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Opracowanie poświęcone jest dorobkowi polskiego
przemysłu papierniczego w minionych 100 latach. Przed
I wojną światową na ziemiach, które weszły w skład
II Rzeczypospolitej, wytwarzano 80-90 tys. t papieru
i tektury. W efekcie rozbudowy branży, u schyłku lat 80.
XX w. powstawało w Polsce 1,45 mln ton. Dzięki modernizacji i rozbudowie przemysłu z ostatniego ćwierćwiecza,
w 2017 r. nowoczesne wytwórnie wyprodukowały 4,7 mln t
papieru, niemal 60 razy więcej niż przed I wojną światową.
Słowa kluczowe: polski przemysł papierniczy, obudowa
fabryk papieru, inwestycje, produkcja papieru
This article is dedicated to achievements of Polish paper
industry in the last one hundred years. Before the First
World War 80-90 thuosand tonnes of paper and board were
produced in the land being included in the 2. Republic of
Poland. The development of the paper business resulted
in 1,45 million tonnes of production. Thanks to modernization and expansion of the industry in last 25 years,
in 2017 the output of the modern production plants was
4,7 million tonnes, almost 60 times more than before the
First World War.
Keywords: Polish paper industry, restorstion of paper
mills, investments, paper production

Wprowadzenie

Jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości jest do-

skonałą okazją nie tylko do świętowania, ale również do

podsumowań i ocen minionego okresu. Okresu, na który
składa się dorobek pięciu pokoleń Polaków. W ferworze
rocznicowych uniesień zapoczątkowanych w styczniowym
numerze „Przeglądu Papierniczego” warto chłodnym okiem

spojrzeć na dzieje polskiego papiernictwa. Nie sposób

jednak oceniać rozwoju branży w oderwaniu od analizy

licznych czynników stanowiących podstawę do funkcjonowania przemysłu. Do podstawowych należą: kwestie niepodległości państwa, integralność granic, toczone wojny,

ustrój społeczno-gospodarczy i związana z nim polityka
władz oraz sytuacja makroekonomiczna na świecie.

W minionym stuleciu Polska doświadczyła sześcioletnie-

go okresu całkowitego braku niepodległości (1939-1945)
oraz trwającego 44 lata okresu ograniczonej suwerenności
pod kontrolą Związku Sowieckiego (1945-1989). Pełną
niepodległością mogliśmy się cieszyć zaledwie pół wieku.

Wprawdzie Polska odzyskała niepodległość w 1918 r.,

jednak musiały upłynąć jeszcze 3 lata zanim zdołano za-

mknąć kwestię granic II Rzeczypospolitej. Ponadto, wskutek decyzji podjętych z końcem II wojny światowej przez

zwycięskie mocarstwa, w 1945 r. doszło do przesunięcia
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granic Polski na zachód.

Toczone w minionym stuleciu konflikty zbrojne miały

rujnujący skutek dla gospodarki naszego kraju. Dotyczy
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