
Polka i spodnie

Większość  Polek  w  latach  sześćdziesiątych  XX wieku 
pracowała  zawodowo,  ale  po  pracy  zajmowała  się  także  domem i 
dziećmi. Między życiem zawodowym i rodzinnym Polkom zostawało 
niewiele  czasu  wolnego,  a  tylko  wtedy  noszenie  spodni  było 
tolerowane. Damskie spodnie uważano za odpowiednie do noszenia 
na  urlopie,  ewentualnie  do  sprzątania  w  domu.  Źle  widziane  były 
natomiast  spodnie  zakładane  do  wyjścia  na  ulicę  lub  do  pracy. 
Odważniejsze kobiety,  decydujące się  na założenie spodni do pracy, 
niestety, musiały się liczyć z uwagą przełożonego czy nawet naganą. 
Mocno zakorzenionemu obrazowi kobiety w spódnicy nie pomogły 
nawet przychylne wypowiedzi na temat spodni niektórych polskich 
projektantów. Dopiero pod sam koniec lat sześćdziesiątych spodnie 
damskie można było zakładać na każdą okazję. Dziewczęta nie miały 
tyle  szczęścia,  co  kobiety.  Uczennicom wstęp do szkoły  w każdym 
rodzaju  spodni  był  zabroniony  jeszcze  przez  dobrych parę  lat.  Do 
władz szkolnych nie przemawiały argumenty o praktyczności spodni, 
ani  prośby  rodziców narzekających  na  to,  że  ich  córki,  zwłaszcza 
dojeżdżające do szkoły, zimą w spódnicach marzną. Dopiero reformy 
szkolne  przeprowadzone  w  latach  siedemdziesiątych  pozwoliły 
dziewczętom nosić spodnie do szkoły.

Na podstawie:  A. Pelka: Teksas-land: moda młodzieżowa w PRL. 
Warszawa 2007. 

Fotos z filmu Godzina pąsowej róży. Źródło: http://filmpolski.pl/fp/
index.php?fotos=162032_7&galeria=152032. 

Opracowała: Karolina Jędrych 

Po przeczytaniu tekstu: 

1.  Opowiedz, czego 
dowiedziałeś(aś) się z 
tego tekstu o historii 
polskich obyczajów. 

2. Nadaj inny tytuł 
tekstowi. 

3.  Podziel tekst na 
akapity i nadaj im 
tytuły. 

4. Czy Twoim zdaniem 
szef lub dyrektor 
szkoły może mówić 
pracownikom lub 
uczniom w co mogą 
się ubierać? Uzasadnij 
swoje zdanie.

Polka i spodnie
Współcześnie na polskiej ulicy dziewczęta i kobiety w spodniach przeważają nad tymi w 
sukienkach i spódnicach. Lecz nie zawsze tak było! Jeszcze nie tak dawno temu przyjście 
w spodniach pracy czy szkoły nie było dobrze widziane…

Przed przeczytaniem 
tekstu: 

1. Przyjrzyj się 
fotografii i opisz 
znajdujące się na 
niej osoby. 

2. Opowiedz, jaki styl 
(lub style) ubierania 
się jest 
najpopularniejszy w 
Twoim kraju. 

3. Opowiedz, w jakim 
stroju czujesz się 
najlepiej. 
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