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Podwójny jubileusz
Zapowiadane w listopadowym numerze „Przeglądu Papierniczego” (PP 11/2018 s. 691) seminarium dla
klientów Mondi Świecie z całego rynku polskiego, które odbyło się 29 listopada 2018 r. w Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Świeciu, było wyjątkowe. Pod hasłem „Co nowego w Świeciu i na świecie” spotkano
się już po raz dziesiąty, a główny organizator – Dział Serwisu Technicznego Mondi Świecie S.A. świętował
swoje 20-lecie, sprzężone z Działem Containerboard i ofertą serwisową „Orange Board”.

Ponad 80 osób, reprezentantów większości zakładów pro-

30 krajach świata. Jest numerem jeden w produkcji i sprze-

dukujących przede wszystkim tekturę i opakowania, często

daży papierów na tekturę falistą i zajmuje trzecie miejsce

korzystających ze wsparcia działu Serwisu Technicznego,

w produkcji tektury i opakowań.

miało możliwość wymiany informacji, wzbogacenia wiedzy,

Przedstawił dane dotyczące produkcji w 2017 r., według

podtrzymania i zacieśnienia współpracy. Uczestnicy, jak

których całkowity rynek celulozowo-papierniczy osiągnął

zawsze, dostali solidną porcję najnowszych wiadomości,

5 976 tys. ton, w tym:

nie tylko z Mondi Świecie.
Rangę spotkania podniosła także oficjalna premiera

papiery siarczanowe: 1 206 tys. t,

książki „Od włókna do tektury – papier i tektura falista

niepowlekane papiery bezdrzewne: 1 644 tys. t,

– korelacje”, pod redakcją Marka Motylewskiego, kierow-

masa rynkowa: 522 tys. t,

nika Serwisu Technicznego Mondi, który był gospodarzem

papier gazetowy: 277 tys. t.

i prowadzącym seminarium.

Dowiódł, że potwierdzają się i nie tracą na aktualności

M. Motylewski ciepło przywitał gości, przedstawił plan
jubileuszowego spotkania, które rozpoczął filmik edukacyjny przybliżający produkcję papieru na opakowania w Mondi

tendencje krótko-, średnio- i długoterminowe dla branży,
prognozowane już w 2010 r.:
krótkoterminowe: kryzys gospodarczy, niższe zużycie

Świecie (od strategicznego surowca na placu drzewnym,

papieru, ograniczone dostawy makulatury;

po gotowe produkty z najnowszej maszyny papierniczej).

średnioterminowe: zastąpienie niektórych rodzajów

W krótkim wprowadzeniu przypomniał początki Serwisu

papierów innymi, trudności z pozyskaniem surowców,

Technicznego Mondi w 1998 r. Podziękował twórcy tego

zmiany formatów, rosnąca marketingowa rola opakowań

działu, a swemu bezpośredniemu szefowi Florianowi

papierowych;

Stockertowi, dyrektorowi ds. marketingu sprzedaży Mondi

długoterminowe: zrównoważony rozwój, zmiany klima-

Packaging, którego poprosił o pierwszą prezentację.

tyczne, wpływ na środowisko, demografia.

Dyrektor F. Stockert, pod hasłem „Świat w Świeciu”, podzielił

W latach 2017 i 2018 niektóre papiery, np. siarczanowe na

się informacjami prezentowanymi przez siebie na corocznej

warstwy pokryciowe tektury falistej (kraftliner)i siarczanowo-

konferencji RISI w Chicago (RISI International Containerboard

-makulaturowe na pokrycie tektury falistej (testliner), często

Conference,12-14.11.2018) i omówił główne tendencje na

zastępowano papierami o mniejszej gramaturze. Wprowadza-

rynku papierów do produkcji tektury falistej.

no coraz szersze tekturnice. Obecnie dostępność masy maku-

Rozpoczął od przedstawienia Mondi jako globalnego li-

laturowej jest na niewystarczającym poziomie. Obserwujemy

dera w sektorze opakowań i papieru, który zatrudnia 26 tys.

zmiany dostępności mocy produkcyjnych – przechodzenie

pracowników w 100 zakładach, zlokalizowanych w ponad

z papierów graficznych na papiery do produkcji tektury falistej.
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papiery na tekturę falistą: 2 297 tys. t,
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