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Prasa łódzka tkwi swymi korzeniami w drugiej połowie XIX w. (pierwsze pismo 1863 r.). Od 
swych początków do wyzwolenia Łodzi w 1945 r. ma swą bibliografię i fragmentaryczne 
opracowania. Natomiast prasa PRL dotąd nie jest dostatecznie znana. Wydaje się więc celowe 
omówienie tego właśnie okresu. -

Po opuszczeniu Łodzi przez wojska hitlerowskie (19 I 1945), już 24 I 1945 r. w drukarni po 
„Litzmannstädter Zeitung” powstała pierwsza polska gazeta „Wolna Łódź”. M.in. przygotowali 
pismo przybyły z Lublina Aleksander Litwin i łódzki dziennikarz Henryk Rudnicki. Wydano sześć 
numerów gazety. Najwcześniej, bo już w lutym (1 II — 10 II 1945) ukazało się dziesięć numerów 
„czytelnikowskiego” „Dziennika Łódzkiego” pod redakcją lekarza i dziennikarza Anatola Mikułki 
(po przerwie „Dziennik Łódzki” został wznowiony 6 VII 1945). Trzecią z kolei łódzką gazetą był 
„Głos Robotniczy”, pismo PPR (20 VI 1945) pod redakcją Edwarda Uzdańskiego. Pod koniec 
roku pojawiło się pismo PPS „Kurier Popularny” (27 X 1945 — ΧΠ 1948), a łódzka 
popołudniówka „Express Ilustrowany” zaczęła wychodzić od 17 I 1946 pod redakcją Konstantego 
IBogusławskiego. Dopiero 10 IV 1948 (do 15 XI 1949) wydano „Łódzki Dziennik Ludowy” (S. L.) 
jako mutację „Dziennika Ludowego” (administracja Andrzeja Struga 12).

Obok wymienionej prasy, jakby „przemarszem” z Lublina do Warszawy ukazywały się 
w Łodzi centralne pisma codzienne: „Głos Ludu” PPR (w Łodzi od 14 III 1945 do VÏ 1945); 
„Rzeczpospolita”, red. Jerzy Borejsza, (w Łodzi od 5 II — 7 VII 1945); „Polska Zbrojna”, dziennik 
WP (w Łodzi od 22 II 1945 -  2 IX 1946).

W tym pierwszym, powojennym, przecież trudnym okresie stosunkowo znaczna jest liczba 
oraz różnorodność wydawanych czasopism. W latach 1945 — 1946 notujemy ok. 50 tytułów 
czasopism. Już w 1947 r. Łódź w skali ogólnokrajowej plasuje się na miejscu trzecim po War
szawie i Krakowie — ok. 64 tytułów, w 1948 r. wydaje ok. 69 tytułów czasopism. Niezbyt wiel
kie możliwości poligraficzne Łodzi — Drukarnia „Czytelnika” nr 4 (ul. Żwirki 2), Drukarnia 
„Książka” (Piotrkowska 86), Zakłady Graficzne nr 1 (Żeromskiego 86), J. K. Baranowski 
(Piotrkowska 111) — nie mogły sprostać zadaniu. Współpracowano więc z wieloma drukar
niami w kraju (Bydgoszcz, Częstochowa, Kraków — głównie dla dzieci, Łowicz, Ozorków, 
Pabianice, Piotrków, Wrocław, Zduńska Wola). W tym początkowym okresie z instytucji wy
dawniczych zasłużyły się szczególnie: „Czytelnik”, ŁTN, Tow. Literackie im. A. Mickiewicza, 
Oddz. w Łodzi.

Obok kilku dzienników urzędowych obserwujemy szeroki tematyczny wachlarz inicjatyw 
prasowych. Wychodzą czasopisma treści ogólnej, tygodniki, dwutygodniki: „Pobudka” (PPS, 
M. Mitzner, G. Timofiejew, H. Wachowicz, 30 IX 1945 do 27 VII 1947); „Zielony Sztandar” (SL, 
od 27 I 1945); „Łódzki Tygodnik Demokratyczny”, 17 VI — 24 VI 1945, nast. „Tygodnik 
Demokratyczny” (SD), 1 VII 1945 -  29 IX 1946; „Wici” (ZMW), Lublin od 27 VIII 1944, Łódź
7 IV 1945 i „Wici Ilustrowane” (ZMW) 25 IV — 20 V 1945; dwutygodnik „Wiciowa Droga” 
(ZMW, od 16 VI 1946 — 11 V [?] 1947); „Tydzień” (od 14 VII 1946, w 1947 w Warszawie); 
dwutygodnik „Przebojem” (1946).
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Dużą grupę stanowiły czasopisma związane z przemysłowym charakterem miasta, ich żywot 
był przeważnie długotrwały: „Przegląd Techniczny” (od 1 V 1945); „Przemysł Papierniczy” (1 VIII
1945); „Przegląd Włókienniczy” (w latach 1945, 1946, w 1947 pt. „Przemysł Włókienniczy” do 
1958, po czym wraca pierwotny tytuł); „Włókiennictwo” (1949); „Przegląd Skórzany” (od VII
1946); „Przemysł Papierniczy” (od 1 VIII 1945); „Przegląd Papierniczy (1947, 1948); „Papiernik (od
15 I 1947); „Echa Energetyki” (od 29 IV 1946); „Odzież” (1951).

Licznie pojawiały się czasopisma związane z nowo powstałymi ośrodkami naukowymi 
(uczelnie wyższe, instytuty naukowe, towarzystwa naukowe): od 1946 r. „Prace Polonistyczne” 
(Stefania Skwarczyńska); „Polonista” (Jan Zygmunt Jakubowski), „Przegląd Socjologiczny” (Józef 
Chałasiński, Jan Szczepański); „Myśl Współczesna” (J. Chałasiński, Natalia Gąsiorowska, Tadeusz 
Kotarbiński, Henryk Ułaszyn); „Służba Społeczna” (Helena Radlińska); Instytut Biologii Doświad
czalnej im. Nanckiego wydawał „Acta Biologiae Experimentalis” (1948); Państwowy Instytut 
Książki (Adam Łysakowski) wydawał dwa periodyki księgoznawcze (1948, 1949); Gryzelda 
Missalowa redagowała „Wiadomości Historyczne” (1949); przez kilka lat, od stycznia 1945 
ukazywał się miesięcznik wojskowy „Bellona”.

Zbliżoną grupę stanowiły czasopisma literackie, kulturalno-społeczne, związane z muzyką, 
teatrem, filmem, filatelistyką: „czytelnikowski” miesięcznik „Książka i Kultura” (1945), „Zagad
nienia Literackie” (1946), następnie pod zmienionym tytułem „Życie Literackie” (od 1947, Juliusz 
Saloni, Zdzisław Skwarczyński, Janina Kulczycka-Saloni); „Kuźnica” (Łódź, od 1 VI 1945, 
Warszawa od 1949), współprac. Z. Nałkowska, M. Jastrun, A. Rudnicki, S. Żółkiewski i in.; „Wieś”, 
tygodnik społeczno-literacki, red. Aleksander Król (Łódź od 18 III 1945, Warszawa 1949), 
współprac. J. Ozga-Michalski, A. Olcha, S. Piętak, S. Nędza-Kubiniec i in.; Ludowy Instytut 
Muzyczny od III 1947 wydawał „Poradnik Muzyczny”, który utrzymał się do lat 80.; swe 
periodyki wydawały łódzkie teatry: miesięcznik „Łódź Teatralna” (IX 1946), Teatr Wojska 
Polskiego i Teatr Powszechny; „Łódź Teatralna” (1947, 1948), Teatr Wojska Polskiego i Teatr 
TUR; „Przegląd Teatralny” (1949), Teatr im. Stefana Jaracza; „Teatr Lalek”, kwartalnik 
poświęcony zagadnieniom zawodowego i amatorskiego lalkarstwa (1950—1953, wznów. 1957); 
„Film Polski”, tyg. wyd. PP Film Polski (1 VII 1945 do 11 VIII 1946) oraz dwutyg. „Gazeta 
Filmowców” (1947); „Biuletyn Informacyjny” Instytutu Filmowego (dział filmów oświatowych od
1947); „Przegląd Filmowy” (1949—1950), mies. Wyższej Szkoły Filmowej; Łódzkie Tow. Filate
listów (Witold Orłowski) wydawało od 30 IX 1948 mies. „Przegląd Filatelistyczny”.

Powstały czasopisma pedagogiczne i czasopisma dla dzieci i młodzieży: „Miesięcznik 
Pedagogiczny” (6 VII 1945, ZNP); od 1 I 1946 wychodził miesięcznik „Oświata Rolnicza”; mies. 
„Świetlica” (w Łodzi od 15 V 1945 do 1947); tyg. dla dzieci „Świerszczyk” (w Łodzi od 1 V 1945, 
Warszawa od nr 3 1947), Wanda Grodzieńska; „Przyjaciel” (w Łodzi 25 VI 1945, od nru 3/4 1947 
Warszawa [?]), „czytelnikowski” tyg. dla starszych dzieci, redagowany przez Halinę Koszutską; 
„Przygoda” (19 V 1946 do 23 II 1947) tyg. dla dzieci redagowany przez Hannę Tomaszewską
i Marię Zarembiankę; „Młodzi Idą” TUR (w Łodzi od 8 IV 1945, od nru 1 1946 Warszawa); 
„Wiadomości Chemiczne”, mies. wydawany przez Komitet Studenckich Kół Chemicznych (od
I 1947 przez lat kilka).

Wydawali swe czasopisma lekarze: „Na straży Zdrowia”, mies. Państwowej Szkoły Higieny 
(Łódź od 15 VIII 1945, od nru 2 1946 Warszawa); mies. „Słowo Lekarskie” (od XII 1945), zmiana 
tytułu na „Głos Służby Zdrowia” (od II 1947).

Ukazywały się liczne czasopisma spółdzielcze i związkowe: mies. „Pracownik Spółdzielczy” 
(Łódź od 14 VII 1945, od nru 2 1946 Warszawa); mies. „Młody Spółdzielca”, wychodził od 
września 1945, przeznaczony dla spółdzielni uczniowskiej; „Społem”, dwutyg. spółdzielczy (w 
Łodzi od 30 IV 1945); „Głos Widzewa”, gazetka fabryczna (1 X 1945 do 15 II 1947); mies. „Gazeta 
Włókniarza” (od 1 VI 1946); „Życie Włókiennicze” (od 15 III 1946); „Nasza Praca”, mies. (15
I 1947 do XII 1948) przedtem pt. „Praca Kobiet”; „Głos Pocztowców” (1945), jego kontynuacja 
„Pocztowiec Łódzki” (15 VI 1945), „Pocztowiec” (1 X 1946 do 6 VII 1947); kwart. „Stenograf 
Polski” (4 VI 1947 do 1951); „Głos Lasu”, organ Związku Zawód. Robotników i Pracowników 
Leśnych, mies. (Łódź od 1 VI 1945, od 1947 Warszawa [?]); „Głos Emeryta i Rencisty”, mies. 
(1949); „Czasopismo Ogrodnicze” (Łódź od 1946, nast. Warszawa); „Wiadomości Tytoniowe”,



PRASA ŁÓDZKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 85

poświęcone uprawie tytoniu (Łódź od V 1945); „Las Polski” (Łódź 7 VIII 1946, 1947 Warszawa 
[?]); „Samopomoc Chłopska”, tyg. SL (wychodził do maja 1945); redagowany przez Stefana Ignara 
tyg. „Chłopskie Życie Gospodarcze” (od 25 I 1946).

Odrębną grupę stanowiły: „Wiadomości Fotograficzne”, pismo zrzeszenia kupców branży 
fotograficznej (1949); mies. „Przyjaciel Rzemieślnika”, przedtem „Biuletyn Izby Rzemieślniczej 
w Łodzi” (1946—1948) oraz „Inicjatywa Prywatna”, tyg. poświęcony sprawom przedsiębiorczości 
(1 I 1947 do 29 III 1947).

Ukazywały się też czasopisma humorystyczne, które towarzyszyły prasie łódzkiej od początku 
jej istnienia, najpierw jako kąciki humoru; pierwsze czasopismo pt. „Śmiech” (1912 r.). Powojenna 
„Karuzela” miała swą poprzedniczkę „Karuzelę”, tyg. przygód ciekawych i wesołych (1936). 
Najpierw ukazały się „Szpilki”, „czytelnikowski” tyg. J. Leca, J. Záruby i E. Lipińskiego (w Łodzi
1 III 1945, od 9 XII nr 49, rok 1947 Warstawa); „Rózgi biją co tydzień”, redagowane przez Stefana 
Stefańskiego i innych, ukazały się 11 VIII 1946; tyg. „Mucha”, pismo satyryczno-polityczne 
(w Łodzi od 27 X 1946, od 1948 r. Warszawa).

Na koniec tej „wyliczanki”, obrazującej różnorodność tematyki czasopism łódzkich, od
notować trzeba by jeszcze „Przegląd Sportowy”, tyg. TUR, oraz krótko ukazujący się tyg. 
„Sportowiec Ilustrowany” (od 15 VII do 26 VIII 1946).

Osobną, dość liczną grupę stanowiły czasopisma społeczności żydowskiej, m.in. ukazywał się: 
„Arbeter Cajtung” (Gazeta Robotnicza) 1946, ostatni nr 16, 31 XII 1949; dwutyg. „Bofrajung” 
(Wyzwolenie) 5 VIII 1947 do 30IX 1949, przedtem pt. „Dos Fraje Wort”; „Dror” w jęz. hebr., mies. 
młodzieży socjalistycznej IV 1946; „Flamen” (Płomienie) mies. w jęz. hebr. 1948; „Fołkscajtung” 
(Dziennik Ludowy) Łódź II 1946, od 1947 Warszawa; „Fołks-sztyme” (Głos Ludu) 1946—1948; 
„Dos Fraje Wort” (Wolne Słowo) VII 1946 — 10 VIII 1947, zmiana tyt. na „Bafrąjung”; mies. 
„Ichud”, tekst w jęz. jid., od VIII 1945 — V 1947, zmiana tyt. na „Opinia”; „Jidisze Szriftn”, mies. 
Zw. Literatów, Dziennikarzy i Artystów Żydowskich (1 XI 1946 — 1948); „Mosty” (IX 1946
— 1948 [?]), z dodatkiem „Zew Młodych”; „Des Naje Lebn” (Nowe Życie), Zw. Literatów, 
Dziennikarzy i Artystów Żydowskich (10 IV 1945 — 1947, od nr 39, 1948 Warszawa); „Ojfgang”
1948, dodatek w jęz. polskim pt. „Nasz Głos”, 1949 Warszawa; „Opinia” 10 VII 1946 — 23 IX
1949, zob. „Ichud”; „Słowo Młodych” (1946 — 1948), dodatek do „Wolnego Słowa”; „Unzer Wort” 
(Nasze Słowo) dwutyg. (Łódź 1946—1947, w 1948 Warszawa); „Wolne Słowo” (VII 1948), mies. 
młodzieżowy; „Zew Młodych” (1946, dodatek do czasopisma „Mosty”).

Ten nie wyczerpujący zagadnienia przegląd tytułów czasopism świadczy, jak żywa była po
trzeba wypowiedzenia się po okresie milczenia. Wzrastały nakłady czasopisma, rozszerzał się zasięg 
czytelnictwa. Pierwsza połowa lat pięćdziesiątych przyniosła, niestety, zjawiska kryzysowe. Nastąpił 
regres w tej dziedzinie życia. Upadały niektóre istniejące wydawnictwa, nie przybywało wielu no
wych. Utrzymywały się przy życiu te, które były związane z przemysłowym obliczem miasta, tradycją 
przedwojennej produkcji piśmienniczej (np. „Prace Polonistyczne”) i te, które zdążyły już ugrunto
wać swą pozycję w mieście (np. „Poradnik Muzyczny”, wychodzący od 1947; „Medycyna Pracy” 
redagowana przez Emila Palucha, kontynuowana przez Jerzego Nofera; „Włókna Sztuczne”, od 
1972 r. pt. „Włókna Chemiczne”; „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” (J. Chałasińskiego
i N. Gąsiorowskiej). Prasa codzienna ograniczała się do trzech, wyżej wymienionych, gazet wycho
dzących do dziś. Wiele czasopism przeniosło się do Warszawy wraz z odpływem wybitnych osób, 
które kierowały życiem umysłowym swoich środowisk (J. Szczepański, T. Kotarbiński, Z. Nałkow
ska, M. Jastrun, S. Żółkiewski i wielu innych). Utrzymywały się jeszcze kontakty Łodzi z Warszawą, 
np. przy wydawaniu pism medycznych, już w Warszawie, a redagowanych przez wybitnych lekarzy, 
którzy żyli i pracowali w Łodzi (np. Tadeusz Pawlikowski „Endokrynologia”; Stanisław Sobierański, 
Józef Sieroszewski „Ginekologia”; Jerzy Jakubowski „Kardiologia”). Wydawany dotąd w Łodzi 
„Przegląd Socjologiczny” staje się pismem socjologicznego ośrodka łódzko-warszawskiego.

Ożywienie czasopiśmiennictwa nastąpiło pod koniec lat pięćdziesiątych. Nie bez wpływu na 
ten proces były przygotowania do obchodów 300-lecia prasy polskiej i 100-lecia prasy łódzkiej. 
Zaczęły powstawać licznie nowe wydawnictwa prasowe. Ilustrują to cyfry: 1959 r. — 934 tyt. 
(Warszawa 650), 1960 r. — 988 tyt. (Warszawa 692), 1961 r. — 1013 tyt. (Warszawa 729), 1963 r. — 
1095 tyt. (Warszawa 798).
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W tym czasie w Łodzi liczba tytułów, niemal o połowę mniejsza niż w początkowym okresie, 
powoli wzrastała (ok. 32, 34, 36, 37, tyt.). Szczególnie rok 1957 obfitował w nowe wydawnictwa. 
Oto niektóre: „Rysunek i prace ręczne”, „Karuzela”, „Tramwajarz Łódzki”, „Łódzki Spółdzielca 
Pracy”, „Głos Uniwersytetu”, „Życie Politechniki Łódzkiej”, „W Służbie Konsumenta”, „Głos 
Kolportera”; szereg pism załóg fabrycznych, oto charakterystyczne idi tytuły: „Prawda Za
kładowa”, „Życie Załogi”, „Życie 1-majowców”, „My z Dzierżyńskiego”, „Głos Załogi” (Zakł. im. 
Armii Ludowej), „Mówi Załoga” (Zakł. im. Marchlewskiego); Społeczny Komitet Przeciwal
koholowy wydawał czasopismo „Alkohologia Łódzka”, Polskie Towarzystwo Archeologiczne — 
czasopismo „Łódzki Numizmatyk”; wznowiono „Teatr Lalek”, kontynuowano „Kronikę” J. Ko
prowskiego (1 -1 5  V 1955, ost. 21 X 1957).

Rok 1958 przyniósł m.in. „Odłosy” (marzec), „Łódzkie Czasopismo Gospodarcze” (J. Rach
walski) „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” (J. Chałasiński, N. Gąsiorowicz), „Zagad
nienia Rodzajów Literackich” (S. Skwarczyńska); „Biuletyn Peryglacalny” (J. Dylik).

Rok 1959 m.in. Kazimiery Adarnskiej-Zawistowicz „Łódzkie Studia Etnograficzne”; czasopis
mo „Nowa Scena” pod red. J. Koprowskiego (Państwowy Teatr Nowy).

Rok 1960 m.in. „Biuletyn Filatelistyczny” (Polski Związek Filatelistów); ukazał się „Amator
ski Ruch Artystyczny”.

W 1963 pojawiła się „Osnowa”, kwartalnik społeczno-kulturalny, redagowany przez Tadeusza 
Chróścielewskiego.

Ten dość żywy, różnorodny obraz zmienia się w latach następnych. Przybywało mało nowych 
tytułów czasopism, np. „Studia i Materiały M.B.P. im. Wyryńskiego”. pod red. Romana 
Kaczmarka (1972), „Przemysł Lekki” (1978), „Spektrum” pod red. Jerzego Poradeckiego (1981), 
„Acta Filmologica” (1982). Trochę czasopism ubywało. W zasadzie jednak liczba kilkudziesięciu 
tytułów periodyków utrzymywała się, tylko jakby zmienił się obraz czasopiśmiennictwa Łodzi.

Obok stosunkowo dość licznych dzienników urzędowych, wydawanych przez różne insty
tucje — placówki naukowe (uczelnie wyższe, instytuty naukowe, branżowe, nauk stosowanych, 
centralne laboratoria) wydawały najróżniejsze biuletyny, komunikaty, informacje dokumentacyjne 
ekspresowe, sprawozdania, prace i materiały, zeszyty naukowe, spisy wykładów itp. Przy wydłu
żającej się produkcji książek są to periodyki potrzebne, celowe. Nauka rozwija się w ogromnym 
tempie. Znaczenie tych publikacji wzrasta. Szybko docierają do wielu krajów. Są to jednak wy
dawnictwa specjalistyczne, o małym zasięgu czytelniczym.

Dla szerszego kręgu odbiorców zostają nieliczne publikacje, które nie mogą zaspokoić 
zainteresowań i zapotrzebowań czytelniczych ludności. Dla przykładu: Muzeum Przyrodnicze 
w Łodzi wydawało pod redakcją Edwarda Potęgi w latach trzydziestych aż trzy czasopisma 
przyrodnicze na różnym poziomie i dla różnego obszaru wiekowego. Cieszyły się powodzeniem. 
Obecnie brak jest wydawnictw dotyczących przyrody okręgu łódzkiego i jej ochrony. Osłabła rola 
prasy prowincjonalnej. W tej chwili jej stan i dorobek jest raczej mizerny pod względem liczby
i jakości wydawnictw.


