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 Historia społeczna stanowi istotną część historiografii. W odniesieniu do dziejów 

Polski z lat 1944/45–1989 nie można jednak mówić o zbyt dużym rozmachu w tego rodzaju 

badaniach. Przez lata dominowały studia dotyczące rozmaitych aspektów życia politycznego 

– relacji międzynarodowych PRL, funkcjonowania partii komunistycznej, represji ze strony 

aparatu bezpieczeństwa, opozycji i oporu społecznego (szczególnie szeroko eksploatowany 

był ten właśnie wątek), polityki wobec Kościoła katolickiego i inne. W ten sposób rozważania 

historyków o nierzadko niszowych zagadnieniach politycznych np. niewielkich organizacjach 

konspiracyjnych wręcz przesłaniały poważne badania nad zagadnieniami społecznymi. 

A przecież tak ludzie władzy, jak i osoby zorientowane antyreżimowo, nie mówiąc już 

o milionach zwykłych obywateli, musiały gdzieś pracować i mieszkać, korzystać ze sklepów, 

szkół i szpitali, czy gdzieś spędzać czas wolny. Te wszystkie kwestie także wymagają uwagi 

ze strony badaczy. Na szczęście w ostatnich latach nurt historiografii społecznej PRL 

znacząco się rozwinął, czego wyrazem są kolejne publikacje książkowe, które ukazują ten 

okres historii przez pryzmat formalnie niepolitycznych zagadnień. Przedmiotem badań stała 

się m.in. polska motoryzacja, przestępczość gospodarcza, moda, czas wolny, ale także handel 

– oficjalny i nieoficjalny.  

 W ten ostatni nurt wpisuje się rozprawa doktorska mgr Katarzyny Zgryzy. Inspiracją 

do przebadania tytułowego zagadnienia była niewydolność gospodarki nakazowo-rozdzielczej 

w PRL, która cechowała się powtarzającymi się bardzo głębokimi kryzysami, znajdującymi 

swój wyraz w poważnych problemach zaopatrzeniowych obywateli. Barometrem stanu 

gospodarki zawsze była dostępność w handlu detalicznym mięsa, ale okresowo bardzo 

deficytowe były również inne artykuły spożywcze, jak również liczne wyroby przemysłowe. 

W tej sytuacji wybór tematu recenzowanej rozprawy i zamiar przedstawienia go przez 

pryzmat mikrohistorii należy uznać za całkowicie uzasadniony. Za jego podjęciem 

przemawiał nie tylko fakt, iż dotąd problem ten nie był przedmiotem badania historycznego, 

ale także zaproponowana przez Autorkę koncepcja ujęcia analizowanego zagadnienia. Z tego 

co napisała Ona we Wstępie o przedmiocie i celu badań wynika, że nie zamierzała ograniczać 
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się do prostego przedstawienia efektów „gospodarki niedoborów” – ukazania braku 

poszczególnych towarów, ale chciała pokazać jak one oddziaływały na życie kielczan, w tym 

i na aktywność miejscowych władz. Handel w Kielcach został zatem postawiony jako 

problem, który miał być analizowany w kilku kontekstach: gospodarczym, społecznym, ale 

też przez pryzmat ogólnopolski i regionalny. Te założenia koncepcyjne przełożyły się 

na szereg jasno sformułowanych szczegółowych pytań badawczych (k. 12). 

 Tytuł rozprawy należy uznać za dobrze sformułowany. Podobnie granice 

chronologiczne też nie budzą wątpliwości. Lata 80. XX w. w historii PRL z pewnością 

stanowiły wyjątkową dekadę i w związku z tym zasługują na odrębną analizę.   

 Rozprawa składa się z trzech solidnych rozdziałów. Każdy z nich jest podzielony 

na liczne podrozdziały, a te na jeszcze mniejsze części. Z całą pewnością rozbudowana 

struktura dowodzi, iż Autorka musiała wykonać poważną pracę koncepcyjną, aby 

poszczególne części składowe ułożyć w zwartą i logiczną całość. Podkreślić też trzeba, że 

bardzo szczegółowa struktura dzieła pozwala czytelnikowi z łatwością poruszać się po tym 

obszernym opracowaniu i sprawnie wyszukiwać potrzebne informacje. Rozdział pierwszy pt. 

„Przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce w schyłkowym okresie PRL” ma charakter 

wprowadzający i ukazuje czynniki, które rzutowały na stan kieleckiego handlu: polski system 

gospodarczy w dekadzie lat 80. XX w., demografię Kielecczyzny i Kielc, warunki bytowe 

ludności i wpływ podejmowanych przez państwo reform gospodarczych na sytuację rynkową. 

Drugi rozdział pt. „Handel detaliczny w Kielcach w latach 1980–1989” traktuje o strukturze 

i funkcjonowaniu placówek handlowych w Polsce i Kielcach, kadrach zatrudnionych w tej 

branży, inicjatywach na rzecz poprawy zaopatrzenia i możliwościach realizacji przez kielczan 

potrzeb konsumpcyjnych. W rozdziale trzecim pt. „Nadzór nad handlem oraz społeczne 

aspekty deficytów w Kielcach w latach 1980–1981” omówiono praktyki przystosowawcze 

kielczan do sytuacji chronicznego niedoboru towarów w sklepach, zjawisko przestępczości 

gospodarczej, kompetencje i efekty działalności instytucji zwalczających spekulację i inne 

niepożądane zachowania obywateli oraz główne przejawy „czarnego rynku” w Kielcach. 

Do tego – co oczywiste – dodano Wstęp, Zakończenie, Wykaz skrótów, Aneksy, Bibliografię 

i Epilog – część raczej rzadko pojawiającą się w opracowaniach naukowych.  

 Przedstawiona struktura pracy nie budzi zastrzeżeń choć można postawić pytanie czy 

przy charakterystyce handlu detalicznego w Kielcach merytorycznie uzasadnione było 

głębokie sięganie do okresu tzw. bitwy o handel (pkt. 2.1.1.)? Czy uderzenie w prywatne 

sklepy, które wtedy się zaznaczyło miało przełożenie na problemy zaopatrzeniowe kielczan 

w latach 80. XX w.? Przecież problemem zasadniczym nie była uboga sieć handlowa, ale 
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niedostatek towarów na półkach. Dodać jednak trzeba, że mgr Zgryza w pełni świadomie 

poświęciła 13 kart kwestii „bitwy o handel”, starając się uzasadnić potrzebę takiego właśnie 

rozwiązania konstrukcyjnego (k. 16). Ponadto pewne wątpliwości budzi tytuł pkt. 2.6., który 

brzmi następująco: „Możliwości nabywcze kielczan w latach 1980–1989”. Tymczasem 

we fragmencie tym pojawiają się takie treści jak: pomoc humanitarna po wprowadzeniu stanu 

wojennego czy krótki opis działalności ogródków działkowych w warunkach powszechnych 

niedoborów artykułów spożywczych w sklepach. To oznacza, że wspomniane wątki mogłyby 

być ewentualnie przeniesione do rozdziału traktującego o społecznych aspektach deficytów 

(3.1.) lub należałoby nieco skorygować tytuł tego podrozdziału. Można też wyrazić 

wątpliwość czy trochę nie „na wyrost” sformułowano tytuł punktu 3.3.5. Z zapowiedzianych 

w tytule organizacji społecznych, kontrolujących handel, w tym fragmencie tekstu faktycznie 

wymieniono tylko komitety osiedlowe i ORMO, które trudno bez zastrzeżeń zaliczyć 

do kategorii organizacji społecznych. Zabrakło w tym miejscu natomiast informacji o udziale 

np. Ligi Kobiet Polskich w kontrolach placówek handlowych. 

 Baza źródłowa rozprawy jest imponująca. Bibliografia zajmuje 20 kart, na których 

zostały wykazane przebadane źródła archiwalne, statystyczne, wywołane, prasa i literatura 

przedmiotu. Zwraca uwagę fakt, że poza wiodącymi archiwami jak Archiwum Akt Nowych 

czy Archiwum Państwowe w Kielcach Autorka sięgnęła także po zasoby z „niszowych” 

archiwów jak np. Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Handlowej w Kielcach czy 

Polskiego Związku Działkowców Okręg Świętokrzyski. Natomiast w wykazie przebadanych 

tytułów prasowych – łącznie aż 45 pozycji, znalazły się m.in. regionalne dzienniki: „Słowo 

Ludu” (dziesięć roczników) i „Echo Dnia” (osiem roczników), co oznacza, że Doktorantka 

wykonała bardzo żmudną i czasochłonną kwerendę. Długa jest też lista wykorzystanych 

aktów prawnych (pięć kart w Bibliografii). Podobnie rzecz się ma z literaturą przedmiotu. 

Autorka przeprowadziła skrupulatną kwerendę biblioteczną, o czym świadczy fakt, 

że sięgnęła nawet do podręcznika dla zasadniczych szkół handlowych (B. Waluda, 

„Organizacja i technika sprzedaży”, Warszawa 1987). Stąd do listy przestudiowanych książek 

i artykułów trudno dopisać dodatkowe. 

 Patrząc na Bibliografię widać, że w rozprawie wykorzystano zróżnicowane źródła, 

także takie, które szerzej wykorzystują specjaliści z zakresu nauk społecznych, w tym 

socjologii i politologii. Należy także odnotować, że mgr Zgryza profesjonalnie opracowała 

własną ankietę i przeprowadziła trzy wywiady (te ostatnie były anonimowe co pokazuje, 

że naśladowała w tym zakresie bardziej socjologów czy etnologów niż historyków, którzy 

starają się podawać dane identyfikujące osobę, która udzieliła relacji). Dzięki zapoznaniu się 
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z tak rozległą literaturą przedmiotu, sięgnięciu po źródła wywołane, było możliwe 

zastosowanie, deklarowanego i faktycznie zrealizowanego przez Doktorantkę, 

interdyscyplinarnego podejścia do omówienia badanego tematu (k. 21).  

 W tym miejscu należy postawić pytanie o wartość merytoryczną recenzowanej pracy 

doktorskiej. Odpowiadając, już na wstępie należy stwierdzić, że z całą pewnością 

funkcjonowanie handlu w Kielcach w dekadzie lat 80. zostało omówione w sposób rzeczowy 

i dogłębny. Rozprawa przynosi wiele nowych ustaleń, które mogą być wykorzystane przez 

różnych badaczy w odtwarzaniu obrazu PRL. Jednym z nich jest stwierdzenie na podstawie 

badań ankietowych z epoki, że w drugiej połowie lat. 80. jednorazowe zakupy w Kielcach 

osoby zatrudnionej w przemyśle zajmowały średnio do 2 godzin, „a bywało, że i powyżej 

3 godzin” (k. 240). Informacja ta pokazuje jak wielkim marnotrawstwem sił mieszkańców 

polskich miast i wsi były permanentne kolejki oraz zwykle puste sklepy. Podobnie ogromną 

rozrzutnością, możliwą jedynie w warunkach tzw. rynku producenta, było wprowadzanie 

na dużą skalę do sprzedaży wadliwych wyrobów – w 1985 r. aż 42% nowych artykułów 

przemysłowych miało defekty, a straty z tego powodu szacowano co najmniej na 20% 

dochodu narodowego (k. 124). W innym miejscu Doktorantka wyraźnie pokazała „ciemną 

stronę” rekrutacji polskich pracowników na kontrakty zagraniczne. Okazuje się, że były one 

na tyle atrakcyjne (możliwość pozyskania dewiz), że przedsiębiorstwa delegujące 

pracowników nagminnie łamały obowiązujące przepisy (k. 88). Prawo było także obchodzone 

przez kieleckich urzędników, którzy w końcu omawianej dekady, najpewniej za łapówki, 

wydawali zgody na budowę prywatnych pawilonów handlowych na terenach przewidzianych 

pod budownictwo mieszkaniowe czy pod coraz bardziej potrzebne parkingi (k. 174). Równie 

ciekawe i ważne jest stwierdzenie Autorki dotyczące geograficznego rozkładu pomocy 

humanitarnej z Zachodu dla Polski, która szerokim strumieniem zaczęła napływać zwłaszcza 

po wprowadzeniu stanu wojennego. W rozprawie wykazano, że nie była ona równomiernie 

dystrybuowana – najwięcej trafiało do dużych aglomeracji: Warszawa, miasta Wybrzeża, 

Śląsk, gdy Polska wschodnia była „białą plamą” (k. 216). Nie sposób też pominąć informacji 

o poruszonej w rozprawie pladze kradzieży na kolei, mocno powiązanej z brakami 

zaopatrzeniowymi. Przedstawiając dane o zorganizowanych grupach okradających kolejowe 

wagony towarowe na tzw. międzytorzach na stacji Kielce-Herby (przesyłki pocztowe, 

spirytus, cement, cegły i inne), mgr Zgryza podała m.in., że w 1984 r. na 40 skontrolowanych 

przez MO wagonów z węglem tylko 5 nie nosiło śladów włamania (k. 309–310). Wszystkie 

tego rodzaju ustalenia robią duże wrażenie na czytelniku i świadczą o walorach poznawczych 

rozprawy.  
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 W tak obszernym opracowaniu wystąpiły też pewne usterki merytoryczne. Za 

najważniejszą z nich należy uznać to, że w recenzowanym dziele występują fragmenty, gdzie 

Autorka nadmiernie koncentruje się na kwestiach ogólnopolskich i w efekcie traci z pola 

widzenia opisywane zjawisko widziane z perspektywy kieleckiej. Czy rzeczywiście potrzeba 

pokazania tzw. kontekstu historycznego wymagała zamieszczania tak wielu mocno 

rozbudowanych przypisów tekstowych np. o ogólnopolskich badaniach na temat płac 

prowadzonych przez Centrum Badania Opinii Publicznej (k. 100), podawania cech 

prokuratorskiego postępowania uproszczonego i rękojmi sędziowskiej (k. 277–278), 

szerokiego opisywania stanu przestępczości gospodarczej w Polsce w latach 80. (k. 263–283, 

w zasadzie tylko z dwoma krótkimi odniesieniami do Kielecczyzny). Oczywiście jest wielką 

zaletą, że Autorka ma tego rodzaju wiedzę, ale poboczne informacje niekoniecznie ułatwiają 

dotarcie do sedna badanego tematu.  

 Trudno też się zgodzić z niektórymi szczegółowymi informacjami, które pojawiły się 

na kartach recenzowanej rozprawy. A zatem kierunki realizowanej w latach 70. polityki 

gospodarczej nie ukształtowały się w 1970 r. (k. 25) a w roku następnym i kolejnych. Od 

1981 r. Liga Kobiet funkcjonowała jako Liga Kobiet Polskich i ta nazwa powinna być 

ewentualnie stosowana (k. 245, 262). Sprzedaż mięsa oraz wędlin po cenach umownych (bez 

kartek) uruchomiono od 1 sierpnia a nie 1 stycznia 1989 r. (k. 229). NRD w grudniu 1980 r. 

zamknęła granice z PRL dla ruchu turystycznego nie tyle z uwagi na wykup towarów (k. 261 

przyp. 277), co niewątpliwie miało miejsce, ale także (lub przede wszystkim) z obawy przed 

przeniesieniem na terytorium tego państwa solidarnościowego wrzenia. Natomiast 

w powstałej w sierpniu 1981 r. Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją w Kielcach 

nie od razu mogli się znaleźć przedstawiciele Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego 

(k. 295), gdyż został on utworzony dopiero w kolejnym roku. Poza tym nie sumują się do stu 

procent dane (k. 248) dotyczące odpowiedzi na pytanie w ankiecie o zakupy na targu/bazarze 

(dane te nie pokrywają się też z wykresem 7 na k. 343, który dotyczy tej samej kwestii). 

 Dodatkowo część ustaleń podanych przez Doktorantkę wymaga komentarza. Takie 

zastrzeżenie można sformułować w miejscu, w którym sugerując się opinią Mieczysława 

Rakowskiego z pierwszej połowy 1980 r., przypisuje Ona odpowiedzialność za brak 

stanowczej polityki w sferze cen w dekadzie lat 70. (chodzi tu głównie o unikanie ich 

podwyżek) Stanisławowi Kani (k. 31). Trzeba jednak pamiętać, że w tym czasie przywódcą 

PZPR ciągle pozostawał Edward Gierek i to on dzierżył stery polityki w państwie. O ile we 

wspomnianym powyżej przypadku wskazany byłby nieco większy krytycyzm to w innym 

fragmencie, przywołując słowa ministra Mieczysława Wilczka na temat hiperinflacji 
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w Polsce, warto byłoby choćby w przypisie dodać jedno czy dwa zdania o tej ważnej postaci. 

Sprawdzenia i odpowiedniego komentarza wymaga też informacja, że fluktuacja kadr 

na Kielecczyźnie w 1985 r. to aż 90% przy średniej krajowej na poziomie niespełna 37% (k. 

80, 93). Możliwe, że w tym wypadku w rozprawie pojawił się błąd literowy? Nie wydaje się 

także właściwym nazwanie „niekonsekwencją” zniesienia w czerwcu 1983 r. kartek 

na tłuszcze i ich przywrócenie w końcu roku (k. 46). Ta decyzja była reakcją władz 

wymuszoną przez gwałtowne załamanie się rynku.  

 Drobnych uzupełnień wymagają również: nazwa źródła, na podstawie którego 

stworzono tabelę 1 (k. 58) – „Sprawozdanie z przebiegu realizacji w latach 1986–1989 na tle 

założeń narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986–1990” (należy dodać 

o realizację czego chodzi), a także podpisy pod dwoma zdjęciami  (k. 356–357), gdzie trzeba 

skorygować – tak jak to zrobiono w pozostałych wypadkach – dawną nazwę ulicy 

na współczesną. Poza tym warto byłoby jeszcze uzupełnić tytuł tabeli 26: „Realizacja 

rozdzielnika w poszczególnych miesiącach roku 1983 i 1984” (k. 204) podając, jaki towar lub 

grupę towarów Autorka miała na myśli. Natomiast Wykaz skrótów winien także być 

poszerzony o PLL (Polskie Linie Lotnicze) czy ZSRR skoro umieszczono w nim i rozwinięto 

skróty PRL oraz NRD.  

Z pewnością rozprawie przydałaby się dodatkowa korekta. Dzięki niej można byłoby 

usunąć zbędne znaki ze Spisu tabel i Spisu wykresów (k. 380). Tą drogą pewnie udałoby się 

także: skorygować w Wykazie skrótów rozwinięcia niektórych spośród nich m.in. NSZZ, 

ORMO, ZSL (winny być zapisane w mianowniku); usunąć błędy w odmianie nazwisk (k. 27 

winno być Olaszka nie Olszaka, k. 27 – Karpusa a nie Karpusy, k. 28 – Kufla nie Kufelki, 

k. 36 – Mozołowski nie Mozłowski); utrzymać konsekwencję w stosowaniu w przypisach 

kursywy w odniesieniu do cytowanych publikacji (k. 226 przyp. 634, k. 270 przyp. 809). 

Korekta byłaby również szansą na wyeliminowanie powtórzenia informacji o pensum 

nauczycieli (k. 84 przyp. 208 i k. 92 przyp. 230), a także na zlikwidowanie tzw. literówek, 

w tym i tych o sporym znaczeniu np. w tytule książki Andrzeja Friszke chodzi o rewolucję 

Solidarności, która winna być pisana z dużej a nie z małej litery (k. 17). Natomiast książka 

Jerzego Eislera to „Polski rok 1968” a nie 1969 (k. 21). Ujednolicenia wymagała również 

wielkość czcionki, którą w Spisie treści zapisano tytuł I oraz II i III rozdziału (k. 2–4).  

Niezgrabnie od strony stylistycznej brzmią też takie sformułowania jak: „inflacja gospodarki” 

(k. 26), czy „dystrybucja była administracyjnie dzielona” (k. 43).  

 Wymienione powyżej usterki czy sformułowane uwagi, w części pewnie dyskusyjne, 

nie zmieniają jednak ogólnej, wysokiej oceny rozprawy. Na kartach recenzowanego 
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opracowania przedstawiono smutny obraz stanu handlu w Kielcach w ostatniej dekadzie PRL, 

z którego wynika, że nawet kartki np. na buty w 1982 r. nie były gwarancją ich zakupu 

(średnio na mieszkańca w tym roku przypadało tylko 0,55 pary). Dużą wartością rozprawy 

jest także charakterystyka tytułowych „dysponentów deficytów” czyli pracowników 

kieleckiego handlu. Pracowali oni za skromne pensje, w dużym stresie z uwagi 

na permanentne konflikty z niezadowolonymi nabywcami, pod presją kolejnych kontroli, ale 

to oni mieli specyficzną i rozległą władzę nad klientem. To pracownicy sklepów byli w stanie 

ułatwić nabycie pożądanego artykułu, często odnosząc przy tej okazji osobistą korzyść, stąd 

w społecznym odbiorze ranga ich zawodu była duża. Do walorów ocenianej pracy doktorskiej 

należy także zaliczyć pokazanie całej gamy strategii przystosowawczych mieszkańców Kielc 

w warunkach permanentnych braków zaopatrzeniowych (poszukiwanie substytutów, 

„odzyskiwanie” nieświeżych artykułów spożywczych, wyjazdy na zakupy do innych miast, 

prywatny import dóbr konsumpcyjnych z zagranicy). W rozprawie, poza bogactwem 

informacji, zawarto również liczne i trafne wnioski cząstkowe, jak i generalne oceny. 

Na jedną z nich, metaforyczne porównanie stanu kieleckiego handlu i wręcz całej polskiej 

gospodarki lat 80. do dziurawego dachu, trzeba zwrócić uwagę: „Próby naprawy przynoszą 

chwilową poprawę sytuacji – dach nie przecieka, ale po pewnym czasie zaczyna ponownie 

być nieszczelny” (k. 322). 

Podsumowując wszystkie  powyższe spostrzeżenia stwierdzam, że recenzowana 

rozprawa doktorska mgr Katarzyny Zgryzy stanowi dobrze udokumentowane 

i skonstruowane, rozwiązanie podjętego przez nią problemu badawczego. Postawione przez 

Autorkę cele badawcze zostały osiągnięte. Należy się też spodziewać, że ta całkowicie 

oryginalna praca, zwłaszcza po jej opublikowaniu, stanie się punktem odniesienia dla 

podobnych opracowań, dotyczących stanu handlu i zaopatrzenia w ostatniej dekadzie PRL 

w innych częściach Polski. 

W związku z powyższym stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska spełnia 

ustawowe wymogi i wnioskuję o dopuszczenie mgr Katarzyny Zgryzy do dalszych etapów 

postępowania doktorskiego.  


