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 Artykuł 187 Ustawy z 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” 

precyzuje, że przedmiotem rozprawy doktorskiej powinno być oryginalne rozwiązanie 

problemu naukowego. Rozprawa doktorska powinna prezentować ogólną wiedzę teoretyczną 

jej autora w dyscyplinie oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

Zadaniem recenzenta jest ocena spełnienia powyższych warunków i spojrzenie na 

przedłożoną pracę bez bagażu obciążeń, które autor i promotor posiedli w trakcie jej 

przygotowywania. Co oczywiste, takie spojrzenie może różnić się od tego, które przyjął autor 

pracy oraz jej promotor. Tak więc zgłoszone uwagi nie muszą być jednocześnie negacją całości 

pracy, a jedynie próbą innego spojrzenia na drogę wiodącą do realizacji nakreślonych celów 

badawczych. Mając na uwadze wspomniane zapisy ustawowe, recenzja będzie uwzględniała 

zarówno uwagi do kwestii formalnych (np. do układu pracy, jej języka, zastosowanego aparatu 

krytycznego), jak i obszarów merytorycznej pracy (przede wszystkim do treści pracy). 

 

1. Zasadność podjęcia tematu badawczego i określenia jego chronologii 

 Pan mgr Arkadiusz Majewski podjął się opracowania niezwykle ważnego tematu, choć 

marginalizowanego we współczesnej historiografii. Jak sam zaznaczył, powodzie od tysiącleci 

towarzyszą człowiekowi. Czasami użyźniają ziemię, częściej (zwłaszcza współcześnie) niosą 

ze sobą zniszczenie i śmierć. Przez wieki stanowiły one czytelną cezurę w cyklach 

ekonomicznych, po których z reguły przychodził czas załamania gospodarczego. Nie dziwne 

jest, że człowiek starał się ujarzmić żywioł i przygotować się do walki z jego niszczycielską 
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mocą. Choć budowa systemów bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jest niezwykle 

kosztowna, w polityce gospodarczej państw ma ona swoje stałe miejsce. Mimo to, powodzie 

wciąż towarzyszą ludziom, a przeciwdziałanie im stanowi ważny element polityki gospodarczej 

i ekologicznej państwa.    

 Autor, przygotowując pracę, postawił sobie za cel „analizę stanu ochrony 

przeciwpowodziowej w dorzeczu Wisły w okresie 1945–2000 i jej wpływu na aspekty życia 

społecznego, gospodarczego, a nawet politycznego” (s. 15). Ku tej analizie prowadziła Go 

próba odpowiedzi na cztery pytania badawcze: Jak powstawały i przebiegały powodzie w 

dorzeczu Wisły okresie PRL? Jak kształtowała się polityka przeciwpowodziowa państwa 

polskiego w omawianym okresie? Czy ochrona przeciwpowodziowa była traktowana 

priorytetowo po II wojnie światowej w czasach PRL oraz w pierwszych latach III 

Rzeczpospolitej? Czy transformacja ustrojowa dokonana w Polsce w 1989 r. przyczyniła się do 

poprawy systemu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego? (s. 14).  

 Wielką zaletą przedłożonej pracy jest jej przekrojowość oraz rozpiętość chronologiczna 

i terytorialna. Zainteresowanie Doktoranta skupiło się na dorzeczu największej polskiej rzeki – 

Wisły. Autor, co zostało podkreślone w tytule rozprawy, za ramy chronologiczne pracy przyjął 

okres 1945-2000. Początkowa data nie budzi wątpliwości. Natomiast, biorąc pod uwagę 

wewnętrzny układ narracji dysertacji, dość spore kontrowersje budzi data końcowa pracy. 

Autor pisze: „Rok 2000 to data końcowa planowanej realizacji ostatnich inwestycji wielkiego 

programu mającego na celu kompleksowe zagospodarowanie rzeki – programu „Wisła”. Ten 

rok daje również okazję do włączenia do narracji okoliczności tzw. „powodzi tysiąclecia” z 

1997 r., pierwszego katastrofalnego kataklizmu III Rzeczpospolitej. Ostatnia przyczyna była 

bardziej symboliczna – rok 2000 to koniec burzliwego wieku XX” (s. 5). Konstrukcja pracy nie 

w pełni potwierdza jednak deklarowaną spójność chronologiczną pracy. Przemyślany układ 

problemowo-chronologiczny tak naprawdę zamyka się w okresie PRL (rozdziały 1-5). Lat 90. 

dotyczy zupełnie osobny rozdział 6. Stanowi on raczej epilog pracy, niż kontynuację narracji z 

lat poprzednich. Uważam, że na wartość pracy i na jej konstrukcję (w tym zachowanie rozdziału 

6) nie wpłynęłoby określenie jej chronologii na lata 1945-1989. Byłoby to znacznie bardziej 

precyzyjne. 

 

2. Układ pracy 

Praca ma układ problemowo-chronologiczny. Składa się z sześciu rozdziałów oraz 

wstępu i zakończenia. Wspominane powyżej pytania problemowe w zasadzie pokrywają się z 

tematyką poszczególnych rozdziałów – odpowiednio 1, 2, 5 i 6. Rozdział 3. poświęcony jest 
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udziałowi wojska w akcjach przeciwpowodziowych, a 4. – reakcjom społecznym na problemy 

związane z powodziami i ochroną przeciwpowodziową. O ile wydzielenie rozdziału 4. było 

wskazane, o tyle rozdział 3. zaburza przemyślany układ pracy. Robi wrażenie inspirowanego 

zasobem materiałów, które autor pozyskał w wybranych resortowych archiwach. W ten sposób 

widoczny staje się np. brak oddzielnego rozdziału o udziale milicji czy straży pożarnej w 

akcjach przeciwpowodziowych. Co więcej, elementy zagadnienia opisywanego w rozdziale 3. 

pojawiają się także w innych rozdziałach. Szczegółowe uwagi do każdego z rozdziałów 

znajdują się w punkcie 6b niniejszej recenzji.   

Zauważyć należy dopracowany formalny wygląd pracy. Zawiera ona wszelkie 

niezbędne elementy – nie tylko tak oczywiste i obowiązkowe, jak bibliografia czy wykaz 

skrótów, ale też wykaz tabel i grafik oraz załącznik z tekstem dokumentu źródłowego. 

Niewielkie uwagi porządkowe można zgłosić do sposobu konstrukcji Bibliografii – szerzej o 

tym piszę dalej w uwagach szczegółowych.     

Docenić trzeba liczne zestawienia tabelaryczne, które autor umieścił w swojej pracy. 

Pozostaje jedynie żal, że w podsumowaniu rozdziałów brakuje podobnych zestawień, w 

których Autor porównałby wszystkie przywołane wcześniej dane szczegółowe. Także 

załączone mapy są bardzo interesujące, choć czasami niestety zbyt mało czytelne.  

 

3. Wykorzystane źródła i opracowania  

a) Źródła 

Autor, przygotowując pracę, wykorzystał cała gamę materiałów źródłowych. Źródła 

niepublikowane pochodzą z 10 archiwów państwowych. Szczególnie należy podkreślić, że w 

swoich kwerendach Autor dotarł do archiwów regionalnych i wydzielonych. To w sposób 

znakomity wzbogaciło pracę. Na pochwałę zasługuje sięgnięcie przez Autora do źródeł 

mechanicznych. To dobrze, że wykorzystano m.in. film Powódź Jerzego Bossaka (warto 

wspomnieć, że za to dzieło otrzymał on nagrodę na festiwalu filmowym w Cannes).  

Przy tak szeroko zakrojonym temacie (zarówno chronologicznie jak i terytorialnie), 

zawsze można wskazać kolejne zespoły archiwalne, które należałoby przejrzeć. Zdając sobie z 

tego sprawę, chciałbym więc zwrócić uwagę jedynie na kilka kwestii.  

Wśród wykorzystanej dokumentacji brak materiałów z posiedzeń Prezydium Rady 

Ministrów (funkcjonującego w okresie PRL pod różnymi nazwami). To właśnie ono na co dzień 

zarządzało państwem. Być może podczas posiedzeń nie zajmowano się kwestiami 

powodziowymi (choć wątpię), ale nawet wówczas należałoby o tym wspomnieć. Tak zresztą 
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zasadnie Autor uczynił w przypadku innego, równie ważnego organu zarządczego – Biura 

Politycznego KC PZPR (s. 21). 

Natomiast trudno mi zrozumieć, dlaczego Autor wykluczył ze swoich poszukiwań 

Archiwum IPN. W wielu punktach pracy w sposób ewidentny brakuje materiałów 

zgromadzonych w tym miejscu – jak chociażby informacji o rzeczywistych (a nie 

przepuszczonych przez tryby cenzury i poprawności sprawozdawczej) reakcjach społecznych 

na problem powodzi. Wszak temu zagadnieniu poświęcony jest jeden z rozdziałów pracy. 

Podobnie jest z udziałem funkcjonariuszy UB, milicji i ORMO w walce ze skutkami powodzi 

oraz w działaniach prewencyjnych (są one opisywane np. s. 119). Wszak całość materiału 

nadzorującego te służby Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych PRL znajduje się w IPN. Służby specjalne gromadziły też materiały na temat 

elementów systemu przeciwpowodziowego. Robiono to m.in. w ramach „spraw obiektowych”, 

np. SO Zapora dotycząca budowy stopnia wodnego na Wiśle (IPN By 074/13) czy SO Tama 

dotycząca ochrony i zabezpieczenia operacyjnego zapory i elektrowni wodnej w Rożnowie; 

(IPN Kr 038/43). Sprawa obiektowa Żuławy dotyczyła zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

i realizacji prac melioracyjnych na Żuławach Wiślanych w latach 1984-1989 (IPN Gd 001/18). 

Akta kontrolne śledztwa w sprawie niewłaściwego zbudowania wałów przeciwpowodziowych 

w powiecie grudziądzkim w latach 1957-1959 byłyby również znakomitą ilustracją problemów 

poruszanych w pracy (IPN By 070/4348 t. 1-2). Nie będę wymieniał wszystkich znajdujących 

się w IPN opracowań, dotyczących akcji przeciwpowodziowych – posłużę się tylko 

przykładem: Zygmunt Gnat, Działalność i organizacja operacji milicyjnej na przykładzie akcji 

przeciwpowodziowej w stołecznym województwie warszawskim w 1979 r. (IPN BU 

001834/1436). Wszystkie tego typu materiały są często skarbnicą podstawowych informacji 

technicznych i organizacyjnych. Szkoda, że Autor z nich zrezygnował. Jeżeli za taką decyzją 

stały przesłanki merytoryczne, powinny być one wyjaśnione we wstępie.   

Mniejsze znaczenie ma niewykorzystanie w pracy materiałów z Archiwum NIK lub 

zespołów NIK znajdujących się w regionalnych archiwach państwowych. Raporty Izby 

pojawiają się w pracy, jednak w postaci wtórnych odpisów.  

Niedosyt budzi ponadto dość skromne wykorzystanie dokumentów rangi najwyższej, 

takiej jak długoletnie plany gospodarcze (bez problemu dostępne w Dziennikach Ustaw). Autor 

kilkukrotnie odwołuje się do pojawiających się w nich zapisów, ale nie sięga wprost do treści 

tych aktów prawnych (np. s. 130, 148, 254, 259). 

Spośród źródeł drukowanych zwraca uwagę brak wykorzystania danych statystycznych, 

przygotowanych przez GUS. To wielka szkoda, że Autor nie sięgnął do zebranych, 
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szczegółowych danych, które mogłyby potwierdzać jego naukowy wywód. Mam tu na myśli 

przede wszystkim roczniki statystyczne GUS oraz roczniki statystyczne poszczególnych 

województw (łatwo dostępne w bibliotekach cyfrowych). Nie będę w tym miejscu podawał 

licznych przykładów – posłużę się jednym w celu ilustracji problemu. Autor bardzo szeroko 

opisuje skutki powodzi w okolicach Płocka w 1982 r. Idealnym uzupełnieniem narracji byłyby 

dane z Rocznika Statystycznego województwa płockiego z 1984 r. Widać w nim skokowy wzrost 

wydatków na zabezpieczenia przeciwpowodziowe z 19,5 mln zł w 1981 r do 80 mln w 1982 r. 

(Rocznik statystyczny województwa płockiego 1984, Płock 1984, s. 115) i spadek zasiewów w 

1982 r. (Ibidem, s. 224). Wspomniane dane znakomicie ilustrowałyby skutki opisanej powodzi 

i podjętych działań przeciwpowodziowych. 

 Na koniec uwag do podstawy źródłowej pracy, warto zaznaczyć, że wątek kulturowych 

i popkulturowych odniesień do tematu powodzi można było znacznie rozwinąć o dodatkowe 

źródła. Dostępnego materiału jest tu aż nadto (chociażby sposób pokazania akcji 

przeciwpowodziowej w 6. odcinku serialu Droga Sylwestra Chęcińskiego). Ciekawy jest też 

materiał dotyczący kawałów politycznych dotyczących stanu wojennego w kontekście powodzi 

pod Płockiem w 1982 r. (np. Dowcip surowo wzbroniony. Antologia polskiego dowcipu 

politycznego, Toruń 1990, s. 137). Natomiast za najważniejsze w tym kontekście uważam 

reakcje na program Wisła, które utrwalił Ryszard Kapuściński. Przypomnę, w jaki sposób 

napisał o tym pomyśle w Cesarzu. Książka ta (wydana w 1978 r.) była ubraną w szaty Etiopii 

zawoalowaną opowieścią o Polsce schyłkowego Gierka. Kapuściński pisał: „W pałacu 

zgnębienie, rąk opuszczenie, trwożliwe czekanie, co jutro się stanie, aż ci nagle pan nasz 

pozywa doradców, karci ich, że rozwój zaniedbują, i łajankę taką uczyniwszy ogłasza, że 

będziemy tamy na Nilu stawiać. Jakże tamy stawiać, mruczą wewnątrzbrzusznie 

skonfundowani doradcy, kiedy prowincje głodują, naród wzburzony, stołowi szeptają, żeby 

cesarstwo poprawić, oficerowie spiskują, notabli aresztują. A zaraz po korytarzach słychać 

niepokorne szemrania, że lepiej by naszych głodomorów wesprzeć, a owych tam poniechać” 

(Ryszard Kapuściński, Cesarz, Czytelnik 2002, s. 122). Autor dysertacji podobnie zresztą 

ocenił propagandową rolę programu Wisła (s. 129). Odwołanie do dzieła kultury byłoby 

znakomitym ubogaceniem dysertacji.     

 

b) opracowania 

Zgromadzona przez Autora pracy literatura jest szeroka i bardzo zróżnicowana. Wiele 

z pozycji ma charakter specjalistyczny, choć pojawiają się opracowania także innego rodzaju.  

Unikałbym jednak ustalania podstawowych dla pracy definicji na podstawie internetowej 
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Encyklopedii PWN (s. 6). Po pierwsze encyklopedia jest źródłem o charakterze pomocniczym, 

gdyż – ze względów oczywistych – posługuje się przekazem skrótowym i uproszczonym. Autor 

rozprawy naukowej powinien sięgnąć do bardziej precyzyjnych opracowań fachowych. Po 

drugie owa internetowa encyklopedia najczęściej jest po prostu elektroniczną wersją wydanych 

dawniej encyklopedii. Dlatego zapewne gospodarka wodna jest uznawana tam za dyscyplinę 

naukową, choć w najnowszym wykazie dyscyplin ona nie figuruje. 

Wśród wykorzystanych pozycji rzuca się w oczy brak opracowań obcojęzycznych – w 

tym wydanych w Austrii lub Rosji w XIX i na początku XX w., a dotyczących dorzecza Wisły. 

Być może nie było tego typu publikacji, warto to jednak zaznaczyć we wstępie. Zapewne w 

warstwie teoretycznej pracy warto było wykorzystać literaturę obcojęzyczną jako punkt 

odniesienia i porównania.  

 

4. Aparat krytyczny 

 Pewien kłopot czytelnikowi sprawia kształt przyjęty przypisów. Z niezrozumiałych 

względów Autor zapisuje najpierw nazwisko, a następnie inicjał imienia. Podobnie 

niezrozumiałe jest robienie przypisów do tytułów tabel, zamiast – zgodnie z ugruntowaną 

tradycją i metodologią – zapisywanie źródła danych bezpośrednio pod tabelą. W cytatach 

pojawiają się podkreślenia – nie jest oczywiste, czy pochodzą one ze źródła, czy od autora (s. 

150).  

Poważnym mankamentem konstrukcji pracy jest pojawiający się czasami brak 

odnośników do źródeł informacji. We wstępie (s. 4.) autor kreśli obraz obecności tematu 

powodzi w źródłach pisanych, lecz obrazu tego nie ilustruje konkretnymi odnośnikami. Na s. 7 

autor przywołuje podział zjawisk powodziowych, uwzględniając bardzo nieostre kryteria: 

„niewielkie straty”, „duże straty”, „olbrzymie straty”. Nie jest jasne, skąd ten podział pochodzi. 

Podobnie jest w innych miejscach – m.in. na s. 240, 244.    

 

5. Warstwa językowa pracy 

Pod względem językowym praca jest napisana poprawnie – co należy zdecydowanie 

podkreślić. Pojawiają się nieliczne błędy (np. „ilość” zamiast „liczba”) lub niezręczności 

gramatyczne (np. s. 50, 52). To są jednak wyjątki. Natomiast ewidentną szkodą jest to, że autor 

nie zdecydował się na skracanie przywoływanych liczb. Dużo czytelniej w tekście wyglądałby 

np. zapis 2,8 mld zł, zamiast „2.816.000.000 zł” (s. 90). Takich przykładów można podać 

kilkadziesiąt. Na tle pozytywnej oceny używanego języka, zgrzytem jest zastosowanie 

sformułowań o dyskusyjnej wartości naukowej. Nie jest to częste, jednak tym bardziej 
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widoczne. Na s. 187 Autor pisze: „Od 1944 r., kiedy wojska radzieckie i sprzymierzone 

wyzwalały ziemie polskie spod okupacji niemieckiej, mimo ogromnych zniszczeń, starano się 

podjąć zadania związane z organizacją administracji i gospodarki kraju”. Co prawda przypis 

prowadzi nas do pracy wydanej w 2014 r., jednak absolwent studiów doktoranckich powinien 

być wyczulony na tego typu nieszczęśliwe sformułowania pochodzące z epoki aktywności 

cenzury. Podobnie jest na s. 242: „Były to cmentarze ewangelickie, zamknięte od czasu 

zakończenia wojny, kiedy to mieszkająca na tych terenach ludność protestancka głównie 

pochodzenia niemieckiego w przeważającej większości wyjechała do kraju pochodzenia 

swoich przodków”. Jak wiemy, ów „wyjazd” odbył się w specyficznych okolicznościach i 

warunkach. Autor dysertacji prawdopodobnie zbyt dosłownie oparł się na przekazie z epoki.   

 

6. Uwagi merytoryczne do treści pracy  

Przy lekturze przedłożonej pracy nasuwają się liczne uwagi, dotyczące jej wersji 

merytorycznej. Uwagi te mają zarówno charakter ogólny, jak i szczegółowy. W tej drugiej 

kategorii zawarłem też wskazania błędów merytorycznych. To najczęściej drobne uchybienia, 

jednak zadaniem recenzenta jest także zwracanie uwagi na tego typu niewielkie przeoczenia.   

 

a) Uwagi ogólne  

Tak jak pisałem powyżej, zaletą pracy jest jej rozciągłość terytorialna i chronologiczna. 

Autor, przyjmując takie założenie, zmuszony został do precyzyjnego wyboru zagadnień, na 

których się skupił. W zasadzie należy pochwalić dokonany wybór. W tym zakresie chciałbym 

zgłosić dwie uwagi. Pierwsza z nich dotyczy zbyt skromnego – moim zdaniem – uwzględnienia 

w analizie problematyki wiślanych Żuław. Po drugie, moim zdaniem niedoceniona została rola 

transportu wodnego w procesie gospodarowania rzekami. Oczywiście, Wisła odgrywała tu 

znacznie skromniejszą rolę niż Odra, jednak niedostrzeżenie tego tematu uważam za 

przeoczenie. Zwracam uwagę, że wśród członków Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego 

byli też przedstawiciele resortów zajmujących się żeglugą i transportem.  

W zakresie uwag generalnych warto wspomnieć, że czasami zdziwienie budzi dość 

swobodne podejście Autora pracy do metodologii warsztatu historyka. Roczniki czyli kroniki 

sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza Autor nazywa przekazem (s. 4). W innych 

miejscach (s. 72, 277) Autor wymiennie używa słów dziennik, pamiętnik, wspomnienia. To 

warsztatowy błąd. Na stronie 4 znajdziemy informację o „zniszczeniu polskiej państwowości 

pod koniec XVIII w.” [podkreślenie – AZ]. Oczywiście można uznać to za zapis 

publicystyczny, ale tekst pracy doktorskiej powinien być bardziej precyzyjny i uwzględniać 
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istnienie Rzeczpospolitej. Podobnych uwag dotyczących zapisów publicystycznych można 

zgłosić zresztą więcej – chociażby na s. 5. Autor napisał: „Ostatecznym ukoronowaniem roli 

Wisły w polskim dziedzictwie kulturowym jest jej wspomnienie w hymnie narodowym”. To 

dość dyskusyjne stwierdzenie, zważywszy na ponadstuletni proces uznawania Pieśni Legionów 

Polskich we Włoszech za państwowy hymn. Autor czasami zbyt pochopnie szermuje 

określeniami nieprecyzyjnymi. Na przykład na s. 344 Autor pisze o reformach gospodarczych 

w początku lat 70. To nie jest ścisłe. Zmiana polityki gospodarczej nie była równoznaczna z 

reformą gospodarczą. Podobnie jest na s. 287: „Polityka gospodarcza PRL w latach 1982–1986 

realizowana była pod hasłem „normalizacji”.” To też nie jest ścisłe. Normalizacją nazywano 

ogół prowadzonej wówczas polityki, natomiast polityka gospodarcza raczej prowadzona była 

od 1 stycznia 1982 r. pod hasłem „Reformy Trzech S”. 

Odczuwalny niedosyt budzi częsty brak komentarzy autorskich do przytaczanych 

informacji. Przykładów jest mnóstwo, przytoczę tylko kilka. Autor opisuje wizytę Michała 

Roli-Żymierskiego na brzegu wezbranej Wisły, tytułując go „marszałkiem” (zapewne w ślad 

za przekazami dziennikarskimi). To oczywiście nie jest błędne, ale chyba ważniejsze jest to, że 

Żymierski był wówczas ministrem obrony narodowej, o czym zresztą autor wspominał dwie 

strony wcześniej. Podobna uwaga dotyczy generałów: Karola Świerczewskiego - wiceministra 

obrony narodowej oraz Jerzego Bordziłowskiego - szefa wojsk inżynieryjno-saperskich (s. 43, 

45). Świerczewski pojawia się w pracy tylko raz (bez stanowiska), zaś Bordziłowski dopiero 

wiele stron później pojawia się z konkretną afiliacją (s. 117). Na s. 250 możemy przeczytać: 

„Mówcami i prezenterami owych referatów byli zawsze dostojnicy państwowi: Bolesław 

Bierut, Hilary Minc i Zenon Nowak”. I znowu, nie wiemy kim formalnie byli owi „dostojnicy”, 

i – co ważne – jakie pełnili równolegle funkcje partyjne. Na s. 207 czytamy, że dzieci spod 

Sochaczewa są ewakuowane do Garwolina. Tego typu informacje należałoby dodatkowo 

komentować. Czytelnika może zdziwić, że ewakuowani są przewożeni do miejscowości 

położonej 120 km na wschód, dodatkowo po przeciwnej stronie wezbranej rzeki. Oczywiście 

możliwe jest, że ewakuacje przeprowadzono w przemyślany sposób, ale tego czytelnik niestety 

się nie dowie. Z kolei na s. 227 czytamy, że do Pułtuska płynęła pomoc z Ciechanowa. Pojawia 

się pytanie, dlaczego pomoc płynęła właśnie z Ciechnowa, a nie np. Warszawy czy Mławy? 

Autor powinien być wyczulony, by w takich miejscach wskazywać, że chodzi o dostawy ze 

stolicy miejscowego województwa. W innym miejscu czytamy: „Propagandową próbę 

wykorzystania pozytywnej roli służb mundurowych oddają nagłówki np.: z „Żołnierza 

wolności”: Na przeciwpowodziowym froncie. Żołnierze na pierwszej linii zmagań z groźnym 

żywiołem z 12 stycznia 1982 r. czy Na przeciwpowodziowym froncie trwa pomoc wojska. W 
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każdej potrzebie można na nich liczyć z 19 stycznia 1982 r.”. I znowu – przytaczana informacja 

byłaby pełna, gdyby w komentarzu znalazła się informacja o tym, że: po pierwsze Żołnierz 

wolności to był dziennik Wojska Polskiego, po drugie – był to jeden z niewielu dzienników, 

które ukazywały się w pierwszych tygodniach stanu wojennego. Na s. 295 Autor pisze: „W 

1990 r. działalność komitetów została właściwie w wielu miejscach przerwana. 100% 

przewodniczących na poziomie wojewódzkim zostało wymienionych, a także 94% zastępców, 

którzy najczęściej byli dyrektorami Wydziałów Ochrony Środowiska”. Zabrakło słowa 

komentarza, że była to pośrednia konsekwencja reformy samorządowej i przebudowy 

dotychczasowych struktur władz lokalnych. Czasami Autor przywołuje sumy, które były 

wypłacane poszkodowanym w ramach odszkodowań. Powinny być one odniesione chociażby 

do ówczesnego średniego wynagrodzenia. W innym przypadku przywołane sumy nie są 

czytelne. Dobrze autor zrobił np. na s. 274, opisując nakłady na program Wisła i podając rok, 

do którego odnosi się wysokość nakładów. Wspomniane przykłady ilustrują jedynie zgłoszony 

wcześniej problem.  

 

b) Uwagi szczegółowe 

Wstęp. Wiele uwag, dotyczących wstępu pojawiło się już na poprzednich stronach tej recenzji. 

Nie będę ich powtarzał, skupiając się na problemach jeszcze nieporuszonych.  

 Poważne zastrzeżenie budzi fragment na s. 6: „Zamiennie stosowane były: „zalew”, 

„zbiornik” i „jezioro”. Autor zdawał sobie sprawę z różnic między tymi obiektami, 

polegających przede wszystkim na różnych okolicznościach ich powstawania. Jeziora 

powstały w sposób naturalny, a zbiorniki i zalewy zazwyczaj w wyniku działalności 

człowieka. Pomimo tego, do nazw niektórych sztucznych zbiorników takich jak: 

Czorsztyński, Soliński czy Zegrzyński urzędowo dodano człon „jezioro”, a określenia 

„zbiornik” i „zalew” też są wobec nich wymiennie stosowane. Dlatego powielono to 

rozwiązanie w tekście. Zdaniem autora ułatwi to czytelnikowi odbiór tekstu rozprawy”. 

Autor rozprawy naukowej powinien raczej prostować błędne zapisy, niż je powielać. 

 Na s. 13 Autor błędnie pisze o istnieniu w PRL cenzury represyjnej (zamiast 

prewencyjnej). 

 

Rozdział 1 pracy jest niezwykle interesujący. Autor porządkuje informacje na temat 

najważniejszych powodzi, które dotknęły dorzecze Wisły.  
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 Moim zdaniem drobnym mankamentem jest zbyt słabo obecny w opisie drewniany i 

wyjątkowy w skali Europy most w Wyszogrodzie. Do 1999 r. informacje na temat jego 

obrony przed lodem były stałym elementem wiosennych informacji prasowych.  

 W rozdziale 1. i kolejnym zdecydowanie brakuje szerszych odniesień do koncepcji 

Centralnego Okręgu Przemysłowego. Co prawda, pojawiają się odnośniki do różnego 

rodzaju inwestycji na terenach tzw. trójkąta bezpieczeństwa, natomiast nie są one 

precyzyjnie umieszczane w kontekście powstawania COP.  

 Na s. 44 autor pisze o „Moście przy Cytadeli”. Warto zauważyć, że to jest nazwa własna 

mostu powstałego w 1875 r. (później rozbudowanego). Nie jest jasne, czy Autorowi 

chodziło o ten kolejowy most.  

 Czerwińsk nie był miastem (s. 46).  

 Opisane na s. 52 powody „Bitwy o handel” były znacznie szersze niż tylko reakcja na 

skutki powodzi. Hilary Minc podjął te działania jako kolejny krok, służący przebudowie 

gospodarki w kierunku centralnego planowania.  

 Na s. 75, w tabeli 12, ewidentny błąd, dotyczący wysokości fali kulminacyjnej na rzece 

Rabie.  

 Stan wojenny nie wybuchł, a został wprowadzony (s. 112). 

 

Rozdział 2 dotyczy czynnej i biernej ochrony przeciwpowodziowej. Autor opisuje działania te 

w szerszym kontekście funkcjonowania państwa.  

 Na s. 118 autor pisze: „Na utworzenie GKP decydujący wpływ miała akceptacja CUP. 

To właśnie w opinii urzędu z 17 lipca 1946 r. wyrażono pogląd, że GKP musi być 

powołany jak najszybciej, ze względu na wielkie zagrożenie powodziowe na wiosnę 

1947 r.”. To dość ciekawa ocena roli CUP w ówczesnym procesie decyzyjnym 

dotyczącym gospodarki. Szkoda, że Autor nie kontynuował wątku i nie skonfrontował 

sprawy z zapisami podstawowego dokumentu, stworzonego w tym czasie przez CUP – 

Planu Odbudowy Gospodarczej. Warto byłoby zastanowić się, dlaczego temat ochrony 

przeciwpowodziowej nie znalazł w nim miejsca. Moja ocena jest niestety inna, niż 

przedstawiona przez Autora. Nie było bowiem takiej możliwości, by notatka ze 

spotkania w CUP, która została najpewniej sporządzana nie wcześniej niż w dniu 

poprzedzającym posiedzenie KERM, miała wpływ na podjętą decyzję. Materiały na 

takie posiedzenia (łącznie z projektami uchwał) przygotowywano z kilkudniowym 

wyprzedzeniem.  
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 Autor pisze: „Jako jedyny poważniejszy skutek działalności polskich ekologów można 

odnaleźć przy okazji protestów przeciwko budowie polskiej elektrowni jądrowej w 

Żarnowcu.” (s. 170). W tej narracji zdecydowanie brakuje opisu jednego z 

najważniejszych protestów ekologów w latach 90 – akcji Tama-tamie i aktywności 

pisma Zielone Brygady. Akcja ta miała na celu zablokowanie, wszystkimi dostępnymi 

metodami, budowy zapory w Czorsztynie. Dochodziło do okupacji terenu budowy, 

blokowania dróg wiodących ku inwestycji, przykuwania się do maszyn.  

 Na s. 26 autor błędnie widzi w szesnastowiecznej Warszawie część o nazwie Praga, a 

przecież niemal do końca XVIII w. był to oddzielny podmiot administracyjny.        

 

Rozdział 3 dotyczy udziału wojska w akcjach przeciwpowodziowych. O ile należy w zasadzie 

pochwalić zawartość dwóch pierwszych rozdziałów, o tyle do zakresu rozdziału trzeciego 

należy zgłosić poważne zastrzeżenia (pisałem o tym już wyżej).  

 Nie przekonuje wyjaśnienie, zawarte już we wstępie: „Ten jak dotąd niezbadany temat 

autor uznał za istotny, ponieważ rekonstrukcje przebiegu wszystkich powodzi zawsze 

wskazywały na ogromną rolę żołnierzy zwalczających kataklizm i jego skutki” (s. 16). 

Przecież podobnie niezbadany jest udział w takich akcjach innych formacji – być może 

nawet liczniej biorących udział w akacjach przeciwpowodziowych. Na tym tle 

szczególnie widać zmarginalizowanie opisu roli straży pożarnych (zawodowych i 

ochotniczych), które często jako pierwsze stawały do walki z żywiołem. Wystarczy 

przywołać śmierć pięciu strażaków, walczących w 1970 r. o utrzymanie granicznego 

Mostu Wolności w Cieszynie (wspomnianą zresztą na s. 90.). Warto zauważyć, że 

pamięć o tych ludziach czczona jest do dzisiaj. Inną sprawą jest to, że także informacje 

o roli wojskowych są rozrzucone także po innych rozdziałach (np. 201-202).  

 Opisując działania LWP, Doktorant wspomina m.in. o Wojskach Ochrony Pogranicza. 

Nie zauważa przy tym, że przez większość okresu PRL WOP podlegała MSW a nie 

MON. Niestety, nic nie wiadomo, czy w akcjach brały udział Nadwiślańskie Jednostki 

Wojskowe MSW (posiadające wszak „zobowiązującą” do tego nazwę) czy Wojska 

Wewnętrzne. 

 PZU w okresie PRL to Państwowy Zakład Ubezpieczeń (a nie – jak pisze Autor – 

Powszechny) (s. 166).  

 Na s. 197 – błąd w dacie – powinno być 11 stycznia 1982 r.  
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 Używany w pracy skrót WOT jest błędny w odniesieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej 

Kraju – powinno być OTK.  

 

Rozdział 4 poświęcono reakcjom społecznym na problem powodzi. Autor zapowiadał, że 

„ukazuje [on] reakcje społeczne na problem powodzi”.  

 Mając na uwadze tematykę całej pracy, ten rozdział należałoby uznać za jeden z 

kluczowych. Pozostawia on jednak bardzo duży niedosyt. Zresztą już samo 

zdefiniowanie określenia „reakcje” jest dyskusyjne, bo opisanym problemom bliżej 

jest do określenia „postawy wobec powodzi”. Moim zdaniem dysonans to skutek 

rodzaju wykorzystanych źródeł – zbyt pochopnie dobranych do analizy problemu 

społecznych reakcji. Znakomicie to widać na przykładzie tematyki dotyczącej 

zaangażowania w pomoc Kościoła Katolickiego. Autor pisze o niej tylko w 

odniesieniu do lat 40. i 80. Poza tym zaangażowania Kościoła nie widać. Czy 

faktycznie go nie było, czy raczej nie widać tego w wykorzystanej dokumentacji? 

Autor nie sięgnął też do listów, które masowo były wysyłane do URM lub KC PZPR 

– być może byłyby one bardziej wyraziste, niż przekazy prasowe.  

 Część treści rozdziału zupełnie odbiega od jego tytułu, np. na s. 219 Autor pisze: 

„Komitety przeciwpowodziowe w dniach 18–20 lipca działały mocno chaotycznie. 

Wynikało to przede wszystkim z trudności komunikacyjnych. Już pierwsze godziny 

powodzi uszkodziły wiele dróg uniemożliwiając transport. Przekaz informacji był 

utrudniony i zawiodły systemu przekazu. W efekcie jedynymi skutecznymi formami 

komunikacji były krótkofalówki w dyspozycji straży pożarnej, milicji i wojska.” 

Czy to dotyczy „społecznych reakcji na problem powodzi”?  

 Tak naprawdę najbliższy tytułowemu tematowi rozdziału był dopiero ostatni 

podrozdział.  

 Na s. 201 pojawia się fragment dotyczący lat 30., który w zrozumiały sposób nie 

koresponduje z narracją. 

 Na s. 232 czytamy o milicjantach i funkcjonariuszach ZOMO. Tu jednak trzeba 

zauważyć, że ZOMO było częścią milicji – więc jego funkcjonariusze też byli 

milicjantami.  

 



13 
 

Rozdział 5 poświęcony był kształtowaniu polityki przeciwpowodziowej w kontekście strategii 

władz w okresie PRL. Część ta – jako jedyny rozdział – nie jest wewnętrznie podzielona. Autor 

ciekawie stara się wpleść tematykę pracy w powojenną politykę gospodarczą.  

 Na s. 257 Wieprz przemieścił się 170 km na południe od swego pierwotnego koryta. 

 

Rozdział 6 poświęcony jest „Powodzi tysiąclecia” w 1997 r. w dorzeczu Wisły. Na tym tle 

stara się porównać efekty polityki przeciwpowodziowej, prowadzonej w okresie PRL z tą, którą 

prowadzono w pierwszych latach III Rzeczpospolitej.  

 

Bibliografia.  

 W Bibliografii, zamiast sygnatur jednostek archiwalnych, lepiej posługiwać się 

nazwami zespołów. Wszak kwerendy dokonuje się w znacznie szerszym materiale, niż 

wykorzystanym ostatecznie później w pracy.  

 Wydzielenie aktów prawnych jest zasadne, ale tylko w odniesieniu do ich wersji 

publikowanych.  

 Całkowicie błędne są zapisy, dotyczące Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. Autor 

pod hasłem Dziennik Ustaw i Monitor Polski umieścił ustawy, rozporządzenia, dekrety, 

uchwały – bez wskazania, w którym z dzienników urzędowych konkretny akt prawny 

był publikowany.  

 W Źródłach internetowych nie powinny pojawić się publikacje, których tylko obraz jest 

udostępniany przez Internet (występują one w wersjach drukowanych). Zresztą 

opracowanie Ocena wydarzeń grudniowych w kraju, ich tło, charakter i wnioski nie jest 

artykułem internetowym, a dokumentem archiwalnym, udostępnianym przez Internet. 

Podobnie jest z opracowaniami, raportami i stenogramami.  

 Znajdujące się w Bibliografii zapisy np. „Express Wieczorny” 1960, 1979, 1997 

sugerują, że kwerenda była przeprowadzana w całych rocznikach dziennika. Czy tak 

było rzeczywiście – trudno stwierdzić. We wstępie takiej informacji nie ma. W 

Bibliografii brak za to wykorzystanych artykułów, opublikowanych w tym dzienniku.  

 Równie dziwne jest określenie Literatura i źródła drukowane. Po pierwsze – określenie 

literatura jest nieostre. Po drugie – w tej kategorii pomieszano źródła i opracowania. Po 

trzecie – źródła drukowane w bibliografii występowały już wielokrotnie wcześniej – 

np. jako prasa czy dzienniki urzędowe. Taki błąd metodologiczny pojawia się też we 

wstępie – podczas omawiania podstaw źródłowych pracy (s. 23). 



7. Konkluzja

Temat, ktorego ma|izy podjął się mgr Arkadiusz Majewski, jest niezrłykle wazny dla

uchwycenia najistotniejszych elementów polityki gospodarczej PRL Co więcej, temat ten ma

nie tylko znaczęnię historyczne, ale także ma odniesienia do wspołczesności. W dniach, w

ktorych przygotowuję tę recenzj ę, trwa ozywiona dyskusja nad budową kolejnej tamy na Wiśle

- zgodnie zplanami opisanymi w pracy mgr. Arkadiusza Majewskiego. Przedłożona praca ma

duzą wańość informacyjną i porządkuj ącą - Autor tytułowy problem analizuje w kontekście

całej epoki historycznej. Doktorant skupia się przede wszystkim na opisie toku wydarzeń i

skutków podjętych decyzji. Mniejszą uwagę poświęca analizie procesów decyzyjnych,

zachodzących na nĄwyższych szczeblach władzy. Podejmuje jednak probę odpowiedzi na

postawione na wstępie pytania badawcze i wyciąga wnioski z uzyskanych odpowiedzi.

Wskazuje na zależności prowadzonej polityki gospodarczej z dzińaniami fia rzęQz

zab ezpi eczeni a przeciwp owodzi owego.

Przedłożone opracowanie stanowi oryginalne rozwtązanie problemu naukowego.

Rozprawa doktorska prezentuje ogolną wiedzę teoretyczną Autora w dyscyplinie historia oraz

stanowi potwierdzenie umiejętności samodzielnego prowadzeniapracy naukowej. Stwierdzam

więc, żę (pomimo licznych zgłoszonych uwag) razprawa doktorska mgr. Arkadiusza

Majewskiego Wisła i jej dopĄłuy w systemie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w latach

1945-2000, przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Wagner, spełnia wymogi

określone w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. (Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce) i ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i

Ętule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sżuki oraz w razporządzeniu z dnia 19

Ęcznia 2018 r. w sprawie szczegołowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w

przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym orazw po§tępowaniu o nadanie tytułu

profesora. Wnoszę więc do Rady Naukowej Dyscypliny Historia na Uniwersytecie

Warszawskim o dopuszczęnie Pana mgr. Arkadiusza Majewskiego do dalszych etapow

przewodu doktorskiego.
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