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Дороги та місця, недоступні для сторонніх осіб
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Жінки з Гданської Корабельні розповідають про Верф не лише як
про робоче місце, часто єдине за весь свій професійний шлях. Вони
також показують її як простір для встановлення та створення
стосунків, найчастіше найважливіших - сімейних та дружніх.
Простір, який давав відчуття сенсу та мети, наповнювало гордістю.
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Гданську Корабельню можна також
відвідати індивідуально за допомогою додатку, аудіогіда, а також
дізнатися про герсторію з радіоп'єс матеріали можна знайти на веб-сайті:
www.stocznia-jest-kobieta.org

OW
A

PLAC
SOLIDARNOŚCI

W

1

15

ЗАЛІЗНИЧНА СТАНЦІЯ
SKM GDAŃSK STOCZNIA

NI

WCÓW

GA

N IC Z A

P O R TO

2

EUROPEJSKIE
CENTRUM
SOLIDARNOŚCI

WA
Ł

W

R O B OT

БРАМА №3

CÓ

A

TRANS
M AL AR ZY

OW

GÓ

RÓ

UB

LA

K

Ł
AD

ROB

TE

ACZ

AKI

4

12
JAR

Історії цих жінок стають все більш
відомими:
у
рамках
проекту
Metropolitanka (Метрополітанка) їх
щороку слухає понад тисяча людей
з Польщі та з-за кордону, гуляючи по
території колишньої Корабельні.
Працівниці та учасниці страйку
стали головними Героїнями муралу
”Kobiety wolności” (Жінки свободи),
намальованого RedSheels, документальних фільмів та проектів, реалізованих музеєм Europejskie Centrum
Solidarności (Європейським Центром
Солідарності). Їх спогади та архівні
матеріали знадходяться в цифровому архіві.
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ПАМ’ЯТНИК ПОЛЕГЛИМ
РОБІТНИКАМ КОРАБЕЛЬНІ
1970
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Герсторії, що містяться в нашій публікації, посилаються на розповіді
жінок в роки їхньої професійної діяльності. Перехожий, перехожа,
якщо Ви запитаєте, що залишилося від того часу, ми наводимо
слова Зоф’ї Ференц: "Було гарно. Я взагалі згадую роки Верфі
і шкодую, що вона розпалася, бо я там пропрацювала 26 років свого
життя, це є все, вся моя робота на Верфі. І коли вони почали розбирати цю Верф, було шкода і не раз хотілося плакати. Коли я прийшла
працювати, там працювало сімнадцять тисяч людей. Кожен раз,
після подій, коли нас звільняли і скорочували, здавалося, що нас
ріжуть. Відрізають палець за пальцем…"
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Гданська Корабельня (Верф) була робочим місцем, яке залишило свій
слід на долі багатьох людей, як в символічному, так і в приватному плані.
З 1947 року і до часу оголошення її банкрутства у 1996 році понад сто
тисяч жінок і чоловіків пов’язували з нею свою професійну діяльність,
працюючи при продукції суден як операторки козлових кранів,
зварювальники та зварювальниці, оператори підйомних машин (кранівники), монтажники, технологи та ізолювальниці.
Ми представляємо Вам четверте видання мапи колишньої Гданської
Корабельні. Маршрут веде слідами жінок, які працювали на заводі та
брали участь у страйках.
Рухаємося вулицями, назви яких стосуються суднобудівних професій та
виробничого процесу. Отже, існують вулиці: Rurarzy (Трубників),
Kałdubowców (Фюзеляжників), Wyposażeniowców (Екіпірувальників) або
Malarzy (Малярів) – форма цих назв немає жодного відношення до
жіночої праці. Розповідаючи про повсякденне життя робітниць та інженерок, медсестер та жінок-адміністраторів, ми заповнюємо цю прогалину.
Ми представляємо труднощі роботи конструкторок, прибиральниць та
лікарок, показуємо їх старання щодо покращення умов працевлаштування. Ми збирали інформацію під час інтерв'ю з працівниками і працівницями колишньої Гданської Корабельні а також шляхом архівних запитів.
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Працівниці Корабельні також брали участь у заходах, які були важливими
з точки зору громадянства та політики. Ми розповідаємо про учасницях
страйку у серпні 1980 року – про тих відомих, як і тих анонімних. Ми
представляємо Анну Валентинович, Аліну Пеньковську, Марилю
Плонську, Бернадету Станкевіч, Генріку Кшивонос, Йоанну Дуду-Гвіазду, Божену Рибіцку, Магдалену Модзелевську та інших опозиційних
активісток та артисток, які були присутні на Корабельні під час страйку.
Ми також згадуємо попередні події з грудня 1970 року.
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Разом з нашими Героїнями запрошуємо Вас у герсторичну подорож
унікальною, постіндустріальною територією колишньої Гданської
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Не вдалося визначити авторів та авторок деяких розміщених тут світлин. Якщо ви
розпізнаєте знайому світлину або людей, зображених на ній, будь ласка, зв'яжіться з нами.
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БРАМА № 2

Щодня працівниці та працівники проходили через браму № 1,
№ 2, № 3 по дорозі на завод і назад. Корабельня була „містом
у місті” - цей термін повторювався у спогадах. Робота на заводі
відбувалася за тризмінною системою.
Кожна людина, що проходила через браму, повинна була
показати свій пропуск з метою контролю.
В різний час жінки становили від декількох до кількох відсотків
працівників (у 1970х роках їх кількість сягала майже 20 000).
Вони також працювали в промисловій охороні - на початку
1950-х відбувся перший курс жінок-охоронців. У той час робота
у Верфі означала для жінок можливість соціального зросту,
вона була пов’язана з престижем та можливістю встановлення
стосунків, створення нового життєвого середовища. Жінки
фізично працювали при виробництві суден, як зварювальниці,
герметички, ізолювальниці, а також займалися контролем
якості та керували акумуляторними візками.
У 1960-70-х роках на Корабельні починає працювати все
більше жінок з вищою освітою (технічною та економічною).
З часом з'явилося явище „успадкування професій”, яке полягає
в тому, що на підприємстві працювали наступні покоління –
членкині родини, сини та дочки. Крім того, заробіток та додаткові елементи оплати праці ставали все більш привабливими,
особливо для людей, які працювали на т.зв. виробництві.
Брами Корабельні відігравали важливу роль під час страйків
у серпні 1980 року. Іскрою, яка призвела до припинення роботи
на Верфі, було звільнення Анни Валентинович за кілька місяців
до виходу на пенсію. Серед постулатів, окрім відновлення
роботи Анни Валентинович, з’явилися, серед інших, вимоги
підвищення заробітної плати, дотримання свобод, гарантованих конституцією, та спорудження пам’ятника, присвяченого
пам'яті жертв Грудня 70-го року. До страйку почали приєднуватися інші заклади праці. Коли в суботу, 16 серпня 1980 р. було
оголошено інформацію про те, що протест закінчився, робітники та робітниці пішли до виходу. Акція трьох жінок призвела до
затримання частини працівників. Ева Оссовська підбігла до
брами №1, Анна Валентинович до брами №2, а Аліна Пєньковська до брами №3. Вони закликали залишитися на Верфі та
продовжувати страйк та співпрацювати з іншими закладами
праці, які не мали шансів щоб домовитись про такі умови праці,
як ті, що отримали працівники на Корабельні. Їх причетність
призвела до закриття брам, а їхні аргументи – призвели до
відновлення протесту. На території закладу залишилось понад
тисячу людей. Як наслідок, характер протесту змінився відтепер страйк був солідарним.
Брами - а особливо головна № 2 - були місцем зустрічі страйкуючих з близькими людьми, саме тут виступали з промовами та
обмінювалися інформацією. Через браму передавали предмети
першої необхідності. Божена Рибіцка та Магдалена Модзелевська організували біля брам молитви. Над брамою повісили
таблицю з 21 постулатом. Страйкуючі вимагали не лише
політичних свобод, а й забезпечення належної кількості місць
у яслах, покращення охорони здоров’я чи зниження пенсійного
віку.
Понад 30 років Олександра Ольшевська опікувалась Брамою
№ 2, і завідувала сувенірним кіоском Souvenire.
Біля брами №1 знаходився заводський будинок культури
Zakładowy Dom Kultury (ZDK), який організовував вільний час
для працівниць та працівників. Там діяли самодіяльні колективи,
в тому числі ансамбль пісні і танцю, хор, оркестр. У 1960-х рр. така
культурна модель була поставлена під сумнів, основним
аргументом було те, що невеликий відсоток працівників брав
участь у організованих заходах. Питання культури стало
предметом публічних дискусій на Корабельні, в яких взяли
участь жінки - організатори культурного життя заводу.
Державні заклади почали перебирати на себе роль будинку
культури.
У свою чергу біля брами №3 в середині 50-х років відкрився
розважально-спортивний зал, в якому проводилися спортивні
та розважальні заходи для масової аудиторії, в т.ч. вибори міс,
концерти Марлен Дітріх та Джозефіни Бейкер, а також різдвяні
вечірки, т. зв. ялинки для працівників та працівниць.
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ЦЕТРАЛЬНА ЇДАЛЬНЯ

Їдальня була одним із тих місць на Верфі, де великі події
перепліталися із повсякденними; де могли зустрічатися люди
різних професій, різної освіти, віку та стажу, жінки та чоловіки.
Щодня кухарі готували тут страви. Їдальня також готувала
відновлювальні супи для людей, які працюють у шкідливих
умовах. На основі бонів видавали обіди та півлітрові порції
молока. Харчування рахувалося сотнями порцій, і процес
підготовки розпочинався за день. Це була надзвичайно важка
робота - ємність горщиків становила до декількох сотень
літрів.
Розподіл обов'язків під час приготування обідів став предметом рішень Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (Міжпідприємницького Страйкового Комітету) у серпні 1980 р. Жінки
повстали проти стереотипного припущення, що вони повинні
готувати вечерю для страйкуючих - вони хотіли брати участь
у дискусіях та переговорах як чоловіки. Комітет погодився
з ними та зобов’язав чоловіків брати участь у приготуванні їжі.
Представницька їдальня забезпечувала доступ до культури
навіть під час прозаїчної діяльності. Тут діяли художні виставки, книжкові ярмарки та бібліотечний пункт. Їдальня була
свідком багатьох випадкових подій, що об'єднували працівни-

ків та працівниць. Це було місце зустрічі сановників партії
з працівниками під час т. зв. господарських візитів. Про один
з них, з 1979 року, можна було прочитати в журналі Robotnik
(Робітнику) – прес-органі Комітету оборони робітників. Анна
Валентинович описала візит Едварда Гєрка, який коштував
мільйон злотих. Після публікації цього тексту посилилися
переслідування щодо Валентинович, яка в той час була
членом Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża (Вільних Профспілок Узбережжя).
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ЗАВОДСЬКА ЛІКАРНЯ

Це ще одне місце, не пов'язане безпосередньо з виробництвом. Працівники та працівниці гданських корабельнь лікувались у лікарні. Члени їхніх сімей також могли отримати
допомогу тут. Через складні умови праці та контакт зі шкідливими речовинами (фарбами, жирами, газами, азбестом),
професійні захворювання, такі як азбестоз, отруєння свинцем,
хвороби дихальних шляхів та травного тракту, пошкодження
слуху, спричинені тривалим шумом, а також захворювання
хребта та органів руху. У свою чергу, суворі норми праці та
широко розповсюджена праця на акорд були пов'язані з перевтомою, яка часто закінчувалась інфарктом та іншими кардіологічними проблемами.
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ВІЛЛА ДИРЕКТОРА

У будівлі довгі роки розміщувалися ясла та дитячий садок.
Роботодавець, який працевлаштовував понад сто жінок, був
зобов’язаний запевнити догляд за дітьми. Працюючі матері
могли залишати своїх дітей у закладі під наглядом опікунок,
які там працювали. Перевагою цього рішення була можливість легко і швидко дістатися до дітей, коли настала пора
годування. У планах розширення Верфі з 1958 року передбачалося, що зі збільшенням кількості працівниць (вони мали
становити 20% штату), необхідним буде збільшення кількості
місць у яслах. Варто згадати, що на виробництві намагалися
необтяжувати жінок, які очікували на дитину або повернулися
на роботу після декретної відпустки, перевівши їх на менш
важкі місця (в адміністрації, в їдальні). Це також мало
негативні наслідки, наприклад, зниження зарплати, хоча воно
не відповідало нормам на той час (ця тема була предметом
втручання жіночих організацій) або зниження престижу у випадку жінок, які працювали при безпосередньому виробництві суден. Після декретної відпустки жінки зазвичай
поверталися на попередні посади.
За Віллою Директора знаходився садовий заклад. Завданням
жінок, які там працювали, було прикрашання площі підприємства та догляд за рослинами.
Вілла директора була знесена в 2012 році.

Заклад був дуже добре обладнаний та забезпечував комплексну допомогу пацієнтам.
У грудні 1970 р. на Верфі (та інших закладах праці Триміста)
розпочався страйк в знак реакції на підвищення цін на продовольство та інших товарів першої необхідності. Міліція та
армія стріляли в працівників та працівниць, які виїжджали
з заводу - були загиблі, пораненим надавали першу допомогу
в лікарні. Також у серпні 1980 року медсестри та лікарки з Верфі,
в т.ч. Йоанна Мушковська-Пенсон допомагали страйкуючим.
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ЗАЛ BHP

Через велику кількість нещасних випадків були докладені
зусилля для поступового підвищення обізнаності працівників
про небезпеку роботи на Верфі - місцем підвищення кваліфікації та отримання нових знань у цій галузі на початку 1960-х
років став власне цей будинок. Під час занять з питань охорони праці обговорювались правила поведінки та можливі
заходи безпеки, а також обговорювалось покращення умов
праці. Були суворі покарання, особливо фінансові, за недотримання правил.
У будівлі також був заводський музей.
31 серпня 1980 року в залі охорони праці BHP Урядова комісія
та Міжвідомчий Страйковий Комітет підписали Gdańskie
Porozumienia (Гданські Угоди). У роботі над їх змістом брали
участь, серед інших Йоанна Дуда-Гвязда, Аліна Пєнковска та
Мариля Плоньська, і підписантками контракту, серед інших
стали Анна Валентинович, Аліна Пєнковска та Генріка Кшивонос. Політоложка Ядвіга Станіскіс брала участь у складі
Комітету експертів при Міжвідомчому Страйковому Комітеті
у Гданську. Мариля Плоньська виступала секретарем Міжвідомчого Страйкового Комітету, а також організувала бюро
перекладів для Міжвідомчого Страйкового Комітету, завдяки
якому весь світ дізнався про страйк, а його учасники отримали
підтримку громадськості.
Бернадета Станкевич та Ева Мілевіч були частиною команди,
яка видавала Strajkowy Biuletyn Informacyjny Solidarność
(Страйковий Інформаційний Бюлетень Солідарність). Журнал
виходив щодня у десятках тисяч примірників і був основним
джерелом інформації про протест. Повідомлення були підкріплені матеріалами журналістки Яніни Янковської, яка без
дозволу керівництва з Польського радіо приїхала на узбережжя та зробила репортаж „Polski Sierpień” (Польський
Серпень). Про тодішні події були написані вірші - Ядвіга
"Ягода" Піонтковська написала багато віршів під час страйку
та пізніше. Піонтковська не була працівницею суднобудівного
заводу, вона спонтанно приєдналася до страйку, і, оскільки
вільно писала на друкарській машинці, вона долучилася до
переписування документів, створених під час переговорів.
Після закінчення страйку зібрані в залі BHP мали змогу взяти
участь у концертах та декламаціях акторів та актрис Teatr
Wybrzeże (Театру Узбережжя). Галіна Вінярська, Ельжбета
Гоетель, Галіна Слоєвська, Богуслава Чосновська, Галіна
Чабонарська декламували вірші Мілоша та Словацького,
а також твори страйкуючих.
Жінки покидали заклад вночі. Це повинно було слугувати їх
безпеці та запобігати сексуальним домаганням, але це також
було результатом традиційного припущення, що їхня роль займатися домашніми справами. Це правило не поширювалося на лідерок протесту, які перебували в Залі BHP, і жінок, які
працювали на друкарських машинках цілодобово. Якщо вони
хотіли спати, стільці служили ліжками. Залишалися також
люди, які займалися друкуванням матеріалів.
Десятки працівниць (робітниць та інженерок) провели
величезну роботу, готуючи бутерброди та каву для людей, які
брали участь у страйкових переговорах.
З 1 вересня 1980 року почалося створення профспілок,
незалежних від роботодавців та органів влади. Так званий
Карнавал Солідарності тривав лише 16 місяців і закінчився
введенням воєнного стану 13 грудня 1981 року.
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УПРАВЛІННЯ КОРАБЕЛЬНІ

Тут приймалися рішення, пов'язані з експлуатацією заводу. Окрім
управлінського персоналу, до складу якого входили чоловіки,
були також жінки, які займалися адміністративними послугами,
продажами та фінансами. Зофія Маусольф згадує, що коли вона
почала працювати в 50-х роках, не вистачало економістів
з університетським ступенем. Відразу після прийняття за неї
„боролися” відділ збуту, продажі та фінансів. У наступні роки,
коли кількість кваліфікованих фахівців збільшувалася, жінкам
було складніше піднятися по кар’єрних сходах.
Тут знаходилося відділення Головного Хіміка, в якому жінки
розробляли технології фарбування, обслуговування та утеплення
суден. Вони створювали інструкції та плани, виправляли проекти,
створені в конструкторському бюро. Ця робота вимагала
підготовки та тестування нових рішень. Технологічний процес
був поділений всі етапи будівництва судна – як на стапелi,
так і після того, як судно зійшло на оснащення. Одночасно будувалося до 10 кораблів.
Перед будівлею управління стояла дошка пошани, на якій
розміщували фотографії передовиків та передовичок. Представлений матеріал мав на меті заохотити працівників до подальших
успіхів та до мобілізації зусиль. Одна така історія була присвячена
Анні Лубчик (пізніше Валентинович), яка як зварювальниця
у першій половині 50-х років виробляла до 270% норми. За свою
працю вона була нагороджена, серед інших Бронзовим, Срібним
та Золотим хрестом за Заслуги. Бути передовичкою у першій
половині 1950-х років пов’язувалося з прибутками: преміями,
матеріальними винагородами, , талонами на продукти, яка на той
час не була доступна, можливістю виїзду за кордон, вшануванням
у вигляді значків, медалей чи дипломів. Однак це мало і негативні
наслідки - викликало небажання інших членів бригад (досягнення більш високих результатів було пов’язано з підвищенням
стандартів для інших), а також спричиняло проблеми зі
здоров’ям, пов’язані з перевантаженням організму та тривалим
впливом шкідливих умов.
Площа перед будівлею управління стала сценою боротьби на
захист Анни Валентинович. 14 серпня 1980 року тут зібралася
бригада суднобудівного заводу, протестуючи проти її звільнення.
Відновлення Валентинович на посаді було першим постулатом
страйкуючих. Листівка профспілок Wolne Związki Zawodowe
Wybrzeża (Вільних Профспілок Узбережжя), отримана людьми, що
вранці того дня входили на Верф, презентувала історію звільнення, і працівників та працівниць заводу закликала проявити
солідарність в захисті цієї багатолітньої активістки, яка рішуче
боролася за покращення умови праці та гідність працівників.
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ЗАЛА 42A

Це один із залів, де працювала Анна Валентинович. Козлові
крани часто доводилося перевозити з місця на місце - їх
перевозили до відділів, де вони були потрібні на даний момент.
Одразу після Другої світової війни на Верфі № 1 та Верфі № 2,
які в 1947 р. були об'єднані у Гданську Корабельню, були
створені кола Ліги Жінок. Метою цієї організації було вироблення у жінок навичок, необхідних для професійної та домашньої
роботи, а також залучення жінок до відбудови країни та підвищення рівня громадянської обізнаності. Спочатку Ліга боролася
з нестачею приміщень, персоналу, ресурсів та невеликою
кількістю вільного часу для жінок. Основними видами діяльності в перші роки були: підготовка мітингів та зустрічей з
нагоди свят, вручення відзнак видатним жінкам, організація
поїздок та ігор для дітей передовиків та передовичок праці.
Після 1956 року Ліга Жінок вимагала впливу на рішення
керівництва щодо справедливої оплати праці, працевлаштування та розвитку кар’єри жінок відповідно до їх кваліфікації,
порушувала питання про необхідність адаптації умов праці та
соціальних послуг до потреб працівниць. Вона безуспішно
закликала збільшити участь жінок в партійному керівництві,
соціальних та адміністративних організаціях та в управлінні.

Робітниці також об’єднувалися у Жіночі Ради (заводу та
відділів), які займалися: допомогою у дошкільній освіті; організацією транспортування працівниць з дітьми до ясел Верфі;
освітою молоді; поліпшенням матеріальних умов, у тому числі
житла, для багатодітних сімей; прикладали зусилля щодо
створення робітничого готелю для жінок-працівниць; турботою
про пенсіонерок та колишніх працівниць. Активістки звертали
увагу, що жінка, яка перебуває на тій самій посаді, не заробляє
так само, як чоловік, пропускається у просуванні по службі
і часто займає посаду нижчу від її кваліфікації. У деяких сферах
у співпраці з керівництвом ситуацію жінок вдалося покращити.

- і стресова - подія. Пляшка шампанського, кинута за борт
хрещеною матір’ю, мала розбитися з першої спроби, інакше це
означало погану ознаку для екіпажу. Хрещена мати вимовляла
слова: „Попливи морями та океанами, прославляй ім’я працівника польської корабельні. Я даю Тобі ім’я ...”

Після 1956 року сприйняття ролі жінки в суспільному житті
змінилося - жінки повинні були приділяти більше часу домашнім справам та вихованню дітей. Це було пов'язано зі зростаючою кількістю безробітних чоловіків на ринку та необхідністю
забезпечити їх робочими місцями. Ця зміна також спостерігається в суднобудівній діяльності жіночих організацій. У наступні
роки Жіноча Ліга та Жіноча Рада почали зосереджуватись
(в умовах браку пропозицій) на організації курсів із ведення
домашнього господарства: шиття та крою, виробництва взуття
або обслуговування сучасних кухонних приладів. Жінки Ради
також робили котільйони та дитячі шапки для ігор на Корабельні та прибирали на базах відпочинку Корабельні.

На території Верфі було багато кіосків, магазинів, буфетів та
торгових точок. У кіосках можна було придбати важкодоступні
товари: для дому, їжу, нижню білизну. Черги, які формувалися
до них, були місцем зустрічей жінок з різних відділів
і використовувались для обміну інформацією. Недалеко від
зали BHP знаходилась книгарня Dom Książki (Будинок Книги).
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ПОЗДОВЖНІЙ СТАПЕЛЬ

Стапелі, становили робоче місце розточувальниць, ущільнювальниць та зварювальниць при будівництві корпусу. Після
Другої світової війни суднобудівній галузі не вистачало рук
для роботи. Жінок заохочували братися за фізичну, важку,
раніше типово чоловічу роботу. Було узгоджено, що в кожному
відділі мало бути зайнятих принаймні дві жінки. Пропонувалися курси з різних професій, а в пресі з’явилися фото працівниць Корабельні. У той же час на складах не було відповідного
робочого одягу. Робітниці змушені були носити дуже великі
комбінезони, штани та сорочки. Схожою була ситуація із
взуттям - щоб хоч трохи покращити комфорт роботи, їх
напихали соломою чи газетами, а на ноги накладали онучі.
Якість захисних засобів у вигляді масок або рукавичок також
не була задовільною. Як згадує ізолювальниця Уршула
Щюбел, маски, нанесені на обличчя, не пропускали
повітря і дихати було складно, а зняття їх викликало ризик
потрапляння небезпечних речовин в організм. Зварювальниці наражалися на опіки рук і обличчя.
У виробничих відділах були сформовані жіночі бригади: ущільнювачок, зварювальниць, ізолювальниць тощо. У першій
половині 50-х років газета Głos Stoczniowca (Голос Суднобудівельника) повідомила про 14 видатних жіночих колективів та
про підвищення Катажини Калети – яка спочатку працювала
як машинний кочегар - на посаду майстра відділу бляхарні і за
видатні професійні та соціальні заслуги. Вона була першою
жінкою на цій посаді в історії Верфі.
На стапелях працювали також жінки, які були прийняті на
роботу через Зовнішній Робітничий Кооператив Корабельні
Marlinka. Від 85% до 90% його складу становили жінки, з яких
60% були єдиними годувальницями родини (дані з 1980 року).
Основними їх обов'язками були роботи з очищення та прибирання, включаючи видалення розчинників та залишків
зварювання. У неофіційній ієрархії професій вони займали
низьке становище. Їх фізично тяжка робота була пов’язана
з ризиком отримання травм, а також траплялися
домагання з боку чоловіків. За власну безпеку несли відповідальність жінки, було запроваджено принцип, що вони повинні пересуватися парами в приміщеннях заводу.
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Розташування підприємств громадського харчування в різних
частинах заводу дозволило оптимізувати робочий час. Під час
обідніх перерв не треба було ходити до їдальні при брамі № 2,
можна було поїсти поблизу цеху або майстерні. На території
закладу та поблизу місць проживання працівників Корабельні
існували різні пункти обслуговування (кравецькі та шевські,
пральні), що було реалізацією ідеї соціалізації домашньої
діяльності та мало допомогти жінкам узгодити домашні та
професійні обов'язки.

12

РОЗДЯГАЛЬНІ ПРИ
ВІДДІЛЕННЯХ

Відповідно до законодавчих норм, відділення, де працювали
п’ять і більше жінок, повинні були бути забезпечені окремою
ванною кімнатою та гардеробною. Працівницям інколи
доводилося вимагати виконання цього закону, використовуючи різні хитрощі. Одна із них пригадала, що у випадку з її
відділенням допомога надійшла від дружини керівника, яка
так довго переконувала свого чоловіка, що він розділив відповідні приміщення. Інша - що жінки самі прибирали в роздягальнях, тоді як в чоловічих роздягальнях це робили прибиральниці. За робітницями часто підглядали чоловіки, які
працювали на Корабельні. Сьогодні сексуальне домагання
карається законом.

ШКІЛЬНІ ПРАКТИКИ

У приміщенні шкільної майстерні зустрічалися всі люди, які
приходили на роботу до Верфі, - практикантки, учениці Базової
школи суднобудування, учасники та учасниці професійних курсів,
які підвищують кваліфікацію або оснащують новими навичками,
молодь, студенти, студентки і дорослі. Система впровадження
нових працівників та працівниць дозволяла їм ознайомитися
з різними професіями та робочими місцями. У процесі професійної освіти теоретичні знання поєднувались з практикою під
керівництвом майстрів та майстринь.
Кристина Рожновська, інженерка та спеціалістка із будівництва
морських двигунів, згадала, що стажування проходили на суднобудівному заводі, а учні та учениці приїжджали на завод раз на
тиждень на цілий день. Спочатку їм провели інструктаж, а потім
веліли переодяглись у суднобудівні костюми, які вони отримали
від складських працівниць, і тоді вони йшли на роботу, де проводили 6 годин. Після зміни вони записали звіт, проілюстрований
технічним малюнком, а потім брали участь у дискусії про хід дня.
Не разовий іспит, але прогрес, досягнутий протягом року, став
основою для проходження стажування.
У 1950 році Анна Валентинович, тоді Любчик, розпочала тут свій
курс зварювання. Тридцять років поспіль вона працювала на
Верфі спочатку зварювальницею, а з середини 1960-х років після закінчення наступного курсу - кранівницею. Пізніше вона
навчала інших працювати на козлових кранах. З самого початку
Валентинович вимагала поваги до працівників і працівниць
Суднобудівного заводу та надання їм прав, в тому числі забезпечення їм безпечних умов праці та справедливого розподілу
бонусів. Однак це не зустрічало підтримки в керівництва фабрики, і працівницю неодноразово карало керівництво. Їй також
заборонили вживати заходів з метою вияснення зловживань
керівниками.
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БУФЕТ

КРАНИ

У 70-х роки на Корабельню завезли зелені крани з Фінляндії, але
жінки на них не працювали. З іншого боку, на козлових кранах
переважали операторки, які щоб там працювати повинні були
мати такі риси – які вважаються жіночими – як старанність та
акуратність. Насправді це була дуже виснажлива праця як
в психологічному, так і фізичному сенсі. Жінки проходили різні
курси, включаючи групову роботу, на великогабаритних
конструкціях. Вони також здавали психологічні тести, що
підтверджували здатність працювати на висоті.
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МОНТАЖНИЙ ЗАЛ 3B

ПОПЕРЕЧНИЙ СТАПЕЛЬ

На горищі будівлі було приміщення для розбивки креслення
судна, необхідне для виготовлення шаблонів і каркасів під
згинання та розкрій, в якому жінки малювали елементи кораблів
за шкалою 1:1. Сюди на практику приходили дівчата у віці 14
років, які навчалися в Базовій школі суднобудування (на початку
1960-х років там був створений клас лише для них).

На Корабельні було виготовлено близько 1000 суден, і варто
підкреслити, що це було комплексне виробництво, тобто від
проектування до закінчення. Спукс чергового судна на воду був
великим святом. З мосту, що веде до Wyspa Ostrów (Острова
Острув), який працівники називають Holm (Холм), можна було
спостерігати за вражаючими боковими спусками. У них брали
участь сім’ї працівників та працівниць заводу, а також шкільні
екскурсії. Художнє оформлення забезпечував оркестр
Корабельні та танцювальні колективи.

Проекти створювались в вже неіснуючому сьогодні будинку RN,
знаходився навпроти, на вул. Jana z Kolna. У будівлі розміщувались конструкторське бюро, де проектувальниці та креслярки
створювали проекти різних типів суден, механізмів і суднового
обладнання, розробляли документацію та контролювали роботи
на стапелях. Деякі з них на запитання про можливість просування
по службі відповіли, що вони віддають перевагу проектуванню,
а не управлінню командою, і мірою визнання були для них цікаві
завдання, для виконання.

Керівництво за погодженням з судновласником обирало хрещену для судна. У 50-х роках це часто були передовички праці.
Бернадета Новак, працівниця конструкторського бюро, що
здійснювала нагляд за будівництвом кораблів, стала хрещеною
матір’ю в 90-х рр. Вона згадувала, що це надзвичайно важлива

Тісна співпраця між працівниками обох будівель дозволила
виявляти помилки, які постійно виправлялися.
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У 1970-х роках на робочих місцях почали з’являтися комп'ютери.
Технологічні зміни викликали занепокоєння у колективі, деякі

жінки здобули нові компетенції, інші змінили посади. Оголошення банкрутства Суднобудівного заводу в 1996 році означало для
багатьох людей необхідність пошуку нової роботи, для інших дострокове звільнення чи достроковий вихід на пенсію.
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ПОЛІКЛІНІКА

У службі охорони здоров’я суднобудування жінки працювали
медсестрами, лікарками, лаборантками та в адміністрації.
Поліклініка була поділена на райони, працювали гінекологічна та
гігієнічна амбулаторії. Надавалася допомога вагітним жінкам.
У 1950-х роках служба охорони здоров'я вела боротьбу проти
соціальних захворювань, таких як туберкульоз, венеричні захворювання, ревматизм та трахома.
Лікарки виїзджали на виробничі аварії. Кафедра медицини праці
відповідала за профілактику та дотримання правил охорони
праці. Працюючі там лікарки видавали довідки про профпридатність та рішення про професійні захворювання. Останні найчастіше видавалися жінкам, які працювали у складних умовах (зварювальницями, ізолювальницями). Працівниці приходили в поліклініку з захворюваннями легень, наприклад, з азбестозом, який
часто призводив до ракових змін дихальної системи. Обтяжливими були також різні алергії. Особливо це турбувало прибиральниць та малярів. Ольга Кшижановська - після 1989 року народний
депутат, заступник спікера Сейму, яка багато років керувала
клінікою на Верфі - згадувала, що рішення про неможливість
продовжувати займатися професією для багатьох людей було
особистою трагедією. Це означало необхідність пошуку нової
роботи, яка часто була пов’язана з перекваліфікацією. Лікуванням після хвороб і травм займалися жінки, які працювали в клініці
реабілітації. Заклад розширив сферу послуг кабінету фізіотерапії,
який працював з середини 50-х років. Очолила її лікарка Анна
Кісєльніцка.
Аліна Пєнковска працювала медичною сестрою в клініці з 1974
року, з 1978 року була членом Wolne Związków Zawodowych
Wybrzeża (Вільних Профспілок Узбережжя), згодом головою
Страйкового комітету клініки, членом Міжвідомчого Страйкового
Комітету підписанткою Гданських Угод. Вона писала в Robotnik
Wybrzeża (Робітник Узбережжя) –газетi Wolne Związków
Zawodowych Wybrzeża (Вільних Профспілок Узбережжя) - про
професійні
захворювання
та
нещасні
випадки
на
виробництві, а також про службу охорони здоров'я Корабельні. Її
переслідували за опозиційну діяльність. Її обшукували та
затримували. Закидали недбалість на роботі та невиправдані
прогули за час перебування під вартою. На її захист виступили
колеги з поліклініки при Елморскому Судноремонтному та
Електромеханічниому заводі Elmor, куди її перевели в 1978-1979
роках в знак покарання.
У серпні 1980 року Пєнковска побачила початок страйку через
вікна клініки і через Яцка Куроня передала інформацію про
постулати на Radio Wolna Europa (Радіо Вільна Європа). Разом
з Барбарою Пшедвойською, лікаркою Воєвудського інтегрованого шпиталю, вона редагувала один із 21 постулатів - 16-й, який
стосувався охорони здоров’я, разом із детальним додатком із 30
пунктів. Пєнковска багато років була головою Національної Секції
Служби Охорони Здоров'я Солідарність, а після 1989 р. - сенаторкою і депутаткою міської ради Гданськ.
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ПАМ’ЯТНИК ПОЛЕГЛИМ
РОБІТНИКАМ КОРАБЕЛЬНІ
1970

Жінки також брали участь у подіях Грудня 70-го року. Одна із
працівниць згадала про танки на Верфі та факт, що жінкам було
дозволено повернутися додому, а чоловіків затримали. Ще
одна жінка, яка годувала грудьми дитя народжене на початку
місяця, втратила молоко через стрес. Інша описала участь своєї
сусідки по кімнаті з готелю для робітників у вуличних заворушеннях та її жорстоке побиття.
Постулат щодо спорудження пам’ятника з’явився незабаром
після умиротворення протесту перед брамою Верфі № 2. В її
околицях у 1978 та 1979 роках відбулося незалежне святкування ювілею, яке зібрало тисячі людей. У 1979 році Мариля
Плоньська виступила від імені Wolne Związki Zawodowe
Wybrzeża (Вільних Профспілок Узбережжя), закликаючи покращити становище працівників та гарантувати їм права, включаючи право до об'єднання на захист інтересів працівників. Анна
Валентинович та Аліна Пєньковська відбували тоді превентивне утримання під вартою.
Будівництво пам’ятника було однією з вимог, про яку домовились з представниками уряду в серпні 1980 р. Тоді ж почався
збір коштів для реалізації цієї мети. Влада намагалася змінити
значення пам’ятника так, щоб він також вшановував пам'ять
офіцерів міліції, але ці дії зіткнулися з рішучим опором Анни
Валентинович. Працівники та працівниці присвятили свій
вільний час, адже усе це відбувалося поза робочим часом.
У розробці брала участь скульпторка Ельжбєта Щодровська.
Пам’ятник складається з трьох хрестів висотою понад 40
метрів, до яких були прикріплені якори - символ надії. На сталевій конструкції є рельєфи із зображенням людей, що представляють різні соціальні та професійні групи. 16 грудня 1980 року
пам’ятник було відкрито і він став одним із символів міста.

