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Recenzja pracy doktorskiej mgr. Łukasza Płatka „Organizacja i potencjał polskiego 

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

na przykładzie fabryk w Chełmku, Radomiu i Nowym Targu” (384 strony) 

 

Licząca blisko 390 stron praca doktorska, mgr. „Organizacja i potencjał polskiego przemysłu 

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

fabryk w Chełmku, Radomiu i Nowym Targu” stanowi niezwykle istotny wkład do badań nad 

historią polskiego przemysłu obuwniczego w latach II Rzeczypospolitej oraz w okresie 

umownie nazywanym PRL-em.  

 Co prawda we wstępie autor stwierdza że rozprawa dzieli się na dwie części gdzie 

pierwsza część obejmuje zagadnienia organizacji i potencjału polskiego przemysłu 

obuwniczego zaś druga część zawiera opis wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania 

przemysłu obuwniczego z podziałem na trzy fabryki obuwnicze, to jednak w odbiorze 

czytelnika praca składa się z czterech rozdziałów (o czym Autor sam w dalszej części wywodu 

wspomina) natomiast drugi rozdział poświęcony fabryce obuwia w Chełmku dzieli się na dwie  

części, z których pierwsza obejmuje okres od założenia fabryki do wczesnych lat powojennych, 

zaś druga została poświęcona funkcjonowaniu fabryki w Chełmku w okresie PRL-u. Dysertację 

zamyka zakończenie oraz wykaz wykorzystanych źródeł i literatury przedmiotu.  

We wstępie Autor wskazuje na motywy, które skłoniły go do napisanie dysertacji, 

informuje o celu swojego przedsięwzięcia oraz definiuje zakres geograficzny i chronologiczny 

swojej rozprawy. Oceniając stan badań nad dziejami polskiego przemysłu obuwniczego autor 

charakteryzuje literaturę odnoszącą się do problematyki podjętej w pracy. Autor wymienia 

zasadnicze tytułu, słusznie wskazując na brak całościowego opracowania ukazującego drogi 

rozwoju polskiego przemysłu obuwniczego, jednocześnie informuje o trzech pracach 

poświęconych tej tematyce, które wydano na przełomie XX i XXI wieku. Podkreśla także, że 

część dotychczasowych tekstów stanowią opracowania przygotowywane przy okazji 

jubileuszów dużych zakładów branży i w efekcie są publikowane w wydawnictwach 

okolicznościowych. Doktorant zwraca uwagę, że niejednokrotnie mamy do czynienia z 

opracowaniami amatorskimi osób, które były zaangażowani w rozwój przemysłu obuwniczego 

natomiast brak im warsztatu badawczego. Następnie Doktorant informuje o wykorzystanej 

bazie źródłowej pracy, szczególnie wiele miejsca poświęcając materiałom archiwalnym. 
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Charakteryzuje również źródła drukowane. Podkreśla znacznie materiałów statystycznych dla 

prowadzonych badań, a także aktów normatywnych. Cennym źródłem informacji jest także  

fachowa prasa, zwłaszcza tytuły związane z poszczególnymi przedsiębiorstwami.  

 Rozdział pierwszy (używając podziału recenzenta) został zatytułowany „Potencjał i 

organizacja polskiego przemysłu obuwniczego w latach 1918-1989”. Rozdział ten, mający 

charakter historycznego wprowadzenia do zasadniczych kwestii, prezentuje rozmieszczenie 

produkcji i próby organizacji przemysłu obuwniczego w okresie międzywojennym oraz  

organizacje przemysłu obuwniczego w latach powojennych. Następnie autor opisuje 

rozmieszczenie, charakter oraz ramy organizacyjne przemysłu drobnego. Zwraca uwagę na 

organizację przemysłu kluczowego, a także zastanawia się nad potencjałem przemysłu 

obuwniczego w latach powojennych. Szczegółowo analizuje różne aspekty funkcjonowania 

polskiego przemysłu obuwniczego od momentu odzyskania niepodległości w 1918 r. aż do 

przełomu lat 80. i 90. XX w. W rozdziale tym szereg kwestii Autor ujmuje syntetycznie w 

tabelach, dzięki czemu wiele zagadnień dotyczących np. podziału branży obuwniczej, wykazu 

zakładów tej branży itp. jest dla czytelnika znacznie czytelniejszych, niż gdyby były one 

prezentowano w sposób opisowy.  

 Rozdział drugi został poświęcony fabryce w Chełmku Jak już wspomniano na ten 

rozdział składają się dwie części. Pierwsza z nich obejmuje okres od powstania fabryki poprzez 

lata okupacji niemieckiej, aż do kilku pierwszych lat po zakończeniu drugiej wojny światowej. 

Niezwykle cenne fragmenty tego rozdziału prezentują okoliczności założenia fabryki i 

problemy z tym związane zarówno w sensie budowy przedsiębiorstwa, jego organizacji i 

stosunków z władzami. Niezwykle ważny jest także opis  systemu funkcjonowania fabryki 

wprowadzonego według wzorca Baty. Autor scharakteryzował również wpływ fabryki na 

otoczenie społeczne i rozwój miejscowości.  Doktorant skrótowo potraktował okres okupacji 

niemieckiej co jest uzasadnione brakiem dostępnego materiału źródłowego. Tę cześć kończy 

opis działalności fabryki we wczesnych latach powojennych. Druga część tego rozdziału 

dotyczy funkcjonowania fabryki w całkowicie zmienionych realiach politycznych 

ekonomicznych i społecznych po zakończeniu drugiej wojny światowej, jakie zostały 

wprowadzone wraz z nastaniem systemu komunistycznego w Polsce. Autor szczegółowo opisał 

zmiany wynikające z tego faktu, jak również zaprezentował podejmowane inwestycje oraz 

zakres produkcji. Skupił się na pewnych nowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

a w tym kontekście wskazał na pojawienie się laboratorium zakładowego, wytwórni części 

zamiennych do maszyn obuwniczych, a także  szczegółowo przeanalizował jakość produkcji. 

Opisał działalność handlową zakładu zarówno w zakresie eksportu, jak i systemu dystrybucji 
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obuwia poprzez system sklepów fabrycznych. Podobnie jak w pierwszej części także i tutaj 

Doktorant zaprezentował oddziaływanie zakładu na lokalną sferę społeczną.  

 Rozdziały trzeci i  czwarty zostały poświęcone dwóm  innym zakładom produkującym 

obuwie. Pierwszym z nich, opisanym w rozdziale trzecim, są zakłady w Radomiu, czyli  

Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Radoskór”. Jest to ciekawe przypadek 

przedsiębiorstwa zakładanego tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej, rozbudowanego 

podczas okupacji niemieckiej, ale jednocześnie zakład który poniósł duże straty podczas 

wycofywania się Niemców. Autor zaprezentował pewne wybrane aspekty funkcjonowania tej 

fabryki, szczególnie dużo uwagi poświęcając kwestiom jakości produkcji. Dodatkowym 

aspektem zamieszczonym w tym rozdziale jest prezentacja radomskiego ośrodka garbarskiego, 

powstałego i rozwijającego się  dużo wcześniej niż sama fabryka, ale - jak Doktorant sam 

stwierdził - opis ten był konieczny ze względu na wcielenie garbarstwa do radomskiego 

kombinatu skórzanego. W zakończeniu rozdziału znalazły się kwestie dotyczące 

restrukturyzacji przedsiębiorstwa, trudności z jakimi się zmagało podczas procesu związanego 

z przechodzenia do systemu wolnorynkowego i ostatecznym upadkiem. 

 W całkowicie odmiennych okolicznościach powstały Nowotarskie Zakłady Przemysłu 

Skórzanego „Podhale”. Zaplanowane w trakcie realizacji planu sześcioletniego pierwszą partię 

obuwia wyprodukowały w 1955 r. Jednak pełną moc produkcyjną uzyskały znacznie później. 

W czwartym rozdziale Autor ukazał genezę zakładu oraz przemiany organizacyjne jakim 

fabryka podlegała w ramach całej branży, jak również zmiany strukturalne wewnątrz samego 

przedsiębiorstwa. Wskazał na pośredni związek tej fabryki z przedsiębiorstwem Baty. Istotnym 

punktem tego rozdziału jest prezentacja wielkości produkcji i jej jakości, a także częstych zmian 

w wielkości zatrudnienia. Opisano rozwój zakładu dokonujący się poprzez nowe inwestycje 

oraz problemy związane ze zbytem produkowanego tutaj obuwia, także na rynkach 

zagranicznych. Ciekawym aspektem są występujące w przedsiębiorstwie strajki, będące 

pochodną napięć społecznych w całym kraju w latach 70. i 80. XX w. Podobnie jak w 

przypadku zakładu radomskiego także i tutaj wskazano na trudności związane z przejściem do 

systemu wolnorynkowego w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej. 

Historia przemysłu lekkiego, a w przypadku recenzowanej rozprawy przemysłu 

obuwniczy, cieszy się znacznie mniejszym zainteresowaniem badaczy niż np. przemysł ciężki, 

czy też górnictwo.  Jednocześnie wiadomo, że branża ta ma ogromne znaczenie dla gospodarki, 

a przede wszystkim dla społeczeństwa. To właśnie niedoinwestowanie, czy wręcz 

lekceważenie przemysłu środków konsumpcji przez rządzących było jedną z zasadniczych 

przyczyn niepokojów społecznych w okresie PRL-u. Także w okresie międzywojennym, 
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pomimo wielu trudności i uwarunkowań, stanowił on istotny element sektora przemysłowego 

odradzającego się państwa polskiego. Sytuacja tej gałęzi przemysłu, tak jak i całej gospodarki, 

diametralnie zmieniła się po II wojnie światowej, gdy kraj nasz znalazł się w gospodarczym, 

centralnie planowanym systemie nakazowo-rozdzielczym, wzorowanym na rozwiązaniach 

sowieckich. Wobec tak skomplikowanych i różnorodnych uwarunkowań ekonomiczno-

politycznych ukazanie przez Doktoranta wielu aspektów gospodarczych jak i 

pozagospodarczych działalności zakładów przemysłu obuwniczego w Polsce w analizowanym 

okresie zasługuje na uznanie, a wybór tematu recenzowanej dysertacji był jak najbardziej 

uzasadniony.  

Prezentując we wstępie dotychczasowych stan badań Doktorant słusznie wskazuje na 

brak opracowania, które całościowo prezentowałoby stan i etapy rozwoju przemysłu 

obuwniczego w Polsce. Odwaga, z jaką Doktorant przystąpiła do realizacji tematu, zasługuje 

na pochwałę. Dzięki Jego opracowaniu luka w dotychczasowym stanie badań została w 

znacznym stopniu uzupełniona.  

Dużo satysfakcji sprawia historykowi obszerność podstawy źródłowej pracy. Oprócz 

wielu innych, dodatkowych źródeł, swoje dociekania Doktorant w dużej mierze oparł na 

materiałach archiwalnych, które w większości tylko w niewielkim stopniu lub w ogóle nie były 

dotychczas wykorzystywane przez innych badaczy. Są to dokumenty archiwalne 

przechowywane w Archiwum Państwowym w Katowicach, Łodzi i Radomiu, Archiwum 

Narodowym w Krakowie i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Swoje badania Autor 

wspomagał kwerendą prasy zakładowej oraz materiałami statystycznymi, umożliwiającymi 

syntetyczną prezentację uzyskanych wyników. Należy zauważyć, że w przypadku materiałów 

powstałych w okresie PRL-u wskaźniki ekonomiczne były dopasowywane do bieżącej polityki 

ekonomicznej i społecznej, co niejednokrotnie prowadziło do fałszowania informacji 

zawartych w powstających dokumentach. Tak więc relacje i dane liczbowe znajdujące się w 

dokumentach wymagały szczegółowej weryfikacji. Dodatkowe trudności sprawiały poważne 

braki w dokumentacji archiwalnej.  Z całą pewnością Autor bardzo dobrze poradził sobie z tym 

problemem. Zarówno sama prezentacja tych materiałów, jak i ich wykorzystanie w pracy 

świadczą o wnikliwości badawczej oraz umiejętności właściwej interpretacji 

wykorzystywanych przekazów źródłowych. Przebadanie pod kątem podjętej problematyki tak 

dużej  ilości materiałów źródłowych, bardzo zróżnicowanych co do formy, wymagało od 

Autora odpowiedniego przygotowania, a ich analiza wiązała się ze znacznym nakładem czasu 

i sił. Doktorant nieźle uporała się z tym zadaniem, zadawalając nawet bardzo dociekliwego 

czytelnik. 
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Opracowania historii czołowych zakładów polskiego przemysłu obuwniczego zwraca 

szczególną uwagę czytelnika zainteresowanego historią polskiego przemysłu lekkiego. 

Otrzymaliśmy pracę bardzo wartościową, bez wątpienia pozytywnie wpisującą się w ciąg 

badań, zarówno nad ekonomicznymi, ale również pozagospodarczymi (w tym społecznymi) 

aspektami funkcjonowania polskiego przemysłu obuwniczego. Potrzeba uporządkowania 

dotychczasowego stanu wiedzy, ale przede wszystkim próba szerszego ukazania stanu 

fabrycznego przemysłu obuwniczego w Polsce zasługują na pochwałę. Recenzowana rozprawa 

stanowi niezwykle ważny elementem zapełniający lukę w dotychczasowym stanie badań. 

Prezentując trzy ważne zakłady Autor szczegółowo opisał sytuację i zmiany w ich 

funkcjonowaniu w odmiennych uwarunkowaniach ekonomicznych i politycznych. Niezwykle 

cennym uzupełnieniem prowadzonej narracji są zestawienia tabelaryczne, a także materiały 

ilustracyjne.  Praca jest doskonałym, a zarazem bardzo ważnym punktem wyjścia do dalszych, 

szczegółowych i wielokierunkowych badań nad tymi zagadnieniami w skali całego kraju. Tym 

większe uznanie dla Autora za podjęcie tematu swojej dysertacji doktorskiej. Należy zauważyć, 

że materiał źródłowy, na którym pracował wymagał ogromnego nakładu pracy. Szacunek 

wzbudza rozległość kwerendy i doskonała znajomość problematyki, o czym także świadczy 

załączona bibliografia. Jeszcze raz powtórzmy, że ważnym uzupełnieniem jest bogaty materiał 

statystyczny zestawiony w tabelach oraz wykazy przedsiębiorstw i zjednoczeń przemysłu 

obuwniczego, garbarskiego czy skórzanego. Autor tłumaczy fachowe słownictwo używane w 

przemyśle obuwniczym, co ułatwia czytanie rozprawy.  

Oceniając rozprawę należy zwrócić uwagę na pewne mankamenty, na które napotyka 

czytelnik. O ile praca napisana jest bardzo poprawnie od strony językowej, o tyle sporo 

zastrzeżeń budzi strona warsztatowa dysertacji. Nie można nie zauważyć poważnych 

dysproporcji w opisie trzech dużych fabryk. Oczywiście najwięcej uwagi Autor poświęcał 

fabryce w Chełmku. Jest to zrozumiałe, gdyż była to fabryka o najdłuższej historii. O ile 

związek genezy zakładów radomskich z fabryką w Chełmku jest oczywisty, o tyle nie jest już 

tak oczywisty w przypadku fabryki w Nowym Targu. Autor nie kryje swojego emocjonalnego 

zaangażowania pisząc o swoich związkach rodzinnych właśnie z przedsiębiorstwem Baty. 

Czytelnik odnosi wrażenie, że pierwotnym celem pracy było opracowanie historii zakładów w 

Chełmku, natomiast dwa kolejne przedsiębiorstwa zostały „dołączone” do rozprawy.  Uwagę 

zwraca zwłaszcza dosyć pobieżny potraktowania historii fabryki nowotarskiej. Z pewnością jej 

dzieje są znacznie ciekawsze niż można się o tym dowiedzieć z rozprawy. Autor nie skorzystał 

z opracowania Anny Majorczyk Fabryka utracona. Kartki z przeszłości Nowotarskich 

Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu (Nowy Targ 2021). będącej 



 6 

efektem projektu Stowarzyszenia Kombinat „Podhale”, pod hasłem: „Kombinat w procesie 

przemian gospodarczych i społeczno-kulturowych na pograniczu polsko-słowackim (1955 – 

1992)”. Można także było sięgnąć do artykułu: Szlaga F., Wspomnienie o Nowotarskich 

zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale”, „Almanach Nowotarski”, R. 2015, nr.19, s. 341-352, 

czy też opracowania Wspomnienia pracowników Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego 

„Podhale”. Spomienky zamestnancov Závodu kožiarskeho priemyslu „Podhale” v Novom Targu, 

pod red. A. Majorczyk, Nowy Targ 2017. Zapewne uzupełnienia odnoszące się do nowotarskiej 

„Solidarności” można znaleźć w pracy: Skalski W., „Solidarność” w Nowotarskich Zakładach 

Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu 1980-1981, Nowy Targ 2005. 

Gdy we wstępie Doktorant prezentuje dotychczasowy stan badań i wykorzystane materiały, 

czytelnik spodziewałby się stosownych przypisów bibliograficznych. Niestety zostały one 

całkowicie pominięte. Dokładnej rewizji wymagają przypisy. Oto kilka przykładów niedopatrzeń: 

s. 19, przypis nr 4, Autor przytacza Monografię… co sugeruje wcześniejsze wystąpienie tej pozycji 

w przypisie, a tak nie jest. Niejednokrotnie w przypisach brak daty i miejsca wydania przytaczanych 

pozycji: s. 27, przypis 10, Poznańskie Zakłady; s. 29, przypis 17, Kalendarz Bydgoski…; s. 100, 

przypis 112;  Na s. 30 Autor opisuje sytuację przemysłu w okresie międzywojennym, ale przypis 

odnosi się do pozycji W. Prussa, która dotyczy lat 1864-1914. Z jakiś względów przypis 306, s. 230 

(oraz inne) jest „wytłuszczony”? Niezbyt elegancko wyglądają przypisy przy logach firm. Należało 

to inaczej rozwiązać. Na s. 16 Encyklopedia Techniki miała być wydana w 1985 r., ale w bibliografii 

(s. 382) już w 1986.   

Jak wyżej wspomniano, niezwykle cennym elementem pracy są tabele. Niestety także i tutaj 

należałoby wprowadzić pewne poprawki. Na s. 21 w tabeli 1 brak danych dla kilku lat odnoszących 

się do „dużych zakładów szewskich”, w uwagach należało zaznaczyć przyczynę tego stanu. Tabela 

3 s. 25, może zamiast tłumaczyć w komentarzu do źródła do czego odnoszą się dane proście byłoby 

zmienić tytuł tabeli na „procentowy udział robotników w fabrykach i zakładach….”; w tytule tabel 

nr 4, s. 32, można dopisać daty 1927-1937; tabela nr 7, s. 39, brak jednostek; w tabeli 19, s. 68, brak 

przedziału o obejmującego zatrudnienie 2000-2500, prostym rozwiązaniem jest poszerzenie 

przedziału 1000-2500, a nie 1000-2000; tabela 24, s. 94, niezrozumiałe sformułowanie w główce 

tabeli „obuwie (z gumowym)”; może tabelę nr 86, s. 320 zatytułować: Sezonowość zatrudnienia…? 

Tabele 89, s. 326, czego dotyczy produkcja – ilość czy wartość na jednego zatrudnionego? 

Także zamieszczone ilustracje stanowią niezwykle cenne uzupełnienie tekstu. Większość z 

nich jest zupełnie unikalnych. Niestety Autor nie zadbał o zamieszczenie tytułów ilustracji. 

Czasami można się domyśleć, czasami są one w komentarzu obok informacji o źródle, podczas gdy 

tytuł stanowi nieodłączny element ilustracji (nawiasem na s. 285, brak jest daty wizyty E. Gierka). 
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W rezultacie Autor nie mógł zamieścić spisu ilustracji (na wzór wykazu tabel), a spis taki powinien 

się pojawić na końcu pracy.  

Czasami Autor używa słownictwa bardziej zbliżonego do języka dziennikarskiego niż 

naukowego (fabryka wtłoczona w gorset jednakowych metod organizacji, mechanizacja stała 

się „konikiem”,  licencja była zwyczajnie przestarzała, potężne załamanie eksportu, odcięcie 

państwowej kroplówki, oklepane fasony, o dziwo nikt nie kupował, żeby nie być gołosłowny, 

ekwilibrystyczne wyczyny zaopatrzeniowców, gwóźdź do trumny itp. Sformułowanie „sprawa 

Rulewskiego” to zbyt daleko idący skrót myślowy. Po napisaniu pracy Doktorant powinien 

uważnie sprawdzić swój „finalny produkt” także od „strony technicznej”.  

W podsumowaniu należy stwierdzić, że opiniowana dysertacja w pełni spełnia warunki 

określone w stosownych artykułach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Szacunek wzbudza rozległość kwerendy i szczegółowa, niezwykle rzetelna 

analiza jakże trudnych i zagmatwanych problemów odnoszących się do funkcjonowania 

polskiego przemysłu obuwniczego w latach II RP oraz po zakończeniu II wojnie światowej, w 

całkiem odmiennych uwarunkowaniach politycznych i ekonomiczno-społecznych. Dysertacja 

stanowi istotne poszerzeni naszej wiedzy o rozwoju polskiego przemysłu obuwniczego i 

skórzanego w badanym okresie czasie. Jeszcze raz należy pochwalić zarówno inspirację jak i 

realizację recenzowanego opracowania. Dla recenzenta nie ulega też wątpliwości, że dysertacja 

wpisuje się w serię ważnych zdarzeń badawczych odnoszących się do historii gospodarczej 

Polski. Dlatego też wnoszę o dopuszczenie Pana mgr. Łukasza Płatka do dalszych etapów 

przewidzianych w przewodzie doktorskim.  

 

Kraków, 15 grudnia 2022 r. 

 

 


