
wsPół Pra ca na zna czo na 

stra te Gicz ny mi zmia na mi

Związ ki Czę sto chow skich Za kła dów Gra -

ficz nych i mo je oso bi ste z fir mą Re pro graf

się ga ją 2003 ro ku – mó wi Je rzy Ło dziń ski,

pre zes dru kar ni i pra wnuk jej za ło ży cie -

la. – Dzia ła jąc wów czas pod mar ką Gra fi ka,

roz po czą łem swo ją biz ne so wą przy go dę

z bran żą po li gra ficz ną in we stu jąc w sys tem

CtP Scre en. Sta li śmy się pierw szą usłu go wą

na świe tlar nią form dru ko wych w na szym 

re gio nie, a Czę sto chow skie Za kła dy Gra ficz -

ne – na szym stra te gicz nym part ne rem. Peł ni -

łem wów czas rów nież funk cję dy rek to ra han -

dlo we go tej dru kar ni. Po kil ku la tach, na

sku tek zmian wła sno ścio wych, sta łem się jej

więk szo ścio wym udzia łow cem, ob ją łem też

sta no wi sko pre ze sa za rzą du, któ re pia stu ję

do dzi siaj. Okres ten – la ta 2010/2011 – zbiegł

się w cza sie z na szą stra te gicz ną in we sty cją

w no wą, pół for ma to wą ma szy nę Ko mo ri. 

Za kup ten po zwo lił zdy na mi zo wać roz wój

dru kar ni i re ali zo wać pra ce z wyż szą niż do -

tych czas ja ko ścią oraz wy daj no ścią. Ma szy na

pra co wa ła przez 7 lat; w ubie głym ro ku za stą -

pi li śmy ją roz wią za niem no wej ge ne ra cji – 

Li th ro ne GL -429+C. W obu przy pad kach do -

staw cą by ła fir ma Re pro graf, od któ rej w mię -

dzy cza sie ku pi li śmy też no wy sys tem CtP

mar ki Scre en. Za opa tru je nas ona rów nież

w ma te ria ły eks plo ata cyj ne, m.in. cy fro we

pły ty of f se to we.

sPe cja Li za cja: 

Low se cu ri ty Prin tinG

Czę sto chow skie Za kła dy Gra ficz ne to jed -

na z nie licz nych w na szym kra ju dru karń spe -

cja li zu ją cych się w pro duk tach uwzględ nia ją -

cych róż ne for my za bez pie czeń. Ten kie ru nek

pro duk cji zo stał przez nią ob ra ny jesz cze

w po przed nim ustro ju. Za kła da jąc fir mę

w 1898 ro ku, mój pra dzia dek – Fran ci szek Dio -

ni zy Wil ko szew ski – na sta wiał się na pro duk -

cję pra so wą, re ali zo wa ną tu z po wo dze niem aż

do wy bu chu II woj ny świa to wej – mó wi Je rzy

Ło dziń ski. – W ro ku 1945 dru kar nia zo sta ła

zna cjo na li zo wa na, a w ro ku 1974 pod ję to de -

cy zję o roz po czę ciu w niej pro duk cji dru ków

war to ścio wych i nu me ro wa nych. 

W 1995 ja ko pierw sza w Pol sce wpro wa -

dzi ła za bez pie cze nia ho lo gra ficz ne, re ali zo -

Ko mo ri w Czę sto Chow sKiCh za Kła daCh Gra fiCz nyCh 

No wa ma szy na
na 120-le cie ist nie nia

We wrześniu ub.r. w Częstochowskich Zakładach Graficznych rozpoczęła 
pracę nowa, pięciozespołowa, półformatowa maszyna offsetowa Komori
Lithrone GL-429+C, wyposażona w opcję lakierowania dyspersyjnego
i personalizacji w technice inkjet. Zastąpiła ona urządzenie tej samej marki,
które pracowało tu przez ostatnich 7 lat. Była zarazem kolejną inwestycją
drukarni, obchodzącej w minionym roku 120-lecie istnienia, w rozwiązanie
z oferty firmy Reprograf. Maszyna została częściowo sfinansowana w ramach
projektu unijnego „Wdrożenie nowej technologii zabezpieczania dokumentów
przed fałszowaniem i sprawdzenie ich autentyczności”.
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ZAKUP NOWEJ MASZYNY KOMORI 

LITHRONE GL-429+C ZNACZĄCO ZWIĘKSZYŁ

POTENCJAŁ CZGRAF W ZAKRESIE PRODUKCJI

REALIZOWANEJ W OFFSECIE ARKUSZOWYM. 

NA ZDJĘCIU JERZY ŁODZIŃSKI (Z PRAWEJ) 

I STEFAN PIOTROWSKI



wa ne po przez tło cze nie na go rą co, oraz uni -

ka to wą w ska li glo bal nej apli ka cję zna ków

ho lo gra ficz nych w sys te mie ro la -ro la. W ro -

ku 1998 utwo rzo no w niej dział per so na li za -

cji do ku men tów. By li śmy jed nym z pio nie rów

za sto so wa nia tech no lo gii cy fro wej w dru kach

za bez pie czo nych – pod kre śla Je rzy Ło dziń ski. 

– Do nie daw na pro ces ten od by wał się dwu -

eta po wo: naj pierw wy ko ny wa ny był pod druk

w ma szy nie of f se to wej, na stęp nie per so na li -

za cja w de dy ko wa nym urzą dze niu cy fro wym.

Jed nak po in we sty cji w ma szy nę Ko mo ri, 

zin te gro wa ną z mo du łem dru ku in kje to we go,

tra fia ją do niej wszyst kie dru ki ty pu se cu-

ri ty prin ting, ze zmien ny mi da ny mi oraz te

wy ma ga ją ce ści słe go za ra cho wa nia. Ma szy -

na – po za gło wi cą in kje to wą – ma też bo -

wiem wbu do wa ną li czar kę, co po ma ga nam

roz li czyć re ali zo wa ne w niej pra ce co do

eg zem pla rza.

od zdra Pek, Przez świa dec twa

ma tu raL ne, Po roz wią za nia 

ochro ny mar ki

W ro ku 2008 na stą pi ła ko lej na zmia na

wła sno ścio wa – mó wi Je rzy Ło dziń ski – i od

tej po ry fir ma funk cjo nu je pod na zwą Dru -

kar nia Czę sto chow skie Za kła dy Gra ficz ne

Sp. z o.o. Był to praw dzi wy prze łom, gdyż

z jed nej stro ny wpro wa dzo ne zo sta ły no wo -

cze sne me to dy za rzą dza nia, z dru giej – 

po przez mo der ni za cję par ku sprzę to we go

(m.in. za kup ma szy ny Ko mo ri), a więc im ple -

men ta cję no wych tech no lo gii – mo gli śmy

w jesz cze więk szym stop niu roz sze rzyć nasz

asor ty ment.

Obec nie ofer ta Czę sto chow skich Za kła -

dów Gra ficz nych w za kre sie dru ków ty pu 

se cu ri ty prin ting jest bar dzo sze ro ka. Obej -

mu je m.in.: bi le ty, bo ny, ku po ny, zdrap ki; dy -

plo - my i świa dec twa; cze ki i ob li ga cje; cer -

ty fi ka ty, po zwo le nia; ety kie ty za bez pie czo ne

oraz rol ki do au to ma tów bi le to wych i kas 

fi skal nych. Rów nie bo ga to pre zen tu ją się ro -

dza je za bez pie czeń, ja kie mo gą zo stać wpro -

wa dzo ne w re ali zo wa nych tu wy dru kach:

nu me ra cja, ko dy kre sko we, gi losz i mi kro -

druk, zna ki wod ne i wtrą ce nia wi dzial ne

w świe tle UV, ho lo gra my, druk far ba mi spe -

cjal ny mi, za bez pie cze nia che micz ne, irys

druk czy per so na li za cja.

Fir ma z jed nej stro ny uczest ni czy w prze -

tar gach roz pi sy wa nych przez in sty tu cje pań -

stwo we czy sa mo rzą do we, z dru giej – współ -

pra cu je z pod mio ta mi pry wat ny mi, re ali zu jąc

dla nich wie le za mó wień o cha rak te rze ko -

mer cyj nym. Jed ne i dru gie bar dzo czę sto 

ma ją spe cja li stycz ny cha rak ter i uwzględ nia -

ją ele men ty, ja kich in ne dru kar nie nie są

w sta nie za im ple men to wać. Mam na my śli

róż ne go ro dza ju zna ki wod ne, ho lo gra my 
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czy gi lo sze, któ re z jed nej stro ny sta no wią

za bez pie cze nie przed pod ro bie niem, z dru -

giej – po zwa la ją wy róż nić bądź ozna ko wać

da ny eg zem plarz pro duk tu – tłu ma czy Je rzy

Ło dziń ski. – Dys po nu je my od po wied nim, spe -

cja li stycz nym opro gra mo wa niem, po zwa la -

ją cym na prze twa rza nie i wzbo ga ca nie pli ków

prze ka zy wa nych przez klien tów. Ja kość re pro -

duk cji rów nież jest w tym wszyst kim bar dzo

waż na, a tej nie osią gnę li by śmy bez od po -

wied nie go par ku sprzę to we go, któ re go istot -

ną część sta no wią ma szy ny Ko mo ri. Dzię ki

niej mo że my za ofe ro wać na szym obec nym

i po ten cjal nym klien tom, np. z sek to ra opa ko -

wań, roz wią za nia w za kre sie ochro ny mar ki,

za bez pie cza ją ce pro duk ty przed fał szer stwa -

mi i umoż li wia ją ce ich śle dze nie w ca łym łań -

cu chu do staw. To bar dzo atrak cyj na opcja

bio rąc pod uwa gę glo bal ną ska lę pod ró bek

tra fia ją cych na ry nek. Pro mu je my ją wśród

na szych klien tów, m.in. pod czas wy da rzeń

tar go wych, w któ rych bie rze my udział, ta kich

jak RemaDays, Se cu ri ty Prin ting World czy

SmartCity.

nie tyL ko 

dru ki war to ścio we...

Wy po sa że nie dru kar ni w za awan so wa ne

tech no lo gicz nie roz wią za nia po zwa la jej też 

za ofe ro wać wie le in nych ro dza jów dru ków

o cha rak te rze ko mer cyj nym, wy daw ni czym

i ak cy den so wym. Dzię ki opcji dru ku in k-

je to we go, ja ką po sia da ma szy na Ko mo ri,

oraz de dy ko wa nym urzą dze niom cy fro wym 

wy ko rzy sty wa nym przez Czę sto chow skie 

Za kła dy Gra ficz ne fir ma mo że za ofe ro wać

swo im klien tom per so na li za cję dru ków wraz

z kom plek so wą ob słu gą zle ce nia, w tym 

wy sył ką ko re spon den cji ma so wej i tzw. 

ful l fil ment.

Za kup no wej ma szy ny Ko mo ri zna czą co

zwięk szył nasz po ten cjał w za kre sie pro duk -

cji re ali zo wa nej w of fse cie ar ku szo wym –

pod kre śla Je rzy Ło dziń ski. – Zwłasz cza że 

– w po rów na niu z wcze śniej użyt ko wa nym

mo de lem – po sia da ona sze reg in no wa cyj -

nych funk cji, wpro wa dzo nych przez pro du -

cen ta. Dla nas waż na jest też moż li wość la -

kie ro wa nia dys per syj ne go w try bie in -li ne,

ja ką ofe ru je Li th ro ne GL -429+C. Nie mal

wszyst kie re ali zo wa ne w niej pra ce to za mó -

wie nia o bar dzo wy so kiej ja ko ści, więc po pra -

wa fi nal ne go wy glą du zle ce nia czy zwięk sze -

nie je go od por no ści me cha nicz nej są dla nas

bar dzo istot ne.

Li th ro ne G -29: in no wa cyj na 

i ener Go osz częd na ma szy na 

no wej Ge ne ra cji

Mo del Li th ro ne G -29 po ja wił się w ofer cie

fir my Ko mo ri na ostat nich tar gach dru pa

w 2016 ro ku – mó wi Ste fan Pio trow ski, re -

gio nal ny szef sprze da ży w fir mie Re prograf.

– Wpro wa dzo no w nim sze reg in no wa cyj -

nych roz wią zań, uspraw nia ją cych pra cę ma -

szy ny, a tak że zwięk sza ją cych jej funk cjo nal -

ność i er go no mię. Na uwa gę za słu gu ją m.in.

no wej ge ne ra cji sa mo na kła dak; no wy, szyb -

szy sys tem prze zbra ja nia KHS -AI; udo sko na -

lo ny sys tem na wil ża nia Ko mo ri ma tic czy też

sys tem mo ni to ro wa nia ener gii.

Ta ostat nia funk cja czy ni ma szy nę bar -

dziej ener go osz częd ną, a za ra zem pro eko lo -

gicz ną, na co zwra ca uwa gę co raz więk sza

licz ba firm zle ca ją cych usłu gi po li gra ficz ne.

Jak za pew nia Ko mo ri, roz wią za nie to po zwa -

la zre du ko wać emi sję dwu tlen ku wę gla

do at mos fe ry, z jed nej stro ny – pod czas pra -

cy urzą dze nia (dzię ki za sto so wa nym tech no -

lo giom oszczę dza nia ener gii i re duk cji ma ku -

la tu ry), z dru giej zaś – w trak cie pro ce su

pro duk cji sa mej ma szy ny.

In we sty cja ta wpi su je się zna ko mi cie 

w fi lo zo fię, ja ka od wie lu lat przy świe ca 

na szej dzia łal no ści: chce my być fir mą no wo -

cze sną, wy róż nia ją cą się na tle kon ku ren cji,

re ali zu ją cą zle ce nia, ja kich in ni nie są w sta -

nie się pod jąć – mó wi Je rzy Ło dziń ski.

Ma my na dzie ję, że no wa ma szy na rów nie

moc no przy czy ni się do dal sze go roz wo ju

Czę sto chow skich Za kła dów Gra ficz nych, jak

jej po przed nicz ka. Za sto so wa ne w niej roz -

wią za nia z pew no ścią bę dą te mu po moc -

ne – pod su mo wu je Ste fan Pio trow ski.

Opra co wa no na pod sta wie 

ma te ria łów fir my Re pro graf
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Jerzy Łodziński: Zakładając firmę w 1898 roku, 
mój pradziadek – Franciszek Dionizy Wilkoszewski 
(na zdjęciu na pierwszym planie) – nastawiał się
na produkcję prasową, realizowaną tu z powodzeniem
aż do wybuchu II wojny światowej


