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Informacja prasowa

Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 85-lecia powołania Centralnego 

Okręgu Przemysłowego

4 lutego 2022 (piątek)
aula Wydziału Mechaniczno-Technologicznego
Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli
Stalowa Wola, ul. E. Kwiatkowskiego 4

5 lutego 1937 r. decyzja Komisji Budżetowej Sejmu Rzeczypospolitej przesądziła

ostatecznie o rozpoczęciu budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. W 85. rocznicę

tego wydarzenia badacze historii COP-u przypomną niezwykłe dokonania gospodarcze

II RP na objętej patronatem Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, jubileuszowej konferencji

naukowej pn. „Ku przebudowie gospodarczej”.

Wydarzenie  sprzed  85  lat  dało  rzeczywisty  początek  zakrojonym  na  szeroką  skalę

działaniom, w efekcie których powstał COP – największe przedsięwzięcie gospodarcze II RP.

Był to też impuls do wdrożenia przemian na skalę nie spotykaną wcześniej. W latach 1937-

1939 przeprowadzono w Polsce  wielkie inwestycje przemysłowe, powstało tysiące nowych

miejsc  pracy,  zbudowano  nowoczesne  miasta,  zwiększono  potencjał  obronny  kraju.

Ekonomiczny potencjał Rzeczpospolitej zwiększył się znacząco, a osiągnięcia budowniczych

były imponujące, chociaż do pełnej realizacji planów zabrakło dwóch lat.

W  2022  r.  obchodzimy  jubileusz  85-lecia  powstania  Centralnego  Okręgu

Przemysłowego. Dla Stalowej Woli to szczególna rocznica. Miasto jest bowiem „dzieckiem

COP-u”. Pamięć o cudzie gospodarczym polskiego międzywojnia jest tu szczególnie żywa i

ważna dla tożsamości miasta oraz całego regionu nadsańskiego. Pamięć tę od lat pielęgnuje

stalowowolskie Muzeum Regionalne, które w roku jubileuszowym, wraz z Urzędem Miasta

Stalowa Wola, organizuje konferencję naukową pn. „Ku przebudowie gospodarczej”. 4 lutego

2022  r.  w  auli  Wydziału  Mechaniczno-Technologicznego  Politechniki  Rzeszowskiej  w

Stalowej Woli spotkają się naukowcy z całego kraju, by przedstawić stan badań nad dziejami i

współczesnym dziedzictwem COP-u. Wśród prelegentów pojawią się: prof. dr hab. Marek



Jabłonowski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski),

przedstawiciele Klastra Przemysłowego COP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – prezes Jacek

Kopyra  i  wiceprezes  Jan  Banaszak.  Na  konferencji  nie  mogło  również  zabraknąć

niestrudzonego badacza historii  COP-u – prof. dra hab. Mariana Marka Drozdowskiego z

Polskiej  Akademii  Nauk,  wybitnego znawcy tematu,  zaprzyjaźnionego ze stalowowolskim

Muzeum autora dziesiątek publikacji poświęconych międzywojennym osiągnięciom polskiej

gospodarki.

Wydarzenie  objęła  honorowym  patronatem  Marszałek  Sejmu  RP  Elżbieta  Witek.

Historia niejako zatoczyła więc koło. 85 lat temu polski Sejm wsparł budowę Centralnego

Okręgu Przemysłowego, dziś wspiera i propaguje pamięć o jego dziedzictwie. Historia COP-u

nie zakończyła się bowiem wraz z wybuchem drugiej wojny światowej. Trwała przez lata, a

dziś przeżywa renesans. 

Tegoroczna konferencja to pierwsze z licznych wydarzeń, które uświetnią w 2022 r.

jubileusz COP-u. Głównym punktem obchodów będzie otwarcie w Stalowej Woli jedynego w

Polsce  Muzeum  Centralnego  Okręgu  Przemysłowego.  Nowe  muzeum  i  jego  serce  –

ekspozycja „Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce” – będzie przekazywać wiedzę o

COP-ie, ale przede wszystkim popularyzować jego uniwersalne wartości i przesłanie, ważne i

aktualne także dzisiaj.

Konferencję patronatami honorowymi objęli:
Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek
Dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego PRz dr hab.  inż.  Andrzeja Trytka prof.
PRz

Organizatorem konferencji jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli i Urząd Miasta Stalowa

Wola

WSTĘP WOLNY

Więcej informacji na www.muzeum.stalowawola.pl

http://www.muzeum.stalowawola.pl/

