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Kolejny num er Folii histórica jest w zasadzie poświęcony historii XX w. 
Wyjątek, stanowi artykuł Rafała Kowalczyka pt. Rozwój przemysłu cynkowego 

w Królestwie polskim  w latach 1815-1904. W sumie prezentow ane m ateriały 

są odzwierciedleniem zainteresowań łódzkiego środow iska, reprezentującego 
nauki historyczne, dziejami gospodarczymi oraz polityczno-dyplom atycznym i 
okresu.

W kolejności chronologicznej zeszyt przedstawia się następująco. A utor 
wspomnianego artykułu Rafał Kowalczyk, zajmuje się badaniem roli przemysłu 

cynkowego w przemyśle ciężkim K rólestw a Polskiego -  rzecz nie podjęta 
przez polską historiografię gospodarczą. T em at zbadano dotychczas tylko 

pobieżnie. A utor starał się pokazać trudności związane z ukazaniem  skali 
zaangażow ania kapitałow ego towarzystw w kolejne działy przemysłu cyn-
kowego. Zakres chronologiczny rozprawy obejmuje czasy od bezpośrednich 

inicjatyw inwestycyjnych rządu Królestwa po jego powstaniu aż do wycofania 
się kapitału  skarbow ego z działalności inwestycji w tym dziele gospodarki.

Z  kolei Andrzej Dubicki w artykule pt. Z  działalności Nicolae Titulescu 
iv Lidze Narodów (1920-1936) przedstawia działalność tegoż rum uńskiego 
dyplom aty na forum  Ligi N arodów  w podanym  okresie. N icolae Titulescu 

to jeden z najwybitniejszych dyplomatów rumuńskich okresu międzywojennego, 
uczestnik paryskiej konferencji pokojowej, sygnatariusz z ram ienia swego 

kraju trak ta tu  pokojow ego w T rianon z Węgrami, poseł w W. Brytanii (lata 

1921-1927 i 1928-1932) i jednocześnie (od 1923 r.) przedstawiciel swego 
kraju przy Lidze narodów . Był obecny przy narodzinach Ligi, sygnatariuszem 
jej Paktu  i aktywnym  uczestnikiem w jej pracach od pierwszej sesji. Do 
jego sukcesów zaliczyć trzeba wybór Rum unii w charakterze niestałego 
członka Rady Ligi w 1924 r., a także do wielu innych agend tej organizacji.

K aro l Chylak w artykule pt. Polityka agrarna rządu Władysława Grab-

skiego w latach 1923-1925 śledzi polską gospodarkę rolną od zakończenia 

1 wojny światowej, kiedy to  2/3 ludności odrodzonego państw a zajmowało 
się rolnictwem. Przy tym, 2/3 ogólnej liczby gospodarstw  m iało areał do 
5 ha, o ogólnej powierzchni nie przekraczającej 15% ziem ornych. Szereg 

innych problem ów  towarzyszyło temu stanowi rzeczy -  m. in. nadm iar rąk 
do  pracy i niski poziom  intensyfikacji produkcji rolnej. T oteż hasła reform y 
rolnej pow racały z coraz większą siłą w program ach  rządów  i partii 
politycznych, także podczas kolejnych kam panii wyborczych. W rezultacie,



w 1919 i 1920 r. przyjęto „ ludow ą” koncepcję ograniczenia własności 

ziemskiej, znajdującej się w rękach jednego właściciela, zaś trudności 

napotykane przy jej realizacji skłaniały do nowych poszukiwań. A rtykuł 
śledzi działalność rządu W. G rabskiego we wskazanym okresie w zakresie 

przebudowy struktury  agrarnej wsi polskiej, aż do  przyjęcia przez Radę 
M inistrów  w lutym  1925 r., projektu  nowej ustaw y i jej ostatecznego 
uchwalenia przez Sejm w dniu 28 grudnia 1925, czyli już po dymisji rządu 

W. G rabskiego.
M ichał K acprzak w artykule pt. Komitet do Spraw Szlachty Zagrodowej 

na Wschodzie Polski 1938-1939 swój wywód zaczyna od tego, że w wyniku 
zaplanow anej i system atycznej prow adzonej polityki zaborców  szlachta 
zagrodow a została praktycznie zlikwidowana jak o  w arstw a społeczna. Szcze-

gólnie dotyczy to  tzw. Ziem W schodnich. Stąd, w II Rzeczypospolitej 
w latach dwudziestych XX w. opracowywano plany kolonizacyjne, czyli 
repolonizacji tych ziem -  co zaow ocow ało w latach  trzydziestych p o -
wstawaniem szeregu towarzystw, działających na polu kulturalno-oświatow ym  
i gospodarczym . W tym ostatnim  przypadku interesow ano się głównie 

rozwojem inicjatyw spółdzielczych. K oordynacją działań zajm ow ał się Sek-
retariat Porozum iewawczy Polskich Organizacji Społecznych we Lwowie, 

z ramienia którego akcję prowadziło Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich 

wraz ze wspierającymi instytucjami (Towarzystwo Szkoły Ludowej, M ało-
polskie Tow arzystw o Rolnicze i Związek Strzelecki). Przy T R Z W  powstał 

w lutym 1938 r. K om itet do Spraw Szlachty Zagrodow ej na W schodzie 
Polski, którego działalność au to r rekonstruuje na postaw ie m ateriałów  
archiwalnych.

Lucyna Chmielewska natom iast w artykule pt. Udział Wincentego Rzym ow-

skiego w początkach działalności O N Z  (1945-1946) zajęła się sylwetką 
m in istra  spraw  zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (maj 1945—luty 
1947), ściślej -  jego udziałem w początkowej działalności m iędzynarodowej 
organizacji w latach 1945-1946. Czasy spraw ow ania przezeń funkcji m ini-

sterialnej to  okres stopniow ego, lecz postępującego rozpadu  niedawnej 
koalicji antyhitlerowskiej. W obec nieobecności oficjalnego przedstawiciela 
polskiego na konferencji założycielskiej O N Z w San Francisco (25 kwictnia-26 

czerwca 1945) i pow stania Tymczasowego R ządu Jedności N arodow ej po 
zamknięciu tej konferencji, jedna z ważniejszych podróży Rzymowskiego do 
Stanów  Zjednoczonych Ameryki i W. Brytanii jesienią 1945 r. m iała na celu 

form alne przypięczętowanie udziału Polski w O N Z, w charakterze państw a- 
-założyciela, poprzez podpisanie Karty. W styczniu 1946 r. minister Rzymowski 
znów stanął na czele delegacji polskiej uczestniczącej w pierwszej części 
I sesji Zgrom adzenia Ogólnego O N Z  odbywającej się w Londynie, gdzie 

Polskę w ybrano do  Rady Bezpieczeństwa. 23 października, tym razem 

w Nowym Jorku , Rzymowski jako  szef delegacji polskiej był na otwarciu



drugiej części sesji Zgrom adzenia Ogólnego ONZ, podczas której z inicjatywy 
Polski przyjęto rezolucję potępiającą faszystowskie rządy w H iszpanii, ale 

bez wzywania do zerwania stosunków  dyplom atycznych z tym państwem. 
W Nowym Jorku m inistra interesowały też prace przygotowawcze konferencji 

pokojowej, mającej zakończyć stan wojny pomiędzy byłą Rzeszą a aliantam i. 
Postulow ał udział Polski w negocjowaniu trak ta tu  pokojow ego z Niemcami 
w kwestiach dotyczących polskich interesów.

A nna Porczyńska w artykule pt. Przesłanki w izyty prezydenta Stanów  
Zjednoczonych Richarda N ixona  u> M oskwie w dniu 22-30 maja 1972 roku 
zajęła się problem atyką stosunków  am erykańsko-radzieckich. Już podczas 
kam panii wyborczej w 1968 r. N ixon uznał potrzebę przyjęcia przez USA 

polityki negocjacji zamiast dotychczasowej konfrontacji w stosunkach z ZSRR. 

M usiał jed n ak  wpierw uporać się z ważkim problem em  w ietnam skim , 
pozostaw ionym  po swoim poprzedniku L. Johnsonie, a także nabrzm iałym  

zagadnieniem stosunków  am erykańsko-chińskich. Stanowiło to swoiste tło 

podejm ow ania wspólnie z ZSRR  kwestii umocnienia m iędzynarodow ego 
pokoju i bezpieczeństwa. Owocem dyplom atycznych wysiłków obu stron 

była w spom niana w tytule artykułu wizyta oraz porozum ienia dw ustronne 
i wielostronne zawarte podczas sprawowania funkq'i prezydenta przez Nixona.

Agnieszka Pawlak w artykule pt. Polska i węgierska droga do demokracji 

w perspektywie porównawczej przeprow adziła studium  porównaw cze histo-
rycznych doświadczeń Polski i Węgier, zwłaszcza okresu po II wojnie 

światowej. Sporo miejsca poświęca au to rka  wydarzeniom  w obu krajach 
z 1956 r. W ydarzenia w Polsce przybrały formę rewolty, podczas gdy na 
W ęgrzech -  krwawej rewolucji i zbrojnej interwencji radzieckiej. A utorka 

stara  się dowieść, że w późniejszych latach, o ile Polacy występowali 
przeciw władzy, to  Węgrzy zajmowali postawę ugodową. M im o to, w 1989 r. 
oba społeczeństwa -  przy sprzyjających warunkach geopolitycznych -  skorzys-
tały z szansy dem okratyzacji i liberalizacji systemu i w rezultacie stały się 
prekursoram i transform acji w krajach Europy Środkowo-W schodniej.
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