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Drużyna REK-SWED najszybsza w Złotowskim Biegu Zawilca! 

Co Adam Kwiecień trzyma zamknięte w specjalnej szafie? 

Tajemnica zdjęć na schodach rozwiązana! 

Co pić w czasie urlopu – zdradza Anita… 

Noc Świętojańska, czy Noc Kupały? 

 

 



 

Kącik Szefa – część III 

 

 

 

Już trzeci raz zamieszczam kilka słów w naszej zakładowej gazetce. Od drugiego jej numeru 

minęło ponad pół roku. Ten kawałek czasu zaowocował wieloma wydarzeniami. Minęły już nie 

tylko Święta Bożego Narodzenia 2012 roku, ale mamy już połowę bieżącego roku. Zima tym razem 

dopisała. Była i śnieżna, i mroźna, choć zawitała do nas dość późno. Pozwoliło to nam jednak 

sprzedać w minionym sezonie podobną ilość rękawic sportowych jak zimą 2011 roku. Przełożyło 

się to na ilość pracy jaką obecnie mamy i na wielkość zamówień na przyszły sezon. Po urlopie, 

który już nas wita, będziemy mieli do zrobienia i do uszycia baaaardzo dużo. 

Zgodnie z planem, w styczniu 2013 roku otworzyliśmy nowy magazyn. Inwestycja ta pozwoliła 

nam na powiększenie nie tylko powierzchni magazynowej, ale i pozostałych działów produkcji, co 

myślę wszyscy odczujemy zaraz po urlopie. Mogliśmy też dzięki temu zrezygnować z dzierżawy 

magazynu przy ul. Zamkowej. Teraz jesteśmy już na swoim !!! 

W maju współorganizowaliśmy Złotowski Bieg Zawilca. Tym razem mało osób spośród 

pracowników brało w nim udział.  Chciałbym to zmienić i zachęcić Was do biegania. Korzyści z 

uprawiania sportu to między innymi: poprawa kondycji; wysportowana, piękna sylwetka; 

odpowiednia waga ciała; zwiększenie wydolności serca, płuc; stabilizacja ciśnienia krwi; lepsze 

zaopatrzenie organizmu w tlen i składniki odżywcze. Poza tym, sport odmładza!!! Ćwiczenia 

fizyczne skuteczniej usuwają z organizmu hormony stresu. Szybciej wytwarzane są endorfiny 

(hormony szczęścia), dając nam uczucie zadowolenia i miłego zmęczenia po treningu. Myślę, że 

warto spróbować (wypróbowałem na sobie, hehe)  

Firma musi się rozwijać i być innowacyjna, aby utrzymać się na rynku. Takie podejście do nowości 

jest potrzebne i w naszej firmie. Musimy być najlepsi w projektowaniu, szyciu i sprzedaży rękawic. 

Dlatego zakończę dzisiejsze „przesłanie” poniższą grafiką i hasłem:  

Bądźmy aktywni i innowacyjni!!!!!!!!   

Nasza Firma – gazetka o pracownikach i dla 

pracowników Rek-Swed, nr. 3 (czerwiec 2013), 

wychodzi kiedy chce. 

Redakcja:  

Sławomir Dereszkiewicz, Anita Banaczyk 
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W tym roku na starcie 

biegu głównego stanęły 

703 osoby, co jest 

najlepszym wynikiem w 

dotychczasowej historii 

tej imprezy. W tej liczbie 

znalazło się 28 

pracowników Rek-Swed 

plus kilkuosobowa grupa 

szwedzka pod wodzą 

Lasse Granqvist’a. 

Trzeba przyznać, że to 

właśnie oni mieli 

największy wpływ na to, 

że to team lill-Sport 

(pracownicy Rek-Swed 

oraz Lasse i jego 

drużyna) zdobył puchar 

za pierwsze miejsce w 

kategorii najszybszych 

zakładów pracy. 
Najszybszym naszym 

zawodnikiem był Oscar 

Forsmann z czasem 

15min 35s, co dało mu 

18 miejsce w klasyfikacji 

open. 

Tym sposobem puchar 

trafił do Rek-Swedu i 

teraz musimy mocno 

trenować, aby po 

kolejnym ZBZ w 2014, u 

nas pozostał, gdyż jest to 

puchar przechodni. 
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DOBREGO LATA! 

Życzę wszystkim miłego, pełnego wypoczynku, letniego urlopu. Za nami pełen sukcesów rok. Większość 

roku mieliśmy wiele pracy, a nasze produkty zostały dobrze przyjęte przez rynek. Większość czasu nie 

mieliśmy nadgodzin, lecz pracowaliśmy w normalnym wymiarze czasu pracy. Wyjątkiem był oczywiście 

czas, gdy wprowadzaliśmy markę Johaug. W tym miejscu dziękuję wszystkim za wkład pracy, która 

okazała się sukcesem, dzięki czemu mamy teraz dużo zamówień na rękawice sportowe. 

Wierzę, że nadchodzący rok również przyniesie nam wiele pracy, szczególnie okres jesienny, kiedy 

będzie sporo zamówień. Duże zamówienia ze Szwecji i Polski, wciąż jeszcze nie zostały złożone i to 

oznacza, że jesienią może nas czekać trochę nadgodzin. 

Ten sukces jest zasługą każdego w Rek-Swed. Każdy i każda z Was, ze swoją dobrą pracą, jest ważny dla 

przyszłości firmy. 

Także ZBZ jest dla mnie ważną sprawą. Nie tylko to, aby przebiec szybko trasę 4,3 km obok 

Nadleśnictwa. Także to, aby każdy aktywnie spędzał wolny czas. Nie chodzi o to, aby biegać z 

maksymalnym pulsem, ale żeby aktywnie poruszać się trzy, cztery razy w tygodniu. Jest to dobre dla 

każdego. Można chodzić, pływać, jeździć na rowerze. Można robić to samemu słuchając śpiewu ptaków, 

oddychając świeżym powietrzem. Można robić to z rodziną albo można robić to w grupie. Ważne jest 

zarezerwowanie sobie na to określonego czasu w tygodniu. Nie ma nikogo ,kto może powiedzieć, że nie 

ma na to czasu. Chodzi o to, że będąc aktywnym poprawiamy jakość swojego życia i dobrego zdrowia. 

W przyszłym roku ZBZ będzie ważnym dniem. Spotkamy się przed startem – biegnący i niebiegnący – 

porozmawiać i zagrzać do biegu. Razem bawimy się na starcie i kontynuujemy, gdy wszyscy ponownie 

spotykamy się na mecie. Czas, aby przygotować się na ten dzień. 

Jeszcze raz: dobrego lata. 

Lasse 

 



PODSUMOWANIE ZBZ W REK-SWED 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

11 maja odbyła się już siódma edycja Biegu 

Zawilca. W tym roku został pobity kolejny rekord, 

gdyż bieg ukończyło 701 osób.  

Oto małe podsumowanie. 

Trzy pierwsze miejsca w kategorii kobiet (wraz z 

uzyskanym czasem): 

1. Anna Kuich 25:13 

2. Dorota Niedziela 26:54 

3. Joanna Dubisz 27:14 

 

Trzy pierwsze miejsca w kategorii mężczyzn (wraz z 

uzyskanym czasem): 

1. Janusz Sarnowski 16:41 

2. Sławomir Dereszkiewicz 23:45 

3. Czesław Sobczyk 24:38 

 

Oprócz tego, w wyniku losowania, cztery osoby 

otrzymały nagrodę w wysokości 200 złotych. Oto 

lista szczęśliwców: 

1. Joanna Dubisz 

2. Wioletta Wódz 

3. Anna Deja 

4. Czesław Sobczyk 

 

Zapraszamy wszystkich do wspólnego trenowania, 

gdyż w maju 2014 r. odbędzie się kolejna edycja. 

Biegamy w każdą środę o godzinie 18:00. 

Spotykamy się na parkingu przy drodze na Zalesie 
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TAJEMNICZE 

ZDJĘCIE NA 

SCHODACH… 

Zdjęcie pokazuje kobietę w szwedzkich 

barwach, pokazującą coś człowiekowi w 

kurtce lill-Sport. Ta kobieta to szwedzka 

księżna. 

Victoria Bernadotte, księżna Szwecji oraz 

Daniel, książę Vastegotland zostali 

rodzicami w lutym 2012. Córka otrzymała 

na imię Estelle. Mniej więcej w tym czasie 

Lasse uczestniczył w kolacji, na której 

obecny był król Szwecji. W ostatniej chwili 

przyszedł mu do głowy pomysł, żeby 

podarować królowi prezent gwiazdkowy 

dla jego wnuczki Estelle, a cóż mogłoby 

być lepszego, niż para rękawiczek. 

Symbolem hrabstwa Ostergotland, której 

to krainy Estella została księżniczką,  jest 

jest chaber. Motyw tego kwiatu został  

wkomponowany w rękawiczkę. Podczas 

kolacji Lasse podarował królowi 

rękawiczki. Prezent bardzo się spodobał. 

Kilka miesięcy później Lasse spotkał 

rodziców Estelle – Victorię i jej męża 

Daniela i zapytał, czy Estelle otrzymała 

podarunek. Otrzymał potwierdzającą 

odpowiedź i właśnie ten moment ukazuje 

to zdjęcie. 

Jesper Karlsson 

 



W ostatnim numerze naszej gazetki ukazał się artykuł o hobby 

Sławomira Dereszkiewicza. Tym razem swoją pasją podzieli się  Adam  

Kwiecień. 

 

 

 

 

 

 

 

 Od jak dawna pasjonuje się Pan kolekcjonowaniem aparatów fotograficznych? 

Od 20 lat. 

 Jak narodziła się Pana pasja? 

Znajomi kupowali nowe aparaty a ja zbierałem starsze. Kiedy spostrzegłem, że mam 

ich około 20 to rozpocząłem dalsze poszukiwania. Jeden kolega miał kolekcję 12 

aparatów, które od niego odkupiłem. Rozpocząłem od dwóch polskich aparatów: 

Druh i Ami. Następne były rosyjskie: Smiena i Fett. 

 Ile aparatów ma Pan w swojej kolekcji? 

Ponad 200 aparatów. 

 Z którego roku pochodzi najstarszy aparat? 

Ciężko określić, ponieważ nie ma na nich roku produkcji. Myślę jednak, że  najstarszy 

pochodzi sprzed okresu pierwszej wojny światowej. 

 Gdzie przechowuje Pan wszystkie zdobycze? 

W domu, są zamknięte w specjalnej szafie. 

 W jaki sposób nabywa Pan kolejne aparaty? 

Sporo aparatów otrzymałem od znajomych, głównie od kolegi z Niemiec. Pozostałe 

kupiłem w komisach, na bazarach, w antykwariatach, wystawach staroci w Szczecinie 

i Gdańsku. 

 Który z posiadanych aparatów uważa Pan za najciekawszy? Dlaczego? 

Najciekawszy jest Kodak miniaturka, który kupiłem od pewnych młodych ludzi. 

Potrzebowali pieniędzy na piwo a w zamian mieli uszkodzony aparat. Nie wiem na ile 



mogę wierzyć tej historii, ale podobno znaleźli go na strychu w niemieckim 

mundurze.  

 Jaka marka aparatu jest Pana zdaniem najlepsza? 

Łajka. Osobiście nie posiadam oryginału, ale mam rosyjską kopię z serii Zorka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jakie są Pana dalsze plany w związku z fotografią? 

Wszystkie aparaty chciałbym gdzieś wyeksponować. Obecnie prowadzę rozmowy ze 

złotowską spółdzielnią. Wstępnie rozmawiałem także z Klubem Fotograficznym w 

Spichlerzu. Pragnę zapisać się do nich i z nimi zorganizować wystawę. Jeśli chodzi o 

fotografowanie to w ogóle zawsze chciałem robić profesjonalne zdjęcia, ale nigdy nie 

miałem pieniędzy na aparat. Obecnie taki nabyłem i chcę rozpocząć fotografowanie 

przyrody i różnych widoków. Ale z tym dopiero zaczynam i nie chcę zdradzać 

szczegółów. 

 Ma Pan jeszcze inne zainteresowanie?  

Tak. Zbieram jeszcze zegarki kieszonkowe. Mam ich 30. Poza tym kolekcjonuje stare 

monety i banknoty. Obecnie posiadam nominały z ponad 100 państw świata. Sporo z 

nich otrzymuje od znajomych lub kupuje na bazarach, komisach staroci. Będąc w 

Etiopii przywiozłem sporo monet. Znajomi byli w Islandii i też o mnie pamiętali. Moją 

kolekcję znacznie zwiększyły także monety od kolegi marynarza. 

 Dziękuje za rozmowę.   

 
Rozmawiała: Anita Banaczyk 



PRZEPISY ANITY 

 

Drink MOHITO na upalny urlop  

Składniki: 

 pół limonki 

 2 łyżeczki brązowego cukru  

 mięta 

 40 ml białego rumu 

 kruszony lód 

 woda gazowana 

Przygotowanie: 

Z limonki odkrawamy „dupki” oraz wykrawamy środek. Kroimy na 

ćwiartki, a następnie każdą na 3 części. Wrzucamy do wysokiej 

szklanki (najlepiej), zasypujemy 2 łyżeczkami cukru, ugniatamy za 

pomocą muddlera (lub końcówki tłuczka do mięsa albo czegokolwiek, 

co mamy w kuchni), żeby limonki puściły sok. Dodajemy miętę, 

ściśniętą wcześniej w dłoniach. Delikatnie ugniatamy. Następnie 

dodajemy kruszony lód, rum, mieszamy wszystko, dopełniamy wodą 

gazowaną i podajemy. 

 

 

 

 

 

 



Bakłażany faszerowane 

To pomysł zarówno na danie na grilla, jak i obiad. Podajemy je z ryżem, ziemniakami, 

sałatką albo jemy solo. Wierzch zapiekanych bakłażanów możemy przed podaniem 

polać keczupem lub sosem czosnkowym.  

Składniki: 

- 3 bakłażany 

- 400 g pieczarek 

- 2 średnie cebule 

- 3 ząbki czosnku 

- 2 jajka 

- masło 

- czerwona papryka 

- 6 łyżek utartego sera żółtego 

- posiekany koperek i listki świeżej bazylii do dekoracji 

- sól, pieprz. 

Sposób przygotowania: 

Średniej wielkości bakłażany myjemy i przekrawamy na połówki. Za pomocą nożyka 

lub łyżeczki delikatnie wyjmujemy miąższ i kroimy go na niewielkie kawałki. Pieczarki 

obieramy, myjemy i kroimy, paprykę podobnie. Cebulę i czosnek siekamy. Na patelni 

rozgrzewamy masło, wrzucamy cebulę, czosnek, potem pieczarki, na końcu paprykę i 

miąższ z bakłażanów. Przykrywamy i dusimy do momentu, aż pieczarki będą miękkie, 

przyprawiamy dla smaku solą i pieprzem, dodajemy koperek i wbijamy jajka. 

Dokładnie mieszamy. W naczyniu żaroodpornym układamy połówki bakłażanów i 

napełniamy je farszem. Podlewamy trochę wodą i pieczemy przez ok. 40 minut. Po 

tym czasie posypujemy wierzch serem i znów umieszczamy w piekarniku. Gdy ser się 

roztopi, dekorujemy wierzch listkami bazylii. Bakłażany faszerowane spożywamy na 

gorąco, smacznego! 

 

AB 
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Krótka relacja z pierwszej połowy roku 2013 

 

8 marca Panowie docenili, że REK-SWED istnieje dzięki naszej płci 

 

 

 

5 kwietnia składaliśmy najlepsze życzenia dyrektorowi generalnemu 

 

A BUZI TEŻ 
DOSTANĘ?     

 

NA MOJE 
URODZINY 
MOŻE BYĆ 
TAKI SAM 
BUKIET 



 

W kwietniu ćwiczyliśmy do ZBZ 2013 

 

A po biegu 11 maja czekaliśmy na ogłoszenie wyników 
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KTO ZNA 
SKRÓTY? 

BOŻE DOPOMÓŻ 

MI NA KANARY 



8 czerwca 2013 roku grupa pracowników z naszego zakładu 

spędziła dzień w nadmorskich miejscowościach. Po 

wypoczynku w słonecznym Mielnie wszyscy udali się do 

Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Ten wesoły 

dzień zakończył ciekawy kryminał „Intryga”.  
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MIDSOMMAR W SZWECJI, NOC KUPAŁY 

W POLSCE… 
Święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości powszechnie 

obchodzone na obszarze całej słowiańszczyzny , obchodzone w dzień przesilenia letniego. W 

Polsce znane pod innymi nazwami w zależności od rejonu. Na południu Polski, Podkarpaciu i 

Śląsku uroczystości te są znane, jako sobótka a na Warmii i Mazurach jest to palinocka, 

nazwa Noc Kupały używana jest na Mazowszu i Podlasiu. 

Przez wieki Kościół zwalczał ten obyczaj a nie mogąc go wytępić z obyczajowości ludowej 

zasymilował go nadając kupalnocce patrona Jana Chrzciciela z racji, że stosował rytualną 

formę chrztu poprzez kąpiel. Wybitny badacz i znawca słowiańszczyzny Aleksander Gieysztor 

etymologie nazwy kupała wywodzi z obrzędowej pierwszej w roku kąpieli w rzece, 

poświadczają to świadectwa staroruskie i bułgarskie. Przyglądając się szczegółom 

uroczystości zauważamy, że nie mają one w całości charakteru wodnego a dominującym 

składnikiem jest obrzęd ognia. 

 

 

 

 

 

 

Stąd nazwę kupała czasami próbuje się wyprowadzać od indyjskiego słowa kup „ jarzyć” inną 

możliwością jest wywiedzenie nazwy od indoeuropejskiego słowa kump, co oznacza grupę, 

gromadę, zbiorowość. Natomiast sobótka to słowo wymyślone przez kościół i od samego 

początku pejoratywne znaczące tyle co mały sabat. Jak silnie zakorzeniony był to obyczaj 

świadczą stare teksty np.: Marcin z Urzędowa w 1562 odnotował  „tam też tej nocy ognie 

paliły, tańcowały, śpiewały, diabłu cześć a modłę czyniąc. Tego obyczaju pogańskiego do tych 

czasów w Polszcze nie chcą opuszczać niewiasty” 

Jeszcze w XIX wieku w Krakowskiem jak odnotowano „palą sobótki od Ojcowa do 

Lanckorony, od wzgórz Chełmskich poza mogiłę Wandy, cały widnokrąg goreje tysiącem 

ognisk po wzgórkach, jak nieprzejrzane obozowisko wśród nocy” Paweł Jasienica podał, że 

ostatni zarejestrowany przypadek prawdziwie pogańskiego świętowania kupały miał miejsce 

w 1937 r. na Opolszczyźnie. 



Uroczystości rozpoczynano od rytualnego rozpalenia ognia, po uprzednim wygaszeniu 

wszystkich palenisk we wsi. Odbywało się to w sposób archaiczny „krzesząc ognia deskami” 

jak napisał Marcin z Urzędowa w XVI wieku, a wiec poprzez szybkie pocieranie kawałków 

drewna. W tym celu używano drewna jesionu i brzozy niektóre źródła wspominają wyłącznie 

drewno dębowe. Ogień tak uzyskany nazywano ogniem żywym. Centralnym punktem 

uroczystości było ognisko, w którym palono magiczne zioła i ofiary z drobnej zwierzyny, co 

miało zapewnić urodzaj oraz płodność zwierząt i ludzi. 

Tańcom kobiecym kołem przy ognisku towarzyszyły pieśni, kobiety przyozdobione były 

przepaskami i wiankami z piołunu, ziela magicznego i leczniczego. Zasuszone wianki 

zakładano bydłu na rogi, co miało chronić od chorób i uroków. Przez ognisko skakano w 

parach lub pojedynczo (czasami z figurką Kupały na plecach domniemanego bóstwa miłości), 

co miało wymiar oczyszczający oraz miało chronić od wszelkiego zła i nieszczęść. Serbowie o 

świcie odpalali od dogasających ognisk pochodnie i obchodzili z nimi domostwa, co miało 

chronić od złych duchów. 

Przy ognisku wróżono i swatano młode pary, wróżono z rumianku, kwiatów z dzikiego bzu, 

cząbru i siedmioletniego krzewu kocierpki. U Słowian wschodnich praktykowano palenie 

słomianej kukły na Białorusi zwanej Marą lub ukwieconą głowę końską lub krowią albo też 

koła na żerdzi (symbol słoneczny) czy wysoko zatkniętą Kępe siana. Drugim elementem 

uroczystości był obrzęd wody. Na Białorusi topiono kukłę Mary lub Kupały lub głowę końską 

albo krowią ofiary te miały przebłagać wszystkie złośliwe i niebezpieczne istoty wodne jak 

utopce i wodniki .Uroczystości kupałnocki otwierały sezon kąpielowy i czyniły zbiorniki 

wodne bezpieczniejszymi. Obrzęd wody polegał na puszczaniu wianków. 

Dziewczęta w zbiorowej ceremonii wśród śpiewów i tańców puszczały z prądem rzeki wianki 

z zapalonymi świecami trochę dalej na wianki czekali chłopcy, jeśli wianek wyłowił kawaler 

oznaczało to, że dziewczyna szybko wyjdzie za mąż, jeśli płynął niewyłowiony to znaczy, że 

wyjdzie za mąż, lecz nieprędko a jeśli płonął lub zaplątał się w sitowie to znaczy, że 

dziewczyna zostanie starą panną. Ceremonia ta stanowiła ważne narzędzie matrymonialne 

gdyż tej nocy młoda kobieta mogła sama wybrać swego oblubieńca i uniknąć małżeństwa 

zaaranżowanego przez głowę rodziny. Nasycenie tej nocy dziwnością i magią prowadziło do 

orgiastycznego zachowania młodych uczestników. 

(źródło: innemedium.pl) 
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Ciekawostki z biegania 

- Bieganie to najstarszy 

sport świata poczęty od 

neandertalczyków 

- Organizm czerpie energię 

z tkanki tłuszczowej 

dopiero po 20 minutach 

wysiłku. 

- Najlepsze jest takie tempo 

w którym się spala tkankę 

tłuszczową to takie w 

którym możemy rozmawiać 

bez zadyszki z partnerem. 

-  Minimalna czas treningu 

dla początkujących 

biegaczy wynosi 30 minut 

zalecana 1h, 3-4 razy w 

tygodniu. 

- Triathlon na dystansie 

olimpijskim wynosi 1500m 

pływania, 40km roweru, 

10km biegu 

- Największy bieg na 

świecie jaki się odbył to 

 Bieg Firmowy we 

Frankfurcie ”Frankfurter 

Firmenlauf”  liczył   62.390 

biegaczy, w którym ma 

oficjalnego pomiaru czasu 

tzn. każdy uczestnik sam 

mierzy sobie czas biegu i 

podaje go następnie 

kapitanowi drużyny.  Cel 

inwestowania w sport 

pracowniczy przez 

pracodawców jest jasny; 

sprawny i zdrowy 

pracownik, mniej choruje 

oraz znosi bez problemu 

większe obciążenia w 

pracy. 

AB 

 

Sławomir Dereszkiewicz 

startujący w wyścigach 

kolarstwa górskiego, w cyklu 

Grand Wielkopolski po 5 

wyścigach zajmuje obecnie 

drugie miejsce w klasyfikacji 

generalnej, w swojej kategorii 

wiekowej. Po wyścigach w 

Dolsku, Połczynie Zdroju, 

Wyrzysku, Krzywej Wsi i 

Barlinku nastąpi lipcowa 

przerwa, a w sierpniu kolejne 

edycje m.in. w Suchym Lesie i 

Wałczu. 

Janusz Sarnowski biega nie tylko w ZBZ, ale także w dalszych rejonach kraju, na 

dystansie dziesięciokrotnie dłuższym, niż trasa złotowskiego wyścigu. 21 

kwietnia b.r. wziął udział w Orlen Warsaw Maraton. Janusz dzieli się z nami 

wrażeniami: „Były to niezapomniane chwile. Uczestnicząc w zawodach można 

spotkać znanych i ciekawych ludzi. Niezależnie od tego ile masz lat, zacznij swój 

bieg już dzisiaj. Zachęcam was do tego!” 

Na zdjęciu poniżej Janusz Sarnowski wraz z Jackiem Fedorowiczem, aktorem i 

satyrykiem, który mając 76 lat zachowuje świetną formę m.in. dzięki bieganiu. 

 


