PROGRESS 2017
pod hasłem postępu i zrównoważonego rozwoju
Trzy lata oczekiwań, miesiące przygotowań, zaszczytni

w dawnym kompleksie fabrycznym Izraela Poznańskiego.

patroni (Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Środowiska,

Łódź zatem będzie znowu nierozerwalnie kojarzyć się

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska), hojni sponsorzy

z „PROGRESS-ami”, tak jak na początku 57-letniej już hi-

(Kemira, Mondi, Voith), bogaty program (37 referatów w 7.

storii tych papierniczych konferencji. I bardzo dobrze, tu

sesjach tematycznych), zadowoleni słuchacze i wystaw-

bowiem swoją siedzibę mają m.in. biuro SPP, IPiP, IBWCh,

cy, usatysfakcjonowani organizatorzy i specjalny numer

redakcja PP i kilka prężnie działających dla naszej branży

„Przeglądu Papierniczego” (PP 9/17) – tak w skrócie można

biur projektowych.

podsumować 19. Międzynarodową Konferencję i Wystawę
Papierniczą PROGRESS’17.

Tegoroczna konferencja, zatytułowana „Postęp i zrównoważony rozwój”, zgromadziła 207 uczestników (w tym 166

To prestiżowe spotkanie branżowe, dobrze znane

z Polski i 41 z: Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Finlandii, Fran-

producentom różnych rodzajów papieru, tektury falistej

cji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii

i opakowań oraz dostawcom, organizowane przez Sto-

i Włoch). Spełniła swoje cele, jakimi były: zaprezentowanie

warzyszenie Papierników Polskich, rozpoczęło się wie-

najnowszych rozwiązań w papiernictwie i przetwórstwie,

czorem 18. września, a zakończyło dwa dni później. Na

z naciskiem na strategię rozwoju branży ukierunkowaną

miejsce już po raz trzeci wybrano Łódź – hotel Andel’s,

na racjonalne gospodarowanie zasobami, wymiana do-

na terenie „Manufaktury”, najbardziej reprezentacyjnego

świadczeń oraz podtrzymanie dotychczasowych relacji

w mieście centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego

biznesowych i nawiązanie nowych.

Mondi zaprasza na koktajl powitalny
W imieniu organizatora gości przywitał Janusz Turski,
dyrektor generalny Stowarzyszenia Papierników Polskich,
a w imieniu sponsora – Tomasz Katewicz, dyrektor produkcji
i członek zarządu Mondi Świecie.
Dyrektor Katewicz podziękowania za organizację
19. już konferencji PROGRESS skierował do: Konrada
Olejnika, wiceprezesa SPP i przewodniczącego Komitetu
Programowego, Jeana-Francisa Blocha i Jana Gojnego,
zagranicznych członków tego Komitetu, Andrzeja Głębowskiego, wiceprezesa SPP i przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, Janusza Turskiego, dyrektora generalnego
SPP, Katarzyny Godlewskiej, dyrektor biura SPP i wszystkich
pracowników Stowarzyszenia.
Hasło tegorocznej edycji „Postęp i zrównoważony rozwój”
doskonale wpisuje się w większość strategii firm, które zajmują
się produkcją i mają za cel dostarczanie korzyści finansowych
w sposób jak najbardziej zrównoważony. W programie kon-
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Dyrektorzy Janusz Turski (SPP) (z prawej) i Tomasz Katewicz
(Mondi Świecie) witają na pierwszym wspólnym wieczorze
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