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Drodzy czytelnicy!
 
Z Okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia, życzymy
wszystkim Dyrektorom,                
Kierownikom oraz pracownikom
Fabryki Elementów Złącznych
wszelkiej radości, pomyślności
oraz czasu spędzonego w gronie
najbliższych przy zapachu
świeżej choinki z nutą
lukrowanych pierników.
 

Redaktor Naczelna
Katarzyna Szczygieł

 

Czas podsumowań: 
FEZ S.A. vs rok 2019

Rok 2019 był dla Fabryki Elementów Złącznych
niesamowicie dynamiczny. Zmiany kadrowe, nieustająca
walka z konkurencją, liczne uczestnictwo w targach
krajowych oraz międzynarodowych, a do tego nowe
wyzwania, nowe zadania i nowe oczekiwania ze strony
kontrahentów. Jest co robić! :) Do zobaczenia w 2020 roku!
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Jarmarki, cuda, wianki... Świąteczne "Last Christmas" rozbrzmiewające w
naszych samochodach, szron na szybach czy kolorowe lampki otulające
miejskie choinki swoim blaskiem. Czas Świąt jest dla wielu z Nas
magiczny. Co zrobić, żeby zatrzymać go na dłużej?
 

Z roku na rok urokliwość Świąt Bożego Narodzenia zostaje przyćmiona szałem zakupów,
pośpiechem i nieustanną walką o wyprzedażowe okazje. Cały rok biegniemy ile sił w
nogach, a nostalgiczne momenty stanowią niezwykłą rzadkość. Świąteczne akcesoria
wciska się na półki zaraz po 1 listopada, co nie odpowiada Bożonarodzeniowej magii, a
jedynie wypełnia marketingową misję sprzedażową. Jak mamy czerpać świąteczną radość
z oferowanych dóbr, skoro pośpiech dominuje nad naszymi głowami? Co dzisiaj
naprawdę gwarantuje  magię świąt? Może uśmiech i życzliwość? Dobre słowo w
adwentowy czas? Tak naprawdę to od Nas zależy, czy po dwóch dniach objadania się
makowcem, grzybową i wigilijnym karpiem, znowu powiemy: Święta, święta i po
świętach... Pamiętajmy o najbliższych. Twórzmy atmosferę pełną miłości i radości.
Odsuńmy od stołów tematy polityczne i dostrzeżmy prawdziwy cud Bożego Narodzenia.
Śpiewajmy kolędy całym tchem. Wspólnie ubierajmy choinki. Nie dajmy się zwieść teorii
pt.: "postaw się a zastaw się"! Radośnie pieczmy pierniki. Wypełnijmy nasze domy
atmosferą przyniesioną ze świątecznych jarmarków, pełną aromatu cynamonu i
goździków! Czerpmy jak najwięcej z chwil spędzonych w rodzinnym gronie. Bądźmy
Razem. Tak po prostu.  
 

Święta święta i po...

FEZieton
Katarzyna Szczygieł

Fot.: www.canva.com



Dzieje polskich kolei były równie burzliwe jak Polska historia. Zmieniająca oblicze
ówczesnego świata - kolej  żelazna, narodziła się w momencie,  kiedy Polska nie widniała na
mapach obszarów Europy. Okres budowy pierwszych linii kolejowych aż do 1918 roku,
upłynął w okolicznościach niewoli oraz podziału Polski na trzy zabory. W każdym, sieć
trakcji kolejowych  była konstruowana oddzielnie, przy zastosowaniu różnorodnych
rozwiązań technicznych, w nierównomiernym tempie, a do tego pod wpływem
gospodarczych lub strategicznych poczynań związanych z interesami zaborców.
Ponadto, początek powstania kolei w Polsce przyjmuje się na rok 1845, kiedy to pierwszy
słynny pociąg Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej (DŻWW) wyruszył w trasę torową z
Warszawy wprost do Grodziska Mazowieckiego. Linia wydłużała się błyskawicznie, biegnąc
przede wszystkim przez Skierniewice, Piotrków i Częstochowę, aż do granicy w Maczkach 
(obecna dzielnica Sosnowca). Ostatecznie w/w droga kolejowa została ukończona w 1848
roku.

Czy wiesz, że...

Fot.: www.canva.com



Produkcja jest stosunkowo szerokim pojęciem, które może być
rozumiane następująco: ze względu na dziedziny nauk o ekonomii
oraz nauk o zarządzaniu. W ten oto sposób, dla ekonomistów,
produkcja oznaczać będzie działalność przedsiębiorstw zmierzającą
ku dostarczeniu na rynek rozmaitych modeli dóbr i usług, natomiast z
perspektywy naukowego zarządzania - istotę stanowi proces
produkcyjny.
 
Rynek tworzy mechanizm koordynujący zachowania nabywców i sprzedawców,
uczestniczących w procesie wymiany dóbr oraz usług. Istnieje wiele rodzajów
rynków, które jedynie z pozoru różnią się między sobą, a tak naprawdę przypisuje się
im jedną, wspólną i zasadniczą funkcję - ekonomiczną. Określają one mianowicie
ceny, przy których wielkość zapotrzebowania zrównuje się z ilością oferowaną do
sprzedaży. Na wielu rynkach wymiana zachodzi bezpośrednio (sklepy, stragany), z
kolei na pozostałych przez pośredników, którzy dokonują transakcji w imieniu
swoich klientów. W sklepach to klienci decydują o tym, czy kupić dany towar po
uprzednim umieszczeniu ceny na półkach przez sprzedawców, z kolei na aukcjach
np. dzieł sztuki potencjalni nabywcy przebijają swoje oferty podczas licytacji.
 

Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI

Fot.: www.canva.com



W 1500 roku postrzegany jako konstrukcyjny luksus. W 2019 - jako
budowlany przeżytek. Drewniane mosty to przeszłość. Dlaczego?
 
Drewniane osiągnięcia Polski na skalę światową
Polska może pochwalić się wieloma konstrukcjami drewnianymi, które były przez lata
podziwiane przez świat. Pierwsza z nich z 1500 roku tworzyła most, który przechodził
przez Wisłę w Toruniu. Z kolei Most Zygmunta Augusta w Warszawie  zbudowano w latach
70. XVI wieku, a most na Sanie w Przemyślu w 1779 roku. Wszystkie konstrukcje cieszyły
się głębokim uznaniem wobec twórców oraz wymiarów estetyczno-wizualnych.
 

Ciągłość drogi? Drewnu mówimy: STOP!
Otóż drewno w konstrukcjach praktycznie w ogóle nie było konserwowane. Podlegało ono
naturalnej degradacji i procesom rozkładu. Elementy konstrukcyjne najczęściej były
wykonywane z drzewa dębowego, a miejsca łączeń konstrukcyjnych występowały z
niewielkimi szparami celem ograniczenia procesu butwienia. Z czasem podjęto także
próby zastąpienia drewna tym jak najbardziej żywicznym np. sosną i  jodłą, ale
praktycznie do XX wieku nie pojawiła się skuteczna metoda zabezpieczenia mostów
drewnianych. Należy podkreślić, że wszelkie ropopochodne substancje były zbyt
łatwopalne, a środki przeciwgrzybiczne oraz impregnaty do drewna, stały się dostępne tuż
po zakończeniu II-giej wojny światowej. Coraz częściej odchodzono od mostów
rozbieranych na zimę poprzez zastąpienie ich trwałymi elementami składowymi
konstrukcji. Konserwacja mostów drewnianych opierała się przede wszystkim na
utrzymaniu jego czystości, stabilizacji łączeń poprzez późniejsze dokręcanie śrub.
Korzystano również z dobijania klinów do konstrukcji. Często obowiązki spoczywały na
ludności cywilnej, która zamieszkiwała tereny w pobliżu mostu, co powodowało
wadliwość.

Za kulisami... mosty drewniane

Fot.: www.kurierkolejowy.eu



Na tapecie: MAJSTERKOWANIE
Mini elektronarzędzia: klej na gorąco
 
Klejenie pistoletem na gorąco jest nie lada frajdą dla każdego, kto uwielbia
rękodzieło i wszelkiego rodzaju domowe naprawy. Majstrowanie takim klejem jest
bardzo łatwe i stosunkowo bezpieczne. Za jego pomocą możemy łączyć ze sobą wiele
materiałów od plastiku, po drewno, a nawet szkło.  Klej w pistoletach na gorąco nie
przewodzi prądu, więc do pewnych temperatur może być stosowany w projektach z
wykorzystaniem energii elektrycznej. Idąc w stronę spopularyzowanego DIY, czyli:
Zrób to sam, możemy dowolnie modyfikować wkłady i przy dekorowaniu np.
świątecznego stroika, wykorzystać klej w brokatowej odsłonie.
Klej może być nakładany na kilka sposobów – zarówno w formie pasków, jak i w 
punktach czy cienkich nitkach, które najlepiej prezentują się jako element ozdobny.
Bardzo ważną opcją przy wyborze idealnego pistoletu jest m.in. regulacja
temperatury kleju, dzięki czemu można łączyć odpowiednio nagrzanym sztyftem
zarówno tkaniny (np.: w tapicerstwie), papier, jak i PCV i metal.

Poradnik Fabrykowicza

Fot.: www.canva.com
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Rozerwij się! 

Szef do pracownika:
-Panie, pan wszystko robi
powoli: powoli pan myśli,
powoli pisze, 
powoli mówi, powoli się
porusza...! Czy jest coś co pan
robi szybko?!
-Taaak! Szybko się męczę...

Zamarznięty w czasie śnieżycy
turysta puka do bacówki.
Otwiera baca.
-Macie, baco, coś do jedzenia?
-Niiii!
-To morze chociaż wrzątek
macie?
-Mom... ino zimny.

-Panie dyrektorze, czy mógłbym
otrzymać dzień urlopu, by
pomoc teściowej przy
przeprowadzce?
-Wykluczone!
-Bardzo dziękuję, wiedziałem że
mogę na pana liczyć...

Ilu niedoświadczonych
elektryków potrzeba do
wkręcenia żarówki?
Pięciu. Jeden trzyma
żarówkę, a czterech obraca
drabinę.
Ale doświadczony elektryk
wie, że jeśli stanie na stołku i
będzie trzymał żarówkę nie
poruszając nią, to się wkręci.
Dla czego?
Bo wie, że Ziemia się obraca

Jaś puka do drzwi sąsiada:
-Tak słucham?
-Mamusia kazała przekazać,
że tata w pracy, a ja idę
bawić się do piaskownicy.

-Cobyś ty woloł, Antek -
pyta Francek - być głupi
albo łysy??
-Chyba głupi, bo tego tak
zaroz nie widać ?



TRADYCYJNE ŚLEDZIE W ŚMIETANIE
KROK 1: NAMACZAMY ŚLEDZIE
Śledzie zalewamy mlekiem i odstawiamy do lodówki na 12 godzin. Odcedzamy na sitku i
kroimy na mniejsze kawałki.
KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY SOS
Papryczkę chili, szalotki, kolendrę drobno siekamy. Mango kroimy w kostkę. Składniki
mieszamy ze śmietaną. Siekamy i dodajemy kmin rzymski, miód, sok z limonki, orzeszki
rozdrobnione w 
moździerzu. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Śledzie podajemy z sosem.

PRZEPISY BOŻONARODZENIOWE

ŚWIĄTECZNA ZUPA RYBNA 
KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY WYWAR NA OŚCIACH

Ości podpiekamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia przez 20 minut w
temperaturze 200°C – aż staną się białe. Przekładamy do garnka, zalewamy wodą.

Dodajemy włoszczyznę 
pokrojoną na mniejsze kawałki, liście laurowe, ziele angielskie i gotujemy ok. 2 godzin.

KROK 2: GOTUJEMY ZUPĘ
Cebule i czosnek siekamy. Koper włoski i seler kroimy w kostkę wielkości 1 x 1 cm.

Warzywa przesmażamy w garnku z rozgrzaną oliwą. Dodajemy ostrą i słodką paprykę,
przecedzony wywar z ości, pomidory pelati. Gotujemy ok. 30 minut. Doprawiamy do
smaku solą i pieprzem. Krewetki obieramy i oczyszczamy. Filety kroimy na mniejsze

kawałki. Pod koniec gotowania dodajemy krewetki, małże i kawałki ryb. Gotujemy ok. 2-
3 minut.

KROK 3: PRZYGOTOWUJEMY ŚMIETANĘ ZIOŁOWĄ
Śmietanę miksujemy ze szczypiorkiem i czosnkiem. Zupę podajemy z ziołową śmietaną.

WIGILIJNE PIEROGI
Krok 1: PRZYGOTOWUJEMY FARSZ
Grzyby dokładnie płuczemy, moczymy w wodzie kilka godzin, po czym odsączamy i drobno kroimy. Cebulę
kroimy w piórka i szklimy na łyżce oleju. Kapustę drobno siekamy, przekładamy do garnka, dodajemy
grzyby i cebulę. Wlewamy wodę, w której moczyły się grzyby i uzupełniamy taką ilością wody, by
przykrywała składniki. Dodajemy liść laurowy, ziele angielskie, pieprz i sól. Gotujemy ok. 60 minut,
następnie odcedzamy z nadmiaru wody i studzimy.
Krok 2: LEPIMY PIEROGI
Zagniatamy ciasto – łączymy mąkę, jajko i masło z 2 łyżkami oleju. Dolewając stopniowo około 1,5 szklanki
bardzo gorącej wody, wyrabiamy ciasto, aż stanie się elastyczne. Ciasto rozwałkowujemy na grubość około
1-2 mm, wycinamy kółka, na każde kółko nakładamy łyżeczkę farszu i sklejamy brzegi, formując pierogi.
Wkładamy je partiami do gotującej się wody. Gdy wypłyną na wierzch, wyjmujemy je łyżką cedzakową na
półmisek.



Śledź nas na Facebooku! 
@FabrykaElementowZlacznych 
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