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P

roblemem badawczym tego artykuáu
jest powoáanie w 1928 roku najwiĊkszej
w dwudziestoleciu miĊdzywojennym organizacji wydawców – Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism (PZWDiC).
Związek, aktywny w okresie zawartym w cezurach 1929–1939, reprezentowaá interesy
wydawców prasy periodycznej w kontaktach
z wáadzami paĔstwowymi, poĞredniczyá w pertraktacjach dotyczących m.in. ustawodawstwa
prasowego, spraw podatkowych i celnych,
obrotu papierem, wyposaĪenia drukarĔ, akwizycji ogáoszeĔ i reklamy. Artykuá prezentuje
dotychczasowe ustalenia, z perspektywą pogáĊbienia ich w przyszáoĞci. Autorowi tekstu
chodziáo o przedstawienie genezy, celów statutowych oraz pokazanie aktywnoĞci organizacji
w pierwszym okresie jej istnienia.
BazĊ Ĩródáową artykuáu stanowią przede
wszystkim dokumenty przechowywane w Ar-

chiwum Akt Nowych w Warszawie. Akta wytworzone przez struktury Związku nie traÞáy
do AAN w formie zwartej. Napáywaáy w kilku
partiach, w przedziale lat 1949–19701. U progu lat 70. przystąpiono do ich porządkowania,
opracowywania i scalania, który to proces zakoĔczono w 1975 r. Stan zachowania zespoáu
jest wysoki – 75 proc. materiaáów (w stosunku
do momentu zakoĔczenia dziaáalnoĞci przez organizacjĊ) mierzy 9,5 metrów bieĪących i liczy
522 jednostki2. Materiaáy zgromadzone w AAN
stanowią istotny element bazy Ĩródáowej dla
wyjaĞniania dziejów organizacji wydawców
i prasy polskiej pierwszej poáowy XX w. Przy
okazji przeglądania wpisów w teczkach zespoáu
PZWDiC nasuwa siĊ uwaga, Īe po okresie zainteresowania i badaĔ Ĩródáowych w ostatnich
dekadach XX w., czego konsekwencją byáy liczne opracowania poĞwiĊcone dziejom prasy miĊdzywojennego dwudziestolecia3, wspóáczeĞnie

1
Archiwum Akt Nowych, Polski Związek Wydawców i Czasopism w Warszawie (PZWDiC), patrz: WstĊp do
inwentarza Zespoáu akt Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism z lat 1928–1939, s. 8–9. Dalej –
AAN, PZWDiC.
2
AAN, PZWDiC, s. 9–15.
3
Patrz m.in.: BibliograÞa zawartoĞci „Kwartalnika Historii Prasy Polskiej” (poprzednio „Rocznika Historii
CzasopiĞmiennictwa Polskiego”) za lata 1962–1981, oprac. C. Gajkowska, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”,
R. XX, nr 4; wĞród druków zwartych, patrz m.in.: A. Paczkowski, Prasa polska 1918–1939, Warszawa 1980
oraz Prasa codzienna Warszawy w latach 1918–1939, Warszawa 1983; W. Wáadyka, Krew na pierwszej stronie.
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problematyka aktywnoĞci najwiĊkszej organizacji wydawców tamtych lat cieszy siĊ mniejszym zainteresowaniem badaczy4.

Uwarunkowania spoáeczno-gospodarcze i polityczne powoáania
PZWDiC
Patrząc z perspektywy koĔca lat 30. ub. wieku
na uwarunkowania mające znaczenie dla powoáania Związku Wydawców, jego dyrektor
Stanisáaw Kauzik zwracaá uwagĊ na trudną sytuacjĊ prasy w drugiej poáowie lat 20. Skáadaáy
siĊ na nią m.in. dynamiczny rozwój dzienników, zwáaszcza sensacyjnych, które zaczĊáy

Marek Jabáonowski
wypieraü prasĊ polityczną i o charakterze opiniotwórczym, trudnoĞci ekonomiczne wielu redakcji (wzrastający poziom kosztów produkcji
wydawniczej), a takĪe polityka gospodarcza
wáadz paĔstwowych (zwáaszcza w zakresie
transportu i komunikacji, jak równieĪ spraw
skarbowych i celnych), czĊsto nieuwzglĊdniająca potrzeb i interesów wydawców5. Kauzik
akcentowaá, Īe brak organizacji reprezentującej interesy Ğrodowiska byá szczególnie odczuwalny w obszarze zagadnieĔ ustawodawczych, co uwidoczniáo siĊ zwáaszcza w toku
przygotowaĔ rozporządzenia Prezydenta RP
w 1927 r.6

Dzienniki sensacyjne Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1982; D. NaáĊcz, Zawód dziennikarza w Polsce 1918–
1939,Warszawa–àódĨ 1982; A. Notkowski, Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce 1926–1939, Warszawa–àódĨ 1987.
4
Jako przykáady posáuĪyü mogą opracowania: E. Kaszuba, System propagandy paĔstwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926–1939, ToruĔ 2004; R. Habielski, WolnoĞü czy odpowiedzialnoĞü? Prasa i polityka w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013, gdzie nie poĞwiĊcono mu szerszej uwagi. CzĊĞciej do prac i dokonaĔ PZWDiC
nawiązywano w przeszáoĞci. A. Koáodziejczak zamieĞciá na temat Związku notatkĊ informacyjną w Encyklopedii
Drugiej Rzeczypospolitej, zob. Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, red A. Garlicki i in., Warszawa
1999. PogáĊbione materiaáy poĞwiĊcone sprawom aktywnoĞci poza granicami kraju oraz ogáoszeniowej w dziaáalnoĞci Związku przygotowali: E. RudziĔski, Zagraniczna dziaáalnoĞü Polskiego Związku Wydawców Dzienników
i Czasopism w latach 1929–1939, „Rocznik Historii CzasopiĞmiennictwa Polskiego”, R. XIII, nr 3 oraz Sprawy
ogáoszeniowe w dziaáalnoĞci Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w latach 1929–1939, „Rocznik Historii CzasopiĞmiennictwa Polskiego”, R. XIV, nr 1; K. Badziak, Zabiegi Polskiego Związku Wydawców
Dzienników i Czasopism o obniĪki cen papierów wydawniczych w latach 1931–1939, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, R. XXIV, nr 2. NaleĪy takĪe odnotowaü, Īe wielu autorów zasáuĪonych dla badaĔ prasy Drugiej
Rzeczypospolitej wspomina PZWDiC i konteksty aktywnoĞci Związku, czĊstokroü przywoáując dokumenty na
marginesach prowadzonych badaĔ dotyczących innych zagadnieĔ, przykáadowo: W. Wáadyka, Prasa codzienna
w Polsce (1918–1939). Charakterystyka statystyczna, „Rocznik Historii CzasopiĞmiennictwa Polskiego”, R. XIII,
z. 2; A. RudziĔski, O koncernach „prasy czerwonej” i „IKC” 1926–1939, „Rocznik Historii CzasopiĞmiennictwa
Polskiego”, R. VII, z. 1; A. Notkowski, PaĔstwowa polityka prasowa Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939) cz. 1.
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, R. XVII, nr 1; A. Paczkowski, Polska prasa codzienna w latach 1918–1939.
Niektóre kierunki przemian, „Rocznik Biblioteki Narodowej, t. 12–13; tegoĪ Prasa w Īyciu politycznym Drugiej
Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze” 1978, nr 3. WaĪnym opracowaniem nt. wydawców i redaktorów, o ich
uprawnieniach, a takĪe zakresie obowiązków okreĞlonych prawem prasowym jest opracowanie M. Pietrzaka,
Reglamentacja wolnoĞci prasy w Polsce (1918–1939), Warszawa 1963. Autor tego tekstu otrzymaá informacjĊ
o powstaniu pracy magisterskiej poĞwiĊconej PZWDiC przygotowanej pod opieką A. Notkowskiego w WyĪszej
Szkole Dziennikarskiej im. A. WaĔkowicza w Warszawie, jednakĪe pomimo prób nie zdoáaá do niej dotrzeü.
5
S. Kauzik, Wytyczne organizacji i dziaáalnoĞci związku wydawców [w:] 10 lat pracy Polskiego Związku
Wydawców Dzienników i Czasopism 1928–1938, Warszawa 1939, s. 5. W pierwszym numerze „Prasy” do tej problematyki nawiązywaá F. GáowiĔski (O jednolitą organizacjĊ pracy, 1930 z. 1, s. 3), stwierdzając: „Przez dáugie
lata polska produkcja wydawnicza nie zrzeszając siĊ, dobrowolnie pozbawiaáa siĊ tego wszystkiego, co organizacja daü moĪe dla podniesienia powagi i zawodowego poziomu prasy oraz dla poprawy jej sytuacji materialnej”.
K. Badziak (Zabiegi polskiego…, dz. cyt., s. 47) akcentuje, Īe konsumpcja papieru gazetowego szczególnie zwyĪkowaáa w okresie 1926–1928, a rekordowy byá rok ostatni.
6
Rozporządzenia opublikowanego 10.05.1927 (Dz.U Nr 45 poz. 398), które zostaáo uchylone uchwaáą Sejmu
19.09.1927, jednakĪe z powodu braku publikacji obowiązywaáo aĪ do lutego 1930 (patrz: Zarządzenie Prezydenta
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Przytoczona argumentacja nie moĪe jednak zadowalaü i nie wyczerpuje problemu.
Nie negując jej znaczenia, naleĪy postrzegaü decyzjĊ branĪy o powoáaniu organizacji
związkowej nie tylko przez pryzmat jej trudnoĞci wewnĊtrznych, ale takĪe ze wzglĊdu na
uwarunkowania spoáeczno-gospodarcze oraz
o charakterze politycznym wobec jakich Ğrodowisko znalazáo siĊ w latach 1927 i 1928,
i którym musiaáo sprostaü.
Dynamiczny rozwój prasy i wydawnictw,
wspomniany przez Kauzika, miaá swoje korzenie w polepszającej i stabilizującej siĊ sytuacji
gospodarczej Polski. Po latach gospodarki wojennej i powojennego chaosu gospodarczego7
nastaá czas przeprowadzania gáĊbokich reform8.
Zahamowano inßacjĊ, ustabilizowano budĪet,
co uchroniáo kraj nie tylko przed trudnoĞciami
ekonomicznymi, ale i tymi natury politycznej9.
Okres, który nastąpiá po 1926 to czas oĪywienia
dostrzegalnego w róĪnych sektorach gospodarki, to czas krótkotrwaáego rozwoju, stabilizacji
gospodarczej i Þnansowej, dotyczący takĪe – co
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oczywiste – branĪy wydawniczej. Sprzyjaáo to
rządom pomajowym, uáatwiając korzystanie
z owoców reform zapoczątkowanych przez
Wáadysáawa Grabskiego10.
Dla branĪy wydawców nie bez znaczenia
byáy takĪe uwarunkowania o charakterze politycznym. Zamach stanu Józefa Piásudskiego
otworzyá nowy etap w historii licznych Ğrodowisk11. Decydujący wpáyw na ich rozwój zaczĊáa wywieraü sytuacja wewnĊtrzna i wezwania
do szeroko rozumianego uzdrowienia – sanacji
ustroju. W polityce prasowej paĔstwa konsekwencją byáa m.in. narastająca restrykcyjnoĞü12.
Wydarzenia z maja stanowiáy silny impuls do
dziaáalnoĞci publicznej. ZwyciĊstwo obozu
sanacyjnego niejako wymusiáo przyspieszenie
procesu poszukiwania nowych form organizacyjnych i metod dziaáalnoĞci13.
Czas konsolidacji dla Ğrodowisk powiązanych z obozem wáadzy nadszedá jesienią
1927 r. Wiązaá siĊ z koĔczącą siĊ kadencją Sejmu, wyznaczeniem daty wyborów parlamentarnych oraz przygotowaniami do obchodów

Rzeczypospolitej z dnia 28 lutego 1930 r. w sprawie ogáoszenia uchwaáy Sejmu uchylające rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. D.U.R.P. nr NR. 45, poz. 398 i 399, opublikowane: Dz.U 1930 Nr 14
poz. 92), w tej kwestii: Czy dekret prasowy obowiązuje?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1928,
nr 1, s. 98–116 oraz S. Kauzik, Wytyczne organizacji…, dz. cyt., s. 5.
7
Patrz szeroko: Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Polski miĊdzywojennej 1918–1939, t. 1, W dobie inßacji 1918–1923, Warszawa 1967; tychĪe, Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, Warszawa 1971, s. 61 i n.;
W. Zaleski, Dorobek gospodarczy odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej (1918–1939), Londyn 1975, s. 11 i n.
8
Zagadnienie to posiada szeroką literaturĊ, patrz m.in.: Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Polski miĊdzywojennej 1918–1939, t. 2, Okres kryzysu poinßacyjnego i oĪywienia koniunktury (1924–1929), Warszawa 1971;
Z. KarpiĔski, Bank Polski 1924–1939, Warszawa 1958; W. Morawski, Od marki do záotego. Historia Þnansów
Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2008, s. 87–120; A. Fronczech-Kwarty, Polityka Þnansowa i gospodarcza
rządu Wáadysáawa Grabskiego w okresie reformy walutowo-skarbowej (1923–1924), PoznaĔ 2014.
9
M. Jabáonowski, Z dziejów gospodarczych Polski lat 1918–1939, Warszawa 1992, s. 92 i n., a takĪe W. Morawski, Od marki…, dz. cyt., s. 121–156.
10
M. Jabáonowski, Z dziejów…, dz. cyt., s. 97–98.
11
Szerzej patrz: M. Jabáonowski, Budowa zaplecza politycznego obozu wáadzy po 1926 roku (na przykáadzie
ruchu byáych wojskowych) [w:] Józef Piásudski. Dziedzictwo epoki – wyzwania dla wspóáczesnoĞci, red. naukowa
A. Kosecki, J. Cymerski, Puátusk 2015, s. 97–121.
12
W tej kwestii patrz: M. Pietrzak, Reglamentacja wolnoĞci…, dz. cyt. czy ostatnio E. Kaszuba, System propagandy…, dz. cyt., s. 96–97.
13
Jako jedne z pierwszych uaktywniáy siĊ Ğrodowiska kombatanckie, tworząc Związek Naprawy Rzeczypospolitej „Naprawa”, patrz szerzej: P. Waingertner, „Naprawa” 1926–1939. Z dziejów obozu pomajowego, Warszawa 1999. Interesująco na temat rozterek i szczególnie aktywnych w tym okresie dziaáaczy Związku PowstaĔców
ĝląskich pisze E. Dáugajczyk, Sanacja Ğląska 1926–1939. Zarys dziejów politycznych, Katowice 1983, s. 42 i n.
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dziesiątej rocznicy niepodlegáoĞci. Zasadnicze
posuniĊcia w tym zakresie nastąpiáy w pierwszych tygodniach 1928 r. W styczniu zaczĊáy
powstawaü Komitety Wspóápracy z Rządem,
w ich skáad wchodzili przedstawiciele licznych
Ğrodowisk obozu pomajowego opowiadających
siĊ za wzmocnieniem wáadzy wykonawczej. Po
wyborach stworzono klub parlamentarny Bezpartyjnego Bloku Wspóápracy z Rządem i rozpocząá siĊ proces budowy struktur terenowych
partii14 – prezesem Bloku zostaá Walery Sáawek15. W tym samym miesiącu Prezydium Demokratycznego Komitetu Wyborczego Kobiet
ogáosiáo DeklaracjĊ Ideową. Komitet byá porozumieniem stowarzyszeĔ kobiecych aprobujących ideologiĊ i przywództwo Piásudskiego. Po
wyborach powstaá Związek Pracy Obywatelski
Kobiet, którego przewodniczącą zostaáa ZoÞa
Moraczewska16. Związek ten staá siĊ najwiĊkszą organizacją kobiecą związaną z obozem
rządzącym17. Kilka tygodni póĨniej utworzono
związek związków kombatanckich pod nazwą
Federacja Polskich Związków ObroĔców Ojczyzny. Jej prezesem zostaá Roman Górecki,

14
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a w skáad weszáy prorządowe organizacje kombatanckie, ze Związkiem Legionistów Polskich
na czele18. Federacja staáa siĊ najwiĊkszą organizacją kombatancką wspóádziaáającą z obozem
sanacyjnym19. Zasygnalizowany proces posiada
bogatą literaturĊ, by przykáadowo odwoáaü siĊ
z jednej strony do klasycznych juĪ prac Jerzego Halbersztadta20 czy Andrzeja Chojnowskiego21, a z drugiej – do opublikowanej w ostatnim
okresie monograÞi Joanny Dufrat22. Stanowiá
ponadto istotny element szerszego projektu
konsolidacji i rozszerzenia bazy spoáecznej
obozu sanacyjnego w myĞl hasáa „Wszystko dla
paĔstwa, jego rozwoju, bezpieczeĔstwa i mocarstwowego stanowiska w Ğwiecie”23.
W ramach wspomnianego projektu postrzegano takĪe Ğrodowisko wydawców prasy. ElĪbieta Kaszuba sáusznie odnotowaáa, Īe obóz sanacyjny jako dysponent podstawowych narzĊdzi
wáadzy – Ğrodków przymusu, zasobów Þnansowych czy wychowania w duchu paĔstwowym
– mógá odgrywaü z jednej strony rolĊ mecenasa
prasy, z drugiej wywieraü nacisk24. Strategiczne
cele obozu sanacyjnego sprowadzaáy siĊ w tym

Patrz m.in. A. Chojnowski, Piásudczycy u wáadzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Wspóápracy z Rządem, Wrocáaw–Warszawa 1986 oraz tegoĪ, Bezpartyjny Blok Wspóápracy z Rządem [w:] Encyklopedia Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, a takĪe K. Dziuda, Dzieje…, dz. cyt. czy P. Olstowski, Obóz…, dz. cyt., patrz zwáaszcza
rozdziaá III.
15
Szerzej m.in. J.M. Nowakowski, Walery Sáawek (1879–1939). Zarys biograÞi politycznej, Warszawa 1988;
Czy wiesz, kto to jest?, red. S. àoza, Warszawa 1938; Kto byá kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994;
L. Malinowski, Politycy II Rzeczypospolitej, t. 2, ToruĔ 1995; Sáownik biograÞczny Europy ĝrodkowo-Wschodniej
XX wieku, Warszawa 2004.
16
I. Florczak, Z. Moraczewska (1873–1958). Kobieta – polityk II Rzeczypospolitej [w:] „Acta Universitatis
Lodiensis. Folia historica” 2003, t. 77; patrz takĪe: Kobiety i Ğwiat polityki w niepodlegáej Polsce 1917–1939,
red. A. ĩarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1996.
17
Szeroko: J. Dufrat, W sáuĪbie obozu marszaáka Józefa Piásudskiego: Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet
(1928–1939), Kraków 2013.
18
M. Jabáonowski, Sen…, dz. cyt., s. 61 i n.; Czy wiesz kto…, dz. cyt., s. 220–221; Sáownik biograÞczny…,
dz. cyt., s. 391–392; patrz takĪe: Z. Landau, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 1993.
19
Patrz: M. Jabáonowski, Sen…, dz. cyt., oraz A. NiewĊgáowska, Federacja…, dz. cyt., s. 84 i n.
20
J. Halbersztadt, Józef Piásudski i jego wspóápracownicy wobec problemu wyborów parlamentarnych w Polsce w latach 1926–1928. Z BadaĔ nad genezą BBWR, „Dzieje Najnowsze” 1984, z. 1.
21
A. Chojnowski, Piásudczycy u wáadzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Wspóápracy z Rządem, Wrocáaw–Warszawa 1986, patrz zwáaszcza rozdziaá I poĞwiĊcony genezie partii.
22
J. Dufrat, W sáuĪbie…, dz. cyt.
23
M. Jabáonowski, Budowa zaplecza politycznego…, dz. cyt.
24
E. Kaszuba, System propagandy…, dz. cyt., s.91.
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okresie do zdobywania wpáywów w najpoczytniejszych gazetach, zarówno w oĞrodkach
wielkomiejskich, jak i na prowincji oraz tworzenia ogólnokrajowej sieci pism związanych
z obozem rządzącym, zdolnych do realnego
wsparcia jego dziaáaĔ oraz aktywnego zwalczania wydawców otwarcie opozycyjnych25.
Prowadzona polityka prasowa stawiaáa sobie
za cel szeroko pojmowane podporządkowywanie i kontrolowanie wydawców. Ci ostatni
w zaistniaáej sytuacji posiadali jedynie wątáe
wsparcie w rodzimym kapitale, który z trudem wywiązywaá siĊ z roli protektora mediów26.
Wáadze, na co przed laty zwracaá uwagĊ
Andrzej Notkowski, a wspóáczeĞnie Rafaá
Habielski, stosowaáy wobec prasy, zwáaszcza opozycyjnej, róĪne formy nacisku, zarówno politycznego (organizowane polemiki
czy kampanie prasowe), jak i gospodarczego
(konÞskaty nakáadów, grzywny, zawieszanie
wydawnictw czy dezorganizowanie ich zaplecza technicznego i kolportaĪu)27. Wiesáaw
Wáadyka zwracaá uwagĊ, Īe przyjĊcie postawy opozycyjnej czy nawet niechĊtnej wobec
obozu sanacyjnego byáo, w sensie dosáownym, bardzo kosztowne, bowiem wspomniane naciski mogáy zniszczyü wydawnictwa silne ekonomicznie lub te, których wáaĞciciele
byli skáonni ponosiü tego typu oÞarĊ w imiĊ
wyĪszych racji28.

25
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Wspomniane dziaáania nie mogáy nie niepokoiü wydawców, tym bardziej, Īe w obozie
wáadzy w drugiej poáowie 1926 r. pojawiáa siĊ
m.in. idea stworzenia instytucji, która mogáaby
odgrywaü rolĊ swoistego centrum skupiającego
wydawców i wspóápracowników pism lokalnych29. Liczono na wspóápracĊ m.in. ze Związkiem Literatów i Dziennikarzy RP oraz z Polskim Związkiem Prasy Prowincjonalnej (w tym
czasie zrzeszającym 37 wydawców). Jesienią
1926 r. ruszyáy przygotowania organizacyjne,
wspierane przez administracjĊ rządową i samorządową w celu zwoáania ogólnopolskiego
Zjazdu Prasy Prowincjonalnej. Przygotowywaáa go komisja, na której czele stanąá Aleksander
Patkowski30. Po rocznych wysiákach przedsiĊwziĊcie nie przyniosáo oczekiwanego sukcesu.
Zjazd odbyá siĊ w grudniu 1927 r., jednakĪe
w obradach wziĊáo udziaá tylko 18 uczestników
reprezentujących 7 wydawnictw prowincjonalnych31. Wáadze nie rezygnowaáy – zapowiedziano Walny Zjazd Prasy Prowincjonalnej, który
nie doszedá do skutku m.in. z powodu zaostrzającej siĊ walki politycznej w toku kampanii
wyborczej. Z punktu widzenia zamiarów obozu
rządzącego znacząco zmieniáa siĊ równieĪ sytuacja korporacji prasowych. Na czele Polskiego
Związku Prasy Prowincjonalnej stanĊli bowiem
ludzie bliscy ideowo lub przychylni Narodowej
Demokracji32. Pojawiáa siĊ ponadto nowa, niezaleĪna i pozarządowa inicjatywa – PZWDiC.

TamĪe, s. 91. W tym kontekĞcie R. Habielski (WolnoĞü i odpowiedzialnoĞü…, dz. cyt., s. 98) sáusznie zwraca
uwagĊ, Īe od tego czasu kryteria tego, co wolno, a czego nie wolno pisaü w prasie, nie tyle bĊdą zaleĪeü od przepisów prawa, ile od celów stawianych sobie przez obóz wáadzy.
26
E. RudziĔski, O koncernach…, dz. cyt., s. 147–148.
27
A. Notkowski, PaĔstwowa polityka prasowa…, dz. cyt., s. 74 oraz R. Habielski, WolnoĞü i odpowiedzialnoĞü…, dz. cyt., s. 97 i n; patrz takĪe: W. Wáadyka (Krew…, dz. cyt., s. 165), który cytuje m.in. M. Krzepkowskiego, redaktora „Ostatnich WiadomoĞci”: „Zrazu upieraliĞmy siĊ przy „apolitycznoĞci” (…) Przyszedá jednak
moment (…) kiedy zmuszeni byliĞmy zamieĞciü BBWR-owskie numerki. Nadesáali nam komisjĊ budowlaną”.
28
W. Wáadyka, Krew…, dz. cyt., s. 157–158.
29
Patrz szerzej: E. Kaszuba, System propagandy…, dz. cyt., s. 92.
30
W tym czasie przewodniczącego Sekcji Powszechnych Uniwersytetów Regionalnych naleĪącej do Związku
Polskiego Nauczycielstwa Szkóá Powszechnych, szerzej: A. Notkowski, Prasa w systemie…, dz. cyt., ss. 204, 207.
31
E. Kaszuba, System propagandy…, dz. cyt., s. 93–94.
32
TamĪe, s. 95–96.
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Pomysá powoáania staáego i zinstytucjonalizowanego porozumienia wydawców prasy nie byá
nowy. Projekty w tym zakresie pojawiaáy siĊ
juĪ w początkach XX wieku i nie ustawaáy po
odzyskaniu niepodlegáoĞci33.W Polsce lat 20.
wydawaniem prasy zajmowaáy siĊ m.in. partie
polityczne, związki i stowarzyszenia, organizacje spoáeczne i kulturalno-oĞwiatowe, agendy
wáadz samorządowych, instytucje koĞcielne,
szkoáy, a takĪe osoby prywatne34. Wobec narastających trudnoĞci ekonomicznych Ğrodowiska, dziaáaĔ i nacisków obozu wáadzy35, a takĪe
biorąc pod uwagĊ doĞwiadczenia wielu krajów,
przedstawiciele najwiĊkszych Þrm wydawniczych uznali za konieczne podjĊcie kroków wyprzedzających. Celem staáo siĊ stworzenie narzĊdzia obrony praw Ğrodowiska oraz droĪnego
kanaáu pomiĊdzy nim a decydentami.
Dziaáania organizacyjne zaczĊáy przynosiü
efekty w poáowie 1928 r., gáównie w Ğrodowiskach warszawskim i poznaĔskim36. Grupa inicjatorów reprezentowaáa zróĪnicowane postawy i formy aktywnoĞci: dziaáaczem Narodowej
Demokracji byá zaprzyjaĨniony z Romanem
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Marek Jabáonowski
Dmowskim wydawca, poligraf i ksiĊgarz Mieczysáaw Niklewicz z „Gazety Warszawskiej”37.
Bliski jego poglądom, aktywny w komitetach
organizowanych przez obóz narodowy byá
Edward Pawáowski – drukarz i wydawca „Kuriera PoznaĔskiego” i „OrĊdownika Wielkopolski”, wáaĞciciel „Drukarni Polskiej” S.A.,
prezes m.in. Związku Pracodawców i Związku
Organizacji Przemysáu GraÞcznego i Wydawniczego, skarbnik Towarzystwa Przemysáowego,
czáonek Komitetu Wojewódzkiego Organizacji
Obrony PaĔstwa w Poznaniu w 1926 roku38.
Dziaáaczem spoáecznym, posáem i senatorem
z ramienia ChrzeĞcijaĔskiej Demokracji, sympatyzującym z dziaáaniami Centrolewu, byá
ks. Franciszek Gąsiorowski z „Rzeczpospolitej”39. W opozycji wobec obozu piásudczyków,
sympatyzujący m.in. z Ignacym J. Paderewskim i Wáadysáawem Sikorskim, wystĊpujący
w obronie wiĊĨniów brzeskich, byli Ignacy
Mrozowski40, prezes Rady Zarządzającej spóáki „Kurier Warszawski” i Konrad Olchowicz41,
czáonek warszawskiego syndykatu dziennikarzy, prezes Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy, czáonek zarządu Zrzeszenia Pisarzy Kato-

AAN, PZWDiC, sygn. 5. Istnienie w niepodlegáej Polsce znacznej liczby bliskich ideowo związków i organizacji siáą rzeczy nasuwaáo myĞl o powoáaniu wspólnych reprezentacji, np. w 1924 r. nastąpiáo znaczące uaktywnienie Związku Legionistów Polskich, patrz szerzej: m.in. P. Wróbel, Kombatanci kontra politycy. Narodziny
i początek dziaáania Związku Legionistów Polskich 1918–1923, „Przegląd Historyczny” 1985, z. 1 oraz M. Jabáonowski, Sen…, dz. cyt., s. 41–47.
34
M. Pietrzak, Reglamentacja …, dz. cyt., s. 99–103.
35
S. Krzywoszewski (Na progu naszej pracy, „Prasa” 1930, z. 1, s. 2) akcentowaá m.in.: „A jeĞli dotąd interesy
wydawców w Polsce nie byáy naleĪycie uwzglĊdniane, jeĞli sytuacja moralna i materjalna wydawców dzienników
i czasopism perjodycznych bardzo daleką jest od tej, jaką byü powinna, czyĪ powodem tego nie jest dotychczasowe rozproszenie wydawców?”.
36
AAN, PZWDiC, sygn. 5, patrz takĪe: „Prasa” 1930, z. 1, s. 11 oraz E. RudziĔski, Zagraniczna…, dz. cyt.,
s. 345.
37
J. ZieliĔski, Niklewicz Mieczysáaw (1880–1948) [w:] Polski Sáownik BiograÞczny, t. 23, s. 115.
38
Z. Kaczmarek, Pawáowski Edward (1870–1939) [w:] Polski Sáownik BiograÞczny, t. 25, s. 494–496.
39
W. Dzwonkowski, Gąsiorowski Franciszek ks. (1876–1939) [w:] Polski Sáownik BiograÞczny, t. 7, s. 348;
patrz takĪe: Historia katolicyzmu spoáecznego w Polsce 1832–1939, Warszawa 1981, s. 203–253.
40
Z. Lechicki, Mrozowski Feliks Ignacy (1869–1940) [w:] Polski Sáownik BiograÞczny, t. 22, s. 214. Warto
odnotowaü, Īe po wyroku w procesie brzeskim wpáaciá kaucjĊ za czĊĞü osadzonych polityków.
41
M. Jabáonowski, Z. Anculewicz, Generaá Wáadysáaw Sikorski. Publicystyka generaáa Wáadysáawa Sikorskiego na áamach „Kuriera Warszawskiego” w latach 1928–1939, Warszawa 1999, s. 12–13 oraz A. Koáodziejczyk, Olchowicz Konrad [w:] Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 267.
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lickich – wydawcy „Kuriera Warszawskiego”.
Bliskie kontakty z obozem wáadzy utrzymywaá
przedsiĊbiorca i najwiĊkszy potentat prasowy
okresu miĊdzywojennego, poseá na Sejm 1921–
1935 (początkowo z listy PSL ”Piast”, po 1926
z listy BBWR) Marian Dąbrowski, wydawca
m.in. „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”42.
Poglądy dziennikarza Ludwika Feliksa Fryze
– wydawcy m.in. „Kuriera Porannego” i „Przeglądu Wieczornego” – ewoluowaáy w latach
dwudziestych z pozycji liberalno-mieszczaĔskich w stronĊ obozu sanacyjnego43. GrupĊ uzupeániaá wáaĞciciel koncernu „prasy czerwonej”,
wydawca m.in. „Ekspresu Porannego” i „Kuriera Czerwonego”, Antoni Lewandowski, na
tle pozostaáych politycznie bez ustalonego oblicza, umiejĊtnie dostosowujący siĊ do aktualnej
sytuacji44.
Skáad wspomnianej grupy zdaje siĊ przesądzaü, Īe nie poglądy czy próba wsparcia którejĞ
z siá walczących na scenie politycznej, ale realne
potrzeby branĪy legáy u podstaw decyzji podjĊcia próby powoáania niezaleĪnej i samorządnej
organizacji45. Reprezentanci poszczególnych
przedsiĊbiorstw, poza powaĪnym wysiákiem

42
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organizacyjnym, decydowali siĊ ponieĞü ciĊĪar Þnansowania akcji46. Zwraca uwagĊ, Īe
wĞród zaproszonych do wspóápracy nie znaleĨli
siĊ wydawcy prasy mniejszoĞci narodowych,
a przecieĪ Polska lat 1918–1939 byáa ojczyzną
nie tylko Polaków47.
ĝrodowisko wydawców staraáo siĊ zajmowaü umiarkowane stanowisko w odniesieniu
do bieĪącej polityki. Obserwujemy to wyraĨnie
w okresie gwaátownie narastającego napiĊcia
i konfrontacji latem i jesienią 1930 r. W odredakcyjnym komentarzu na áamach periodyku
organizacji, jaki ukazaá siĊ z datą wrzesieĔ–
paĨdziernik, podkreĞlano: „Polska przeĪywa
ponownie okres wyborów parlamentarnych,
wzmagający i zaostrzający grĊ namiĊtnoĞci politycznych. Tygodnie najbliĪsze, ostatnia faza
walki przedwyborczej, przyniosą dalsze tej
gry napiĊcie. (…) PamiĊtaü musimy, iĪ prasa
w okresie wyborów, bardziej i wydatniej, niĪ
w czasie zwykáym, peáni rolĊ politycznego wychowawcy szerokiego ogóáu. (…) Wydawcy,
redaktorzy, publicyĞci w okresie wyborczym,
bardziej niĪ kiedykolwiek, winni pamiĊtaü
o tem, Īe brutalne metody walki politycznej, nie

Posáowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Sáownik biograÞczny, t. 1 (A–D), Warszawa
1998, s. 355–356 oraz Kto byá kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. naukowa J. Majchrowski, przy wspóápracy
G. Mazura i K. Stepana, t. 2, Warszawa 1994, s. 262.
43
A. Bachulski, Fryze Ludwik Feliks (1874–1948) [w:] Polski Sáownik BiograÞczny, t. 7, s. 175–176.
44
Cz. Lechicki, Lewandowski Antoni (1890–1946) [w:] Polski Sáownik BiograÞczny, t. 17, s. 205. W ramach
koncernu ukazywaáy siĊ takĪe: „DzieĔ Dobry”, „Dobry Wieczór” oraz tygodniki „Kino” i „Przegląd Sportowy”.
W skáadzie grupy byáo takĪe wymieniane nazwisko Kazimierza Máynarskiego – „ABC”.
45
P. Borowiec, JesteĞmy gáosem milionów. Dzieje krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny (1910–1939), Kraków 2005, s. 155.
46
„Prasa” 1930, z. 1, s.11 oraz E. RudziĔski, Zagraniczna…, dz. cyt., s. 345.
47
Autor zdaje sobie sprawĊ, Īe prowokuje to do dyskusji m.in. na temat mniejszoĞci, nacjonalizmu itd. Na
obecnym etapie badaĔ trudno przesądzaü o przyczynach tej decyzji. W tej materii konieczne są dalsze prace.
MniejszoĞci stanowiáy okoáo 35 proc. mieszkaĔców Drugiej Rzeczypospolitej. Konsekwencją tego stanu rzeczy byáo ukazywanie siĊ, w róĪnych okresach, w róĪnych jĊzykach oraz nakáadach licznych tytuáów prasowych.
Przykáadowo, Ğrodowiska mniejszoĞci ukraiĔskiej, Īydowskiej czy niemieckiej wydawaáy ich ponad sto kaĪde.
Szerzej patrz m.in.: T. Kowalak, Prasa niemiecka w Polsce 1918–1939. Powiązania i wpáywy, Warszawa 1971;
A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980; tegoĪ, Prasa Īydowska w II Rzeczypospolitej,
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1991, R. XXX, nr 2; J. Tomaszewski, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985, tegoĪ, Ojczyzna nie tylko Polaków. MniejszoĞci narodowe w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa
1985; M. Jabáonowski, Z dziejów gospodarczych…, dz. cyt., s. 41–46; E. Wiszka, Prasa emigracji ukraiĔskiej
w Polsce 1920–1939, ToruĔ 2001; tegoĪ, Emigracja ukraiĔska w Polsce 1920–1939, ToruĔ 2005.
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tylko wewnĊtrznie poniĪają i brukają jej uczestników, ale Īe zarazem rezultat dają odwrotny od
oczekiwanego.(…) Bez wzglĊdu na to, pod jakim politycznym znakiem i sztandarem idą poszczególne wydawnictwa do walki wyborczej,
wspólnym ich hasáem winno byü zachowanie taktu, powagi oraz wzajemnego szacunku
w formie wystąpieĔ i walk politycznych”48.
Komentarz wyszedá prawdopodobnie spod
pióra polityka, ekonomisty i dziaáacza spoáecznego, wspomnianego juĪ wczeĞniej Kauzika,
który odegraá kluczową rolĊ w dziejach organizacji. Gdy po okresie aktywnoĞci w obszarze wáadzy wykonawczej i bliskiej wspóápracy
z premierem Wáadysáawem Grabskim49 po maju
1926 zostaá przeniesiony w stan spoczynku, ten
35-letni byáy wysoki urzĊdnik paĔstwowy znalazá siĊ na zawodowym rozdroĪu. Rozpocząá
pracĊ w mediach, m.in. wspóáredagowaá pismo
„Drogi Naprawy”, wspóápracowaá z „Kurierem
Warszawskim”, a materiaáy jego pióra ukazywaáy siĊ na wielu innych áamach50. Jego ak-

48

tywnoĞü publicystyczna, reputacja i sprawnoĞü
organizacyjna, wsparte rozbudowanymi kontaktami w Ğwiecie polityki, zwróciáy naĔ uwagĊ
wydawców, wiĊc gdy otrzymaá propozycjĊ objĊcia stanowiska dyrektora biura planowanego
Związku, to ją przyjąá.

Statut i cele Związku
Grupa inicjatywna przystąpiáa do prac, przygotowując, m.in. przy wspóáudziale Kauzika
projekt statutu. Dokument precyzujący zadania, skáad i organizacjĊ Związku byá niezbĊdny
w celu ubiegania siĊ o nadanie mu osobowoĞci prawnej. Podpisali siĊ pod nim Antoni Lewandowski, Ludwik F. Fryze, Feliks Mrozowski oraz Mieczysáaw Niklewicz. Wspomniana
czwórka utworzyáa tymczasowy zarząd, który
miaá dziaáaü do czasu zwoáania ogólnego zebrania konstytucyjnego51. ProcedurĊ rejestracji
zwieĔczyáo postanowienie Komisarza Rządu na
m.st. WarszawĊ, który 22 paĨdziernika 1928 r.
podjąá decyzjĊ o wpisaniu Polskiego Związku

Przed wyborami, „Prasa” 1930, nr 2, s. 1–2.
U progu wojny rozpocząá studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu JagielloĔskiego, które kontynuowaá w Rosji. EdukacjĊ skoĔczyá w 1927 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Ewakuowany na Wschód dziaáaá w Moskwie
i Petersburgu, gdzie zbliĪyá siĊ do Narodowej Demokracji i nawiązaá wspóápracĊ z Wáadysáawem Grabskim. Do
Warszawy wróciá w 1918 r., podejmując pracĊ w Biurze Pracy Spoáecznej, zaangaĪowaá siĊ takĪe jako sekretarz
w Biurze Prac Kongresowych przy MSZ. Od koĔca stycznia 1919 r. wspóáorganizowaá Gáówny Urząd Likwidacyjny; równoczeĞnie (1920–1921) byá sekretarzem generalnym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Rok
1923 r. rozpocząá czas bliskiej wspóápracy Stanisáawa Kauzika z ministrem, a nastĊpnie premierem Wáadysáawem
Grabskim, który powoáaá go na szefa Biura Prezydialnego Ministerstwa Skarbu, po czym mianowaá dyrektorem
gabinetu, a w lutym 1924 r. powierzyá mu funkcjĊ dyrektora Departamentu Prezydialnego. Na tym ostatnim stanowisku Kauzik zajmowaá siĊ nie tylko kwestiami związanymi z naprawą skarbu paĔstwa, ale takĪe prowadziá
zakulisowe pertraktacje z politykami róĪnych opcji tworzących Sejm I kadencji, szukaá poparcia dla realizowanej przez premiera polityki. Ustąpiá po dymisji rządu i w Nadzwyczajnej Kasie OszczĊdnoĞci podjąá pracĊ nad
sprawami samorządów. Szerzej patrz: J. Tomaszewski, Kauzik Stanisáaw [w:] Polski Sáownik BiograÞczny, t. 12,
Wrocáaw–Warszawa 1966–1967, s. 236–237.
50
Na temat aktywnoĞci S. Kauzika patrz m.in.: archiwalia: AAN, Akta S. Kauzika; opracowania: J. Tomaszewski, Kauzik Stanisáaw… dz. cyt., tegoĪ, Stabilizacja waluty w Polsce. Z badaĔ nad polityką rządu polskiego
przed zamachem majowym, Warszawa 1961; Z. Landau, Polskie zagraniczne poĪyczki paĔstwowe 1918–1926,
Warszawa 1961; M. Pietrzak, Reglamentacja wolnoĞci prasy w Polsce (1918–1939), Warszawa 1963; W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna polski, t. 1 1864–1914, t. 2 1914–1945, GdaĔsk 1990–1991;
W. Morawski, Od marki …, dz. cyt.; M.M. Drozdowski, Wáadysáaw Grabski, Rzeszów 2002 oraz wspomnienia:
J. Dąbski, Pokój ryski – wspomnienia, pertraktacje, tajne ukáady z Joffem, listy, Warszawa 1931; W. Grabski, Dwa
lata pracy u podstaw paĔstwowoĞci naszej (1924–1925), Rzeszów 2002; S. Mackiewicz, Zielone oczy, Warszawa
1958; M. Rataj, PamiĊtniki, Warszawa 1965.
51
AAN, PZWDiC, sygn. 2, k. 170–190, patrz: § 51.
49
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Wydawców Dzienników i Czasopism do rejestru stowarzyszeĔ52. Jako adres zrzeszenia podano ulicĊ Nowowiejską 4353. SiedzibĊ zmieniono
w 1930 r. – Związek przeniósá siĊ do nowego
lokalu przy ul. Krakowskie PrzedmieĞcie 40,
gdzie mieĞciáy siĊ zakáady wydawnicze „Kuriera Warszawskiego”54.
Uzyskując osobowoĞü prawną, PZWDiC
mógá zacząü rozwijaü aktywnoĞü na terenie caáego kraju. Do jego celów naleĪaáy doskonalenie prasy periodycznej w Polsce, reprezentacja
i obrona interesów wydawnictw oraz normowanie stosunków miĊdzy nimi. Zamierzano je
osiągaü przez zastosowanie szeroko zakrojonych dziaáaĔ, do których naleĪaáy m.in. badania warunków rozwoju ruchu wydawniczego
w Polsce oraz prasy za granicą; reprezentacja
zbiorowych interesów wydawnictw i przedsiĊbiorstw prasowych wobec wáadz i przedsiĊbiorstw paĔstwowych i samorządowych,
a takĪe delegowanie przedstawicieli organizacji
do udziaáu w ich pracach. Do zadaĔ PZWDiC
naleĪaáy ponadto: wystĊpowanie z inicjatywami przedsiĊwziĊü gospodarczych oraz wspóádziaáanie w organizowaniu instytucji gospodarczych, spoáecznych i zawodowych związanych
z ruchem wydawniczym; wydawanie pism i publikacji oraz organizacja wystaw prasowych;
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organizacja przedsiĊbiorstw wydawniczych,
przemysáowych i handlowych (w tym m.in.
jednostek posiadających osobowoĞü prawną:
papierni, drukarni, hurtowni papieru i materiaáów drukarskich, kolportaĪu i punktów prasowych, biur ogáoszeĔ, agencji itp.); rozstrzyganie sporów pomiĊdzy czáonkami organizacji
za poĞrednictwem sądu związkowego, a takĪe
interwencje w sytuacjach zatargów pomiĊdzy
czáonkami organizacji a czáonkami innych zrzeszeĔ i korporacji zawodowych55.
Zgodnie z zapisami statutu czáonkiem rzeczywistym Związku mogáo byü kaĪde przedstawicielstwo prasowe wychodzące w granicach paĔstwa polskiego reprezentowane przez
swojego przedstawiciela, przewidywano takĪe
czáonkostwo honorowe organizacji56. W praktyce z ramienia wydawców dziaáali wáaĞciciele
lub naczelni dyrektorzy. Czynne i bierne prawo
wyborcze przysáugiwaáo czáonkom rzeczywistym przyjmowanym do Związku przez RadĊ
Związku i opáacającym skáadki, których wysokoĞü byáa obliczana wedáug specjalnego klucza,
zaleĪnie od wielkoĞci wydawnictwa57. Wspomniane skáadki, obok wpisowego58, legatów,
subwencji, darowizn, dochodów i procentów
od kapitaáu, tworzyáy fundusze Związku. Analiza sprawozdaĔ dowodzi, Īe PZWDiC oparto
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AAN, PZWDiC, sygn. 2, k. 190, w rejestrze Związek zostaá odnotowany pod nr 513; patrz takĪe: J. MyĞliĔski, Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji, Warszawa 2004, s. 63.
53
AAN, PZWDiC, sygn. 1, k. 56.
54
UroczystoĞü odbyáa siĊ 20 maja 1930, a otwarcia nowej siedziby dokonaá Prezes Rady F. Mrozowski, patrz:
„Prasa” 1930, z. 1, s. 12.
55
AAN, PZWDiC, sygn. 2, k. 170–171.
56
Co okreĞlaáy § 8 i 20 Statutu, patrz: AAN, PZWDiC, sygn. 2, k. 172 i 177.
57
Zgodnie z § 19 Statutu za podstawĊ obliczenia skáadek rocznych czáonków rzeczywistych PZWDiC sáuĪyáa
liczba staáych pracowników redakcyjnych, administracyjnych oraz robotników zatrudnionych w przedsiĊbiorstwie i bĊdących czáonkami stowarzyszenia w styczniu danego roku. KaĪde z przedsiĊbiorstw zliczano do jednej
z 15 klas, ustalonych do okreĞlenia wysokoĞci skáadki:
Klasa
IloĞü
pracowników
Jednostki
obliczeniowe
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1–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50 50–60 60–70 70–80 80–100
100
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Czáonkowie nowo wstĊpujący opáacali wpisowe w wysokoĞci 20–300 zá, w zaleĪnoĞci od przyznanej klasy,
patrz przypis 62.
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na solidnych podstawach Þnansowych, choü
w pierwszych miesiącach dziaáalnoĞci napotykano na trudnoĞci59. Zdoáano je jednak przezwyciĊĪyü i przykáadowo z bilansu brutto Związku
w 1932 r. wynika, Īe obroty siĊgnĊáy prawie
284 tys. zá, bilans netto to 23, 3 tys. zá; zasadnicze pozycje wĞród wydatków to koszty biurowe
(55,5 tys. zá) i wydawnictwo „Prasa” (8,2 tys.
zá); kapitaá zapasowy wynosiá 8,4 tys. zá. Skáadki
czáonkowskie wydawnictw przyniosáy 40,2 tys. zá,
a danina papierowa – prawie 23 tys. zá60.
PrzyjĊto, Īe wáadze Związku bĊdą stanowiáy: ogólne zebranie czáonków oraz ogólny zjazd
przedstawicieli oddziaáów, Rada Związku i Zarząd Związku61. Zebrania ogólne miaáy byü zwoáywane raz do roku, a do ich kompetencji miaáo
naleĪeü podejmowanie decyzji w podstawowych prawach organizacji, wybór Rady Związku, Komisji Rewizyjnej oraz poáowy czáonków
Sądu Związkowego62. Rada Związku skáadaáa
siĊ z co najmniej 12 czáonków wybieranych na
trzy lata spoĞród najwiĊkszych przedsiĊbiorstw
prasowych. W skáadzie Rady zmiany miaáy nastĊpowaü w trybie rotacyjnym, a sama Rada,
zbierając siĊ co najmniej raz na trzy miesiące,
decydowaáa o zasadniczych sprawach Związku,
w tym o wyborze prezesa, wiceprezesów oraz
czáonków zarządu. Ponadto Rada dla realizacji
celów statutowych miaáa prawo tworzyü sekcje
i wydziaáy63.
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ZaáoĪono, Īe zarząd miaá skáadaü siĊ z prezesa, dwóch wiceprezesów oraz co najmniej
5 czáonków i 3 zastĊpców wybieranych na
okres 3 lat. Miaá reprezentowaü organizacjĊ,
kierowaü jej pracami, realizując postanowienia
ogólnego zebrania czáonków oraz Rady Związku. Ustalono, Īe posiedzenia zarządu winny
odbywaü siĊ nie rzadziej niĪ raz na miesiąc64.
W początkowym okresie tworzyli go wydawcy
„Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (Marian
Dąbrowski), „Kuriera Porannego” (Ludwik Feliks Fryze), „Rzeczpospolitej” (ks. Franciszek
Gąsiorowski), „Expressu Porannego” (Antoni
Lewandowski), „ABC” (Kazimierz Máynarski),
„Kuriera Warszawskiego” (Feliks Mrozowski),
„Gazety Warszawskiej” (Mieczysáaw Niklewicz) oraz „Kuriera Porannego” (Edward Pawáowski)65. DziaáalnoĞü w strukturach Związku
podjĊáo wielu wybitnych wydawców o duĪym
doĞwiadczeniu Īyciowym i ugruntowanej pozycji zawodowej. Decyzje podejmowali przede
wszystkim w interesie wáasnych Þrm, ale równieĪ z pobudek ideowych – wiĊkszoĞü z nich
związaáa siĊ z organizacją na lata.
Organem wykonawczym Związku byáo
Biuro, powoáywane przez RadĊ Związku. Na
jego czele staá dyrektor, który uczestniczyá
w posiedzeniach Zarządu na zasadzie czáonka
i w posiedzeniach Rady z gáosem doradczym66.
Komisja Rewizyjna skáadająca siĊ z 3 czáonków

Prezes Rady Związku F. Mrozowski przyszedá z pomocą Þnansową organizacji w okresie najpowaĪniejszych wydatków związanych z kapitalnym remontem i urządzeniem siedziby Związku, przekazując kwotĊ 3000 zá,
patrz: „Prasa” 1930, z. 1, s. 12.
60
AAN, PZWDiC, sygn. 74, patrz: Sprawozdanie Finansowe Polskiego Związku Wydawców Dzienników
i Czasopism za rok sprawozdawczy 1932.
61
Patrz: § 25 Statutu (AAN PZWDiC, sygn. 2, k. 178).
62
Patrz: § 27 Statutu (AAN PZWDiC, sygn. 2, k. 17).
63
Atrybucje Rady okreĞlaá § 37 Statutu (patrz: AAN, PZWDiC, sygn. 2, k. 183–184).
64
Jak wynika z § 40 Statutu (AAN, PZWDiC, sygn. 2, k. 185) do zadaĔ Zarządu naleĪaáo reprezentowanie Związku, bezpoĞrednie kierowanie jego sprawami, wykonywanie uchwaá ogólnych zebraĔ czáonków oraz
postanowieĔ Rady, usuwanie czáonków Związku, czuwanie nad dziaáalnoĞcią oddziaáów i sekcji, prowadzenie
rachunkowoĞci.
65
AAN, PZWDiC, sygn. 1, k. 58.
66
Patrz: § 45 statutu (AAN, PZWDiC, sygn. 2, k. 186).
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i 2 zastĊpców byáa wybierana na okres roku.
Natomiast Sąd Związku wybierany na 2 lata,
w skáadzie 4 czáonków i 4 zastĊpców, mógá obradowaü w minimalnym skáadzie 5 czáonków67.

Pierwszy okres aktywnoĞci
organizacyjnej
Czas Þnalizacji prac związanych z tworzeniem
ram organizacyjnych i prawnych podstaw dziaáalnoĞci Związku nastąpiá jesienią 1929 roku68.
Po miesiącach rządów Tymczasowego Zarządu
Gáównego69 w paĨdzierniku odbyáo siĊ Konstytucyjne Ogólne Zebranie PZWDiC. PodjĊáo ono
szereg uchwaá, dotyczących m.in. opracowania nowelizacji ustawy prasowej; rozpoczĊcia
z odpowiednimi wáadzami dialogu w sprawach
kolportaĪu oraz podatkowych; wydania „KsiĊgi
pamiątkowej” poĞwiĊconej 200-leciu prasy polskiej, a takĪe zaáoĪenia Instytutu Dziennikarskiego jako warsztatu badaĔ warunków pracy
dziennikarzy70. W kwestiach formalnych powoáano RadĊ Związku, którą utworzyli przedstawiciele duĪych przedsiĊbiorstw wydawniczych71. Dokonano wyboru statutowych wáadz,
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w tym staáych72 i niestaáych73 czáonków Rady
Związku, Sądu Związku74 i Komisji Rewizyjnej75. Kolejne Ogólne Zebranie odbyáo siĊ po
dwóch latach, w maju 1931 roku76.
Posiedzenia statutowych ciaá Rady Związku i zarządu zwoáywano, jak wynika z akt, zasadniczo zgodnie z zapisami statutu, podobnie
zebrania Prezydium Rady i zarządu77. Przykáadowo, we wrzeĞniu 1929 r. Prezydium Zarządu
Gáównego Związku zajmowaáo siĊ m.in. opracowaniem planu prac na jesieni, rozpatrzyáo
takĪe program redakcyjny wydawnictwa „Prasa”. Zarząd Gáówny skoncentrowaá siĊ m.in.
na wykonaniu budĪetu za okres od czerwca do
wrzeĞnia; upowaĪnieniu Prezydium do zawarcia porozumieĔ z Zarządem Towarzystwa KsiĊgarni Kolejowych „Ruch” w sprawie instrukcji
dla kiosków i sprzedawców peronowych oraz
z Polskim Towarzystwem Wydawców KsiąĪek
i Związkiem KsiĊgarzy Polskich w sprawie
utworzenia przez ksiĊgarnie prowincjonalne
dziaáów sprzedaĪy polskich pism periodycznych. Ponadto rozpatrywaá podania wydawnictw o przyjĊcie w poczet czáonków Związku

Patrz: § 48 i 49 Statutu (AAN, PZWDiC, sygn. 2, k. 187–188).
W tym kontekĞcie zwraca uwagĊ zdecydowana krytyka tych wszystkich, którzy co do powoáania PZWPiC
mieli wątpliwoĞci, patrz: np. materiaá F. GáowiĔskiego, O jednolitą organizacjĊ prasy, „Prasa” 1930, z. 1, s. 4.
69
AAN, PZWDiC, sygn. 1, k. 60.
70
AAN, PZWDiC, sygn. 4, k. 2–4. Zebranie odbyáo siĊ 20 i 21 paĨdziernika 1927 r.
71
M.in. „Bluszcz”, „Express Poranny”, „Kurier Czerwony”, „Gazeta Warszawska”, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, Kurier Poranny”, „Kurier PoznaĔski”, „Kurier Warszawski”, „Nasz Przegląd”, „Polska Agencja Reklamy” oraz „Polonia”, patrz: AAN, PZWDiC, sygn. 4, k. 1.
72
W tej grupie znaleĨli siĊ m.in.: M. Dąbrowski, L.F. Fryze, F. Krajna, A. Lewandowski, F. Mrozowski,
M. Niklewicz, E. Pawáowski, Z. Pieracki, D. Rozencwajg i Z. Wieniawa-Chmielewski, patrz: uchwaáa nr 4 AAN,
PZWDiC, sygn. 4, k. 1.
73
W tej grupie znaleĨli siĊ m.in. S. Bok („Sáowo Pomorskie”), A. Budrys Budrewicz („Kurier WileĔski”),
E. Grocholska („Kobieta Wspóáczesna”), A. Gutowski („Czas”), W. Gebethner („Tygodnik Ilustrowany”), S. JeleĔski („TĊcza”), S. Krzywoszewski („ĝwiat”), Cz. Mikulski („Przegląd Techniczny”), S. Pawlikowski („Pielgrzym i Goniec Pomorski”), J. Wáodarski („Páomyk i Páomyczek”), K. ZiĊtowski („Dziennik Kujawski”) oraz
A. Zdanowski („Robotniczy Przegląd Gospodarczy”), patrz: uchwaáa nr 5 AAN, PZWDiC, sygn. 4, k. 1–2.
74
W skáadzie Sądu znaleĨli siĊ m.in.: W. Buchnera („Mucha”), O. Bujwida („Polski Esperantysta”) oraz J. Lutosáawski („Gazeta Rolnicza”), patrz: uchwaáa nr 6 AAN, PZWDiC, sygn. 4, k. 2.
75
Wybrano czáonków Komisji Rewizyjnej: K. CzerwiĔskiego („Czasopismo KsiĊgowych”), A. Umgeltera
(„DzieĔ Polski”), Ch. PruszaĔskiego („Der Moment”) oraz zastĊpców czáonków: R. Hofmokl–Ostrowską („Forum”) i A. Szylera („Kupiec Tytoniowy”), patrz: uchwaáa nr 7 AAN, PZWDiC, sygn. 4, k. 2.
76
AAN, PZWDiC, sygn. 8–21. Od 1932 r. do 1939 r. Ogólne Zebrania odbywaáy siĊ corocznie.
77
AAN, PZWDiC, sygn. 22–49.
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oraz podjąá decyzjĊ o zaszeregowaniu wydawnictwa „ABC” do klasy 15., uprawniającej do
staáego czáonkostwa przedstawiciela tego wydawnictwa w Radzie Związku78.
Wáadze Związku doáoĪyáy staraĔ, aby do
wiĊkszoĞci wydawnictw Rzeczypospolitej
dotaráy uchwaáy Ogólnego Konstytuującego
Zebrania oraz okólnik o wyáonieniu siĊ jego
wáadz. W konsekwencji liczba wydawnictw
– czáonków Związku – ulegaáa zwiĊkszeniu.
Początkowo byáo to 45 wydawców, w 1930 r.
w strukturze organizacji znaleĨli siĊ wydawcy
wszystkich dzienników i prawie wszystkich
czasopism, których nakáad przekraczaá 10 000
egzemplarzy (z wyjątkiem paru pism ludowych)79. Dwa lata póĨniej, w 1932 r., opáaty na
rzecz zrzeszenia uiszczaáo 111 wydawców80. JuĪ
w 1929 r. w odpowiedzi na pytanie magistratu
m.st. Warszawy, jaki procent ogólnej produkcji
krajowej reprezentuje zrzeszenie, stwierdzono,
Īe biorąc pod uwagĊ iloĞü papieru zuĪywaną przez wydawnictwa w Polsce, czáonkowie
PZWDiC reprezentują 75–80 proc. produkcji81.

Marek Jabáonowski
Zgodnie z postanowieniami statutu Związek
mógá tworzyü oddziaáy okrĊgowe82. Miaáy one
posiadaü „samodzielnoĞü wewnĊtrzną w sprawach ich dotyczących” i zamierzano powoáywaü je równolegle ze strukturami centralnymi.
Niestety, Związek w tym zakresie, podobnie jak
wiele innych organizacji83, nie odniósá spektakularnych sukcesów. Docelowo zakáadano
utworzenie 10 okrĊgów, ich obszar aktywnoĞci
na zachodzie i w centrum miaá siĊ pokrywaü
z obszarami województw. W pasie województw
wschodnich planowano skupiaü po trzy województwa84. Siedziby wáadz okrĊgowych zamierzano umiejscawiaü w miastach wojewódzkich,
w związku z tym przygotowano odpowiednie
instrukcje i regulaminy. Jedynie wydawnictwa
województw zachodnich podjĊáy w terenie
powaĪną akcjĊ organizacyjną, której inicjatorem byá Edward Pawáowski, naczelny dyrektor
wydawnictw „Kurier PoznaĔski” i „OrĊdownik Wielkopolski”85. TrudnoĞci organizacyjne
i kadrowe oddziaáów terenowych byáy, jak siĊ
wydaje, konsekwencją gáĊbokich róĪnic spo-

Patrz: ĩycie organizacyjne. Z dziaáalnoĞci Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism, „Prasa”
1930, z. 2, s. 14.
79
Patrz notatka: Wydawnictwa zrzeszone w Związku, „Prasa” 1930, z. 1, s. 12 oraz K. Badziak, Zabiegi Polskiego…, dz. cyt., s. 49.
80
AAN, PZWDiC, sygn. 74, patrz: zaáącznik nr 2 do bilansu na 31.12.1932 r. W grupie wpáacających ponad
1500 zá skáadki czáonkowskiej do kasy Związku znaleĨli siĊ m.in. wydawcy „ABC”, „Bluszcza”, „Gazety Polskiej”, Gazety Warszawskiej”, „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, „Kuriera Porannego”, „Kuriera PoznaĔskiego”, „Kuriera Warszawskiego”, „Der Moment”, „Prasy Polskiej S.A.” czy „TĊczy”. W 1939 r. liczba czáonków PZWDiC wynosiáa 164; w latach 1931–1939 w Ğwietle materiaáów organizacji (AAN, PZWDiC, sygn. 4–5)
ksztaátowaáa siĊ nastĊpująco: 1931 – 80; 1932 – 111; 1933 – 106; 1934 – 116; 1935 – 121; 1936 – 131; 1937 – 140;
1938 – 147; 1939 – 164.
81
AAN, PZWDiC, sygn. 1, k. 57.
82
Patrz: § 22–24 Statutu, AAN, PZWDiC, sygn. 2, k. 177–178.
83
Przykáadowo: FPZOO i związki ją tworzące miaáy bardzo podobne problemy, patrz: M. Jabáonowski, Sen…,
dz. cyt., s. 111–114.
84
Patrz: AAN, PZWDiC, sygn. 1, k. 56. Jak wynika z odpowiedzi z dnia 26.08.1929 (kwestionariusz Wydziaáu
Przemysáowego Magistratu m.st. Warszawy) stan Oddziaáów przedstawiono nastĊpująco: Pomorski w Toruniu
(„Sáowo Pomorskie”); PoznaĔski („Kurier PoznaĔski”); ĝląski w Katowicach („Polska Zachodnia”); Krakowski („IKC”); Lwowsko-Stanisáawowsko-Tarnopolski we Lwowie („Nowy Wiek”); Warszawski; àódzki („Kurier
àódzki”); Kielecki w CzĊstochowie („Goniec CzĊstochowski”); WoáyĔsko-Lubelsko-Poleski w Lublinie („Express
Lubelski”); WileĔsko-Biaáostocko-Nowogródzki („Express WileĔski”). Z cytowanego dokumentu wynika (k. 62),
Īe zarządy Oddziaáów: ToruĔ, àódĨ i CzĊstochowa znajdowaáy siĊ na etapie konstytuowania.
85
Patrz notatka: Wspóápraca prowincjonalnych czáonków Związku, „Prasa” 1930 z. 1, s. 12–13.
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áeczno-kulturowych poszczególnych dzielnic.
UniÞkacja w tym zakresie przebiegaáa w Drugiej Rzeczypospolitej powoli86. Na początku lat
trzydziestych wiele z okrĊgów znajdowaáo siĊ
jeszcze w stadium organizacji. SpuĞcizna aktowa sugeruje, Īe duĪa czĊĞü z nich nie przejawiaáa wiĊkszej aktywnoĞci87.
Struktura Związku ewoluowaáa. W pierwszym okresie jego dziaáalnoĞci powoáano sekcje: KolportaĪową, Ogáoszeniową, Redakcyjną, Prasy Periodycznej, Prasy Prowincjonalnej
i Propagandy Czytelnictwa. W maju 1930 r.
nastąpiáa reorganizacja, po której funkcjonowaáy 4 sekcje: Prasy Codziennej i Prasy Periodycznej (obie posiadaáy komisjĊ: Redakcyjną,
KolportaĪową i Ogáoszeniową), Prasy Prowincjonalnej i Propagandy Czytelnictwa. W kolejnych latach nie ustawano w dziaáaniach mających na celu jej doskonalenie. Przykáadowo,
Rada Związku w paĨdzierniku 1931 r. powoáaáa 3 komitety: Prasy Codziennej i Stoáecznej,
Prasy Codziennej Prowincjonalnej, Prasy Periodycznej. Zmiany nastĊpowaáy takĪe w kolejnych latach88.
Wspomniane Sekcje, Komitety i Komisje
byáy kolegialnymi organami Związku zajmującymi siĊ problemami z zakresu okreĞlonego
przez ich nazwy. Niektóre w zespole akt zgromadzonych w Archiwum Akt Nowych nie pozostawiáy po sobie nawet Ğladu aktywnoĞci. Wydaje
siĊ, Īe miaáy raczej charakter opiniodawczy i doradczy. Faktyczne zaáatwianie spraw skupiaáo siĊ
w Biurze Związku i w powaĪnym stopniu byáo
związane z aktywnoĞcią dyrektora Kauzika.
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Podstawową pozostawaáa dziaáalnoĞü statutowa organizacji. WĞród zagadnieĔ, którymi
w drugiej poáowie 1929 r. zająá siĊ Tymczasowy Zarząd Gáówny, znalazáa siĊ kwestia unormowaĔ legislacyjnych89. Chodziáo o zajĊcie
stanowiska wobec wniosku posáów dziennikarzy, którzy w maju 1928 r. záoĪyli do laski
marszaákowskiej projekt ustawy o unormowaniu stosunków prawnych zawodu dziennikarskiego. Tymczasowy Zarząd wystąpiá z krytyką
projektu poselskiego w formie pisma do przewodniczącego sejmowej podkomisji. Domagaá
siĊ w nim wysáuchania przedstawicieli Zarządu
i udzielenia zgody na ich uczestnictwo w obradach. Decyzją Marszaáka Sejmu w lutym
1929 r. reprezentanci Związku zostali dopuszczeni do udziaáu w pracach parlamentarnych
w charakterze rzeczoznawców 90. Efektem byáo
m.in. przygotowanie przez nich i przesáanie na
rĊce Marszaáka projektu ustawy „O urządzeniu
zawodu dziennikarskiego”91.
Rynek prasy po 1929 r. wobec kryzysowych zjawisk w gospodarce silnie odczuwaá
rozliczne ßuktuacje, których konsekwencją
byáy powaĪne straty ponoszone przez wydawców. W ich opinii pogáĊbiaáa je polityka
wáadz, które czĊstokroü – z powodu uchybieĔ
przepisom sanitarno-budowlanym, administracyjnym czy z tytuáu czynnoĞci egzekucyjnych przy Ğciąganiu zalegáych podatków
– zamykaáy drukarnie. W listopadzie 1930 r.
odbyáy siĊ w tej sprawie posiedzenia komisji
PZWDiC oraz Związku Syndykatów Dziennikarzy – chodziáo o przygotowanie wspólne-

Patrz szerzej: m.in. J. ĩarnowski, Ojczyzną byá jĊzyk i mowa…, dz. cyt., Warszawa 1978, s. 200.
AAN, PZWDiC, sygn. 3 i 5.
88
AAN, PZWDiC, sygn. 5.
89
Szerzej patrz: R. Habielski, WolnoĞü czy odpowiedzialnoĞü…, dz. cyt. s. 158–163.
90
Projekt dziennikarzy zostaá záoĪony 22 maja 1928 r. W tej sprawie Związek reprezentowali F.L. Fryze oraz
M. Niklewicz, a posiedzenie odbyáo siĊ 20 lutego 1929 r.
91
Projekt opatrzono datą 15.03.1929 r. Wychodziá on z zaáoĪenia, Īe zawód dziennikarski, z uwagi na charakterystykĊ pracy polegającą na indywidualnej twórczoĞci piszącego zbliĪony jest do zawodów wolnych, takich jak
lekarze czy adwokaci – wysuwaá wiĊc koncepcjĊ utworzenia Izb Prasowych obejmujących w jednej organizacji
wydawców i dziennikarzy, patrz szerzej: O Izby Prasowe w Polsce, „Prasa” 1930, z. 1, s. 13.
86
87
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go wystąpienia92. Zredagowano memoriaá do
kierowników resortów przemysáu i handlu,
pracy i opieki spoáecznej, skarbu oraz spraw
wewnĊtrznych. Wskazywaá on na niebezpieczeĔstwa dla przemysáu wydawniczego
i graÞcznego wynikające z polityki wáadz,
a zwáaszcza bezwzglĊdnego przeprowadzania
akcji egzekucyjnej przy Ğciąganiu podatków.
Ponadto akcentowano ryzyko wzrostu bezrobocia wĞród dziennikarzy i pracowników administracyjnych branĪy. Dokument zawieraá
proĞbĊ o wydanie odpowiednich korygujących zarządzeĔ, a takĪe szereg konkretnych
postulatów, m.in. w sprawach záagodzenia
akcji organów egzekucyjnych, a takĪe powoáywania do komisji rządowych przedstawicieli zainteresowanych organizacji. Memoriaá
dorĊczono ministrom, a w odpisie – Komisarzowi Rządu m.st. Warszawy93.
Do pierwszych prac ekspertów Związku naleĪaá udziaá w zespole powoáanym przez ministra przemysáu i handlu przygotowującym nową
taryfą celną94. UwagĊ struktur Związku przyku-
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waáy problemy dziaáalnoĞci ogáoszeniowej i reklamy – w tej sprawie rozpisano ankietĊ wĞród
kilkuset wydawców, a wnioski przedstawiono
wáadzom95. W kolejnych miesiącach agendy
PZWDiC koncentrowaáy siĊ m.in. na zagadnieniach dotyczących: ustawodawstwa prasowego
i jego stosowania (m.in. ustawa dziennikarska i ukáad zbiorowy dla dziennikarzy); spraw
podatkowych i celnych; cen papieru i páac
drukarzy; kolportaĪu (m.in. przedsiĊbiorstw
i opáat kolportaĪowych, zwáaszcza pocztowych); agencji informacyjnych; propagandy
czytelnictwa; reklamy i agencji reklamowych;
dziaáalnoĞci ogáoszeniowej; stosunków miĊdzy
wydawnictwami prasowymi, a takĪe miĊdzy
wydawnictwami, dziennikarzami i ich organizacjami; polemik prasowych itp. Związek braá
udziaá w pracach wspólnych komisji wydawców i dziennikarzy96. Z uwagi na przedáuĪający
siĊ kryzys gospodarczy97 podjĊto m.in. próbĊ
wypracowania koncepcji walki z jego skutkami. Sprowadzaáy siĊ one do dwóch zasadniczych tez: dokonania istotnego zmniejszenia

W posiedzeniach komisji 5 i 7 listopada wziĊli udziaá z ramienia Związku Wydawców: Stefan Krzywoszewski, Mieczysáaw Niklewicz, Jerzy Szapiro i Stanisáaw Kauzik; z ramienia Związku Syndykatów Dziennikarzy:
Wáadysáaw Bazylewski, Witold GieáĪyĔski, Stefan Grostern, Bohdan Jarochowski oraz Bernard Zynger, patrz
notatka: W obronie prasy i drukarĔ, „Prasa” 1930, z. 3, s. 9.
93
Wspomniany memoriaá zostaá zatwierdzony i podpisany 12 listopada 1930 r., patrz: W obronie…, dz. cyt.
94
AAN, PZWDiC, sygn. 1, k. 63.
95
Na ten temat szeroko: W. Wáadyka, Krew…, dz. cyt., s. 134–140; E. RudziĔski: Sprawy ogáoszeniowe
w dziaáalnoĞci…, dz. cyt., oraz Informacyjne agencje…, dz. cyt. Interesujący materiaá na temat funkcjonowania
wydawnictw prasowych w latach kryzysu opracowaáa i opublikowaáa D. NaáĊcz, Wydawcy w latach kryzysu.
Memoriaá Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism do Ministra Spraw WewnĊtrznych z 22 grudnia
1932 r. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, R. XXVII, nr 1, s. 65–78.
96
W AAN w zespole PZWDiC patrz m.in.: akta odnoszące siĊ do róĪnych istotnych problemów prasy i dziedzin pokrewnych, w tym ekonomicznych, politycznych i historycznych (sygn. 220–243); materiaáy proweniencji
prawnej dotyczącej prasy, m.in. ustawy prasowej, orzecznictwa prasowego, konÞskat itp. (sygn. 244–255); archiwalia dotyczące propagandy czytelnictwa i prasy, reklamy prasowej, spraw i umów ogáoszeniowych, agencji reklamowych i Polskiego Radia (sygn. 262–282); akta dotyczące kolportaĪu m.in. spóáek kolportaĪowych
i wykorzystania poczty do kolportaĪu czasopism (sygn. 314–315); materiaáy związane z papierem gazetowym,
jego produkcją i cenami, a takĪe umów w tym zakresie zawieranych z producentami (sygn. 316–328); materiaáy
poĞwiĊcone warunkom pracy i páacy drukarzy, kwestiom umów zbiorowych i konßiktom drukarzy z wydawcami (sygn. 329–341); dokumenty dotyczące udziaáu Związku w akcjach propagandowych i spoáecznych (sygn.
445–465), a takĪe dotyczące druku, kolportaĪu i sprzedaĪy róĪnych wydawnictw (sygn. 466–469).
97
W kwestiach walki ze zjawiskami kryzysowymi czĊsto na áamach „Prasy” zabieraá gáos S. Kauzik, patrz
m.in.: Przyczyny ciĊĪkiej sytuacji wydawnictw, „Prasa” 1931, nr 4–5, Przegląd sytuacji przemysáu wydawniczego,
„Prasa” 1932, nr 4–5.
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kosztów produkcji (m.in. obniĪka cen papieru,
farb, kosztów administracyjnych) oraz przejĊcia
przez PZWDiC roli oĞrodka jednoczącego i koordynującego wysiáki Ğwiata wydawniczego98.
Wiele trudu wkáadano w utrzymywanie kontaktów z prasą zagraniczną, brano udziaá w konferencjach i zjazdach miĊdzynarodowych. Związek dokáadaá takĪe staraĔ, by byü aktywnym
czáonkiem MiĊdzynarodowej Federacji Związków Wydawców Czasopism (FIADEJ)99.
Organem Polskiego Związku Wydawców
Dzienników i Czasopism zostaá nowo powoáany dwumiesiĊcznik „Prasa”, który nosiá podtytuá „Czasopismo poĞwiĊcone sprawom wydawniczym i prasowym”100. FunkcjĊ redaktora
peániá dyrektor biura Związku. Pierwszy numer
(zeszyt) ukazaá siĊ w lipcu 1930 r. W opinii redakcji, wyraĪonej przez Stefana Krzywoszewskiego, pismo miaáo „sáuĪyü nie tylko bieĪącym celom Związku, ale podnosiü jakoĞü prasy
polskiej, byü spoiwem Ğrodowiska, wskazywaü
drogi jego rozwoju i informowaü o mediach, tak
w kraju, jak i za granicą”101. Na zawartoĞü numerów skáadaáy siĊ przede wszystkim artykuáy,
m.in. w dziaáach: Īycie organizacyjne, rynek
krajowy, kronika krajowa i zagraniczna, prze-
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gląd ustaw i rozporządzeĔ, przegląd piĞmiennictwa. Na jego áamach w latach 1930–1931
ukazaáo siĊ okoáo piĊüdziesiĊciu tekstów, w tym
wiele istotnych dla Ğrodowiska102. Periodyk,
w opinii Eugeniusza RudziĔskiego, spotkaá siĊ
z przychylnym przyjĊciem takĪe na terenie miĊdzynarodowym103.
Okazją dla zaprezentowania PZWDiC staáa siĊ Powszechna Wystawa Krajowa (PWK)
w Poznaniu, bĊdąca symbolicznym zbilansowaniem spoáecznych i gospodarczych dokonaĔ Polski pierwszej dekady niepodlegáoĞci.
Jej istota sprowadzaáa siĊ do zaprezentowania
caáoksztaátu wysiáków wáadz i spoáeczeĔstwa
nad odbudową paĔstwa w wielu obszarach (politycznym, spoáecznym, kulturalnym)104. Dorobek PWK to istotne sygnaáy mówiące o rozlicznych moĪliwoĞciach Drugiej Rzeczypospolitej,
takĪe eksportowych. To silny impuls jednoczący dzielnice kraju, a w wymiarze politycznym
to przede wszystkim sukces wizerunkowy.
Prace nad projektem ruszyáy od schyáku 1926
roku. W celu mobilizacji Ğrodowisk, które mogáyby braü udziaá w przedsiĊwziĊciu, powoáano
odpowiednie ciaáa statutowe105. Inicjatywa, po
pewnych wahaniach przede wszystkim natury

Szerzej: K. Badziak, Zabiegi Polskiego…, dz. cyt., s. 53–54. Autor poĞwiĊciá swój materiaá wysiákom
Związku w kwestii obniĪenia cen papieru dla branĪy.
99
AAN PZWDiC, sygn. 349–410, patrz: akta związane ze stosunkami Związku z prasą zagraniczną, gáównie
europejską oraz udziaáem organizacji w miĊdzynarodowych federacjach wydawców; E. RudziĔski, Zagraniczna
dziaáalnoĞü Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w latach 1929–1939, „Rocznik Historii CzasopiĞmiennictwa Polskiego”, R. 13, nr 3.
100
ZawartoĞü tytuáu jest dostĊpna na stronie http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=27776&from=publication [dostĊp: 3.07.2018].
101
Patrz: S. Krzywoszewski, Na progu naszej pracy, „Prasa” 1930, z. 1, s. 1.
102
Patrz m.in.: W. TrzebiĔski, Nauka o dziennikarstwie, „Prasa” 1930, z. 1; Z. Pieracki, Prasa i poczta, „Prasa” 1930, z. 2; S.Kauzik, Kryzys w przemyĞle wydawniczym, „Prasa” 1931, nr 1; tegoĪ Przyczyny ciĊĪkiej sytuacji
Þnansowej wydawnictw, „Prasa” 1931, nr 4–5 i 6–7; W. Natanson, Zakres odpowiedzialnoĞci redaktora odpowiedzialnego czasopisma, „Prasa” 1931, nr 2; F. GáowiĔski, Reklama prasowa w dobie kryzysu, „Prasa” 1931, nr 12.
103
E. RudziĔski, Zagraniczna…, dz. cyt., s. 348.
104
Ekspozycja skáadaáa siĊ z wystaw: Rządu, Samorządów, Rolnictwa, Przemysáu, Handlu i Rzemiosáa, Sztuki, Wychowania Fizycznego, Sportu i Turystyki oraz Emigracji, patrz: Z. Landau, Powszechna Wystawa Krajowa
[w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 r., t. 2, Warszawa 1981, s. 124.
105
Byá to tzw. Komitet Wielki, z którego skáadu wyáoniono RadĊ Gáówną (prezes Cyryl Ratajski, 1875–
1942, prawnik, polityk, dziaáacz gospodarczy, m.in. czáonek NRL, prezydent Poznania, b. minister spraw wewnĊtrznych). Organy wykonawcze stanowiá zarząd i podlegáa mu dyrekcja (prezes zarządu i naczelny dyrektor
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politycznej, spotkaáa siĊ z poparciem najwyĪszych wáadz kraju106.
WĞród wystawców nie zabrakáo dziaáającej
od niewielu miesiĊcy organizacji Ğrodowiska
polskich wydawców. Zaproszenie, jak moĪna
sądziü, byáo pochodną nieformalnych powiązaĔ
i sympatii politycznych organizatorów PWK
i PZWDiC. Pierwsze spotkanie obu stron odbyáo siĊ we wrzeĞniu 1928 r., wtedy teĪ powoáano
komisjĊ odpowiadającą za przygotowania do
tej ekspozycji107. ZaáoĪone prace organizacyjne
i budowlane posuwaáy siĊ z niezwykáą szybkoĞcią. W listopadzie zapadáa decyzja o budowie
w centralnej czĊĞci terenu wystawowego, na
placu przylegającym do Parku Wilsona, specjalnego i efektownego Pawilonu Prasy108. Zostaá
on sÞnansowany wspólnym wysiákiem wáadz
rządowych, PWK i PZWDiC. W drodze kon-
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kursu wyáoniono projekt aranĪacji wnĊtrz109.
CzĊĞü ekspozycji stanowiáa retrospektywa
prasy polskiej na przestrzeni czterech stuleci,
dopeániaáy ją m.in. ksiąĪki, dokumenty i materiaáy dotyczące cenzury rosyjskiej, austriackiej
i pruskiej, organizacji dziennikarskich i instytucji prasowych. Tą czĊĞü wystawy przygotowaá we wspóápracy z dyrekcjami najwiĊkszych
bibliotek kraju110 profesor WyĪszej Szkoáy
Dziennikarskiej Stanisáaw Jarkowski111. Drugą
czĊĞü ekspozycji stanowiáa wystawa bieĪąca.
Na podstawie poczynionego rozeznania powoáano zarząd grupy wystawców prasy112, który
zatwierdziá plan przygotowany przez dyrektora
Kauzika oraz budĪet113. Na koordynatora tego
segmentu powoáano poznaĔskiego wydawcĊ
i jednego z twórców Związku Edwarda Pawáowskiego. W wystawie wziĊáy udziaá 184 wy-

Stanisáaw Wachowiak, 1890–1972, prawnik i ekonomista, polityk, dziaáacz gospodarczy, m.in. poseá na Sejm (NPR),
b. wiceminister w resorcie Dzielnicy Pruskiej, b. wojewoda pomorski, patrz tegoĪ: Czasy które przeĪyáem, Warszawa 1991, s. 112–140.
106
W 1927 r. honorową prezesurĊ przyjąá prezydent I. MoĞcicki, a po kilku miesiącach prezesem komitetu
honorowego wystawy zostaá marszaáek J. Piásudski.
107
Spotkanie miaáo miejsce 28 wrzeĞnia 1928. S. Kauzik, Wystawa prasy [w:] Powszechna Wystawa Krajowa
w Poznaniu w roku 1929. Dzieáo zbiorowe, t. 4, red. St. Wachowiak, PoznaĔ 1930, s. 303) poza nazwiskami wydawców-zaáoĪycieli PZWDiC wymienia jeszcze w skáadzie komisji Wacáawa Szperbera.
108
Pawilon Prasy miaá 69 metrów dáugoĞci, 15,5 szerokoĞci i 9,2 wysokoĞci, jego zwieĔczenie stanowiáa
25-metrowa wieĪa, budynek zaprojektowaá inĪ. Roger Sáawski.
109
Za najlepszy zostaá uznany projekt artysty malarza Edmunda Johna.
110
Byáy to m.in.: Narodowa, Centralna Wojskowa, Rapperswilska, Ordynacji hr. KrasiĔskich z Warszawy, JagielloĔska, Towarzystwa Przyjacióá Nauk w Poznaniu, KsiąĪnica im. Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Stefana
Batorego oraz im. Wróblewskich w Wilnie, szerzej S. Kauzik, Wystawa…, dz. cyt., s. 306–310.
111
Stanisáaw TeoÞl Jarkowski (1882–1947), dziennikarz, ochotnik w WP w 1920 r.; w 1919 urzĊdnik w Wydziale Prasowym MSW; 1919–1924 szef Biura Prasowego Związku Ziemian; wicedyrektor i profesor WyĪszej
Szkoáy Dziennikarskiej w Warszawie; czáonek korespondent Instytutu Prasoznawczego w Berlinie, szerzej patrz:
Czy wiesz kto to jest?, red. S. àoza, Warszawa 1938, s. 290–291.
112
Skáad grupy obejmowaá S. Boka, „Sáowo Pomorskie”; Cz. WieniawĊ-Chmielewskiego, ”Polonia”; M. Dąbrowskiego, „IKC”; L.F. Fryzego, „”Kurier Poranny”, „Przegląd Wieczorny”; ks. F. Gąsiorowskiego, „Rzeczpospolita”; Fr. GáowiĔskiego, „Express Lubelski”; Gromskiego, „Wiek Nowy”; A. Lewandowskiego, „Express Poranny”, „Kurier Czerwony”; K. Máynarskiego, „ABC”; F. Mrozowskiego, „Kurier Warszawski”; M. Niklewicza,
„Gazeta Warszawska”; E. Pawáowskiego, ”Kurier PoznaĔski”, „OrĊdownik Wielkopolski”; J. Stypuákowskiego,
„Kurier àódzki”; F.D. Wilkoszewskiego, „Goniec CzĊstochowski”; A. ZwierzyĔskiego, „ „Dziennik WileĔski”
oraz St. Kauzika, dyr. Związku Wydawców.
113
Zawieraá on nastĊpujące wytyczne: utrzymanie jednolitej struktury wnĊtrza Pawilonu Prasy jako artystycznej caáoĞci; poáoĪenie nacisku na dziaá historyczny prasy oraz wspóáczesną wystawĊ czasopiĞmiennictwa; wprowadzenie áadu terytorialnego przy eksponowaniu prasy polityczno-informacyjnej, wyodrĊbnienie w poszczególnych dziaáach prasy periodycznej (artystycznej, gospodarczej); wprowadzenie jednolitych wytycznych dla ekspozycji poszczególnych wydawnictw; zatwierdzanie projektów poszczególnych stoisk przez projektanta aranĪacji
wnĊtrza Pawilonu, patrz: S. Kauzik, Wystawa…, dz. cyt., s. 311.
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dawnictwa, m.in. 44 dzienniki oraz Polska
Agencja TelegraÞczna. Celem organizatorów
byáo przedstawienie obrazu i rozwoju aktywnoĞci Ğrodowiska we wszystkich zakresach. Lwią
czĊĞü ekspozycji zajĊáy wydawnictwa zaáoĪycieli PZWDiC, które stanowiáy odrĊbne caáoĞci, odpowiednio zharmonizowane ze strukturą
i dekoracją wnĊtrz Pawilonu114.
Powszechna Wystawa Krajowa daáa moĪliwoĞci zaprezentowania PZWDiC na forum
ogólnopolskim, co z punktu widzenia wizerunkowego byáo nie do przecenienia, ponadto zademonstrowano moĪliwoĞci Þnansowe
i sprawnoĞü organizacyjną Ğrodowiska115. Po-
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woáanie PZWDiC i pierwsze miesiące jego
aktywnoĞci speániáo oczekiwania Ğrodowiska
wydawców, które otrzymaáo narzĊdzie do realizacji swoich interesów. JuĪ po roku Związek byá najwiĊkszą i najwaĪniejszą organizacją branĪy wydawniczej w kraju. Z uwagi na
proÞl i polityczne sympatie liderów nie staá
siĊ jednym z elementów zaplecza politycznego obozu wáadzy. Biorąc pod uwagĊ jego
potencjaá i aktywnoĞü, mógá speániaü funkcjĊ
istotnego podmiotu wystĊpującego w imieniu
Ğrodowiska, znajdując swoje miejsce w Īyciu
spoáeczno-gospodarczym Drugiej Rzeczypospolitej116.

114

TenĪe, Wystawa…, dz. cyt., s. 313–314.
PWK, uroczyĞcie otwarta 15 maja, trwaáa do 30 wrzeĞnia 1929 r. – cieszyáa siĊ znacznym powodzeniem,
takĪe wĞród goĞci zagranicznych i okazaáa siĊ wielkim sukcesem. àącznie odwiedziáo ją okoáo 4,5 mln osób,
patrz szerzej: M. Jabáonowski, Z dziejów…, dz. cyt., s. 101–103. Dorobek PWK przedstawiono w opracowaniu
Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929, red. S. Wachowiak, t. 1–4, PoznaĔ 1930; patrz takĪe:
Z. Landau, Powszechna Wystawa Krajowa…, dz. cyt., s. 124; J. KaliĔski, Powszechna Wystawa Krajowa [w:]
Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 335.
116
Kres aktywnoĞci organizacji nastąpiá wraz z upadkiem Drugiej Rzeczpospolitej. Wobec sytuacji wytworzonej przez okupantów, a zwáaszcza zawieszenia wydawnictw naleĪących do Związku, utraciá on cel statutowej
dziaáalnoĞci i Ĩródáa dochodów. Prezydium Rady i Zarządu postanowiáo 28 listopada 1939 r. przygotowaü wniosek
na ogólne zebranie czáonków w sprawie likwidacji organizacji. Konsekwencją byáo zawieszenie dziaáalnoĞci,
rozwiązanie umów z pracownikami oraz decyzja o zbyciu nieruchomoĞci. Jak wynika z zachowanych akt, do
zwoáania ogólnego zebrania czáonków juĪ nie doszáo, szerzej patrz: AAN, PZWDiC, sygn. 7.
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