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Drużyna REK-SWED najszybsza w Złotowskim Biegu Zawilca! 

Kierunek – Zakopane! 

Pocztówki z najdalszej północy od pracowników Rek-Swed 

Idą święta.. 



 

Kącik Szefa – część IV 

 

 

        24-11-2014 

To jest już czwarte wydanie naszej zakładowej gazetki. Nie opisywaliśmy naszej historii 
ponad rok. I tym razem mamy o czym pisać, bo zdarzyło się zarówno w Polsce, Złotowie i naszej 
Firmie dużo.  

Niezmiennie ważnym dla Firmy, dla nas, to zima. Miniona zima nie była tak udana dla 
naszego biznesu jak rok wcześniej (ludzie potrzebują rękawic, kiedy jest zimno i śnieżnie). Oby 
następna, była lepsza. Pomimo tego, w ostatnim roku wyprodukowaliśmy więcej rękawic niż rok 
wcześniej (ponad 197.000 par w sezonie 2013-2014 wobec 171.000 par w sezonie 2012-2013). 
Znaczący wzrost osiągnęliśmy dzięki produkcji rękawic dla wojsk NATO, natomiast rękawic 
sportowych wyprodukowaliśmy mniej. 

 Jak wiecie, oprócz odzieży, która nie jest naszym „pomysłem”, szyjemy „wymyślone” u nas 
rękawice sportowe dla narciarstwa biegowego, rękawice dla wojska, straży pożarnych, policji i innych 
odbiorców zmilitaryzowanych. Aby je sprzedawać, ciągle je udoskonalamy. Tworzymy też nowe 
modele. Tylko takie działanie jest gwarancją, że klienci kupią nasze rękawice, a my będziemy mogli 
tworzyć, szyć, a co najważniejsze - pracować:) 

Obecnie pracujemy w nowoczesnej i pozytywnie przez wszystkich postrzeganej siedzibie. 
Cały czas dbamy o jej wnętrze, jak i otoczenie. W ostatnim roku uzupełnialiśmy nasz park maszynowy 
o nowe maszyny szwalnicze, sztance, taśmówkę i agregat prądotwórczy. Przy ich zakupie bardzo 
często wykorzystywaliśmy środki „unijne”, więc koszt ich pozyskania nie był wysoki. Dodatkowo, 
zakupiony agregat prądotwórczy pozwoli nam na prawie nieprzerwaną pracę w przypadku 
ewentualnych przerw w dostawie prądu (będzie też ciepło zimą, a chłodno latem, bo klimatyzacja 
będzie działać). 
Wymieniamy w firmie lampy i żarówki na energooszczędne LED. Inwestycja ta poprawia ergonomię 
pracy, tworzy obraz ekologicznej i nowoczesnej firmy, a koszt dokonanych inwestycji zwróci się już w 
okresie 1 roku (mniejsze zużycie prądu, tym samym niższy koszt funkcjonowania firmy). 
 W roku 2015 planujemy wprowadzić biometryczny pomiar czasu pracy. Docelowo zastąpi on 
listy obecności, karty pracy i usprawni ewidencję czasu pracy. 
 Na zakończenie:     opowiedziałem tu krótko o gospodarczej stronie minionego roku. 
Pozostała część gazetki opowie o tym, jak się bawiliśmy, co robiliśmy „z i dla” pracowników. 
Opowiadanie to będzie tym razem głównie w „obrazkach” opatrzonych miłymi komentarzami. 

 Zachęcam do przypomnienia sobie poprzednich gazetek, a na zakończenie moich słów 
przypominam wciąż aktualne hasło zamieszczone w poprzednim jej wydaniu:  

 

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

 

 Nasza Firma – gazetka o pracownikach i dla 

pracowników Rek-Swed, nr. 4 (grudzień 2014), 

wychodzi kiedy chce. 

Redakcja:  

Sławomir Dereszkiewicz 
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Zdjęcia: zlotowskie.pl 

 

W tegorocznej edycji 

Złotowskiego Biegu Zawilca w 

biegu głównym udział wzięło 

826 biegaczy oraz 90 

zawodników nornic wal king. 

Wcześniej odbyły się zawody 

dla szkół podstawowych i 

gimnazjów, które jak co roku 

cieszyły się wielkim 

zainteresowaniem 

uczestników, ich rodziców i 

opiekunów.. 

Trasa została nieco zmieniona, 

w stosunku do lat ubiegłych. 

Wszystko po to, aby uniknąć 

niebezpiecznych sytuacji, które 

mają miejsce zwłaszcza na 

początkowych kilkuset 

metrach. Także dzięki tej 

zmianie długość trasy 

wyniosła równe 5 km. 

Oprócz klasyfikacji 

indywidualnej, odbyła się 

klasyfikacja par małżeńskich, 

zawodników nordic wal king 

oraz najszybszego zakładu 

pracy. W tej ostatniej 

konkurencji zwyciężyli 

pracownicy Rek-Swed (lill-

Sport) przed Nadleśnictwem i 

Unimetalem. Udział wzięło 

sześć sześcioosobowych 

drużyn. 

Tradycyjnie po biegu i po 

dekoracjach największe 

emocje budziła loteria. I tym 

razem Lasse Granqvist 

uszczęśliwił dwie osoby, 

fundując tygodniowy pobyt na 

Wyspach Kanaryjskich. 
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REK-SWED W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ 

 

REK-SWED na chwilę obecną, w 2014 roku, jest niemal na pewno najlepszym 

producentem rękawic w Europie. Mówiąc Rek-Swed mamy na myśli oczywiście także 

część produkującą odzież. 

Jest powód, dzięki któremu jesteśmy najlepsi – pracujemy zespołowo, jako drużyna. 

Jednak bycie najlepszym w 2014, nie oznacza że możemy spocząć na laurach w 2015. 

Aby zachować tak dobrą pozycję musimy walczyć, aby być jeszcze lepsi. 

Firmie bardzo pomógł dobry kurs złotego, który był pomocny dla korzystnych warunków 

eksportu, czyli naszej sprzedaży. Jednak takie warunki nie trwają wiecznie i dlatego 

naprawdę bardzo ważną rzeczą jest zwiększenie naszej efektywności, aby zachować 

naszą pozycję na rynku. Tu właśnie jest duża rola pracy zespołowej, z firmą Granqvists 

AB jako odbiorcą, dobrej organizacji i synchronizacji zakupów surowców z pracą krajalni i 

szwalni oraz pakowania. Wszystkie działy powinny pracować jako zespół, aby oszczędzić 

czas i materiał. 

Mając powyższe na uwadze, cieszmy się nadchodzącą zimą oraz świętami. 

Jeszcze jedno – mam nadzieję, że wiecie że mamy w firmie 8 par nart biegowych, 

gotowych do użycia dla każdego, kto tylko chciałby spróbować. 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! 

 

Lasse Granqvist 

 



Podsumowanie VIII ZBZ w Rek-Swed 

W tegorocznym Złotowskim Biegu Zawilca mieliśmy silną reprezentację. Żółte koszulki lill-

Sport zdominowały kolorowy tłum biegaczy. Widać to także po liczbach. Na ponad 900 

uczestników, w biegu głównym wzięło udział 50 biegaczy oraz 43 zawodników nordic 

walking, reprezentujących lill-Sport (wliczając członków rodzin pracowników). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z naszych pracowników najwyżej w klasyfikacji znalazł się Janusz Sarnowski, zajmując 36 

miejsce open oraz 3 miejsce w kategorii M45. Gratulacje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wspaniałym sukcesem drużyny lill-Sport 1 (lill-Sport 2 skupiało członków rodzin 

pracowników Rek-Swed) było zdobycie drugi rok z rzędu pierwszego miejsca, dzięki czemu 

puchar przechodni pozostał u nas. Warto zaznaczyć, że ponowne zdobycie, trzeci rok z rzędu, 

pucharu przechodniego skutkuje tym, że puchar zostanie u nas na zawsze, a na kolejne 

edycje zostaje ufundowany nowy puchar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w konkurencji zakładowej wzięło sześć drużyn. Każda drużyna musi liczyć co najmniej 

trzy kobiety i trzech mężczyzn. W przypadku większej ilości osób w drużynie, liczą się czasy 

najszybszych członków drużyny. Kolejność na mecie przedstawiała się następująco: 

1. lill-Sport 1 

2. Nadleśnictwo Złotów 

3. Unimetal 

4. lill-Sport 2 

5. Omnivent 

6. Kierowanie Nadzorowanie Budów 

 

 

 



Do sukcesu lill-Sport 1 przyczynili się: 

Janusz Sarnowski 19:15 

Sławomir Dereszkiewicz  22:19 

Patrik Olsson 23:04 

Erika Granqvist 25:37 

Linnea Granqvist 25:40 

Wioletta Banaczyk 25:54 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadszedł czas dekoracji oraz loterii… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Foto: JB 



 

POCZTÓWKI Z JASTRZĘBIEJ GÓRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród uczestników 

Złotowskiego Biegu Zawilca – 

pracowników Rek-Swed, 

Lasse Granqvist ufundował 

wczasy nad polskim morzem. 

Tygodniowy pobyt w DW 

Żeglarz w Jastrzębiej Górze 

wylosowały panie: Urszula 

Kokowska, Władysława 

Świątkowska, Katarzyna 

Białecka oraz Bogumiła 

Sikora. 

Wygląda na to, że pogoda i 

humory dopisały. 

 



ZAKOPANE! ZAKOPANE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj obfitował w imprezy zakładowe. Sporą atrakcją okazała 

się wycieczka do Zakopanego. Po drodze wycieczka zawitała 

też do Krakowa i Oświęcimia. Fotorelacja poniżej. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z KRONIKI REK-SWED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać, wycieczki do Zakopanego mają długą tradycję 

Rok 1974 



ŹRÓDŁA I POCHODZENIE ŚWIAT BOŻEGO NARDOZENIA 

Zbliża się dzień, gdy wspólnie z rodziną i znajomymi usiądziemy do uroczystej wieczerzy przy stole 

pokrytym białym obrusem, pod którym znajdzie się odrobina siana. Na nim znajdzie się dwanaście 

potraw a wśród nich mak, grzyby i miód. Postawimy nakrycie dla niespodziewanego gościa. Pod 

sufitem lub na środku stołu umieścimy podłaźniczkę. Zapalimy na stole świecę. W rogu pokoju stanie 

oświetlona choinka, na której zawisną bombki i różne świecidełka. 

Złożymy sobie życzenia łamiąc się kawałkiem opłatka, a na wsiach gospodarze podzielą się nim ze 

zwierzętami w zagrodzie. 

Większość z nas, bezwiednie celebruje tradycje, będące bezpośrednią kontynuacją pogańskich 

obrzędów naszych praprzodków, które przekazali nam rodzice i dziadkowie. 

Szczodre Gody - symbole na stole wigilijnym 

Spójrzmy więc w wielkim skrócie na jakże przepiękne zwyczaje związane ze Szczodrymi Godami (lub 

inaczej Świętem Zimowego Staniasłońca, bo takie prawidłowe nazwy nosi to święto), jakie do dziś 

kultywujemy tylko na terenach Słowiańszczyzny a przede wszystkim w Polsce, nie mając w większości 

pojęcia o ich pochodzeniu i czemu miały służyć: 

Na pięknie przystrojonym stole pokrytym białym obrusem pod którym znajdzie się niewielka ilość 

siana, z którego wyciągniętę zielone źdźbło było wróżbą dobrego zdrowia na kolejny rok, ustawimy 

nakrycia dla biesiadników i obowiązkowo postawimy jedno więcej po to, aby duchy naszych naszych 

przodków mogły zasiąść do tej szczególnej wieczerzy i wspólnie z nami się posilić. 

Mak, miód i grzyby, które znajdą się wśród potraw pomogą nam się z przodkami połączyć. 

Nieparzysta liczba dań (7,9 i 11) zależna w średniowieczu i wiekach późniejszych od statusu 

majątkowego miała symbolizować powodzenie w następnym roku zamieniona została na 12 co miało 

symbolizować ilość miesięcy w roku czy  też apostołów. Po kolacji nie sprzątniemy stołu aż do rana, 

by duchy przodków mogły w spokoju biesiadować. W narożniku pokoju ustawimy choinkę ozdobioną 

świecidełkami, jabłkami i orzechami, która przywędrowała do nas z terenu Niemiec dopiero na 

przełomie XVIII i XIX wieku i zastąpiła wielowiekową tradycję przozdabiania snopka zboża z którego 

zaczynano siew w następnym roku, gdyż zapewniało to powodzenie i urodzaj. 

Boże Narodzenie 2 stycznia? 

Zwyczajów tych można by wymienić o wiele więcej, gdyż różnią się one w zależności od regionu, 

jednak wszystkie łączy jedno: pochodzą od naszych pogańskich przodków. 

Teraz kilka słów o genezie Bożego Narodzenia i posłużę się tutaj cytatem: 

"Gdy w IV wieku zaczęto obchodzić Boże Narodzenie, nie od razu przypadało ono na dzień 25 

grudnia". 

Najpierw wyznaczono je na 2 stycznia, później na 25 albo 28 marca, jeszcze później na 18 lub 19 

kwietnia, potem na 20 maja, a w Egipcie i na Bliskim Wschodzie na 6 stycznia. Ostatecznie wybrano 

na to święto 25 grudnia. 

 



Dlaczego? Otóż jedną z najbardziej rozpowszechnionych religii w III wieku był mitraizm, kult 

perskiego boga Mitry (więcej na jego temat napiszę w następnym odcinku). Aurelian, cesarz rzymski 

od 270 do 275 roku, uczynił mitraizm państwową religią Rzymian, a urodziny Mitry obchodzono 25 

grudnia, który według ówczesnego kalendarza był dniem przesilenia zimowego. W tych 

uroczystościach, ze światłami, śpiewami, procesjami brali udział chrześcijanie, którzy ze słońcem 

utożsamiali Chrystusa, nazywając go "Słońcem Sprawiedliwości". Te pogańskie święta zaczęto 

"chrystianizować" w roku 350 gdy papież Juliusz I ogłosił 25 grudnia dniem narodzin Chrystusa. 

Oczywiście czas przesilenia zimowego przypadający na 21-22 grudnia (25 grudnia to pozostałość po 

kalendarzu juliańskim) był obchodzony w zdecydowanej większości starożytnych kultur i związany był 

z kultem Słońca. W tych dniach odradza się ono na nowo, by znów zacząć królować na nieboskłonie. 

Dnia znów zaczyna przybywać, a ubywać nocy, Swaróg/Swarożyc-Słońce odzyskuje panowanie nad 

światem czyli zaczyna się nowy cykl słoneczny. Ten okres uznawany był również za początek roku 

wegetacyjnego i liturgcznego. Samo słowo gody pochodzi od słowa god czyli rok. 

Po co dawano prezenty? 

Szczodre Gody zaś dlatego, że w Szczodry Wieczór obdarowywano dzieci drobnymi upominkami, 

orzechami, jabłkami oraz plackami zwanymi szczodrakami. Święta te nasi przodkowie obchodzili aż 

do 6 stycznia, w którym to dniu Watykan ustanowił święto Trzech Króli. Warto jeszcze wspomnieć tu 

o tradycji kolędowania, gdzie poprzebierana za różne maszkary młodzież i dzieci z 

gwiazdorem/gwiaździchem na czele, chodzili od domu do domu składając życzenia pomyślności w 

Nowym Roku i zbierając drobne prezenty i datki. Obyczaj ten jest wciąż popularny na wsiach w 

Polsce, na Słowacji, w Czechach, Białorusi, Rosji, Ukrainie i Serbii, czyli na większości terenów 

Słowiańszczyzny. Stąd własnie pochodzi zwyczaj odwiedzania przez księży, domów położonych na 

terenie parafii w celu złożenia życzeń i zebrania ofiar/datków. 

Choć hierarchowie chrześcijańscy chcieli wykorzenić wszelkie zwyczaje pochodzące z pogaństwa, to 

okazało się, że jest to niemożliwe do wykonania. Zaczęto je wtedy adaptować zmieniając pierwotne 

znaczenia. Tak przetrwały one do naszych czasów i dlatego dziś niezależni historycy i etnografowie, są 

w stanie odtworzyć wierzenia sprzed setek i tysięcy lat. Z barbarzyńskim okrucieństwem starano się 

też zniszczyć wszystko co dla naszych przodków przedstawiało wartości duchowe, a zawarte było w 

symbolach materialnych. Wycinano Święte Gaje, palono i rozbijano posągi bóstw, burzono świątynie i 

grody a na ich miejscu stawiano kościoły i klasztory. Jednak na szczęście, mimo usilnych starań nie 

udało się zniszczyć wszystkiego i wykorzenić większości starodawnych obyczajów, które przetrwały 

pod strzechami wiejskich chat. 

Jaka byłaby wigilia bez tradycji starosłowiańskich? 

Gdybyśmy odrzucili całą starosłowiańską oprawę chrześcijańskiego Bożego Narodzenia, to nic by nie 

pozostało. A analizując święta, zwyczaje i sposób ich celebracji podczas całego roku, dochodzi się do 

takiego samego wniosku.  

Źródło: interia360.pl 

 

 

 



Kilkanaście miesięcy temu odwiedził nas znany fotograf Andrzej Świetlik. 

Jego prace znajdą się w albumie poświęconym miastu Złotów oraz złotowskim 

firmom. Poniżej zdjęcia zrobione u nas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej Świetlik (ur. 1951 w Złotowie) – polski fotografik, współtwórca (wraz z Andrzejem Kwietniewskim, 

Adamem Rzepeckim, Markiem Janiakiem oraz Andrzejem Wielogórskim) awangardowo-anarchistycznej grupy 

artystycznej Łódź Kaliska – jednym spośród ich projektów jest new pop, czyli "upiększanie sztuki". 

Zajmuje się fotografią artystyczną, reklamową, użytkową i prasową. Głównym tematem jego zdjęć jest człowiek 

– od portretu, poprzez akt, aż po artystyczną impresję. Współpracuje z wydawnictwami krajowymi i 

zagranicznymi. Autor wielu wystaw, a w tym: Portrety świetliste, Ciszej nieco, Jak dzieci oraz Nadziei pięć. 

 



 

CIEKAWOSTKI 

EKO 

 

W Polsce poziom 

selektywnego odzyskiwania 

odpadów wynosi jedynie  

4 kg/ mieszkańca, podczas 

gdy w Czechach jest to 19 

kg, natomiast  

w Niemczech 76 kg/ 

mieszkańca! 

 

Na polskich składowiskach 

znajdują się 2 miliardy ton 

odpadów przemysłowych i 4 

miliony ton odpadów 

komunalnych. 

 

Obecnie w Polsce 

wytwarzamy ok. 13.5 mln 

ton odpadów komunalnych 

rocznie, co daje średnio 

daje 350kg na mieszkańca 

rocznie. 

 

Produkty ze szkła w 100% 

nadają się do ponownego 

przerobu (recyklingu). 

Ponowny przerób stosu 

gazet o wysokości 125 cm 

pozwala na uratowanie 

sześciometrowej sosny. 

Wyprodukowanie 1 tony 

papieru wymaga ścięcia 17 

drzew. 

Każda tona odzyskanej 

makulatury pozwoli 

zaoszczędzić 1200 litrów 

wody  

w papierni oraz 2,5 m3 

przestrzeni środowiska. 

 

Około 2 miliony ptaków i 

ssaków wodnych ginie na 

świecie na skutek połknięcia 

plastikowych odpadów 

wrzucanych do mórz i 

oceanów. 

 

Ilość nagromadzonych 

odpadów zwiększyła się 

trzykrotnie przez ostatnie  

20 lat Zajmowana przez te 

odpady powierzchnia 

zwiększyła się dwukrotnie. 

 

1 LITR ZUŻYTEGO OLEJU 

SILNIKOWEGO WYLANY DO 

RZEKI LUB KANALIZACJI 

JEST W STANIE 

ZANIECZYŚCIĆ 1 MILION 

LITRÓW WODY!!! 

 

Anglicy wyliczyli, że 

wyrzucane w ciągu roku 

butelki plastikowe (PET), 

ustawione jedna na drugiej 

utworzyłyby wieżę o 

Anglicy wyliczyli, że 

wyrzucane w ciągu roku 

butelki plastikowe (PET), 

ustawione jedna na 

drugiej utworzyłyby 

wieżę o wysokości 28 

mln km, co stanowi 73-

krotną odległość Ziemi 

od Księżyca. 

 

Ocieplenie klimatu może 

spowodować, że w 2050 

r. tereny wokół wybrzeży 

Wielkiej Brytanii znajdą 

się pod wodą. 

 

 

Każdy Europejczyk 

zużywa średnio 198 

jednorazowych 

plastikowych toreb na 

zakupy rocznie, co w 

przeliczeniu oznacza 

jedną torbę dziennie na 

gospodarstwo domowe. 

Jednak średnie zużycie 

znacznie się różni w 

zależności od kraju UE – 

w Danii i Finlandii 

zużywa się takich toreb 

zaledwie 4 na rok, 

podczas gdy w Polsce, 

Portugalii i na Słowacji 

aż 466 rocznie. 

 

Poniżej dane dotyczące ilości 

wyprodukowanych woreczków, 

kartonów oraz odpadów. Dane za 

2013 rok 

Eksport 

Woreczki : 297 602 sztuki 

Kartony :  4 023 kg   (4594 sztuki) 

  

Kraj 

Woreczki : 1 634 sztuki 

Kartony :  18 kg ( 20 sztuk) 

  

Produkcja odpadów : 

Opakowania z tworzyw 

sztucznych :  1 044 000 kg 

Opakowania tekturowe :  w 

zeszłym roku brał Roman   

Odpady z tworzyw sztucznych – 

szpulki : 250 kg 

Odpady ze skór :  3 875 000 kg 

Odpady z tkanin : 17 957 000 kg 

 


