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W koficu XIX wieku Lodt liczqca juz ponad 300 tysiqcy

mieszkaric6w, nie posiadafa zasadniczych urzqdzeft

u2ytecznoSci publicznej. Nie miafa tak2e elektrowni.

Wprawdzie nieliczne zaktady przemysfowe dysponowaly
wtas nym i urzqdzen ia m i d o wytwa rza n ia e n g rgi i e I e ktryc znei,

wykorzystywaty ja jednak tylko do wtasnych potrzeb.

t6dzka spoteczno5i byfa bardzo zainteresowana planami

rozwoju miejskiej sieci energetycznej. Mozemy siq o tym

dowiedziei czytajqc liczne archiwalne artykuty prasowe jak i

zapiski o wzmozonych dziafaniach magistratu t6dzkiego w tym
zakresie. Znamienne sa sfowa znanego t6dzkiego dziennikarza

fef ietonisty Artura Gliszczyriskiego , kt6ry zobaczywszy

oSwietlonq Piotrkowskq powiedzial "L6di nareszcie zbliza siq

do Europy".

Mimo ogromnego znaczenia elektryfikacji i gazyfikacji dla
poczqtk6w rozwoju t6dzkiego oSrodka przemysfowego, bogata

historia przebiegu tych proces6w nie doczekata siq

wczefniejszego kompleksowego, naukowego opracowania.
Dlatego te2 wyb6r tematu pracy Pana magistra Michata Jakuba



Szymariskiego uwa2am zabardzo trafny i potrzebny.
Monografia ta przvczyni siq do lepszego pozhania zawitych
meandr6w rozwoju todzi jako wiodqcego w branzy
wt6kien n iczej oSrod ka przemystowego.

Piszqc o historii infrastruktury u2ytecznoSci publicznej autor
wykazat 2e, opr6cz umiejqtnoSci korzystania z narzqdzi
metodologii historycznej posiada du2qwiedzq z zakresu
ekon om i orazgos poda rki pla nowa n ia p rzestrzen n ego.

Praca oparta jest o bardzo solidnie dobranq bazq lrodlowq
znajdujqcq siq w zasobach Archiwum Paristwowego w todzi.
Warto takze wspomriiei o pozostatych, licznych i istotnych
lr6dlach z kt6rych autor korzystaf jak; akty notarialne, ksiqgi
wieczyste oraz starannie wyszukane artykuty prasowe. Na duzy
plus zastuguje dobrze dobrana interdyscypl inarna l i teratura.
Lektura pracy wskazuje,2e mamy do czynienia z dobrze
napisana monografiq.

W dysertacji znalazla miejsce mato znana w literaturze
historii gospodarczej naszego kraju a interesujqca ,,sprawa
koncesji dla firmy Harriman et Co". Byf to najwiqkszy, jak

stwierdza autor niniejszej monografii, a zarazem budzqcy
najwiqcej emocji realny projekt globalnej elektryfikacji naszego
kraju. Trzeba tutaj doceni6 duzy obiektywizm autora w ocenie
tego trudnego zagadnienia i przyblizenie powod6w dla kt6rych
projekt spotkat siq z licznymi zarzutami zar6wno politycznymi
jak i  gospodarczymi. Moim zdaniem powodem ztego
wizerunku Harrimana w opini i  publ icznej naszego kraju miaty
jego rozf iczne kontakty z 6wczesnymi wladzami Twiqzku
Radzieckiego oraz do tej pory nie wyjainiona do kof ca sprawa
wydobycia manganu na terenie republiki  gruzir iskiej.



Harrimanowi zarzucano, o czym wspomina r6wniez autor,
zbytnie zafascynowanie systemem centralnego sterowania
gospodarkq. Na pewno trzeba siq zgodzid siq z autorem 2e
koncesja ta bytaby wielkq szansa dla polskiej i t6dzkiej
energetyki.

Okres ll Rzeczypospolitej w energetyce t6dzkiej byt bardzo
burzllwy. Autor w koricowej czqici swej dysertacji opisaf
publicznq debptq dotyczqcq utworzenia L925 r. nowej sp6fki
a kcyjnej,,L6dzkiego Towa rzystwa Elektrycznego". L6dzka
prasa ostrym tonem krytykowata sprzeda2 znacznego pakietu
akcji w prywatne rqce, argumentujqc koniecznodi
pozostawiania strategicznych przedsiqbiorstw w zarzqdzie
pafstwa. Przeprowadzon a przezautora analiza dziafalnoSci
t6dzkiej energetyki, wskazuje jednak, ze odpowiedni
zarzqdzanie w konsekwencji doprowadzifo ilo nizszej ceny
energii elektryczne, rozbudowy infrastruktury a zatem wiqkszq
dostqpno6d usfug oraz ich wyzszq jako6i.

W tym momencie, w tej ciekawej pracy upomniatbym siq o
fragment dotyczqcy spotecznej roli jakq odegralo,,L6dzkie
Towarzystwo Elektryczne" SA w dziejach todzi. Trzeba tu
wspomniei, ze zar6wno gazownia jak i elektrownia zawsze
byfy w czot6wce wszystkich akcji charytatywnych
organizowanych w mieScie. Fundowano caty szereg
stypendi6w dla uczni6w szkol Srednich oraz student6w. Jedyna
w tym czasie uczelnia wy2sza w todzi, Wolna Wszechnica
Polska mogfa bezptatnie korzysta(z laboratori6w Sp6lki i
wiedzy jej pracownikow. In2ynierowie gazowni i elektrowni
odgrywali znaczqcq rolq w zyciu naukowym i gospodarczym
naszego miasta, warto nadmienii,2e status etyczny i



zawodowy pracownik6w infrastruktury u2ytkowno6ci
publicznej w todzi byt bardzo wysoki.

Zaznaczyi tez warto, ze z inicjatywy inz. Stefana Skrzywana,
przedsiqbiorstwa i nfrastru ktu ry u2yteczno6ci pu bl iczn ej,
wodociqgi, elektrownia jak i gazownia podjqty akcjq ,,przyjazny
pracodawca". Dziatania te zostaly bardzo pozytywnie odebrane
przez pracownik6w. Jednym z element6w realizacji akcji, byto
aktywne poparcie dla 6wczesnego Prezydenta Miasta todzi
Bronisfawa Ziemiqckiego w jego dziafaniach na rzecz budowy
du2ego komunalnego osiedla mieszkaniowego im.Montwifta-
Mireckiego dla tysiqca piqciuset rodzin i rozbudowy szeroko
rozumianej infrastruktury miasta.

Na zakoriczenie chciatbym przekazai autorowi kilka
drobnych uwag, kt6re mogE by6 pomocne przygotowaniu
pracy do druku. Mianowicie postaratbym siq o opracowanie
indeksu zmian nazw ulic wrTmienianych w tej pracy, kt6re w
ostatnich stu latach zmieniaty sie wielokrotnie (bytoby to
pomocne szczeg6lnie dla mfodych czytelnik6w). Autor w
swojej pracy czqsto u2ywa okreSlenia okres miqdzywojenny,
jest to sformutowanie bardzo nieprecyzyjne. Radzitbym
zastqpi6 je stowami: dwudziestolecie miqdzywojenne lub
okres ll Rzeczypospolitej. Szkod a, 2e nie uwzglqdniono istotnej
pracy bardzo zastu2onej dla Uniwersytetu t6dzkiego prof. Anny
Rynkowskiej pt.,,Ulica Piotrrkowska",

Niniejszym stwierdzam,2e powy2sza praca spefnia wszystkie
kryteria stawiane pracy doktorskiej .


