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Przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej jest przedstawienie historyczno-ekono-

micznego rozwoju dwóch głównych gałęzi przemysłu Lublina w okresie II Rzeczypospolitej. 

Dwudziestolecie międzywojenne stanowi niezwykle ważny moment w dziejach „nad-

bystrzyckiego grodu”, podczas którego zapisał się on jako istotny ośrodek ekonomiczny, spo-

łeczny, naukowy, kulturowy, a także polityczny. To właśnie w Lublinie, pod kierownictwem

Ignacego Daszyńskiego, utworzony został Rząd Ludowy Republiki Polskiej, stając się sym-

bolem powrotu Polski na mapę świata po 123 latach niewoli i kolebką jej wskrzeszonej pań-

stwowości.  To w Lublinie z powodzeniem funkcjonowały trzy wyższe uczelnie (Katolicki

Uniwersytet  Lubelski,  jezuickie Bobolanum oraz Jeszywas Chachmej)  skupiając najlepszą

ówczesną kadrę naukową i edukując przyszłe elity II Rzeczypospolitej. To wreszcie Lublin

stanowił szczególną i niepowtarzalną „mieszankę” kulturową, w której obok siebie z powo-

dzeniem funkcjonowali przedstawiciele różnych narodowości oraz wyznań, wywierając jed-

nocześnie istotny wpływ na gospodarcze życie miasta, w tym rozwój przemysłu. Kluczowe

miejsce na tym polu zajmowały dwie główne gałęzie przemysłowe ( przemysł metalowy i

spożywczy), ściśle związane ze specyfikacją regionu, koncentrujące w sobie największy kapi-

tał finansowy, produkcyjny i ludzki oraz wytyczające Lublinowi kierunek jego rozwoju.        

Przy powstaniu niniejszej rozprawy doktorskiej wykorzystane zostały obszerne mate-

riały znajdujące się w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie, stanowiące kluczową

bazę źródłową, jak również materiały zawarte w ówczesnych periodykach zawierające grun-

towna wiedzę omawianego okresu tj. „Gazeta Lubelska”, „Głos Lubelski”. „Ziemia Lubel-

ska”, czy „Życie Lubelskie”. Ich uzupełnieniem są powojenne i współczesne czasopisma tj.

„Scriptores Scholarum”, „Na Przykład”, „Kalendarz Lubelski”, „Kamena”.          

Praca podzielona została na trzy rozdziały opisujące, nie tylko przemysł Lublina w

okresie dwudziestolecia międzywojennego, lecz również historyczny charakter gospodarcze-

go życia miasta. W obrębie każdego rozdziału znajdują się podrozdziały tematycznie związa-

ne z tytułem pracy i jej częściami składowymi. 

W rozdziale pierwszym zawarta została historia rozwoju Lublina oraz szczegółowy

opis aspektów, które doprowadziły do ukształtowania się w nim życia gospodarczego, w tym

szczególnie przemysłu. Zawiera on zatem opis tworzenia i kształtowania się miasta, jego spo-



łeczności oraz funkcjonujących w nim zakładów produkcyjnych od zarania dziejów do 1939

roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II Rzeczypospolitej.     

Rozdział drugi poświęcony został przemysłowi metalowemu. Przedstawiona została w

nim zarówno historyczno-ekonomiczna analiza struktury gałęziowej tej branży jak również

szczegółowy  opis  związanych  z  nią  poszczególnych  zakładów  przemysłu  maszynowego,

awiacyjnego i wagarskiego.     

Przedmiotem rozdziału trzeciego jest  szczegółowa analiza przemysłu spożywczego,

który obok przemysłu metalowego zajmował najważniejsze miejsce w strukturze ekonomicz-

nej  Lublina  w omawianym okresie.  W niniejszym rozdziale  przedstawione  zostały  zatem

branże ściśle związane z niniejszą gałęzią podzielony odpowiednio na zagadnienia dotyczące

cukrownictwa,  browarnictwa,  przemysłu  mięsnego,  drożdżowego  i  gorzelniczego,  a  także

opis krochmalni, syropiarni. młynarstwa tudzież mniejszych zakładów produkcyjnych zwią-

zanych z branżą spożywczą.  

Z uwagi na dotychczasowy brak szczegółowego ujęcia niniejszej problematyki, praca

stanowi pierwszą kompleksową próbę przedstawienia zagadnień dotyczących dwóch głów-

nych gałęzi lubelskiego przemysłu dwudziestolecia międzywojennego. Należy jednak pamię-

tać, że szereg wykorzystanego zasobu informacyjnego stanowią materiały niekompletne, po-

siadające braki informacyjne i luki czasowe spowodowane ich zniszczeniem, wybrakowaniem

lub nierzetelnością sporządzenia.  


