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N o t y r e c e n z y j n e 

COP. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. 70 lat Centralnego Okręgu 
Przemysłowego. Red.: Jan K o n e f a ł . Stalowa Wola 2007 Wydział Zamiejsco-
wy Nauk o Społeczeństwie KUL Stalowa Wola. Instytut Ekonomii. Katedra Go-
spodarki i Rynków Finansowych; Wydział Nauk Humanistycznych KUL Lublin. 
Instytut Historii. Katedra Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX wieku; 
Urząd Miasta Stalowa Wola 382 s., 4 k. tabl., il. 

Książka zawiera referaty, wygłoszone podczas konferencji naukowej, zorga-
nizowanej 7 listopada 2007 r. w Stalowej Woli, pod patronatem Prezydenta RP 
i Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z okazji siedemdziesiątej 
rocznicy utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dzieli się na trzy 
części. W części pierwszej, dotyczącej przeszłości Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego, Bolesław Orłowski przedstawił Krótką charakterystyką stanu tech-
niki polskiej w Dwudziestoleciu Niepodległości; Cecylia Leszczyńska omówiła 
Dylematy polityki inwestycyjnej w latach 1936-1939; Łucja Lisiecka zanalizo-
wała Nakłady finansowe na inwestycje publiczne w COP na tle planu czterolet-
niego', Zbigniew Dziemiaszko ustalił jakie były Koszty budowy Centralnego 
Okręgu Przemysłowego; Bogdan Więckiewicz przedstawił Społeczne i ekono-
miczne oczekiwania społeczeństwa polskiego na terenach Centralnego Okręgu 
Przemysłowego w okresie międzywojennym-, Łukasz Zamęcki zanalizował pro-
blematykę Centralnego Okręgu Przemysłowego na tle polityki surowcowej pań-
stwa polskiego w latach 1936-1939; Marek Jabłonowski zastanawiał się nad 
rolą jaką odegrali Wojskowi i instytucje w budowie gospodarczej konsolidacji 
państwa po 1935 r.; Bogusław Blum w swoich dwóch artykułach próbował usta-
lić Udział Państwowej Fabryki Broni i sektora wojskowego w rozwoju Radomia 
i obszaru w ówczesnym „ Trójkącie Bezpieczeństwa " Polski w okresie międzywo-
jennym oraz Miastotwórczą rolę przemysłu zbrojeniowego Drugiej Rzeczypo-
spolitej w okręgu radomskim przed powstaniem Centralnego Okręgu Przemys-
łowego-, Filip Burno starał się zobrazować Układ przestrzenny i architekturę 
Stalowej Woli w latach 1937-1939-, Jerzy Skrzypek zanalizował wkład Mielca i 
Państwowych Zakładów Lotniczych w tym mieście w rozwój lotnictwa w Pol-
sce; Stanisław Dobrowolski opisał działalność Polskiej Spółki dla Przemysłu 
Gumowego S.A. „Sanok", a Mieczysław Wieliczko przedstawił działalność wy-
wiadu przemysłowego ZWZ i AK oraz zanalizował relacje tego wywiadu na te-
mat produkcji i postaw załogi w Zakładach Południowych w Stalowej Woli. W 
części drugiej, dotyczącej Teraźniejszości, znalazły się artykuły: Joanny Kostec-
kiej, Justyny Koc-Jurczyk, Andrzeja Tyrały: Człowiek a środowisko - na przy-
kładzie gospodarki odpadami w Hucie Stalowa Wola; Beaty Piasny: Podkarpac-
ka dolina lotnicza - strategia budowania konkurencyjności regionu; Witolda 
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Bochyńskiego: Źródła finansowania inwestycji i innowacji z wykorzystaniem 
funduszy europejskich przez samorządy i przedsiębiorstwa w historycznym re-
gionie Centralnego Okręgu Przemysłowego; Agnieszki Sulich: Turystyka w wo-
jewództwie podkarpackim a rozwój społeczno-gospodarczy. W ostatniej części, 
dotyczącej Przyszłości, został opublikowany jeden angielskojęzyczny i dwa nie-
mieckojęzyczne artykuły. W pierwszym Antoni Stasch i Konstantin Theile roz-
patrują problem odpływu wysoko wyspecjalizowanych specjalistów z przemys-
łu polskiego do innych krajów i zastanawiają się nad sposobami zapobiegania 
temu zjawisku. W pierwszym z niemieckojęzycznych artykułów Zbigniew Roch 
i Antoni Stasch analizują plany i możliwości wypracowania światowego syste-
mu międzynarodowej współpracy przemysłowej. W drugim artykule Michael 
Schenk i Antoni Stasch rozważają możliwości rekonstrukcji niemiecko-polskie-
go technologiczno-ekologicznego euroregionu. W Aneksach zamieszczono ko-
pie korespondencji pomiędzy Prezydentem Stalowej Woli Andrzejem Szlęza-
kiem, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim, 
Marszałkiem Sejmu R.P. Markiem Jurkiem i Rektorem Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego ks. prof.dr hab. Stanisławem Wilkiem, w sprawie organizacji 
wspomnianej konferencji. 

Mirosław F i l i p o w i c z : Emigranci i jankesi. O amerykańskich history-
kach w Rosji. Lublin 2007 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. 
Wydział Humanistyczny; Wydawnictwo KUL, 404 s., nlb. 1 s., sum. 

Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza opisuje rozwój badań nad dzie-
jami Rosji w Ameryce od końca XIX w. do czasów współczesnych. W części 
drugiej przedstawiono sylwetki sześciu wybitnych amerykańskich badaczy 
dziejów Rosji: Michaela Karpovicha, Geeorga Vemadskiego, Nicholasa Riasa-
novskiego, Michaela Cgernivskiego, Martina Malii i Richarda Pipesa. Książka 
zaopatrzona jest w bibliografię ważniejszych opracowań, a także w Indeks osób 
i streszczenie w języku angielskim. 

Zbigniew G r y c z k a : Znaki pamięci. Pomniki i tablice pamiątkowe Lesz-
na. Leszno 2007 Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 166 s., il., bibliogr. 

Książka zawiera fotografie 138 pomników (od XIX w. aż do lat współczes-
nych) i tablic pamiątkowych (od XVII w. do 2007 r.) Leszna zlokalizowanych 
na 43 ulicach oraz 3 placach. Obiekty zostały uszeregowane w porządku alfabe-
tycznym nazw ulic i placów, przy których się znajdują. 


