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Rozprawa doktorska mgr Marcina Jakuba Szymanskiego pt.: ,,Dzre1e l6dzkiej

energetyki do 1939 roku" napisana zostala na Uniwersytecie L6dzkim, Wydziale

Filozofi czro-Historycmym pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimi erza Badziaka

Praca sHada sig z 343 ston i czterech czEsci: ,,Zagadnienia wstgpne"o ,,Pocz4tki

l6dzkiej energetyki i jej funkcjonowanie do 1914 roku", ,,Walka'o l6dzk4 energetykg lgl4-

1925", oraz ,!.6dzka urergetyka w okresie migdaywojennSm". Licz4one kolejno: 48, 66,74 i

132 stony. Objgto5ciowo dominuje problematyka elektr5r{ikacji i elektrowni l64zkisj. Jest to

naturalny efekt wynikajqqy z przewagi tej problematyki.

Do pracy dolqpzone s4 bibtiografia, aneksy, wykresy iwykaz skr6t6w (niekompletry).

Na bibliografig skladaj4 sig: akty prawne, pras4 irfidta archiwalne, drukowane, intemetowe,

oraz opracowania. Mocn4 stron4 pracy jest obszerne wykorzystanie irildel drukowanych

zloilasz,cza druk6w i czasopism. W pracy wykorzystano I I zespol6w archiwalnych z

Archiwum Parlstwowego w t-odzi, Wy tej okazji upomnialbym sig jednak o sygnatury

archiwalne zdE4c sobie sprawg, 2e ten spos6b prezentacji archiwali6w upowszechnia sig

coraz bardziej. W bibliografii, jak i w calej pracy, ̂ ryraca uwagg brak ,,Historii kultury

materialnej w Polsce'', gl6umie tomu VI (Wroclaw 1979). W pracy brak jest ilushacji, czy

map.

We wstgpie autor scharakteryzowal cele, metody i zakres merytoryczny oraz

chronologiczry pracy. Nietypowa konstrukcja pracy podzielonej na czgsci jest zrozumiala

je$li bgdzie sig pamigtad, ?n ptznz pojgcie energetyka miejska nalezy rozumied nie tylko

elektrownie, ale te2 gazownie pracujqqe fia tirecz miasta wraz z infrastruktrrrq techniczn4.
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Rosn4ca objltoSe kolejnych czgsci ttumaczy uwzglgdnienie w dalszej kolejno$ci w coraz

wigks4rm stopniu problematyki nrz-$zana i rcdzaju wlasno$ci, a takhe cz5mnik6w

kapitalowych, gl6wnie dotycz4cych eleknowni l6dzkiej.

W om6wieniu stanu badaf na uwagg zasluguje krytycyan i niezaletuo5d autora w
stosunku do tez ustalonych w historiografii. Ootyczy to gl6wnie imperatywu m6wi4cego o
wy2szoSci wlasnodci iz"arzadz,aniaparistwowego, a krytykujecego rolg kapitalu zagranicznego
w okresie II Rzeczypospolitej. Jednym z najwaariejszych problem6w postrawionych pnez
autora jest zagadnienie modelu wlasnoSciowego i zanadzania kt6re mozna sprowadzid do
pytania - energetyka publicara czy Wywatra ? Niepokoi tyfto troche tatl- te autor ju2 we
wstgpie dal na to pytanie oOpo*i.d" (s.4). Mo2e ffiebabylo je opaarytzrakiem zapytama?

Wnikliwa arl.aliza nielicmej stosunkowo polskiej literatury przedmiotu dokonana
przez autora pokazuje jej slabo$ci - propagandowy i okolicao$ciowy charakter wielu
opracowaf , ntvlaszczaautorsfwa specjalistdw technicanych nie posiadajgcych przygotowania
historycznego. Brak prac dotycz4cych podjgtego tematu Grrza okoliczrosciowymi pracami
dotycz4clmi gl6wnie elektrowni), dowodzi, Ze podjgty pv.ezautora problem jest pionierski.
Rekompensuj4c w pewnym stopniu ten niedostatek autor wykorrystuje spor4 ilo3d opracowari
zagranicznych.

W czgSbi I (,,Zagadnienia wstgpne') w rozdziale I uwagi na temat zarz4dzania
gospodark4 i usfugami komunalnymi majq charakter teoretyczny i miejscami zbyt
wspolczesny. M6wi4 niewiele na temat uwarunkowaf tej gospodarki na przelomie XD( i )O(
wieku. W nastgpnych tozdzialachtej czg$ci om6wione znstaly gerLez-ai rozw6j gazownictwa
oraz elekf)rfikacji w Ernopie w XD( w. Bardzo pozytywnie rnleiry oceni6 szeroki,
migdzynarodowy kontekst tej analrz,y zbudowany w gl6wnie w oparciu o literLurg
zagarnczrrq. Autor podkre6la znaczenie i ^^ti4zki kapitalu bankowego z rozwojem
energetyki. Z naciskiem teZ m6wi o opozriajEcym urptywie biurolracji rosyjskiej na rozw6j
gospodarczy kraju. W samej pracy, nie tylko w tej czgfci upomnialbym sig o informacje
biograficzne na temat ludzi zaangu?nwanychw przedsigwzigcia gtdwnie budowniczych np.
Rudolfa Lange budovrniczego gazoumi w 1868 r. (s.59), czy Dawida Lande budowniczego
(s.78).

CzgSd II nosi tytul: ,"Pocz4tki l6dzkiej energetyki i jej funkcjonowanie do l9l4 rokuoo.
Kompetentnie charakteryzuje przebieg elekffikacji w miescie. Wedlug mnie zabraklo tu
og6lnej charakterystyki rozwoju tr-odn w tym okresie - jej ludnosci, przemystu ip. Autor
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parokrotnie byl na tropie korupcji zwiqzanej z udzielaniem koncesji. Tak jest na przyklad na
s'89, gdy wyraza zdziwienie z racji udzialu czlonk6w komisji miejskiej do sprawy
rozwi4zania sprawy gtlzu w konsorcjum staraj4cym sig o koncesjg; czy na s. 102, gdy referuje
dtugie negocjacje w sprawie budowy elektrowni i informuje o mozliwofciach
,,przeskoczenia" ,,ocigZalego i malo wydajnego apwafu administracyjnego,,. pomimo

przewleklych procedur, tempo elektyfikacji Lodei bylo imponuj4ce - do I wojny blisko
polowa silnik6w w fabrykach l6dzkich byla juz napgdzanaprqdem.

Moim zdaniem najciekawszym badawczo fragmentem pracy jest rozdzial2 czgfci tV
poSwigcony planom elektr5rlikacji i dzialalnoSci elekhowni l6dzftiej w okresie
migdzywojennym. Gl6wnym w4tkiem sq tu dzieje bezskutecznych starari o koncesjg
amerykanskiego koncemu Harrimana kt6ry chcial zainwestowa6 100 mrn dolar6w czyli g9l
mln zlotych (kapitat zakladowy Banku Polskiego wynosil 100 mln zl). postuzyty ore za
ilustracjg tego, 2e jak pisze autor: ,;(...) w okresie II RP w zakresie energetyki zdecydowanie
przedkladano prace projektowe ponad konkretre dziahanid'. Interezuj4co ukazane kulisy
etatyzacii energetyki w latach trzydziestych pokazuja jak doszlo do strategicznego
zap6itiema l6dzkiej energetyki. Ideologiczny etatynn, slabofri kapitatu paristwowego i brak
decpji to gl6wne pr:rycrwy zacofania nie tylko l6dzkiej energetyki aleteli calego polskiego
przemysfu w ohesie migdzywojennym. Do tego frzebadodai inercjg wladzmiasta tr odzi. Jest
to podrgcaikoorry nieomal vzyk?addominacji polityki nad gospodark4. Te wnioski maj4
charakter og6lnopolski. Papruez anal:rtg procedur koncesyjnych" decyzji (lub ich brak),
stosunki wlasno$ciowe l6dzkiej energetyki autor pokazuje szersze uwarunkowania slabodci
polskiej gospodarki w ol+resie II Rzeczypospolitej. Autor nie boi sig krytycmie weryfikowai
dotychczasolvych ustalerl historiograficznych mai4c t4 p.,ewagl, ze dysponujq on
empirycznyrni dowodami, anie zg6ry przyjEty,rni hipotezami. Rzadko, kt6ra praca doktorska
tak' samodzielnie formuluje tak istotne wnioski. Najczgsciej bowiem doltorant unika
stawiania zbyt kontrowersyjnych wniosk6w. Pruemawia to zdecydowanie na korzyd6 pracy
mgr Marcina Jakuba Szymanskiego.

Z iwrych mniej istotnych uwag - czasem zawoda redakcja i strona techniczna.
Niekiedy razdziaNy koricz4 sig wykresami, bez tekstu i wniosk6w. Z&amasig niespodziewana
zmiana w4tk6w, czy temat6w niekiedy poN4czor.r- z rakllcemem chronologii (np. s.l I l, l3Z).
Pojawiaj4 sig usterki stylu jak na przyklad: ,,Ponadto ponad wladzami miejskimi stala cala,
ocig2aNa adminiseacja pafstwow4 kt6rej przekonanie do nowych rozwiqzaf, moglo byd
karkolomne" (s.66); ,"trk6tki, kilkunastoletri okres budowy i eksploatacji l6dzkiej elektrowni
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byl lc6tki, ile jednak burzliwy'(s.ll6);,,W lipcu 1922 roku Rada Miejska wprowadzila

poprawki do Instnrkcji rarz$zanna Gazowniq Miejskq Byly to ttuze zmiany, bo dotycdy

Rady''(s.129); ,$rytykowal mfiaszczaWl. Piefrkowskiego (pre4ydentatr odzi-JS), kt6ryjego

zdaniem nie chcial ?rrnhrrye miastia..." (s.I42); cry uirJcie nie rozwiqzanych skr6t6w $/m.P
- s.185), wady w budowie prrypis6w (s.58, 231). Przy tej oka4ji w4tpliwosc: czy aby na
pewno wggiel dostarczany do N.odzi pochodzil z Brandenburgii ? (s.69)

Nieliczre zasfizn?;entalue poAwazaja jednakNlencule z'asMeheua nie podwazaj4 jednak w nicrym podstawowych ustaleri i

wniosk6w pracy. Autor podjql sig opracowafia nowego problemu, niemanego w obecnym
stanie badari. Nalaeslil istotny rcz&zial2ycia gospodarczego nie tylko miasta Lodzt, ale te|i
II Rzeczypospolitej. W ten spos6b pracq }16ra formalnie ma zasigg regionatny ukazala wuiarc
uwarunkowania funkcj onowania polskiego przemyslu" w tym

R6wnie2 w ukladzie przedmiotowlm praca jest zr6aicowana * ukazuje wiele
aspekt6w funkcjonowania energetyki organizacyjny, wlasno$ciowy, ekonomicany,
technicmy, finansowy, ale tnL i pracowniczy, a nawet polityczny. Autor nie
ogranicza sig do krytycznej oceny dziatalno5ci przedsigbiorstw (na s. 330 pisze m. in.: ,,(...)
dziaNania wtailz miejskich wobec elekhowni wydajq sig niesffine, chaotycane i cechuj4 sig
brakiem zaufania wobec dyrekcji firrry, kt6ra mimo wszystko prowadzila Elekrownig
solidnie (-..)"; ale widzi teZ uwarunkowaniq takie jak relacje z wladzarni miejskimi, czy
panstwowymi. Uwzglgdnia tez specyfikg dzialania kapitalu zagraarcmego nie urpadaj4c w
koleiny obiegowych s4d6w i stereotlp6w.

Jeszczre raz podkreslaj4c wartoSci badawcze ro?prawy zdecydowanie opowiadam sig
za j ej dopus zcznriem do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

Kielce 22.08.2014


