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Wir produkcji w FEZ

Pandemia Koronawirusa odbija swoje piętno na całej
gospodarce, rzucając i nam nowe wyzwania. Znajdujemy się w
sytuacji, która motywuje nas do utrzymania ciągłości produkcji
i sprzedaży. Koniec roku stał się dla nas kolejnym okresem
wyzwań, a także większej motywacji przy realizowaniu działań
modernizacyjnych i remontowych. Chcemy nieustannie
poszerzać rynek sprzedaży, co stanowi obecnie  nie lada
wyzwanie.

OD REDAKCJI

Drodzy czytelnicy!

Z Okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia oraz Nowego -
miejmy nadzieję bardziej
stabilnego roku, życzymy
wszystkim Dyrektorom,
Kierownikom oraz pracownikom
Fabryki Elementów Złącznych
zdrowia, wszelkiej radości,
pomyślności i uśmiechu oraz
pomimo wielu trudności - czasu
spędzonego w gronie najbliższych
przy zapachu choinki, makówek i
barszczu z uszkami.

Do siego roku!
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Zawsze rodzinne, ciepłe, otulone blaskiem kolęd. Czas wybaczania i
bliskości - Święta Bożego Narodzenia. W tym roku wyjątkowo
nostalgiczne. Jak, mimo pandemii, nacieszyć się  z ich magii?

W tym roku powiedzenie "Święta, święta i po świętach" będzie miało nieco inny
wydźwięk niż każdego roku... Będzie zdecydowanie bardziej wymowne, wręcz
dosłowne! Bo jak nie ograniczenia, to strach. Bojaźń człowiecza, którą warto
przełamać mimo atmosfery, jaką narzuciła nam pandemia. Nie będzie
Jarmarków, zatem ubierzmy choinkę nieco wcześniej. Nie odkładajmy
porządków na ostatni moment, ale delektujmy się tym, co zazwyczaj
przeżywamy w dość dziwnym pośpiechu. Potraktujmy zakończenie tego roku
jako koniec pewnego etapu. Nie biegajmy w szale zakupów po galeriach
handlowych. Podarujmy sobie i swoim bliskim CZAS, wspólną wartość, której
nie da się kupić w żadnym sklepie. Pomyślmy o Bożym Narodzeniu jeszcze
cieplej niż zazwyczaj. Delektujmy się magią świątecznych zapachów przy stole.
Zajadajmy pierniczki i wypijmy kompot w podwójnej ilości. Powspominajmy,
sięgając do rodzinnych fotografii i uśmiechają się od ucha do ucha. Niech w tym
roku karp zasmakuje nam jeszcze bardziej. Niech grzybowa przyciągnie
zapachem sąsiadów, a stajenka rozbłyśnie na tle pierwszej gwiazdki. Przecież te
święta należą nam się jak psu buda - tutaj nie ma wątpliwości. Wszystko zależy
jednak od naszego podejścia. Bądźmy Razem. Nostalgicznie i bezapelacyjnie! 

FEZieton
Katarzyna Rado

Świąteczna nostalgia 

Fot.: www.canva.com



„Jingle Bells” zostało napisane na Święto Dziękczynienia, nie na Boże Narodzenie.
Piosenka została napisana w 1857 roku przez Jamesa Lorda Pierponta i wydana pod
tytułem „One Horse Open Sleigh”.

Boże Narodzenie ma różne znaczenia na całym świecie. Wigilia w Japonii to dobry
dzień na smażonego kurczaka i kruchego ciasta truskawkowego.

W 1914 r. podczas I wojny światowej w okopach pomiędzy Brytyjczykami i Niemcami
doszło do słynnego rozejmu bożonarodzeniowego. Wymieniali się oni prezentami przez
neutralną ziemię niczyją, czy razem grali w piłkę nożną.

13% rodzin w Wielkiej Brytanii zawsze uczęszcza do kościoła w dniu Bożego
Narodzenia. 27% rodzin siada, aby obejrzeć Mowę Królowej.

Słowo „kolęda” w rzeczywistości oznacza taniec lub pieśń uwielbienia i radości, i były
one śpiewane przez wszystkie cztery pory roku, ale tradycja śpiewania ich tylko na Boże
Narodzenie jest jedyną, która przetrwała.

Tradycyjne trzy kolory świąt Bożego Narodzenia to: zielony, czerwony i złoty. Zieleń od
dawna jest symbolem życia i odrodzenia. Czerwony symbolizuje krew Jezusa
Chrystusa, a złoto reprezentuje światło, a także dobrobyt i królewskość.

Czy wiesz, że...
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Leżakowanie ciasta w produkcji przemysłowej może trwać nawet kilka
tygodni, a ciasto na domowe pierniki wigilijne zaleca się wyrabiać 
 przynajmniej miesiąc wcześniej

Piernik, czyli twarde ciasto o barwie ciemnobrązowej, wyrabiane z mieszaniny mąki
pszennej, mleka, jajek, miodu i przypraw korzennych - cynamonu i imbiru,
goździków, kolendry, kardamonu, gałki muszkatołowej, anyżu, ziela angielskiego i
czarnego pieprzu. Etymologia słowa "piernik" wywodzi się od staropolskiego słowa
„pierny”, czyli pieprzny. Pierwsze stowarzyszenie piernikarzy w Polsce powstało w...
Krakowie.
W Toruniu już w XVII wieku produkowano i wypiekano słynne katarzynki,
jakościowo porównywane ze znanymi w całej Europie piernikami norymberskimi.
Piernik to tradycyjne ciasto miast hanzeatyckich. Symbol ich powodzenia oraz
kontaktów ze światem. Pierwotnie było wielkim luksusem, ze względu na koszty
importu przypraw korzennych i bakalii. Eksportowano  je przede wszystkim w głąb
krajów macierzystych. Jako towar eksportowy, który był i jest wysyłany w odległe
miejsca, piernik został pomyślany tak, aby przetrwać długie podróże lądowe. Swoją
trwałość zawdzięcza z jednej strony dużej ilości przypraw korzennych, a z drugiej
swojej twardości i suchości. Pierniki mogą być przechowywane w zamknięciu nawet
przez kilka miesięcy.

Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI

Fot.: www.canva.com



25 dag cukru, 
40 dag miodu, 
5 jajek, 
1/2 kg mąki, 
2 łyżki proszku do pieczenia, 
3 łyżki kakao, 
15 dag masła,
 5 łyżek koniaku, 
1 torebka przypraw do pierników, 
po 10 dag posiekanych migdałów, orzechów włoskich i laskowych, 
po 10 dag rodzynek, pokrojonych suszonych śliwek i skórki pomarańczowej,
połamana na małe kawałki tabliczka czekolady deserowej.

Piernik Świąteczny
Składniki:

Wykonanie: Rozpuścić cukier, miód, masło z dodatkiem przyprawy korzennej. Ubić 5 jajek
dodając kakao i koniak. Masę jajeczno-kakaowo-koniakową dodać do miodu z dodatkami i
połączyć. Dosypać mąkę z proszkiem do pieczenia, dodać bakalie, wymieszać. Wlać na
natłuszczoną i wysypaną bułką tartą blachę do połowy wysokości. W razie potrzeby użyć
dwóch blaszek, bo piernik mocno rośnie. Piec w temp. 180 stopni C. przez 70 minut. Można
przełożyć powidłami i polać polewą czekoladową.

Polewa Czekoladowa: 20 dag cukru pudru, 4 łyżki kakao, 2 łyżki stopionego masła, 2 łyżki
gorącego mleka.



Za kulisami... staropolskiego obyczaju Pana Karpia

Fot.: www.canva.com

Obecność karpia na wigilijnym stole dopiero po II wojnie stała się obowiązkowa
zgodnie z hasłem z 1947 r. „Karp na każdym wigilijnym stole w Polsce”.
Podawanie karpia na wigilijnym stole zostało zapoczątkowane przez Hilarego Minca,
który po wojnie był m.in. ministrem przemysłu, ministrem przemysłu i handlu,
wicepremierem ds. gospodarczych. Po wojnie bałtycka flota była  zniszczona, co
skutkowało tym, że nie zapewniała odpowiedniej ilości ryb morskich. Minc podjął
zatem decyzję, aby zakładać i zarybiać stawy hodowlane. Największym plusem tego
rozwiązania były niskie koszty utrzymania hodowli.
Rybę można było również dostać w formie premii w naturze w zakładach pracy. To
właśnie stąd wzięła się kolejna „tradycja”, czyli przynoszenie do domu żywej ryby -
najczęściej poruszającej się w wannie. „Przed Bożym Narodzeniem wprowadzono
specjalne kartki na karpie i śledzie. Obowiązywały one tyko w grudniu 1951 roku” –
powiedział w rozmowie z PAP historyk Andrzej Zawistowski.
Przy okazji pojawił się obyczaj wkładania do portfela łusek zabitej ryby, by zapewnić
sobie pomyślność finansową na przyszły rok.



Na tapecie: MAJSTERKOWANIE
Misja: Czego nie zrobiłeś dziś, zrób... w okresie zimowym

Zimowa aura nie sprzyja przedłużającym się wielokrotnie remontom, ani tym
bardziej intensywnym pracom budowlanym. Jest to jednak najlepszy czas na to,
abyśmy mogli zadbać o komfort w naszych czterech kątach, np. wykonując szereg 
 drobnych napraw, na które wiosną i latem zwyczajnie szkoda nam czasu. 
Intensywne opady deszczu ze śniegiem, niskie temperatury oraz krótkie dni - tutaj
zdecydowanie warto wykonać naprawy wewnątrz domu. Nawet, jeśli wydaje nam się,
że wszystko jest w porządku, to z pewnością znajdzie się przynajmniej jeden element
wymagający pilnej naprawy. Doskonałym przykładem są listwy podłogowe, które
mimo że nie pełnią znaczącej roli, to jednak w znacznym stopniu wpływają na
estetykę wnętrz naszych domów i mieszkań. Rewidując stan naszych podłóg możemy
np. zauważyć luki przy zamocowanych listwach czy też znacznie poluzowane
fragmenty, za którymi gromadzi się pył i kurz. Aby szybko zaradzić temu problemowi
wystarczy odpowiedni, uniwersalny i bardzo mocny klej oraz godzinka wolnego  – W
ten prosty i niedrogi sposób pozbędziemy się usterki, która pozornie sprawiała
wrażenie znacznie bardziej skomplikowanej. Innym miejscem, które warto poddać
kontroli, są narożne fugi w łazience. Ze względu na swoje umiejscowienie są  bardzo
podatne na działanie wilgoci, a co za tym idzie - są narażone na powstawanie pleśni i
grzybów. Aby odrestaurować nasz prysznic lub wannę, fugę narożną należy 
usunąć nożem do spoin oraz rozpuszczalnikiem do silikonu. Po oczyszczeniu fugi jej
brzegi oklejamy taśmą malarską oraz wypełniamy nowym preparatem wzbogaconym
o środek zapobiegający rozwojowi grzybów i pleśni na jego powierzchni.

Poradnik Fabrykowicza

Fot.: www.canva.com



Family Day theme announced

Jasiu szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dychę, to powiem ci, co mówi
listonosz do naszej mamy, gdy ty jesteś w
pracy.
Ojciec daje synkowi 10 złotych.
- I co mówi?
- Dzień dobry, poczta dla pani.

Czego najpierw uczy się mały Eskimos? 
- Nie jeść żółtego śniegu.....

W tramwaju kanar podchodzi do grupy
szalikowców i mówi:
- Poproszę bilety do kontroli.
- Zjeżdżaj stąd! - reagują szalikowcy.
Kanar daje sobie spokój, podchodzi do
staruszka i prosi o bilet. Na to staruszek:
- Nie słyszał pan co koledzy powiedzieli?

Panie dochtorze, mój chłop cało noc godo
przez sen, co mom robić?
- Pozwolić mu w dzień dojść do słowa ! -
powiada lekarz

Jaka jest różnica między
automatem telefonicznym a
wyborami?
- W automacie najpierw płacisz, a
potem wybierasz, a przy wyborach
najpierw wybierasz, a później
płacisz!

- Kochanie, pójdziesz ze mną na
siłownię? 
- Uważasz, że jestem gruba? 
- No dobra, jak nie chcesz... 
- I do tego leniwa? 
- Uspokój się. 
- Masz mnie za histeryczkę? 
- Wiesz, że nie o to chodzi. 
- Twierdzisz, że przeinaczam
prawdę? 
- Nie, po prostu nie musisz ze mną
nigdzie iść! 
- A dlaczego Ci tak zależy, żeby iść
samemu?

Rozerwij się! 



Śledź nas na Facebooku! 
@FabrykaElementowZlacznych 
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