W ZAKŁADACH

,,Nowe życie” papierni w Myszkowie
– rozmawiamy z Henrykiem Drechnowiczem, członkiem zarządu
i dyrektorem zarządzającym Schumacher Packaging w Myszkowie

Panie Dyrektorze, od czterech lat Schumacher Packaging

fabryka walczyła o przetrwanie. Wyprzedawano tereny fa-

jest właścicielem jednej z najstarszych fabryk papierni-

bryczne i likwidowano kolejne maszyny papiernicze. Zakład

czych w Polsce, której historia zaczęła się w 1894 r. Przy-

znalazł się w stanie upadłości. Właśnie wtedy, w 2016 r. firma

pomnijmy ją pokrótce …

Schumacher Packaging przejęła fabrykę papieru w Myszkowie, a już w 2018 r. wznowiono w niej produkcję. Warto za-

Historia Myszkowskich Zakładów Papierniczych sięga końca

uważyć, że w zakładzie do dziś pozostała maszyna papiernicza

XIX w. Właśnie w 1894 r. Artur Steinhagen wraz z Ludwikiem

MP6 (obecnie MP2) z 1975 r. o szerokości roboczej netto 5300

Wehrem założyli fabrykę papieru. Wtedy była jedną z najwięk-

mm, która po modernizacjach nadal pracuje.

szych firm papierniczych w Polsce. W ciągu kolejnych lat za-

kład dynamicznie się rozwijał. Uruchamiano kolejne maszyny

Co zmieniło się od czasu zakupu fabryki w 2016 roku?

papiernicze, zwiększano produkcję i zatrudnienie, a nawet na
terenie fabryki wybudowano bocznicę kolejową i stację ben-

Odpowiedź jest krótka – wszystko. Schumacher Packaging

zynową. W Myszkowie produkowano między innymi papiery:

stał się właścicielem zakładu o bogatej historii, ale niedoinwe-

offsetowe, drukowe, gazetowe i wiele innych. Aż do lat 90. XX

stowanego i bardzo zaniedbanego. Stan techniczny maszyn

w. Myszkowskie Zakłady Papiernicze świetnie prosperowały.

i urządzeń wymagał dostosowania do istniejących przepisów

W kolejnych latach nastąpił regres – w nowej rzeczywistości

formalno-prawnych oraz do wysokich wymogów standardów
BHP. Poziom produkcji został w krótkim czasie podwojony,
zmodernizowano praktycznie wszystkie działy produkcyjne
i obiekty w zakładzie, zapewniając niezawodność maszyn

i urządzeń, a przede wszystkim bezpieczną pracę załodze.
Ile osób zatrudnia obecnie Schumacher Packaging Myszków i jaką ma miesięczną produkcję?

Początkowo liczba zatrudnionych sięgała około 30 osób,
a obecnie zakład zatrudnia 213 pracowników. Produkuje
miesięcznie ponad 12 tys. ton papierów typu WB Fluting

i Testliner, przeznaczonych do produkcji tektury falistej.
O rozpoczętej inwestycji – przebudowie MP2 – informowaliśmy w poprzednim numerze (PP 11/21 s. 567). Już

w 2023 r. podwoi ona dobową zdolność produkcyjną niskogramaturowych papierów do produkcji tektury falistej

z 500 na 1000 ton. Jakie jeszcze inwestycje planowane są
w Myszkowie w najbliższym czasie?
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