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L

techniczny a humanizacja pracy,

l'ostę,p

człowieka

Specyficznie ludzki charakter pracy
się

że człowiek

w tym,

jest v: zasadzie jej /tej pracy/ auto-

nomicznym podmiotem 9 który
celów.

,Jeśli

zaś

dąży

określonych

do realizacji

przypr,dkiem lub celowo w jakikolwiek sp<:>sób

osłabienia.

dojdzie do

przejawia

człoi7ieka

pozycji

jako podmiotu,

TI

ca-

z nim procesie pracy, to mówimy wówczas o de-

łym związanym

hum2.!lizacji pracy.
7:etmy tna

przykładu postęp

decyzyjne

rosną możliwo6ci

od!)OWiedzialność,

zesrołor;ycb
·,'"'J'Ższy

vykształcenia. 9

pozioo

by

~eG.r~2J:że :postęp

rośnie również

1:onieozność

z2cchodzi

miarą

;-;zrastają

c·zło-r:iel:

nie

rozv:o,ju

, !

j?.k n r•s""ach

postępu

roz-

technicz-

zr::i2.r:y

techniczn~r

idą 1:

m2, t2..::że

}:ierunka
02-ł.y

pranidłowym,

·

szereg si:.utl::6r1 1.1.bocs-

auto6atyczr.ych. :::a~zyn 7 pozo~nie s2modzielnie

postępem

technioz-

z l:01'icowyrn efektem /pro d·.1L-terr: finalriym/.
znając $połecznycl: r;r.rt.o,ści

nie

-może b;7ć

tez

sa.o~ :praca

kaja

je50

u1ożliv10ści

,7i~c

dol,ur::2.nizac;;i pracy. I dalej, r: zv.'ir,zl::u z

z17ię,zane są

je,50 r1zrostu

fiz~•ozny,

należało- że

czło,::ie}:iet},

TT miarę

form dzial:2.nia czJ:o,;;ieka,' 1.7:;•ma,;any jest ponadto

małe je v,rsiłek

Cądzić

czło;,;ieka,

rh:mocześnie

.:oju intelektualnego, 'w
nego

techniczny,

z

nią

zinte~or;any 1

\?

-1;ynil:6r; z,;;oj ej :Pracy

·z\"liązku

z tyn nie

n:oże
1:.1i

'::ięc

da:r:2..ć

nru dos·t2.tecznej satysfa}::cji, nie z2s:po-

111,,

jego indywidualnycb -potrzeb,
lil'i
Iilil

4
się też

Zdarza

coraz

częściej że

w pewnym stopniu

ludzkiej"przekraczają

wieka,
z

narastają

możliwości czło

tzw. bariery psychologiczne

wynikające

rozbieżności między współczesnymi.wymagania.mi

cyjnymi i technologicznymi, a
który

często

nie

nadąża

za

myśli

"produkty pracy i

organiza-

możliwościami człowieka.,

własnymi

wytworami.

Mimo iż maszyny zdjęły z człowieka. ciężar prac ponad
siły,

fizyczne

fakt

sprowadza zbyt

współpracy

czlow.ieka do tego

często tegoż

on zmttszony do zautomatyzowania swoich
nadmiernej ich stereotypizacji. Coraz
własnych· rąk

urządzeniami

czlo';'lieka z

iż

czynności,

zostaje
.do

częściej też

wytwory

i myśli z?,czynają pełni6 fu:nkcj ę nadrzędne.

Człowiek podporządkowuje się

swoim

dziełom,

się

czasem

nawet boi, cpraz mnie;! je rozumie. Kiedy przestaje
bogactwa
cznym-

łatwo dostępnym

Z'l>yt daleko

p.ać.

ny -ze

musi

wewnętrznego

względu

na

bogactwem rzeczy, które
pracy,

konieczności

i_do

posia-

koniecz-

często niezbęd

ey. przy 3.ktualnych .tec.hnologiach, prowadzi do

a z

można

częściowo

i

współczesną orgnaizację

lności człowieka,

szukać

bogactwem wido-

zadowolić się

posunięty podział

ich

zawężenia

zawężania

jego

kontaktów spÓłeoznyob, np. tylko do.grup żawodowych, lub
' tym podobnych.
Ciekawe,
rowania

.że

życie społeczne

właśnie

aninimowość

praca

ze T1si i

mieście atrakcyjności.

męczyć

ich

swojego

ponta:::'zająca się

·cz.asie :przestaje

dawać

im

Po

oczek-ującej

rozczaod mi?,Sta

początkowym zachłyśnię

inno.icią

bezosobowość
działania

i lrul tur?,lne.

wyraźnie rysują się

tle

slę nowością ś1·odo;dska,

zaczyna
zaś

na tym

to

młodzieży pochodzącej

i pracy w

ciu

Zuboża

zeyczajów, .szybko

kontaktów.

międzyllldzkich,

w wielkich ludzkich zespołach,

i zI'Utynizowana po
satysfakcję.

dosyć

k:rótkira

'5

Zjawiska te

prowadzą

w konsekwencji do powstawania i po-

głębiania się różnych

sytuacji stressoviych

/przeciążenia,

utrudnienia, zagrożenia, konflikty/ powodując zakłócenia
także l}rowadzą,c

w stosunkach interpersonalnych, a
wisk wr~oz pato_logicznych takich

jak

do zja-

nerwica, czy choroby

psychiczne.
Humanizacja pracy jest
s1rutk6w

życia

podejmuje

na narastanie ubocznych

reakcją

w dobie rewolucji naukowo-technicznej, a

p:ró't>ę

zapobiegania im lub ich

także

łagodzenia..

2. Ludzie czasów masowej konsumpcji.
"nie jest
rozTI6j ten

u-topią

niewątpliwie będzie miał

przyszłości człowieka

pią
ży

jest

przewidywanie rozwoju automatyzacji,

założenie,

że

w.cywilizacji

OGromne znaczenie dla
przemysłowej.

realizacja owej

jedynie ód wa.runk6w technicznych,

że

pięknej

Ale uto-

wizji zale-

bez znaczenia jest

społeczny i human.istyczny, · ludzki aspekt 111 1.
I1echaniza.cja i .związany z nią podział pracy narzuciły czło
wiekowi takie. metody pracy, systemy uc.zenia
bardziej

ograniczają

cji powodu;je

rozwój jego

się,

które coraz

osobowości. Masowość.

także masową konsumpcję,· Społeczeństwo,

produk-

a nawet

poszczeg6lne grupy społeczne, stwarzają pewien swoisty typ
osobowośc.ioey, · kształtujący się poprzez wychowanie dzieci
.

.

w rodzi?iie, system nauczania itp. Tlrorzą się określone
zasadyl'!sp62.życia, wykształcają po3ęoi~moralne ietyozneJ

ulega przewartoicio\'laniu·wiele.dotychczasowyoh ~zorów.
Georges :Friedernan - ''l!aszyna, czlo'l7iek" Kii'/. 1966 ·r.

6
r

cobie ::;u:?.,i::i:~c,;-:2.nej kons=pcji

l~1dzi,

l:tć:'zy ::·o'bią

tylko to co

cyks:;tałcają się

muszą,

t;irpy

to znaczy przede

•;;ssystl::im to, co jest dobrze Tiidziane, lub p:·zynosi bezpoi::sduie ko:r-zy~cia TJz.te::'ialnc, Jedna.k pozo~"'na
zas:pt.k.s.j 2.1:!i.;, teso :rodzaju :pot:,ze 1:, :::ie

1:1ys tarcza.

odczu-ca ::1ic:po:;:ój 1 jest niez2.doviolOn::r, core.z
stwierdz~,

że

łat-rłość
Człowiek

części-ej

-r:J:afc_iTTie nie lubi _sviojej :pracy, ale

t•::ierd:;i

ta;t::że,

C··<·:;:-~""ir,1...

cor.::..z

że

nie ,7idzi

dałoby

lepsze.;o ~'j:fofr.,

czuje niepokój, nie potra:fi

częściej

tr.,·tet n.ie wie do

ża.e.nego

mu to zadowolenie. Vi drodzi

do E::.s9ck:J.jani2, potrzeb rzeczor..tch niejednokrotnie nie
rr.ote dctr·se.6 do teEo co &tanowi
,:ic,l:;:.1

przecież

podstawę działania. czło

;;0dnostki twórczej, niepowtarze.lnej

intelektualnie zindywiduclizoPanej.
A

że

nie mot= ci;.:l:kor:ieie

c;;;ło;;ieka,

to skoro

już

'\7Yelirninor1:!!.Ć indywidualności

musi

być '.kimś,

a nie

osiąga

tego :przez indywidualny ror;w6j intelektualily to szan ten
sprzyja t"lorzeniu

si'ł

nov1ej !!Otrzeby

u d a w a d n i a -

7
s :i.

ę

-·

kim

ś

s t ,

j

że

pc;sii~d::1

się

rzeczy, stanowisko; że się ;jest lepszym, czasem :1icważnc,
że

ni~ re~rezentuje.

sobą

o1 tegcj kt6:ry nic

Towarzyszy temu atmos:fera

napięć grcciadzą się

:rezultaty tych zabiegów nie

dają

dostatecznej satysfakcji,

bo ni"' towarzys:.,y im :faktyczna praca
czości,

samodzielności,

potrzebna.

je

nosząca

znmnion;:;. t,16rlub po prostu

społecznie użyteczna,

Własne poglądy,

. udowodnieniu, że się

stressy, a

własne

zdanie

jeśli

nie

dobrym ~Ol3tają odrzucone, ZC.3tępuj~

;)e13t

aktualnie potrzebne. Dlatego

sądy J;apożyczone,

służ~

też

nm,0-b

udane za.biegi nie w pełni zadawalają człowieka, któremu
zaginęło

w tych dr.ia.laniach poczucie

własnej

odpo,:iedzia.l-

ności.

:Na nerwice i tempo

życia specjaliści dora.dznją

· Re;jestru.jemy wzmotony

11 pęd

do

spędzania

nie ineywidualny,. se.moddel.ny, jako

czasu

11

rele.ks.
właś

w sposób

rekompensatą

za

zbiorową

pracę. Hobby, wycieczki, turystyka stają się modne. Po czym

azybke

sę

powielane w

tysiącyob

egemplarzy, zaczyna

masowa turystyka, przewodnicy, kt6rz:,

pokazują

jak patrzed, dla indywidualnych turystów
kają więc

at zbierze

z W7oieczki to samo.
przestały

byó

się.grupa,

a

patrzeć,

wzbroniony, cze-

wszyscy bowiem powinni

:Niepostrzeżenie

środkiem

wstęp

na oo

się

wynieść

konSU)npcja i. produkcja

osiągnęły rangę

celu.

3. Problel!l,J' czas6w rewolucji naukowo-technicznej.
Celem

spoleczaństwa

socjalistycznego jest

,'

Człowiek twórczy, o moiliwościa.ch
_własme;) osobowości,

.

.

e z J: o w i ek

wszechstronnego rozwoju

se.modsielny, który decyduje o kierunku

rozwoju swoich potrzeb i zakresie ich zaspakajania. 1 nie

zaś

8

cslowiek, któr., podportądk:c:nl'll.je się_ MChanizmowi .organi-

zac;J i

ślepo

takt• i :nie cdowiek, s:frust:ro-

taki, kt6ry widzi sw6;J cel indywiciual.ny

wan,y ,lecz

czony w

bezmyślnie,

i

ogólno-społeczny.

- Załoźll)nis, .te skoro idea jest

11łuszna,

tu;Ją wbściwi~ ewo;Ją osobowość,

ron6J idei

następi

domość kszt•ltu;Ją

cze

włą

nauczą,

& zdarzyć

si~

to i ludzie

ukształ

Gilyż

;jurt fa1u1'1\Je.

.i:;anim

w palni ludzie si~ rodzą11 a ich świa

warunki

pt>;Jmo·H,ć

w jakich

tyją, często

idu, a na.wet cel . do kt6ngo

si~ mote, ie e;@ w ogóle nie

zauważą.

,dążą,

!fym bar-

dzb;J, it rozw6;j nie idzie po lini:!.'proste;i, ale po drodze

ulega

załamaniom

i to co wczoraj jeszcze

tr®ndem rozwojowyTI1,

dziś może

było

podstawowym

ulec zmianom, korek-tom.

;Rewolucjf,; narux,wo~technicz:ua ob:fitu.je ,-. 'Gald.e :p:reypadki.,
.szybkość

xozwoju rozmaitych dziedzin

;Jednolita, nazwij .y to ii:niedorozwo je 11
hamują

inne,

zaś

życia
11

i pracy nie 3est

;jedne j dziedzinie

zbyt szybki rozwój ;)emi.,ch prowadzi do.

za.obwiania równowagi, za-równo w sferze biologicznej jak

i psychiczne;).
Ogól.ny kierunek rewolucji ~

;j a

p r a c y

;_

ciągle

i .n t a l e k t u a l i z a -.

jeszcze jest w sferze postu-

latu~ Na przy-kl.ad bliska temu kierunkowi ;Jest teza postawiona przez .Shingó

Shibatę:2/ dotycząca przew1ey-wanego

. zaniku tradycyjnych speo;Jainoścf, a na ich miejsce ksztal1.owania

się spec;Jalist6w-uniwerśalistów,

ludzi wszecbstron-

~-1?rn_got~wa.riych do p r ~ ~
2/ Shingo Shibata - prof. uniwersytetu w Tokio lł?eoretyczne
problemy rewolucji naukowo--tecbniczne;j 11 w Studia nad zagad-

nieniami rewolucji naukowo-technicznej - Praca zbiorowa pod
:red. Eugeniusza Olszewskiego 1 Lecha Zacbera wyd.Ossolineum
1974 r.

-.

CŻas

Rewolucji Naukowo-Technicznej przynosi do codzienn•j

pracy· rzecz.11cn;;ą -

IT{fśl<i!inie

n2.UJ!::owe - w dotychozasoeyrn

systemie organizacji pracy i

nych nie
wieka.

było

potrzebę przeciętnego;

ono

Wykonując

powierzone mu zadanis.,

pra.cu;j·ącego czło
człowiek

•

i.ana.wiał

się

ani .nad

problematyką,

Potrzeba .poznania rodzi
się

to .·ze

zwiększeniem

z wykonywaną
się

przez niego

dopiero u

-•

skomplkowa.ną

a.ni nad zbyt

pracą,,

nx

schyłki

w. 1

~iąże

tipowszech:1iania. uauki, z rozwojem
ten problem Marks

świadomości społecznej. Sygnalizował już

i Enge 1s w

nie zas-

.I

konst:i:'Ukcją,

związaną,

technicz-

dos'~ępnych środków

wyć!.

":praca, proletariuszy

na skutek rozpowszechnienia

zatraciła

masz:1:a i podzj.aJ:u pre:cccy wszeEcie cechy

samodzic,lności;

wraz z 1.yrn wszelki powab dla robotnika, Staje

się.

a

on pros~

I;:-:rm dodatkiem
ności

najprostszych, najbardziej jednostajnych do wyuczenia

Sporo jeszcze

min~ło

czasu zanim problem·

widoczny dla szerszego
części

p:c~covrnik6w

ogółu.

cząsto

i

Tymczasem u

dziś.

tęn

dojrzał

mało

i

stał

si~

eykszt8.l:oonej

jeszcze wprowadzenie i:nno-

wacji, nie mówimy tu jeszcze o poznaniu naukowym ludzi niechęć,

sprzeciwy, wprowadza nie:pokó;j. Wszelkie bowiem

działa

nia poznawcze prow.a.dzą w konsekwencji do obalania tradycyjeych -postaw wobec pracy,1 jej organizacjis a .nawet je;j celowości,

zmuszają

do obalania tradycyjnych

poglądów

utrwalo- ,

cych i gromadzonych przez lata.

3/ X.Marks, F.Engels - Manifest Xonr.mistyczny, W-wa 1967 r. s.350
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Nie mnie~ obserwowane jest coraz
ne,

stojące

źródeł

niejako u

poimania na:ukowego., a miano-

wicie kry-t;ylz:c dot--ychczasowego
a cyski.1sje

a.ysk'J.Sje

zjawisko pokrew-

częściej

wymagają

dz:i.ałaniao

K:rytyka

powoduje

znajomości

argumentów,

:przed=.

miotu. Krytyka dotyczy organizacji pracy, wykorzystania
maszyn i urządzeń, wykorzystywania cza.su, gospodarki kadra-

mi itp. Żeby zaś dowieść swojej racji, uzasad!J.iaó swoje
si:.anowisko niejeden szeregowy p:ra,cownik

Zgłasza

·crrul:'"'1;ifteych o przedmiocie sporów.
kończy szkoły,

pogl1fbia

wiedzą,

sięga

/na.wet kons<!l.'l1:?,tys·~a/ nie che

tylko niewolnikiem.rn;a.szyn, a.10
przepis6w, chce

książki

si~ na kursy,

bez której nie mote

coraz trudniejszych problemów swojej pracy"
Człowiek

do

także

wsp61uczestniczyć

pojąć

Współczesny

;już zostać

nie

i biurokratycznych

w pracy,

rozumieć

zacho-

przemiaey.

dzące

·Alvin Toffler4/ twierdzi, te zmiaey będą się przyspieszać,
a to przyspieszenie musi
jego codzieDlle

'także wpływać

życie, · pracę,

u:wata on,

na

cżłowieka,

że

wielu l.udzi

z przystosowaniem

będzie miało dUŻe trudności

się

na

do tych

zmian, tym bardziej,

że środowiska społeczne stają się

mnie.;) stabilne i nie

dadzą

w miar~

jak

jących,

zaczyna.ją

podnosi

się

mu oparcia.

poziom

.a także

i na podstawie :przekazywanych

im stale nowych informacji /nps
przekazu/. Obserwujemy
11

ludzi pracu-

ulega6modyfikacjom ich potrzeby. Potrzeby

na. miar~ ich wiedzy,

nazwę

wyk13ztałcenia

też

także

przez

zjawisko, które

środki

masow6go

otrzymało już

importu potrzeb". W sumie w wielu wypadkach daje to

4/ .A:lvin Toffler -

11 Szok przyszłości"

P1W 1974 r.

1

1

I

-,

11

wzrost potrzeb, szybszy

niż

co gorsza wzrost ten nie

wzrost produkcji, a takte

łączy się

umiej~tności2mi

z

kor7.ystania z d6br konsumpcyjnych, a to powoduje takie
zjawisko jak

ołlooiażby

brak kultury konsumpcji.

Z kQlei nie zaspokojenie tych potrzeb, lub brak persp:;k-

tyw

na ich zaspokojenie

nawet

bez względu na umiejętności czy

konsumpcyjne, doprowadza do

możliwości

obniżenia

pozytywnych postaw wobec pracy.
· Człowiek zdaje
wości,

nie

a

sę

sobię sprawą

i z

także

w pel;ni we

tywane, co

rosnących

nie

zresztą

s.ą

potrzeb,

współczesnej

i .tak nie

potrzeb. Praca nie daje
biQrąc

ze swoich

już

rosnących możl.i,
możliwości

być

mierna.i

często

organizacji pracy wykorzys-

wpływa

na hamowanie wzrostu

satysfakcji ludzie, ogólnie

ze swej pracy zadowoleni 9

warunkach musi

te

pogłębia

wydajność

to jeszcze

w tych

odległość

między pragnieniami, amotiiwościami ich zaspokojenia.
człowiek

W dobie ENT

coraz bardziej
pod

względem

szybkość

też

coraz bardziej

staje

się

od niej

wiąże się
zależ:ny

z

pracą,

i to zarówno

materialnym ja.k i emocjonaleym. Dlatego,

przemian na gruncie pracy, zmiany

zachodzące

też

w

technikach i technologiach, organizacji i.metoda.eh kierowania, wplywa6

mtlSZ'l

W!ll'tości

na.. swego rodz.aju zachwianie

I

jut ustalonyo~. Dotyczy to
/z:resz-tę

ale i

ten

podział

związanego

Obserwjev

z

wzrośt

nie tylko

ściśle

jest co:raz trudniej

sfe:cy p:racy

przeprowadzić/,

nią współczesnego życia społecznego.

JlOtrzeb materialnych, ale

źa

tym

idą

zmiany w ocenach wartości wszelkich potrzeb, co z kolei
wpływa

na oceny

wartości

etycznych 1 mora.~oh, a takie

zmienia nie tylko dotychczasowe posta.wy-,
również

i obyczaje.

poglą~,

ale

1.2

Tak wi~c sfera. pr;acy, dotychczas wydzielana., w okresie
rewolucji n-t

sunków

zaczęła rozszerzać

międzyludzkich,

pracą. •. Konsekwencją

także.

i tych

w

poglądy ulegają

wartościowaniu,

mody:fika.cjom, powoduj~c.,

traktowane jako ma.lo

• m<>dy,

pretekstami, a

xi.ą.wet

ważne.

.oczywiście

4. Ochrona

także

stanowić

wo.że

ich

~czy-

nawet

rangę,

wpływami

pod

emocji, .

społecznego środowiska człowieka.

ś:t'odowisko

o:no

peVll'.la

cłlwili.

rozwata.ń

wynika,

iż

nastą-pić

spoleczJ;le powinno

człowiekowi mozliwośćwszechstronnego
.że

okreś

wartości

Łatwo,

i pod

lucji naukowo-techriiczr-,j powinna
te

poza

nie;jednC)krot-

że

obn.iżać

takte i potrzeby

Z dotychczaso'll'Ych

za.łożenia

się

staje

sto-

kiedy to ledwo za_rysowane

zbyt ·1atvro jes-tT l'rawie dowólnie
byle

całość

tego stanu, albo prrecyzyjnie;j

nie oczywiste do tej pory i jednoz~;a.czne
nają być

na

znajduję,cyoh się

lając, konsekwencją zmienności pojęć
niestabilność

wpływ

sw6;j

będzie swoistą bazę,

w dobie reworealizacja
dawać każdemu

rozwoju osobowości,
a

także

punkt odlli.e-

slenia dla ocen moralnych, wzorów zachowa.n etycznych itp. ,
Istnieje jednak
leżniony

niebezpieczeństwo, .że

o.d organizacji

życia

i pra.qy

czl'.owiek zbyt uzamoże

w pev1nym stQ:x>-

niu tracić swoją indywidualność, Zbic,rowość pracy, u~ed~o- .

. lionie potrzeb konsu11rpcyjnych, nie pozwoli

bądź ohocia.lt-

by tylko utrudiii kształtowa.nie erunodzielnycb pogląd6w

i ocen.

Jak widzi siei ;realne
procesowi?

możliwości przeciwdziałania

temu

~1

13' -

Podobnie ;lak
nego

ochrona. bC'Ologioz-

koniecznością stała się

·tak tet i

środowiska człowieka,

chronienie ;jego

spo2.ecznago. Rozumiemy przez

środowiska

to pewien rodzaj

kaMego indywidualne-

"mikrośrodowiska"

g~ cz2.owieka.lia to

mikrośrodowisko składają się

kie jego kontakty osobowe zarów.no te

r e d n i m

m .i e j .s c u

wspó2pracownik6w, w

p r a. c y ,

miejsc u·

ż

wszyst-

b e z p o

w

ś

-

grupa

zespół,

z am i e szk a sąsiedzkie

n i a , rodzina, ewentualne kontakty
w

jest

niezbędne

itp. ,

y o i u . t o• w a r z y s k i m, w grupach za.wodo- .

wych, w grupach .o wspólnych zainteresowaniach; rozmaite
wreszcie.
Także

sp os 6 b,

wy p o c z

rod z a j

samotnie, w zespole, w ramach spor-

y n k u

tu, turystyki, grzyborania;

plaż,

Kiedy indywidua~

ma inne

wiskot1, ale
sytuacji,
i

mi e j s c e

i

I

człowi.ek

ocz:;rwiście

nie

może

możliwości/ ilości

ilośćmotliwych zestawień,

spacerów itd.
11

swoje

być

ono

mikrośrodo

zbyt odr~bne, .bo

;jest ograniczona, tak jak

w końcu

też

jest do wyliczenia.

Nie.mniej iohilość i rÓz!llaitość ;ależna jest nie tylko od
możliwośc.i społecznych,

neę;;o człowieka,

nieOlll,l

kt6ry

tworzyć,

nowe

ale i .od

osobowości

może :również.twórczo wpływać zmieniać,

elementy swojego
.

.

o jego bo.gactwie lub ograniczeniu

w znacznej

części

jednostka, tyle

.

mikrośrodowiska,
.·

.

.

.

~

także decydować może

inusi

że

czać iub .·rozwijać, a także posiadać
. mości w ramacbswojegó

indywidual-

mieć

co ograni-

w og61e takie 111ozii-

społeczeństwa.

li~
Ocz;.rwiście

przenikają.

t,TU.py te nawzajem

cd~» ;ja.kgdyby

zapożyczają od

siebie pewńe elementy, zwyczaje, :postawy

poglądy

rćżnoza.wodowych

/rrp. w

grupach turystycznych,

wczasowych itp./.
Wsp6łcześnie

obserwuje

nindywiduainego

się dość gwałtowne

.mikrośrodowiska

kurczenie

czlowieka 11 • Brak jest

czasu na ;jego piel~gnowanie,

rosną odległości

pracy i miejsc za.mieszkania.,

także

coraz

większe

są. truaności

nie

częściej

lDUsi

znajomychi

odsuwać

zamiłowaniami. Człowiek

pozornie marginesowe

przynosząc bezpośrefu:tich korzyści

ty. Zamienia

bezpośrednie

przyjaciół,

w organizowaniu indywidualnie

rozrywek i urlopów zgodnych z
coraz

miejsc

zajępia,

towarzyskie kontak-

porozumienie na namiastki,

towarzyskie prowadzi przy pomocy telefonu. Brak jest miejsca i czasu na
Ochrona

wymianę myśli,

swobodne dyskusje.

środowiska społecznego człowieka polegać

stworzeniu mu takich warunków

r o d o wi s k o n

·warto

się

bowiem

mogło

funkcjonować

swobodnie
ś

aby

życia,

k a

za.stanowić

t

d e g o

;jakie

w nim

•mikr

o s o b n i k a •

są społeczne

koszta

rozwoju cywilizac;Ji. Mówi Si~ sporo o szkodliwym
alienacji, o
mieszka.ńców

konieczności

osiedli, oo

miastach nie uda.je. Mówi
gdzie
nia,
/poza

współcześnie
gdyż dziś,

rodziną/

w

związku

musi na.

wpływie

z tym integrowaniem

się zresztą naogćl w dużych

si_ę

o humanizacfi

;jest ohy'ba

największe

pole do

działa

a zapewne i jutro praca staje
miejscem

stałych

kontaktów

międzyludzkich.

Jednak mimo nastawienia na cz2owieka, proces humanizacji
pracy wcal.e nie postępu~e tak szybko ;Jak byśmy sobie tego

15
tyczyli. Tymczasem

...
postavey

zaś .utrwalają się nęga;tywn®

~obeo pr~cy, nie daj~oej szans na sa.morealizaoj~,
nie

iloś6

ludzi niezadowolonych z pracy, ludzie

wyeliminowani od produkt6w
Rodzące się

wlaseyoh,rą.k

roś

są

i mózgów.

na tym. tle postawy praoownik6w rzutuj~ na

lmlyob, szozag61nie

zaś

Il.a

młodzieś,

wkraozaJą,c

która

w wiek produkcyjny przynosi ze

sobą

poglądy

ze wzorów ludzi star-

i postawy

zaczerpnięte

do pierwszej pracy

szych od siebie,. przede wszystkim rodziców, nauczycieli
i które

ozęs·to ukierunkowywuję

do pracy jut na

cze,

jeśli w

negatywnie ich stosunek

zyciowego startuo Gorzej jesz=

początku

te;i pierwszej pracy

znajdują

oni potwier-

dzenie dla tych postaw i.ulegajl,} one utrwaleniu.
Co

zmieniać

w tym zakresie ?

Napewno styl pracy, styl kierO'l\lama, postawy wobec pracy
i obowi~k6w, styl gospodarowania czasem.

tylko

Zmieniać

można jeśli człowiek pracujący będzie miał

wl:asnej

wartości,

będzie działał

zacji, kt6ra zapewni mu

to

poczucie

w ramach dobrej organi-

także większy wpływ

na

rozwiązy

wanie spraw z których ;jest szczególnie nie.zadowolo:ey-.
Znając

wyniki swo;jej prao;y

efekty zapeWile

wykształci

dziś,

przewidując

;jej przyszłe

pozytywne postawy wobec pracy.

Humanizacja pracy potrzebna jest jut

dziś,

nie

wahałabym

się uży6 sformułowania, natychmiast. Jeśli istoteym

elementem humanizmu socjalistycznego ma
ny

rozw6j

człowieka,

jego

osobowości,

być

wszechstron-

1:

.to droga do tego

wiedzie przede wszystkim poprze_z intensyfikację humani-

zacyjnych dz:talan

wszędzie

tam gdzie

pracują

ludzie.

!iiil

Ili

16
I n:!.e

tyło

chodzi

di.:,en,.!71 ilo przede ws zys ~kim o s tosm:tki s:pohczn1';.
a upe•me i ~utro jeszcze., zbyt

,Jeśli dziś:1

c.i.ągle

zrutynizowanych, któr,yoh
wieka

urządzenia

dUżo

niestety nie

robią,

mogą

tylko

człowieka uratować

sada:nta iuue: wi~kszy m:l.zial w gospodarowaniu i
vrpływ

na

kształtowanie

stosunków

ws:p6łzarzą
między

w wyborze grup wsp6ldzia-

większa. samodzielność

ludzkich,

za·cz10-

automatyczne, to od ograniczenia intelektu-

al:nego; hamowónia rozwoju

a.zaniu, wi~kszy

jest prac

lającycho

I które /bo nfo kcniecznie '.Yszystki~/ zdobyc.ze rewolucji·
naukowo tech:uicz:ac:'l j

jest

int0nsywnośó

bądziemy wprowadzać

tego

i nie hez znaczenia

działania.

Aby zapewnić człowiekowi wszechstronny rozV16j je.go osobo.:.
wości niezbędne

mość

?,ycir,,

Przecież

jest

wśród

właściwe

lctdzi, z

środowisko społeczne,

ludźmi

świado

i dla ludzi,

wsz:rstkie idee humanizmu. socjalistycznego

walczą

z alięmicją, również n0gatyw:nym produktęm rewolucji naukowo.

.

teebnieznej.

Jeśli ·więc

mówimy o ochronie

.

w imię rozwoju przyszłych pokoleń

środowiska,

to przede wszystkim powinna

kryć si~ pod 1;ym hasłem ochrona środo,1iska spoleozeńs:twa.
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