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The article is devoted to the organizations set up by
paper producers in the interwar period (1918-1939): the
Organisation of Polish Paper Mills, the Trade Organisation of Polish Pulp Mills and the Trade Organisation
of Board Plants. The first of these organizations during
the Great Economic Crisis led to the creation of several
cartels, which cleaned up issues related to the production
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W 2018 r. mija 100 lat od powstania Związku Papierni

Polskich. W kolejnych latach założono jeszcze dwa inne
zrzeszenia papiernicze. Jubileusz stulecia odzyskania przez

Polskę niepodległości bez wątpienia jest doskonałą okazją do
przedstawienia nieznanych dotąd faktów z historii organizacji działających w polskim papiernictwie okresu międzywo-

jennego. W literaturze fachowej o Związku pojawiło się już
sporo publikacji. Obszerny materiał o nim opublikował nieza-

wodny „Przegląd Papierniczy” już w 1972 r. Było to pierwsze
zachowane do dziś sprawozdanie z działalności Związku za

rok 1929, opracowane przez Franciszka Sobalskiego [18].
Kilka informacji o organizacji polskich firm papierniczych
z okresu międzywojennego ukazało się w opracowaniach
Kazimierza Badziaka [4,5] i Macieja Szymczyka [19, 20, 21].

W poprzednim numerze „Przeglądu Papierniczego” można
znaleźć artykuł dra Józefa Dąbrowskiego o pierwszych latach
działalności tej organizacji [9].
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