PAPIERNICTWO W STULECIU NIEPODLEGŁOŚCI

Stulecie ruchu stowarzyszeniowego
papierników 1918-2018
JÓZEF DĄBROWSKI

Pomysłodawcą obchodów tej rocznicy jest Janusz
W. Gradecki. Przygotowując do wydania swoją niezwykłą książkę pt. 100 lat wojowania o papier 1914-2014 [4],
gromadził wszelkie dostępne materiały i pamiątki z tym
związane, a wszyscy chętnie ich użyczali. Ze swej strony
przekazałem do zapoznania się i do kopiowania (m.in.)
sprawozdania Związku Papierni Polskich, utworzonego
w 1918 r. w Warszawie.
Najwcześniejsze sprawozdanie, które się zachowało
w moich zbiorach, jest za
rok 1931, wówczas jeszcze
pod na z wą Sprawozdanie Związku Zawodowego Papierni Polskich, gdyż
taka była nazwa związku
w chwili jego założenia. Poniżej str. 3 tego sprawozdania informująca o władzach
związku.
Natomiast zachowane
sprawozdanie za rok 1933
nosi już tytuł Sprawozdanie
Związku Papierni Polskich,
a do zmiany nazwy związku doszło w 1932 r. Władze
tego związku też nieco się
zmieniły.
Zachował y się jeszcze
sprawozdania ZPP za lata
1934, 1935 i 1936. St udiując te sprawozdania,
J.W. Gradecki doszedł do słusznego wniosku, że sposób
działania oraz zakres zainteresowań tego dawnego ZPP

przypominają te same aspekty pracy obecnie działającego
Stowarzyszenia Papierników Polskich, stanowiącego tym
samym jakby kontynuację pracy związku utworzonego już
w 1918 r. Przy czym SPP powstało w 1992 r. z przekształcenia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu
Papierniczego założonego w 1946 r., a komisją do spraw
przekształcenia SITPP kierował Wiktorian Z. Tarnawski.
Inicjat y wa o potrzebie obchodów stulecia ruchu
stowarzyszeniowego papierników miała zatem solidne
uzasadnienie, ale jej autor prosił mnie abym poparł jego
wniosek uwagami o charakterze historycznym w moim
wystąpieniu podczas obrad VIII Kongresu Papierników
Polskich (Łódź, 10 czerwca 2016 r.). Okazało się, że była
potrzeba takiego wystąpienia i wszyscy obecni byli zaskoczeni, widząc zachowane pamiątki z II Ogólnopolskiego
Zjazdu Papierników w Jeleniej Górze, 16 i 17 sierpnia 1946 r.,
bo w powszechnym mniemaniu był to zjazd pierwszy.
Jakkolwiek nasz niezawodny „Przegląd Papierniczy”
informował o zebraniu organizacyjnym owego roku już  
25 czerwca w Łodzi, na którym uchwalono projekt statutu,
a który później uznano za zjazd pierwszy (PP 13-14/1946,
s. 12). Te papierowe pamiątki to zachowane egzemplarze
Zaproszenia (poniżej strona z programem II Zjazdu) oraz
Informatora (pierwsza strona).
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