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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Płatka 

nt. „Organizacja i potencjał polskiego przemysłu obuwniczego w latach 1918-1989 

oraz wybrane aspekty jego funkcjonowania na przykładzie fabryk  

w Chełmku, Radomiu i Nowym Targu”  

napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Mariusza Wołosa, Kraków 2022 

 

Zdominowanie obszarów badawczych z historii XX wieku przez tematy związane z 

dziejami politycznymi sprawiło, iż badacze zajmujący się zagadnieniami ze sfery kultury 

czy szeroko pojętej historii społecznej stanowią dziś zasadniczą mniejszość. Na tym tle 

jeszcze większą rzadkością pozostają osoby uprawiające badania podstawowe z zakresu 

historii gospodarczej. Stan ten wynika przede wszystkim z ogólnej sytuacji, w jakiej 

znaleźli się historycy dziejów najnowszych. Z jednej strony przełom 1989 r. znalazł swe 

odzwierciedlenie również w naukach humanistycznych. Zmiany polityczne otworzyły 

możliwości podjęcia badań takich tematów, które w latach rządów komunistycznych były 

bądź zabronione, bądź też podlegały ideologicznemu nachyleniu. Te pola w sposób 

naturalny zaczęły budzić zainteresowanie historyków. Z drugiej strony na podkreślenie 

zasługuje fakt, iż przed 1989 rokiem dzieje gospodarcze częściej niż obecnie znajdowały 

swoich narratorów. Po części było to efektem przekonania o mniejszym, w stosunku do 

dziejów politycznych, zideologizowaniu tegoż obszaru. Ponadto niektóre pola badawcze 

mogły cieszyć się (i cieszyły się – jak np. opracowania dotyczące dziejów przemysłu 

włókienniczego w Łódzkiem) mecenatem przemysłu, a stan ten diametralnie zmienił się po 
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dokonanej w Polsce zmianie systemowej. Jeśli na powyższe czynniki nałożyło się ogólne 

przekonanie o znacznym wyeksploatowaniu najnowszej historii gospodarczej jako obszaru 

badań podstawowych i nie można dziwić się, iż takie prace poświęcone tej tematyce 

pojawiały się z mniejszą intensywnością. Wypada zatem wyrazić nadzieję, iż rozprawa 

doktorska mgr. Łukasza Płatka pt. „Organizacja i potencjał polskiego przemysłu 

obuwniczego w latach 1918-1989 oraz wybrane aspekty jego funkcjonowania na 

przykładzie fabryk w Chełmku, Radomiu i Nowym Targu” napisana pod kierunkiem prof. 

dra hab. Mariusza Wołosa, będzie stanowić przyczynek do odwrócenia tegoż zjawiska. 

 

Zalety pracy. 

W odniesieniu do samej pracy należy przede wszystkim zacząć od konkluzji, iż w 

stosunku do strony warsztatowej trudno będzie sformułować zasadnicze uwagi krytyczne. 

Praca została napisana zgodnie z wszelkimi zasadami naukoznawstwa i zawiera wszelkie 

elementy, jakie winna zawierać dysertacja doktorska. Nie wnikając czy osiągnięty w tej 

materii stopień hiperpoprawności pozostaje zasługą nadzoru promotorskiego, czy 

skrupulatności doktoranta przedłożony efekt pracy pozwala na wystawienie na ten fragment 

dysertacji wysokich ocen. Autor pracy bezspornie potwierdził posiadanie umiejętności 

konstruowania rozprawy naukowej. Pracy został nadany – jedynie słuszny dla realizacji tak 

zakrojonego tematu – kształt chronologiczno-problemowy. Stworzenie rozprawy złożonej 

z metodologicznego wstępu, czterech rozdziałów (z których pierwszy posiada walor analizy 

ogólnej, trzy pozostałe poświęcone zostały odpowiednio fabrykom w Chełmku, Radomiu i 

Nowym Targu), zakończenia pełniącego funkcję naukowego podsumowania tematu oraz 

bibliografii i elementów uzupełniających odpowiada założonym celom rozprawy. 

Wątpliwości nie budzą też cezury badanego zagadnienia, jak również ramy geograficzne. 

Zasadniczą zaletą pracy pozostaje wykorzystanie bazy źródłowej. Należy przede 

wszystkim zwrócić uwagę na kompletny katalog źródeł archiwalnych, wykorzystanie 

źródeł o charakterze statystycznym, artykułów prasowych sprawia, iż powstała praca o 

takim kształcie. Całość została umiejętnie wkomponowana w stan wiedzy na temat dziejów 

przemysłu obuwniczego w Polsce.  

Co do oceny samej zawartości zwraca uwagę zasadnicza dbałość o szczegóły 

odtworzenia mechanizmów i uwarunkowań rozwoju fragmentu przemysłu, zwanego 

niegdyś potocznie lekkim. Autor wprowadza czytelnika w temat od początku procesu 
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mechanizacji produkcji obuwia, co nader prawidłowo łączy z inwestycjami 

czechosłowackiej firmy Bata. Bardzo trafnie uchwycony został stan mechanizacji produkcji 

obuwia z kulminacją jego zapaści w latach wielkiego kryzysu ekonomicznego. Interesująco 

przedstawione zostały kulisy geograficznego rozmieszczenia zakładów obuwniczych 

zarówno w okresie międzywojennym, jak i powojennym, z generalnym wnioskiem o 

konieczności traktowania całego obszaru jako efektu centralnego planowania. Niezależnie 

od zmian organizacyjnych i prób nadawania określonej rangi tzw. Zjednoczeniom z 

zarysowanego szkicu wyraźnie przebija się lawirowanie decydentów między zapewnieniem 

efektywności w istniejących ramach organizacyjno-gospodarczych a brakiem możliwości 

sprostania oczekiwaniom społecznym. Widać to też wyraźnie w braku konsekwencji w 

procesie nadawania zakładom produkcyjnym pożądanego kształtu organizacyjnego i 

chaosie decyzyjnym skutkującym to działaniami konsolidacyjnymi, to wydzielaniem 

mniejszych jednostek z stworzonych uprzednio kombinatów. Jak wynika z pracy w latach 

80-tych zmiany te dotknęły nawet szczebla ministerialnego. 

Najobszerniejsza część pracy dotyczy dziejów fabryki w Chełmku, od uwarunkowań 

towarzyszących powstaniu zakładów jako filii czechosłowackiej Baty do schyłku okresu 

komunistycznego. Ważnym ustaleniem pozostaje stwierdzenie, iż u podstaw myślenia o 

zadaniach polskiej filii w równym stopniu ważyły argumenty za poszerzeniem produkcji co 

zbudowaniem przyczółku ekspansji na – było nie było – ponad 20-milionowy rynek 

odbiorców. O atrakcyjności polskiej przestrzeni ekonomicznej dla czeskiej firmy świadczy 

m.in. uwpuklone przez Autora dwukrotne podejście do rejestracji spółki i wykazywana w 

tej sprawie determinacja. Na uwagę zasługuje też przedstawienie prób wprowadzenia nowej 

„kultury sprzedaży” produktów obuwniczych, przed założeniem firmy na terenie Polski 

raczej niespotykany (s. 135-137). Bardzo prawidłowo odtworzonym fragmentem pozostaje 

część poświęcona funkcjonowaniu fabryki pod okupacją niemiecką, obrazująca 

przestawienie jej na tory wojenne i odwzorowująca fakt jej systematycznego rozwoju, przy 
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jednoczesnej zmianie oblicza społecznego (wątek przesunięcia mężczyzn do pracy w 

przemyśle ciężkim i zastąpienia ich kobietami – s. 161). Na uznanie zasługuje sposób 

przedstawienia przejścia przez fabrykę w Chełmku procesu nacjonalizacji i przestawienia 

jej na tory gospodarki socjalistycznej. Bez większej przesady na podstawie ustaleń Autora 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa w okres powojenny można uznać za jeden wielki 

eksperyment zapewnienia spójności między zapleczem surowcowym, produkcją a zbytem 

towaru (uwypuklony przez mgra Łukasza Płatka na s. 176-178, 181-182, 186-187). 

Podkreślając zalety pracy nie sposób pominąć prawidłowości ustaleń co do czasu i trafnej 

diagnozy co do przyczyn zapaści zakładów w Chełmku przełomu lat sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych. Za jedno z najważniejszych ustaleń autorskich Doktoranta należy uznać 

fragment dotyczący możliwości eksportowych przedsiębiorstwa, który mówi więcej o 

niedostosowaniu gospodarki socjalistycznej do funkcjonowania w formule wolnorynkowej 

niż niejedna analiza czy synteza dotycząca handlu zagranicznego tego okresu. 

Kolejna część pracy mgr Łukasz Płatek poświęcił opisowi fabryki obuwia w 

Radomiu. Podobnie jak w przypadku fabryki w Chełmku prawidłowo została wskazana 

firma Bata jako inicjator powstania w końcu lat trzydziestych XX wieku przedsiębiorstwa, 

które – jak wynika z opisu – miało ambicję zastąpienia zakładów w Chełmku, a przede 

wszystkim wybuchowi drugiej wojny światowej Radom „zawdzięczał” zaniechanie tak 

ambitnych założeń. Co interesujące, z dociekań Autora wynika, iż – podobnie jak w 

Chełmku – wojna nie zahamowała procesu rozwoju przedsiębiorstwa, przynosząc wzrost 

zatrudnienia, produkcji i zbytu. Ciekawym fragmentem w tej partii pracy pozostaje wątek 

grabieży surowców i gotowych wyrobów po wkroczeniu Armii Czerwonej. Lektura dalszej 

części pracy wskazuje na uchwycenie przez Autora typowej „ścieżki rozwoju” 

przedsiębiorstwa z obszaru przemysłu lekkiego w warunkach gospodarki centralnie 

planowanej. Z recenzenckiego obowiązku należy również wskazać na prawidłowość 

przedstawienia funkcjonowania zaplecza surowcowo-garbarskiego, eksportu, dystrybucji 

wyrobów czy spraw socjalnych, jak również wyeksponować analizę dotyczącą jakości 

wyrobów radomskiego kombinatu. Wyjaśnienie przyczyn powstania stereotypu pod nazwą 

„Dziadoskór”, które miało również znaczący udział w zapaści przedsiębiorstwa i regionu 

już po okresie opisywanym przez mgra Łukasza Płatka pozostaje warte odnotowania. 

W odróżnieniu od zakładów opisywanych w rozdziałach II i III, cezury powstania 

nowotarskiego przedsiębiorstwa nie sięgają okresu sprzed drugiej wojny światowej. Nie 
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sposób oprzeć się wrażeniu, że nowotarska inwestycja miała swym rozmachem 

odwzorowywać „wielkość” i „wyższość” socjalistycznej gospodarki. Zakład, którego 

powstanie datujemy umownie na połowę szóstej dekady XX wieku, ukształtował się 

ostatecznie w kolejnym dziesięcioleciu, stając się jednym z ważnych punktów zaopatrzenia 

ludności polskiej w obuwie. Biorąc pod uwagę paralelność stabilizowania tejże struktury 

produkcyjnej w stosunku do wcześniej opisanych, na uwagę zasługują przede wszystkim 

ustalenia dotyczące przyczyn zapaści (s. 323 i nn), z której de facto zakład w Nowym Targu 

nie zdołał się podnieść. 

Wieńcząc fragment poświęcony uwypukleniu zalet rozprawy mgra Łukasza Płatka 

należy zwrócić uwagę na starannie dobrany oraz opracowany materiał statystyczny i 

ilustracyjny. Niejednokrotnie zawartość tabel pozwala lepiej uzmysłowić sobie dynamikę 

wzrostu i spadku wartości mikroekonomicznych, niż tekst pisany. Natomiast z całą 

pewnością można stwierdzić, iż bez dokumentacji mechanicznej ucierpiałby plastyczność 

narracji i jest ona elementem niewątpliwie wzbogacającym przekaz. 

 

Uwagi krytyczne. 

W stosunku do jakości pracy i zakresu wykonanej pracy uwagi krytyczne mają 

charakter uzupełniający i nie zmieniają przekonania o wysokich walorach poznawczych i 

warsztatowych rozprawy. 

Dokładając łyżkę dziegciu do zagadnienia bazy źródłowej zastanawia brak odwołań 

– w momentach, w których Autor odwołuje się do wpływu jaki protesty społeczne wywarły 

na funkcjonowanie trzech zakładów – do akt Instytutu Pamięci Narodowej. Pewnym 

usprawiedliwieniem może być fakt koncentracji Doktoranta na problemach gospodarczych. 

Należy podnieść też kwestię braku źródeł wywołanych. Z deklaracji Autora wynika, iż 

jedną z inspiracji dla napisania tej pracy były jego związki rodzinne z b. pracownikami 

zakładów obuwniczych. Dotarcie do osób zatrudnionych i zdobycie relacji naświetlających 



 

 
 
6 

nie do końca wyjaśnione aspekty (zwłaszcza z końcowego okresu rozprawy) mogłoby 

wpłynąć na poziom dokonkretyzowania narracji. 

Pewne niedociągnięcia widać na etapie metodologii, gdy wbrew zadeklarowanym 

przez Doktoranta metodom badawczym wyraźnie widać (nader prawidłowe zresztą) 

zastosowanie indukcji opisowej, której dopełnieniem na etapie konkluzji pozostaje analiza 

porównawcza. 

Z pewnych nierozstrzygniętych pytań badawczych jakie można zadać mgr 

Łukaszowi Płatkowi pierwsze dotyczy ograniczenia monopolu firmy Bata w początkach 

kształtowania się tejże gałęzi przemysłu. Czy istotnie ograniczenie zasięgu wynikało 

wyłącznie ze wskazywanych przez Autora kwestii ekonomicznych (co do czego sam 

Doktorant zdaje się żywić wątpliwości – s. 19-20). Wydaje się, że zwłaszcza w obliczu 

powojennego kryzysu ekonomicznego władzom powinno zależeć na zapewnieniu 

społeczeństwu dostępu do jak najtańszego obuwia, posiadanie którego stanowiło wówczas 

jedno z kryteriów określania poziomu biedy w państwie. Tymczasem można założyć, że 

problem ten (jak zresztą wiele innych) był pochodną polityki obozu rządzącego. I przyczyn 

tego stanu zjawiska należałoby szukać niekoniecznie w uwarunkowaniach natury 

międzynarodowej (przeświadczenie o nieprzyjazności wobec Polski państwa Masaryka i 

Beneša, częściowo wskazywane przez Doktoranta [s. 101]) a raczej w priorytetach polityki 

gospodarczej (autarkiczne dążenie do osiągnięcia samowystarczalności we wszystkich 

dziedzinach życia i rezerwowanie pewnych przestrzeni dla rozwoju rodzimego biznesu)?  

Kolejnym aspektem pozostaje uchwycony przez Autora wymiar społeczny 

funkcjonowania fabryki w Chełmku (s. 145-159), z najciekawszym wątkiem nadania 

rozmachu obchodom państwowym (s. 151-152). Sceptycznie odniósłbym się do 

stwierdzenia, iż manifestowanie „zachowań patriotycznych i polskiego charakteru” leżało 

w interesie firmy ze względu na „dość złą opinię w kręgach władzy”. Stwierdzenie to 

wydaje się przesadzone, gdyż szczególnie w latach wielkiego kryzysu widać działania 

rządów piłsudczykowskich do pozyskania kapitału obcego, tworzenia miejsc pracy i 

ograniczania skutków bezrobocia. Wydaje się, iż – z wyjątkiem Górnego Śląska – władze 

nie przyglądały się specjalnie skąd ten kapitał pochodzi. Mgr Łukasz Płatek sam wskazuje 

na wpływ ulokowania fabryki na ilościowy rozrost Chełmka, co już jest sygnałem do 

umotywowania „większego rozmachu”. Ponadto otoczka propaństwowa mogła być 

doskonałym pretekstem dla zabiegów integrujących pracowników, przede wszystkim – 
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podobnie jak w dzisiejszych korporacjach – kadry zarządzającej z tymi, którzy na co dzień 

zajmują stanowiska podległe.  

Mam nadzieję, że Doktorant zechce rozwiać te wątpliwości względnie przedstawić 

własną wizję odpowiedzi na te pytania w trakcie publicznej obrony. 

Najpoważniejszym zarzutem jaki przychodzi mi podnieść i który raczej trudny 

będzie do obrony, jest brak nikłego odnotowania udziału pracowników „Radoskóru” w 

wydarzeniach czerwcowych 1976 roku (s. 302). Wydaje się, iż w życiu przedsiębiorstwa 

był to jeden z najbardziej kluczowych momentów, równie ważny dla lokalnej historii 

gospodarczej i społecznej co dla zbiorowej pamięci Polaków. Niezależnie od tego, iż praca 

została poświęcona historii gospodarczej, sprowadzenie tego fragmentu dziejów 

„Radoskóru” i Radomia do wzmianki przy okazji poruszenia problemu „zabezpieczenia 

socjalnego pracowników” zasadniczo negatywnie kontrastuje z przemyślanym tokiem 

narracji. 

Podniesione tu krytyczne uwagi nie zmieniają jednak przekonania recenzenta o 

spełnieniu przez pracę wszelkich kryteriów stawianych rozprawom doktorskim. 

 

Wnioski generalne  

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 III 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stwierdzam, że rozprawa napisana przez mgra 

Łukasza Płatka jest oryginalnym rozwiązaniem problemu naukowego z zakresu nauk 

humanistycznych. Autor wykazał się stosowną wiedzą teoretyczną oraz umiejętnością 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Dlatego też, zgodnie z przedmiotową 

Ustawą, wnoszę o przyjęcie rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Płatka i dopuszczenie go 

do publicznej obrony – kolejnego etapu przewodu doktorskiego, przewidzianego prawem.  


