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OD R E D A K C J I

Zgodnie z zapowiedzią II tom Rocznika Lubelskiego poświęcony jest 
XV-leciu Polski Ludowej na Lubelszczyźnie.

W okresie minionego piętnastolecia Lublin i Lubelszczyzna przeżyły 
dwa nierówne co do czasu i charakteru okresy.

W roku 1944 Lubelszczyzna była pierwszą ziemią polską wyzwoloną 
spod okupacji hitlerowskiej przez zwycięską Armię Czerwoną i Wojsko 
Polskie, a Lublin był w okresie od lipca 1944 do luitego 1945 tymczasową 
stolicą Polski Ludowej. W Chełmie Lubelskim ogłoszony został histo
ryczny Manifest Lipcowy, w Lublinie działały pierwsze naczelne władze 
polskie — Krajowa Rada Narodowa i Polski Komitet Wyzwolenia Naro
dowego, na Lubelszczyźnie kształtował się w trudnych warunkach trwa
jącej jeszcze wojny nowy ustrój oparfty o sprawiedliwceć społeczną.

W styczniu 1945 zwycięska ofensywa Armii Radzieckiej i Wojska 
Polskiego uwodniła Warszawę i rozpoczęła wyzwalanie pozostałych ziem 
polskich, a władze naczelne polskie przeniosły się do stolicy. Lublin 
i Lubelszczyzna wróciły do roli jednego z ogniw terenowych Państwa 
Ludowego. Na zniszczonych wojną i okupacją terenach rozpoczęła się 
odbudowa życia gospodarczego, utrwalanie zdobyczy politycznych, gos
podarczych i społecznych zapoczątkowanych w czasie gorących dni lip
cowych oraz stopniowy ,rozwój wszystkich dziedzin życia i usuwania 
zacofania poprzednich okresów.

W II tomie chcieliśmy pokazać obydwa okresy dziejów Lublina i Lu
belszczyzny. Piszą o nich nie zawodowi historycy, lecz ludzie, którzy 
czynnie uczestniczyli w kształtowaniu nowej rzeczywistości roku 1944 
i w okresie piętnastolecia. Dlatego materiały, wspomnienia i artykuły za
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warte w obecnym tomie posiadają przede wszystkim charakter doku- 
mentarny. Nie udało się pomieścić w obecnym ternie omówienia cało
kształtu zagadnień tego okresu, a zamieszczone materiały dotyczą w prze
ważającej części zagadnień politycznych i gospodarczych. W miarę napły
wu dalszych materiałów będziemy publikować artykuły oświetlające 
pozostałe zagadnienia.

Chcielibyśmy jednak, aby publikowane obecnie materiały posłużyły 
dokładniejszemu poznaniu procesów kształtowania się naszego obecnego 
życia i naświetliły choć w pewnym stopniu przełomowy okres 1944 roku 
i drogę, jaką Lubelszczyzna przeszła w ciągu minionego piętnastolecia.


