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14. Lata 50. lub 60. XX w., Nowa Huta, Kraków. Wnętrze pokoju w hotelu robotniczym. Fot. Irena Jarosińska,
zbiory Ośrodka KARTA
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Ilustracja 14. Urbanizacja i industrializacja
powojennej Polski była możliwa wyłącznie dzięki
migracji ludności wiejskiej do miast. Przybyszy
kwaterowano w tzw. hotelach robotniczych, mających być – jak pisał Błażej Brzostek – wyrazem
„pieczołowitej dbałości o człowieka pracy”, zapewniać dach nad głową i odpowiedni rozwój
kulturalny.
Jak pisał w Poemacie dla dorosłych (1955)
Adam Ważyk:
Ze wsi, z miasteczek wagonami jadą
zbudować hutę, wyczarować miasto,
wykopać z ziemi nowe Eldorado,
armią pionierską, zbieraną hałastrą
tłoczą się w szopach, barakach, hotelach,
człapią i gwiżdżą w błotnistych ulicach:
wielka migracja, skundlona ambicja,
na szyi sznurek – krzyżyk z Częstochowy,
trzy piętra wyzwisk, jasieczek puchowy,
maciora wódki i ambit na dziewki,
dusza nieufna, spod miedzy wyrwana,
wpół rozbudzona i wpół obłąkana…
Tylko w niewielkiej części hoteli, zwłaszcza
w latach 50., warunki bytu były znośne, większość była przepełniona, brudna, zdewastowana, z fatalnymi warunkami sanitarnymi. Spośród
istniejących w stolicy w 1951 r. 134 takich hoteli
(w których mieszkało 10 tys. osób) połowa mieściła się w drewnianych barakach, tylko 45 było
skanalizowanych, a pralnie posiadało pięć.
Na prowincji było z zasady znacznie gorzej.
Fikcją okazywała się również oferta kulturalna,
jeżeli nawet organizowano na przykład wieczory
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literackie, to spotykały się one z nikłym zainteresowaniem mieszkańców. „Zajęcia kulturalno-oświatowe” były też, zwłaszcza w latach 50.,
przepojone nachalną propagandą (choć trzeba
przyznać, że dzięki pobytowi w takim hotelu niejeden przybysz ze wsi nauczył się czytać i pisać). Wolny czas pozwalały najczęściej wypełnić
alkohol lub hazard. Chociaż hotele pomyślano
jako rozwiązanie czasowe, mieszkano w nich
latami, nieraz z rodzinami (w jednym pokoju,
ze wspólną kuchnią i łazienką). Często zresztą
w jednym hotelu mieszkał mąż, w drugim żona
(z dziećmi). Nic też dziwnego, że życie w hotelu
robotniczym było zarówno częstym tematem
skarg do władz, jak wątkiem literackim i filmowym. – J.K.–
Niewykluczone, że były to warunki i tak lepsze,
niż widoczna na zdjęciu lokatorka hotelu miała
w rodzinnym domu. Jednak można mówić o łamaniu praw:
◊ do godnego życia i wychowania dzieci,
◊ rodziny do ochrony ze strony państwa,
◊ do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego egzystencję
odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami
pomocy społecznej.

