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Recenzja pracy doktorskiej mgr Katarzyny Zgryzy  
pt. Dysponenci deficytów. Handel w Kielcach w latach 1980-1989 

 

 Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Zgryzy powstała na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod kierunkiem Pana 

profesora Grzegorza Miernika. Promotorem pomocniczym pracy był dr Jarosław 

Dulewicz. Dysertacja koncentruje się na ukazaniu problemów handlu w Kielcach w 
ostatniej dekadzie funkcjonowania tzw. Polski Ludowej.  

Temat został poprawnie sformułowany. Praca, licząca 380 stron, została 

podzielona na trzy rozdziały. Każdy z nich składa się z kilku podrozdziałów oraz 
mniejszych części. Taki układ niewątpliwie ułatwia lekturę, bowiem czytelnik otrzymuje 

zwięzłe, rzeczowe jednostki. Momentami podział jest jednak dyskusyjny (o czym dalej). 

Całość uzupełniają: wstęp, zakończenie, epilog, wykaz skrótów, bibliografia, spis tabel 
oraz wykresów. Dodatkowo doktorantka umieściła trzy aneksy. Dwa dotyczą 

przeprowadzonej przez nią ankiety na temat Kielc w latach osiemdziesiątych 

(kwestionariusz oraz wyniki). Trzeci aneks zawiera niepublikowane wcześniej zdjęcia 
kieleckich ulic z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych – szkoda, że pozostawione bez 

komentarza. 

 Wątpliwości nie budzą ramy chronologiczne dysertacji. Autorka jasno argumentuje 
daty skrajne, choć wielokrotnie, o czym już wspomniano, sięga do okresów 

wcześniejszych, jak i późniejszych, pokazując długie trwanie niektórych problemów. 

 Koncepcja dysertacji znakomicie wpisuje się w niezwykle popularny (i dodać 
należy – płodny) interdyscyplinarny nurt badań naukowych śmiało sięgający do różnych 

dziedzin humanistyki, ale także poza nią. Praca ma charakter problemowy i została 

podzielona na trzy części. Pierwsza dotyczy przemian gospodarczych i społecznych w 
Polsce w schyłkowym okresie PRL-u. Autorka szczegółowo opisuje źródła i przebieg 

kryzysu lat osiemdziesiątych, starając się jednocześnie a tym ogólnym planie umieścić 

Kielce, województwo kieleckie oraz jego mieszkańców. Druga część jest próbą 
scharakteryzowania organizacji, struktury oraz funkcjonowania handlu detalicznego w 

Kielcach. Co warte podkreślenia – Autorka nie koncentruje się tylko i wyłącznie na 



ostatniej dekadzie PRL, ale sięga do okresów wcześniejszych, pokazując całość 

przemian jakie stały się udziałem funkcjonowania handlu po zakończeniu II wojny 

światowej. W części ostatniej Autorka skupia się na dwóch kwestiach: problemie nadzoru 
nad handlem oraz społecznych aspektach deficytów w Kielcach. Niezwykle bogata jest 

baza źródłowa. Autorka korzystała z archiwaliów przechowywanych w: Archiwum Akt 

Nowych, Archiwum Państwowym w Kielcach, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 
Delegatura w Kielcach, Archiwum Diecezjalnym w Kielcach oraz Archiwum Delegatury 

Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach. Doktorantka dokonała kwerendy w najważniejszych 

zespołach i trudno jest wskazać tutaj jakieś braki. Ewentualnie można tylko żałować, że 
nie wykorzystano w szerszym stopniu źródeł, które chyba najlepiej wypełniają zadanie 

„oddolności”, jak choćby Komitety Osiedlowe, znajdujące się w zespole „Urząd Miasta 

Kielce” w Archiwum Państwowym w Kielcach. Warto dodać, że kwerendą objęto także: 
Archiwum Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd Świętokrzyski oraz 

Archiwum Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Handlowej w Kielcach. Nie 

są to, kolokwialnie mówiąc, „najpopularniejsze” kierunki poszukiwań. Tym bardziej warto 
podkreślić ów fakt. Doktorantka wykorzystała także badania opinii publicznej. Wśród 

lektur, które znalazły się w bibliografii i zostały wykorzystane w dysertacji znalazły się 

praktycznie wszystkie najważniejsze pozycje dotyczące badanego tematu. Niemniej 
szkoda, że Autorka nie wykorzystała, zwłaszcza przy opisie źródeł kryzysu lat 

osiemdziesiątych ustaleń Łukasza Dwilewicza. Wśród wykorzystanych opracowań nie 

znalazła się także praca Jakuba Szumskiego dotycząca rozliczeń z ekipą Edwarda 
Gierka. Są to jednak drobne uwagi, które nie wpływają na ogólną wysoką ocenę 

zebranego materiału źródłowego. Warto podkreślić, że Doktorantka szeroko korzystała z 

prasy oraz publikowanych i niepublikowanych wspomnień. Zebrała także kilka relacji. 
Bazę źródłową uzupełnia ankieta przeprowadzona na losowej grupie mieszkańców Kielc 

dotycząca handlu w mieście w lat osiemdziesiątych. Jej wyniki wraz z kwestionariuszem 

pytań zostały umieszczone w aneksie – zaznaczyć należy jednak, że sama ankieta 
powinna zostać mocniej wykorzystana, a już na pewno skomentowana przez 

Doktorantkę. Dość powiedzieć, że jej wyniki pojawiają się w tekście dopiero w okolicach 

250 strony.  
Za duży sukces Doktorantki należy uznać wszystkie te fragmenty dysertacji, gdzie 

czytelnik otrzymuje dokładne (często aż za nadto) dane statystyczne o kształcie sieci 



handlowej w Kielcach na tle ogólnopolskim. Zebrane informacje o sprzedawcach i 

klientach sklepów są niezwykle interesujące i pokazują miejsce stolicy województwa 

kieleckiego na tle innych, podobnych miast. Widać wyraźnie, że Doktorantka znakomicie 
czuje się w tego typu narracji. Jeśli dodamy do tego swobodne wykorzystywanie 

zdobyczy z innych dziedzin humanistyki: socjologia, antropologia wyłania się z tego 

niezwykle interesująca koncepcja badań. Wykorzystanie źródeł wywołanych: relacji oraz 
wyników przeprowadzonej ankiety świadczy o dużych możliwościach warsztatowych. 

Szkoda jedynie, że relacji było tylko kilka. Niemniej wykorzystanie tekstów z lokalnych 

periodyków pozwoliło ów brak nieco zatuszować. Fascynujący jest obraz Kielc i ich 
mieszkańców, którzy na wszystkie możliwe (legalne, półlegalne, mniej legalne i nielegalne) 

sposoby starali się radzić z kryzysowymi latami osiemdziesiątymi. Fragmenty dotyczące 

m.in. ogródków działkowych, problemów z zakupem książek czy społecznych aspektów 
deficytów należą z pewnością do najmocniejszych stron recenzowanej dysertacji. 

Recenzent ma obowiązek nie tylko chwalić, ale też i ganić. Można zastanowić się 

czy taka struktura pracy jest odpowiednia dla postawionego przed sobą zadania, czyli 
charakterystyki handlu w Kielcach. Jak już wspomniano praca liczy ponad 380 stron, 

choć główna część zamknięta została na 330 stronach. Moją pierwszą wątpliwością jest, 

że momentami Autorka zdaje się więcej miejsca poświęcać sytuacji Polski niż 
koncentrować się na głównym temacie swoich badań – czyli Kielcach. O ile bowiem 

umieszczanie zjawisk badanych lokalnie w szerokiej perspektywie ogólnopolskiej jest 

bardzo chwalebne i świadczy o kompetentnym, całościowym podejściu do tematu, to 
jednak w przedłożonej dysertacji są fragmenty, gdzie doktorantka kończy opis niektórych 

zjawisk na sytuacji ogólnopolskiej. W ten sposób dowiadujemy się jak niektóre kwestie 

wyglądały w skali kraju (i tylko tam). Czytelnik otrzymuje więc de facto kompilację znanych 
powszechnie faktów (z dostępnych lektur) choćby na temat źródeł kryzysu lat 

osiemdziesiątych bez zejścia na poziom województwa czy miasta. Czy w ten sposób 

Autorka stara się zamaskować swoją bezradność wobec źródeł, które na ów temat 
milczą? Nie wiadomo, pamiętać jednak należy, że zadanie pytania i nie uzyskanie na nie 

odpowiedzi też jest pewną odpowiedzią. Bywa też odwrotnie, jak choćby przy omawianiu 

poziomu wykształcenia mieszkańców Kielc (s. 72), gdzie aż się prosi o odniesienie do 
sytuacji ogólnopolskiej. Podobnie jest, kiedy pisze o kontrolach cen prowadzonych przez 

NIK (s. 113 i nast.) i jakości przez Państwową Inspekcję Handlową (s. 123 i nast.) – jak 



Kielce i województwo kieleckie (bo Doktorantka przywołuje także dane wojewódzkie) 

wyglądały na tle reszty kraju (częściowo umieszcza te dane w przypisie na kolejnych 

stronach). Szkoda, bo Autorka pisze wiele o koncepcie mikrohistorii, który jakoby miał 
przyświecać jej badaniom. Jednocześnie jednak, kiedy już otrzymujemy zestawienie 

„Kielce – reszta Polski” (przykładowo – duża część rozdziału 2) to obraz odtworzony przez 

Doktorantkę jest niezwykle interesujący. Można by zatem zdecydowanie skrócić niektóre 
fragmenty nawet kosztem zejścia z objętości tekstu, co całość uczyniłoby bardziej zwartą. 

 Kolejną kwestią jest podział na rozdziały. Wydaje się, że lepszym wyjściem byłoby 

podzielenie rozdziałów pierwszego i trzeciego. Otrzymalibyśmy wówczas rozdział 
pierwszy, będący niejako wprowadzeniem w realia lat osiemdziesiątych (dyskutować 

można nawet, czy tego typu informacje nie powinny znaleźć się we wstępie). Osobna 

część dotyczyła by Kielc i województwa kieleckiego. W przypadku rozdziału trzeciego 
kwestie nadzoru nad handlem powinny znaleźć się w osobnym fragmencie, 

zaś społeczne aspekty deficytów w wieńczącej całość części piątej. 

Niektóre uwagi szczegółowe: 
- s. 24- pada słowo „kryzys”, które później jest odmieniane w całej dysertacji przez 

wszystkie przypadki. W przypisie nr 51 Doktorantka cytuje różne definicje tego pojęcia, 

ale ostatecznie nie dowiadujemy się do której jest Autorce najbliżej. 
- s. 25 „W 1970 r. w polityce ukształtowały się główne kierunki, zgodnie z 

dążeniem do szybkiego tempa rozwoju przy jednoczesnym wzroście konsumpcji i 

zabezpieczeniu potrzeb socjalnych społeczeństwa.” Zdanie nie jest poprawne. Wówczas 
rządy w Polsce nadał sprawował Władysław Gomułka. Z dalszej lektury tego akapitu 

wynika jasno, że Doktorantce chodziło o kierunek rządów, który obrała ekipa następcy 

towarzysza „Wiesława”. 
- s. 28 – to raczej nie tyle „Polska” co „rządzący Polską” nie byli przygotowani „w 

żaden sposób na przejście kryzysu i przeciwdziałanie mu.” 

- s. 32 –  p. 79 „B. Braudel” – winno być „F. Braudel”. 
- s. 66 – użycie terminu „Kielecczyzna” – od razu pojawia się pytanie czy 

Kielecczyzna to to samo co województwo kieleckie? Ta uwaga odnosi się także do innych 

partii tekstu. Warto byłoby zająć w tej kwestii jasne stanowisko. 
- s. 67 – nie jest jasne sformułowanie „Od 1979 r. w strukturze ludności 

województwa kieleckiego nie zaszły zasadnicze zmiany.” Podczas gdy w kolejnym zdaniu 



Autorka pisze: „W latach 80. XX w. nastąpił zauważalny wzrost w licznie mieszkańców 

zarówno województwa, jak i w Kielcach […].” 

- s. 68 – niezbyt czytelna Tabela nr. 3. 
- s. 73 – Autorka nie wyjaśnia, dlaczego w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych 

XX w. Kielce oparły się, jak pisze „słabnącej atrakcyjności miast” i zamiast wyludniać się 

odnotowały dynamiczny przyrost ludności. Skąd wziął się ów fenomen? 
- s. 102 – niezrozumiały akapit dotyczący średniej płacy miesięcznej w Kielcach. 

- s. 110 – niezrozumiałe zdanie: „W województwie kieleckim były 

przedsiębiorstwa, które wykazywały się 200% wzrostem zysków, gdy ich moce 
produkcyjne były wykorzystane tylko w 50%.” 

- s. 126 - opisane jest referendum w sprawie II etapu reformy gospodarczej nie 

dowiemy się jakie były jego wyniki („[…] wynik był poniżej oczekiwań.”) a jedynie ile 
głosujących (choć bez podania dokładnych cyfr) opowiedziało się za proponowanymi 

zmianami. O tyle szkoda, bo na kolejnej stronie otrzymujemy dokładne wyniki z 

województwa. 
- s. 128-130 – fragment dotyczący opinii, jakie napłynęły do telewizji, radia i 

redakcji gazet na temat referendum nie dotyczy województwa kieleckiego – z 

powodzeniem można było zamknąć ten temat w kilku zdaniach, a nie trzech stronach 
maszynopisu.  

- s. 131 – zabrakło syntetycznego podsumowania ustaleń, jakich dokonano w 

rozdziale 1. Nie podkreślono specyfiki województwa kieleckiego i Kielc (o ile taka była) na 
tle całego kraju. 

- s. 132 i nast. – czy konieczne było umieszczanie aż tak dużego fragmentu 

poświęconego bitwie o handel, tym bardziej, że oparty jest on w przeważającej części na 
literaturze przedmiotu, zaś cytowane dokumenty archiwalne nie rzucają nowego światła 

na ten temat. Więcej miejsca można było poświęcić choćby kieleckiej Delegaturze Komisji 

Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. 
- s. 145 i nast. – podrozdział „Handel detaliczny a funkcjonowanie handlu 

prywatnego w latach 1950-1989” mógłby mieć inną konstrukcję. Co więcej – Autorka nie 

wykazuje w nim w żaden sposób jak polityka władz państwowych determinowała 
sytuację w Kielcach czy też w województwie kieleckim. Informacje na ten temat znalazły 

się dopiero na końcu podrozdziału w jednym akapicie. Jak to winno wyglądać widać w 



kolejnych podrozdziale, który dotyczą systemu agencyjnego oraz tzw. firm polonijnych. 

Autorka najpierw wyjaśnia kwestie na przykładzie ogólnopolskim, by następnie zejść do 

poziomu regionalnego (s. 152-164). 
- s. 210 – p. 582 – czemu te informacje nie znalazły się w części głównej a tylko w 

przypisie? 

- s. 212 – Doktorantka pisze, że udział województwa kieleckiego w produkcję 
rynkową wynosił 17% w 1982 r., zaś w 1989 r. 18% - czy to dużo czy mało? Które 

miejsce zajmowało województwo w skali ogólnopolskiej? 

- s. 253 – zupełnie niezrozumiały akapit dotyczący czytelnictwa Polaków. 
- s. 254 i nast. – podrozdział „Praktyki konsumpcyjne w kryzysie” w żaden sposób 

nie łączy się z resztą i z powadzeniem informacje tam zawarte mogłyby zostać 

umieszczone w przypisie. 
- s. 322, p. 997 – tutaj z kolei informacje z przypisu mogłyby (i powinny) z 

powodzeniem znaleźć się w tekście głównym. 

- s. 322 – trochę zbyt kolokwialny język w drugim akapicie, a jednocześnie 
niepotrzebnie chyba Autorka wyjaśnia, ową oczywistą przecież, metaforę. 

Momentami zastanawiające jest to, w jaki sposób doktorantka buduje narrację. 

Czytelnik dysertacji zauważy z pewnością mocno rozbudowane (nie tylko ilość, ale i 
rozmiar) przypisy. Ich uważniejsza lektura skłania do wniesienia zastrzeżenia o 

konstrukcję narracji. Otóż wiele celnych uwag czy faktów zostało umieszczonych w 

przypisach, podczas gdy z powodzeniem mogłyby (i powinny) znaleźć się w tekście 
głównym. I na odwrót – w wielu partiach tekstu Autorka przytacza fakty powszechnie 

znane, które spokojnie mogły zostać umieszczone w przypisach. Zdarzają się też sytuacje 

odwrotne.  
 Generalna uwaga na koniec – praca zawiera sporo błędów stylistycznych oraz 

interpunkcyjnych. Zdarzają się momenty, że Autorka ulega językowi źródeł. Warto byłoby 

nieco więcej czasu poświęcić na dogłębną korektę. Tym bardziej, że temat podjęty przez 
Doktorantkę jest interesujący i w przyszłości całość (lub fragmenty) mogłyby zostać 

opublikowane. Sugerowałbym zatem jeszcze dokładne przejrzenie tekstu przed dalszymi 

nad nim pracami. 
 Zadaniem recenzenta jest wyłuszczenie kwestii dyskusyjnych i z tego też powodu 

znalazły się one na pierwszym miejscu. Pomimo tych poczynionych uwag, często 



krytycznych, przedłożona praca jest interesującym ujęciem trudnego tematu, bo 

dotyczącego nie aż tak odległej przeszłości, o której pamięć jest wciąż obecna. Autorce 

udało się pokazać specyfikę Kielc na tle kraju, wskazała na wiele zjawisk powszechnie 
obecnych w całej Polsce jak i charakterystycznych dla stolicy województwa kieleckiego. 

W wielu momentach Doktorantka porządkuje już znaną wiedzę i jednocześnie dodaje 

nowe fakty, tworząc niezwykle interesującą syntezę. Szczególnie jest to widoczne, gdy 
dopuszcza do głosu uczestników wydarzeń. Żałować należy jedynie dość ostrożnego 

wykorzystania źródeł wywołanych oraz życzyć większej odwagi w wyciąganiu wniosków. 

 Reasumując, pracę mgr. Katarzyny Zgryzy uważam za dzieło wartościowe. Jest 
oryginalną próbą rozwiązania problemu naukowego, wskazuje na wiedzę teoretyczną 

Autorki i świadczy o umiejętności samodzielnego prowadzenia badań. Zasygnalizowane 

w tej recenzji braki i błędy nie wpływają na generalną pozytywną ocenę niniejszej 
dysertacji, która spełnia warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy o stopniach 

naukowych i tytule z 2003 r. z późniejszymi zmianami. Niniejszym rekomenduję ją do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego. 
 

 

        dr hab. prof. IH PAN 
        Hubert Wilk 


