NOWE KSIAŻKI

W te opisy zręcznie wplecione zostały wstrząsowe wydaJanusz W. Gradecki

rzenia historyczne i ukazały ich wpływ na branżę papierniczą.
Tytuł książki jest najbardziej adekwatny do sytuacji
w okresie PRL-u, w której wszystkie przemysły funkcjono-
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wały w systemie gospodarczym właściwym socjalistycznym

1914 - 2014

ustrojom społeczno-politycznym, ale najbardziej do opisu jak
doszło do rozpoczęcia budowy ZCP Kwidzyn – notabene jest
to pierwsza scalona odsłona tego tematu.
Niezwykle interesująco zostały opisane dzieje przemysłu
papierniczego w Polsce w czasie i po zmianach ustrojowych
rozpoczętych w 1989 r. Autor zawarł je w oddzielnej części
książki, zatytułowanej „Czas Przemian”. Warto podkreślić,
że jest to pierwsza tego typu zbiorcza publikacja pokazująca
skutki, jakie przemiany te przyniosły fabrykom oraz społecz-

dla papierników i niepapierników

ności papierniczej.
Na kartach tej książki-rzeki – w 16 głównych rozdziałach,
podzielonych na wiele podrozdziałów, na 804 stronach druku,
zawierających 50 tabel i 297 rysunków – utrwalone zostały

Z przyjemnością informujemy, że w listopadzie 2017 r. ukazała się od dawna oczekiwana książka Janusza Gradeckiego
„100 lat wojowania o papier 1914-2014”

liczne postacie zasługujące na pamięć kolejnych pokoleń

(ISBN 978-83-948299-0-2)

cyjna szata graficzna – wykonana przez drukarnię PIKTOR

papierników z powodu szczególnej aktywności i wieloletnich
wytrwałych „walk o papier”. Publikowane treści uwiarygodnia
186 źródeł informacji i konsultacje ze 119 osobami, a atrakz Łodzi – jest dodatkowym walorem.

Autor w swojej monografii koncentruje się na dziejach

Należy dodać, że Autor tej książki, Janusz Gradecki

przemysłu papierniczego, działającego najpierw na porozbio-

związany jest z branżą papierniczą niemal od zawsze , bo od

rowym obszarze II Rzeczypospolitej, a następnie – po II wojnie

ukończenia szkoły średniej. Znajomość realiów tej branży

światowej – na terenie obecnej Polski. Liczba zakładów, któ-

i wielu osób w niej działających przekłada się na dodatkową

rych dzieje opisał od chwili ich powstania, obejmuje 39 obiek-

wartość publikacji – osobisty stosunek do tematu.

tów. Oprócz zakładów produkcyjnych, poznajemy również

Wywiad z Autorem (i jednocześnie wydawcą książki) opu-

instytucje współpracujące z branżą: biura projektów i usług

blikujemy w następnym numerze „Przeglądu Papierniczego”.

technicznych, ośrodki naukowo-badawcze, firmy remontowo-budowlane, centrale handlowe, administracyjne itp.
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