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Opuszczone miejsca a odejście od technologii na korzyść pracy wykonywanej 

przez ludzi: przypadek ręcznych myjni samochodowych. 

 

Rozpowszechnienie ręcznych myjni samochodowych stoi w sprzeczności z popularnymi 

argumentami na temat automatyzacji i nowych technologii. Teoretycznie innowacje 

pojawiające się w związku z pracą i zatrudnieniem wywodzą się z wprowadzenia 

automatyzacji, a nowe technologie mogą przyczynić się do stałego wyeliminowania 

ogromnych części nudnej i poniżającej pracy, a także sprawić, że ustanowione stosunki pracy 

skoncentrowane wokół długich godzin pracy staną się przestarzałe. Jednakże, jak pokazują 

niektóre badania, następującym po sobie falom nowych technologii zawsze towarzyszą 

szeroko zakrojone dyskusje na temat ich wpływu na gospodarkę i społeczeństwo. Podobnie 

jest w przypadku rozprzestrzenienia się ręcznych myjni samochodowych, 

kiedy to zautomatyzowane myjnie skupione na generowaniu dużych zysków zostały 

zastąpione przez myjnie ręczne skupione na pracy – tania siła robocza zastąpiła 

tu technologię. Choć nie brakuje badań na ten temat, nie poruszają one tematu 

opuszczonych przestrzeni (ang. abandoned spaces) będących kapitalistycznym towarem, 

ani zastąpienia technologii przez siłę roboczą, która jest w szczególny sposób związana 

z pojawieniem się wraz z tymi opuszczonymi przestrzeniami tanich nieformalnych 

samozarządzających się terenów pod wykonywanie pracy. Artykuł wnosi swój wkład 

do literatury przedmiotu poprzez zaprezentowanie znaczenia opuszczonych przestrzeni 

zajmowanych przez tanie przedsiębiorstwa jak np. ręczne myjnie samochodowe 

w przedstawieniu dwóch propozycji badawczych: po pierwsze, przestrzenny wymiar 

opuszczonych przestrzeni wywodzi się z restrukturyzacji ekonomicznej następującej od góry; 

ten typ restrukturyzacji wpływa na restrukturyzację z dołu bardziej, niż jako indywidulany 

rozwój zdominowanych przez imigrantów sektorów pracy i zatrudnienia, takich jak 

na przykład ręczne myjnie samochodowe. Po drugie, zastosowanie nowych technologii może 

być usunięte, działać w połączeniu z lub polegać na tanich dostawcach skoncentrowanych 

na pracy, w przypadku których praktyki pracy zmierzają w stronę odformalizowania. 


