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Magia firan

Rozmowa z Danutą Małż, prezesem zarządu firmy
,,Polontex" SA w Poraju.

Szanse na rynkowy sukces dają nowoczesne wyroby
powstałe w wyniku innowacyjnych rozwiązań uwzględnia-
jących rynkowe trendy. Przedsiębiorcy to wiedzą, ale nie
zawsze udaje się taki produkt stworzyć. Pomocne mogą tu
być środki unijne.,,Polontex" korzysta z możliwości unij-
nego wsparcia?

- Tak, obecnie realizujemy międzynarodowy projekt pod
tytułem ,,lnnowacyjne apretury do powlekania lub napawania
tkanin, przygotowujące pod druk cyfrowy atramentem pigmen-
towym, nakładane w jednostopniowym procesie PTP+FUN".
Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju ijest realizowany z partnerami tworzącymi konsor-
cjum. Polskę reprezentują firmy: ,,Polontex" SA oraz ,,CottonBee",
belgijskiego partnera firma CTF2000 oraz University College
Gent.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oraz trwałości
fi nalnego wydruku poprzez zwiększenie rozdzielczości, zakresu skali

kolorów i wyrazistości osiąganych również dzięki podwyzszeniu
odporności na ścieranie suche i mokre.

Dodam, żew paźdzerniku ubiegłego roku rozpoczęliśmy prace
przy kolejnym projekcie unijnym w obszarze optymalizacji i auto-
matyzacji procesów produkcyjnych. Jest to projekt realizowany
w ramach Programu Sektorowego lnnotextile. Nazywamy go infor-
matycznym, a dotyczy opracowania innowacyjnej platformy organi-
zacji produkcji i projektowania w zakresie interakcyjnej komunikacji
z klientami. lstotą projektu jest innowacja procesowa polegająca
na zautomatyzowaniu pozyskania zamówienia i produkcji wyrobu
końcowego. 

,

,,Polontex" był zawsze znaczącą firmą na włókienniczej
mapie Polski. Czy tak jest nadal? lle osób pracuje dziś
w,,Polonteksie"?

- Przypomnę, ,,Polontex" powstał w 'l990 roku. Jest spółką
akcyjną ze stuprocentowym polskim kapitałem. Firma kontynuuje
130-1etnią tradycję przemysłu włókienniczego w Częstochowie,
prowadząc swoją działalność w murach przedwojennej ,,Często-
chowianki", a następnie powojennej ,,Ceby". Obecnie ,,Polontex"
jest jednym z największych polskich, prywatnych zakładów włó-
kienniczych, zajmuje 23 hektary powierzchni i 100 tysięcy metrów
kwadratowych hal produkcyjnych. Posiada cztery podstawowe
działy produkcyjne: tkalnię, dziewiarnię, wykończalnię i szwal-
nię. W przedsiębiorstwie pracuje ponad 440 osób. Natomiast
część naszej powierzchni i obiektów dzierżawi około 80 pod-
miotów gospodarczych, które zatrudniają kolejnych ponad 1400

osób.

,,Polontex" kojarzy się najczęściej z tkaninami dekoracyjny-
mi, z firanami. Co obecnie dominuje w produkcji? Jaka jest
oferta asortymentowa?

- Jak już mówiłam,,,Polontex" to jeden z największych w Polsce
producentów tkanin i dzianin, W naszej ofercie znajdują się dzianiny
dekoracyjne, w tym: firany żakardowe tradycyjne i zprzędzfanta-
zyjnych, dzianiny techniczne, będące nośnikiem pod druk, tkaniny
dekoracyjne - między innyrpi obrusowe izasłonowe, gładkie, druko-
wane i żakardowe, tkaniny ubraniowe, w tym krawatowe i liturgiczne
oraz tka n iny techniczne. np. z p(zeznaczeniem na wózki dziecięce.
Produkujemy wyroby z przędzpoliestrowych, poliamidowych oraz
mieszanek z wiskozą, bawełną i innymi przędzami.

Dziś firany stanowią ponad 30 procent sprzedaży naszych wyro-
bów. Dominują tkaniny dekoracyjne, W gronie dobrze sprzedających
się produktów są np. tkaniny dekoracyjne żakardowe z udziałem
lurexu, tkaniny obrusowe z bardzo bogatą ofertą wzorniczą, tkaniny
dekoracyjne na poduszki: zakardowe i drukowane, poszukiwane
z uwagi na atrakcyjne wzornictwo, dzianiny dla rynku poligra-
ficznego, jako nośniki pod druk np. dzianiny flagowe oraz tkaniny
na poszycia wózków dziecięcych. W tym ostatnim asortymencie
od notowujemy udany, rynkowy powrót.

Tkaninę na wózki dziecięce produkowaliśmy już w latach dzie-
więćdziesiątych. Jednak stopniowo sprzedaż i produkcja malały,
a to za sprawą bardzo tanich tkanin wózkowych importowanych,
głównie z Azji. Obecnie fascynacja naŚzego rynku ,,taniochą",
zazwyczaj kosztem jakości i estetyki, raczej minęła. Klienci poszu-
kują wyrobów o lepszej, gwarantowanej jakości, potwierdzonej
odpowiednimi certyfi katami w atrakcyj nym wzorn ictwie. Na biera
to dodatkowego znaczenia, kiedy szukają wyrobów dla swoich
dzieci. Stąd powrót rynku do naszych dobrych tkanin na wózki. lch
sprzedaż rośnie z każdym miesiącem.

Obecnie, właśnie dla klientów bard_ziej wymagających stworzy-
liśmy nowy sklep internetowy,,Magia firan". Sklep oferuje firany, za-
słony szyte na miarę, według indywidualnych życzeń. Klient poprzez
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internetową aplikację, sam dobiera z naszej oferty firanę, zasłonę,

kolorystykę, wzornictwo a my prezentujemy mu poglądową wizu-

alizację wybranej przez niego dekoracji. Następnie podaje rozmiar
gotowego wyrobu, który my skrupulatnie realizujemy i wysyłamy

na wskazany adres.

Kto kupuje wasze wyroby? Jakzorganizowanajest sprzedaż?

- Dziśtrzon naszych odbiorców na krajowym rynku stanowią
sklepy. Nasz dział sprzedaży zatrudnia m.in. piętnastu mobilnych
handlowców, ktorzy działają w poszczególnych rejonach Polski.

Każdy z nich obsługuje 200-300 sklepów. Klientów duzych obsługu-
jemy bezpośrednio w Dziale Sprzedazy w Częstochowie. Ponadto

trzy razy w roku organizujemy spotkania z klientami o charakterze

wystawienniczo-szkoleniowym podczas których, prezentujemy
nowości, prowadzimy szkolenia z zakresu szycia dekoracji oraz
realizujemy, wyprzedaze końcówek serii.

Eksportujemy okóło 40 proc. naszych wyrobów. Za grańicę
wysyłamy tkaniny dekoracyjne, firany zakardowe, wyroby konfek-

cjonowane, czyli obrusy, panele, firanki z taśmą. Właśnie szyciem

obrusów na eksport zajmuje się głównie nasza szwalnia.

Projekty unijne zazwyczaj splzyjająinwestowaniu w park
maszynowy, w odnowienie choć części posiadanego po-
tencjału. Wymienione przez Panią projekty chyba do tego
nie wystarczą? .

- Bo też nie taki jest ich cel. Systematycznie, a mozna powie-

dzieć, że przy tak duzym przedsiębiorstwie każdego roku, prze-

znaczamy niemałe środki na inwestycje, na zakup nowych maszyn

i urządzeń. Tylko na przestrzeni ostatniego półrocza zainwesto-
waliśmy w nowe maszyny i urządzenia 3,3 mln złotych, a kolejny

milion złotych wpłaciliśmy zaliczkowo na zakup następnych maszyn.
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WOKOŁ PRZEMYSŁU

Ostatnio zakupiliśmy krosna nicielnicowe i żakardowe firm Dornier
i Picanol, pralnicę MCS, dwie maszyny dziewiarskie firmy Karl Mayer
oraz kilka maszyn pomocniczych.

Tylko, czy będzie miał kto te maszyny obsługiwać?
,,Polonteksu" chyba nie omijają problemy z zatrudnieniem
wykwalifi kowanych pracowników?

- To jest rzeczywiście problem firm włókienniczych. Nie ma

ludzi do pracy, nie ma fachowców po średniej szkole, inżynierów
z kierunkowym wykształceniem. Z konieczności przyjmujemy ludzi
niewykwalifikowanych i przyuczamy ich tam,gdzie to jest możliwe,
Ostatnio zatrudniliśmy kilku cudzoziemców. Sporą nadzieję pokła-

damy w inicjatywie częstochowskich przedsiębiorców, a wśród
nich takze ,,Polonteksu", by w Zespole Szkół Odzieżowych im.
W. Reymonta w Częstochowie utworzyć patronacką klasę o kierunku
włókienniczym. Ukończenie szkoły dawałoby tytuł technika włó-
kiennika ichoć częściowo rozwiązywałoby problem braku średniej
kadry. Czekamy tez na zapowiadane uruchomienie jesienią tego
roku na Politechnice Łódzkiej studium podyplomowego z zakresu
chemicznej obróbki włókna. Studium ma trwać dwa semestry. Pla-

nujemy wysłać na te studia, na koszt firmy, sześciu pracowników.

Z ja ki m wyn i kiem ekonom icznym,,Polontex " zakończył
rok ubiegĘ?

- Z wynikiem dodatnim. Nasz przychód zarok2016byłwyższy
o 3 proc, w stosunku do przychodu uzyskanego w roku 20'l5.

Pani Prezes, od kiedy pracuje Paniw,,Polontekie"iod kiedy
kieluje tą ńrmą?

- W,,Polonteksie" pracuję dwudziesty rok.Zaczynałam w 1998

roku, w dziale sprzedaży, jako pracownik biurowy, później praco-

wałam w księ9owości, w dziale controllingu, w dziale wykończalni,
gdzie awansowałam na zastępcę kierownika, później zostałam
zastępcą kierownika Wydziału Produkcyjnego,. Kilka lat temu
awansowałam na dyrektora ds. handlowo-produkcyjnych, a we
wrześniu ubiegłego roku zostałam prezesem zarządufirmy. Dodam,
że z w ykształce n i a j este m e ko n o m istą, u ko ń czyła m Aka d e m i ę E ko-

nomiczną we Wrocławiu.

Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał zdzisław Marzec

CrOSS W maju

Textilcross to jedna z najstarszych imprez biegowych w Polsce. Po-

mysłodawcą biegu był ówczesny prezes SWP - prof. Janusz Szosland,

który sam już wówczas był miłośnikiem i propagatorem biegania.
Pierwszy bieg odbył się 6 maja 1979 roku na 33 km trasie Pią-

tek-Arturówek. Dziś biegi po Lesie Łagiewnickim odbywają się na

dystansach 'l0 i2,5 km.
Na kolejną edycję biegu, która odbędzie się w dniu 13 maja 2017

roku zapraszają organizatorzy: Stowarzyszenie Włókienników Pol-

skich oraz Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Łodzi, Hotelowy Kom-
pleks LeśnyArturówek iStudium Wychowania Fizycznego iSportu PŁ.

techtextil
Międzynarodowe, wiodące targi
tekstyliów technicznych i włóknin
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