż także w poważnej mierze wywodzących się ze wsi. Niestety, 
nie rozporządzamy w tej kwestii pełnymi danymi. Charakterystyczny 
jest jednak systematyczny rozwój szkolnictwa zawodowego — dla nie 
pracujących i pracujących — i zwiększanie się liczby absolwentów.

Tab. 10. Rozwój zasadniczego szkolnictwa zawodowego dla pracujących 
i nie pracujących w okresie 1956—1963

Rok szk.
L iczba

szkół uczniów absolwentów

1956/57 19 3209 781
1957/58 24 3545 419
1958/59 21 4789 895
1959/60 30 6140 1013
1960/61 38 8093 1394
1961/62 42 10753 1960
1962/63 50 13649 —

W przytoczonych tu liczbach partycypują w największym stopniu 
uczniowie zasadniczych szkół zawodowych kierunku mechanicznego, 
energetycznego i odzieżowego. Nie wiemy w tej chwili, jak przedstawia 
się skład społeczny uczniów i absolwentów, nie wiemy też dokładnie, 
jaki ich odsetek podejmuje pracę we wrocławskich zakładach pracy. 
Na podstawie jednak dostępnych nam danych można przypuszczać, że 
poważna ich część pozostaje we Wrocławiu. W miarę napływu absol
wentów szkół zawodowych do szeregów klasy robotniczej ulega stop
niowym, lecz systematycznym przeobrażeniom jej skład i struktura, 
poziom wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego. Wskaź
nikiem zasadniczych przemian w dziedzinie wykształcenia klasy robot
niczej wraz z postępem technicznym i modernizacją przemysłu wro
cławskiego jest skład załogi Elwro. W 1962 r. odsetek robotników bez 
podstawowego wykształcenia wynosił tu tylko 7,7%, a ze średnim i nie
pełnym średnim — 27,7%, przyuczonych do zawodu i z wykształceniem 
zawodowym — 35,8%.



W sposób skomplikowany kształtowało i kształtuje się nadal położenie 
materialne — szeroko rozumiane — wrocławskiej klasy robotniczej. Jest 
truizmem twierdzenie, iż podstawowym celem budownictwa socjali
stycznego w Polsce Ludowej było i jest możliwie pełne — rzecz jasna 
w granicach istniejących możliwości — zaspokojenie potrzeb material
nych i kulturalnych ludzi pracy, bardziej sprawiedliwy niż w ustroju 
kapitalistycznym podział dochodu narodowego. Jednakże realizacja tej 
zasady nie przebiega gładko, bez zahamowań, a często i wypaczeń.

Na pojęcie „sytuacji materialnej’’ klasy robotniczej składa się szereg 
czynników, często niewymiernych, a przede wszystkim bardzo zróżni
cowanych indywidualnymi warunkami istniejącymi w określonym re
gionie kraju czy w określonej gałęzi produkcji. Wśród nich wymienić 
trzeba w pierwszym rzędzie płace robocze — nominalne i realne — 
oraz wszelkiego rodzaju świadczenia socjalno-kulturalne ze strony pań
stwa, związków zawodowych i zakładu pracy (wczasy, kolonie dla dzieci, 
stołówki, opieka lekarska itd.), a także warunki mieszkaniowe. Dla hi
storyka i socjologa ważne jest nie tylko ustalenie faktycznego położenia 
materialnego klasy robotniczej, głównych jego tendencji, lecz także 
jego subiektywnej oceny przez samych zainteresowanych. Na większość 
postawionych tu kwestii nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć przy obec
nym stanie badań. W szczególności dysponujemy tylko indeksem no
minalnych płac roboczych za ostatnie kilkanaście lat oraz danymi do
tyczącymi sytuacji mieszkaniowej robotników i świadczeń socjalnych na 
ich rzecz.

Rozwój położenia materialnego klasy robotniczej we Wrocławiu od
1945 r. można przedstawić jako pnącą się systematycznie w górę krzy
wą, pełną jednak raptownych zwrotów, wzniesień i upadków. Punkt 
wyjścia był więcej niż zły. Jesień i zima 1945 r., częściowo również
1946 r., były szczególnie ciężkie, niekiedy wręcz tragiczne. Brak pie
niędzy na wypłacenie zarobków robotnikom, trudności aprowizacyjne 
w mieście częściowo odciętym od reszty kraju przeżywającego także 
głód, brak odzieży, opału i szeregu innych niezbędnych do normalnej 
egzystencji rzeczy określały w sposób zasadniczy położenie materialne 
wrocławskiej klasy robotniczej w jej bohaterskim pionierskim okresie 
dziejów. Lata następne przynoszą zdecydowaną poprawę. Rosną nomi
nalne płace robocze, zwiększa się siła nabywcza pieniądza. Pierwsze lata 
wielkiego Planu 6-letniego były okresem wielkich nadziei i jednocześnie 
rozczarowań. Płace nominalne nadal rosły — chociaż bardzo wolno — 
ale jeszcze szybciej rosły ceny i trudności w zaopatrzeniu w artykuły 
masowego spożycia. Dały o sobie znać tendencje do niwelowania płac 
roboczych, a więc nieuwzględniania takich istotnych czynników, jak 
wykształcenie ogólne, doświadczenie zawodowe itd. Trzeba zauważyć,



że nie był to wyłącznie rezultat uproszczonego traktowania doktryny 
socjalistycznej i wizji socjalistycznego, egalitarnego społeczeństwa. 
W tendencji do niwelowania płac znajdował odzwierciedlenie nacisk 
grupy robotników najmniej przygotowanych do zawodu, o najniższym 
poziomie wykształcenia ogólnego, a więc najliczniej reprezentowanych 
w zakładach pracy, wśród których prymitywny egalitaryzm miał naj
więcej zwolenników i w których świadomości zapuścił najgłębsze ko
rzenie. Po 1956 r. polityka płac uległa istotnym zmianom. Realne płace 
robocze poszły w górę.

Tab. 11. Średnie roczne place nominalne robotników wrocławskich (w zł)

Rok Pafaw ag FUM Dolm el WWP ZPO —1 M aja

1951 8 483 8 374 _ _ 6 852
1952 10 956 8 586 — — 7 732
1953 14 350. 12 504 13 021 — 10 785
1954 14 572 15 202 13 311 10 229 10 225
1955 15 368 17 300 14 068 10 274 10 041
1956 17 414 19 215 16 998 11 057 11 057
1957 20 618 22 393 20 366 12 223 12 723
1958 23 326 24 599 21 105 14 364 13 545
1959 25 889 25 880 23 009 16 534 14 149
1960 25 726 24 698 23 078 17 365 15 045
1961 25 867 25 516 24 609 18 038 16 092
1962 27 226 26 410 26 659 18 608 17 416

Tabela średnich rocznych płac nominalnych wskazuje na szereg 
charakterystycznych zjawisk. Odnotujmy najważniejsze z nich. Rzuca 
się przede wszystkim w oczy różnica w dynamice wzrostu płac w prze
myśle ciężkim i lekkim do 1956 r. W FUM obserwujemy ciągły wzrost, 
w Pafawagu i Dolmelu średnie płace roczne nie wzrastały tylko w jed
nym roku (1954), gdy w ZPO-1 Maja — w dwóch (w 1955 r. były niższe 
niż w roku poprzednim). Podobne zjawisko obserwujemy w szeregu 
innych wrocławskich zakładów pracy, np. w Zakładach Wodociągów 
i Kanalizacji (1953—1955), Zakładach Fajansu (1954—1955), Wrocław
skich Zakładach Piwowarsko-Słodowniczych (1954—1955) itd. Rok 1956 
stanowi w dziedzinie płac punkt zwrotny. Rosną one systematycznie 
mniej więcej do 1959 r., następnie zaobserwować można pewną stagnację 
i znów wzrost od 1962 r., chociaż bardzo nierównomierny nawet w tej 
samej gałęzi przemysłu (największy w Dolmelu — ponad 12%>, i w ZPO- 
1 Maja — około 10°/o).

Przytoczone przez nas dane wskazują także na bardzo istotne i ros
nące zróżnicowanie płac w skali różnych gałęzi gospodarki narodowej.



W tej sprawie szczególnie ewidentnie przejawia się działanie tendencji 
zmierzającej do zerwania z polityką ekonomicznie i społecznie mało 
uzasadnionego — a często wręcz szkodliwego — niwelowania płac. Ak
tualnie różnica między najwyższą średnią płacą roczną w przemyśle 
ciężkim (Dolmel) i w przemyśle lekkim (Wrocławskie Zakłady Piwo
warsko-Słodownicze) sięga prawie 40%, między zaś najwyższą w prze
myśle ciężkim i najniższą w lekkim (Spółdzielnia Pracy Konfekcyjnej 
im. 8 Marca) aż 80%. Istnieje także pewne zróżnicowanie w skali tej 
samej gałęzi gospodarki narodowej — mniejsze w przemyśle ciężkim, 
znacznie większe wT lekkim. Warto odnotować, iż według danych z 1962 r. 
poniżej przeciętnej dla przemysłu ciężkiego kształtowały się średnie 
roczne zarobki robotników Elwro. Wokół górnej granicy oscylowały 
zarobki robotników w zakładach gospodarki komunalnej (Zakłady Ga
zownicze — 25 173 zł, Wodociągi i Kanalizacja — 23 488 zł, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne — 22 872 zł).

Interesująco kształtowało się wewnątrzzakładowe zróżnicowanie płac 
robotników. Do 1956 r. w zasadzie można zaobserwować stosunkowo nie
wielkie zróżnicowanie płac robotników niewykwalifikowanych i wy
kwalifikowanych. Tak np. w Pafawagu w 1957 r. średni miesięczny 
zarobek robotnika niewykwalifikowanego był niższy od zarobku robot
nika wykwalifikowanego o 12%—16%. Tylko na marginesie warto 
dodać, że średnie miesięczne zarobki pracowników inżynieryjno-tech
nicznych były wyższe o około 20% od zarobków robotników niewykwa
lifikowanych i około 5% od zarobków robotników wysoko wykwalifi
kowanych. Po 1956 r. tendencja do niwelowania płac w skali tego sa
mego zakładu pracy stopniowo zanika, chociaż do dnia dzisiejszego daje 
jeszcze o sobie znać. W interesującej nas kwestii dysponujemy jedynie 
ogólnymi danymi dotyczącymi najniższych, najwyższych i najczęstszych 
płac oraz odsetka otrzymujących je robotników. Zasadnicze tendencje 
polegają tu na poważnym wzroście zarobków najniższych (wahających 
się w 1962 r. w granicach od 700 zł w Spółdzielni Pracy Konfekcyjnej 
do 700—800 zł w Pafawagu, Dolmelu, Hutmenie i 800—850 zł w FUM) 
przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby otrzymujących je robotni
ków (42 w 1956 r. i 1 w 1962 r. w FUM, 93 w 1956 r. i 1 w 1962 r. 
w WWP, 23 w 1960 r. i 6 w 1962 r. w Pafawagu, 49 w 1961 r. 
i 9 w 1962 r. w Zakładach Przemysłu Odzieżowego — Wrocław). Z za
kładów przemysłu ciężkiego jedynie w Dolmelu w 1962 r. liczba ro
botników otrzymujących najniższe zarobki wynosiła 40. W pozostałych 
zakładach sięgała ona mniej więcej do 10 robotników. Wzrosły także 
zarobki najwyższe (od 4500—5000 zł w 1958 r. do 6000—7000 zł w 1962 r. 
w FUM i Pafawagu, od 3000—3500 zł w 1961 r. do 4500—5000 zł 
w 1962 r. w Zakładach Przemysłu Odzieżowego — Wrocław) bez wzro



stu liczby otrzymujących je robotników (są to przeciętnie liczby rzędu 
1—5). Największe zmiany zaszły w grupie zarobków najczęstszych. 
Wzrosła bardzo wydatnie ich górna granica (od 800—900 zł w 1956 r. 
do 1200—1500 zł w 1962 r. w WWP, od 1120—1350 zł w 1956 r. do 
1400—1500 zł w 1962 r. w Spółdzielni Pracy Konfekcyjnej im. 8 Marca, 
od 1000—1100 zł w 1955 r. do 1800—1900 zł w 1962 r. w Spółdzielni 
Pracy „Introdruk”, od 1600—1700 zł w 1958 r. do 2200—2500 zł w 1960 r. 
w Zakładach Gazowniczych), osiągając w zakładach przemysłu ciężkiego 
2500—3000 zł, oraz odsetek otrzymujących je robotników (np. w Hut- 
menie od 13% w 1958 r. do prawie 19% w 1962 r., w Pafawagu od 12% 
w 1958 r. do ponad 20% w 1962 r.).

Ważnym elementem do nakreślenia charakterystyki położenia ma
terialnego wrocławskiej klasy robotniczej są wszelkiego rodzaju świad
czenia socjalne na jej rzecz. Stojące do naszej dyspozycji dane mówią 
raczej o m o ż l i w o ś c i a c h  w tym zakresie oraz o zróżnicowaniu róż
nych gałęzi przemysłu i zakładów pracy pod względem wyposażenia 
w urządzenia socjalno-kulturalne, a więc o zróżnicowaniu szans robot
ników. Oto kilka charakterystycznych przykładów. Najbogatszy zakład 
pracy we Wrocławiu, Pafawag, posiada m. in. 2 żłobki na 110 miejsc 
(od 1947 r.), 2 przedszkola na 270 miejsc (od 1947 r.) oraz 2 świetlice 
dziecięce na 200 miejsc i półkolonie na 200 osób w jednym turnusie. 
Ponadto zakład posiada ośrodek kolonijny w Radkowie, a częściowo 
i w Koniczynie w województwie zielonogórskim. Działa w Pafawagu 
stołówka obliczona na 1000 osób, a jego kierownictwo dba częściowo
0 zaopatrzenie załogi w podstawowe artykuły żywnościowe (ziemniaki). 
Z hotelu przyzakładowego korzysta około 500 osób. Rozbudowane są 
także poważnie zinstytucjonalizowane formy wypoczynku. Rocznie urzą
dza się w Pafawagu około 100 wycieczek turystycznych własnymi auto
karami. Zakład dysponuje własnym ośrodkiem wypoczynku świątecz
nego, krytym basenem kąpielowym, przystanią żeglarską, ośrodkiem 
wczasowym w Radkowie, ośrodkiem wczasów rodzinnych (na 100 miejsc) 
w Świnoujściu, ośrodkiem campingowym (na 40 miejsc) w Krynicy. 
Z wczasów przydzielanych centralnie przez Fundusz Wczasów Pracow
niczych korzysta rocznie około 300 osób. Przy zakładzie istnieje dobrze 
wyposażona i rozbudowana poliklinika oraz sieć punktów felczerskich 
w halach produkcyjnych. Rozbudowana jest także sieć urządzeń socjal- 
no-kulturalnych w Dolmelu. Istnieje tu żłobek na 50 miejsc (od 1948 r.),
1 przedszkole na 90 miejsc (od 1953 r.), półkolonie dla 90 dzieci oraz 
ośrodek kolonijny w pow. Kłodzko na 200 miejsc. Zakład posiada własny 
ośrodek wypoczynkowo-rozrywkowy, przystań żeglarską we Wrocławiu 
oraz ośrodek campingowy (od 1958 r.) na 200 osób w jednym turnusie 
w Kołobrzegu. Rocznie organizuje się około 60 wycieczek 2 własnymi



autokarami. Dolmel posiada 2 hotele robotnicze, stołówkę na 1000 kon
sumentów oraz kuchnię mleczną, która wydaje dziennie około 1300 1 
mleka, 5000 1 wody sodowej i 3000 1 kawy. Istnieje tu także dobrze 
wyposażone ambulatorium. Podobnie kształtuje się sytuacja w FUM czy 
Hutmenie. Warto dla uzupełnienia obrazu dodać, że wymienione zakłady 
dysponują poważną ilością ogródków działkowych (w Hutmenie np. 
800), w których praca jest jednocześnie pewną formą wypoczynku i do
datkową pozycją kształtującą budżet rodziny robotniczej. Duże moż
liwości w zakresie świadczeń socjalnych mają także pracownicy wiel
kich zakładów gospodarki komunalnej i niektórych zakładów przemysłu 
lekkiego, chociaż są one znacznie skromniejsze w porównaniu z Pafa- 
wagiem czy Dolmelem. Różnice dotyczą przede wszystkim zakresu i form 
wypoczynku. Najgorzej przedstawia się sytuacja w małych zakładach 
pracy (z większych najsłabiej wyposażona w urządzenia socjalne jest 
Fabryka Włókien Sztucznych), najbiedniejszych i w największym stop
niu uzależnionych w dziedzinie świadczeń socjalnych od władz nad
rzędnych (np. Funduszu Wczasów Pracowniczych). Dotyczy to np. Za
kładów Fajansu, dużej Spółdzielni Pracy „Introdruk”, większości ma
łych zakładów przemysłu chemicznego itd. Ogólnie rzecz ujmując, 
stwierdzić wypada, iż nasycenie przemysłu wrocławskiego oraz innych 
działów gospodarki narodowej w urządzenia socjalne jest stosunkowo 
dobre, lecz zróżnicowane. W związku z tym istnieją poważne dyspro
porcje w szansach i możliwościach różnych grup klasy robotniczej.

Zróżnicowana jest także sytuacja mieszkaniowa wrocławskiej klasy 
robotniczej. Ogólnie rzecz biorąc, w znacznie lepszych warunkach znaj
dują się robotnicy wielkich zakładów przemysłowych, dysponujących 
poważnym funduszem na przyzakładowe budownictwo mieszkaniowe, 
oraz robotnicy, którzy mieszkają we Wrocławiu od pierwszych lat po 
jego wyzwoleniu. Przeciętnie lepszymi warunkami mieszkaniowymi niż 
cała populacja miejska mogą wylegitymować się robotnicy Pafawagu 40. 
Poważny jednak odsetek robotników mieszka w budynkach zagrożonych, 
wymagających natychmiastowego remontu. Dotyczy to zwłaszcza rejonu 
Dzielnicowej Rady Narodowej Krzyki i Śródmieście. Spora liczba rodzin 
zamieszkuje sutereny, oficyny i poddasza. Od kilku lat prowadzona jest 
faworyzująca robotników polityka mieszkaniowa. Tak np. w 1961 r. 
w dzielnicy Krzyki na 421 przydzielonych izb 289 otrzymali robotnicy41. 
W dzielnicy Fabryczna w 1960 r. z 203 mieszkań 150 otrzymały rodziny

40 Z. S z a p a ;j t  i s, op. cit., s. 80—84.
41 A rchiw um  K om itetu  W ojewódzkiego Polskiej Z jednoczonej P a rtii R obotni

czej we W rocławiu, zespół K om itet M iejski, Spraw ozdanie z działalności K om itetu  
Dzielnicowego w  latach 1960—1961.



robotnicze 42. Wśród 6629 wniosków mieszkaniowych zakwalifikowanych 
przez władze miejskie w latach 1962—1963 w pierwszej kolejności 3994 
przypadały na robotników. Te wyrywkowe dane świadczyć mogą nie 
tylko o kierunkach aktualnej polityki mieszkaniowej, lecz także o po
dziale potrzeb wśród różnych warstw naszego społeczeństwa.

*  *

Nakreślony przez nas obraz charakteryzujący zasadnicze cechy wro
cławskiej klasy robotniczej (liczebność, pochodzenie terytorialne i spo
łeczne, stopień wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego, 
położenie materialne) jest w istocie rzeczy obrazem statycznym. Nie 
odzwierciedla on bowiem (albo odzwierciedla w niewielkim tylko stop
niu) zasadniczych procesów społecznych związanych z kształtowaniem 
się jednolitej, zintegrowanej wewmętrznie społeczności robotniczej — 
podstawowej i kierowniczej siły naszego społeczeństwa. W toku naszego 
opisu nie uzyskaliśmy odpowdedzi na najistotniejsze chyba pytanie: jak 
przebiega proces „przetwarzania dawnych proletariuszy na socjalistycz
nych współwłaścicieli oraz dawnych chłopów czy różnych elementów 
miejskich, młodzieży przychodzącej ze szkół zawodowych i podstawo
wych, kobiet z różnych środowisk na nowTą klasę podstawową społe
czeństwa budującego socjalizm?” 43, jak dokonuje się proces integracji 
zróżnicowanych grup robotników.

Każda z grup regionalnych i terytorialnych składających się na dzi
siejszą klasę robotniczą Wrocławia reprezentowała odmienne tradycje, 
przechodziła swoiste koleje losów, wyniosła odmienne doświadczenia 
z poprzedniego miejsca bytowania. Repatrianci zza Bugu, przesiedleńcy 
z Polski centralnej i południowej, reemigranci z Francji i innych kra- 
jówT europejskich, migranci z Górnego Śląska i nieliczni wrocławscy 
autochtoni reprezentowali różne stopnie dojrzałości politycznej i kla
sowej, różne poziomy uświadomienia narodowego. Każda z tych grup 
przyniosła do nowego środowiska dla niej tylko typowy bagaż sądów 
i przesądów, nawyków cywilizacyjnych, obyczajów i zwyczajów. Na 
różnice regionalne nakładały się różnice klasowe. Wewnątrz tworzącej 
się klasy robotniczej zetknęły się różnorodne „subkultury”, obejmujące 
m. in. „specyficzne wyobrażenia o życiu i stosunkach społecznych, o za
chowaniu poprawnym i niepoprawnym, specyficzny styl życia, wymiar 
zapotrzebowań kulturalnych, sposób spędzania wolnego czasu, typ kon
taktów towarzyskich .. . wyróżniające się symbole zewnętrzne, takie

42 T a m ż e ,  Spraw ozdanie z działalności K om itetu  Dzielnicowego PZPR 
W rocłąw -Fabryczna w  la tach  1960—1961.

43 S z c z e p a ń s k i ,  Założenia i ogólna koncepcja..., s. 10.



jak sposób ubierania, urządzenia mieszkań, charakterystyczne zwroty 
mowy, szczególnie słownictwo i akcent44”.

Proces tworzenia się jednolitej, zintegrowanej socjalistycznej klasy 
robotniczej ze zróżnicowanych regionalnie i klasowo grup był złożony 
i trudny. Przy obecnym stanie badań historycznych i socjologicznych 
możemy w zasadzie bezbłędnie określić główne elementy mechanizmu 
adaptacji i integracji na ziemiach zachodnich i północnych, lecz przede 
wszystkim na przykładzie małych miast przemysłowych i miasteczek, 
a szczególnie wsi. Możemy jedynie zakładać, że zasadnicze prawidło
wości tego procesu działają również w ośrodkach wielkomiejskich. In
tegracja klasy robotniczej, rozumiana jako „powstawanie zbiorowości 
kulturalnie jednorodnej, uznającej wspólne kryteria wartości, solidarnej, 
mającej poczucie wspólnej misji, uznającej wspólną ideologię określa
jącą społeczne cele całości” 45, jest w nich szczególnym przykładem in
tegracji na ziemiach zachodnich i północnych w ogóle. Jej zasadniczymi 
wyznacznikami są m. in. stosunek do pracy i własności społecznej, 
stopień związania się z zakładem pracy (wyrażony w stopie płynności 
i stażu pracy), stosunki między poszczególnymi grupami robotników, 
ich postawa wobec działających w zakładzie pracy instytucji społeczno- 
-politycznych i kulturalnych itd.

Kształtowanie się załóg robotniczych we Wrocławiu przebiegało 
w trudnych warunkach powojennych. Pierwsze zetknięcie się różnych 
grup nacechowane było wieloma komplikacjami i konfliktami. Wy
chodźcy ze wsi w minimalnym tylko stopniu byli przygotowani do 
pracy w przemyśle. Charakteryzowała ich słaba dyscyplina, nieumie
jętność posługiwania się skomplikowanymi narzędziami itd. Dawały
0 sobie znać uprzedzenia regionalne, działały stereotypy grupowe. Likwi
dacja konfliktów, zacieranie antagonistycznych różnic, wyrównywanie
1 amalgamacja „subkultur” dokonywały się stopniowo, dość wolno i nie
równomiernie w różnych zakładach pracy. Tempo, charakter i kon
kretny przebieg procesu integracji uwarunkowane były wieloma czyn
nikami, jak np. wielkość i rodzaj zakładu pracy, stan istniejących w nim 
urządzeń socjalnych i kulturalno-oświatowych, siła oddziaływania orga
nizacji politycznych oraz z drugiej strony skład załogi (poziom wy
kształcenia, wiek, miejsce zamieszkania, podział na płeć itd.). Niezależ
nie jednak od tych różnic we wszystkich wrocławskich zakładach pracy 
— zwłaszcza w ostatnich latach — dokonywał się proces stabilizacji 
załóg, kształtowania się ich „trzonów” — grupy kadrowych robotników, 
związanych wielorakimi, w tym także uczuciowymi, więzami z miejscem

44 Z. B a u m a n ,  Zarys socjologii. Zagadnienia i pojęcia, W arszaw a 1962, s. 325.
45 S z c z e p a ń s k i ,  Założenia i ogólna koncepcja..., s. 12.



pracy. Uwidacznia się to w zmniejszaniu się płynności załóg oraz zwięk
szaniu się liczby robotników o dużym stażu pracy w jednym miejscu, 
a także w narastaniu procesu identyfikacji z zawodem.

Płynność załóg jest kategorią przede wszystkim ekonomiczną, lecz 
jej skutki — w szczególnych wypadkach — dotyczą nie tylko dziedziny 
ekonomiki. Sama w sobie fluktuacja jest zjawiskiem nieuchronnym, 
normalnym i pozytywnym. Dzięki niej dokonuje się rotacja załogi i jej 
doskonalenie w sensie biologicznym i zawodowo-technicznym. W wy
padku jednak przekroczenia określonego progu staje się ona czynnikiem 
dezorganizującym pracę, powodującym spadek jakości produkcji, wzrost 
kosztów własnych, zahamowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
itd. 46 Wymienić można także inne skutki ujemne — mniej, wymierne, 
ale dla historyka i socjologa szczególnie istotne, jak osłabienie więzi 
społecznych między robotnikami a zakładem, między poszczególnymi 
grupami robotników, utrudnienie, a niekiedy wręcz sparaliżowanie moż
liwości politycznego, kulturalnego i ideowego oddziaływania na kształ
towanie ich postaw, słabość zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych 
form życia społecznego itd. Nie bez racji podkreślał J. Szczepański, iż 
„dopóki robotnik wędruje od zakładu do zakładu w poszukiwaniu od
powiadających mu warunków pracy, tak długo jest on tylko materia
łem na potencjalnego robotnika”, gdyż „pierwszym przejawem iden
tyfikacji robotnika z klasą społeczną jest identyfikacja z najbliższym 
kolektywem pracy i stanowiskiem roboczym” 47. Na fluktuację robotni
ków oddziaływają m. in. zróżnicowanie zarobków między poszczegól
nymi gałęźiami gospodarki narodowej, stosunek między kwalifikacjami 
i zainteresowaniami a charakterem wykonywanej pracy, sytuacja ma
terialna, a również i stosunki z kierownictwem zakładu i współtowa
rzyszami pracy48 49. W wypadku Wrocławia działały i częściowo działają 
nadal dodatkowe czynniki — stosunkowa łatwość otrzymania pracy 
i mieszkania. „Obiektywne warunki demograficzne i ekonomiczne ist
niejące we Wrocławiu nie sprzyjają stabilizacji załóg robotniczych. 
Młody wiek ludności, jej napływowy charakter, a co za tym idzie — 
brak wieloletniej . . .  kontynuacji pracy w tym samym zakładzie są 
niewątpliwie momentami wpływającymi na wzrost fluktuacji zatrudnio
nych” 4i). Współczynnik płynności50 we wrocławskich zakładach pracy

46 B r o n s z t e j n ,  D a s z k i e w i c z ,  op. cit., s. 235.
47 S z c z e p a ń s k i ,  Założenia i ogólna koncepcja..., s. 14.
48 B r o n s z t e j n ,  D a s z k i e w i c z ,  op. cit., s. 236.
49 Tam że, s. 263.
50 W spółczynnik płynności załogi otrzym ujem y w  w yniku podzielenia liczby 

pracow ników  zastąpionych przez stan  za trudn ien ia  na koniec okresu poprzedniego. 
Por. B r o n s z t e j n ,  D a s z k i e w i c z ,  op. cit., s. 247.



kształtował się na stosunkowo wysokim poziomie. Po 1956 r. nastąpił 
wyraźny jego spadek, co wskazuje na postępujący proces stabilizacji 
załóg. Rośnie liczba robotników o długim stażu pracy, kształtują się 
,,trzony’5 robotnicze, stanowiące grupę najbardziej skonsolidowaną i ak
tywną społecznie. Dane ilustrujące staż pracy robotników Pafawagu 
(stan z końca 1957 r.) i Dolmelu (stan z 1962 r.) przedstawia tab. 12.

Tab. 12. Staż p racy  robotników  P afaw agu i Dolmelu

L ata pracy Pafaw ag Dolmel

1 11,9 28,0
2 6,2 21,8
3— 5 23,5 18,7
6—10 35,2 20,0

11—15 18,961 10,6
pow yżej 15 — 0,9

Z przytoczonych tu danych wynika, że „trzon’’ załogi robotniczej 
Pafawagu po 12 latach jego istnienia wynosił mniej więcej 26,3%> (ro
botnicy z minimum 10-letnim stażem), a Dolmelu — tylko około 12°/o. 
Odsetek robotników o stażu przekraczającym 10 lat (według danych 
z 1958 r.) wynosił np. w Zakładach Sieci Elektrycznych 32,7%, w Stocz
niach Rzecznych — 22,8%, we Wrocławskiej Fabryce Pomp — 10,4% 51 52. 
O stabilizacji załóg i identyfikacji z zawodem świadczy także stosunkowo 
niski odsetek subiektywnie niezadowolonych z pracy. Według danych 
z 1957 r. w Pafawagu tylko 5% badanych robotników wyrażało nieza
dowolenie z pracy, przy czym aż 77% z nich jako przyczynę podawało 
niskie zarobki 53.

Klasa robotnicza jest częścią szerszej społeczności miejskiej i od
grywa w jej życiu poważną rolę. Zwrócimy tu uwagę tylko na pewne 
jej aspekty, pomijając szereg nader istotnych kwestii, jak np. rolę w za
siedleniu i zagospodarowaniu miasta, odbudowie i rozbudowie jego życia 
gospodarczego, kulturalnego i społecznego, tworzeniu i rozwoju admi
nistracji itd. Interesować nas będzie głównie udział robotników we wła
dzach miejskich — Radzie Narodowej miasta Wrocławia, Dzielnicowych 
Radach Narodowych i komitetach blokowych.

Rola klasy robotniczej jako siły politycznej w społeczeństwie budu
jącym socjalizm jest wielostronna i nader skomplikowana. Pojęcie „dyk

51 Dla P afaw agu 12 lat.
32 B r o n s z t e j n ,  D a s z k i e w i c z ,  op. cit., s. 264—265.
53 S z a p a j t  i s, op. cit., s. 62—63.



tatury proletariatu” i „kierowniczej siły społeczeństwa” nie daje się 
rozszyfrować — nawet w skali jednego miasta — w sposób jednoznaczny 
i statyczny. Efektywna rola klasy robotniczej w życiu politycznym 
Wrocławia ulegała w ciągu ostatnich 20 lat daleko idącym przeobraże
niom. W pierwszych latach powojennych była ona znacznie większa 
i przede wszystkim bardziej bezpośrednia niż w latach następnych. Zło
żyło się na to kilka przyczyn. Okres rewolucji społecznej, tworzenie 
zrębów nowej administracji państwowej, gospodarczej i politycznej (par
tyjnej) spowodowały „odcedzenie i wyjęcie ze środowiska robotniczego 
historycznie ukształtowanej, intelektualnej i ideologicznej e lity 54. Naj
bardziej aktywni, świadomi i wartościowi robotnicy zapełnili szeregi 
milicji, władz bezpieczeństwa, armii, stawali się dyrektorami fabryk, 
pracownikami władz wojewódzkich i miejskich, funkcjonariuszami par
tyjnymi, związkowymi itd. Proces ten nabrał cech stałych, modulując 
w sposób istotny rolę polityczną aktualnych robotników. Z drugiej stro
ny w miarę rozwoju przeobrażeń społeczno-ustrojowych i ekonomicznych 
komplikowały się i rozszerzały zadania stojące przed władzami państ
wowymi, partyjnymi i gospodarczymi. Rewolucyjny entuzjazm pierw
szych, bohaterskich lat rewolucji trzeba było uzupełnić — a niekiedy 
wprost zastąpić — wiedzą ogólną i fachową. Wszystkie te czynniki 
powodowały, iż stopniowo malała b e z p o ś r e d n i a  rola polityczna 
klasy robotniczej, a wzrastała jej rola p o ś r e d n i a ,  zwłaszcza w wyż
szych organach władzy.

Nader charakterystyczne są dane o udziale robotników w Radzie 
Narodowej miasta Wrocławia (zob. tab. 13).

Tab. 13. Robotnicy w Radzie Narodowej miasta Wrocławia w okresie 1950—1964

K adencja Ogółem
radnych

W tym robotników

liczba % kobiet
członków

PZPR

1950-1954 150 65 43,3 11 45
1955—1958 150 85 56,7 31 40
1958—1961 80 24 30,0 1 17
1961—1964 80 15 19,0 3 9

Dane te świadczą więc dowodnie o stale zmniejszającym się odsetku 
robotników w Radzie Narodowej miasta Wrocławia (kadencja 1955—1958 
nie jest typowa, wzrost odsetka robotników jest symptomem zaryso
wujących się w kraju przeobrażeń i wyrazem wyprostowywania do
tychczasowego kursu politycznego) i poważnym spadku udziału kobiet

54 B a u m a n ,  Metodologiczne zagadnienia..., s. 33.



robotnic. Znacznie wyższy w każdej kadencji jest odsetek radnych człon
ków PZPR niż odsetek upartyjnienia robotników w ogóle. W najbar
dziej robotniczych dzielnicach Wrocławia (Stare Miasto i Fabryczna) 
odsetek robotników" w Dzielnicowych Radach Narodowych w kadencjach 
1955—1958, 1958—1961 wynosił 30 i 32°/o oraz 34 i 32°/o. Sytuację w ak
tualnej kadencji przedstawia tab. 14.

Tab. 14. Robotnicy w dzielnicowych radach narodowych w kadencji 1961—1964

Ogółem
radnych

W tym  robotników
Dzielnicowa rada

ogółem
kobiet członków PZPR

/o 1 
1 liczba 0//o liczba 0//o

DRN S tare  M iasto 50 14 28,0 2 15,0 5 35,0
DRN Fabryczna 50 14 28,0 1 7.5 8 57,5
DRN Śródm ieście 70 16 23,0 3 19,5 9 53,5
DRN K rzyki 50 13 26,0 1 7,0 6 46,0
DRN Psie Pole 50 16 28,0 2 12,5 10 62,5

W porównaniu z kadencją 1958—1961 odsetek robotników w DRN 
Stare Miasto zmalał o 6°/o, a w DRN Fabryczna o 4%. Znacznie większy 
odsetek robotników zasiada w komitetach blokowych. W ostatniej ka
dencji w 16 komitetach blokowych w dzielnicy Stare Miasto wynosił on 
ponad 35%, a w 24 komitetach blokowych dzielnicy Fabryczna nawet 
ponad 50%.

Przytoczone przez nas dane obrazują pewne istotne tendencje je
dynie w aspekcie liczbowym. Dla uzyskania pełnego obrazu i bliższego 
rozszyfrowania roli robotników we władzach miejskich i dzielnicowych 
należałoby jeszcze zbadać ich udział w podejmowaniu decyzji oraz po
średni i bezpośredni wpływ na treść tychże.

Odnotowana przez nas generalna tendencja do zmniejszania się b e z- 
p o ś r e d n i e j  roli aktualnych robotników w sprawowaniu władzy, 
a więc i podejmowaniu decyzji, znajduje specyficzne odbicie także 
w życiu i działalności Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tu także 
obserwujemy tendencję do zmniejszania się ilościowego i przede wszyst
kim jakościowego udziału aktualnych robotników w różnych formach 
jej działalności i w podejmowaniu decyzji. Stojące w tej drwili do na
szej dyspozycji dane posiadają charakter migawkowy, stąd też wysnu
wane na ich podstawie wnioski będą raczej hipotezami, wymagającymi 
szczegółowego i bardziej źródłowego uzasadnienia.

W szeregach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej skupiona jest 
stosunkowo nieznaczna, ale najbardziej aktywna i świadoma część spo
łeczeństwa. Po 1956 r. liczebność organizacji miejskiej uległa poważnemu



zmniejszeniu (ponad 28 tys. w 1955 r., ponad 21,5 tys. w 1961 r.) przede 
wszystkim w wyniku odejścia i usunięcia ludzi przypadkowych. W 1961 r. 
członkowie Partii stanowili około 12°/o ogółu zatrudnionych. Stopień 
upartyjnienia (stosunek liczbowy członków partii do ogółu zatrudnio
nych) kształtował się bardzo nierównomiernie w różnych działach gos
podarki narodowej. Najniższy był wśród pracowników służby zdrowia, 
najwyższy w szkolnictwie. Nierównomiernie kształtowało się również 
upartyjnienie w przemyśle. Najwyższe było w przemyśle hutniczym, 
najniższe w przemyśle włókienniczym.

Tab. 15. Stopień upartyjnienia. Stan z 31 XII 1961 r.

Dział
Liczba

zatrudnionych
Liczba członków 

i kandydatów  PZPR % uparty jn ien ia

Szkolnictwo 
Przem ysł hutniczy 
Przem ysł m etalow y 
T ransport—łączność 
Przem ysł spożywczy 
P rzem ysł chem iczny 
O brót tow arow y 
P rzem ysł w łókienniczy 
Budow nictw o 
Służba zdrow ia

4501 883
2157 369

28288 3801
24933 3191
7714 764
4311 404

15988 1264
8007 629

30358 1884
4704 280

19,6
17,1
13,4
12,8
9.9 
9,3
7.9
7.8 
6,2
5.9

Stopień upartyjnienia wśród robotników był więc znacznie niższy 
od przeciętnej dla całego miasta i wynosił (w 1961 r.) około 6,5°/o. Naj
wyższy był w przemyśle metalowym, hutniczym, najniższy (poniżej 
6,5°/o) — w przemyśle chemicznym, odzieżowym i spożywczym. Jeszcze 
gorzej przedstawiało się upartyjnienie wśród robotników reprezentują
cych zawody podstawowe (ślusarze, tokarze, spawacze, murarze, zbro
jarze) w przemyśle metalowym i budownictwie.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwujemy także systematyczny 
spadek procentowego udziału aktualnych robotników w szeregach samej 
Partii. W 1954 r. robotnicy stanowili w Partii prawie 48°/o członków 
i kandydatów, a w 1961 r. tylko 35%. Nierównomiernie kształtuje się 
udział robotników w Partii w poszczególnych dzielnicach miasta i ga
łęziach gospodarki narodowej. Najwyższy był w dzielnicy Psie Pole 
(50% w 1959 i 1961 r.), Fabryczna (42% w 1961 r.) i Krzyki (36% 
w 1961 r.). Poniżej przeciętnej miejskiej kształtował się on w dzielnicy 
Stare Miasto (28% w 1959 i 25% w 1961 r.) i w Śródmieściu (31% 
w 1959 i 30% w 1961 r.). W organizacjach partyjnych w przemyśle



robotnicy stanowili prawie 60% członków i kandydatów; gdy w bu
downictwie tylko około 37%.

Nierównomiernie i z tendencją zniżkową kształtował się również 
odsetek robotników wśród nowo przyjmowanych w szeregi Partii. 
W 1958 r. wynosił on w całym mieście 44,5%, w roku następnym wzrósł 
do 55,3%, a w 1961 r. spadł do 36,9%. Wzrost i złożoność zadań orga
nizacji partyjnych, zwiększanie się ilości decyzji, przy których podej
mowaniu niezbędna jest wiedza fachowa, odbiły się w sposób jedno
znaczny na składzie socjalno-zawodowym Partii. Spadł odsetek przyj
mowanych robotników, wzrósł — inżynierów, techników i pracowników 
umysłowych w ogóle.

Tendencja do zmniejszania się roli aktualnych robotników bezpośred
nio zatrudnionych w produkcji występuje szczególnie ewidentnie przy 
analizie składu socjalno-zawodowego władz partyjnych różnych szczebli. 
Najwyższy odsetek robotników zasiada we władzach Podstawowych Or
ganizacji Partyjnych. Tak np. w dzielnicy Stare Miasto wśród wybra
nych w 1961 r. sekretarzy POP robotnicy stanowili 23,0% (w 1959 r. 
13,3%), a wśród członków egzekutyw — 28,6% (w 1959 r. 19,0%). 
W dzielnicy Psie Pole robotnicy stanowią wśród nowo wybranych człon
ków egzekutyw około 44%. Odmiennie kształtuje się skład socjalno-za- 
wodowy dzielnicowych władz partyjnych. W latach 1960—1961 robot
nicy stanowili we wszystkich dzielnicach 24,2% pochodzących z wyboru 
władz partyjnych, a w latach 1962—1963 — 27,4%. Najniższy odsetek 
robotników we władzach partyjnych posiadała dzielnica Stare Miasto 
(około 18% w latach 1960—1961 i mniej więcej tyle samo w 1962—1963), 
a najwyższy dzielnica Fabryczna (25% w latach 1960—1961 i około 35% 
w 1962—1963). W Komitecie Miejskim PZPR w kadencji 1959—1961 r. 
robotnicy stanowili około 20%. Nader ciekawie kształtował się skład 
komisji problemowych Komitetu Miejskiego. Tak np. w Komisji Or
ganizacyjnej robotnicy stanowili ponad 33%, w Komisji Przemysłu — 
około 20%, w zespole do spraw rolnych i łączności ze wsią prawie 40%. 
W Komisji Budownictwa na 16 członków był tylko 1 robotnik, w Ko
misji Gospodarki Komunalnej na 11 członków także 1, w Komisji Kul
tury na 24 członków również 1. Udział robotników malał więc wyraźnie 
w komisjach i zespołach „fachowych”, wymagających dużego przygo
towania ogólnego i zawodowego. Tendencja ta charakteryzuje zresztą 
całe życie partyjne 5r\  Robotnicy — zwłaszcza bez odpowiedniego wy- 55

55 Dane o udziale robotników  w  życiu P artii opracow ane na podstaw ie sp ra 
w ozdania K om itetu  M iejskiego PZPR  w e W rocław iu za la ta  1959—1961 i spraw o
zdań K om itetów  Dzielnicowych za la ta  1960—1961, znajdujących się w  A rchiw um  
K om itetu W ojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej we W rocławiu, 
zespół K om itet M iejski we W rocławiu.



kształcenia ogólnego (podstawowego) i przygotowania zawodowego — 
stanowią element najbardziej bierny, wywierający najmniejszy bez
pośredni wpływ na decyzje władz partyjnych różnych szczebli56. Za- 
markowane tu tylko procesy są przedmiotem stałego zainteresowania 
władz partyjnych. Różne formy działalności wewnątrzpartyjnej (szko
lenie, przydział konkretnych zadań), jak i pozapartyjnej (inspirowanej 
akcji dokształcania załóg) mają na celu podniesienie aktywności spo
łecznej i politycznej robotników oraz zapewnienie im odpowiedniej 
rangi w życiu Partii.

Zgromadzone i zreferowane przez nas dane pozwoliły na scharakte
ryzowanie współczesnej wrocławskiej klasy robotniczej od strony iloś- 
ciowo-opisowej. Poza naszymi rozważaniami znalazły się tak nader 
ważne problemy, jak świadomość polityczna i klasowa robotników, ich 
ideologia, kultura, codzienne życie w zakładzie pracy, rodzinie, grupach 
sąsiedzkich itd. Ich zbadanie i opis pozostaje pilnym zadaniem naszych 
historyków i socjologów.

DIE ARBEITERKLASSE VON WROCŁAW — GESTERN UND HEUTE

Die politischen, w irtschaftlichen  und k u ltu re llen  U m gestaltungen in  Polen 
nach dem  zw eiten W eltkrieg  veru rsach ten  w eitgehende, grundsätz liche U m w and
lungen in  der K lassen stru k tu r des polnischen Volkes. Eines der E lem ete dieser 
U m w andlungen w aren  die U m gestaltungen in d e r S tru k tu r, im  C h arak te r und 
der Rolle der polnischen A rbeiterk lasse .

Der B ildungsprozeß der neuen A rbeite rk lasse  in  W rocław  ist ein  ch a rak te 
ristisches Beispiel fü r  ih re  E n tstehung  und E ntw icklung auf den W estgebieten, au f 
den T rüm m ern  e iner großen Ind u striestad t. Auf G rund  d er sta tistischen  und 
beschreibenden M ateria lien  ana lysiert der V erfasser die q u an tita tiv e  E ntw icklung 
der A rbeite rk lasse  in  W rocław, ih re  Zusam m ensetzung, te rr r ito r ia le  und gesell
schaftliche H erkun ft, allgem eine und berufliche A usbildung, m aterie llen  B edin- 
gunen, sowie ih re  Rolle im  gesellschaftlichen und politischen Leben der S tad t und 
im  R ahm en der T ätigkeit der Polnischen V ereinigten A rbeite rparte i.

56 S t a s i u k ,  op.  cit.




