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Pomysł na biuletyn firmowy niewątpliwie należy do 
dyrektora, ale inicjatywę na jego nazwę oddał on pra-
cownikom. W tym celu w listopadzie w Prignitz rozpi-
sany został konkurs z nagrodami na nazwę firmowego 
biuletynu. Wzięło w nim udział 10 pracowników i za-
proponowano 40 pomysłów. Według biorących udział  
w konkursie, biuletyn firmowy mógłby się nazywać: 
„Nasza Firma Prignitz”, „Magia Drewna Prignitz”, 
„PromoPrignitz”, „Prigniczanka”, „Serwis Prignitz”, 

„Wydarzenia Prignitz”, „PMP Prignitz”, „ PMP Kurier”, 
„PMP Informacje”, „Echo Prignitz”. Jak widać, było  
z czego wybierać, głosami pracowników ostatecznie 
wybrano propozycję  Echo Prignitz. Taki pomysł na na-
zwę złożyło dwóch pracowników: Damian Jasinowski  
i Karolina Zacharska i oboje z rąk dyrektora Szymczaka 
dostali czeki, każdy na 300 złotych, pozostali finaliści 
konkursu po czekoladzie i uścisku dłoni dyrektora.

Firma Prignitz Meble Pomorskie Sp. z o.o., największy 
dziś w kraju producent formatek z okleiny do produkcji mebli,  
powstała w 1999 roku. Zakład pod taką nazwą otwarto w jednej  
z nieczynnych hal Zakładów Urządzeń Okrętowych Bomet.

Biuletyn nasz, nasza nazwa!

milionów metrów 
kwadratowych
rocznie5 str.3
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	 8	 kolorowych	 stron	 o	 firmie	 i	 pracownikach,	 o	 technologii	 i	 maszynach,	 o	 historii,	 teraźniejszości	
i	 przyszłości,	 o	 produktach,	 klientach,	 kooperantach	 i	 dostawcach,	 czasami	 na	 poważnie	 i	 często	 na	
wesoło.	Taki	ma	być	w	treści	biuletyn	Echo	Prigitz,	którego	pierwszy	egzemplarz	 	dziś	oddajemy	w	wasze	
ręce.	 	 Praca	firmy	 jest	 trzyzmianowa,	 firma	 zatrudnia	 ponad	 150	 pracowników,	w	 najbliższej	 przyszłości	
będzie	 ich	 jeszcze	więcej.	 Ludzie	 w	 firmie	 mijają	 się	 na	 kolejnych	 zmianach,	 czasami	 mówiąc	 sobie	 dzień	
dobry,	 cześć	 albo	 nic.	 Biuletyn	 ma	 to	 zmienić,	 ma	 	 raz	 na	 kwartał	 pokazać	 nowe	 twarze,	 nowe	 fakty.
	 „Cały	 czas	 się	 rozwijamy,	 kupujemy	 nowe	maszyny,	wprowadzamy	 nowe	 technologie,	 zwiększamy	
zatrudnienie	 i	 chcielibyśmy,	żeby	 równolegle	z	 rozwojem	 technicznym	 i	 produkcyjnym	firmy	 tworzyć	 także	
wspólnotę	pracowników	pod	szyldem	Prignitz	Meble	Pomorskie.	Myślę,	że	biuletyn	będzie	jednym	z	elementów	
budowania	takiej	właśnie		wspólnoty,	że	jest	to	pomysł	na	to,	by	pokazywać	nasz	zakład	jako	nowoczesny,	
solidny	ale	 i	 stabilny	pod	względem	zatrudnienia,	że	 ludzie	 chcą	 tu	pracować	 i	dobrze	 się	w	nim	czują”	–	
powiedział	nam	w	rozmowie	Maciej	Szymczak,	dyrektor	Prignitz	Meble	Pomorskie,	pomysłodawca	biuletynu.

Polecamy

Witamy	w	biuletynie 5
dokończenie ze str.1

    Konkurs przeprowadzono w kategoriach wieko-
wych: grupy przedszkolne, klasy I, Klasy II, Klasy III. 

Prace nagrodzone: Przedszkolaki: I miejsce Lena 
Borys, II miejsce Kornelia Biadała, III miejsce Karo-
lina Krawiec Klasa pierwsza:  I miejsce Sylwester Hryn-
kiewicz, II miejsce Szymon Grochala, III miejsce Ja-
kub Michalski Klasy drugie:  I miejsce Anastazja Czak, 
II miejsce Adam Pieczyński, III miejsce Aleksandra 
Wróblewska Klasy trzecie: I miejsce Mirella Strużyk, 
II miejsce Zuzanna Borys, III miejsce Kornelia Szpa-
kowska. Nagrodzono także prace, które powstały przy 
udziale rodziców: Marcel Edelman, Kinga Maciejak, 
Alicja Brylewska, Matylda Wilanowska, Jakub Paw-
łowski, Viktoria Seifert, Oktawia Dominiak.

Wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki, a na-
grody wręczał dyrektor firmy Prignitz Maciej Szymczak 
i pani Urszula Sobczyk. Jak zwykle, nie zabrakło  wy-
stępów artystycznych, które przygotowały dzieci z od-
działu przedszkolnego „O” A i B oraz klas I – III SP pod 
opieką swoich wychowawców.

Prignit z  na choince

„Jestem wręcz zdumiony poziomem wyobraźni 
dzieci, mnóstwo pięknych prac, chciałbym serdecz-
nie podziękować wszystkim dzieciom, ich opiekunom,  
a także rodzicom którzy włączyli się do tworzenia 
wielu plastycznych prac. Cieszę się także, że jest wola 
kontynuacji konkursu w wersji wielkanocnej” – po-
wiedział po zakończeniu konkursu dyrektor Maciej 
Szymczak

2 grudnia w sali 
gimnastycznej 
Zespołu Szkół 
w Lipianach odbył 
się finał konkursu
plastycznego 
pod tytułem 
Prignitz na choince. 
Motywem 
przewodnim
 wszystkich prac 
była okleina, 
którą produkuje się 
w zakładzie przy 
ulicy Pyrzyckiej.
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Decydujące znaczenie, mające wpływ na lokaliza-
cję nowej firmy, miała bliskość  Firmy Barlinek SA, do-
stawcy oklein.  Na wynajętej hali magazynowej zainsta-
lowano kilka maszyn, a niewielkie pomieszczenie było 
biurem i jednocześnie pomieszczeniem socjalnym dla 
pracowników. Zatrudnienie w tym okresie wahało się na 
poziomie zaledwie 20 pracowników. 

W kolejnych latach firma stale zwiększała zatrud-
nienie i produkcję poprzez kolejne inwestycje w park 
maszynowy. W pewnym momencie wynajmowana hala 
stała się zbyt mała, a i warunki pracy pozostawiały wiele 
do życzenia. Lokalizacja firmy w tym czasie nie dawała 
możliwości rozwoju, wzrostu produkcji i poprawy wa-
runków pracy. 

W 2004 roku podjęta została decyzja o wybudowa-
niu nowego, nowoczesnego zakładu w Lipianach, gdzie 
inwestycja otrzymała znaczne wsparcie władz gminy 
zainteresowanych nowymi miejscami pracy. Nowy za-
kład Prignitz Meble Pomorskie Sp. z o.o w Lipianach 
otwarto w 2005 roku, w nowej hali i w nieporównywa-
nych z barlineckimi warunkami socjalnymi rozpoczęto 
produkcję formatek z okleiny, a już w 2006 roku roz-
poczyna produkcję mebli dla IKEA. Sp. z o.o, Od po-
czątku istnienia firmy, nie bezpośrednio ale finalnie pro-
dukty Prignitz Meble Pomorskie trafiały do sklepów 
IKEA.. „W tym okresie zatrudnialiśmy już 150 osób, 
oprócz linii meblarskiej, zaczęliśmy wprowadzać no-
woczesne rozwiązania technologiczne i maszynowe.  
W 2008 roku, zlikwidowaliśmy natryskowe lakierowa-
nie obrzeży meblowych, zastąpiliśmy tę dość uciążliwą 
dla pracowników czynność obrzeżami lakierowanymi. 
Zapewne dla czytającego brzmi to dość skomplikowa-
nie, ale dla nas i naszych pracowników taka zmiana zna-
czyła bardzo dużo.  

milionów
metrów
kwadratowych
rocznie

Najnowszym naszym nabytkiem jest maszyna FLI 
1000 drugiej generacji do produkcji formatek z okleiny 
metodą stykową, maszynę do produkcji w tej technologii  
kupiliśmy jako pierwszy egzemplarz na targach FUR-
NICA-DREMA w Poznaniu2016. Dziś udoskonalamy 
produkcję w tej technologii, szkolimy pracowników.  
W bieżącym roku zainwestowaliśmy również w nakła-
darkę kleju, rozkładarkę do okleiny, które to przygo-
towują okleinę do spajania na również nowo kupionej 
spajarce poprzecznej ACR. Myślę jednak, że najważ-
niejsi są ludzie, nasi pracownicy, 70% z nich pracuje 
u nas powyżej 3 lat, Zapewniamy transport do pracy 
z Barlinka i okolic tj. około 10 miejscowości, ale nasi 
pracownicy dojeżdżają również z innych miejscowości 
w promieniu 30 km od zakładu. Wracając do technolo-
gii i maszyn, w tym roku zamontowaliśmy na wydziale 
produkcji mebli nową linię pakującą, dzięki temu zwięk-
szyliśmy efektywność procesu. Jeżeli chodzi o plany na 
przyszłość- o które pan pytał -  to planujemy rozbudowę 
zakładu, budowę hali o powierzchni ponad 2500 metrów 
kwadratowych, mamy już projekty i niezbędne pozwo-
lenia. Już dziś myślimy o nowoczesnych technologiach  
i rozwiązaniach opartych na robotyce”  - powiedział 
nam dyrektor Maciej Szymczak.    

 Największy producent formatek w Polsce, produ-
cent mebli i komponentów meblarskich dla koncernu 
IKEA, które sprzedawane są na całym świecie jest obok 
nas. Firma Prignitz to systematycznie wprowadzane 
nowe technologie, nowoczesne maszyny i, co nie jest 
bez znaczenia dla lokalnej społeczności, za każdym ta-
kim posunięciem szansa na kolejne miejsca pracy.  

Ryszard Tański

Dyrektor Maciej Szymczak

5
dokończenie ze str.1
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MACIEJ  SZYMCZAK

Data urodzenia: 01.05.1979 r.
Żonaty, dwójka dzieci: Piotr 9 i Karolina 6 lat
Wykształcenie: Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu  Wydział Zarządzania

Doświadczenie zawodowe: od organizacji punktu 
sprzedaży napojów firmy Coca-Cola Ltd (zatrudnienie 
dwóch pracowników) w 1999 roku, poprzez stanowisko 
kierownika ds. logistyki, Faurecia  Gorzów Sp. z o.o.  
w 2003 roku, do obecnego stanowiska dyrektora Za-
kładu Prignitz Meble Pomorskie Sp. z o.o. Na zawo-
dowej drodze była jeszcze praca w firmie Trans Sp. 
z o.o. (Grupa Kapitałowa Decors SA) Kostrzyn jako 
menadżer ds. planowania, kierownik logistyki produk-
cji Decora SA, Środa Wlkp i współpraca z Browarem 
Dojlidy.

Hobby:
Lata 1992-2002 piłka wodna „Stilon Gorzów” w tym 
Kadra Polski 1997-2001.
2010 – do dziś – bieganie, 15 Maratonów, 3 Ultra Ma-
ratony Górskie (50km), Zdobywca Korony Marato-
nów Polskich, 5 Półmaratonów,
2005 – do dziś – triatlon na dystansie Olimpijskim  
– 3,  i ½ Iron Man – 4.

„Hobby to przede wszystkim sport, jest o także 
hobby mojej żony, razem trenujemy i często startuję  
z żona w zawodach. Raz w tygodniu z synem gram w 
piłkę wodną, staram się zaszczepić moje hobby synowi, 
latem pływam na windsurfingu lub wpław po otwartych 
zbiornikach. Myślę, że jestem  rodzinny, bo mimo że 
czasu na wypoczynek mam niewiele, bo sporo obowiąz-
ków, to ten ograniczony czas wolny spędzam z rodziną.  
Są to regularnie: wycieczki rowerowe, narty, łyżwy, 
basen, wędrówki górskie (szkoda że w góry trochę da-
leko) lub po prostu spacery i praca w ogrodzie. Lubię 
długie 20-30 km wycieczki biegowe, na które wybie-
ram się z żona w każdy weekend bez względu na po-
godę, choć uwielbiam kiedy jest słonecznie i mroźno. 
Z reguły biegamy z dala od „cywilizacji”, po drogach 
polnych i duktach leśnych.” - powiedział Maciek.

   Ten cykl dedykowany jest pracownikom Prignitz, jest ich dziś ponad 150, więc biorąc pod uwagę cykl wy-
dawniczy biuletynu, czyli cztery wydania w roku, to będzie o kim pisać przez kilka lat. Pierwsze wydanie zaczy-
namy od szefa, czyli dyrektora Prignitz Macieja Szymczaka. Zapewne pobieżnie i z tak zwanego przekazu pra-
cowniczego znają go wszyscy, ale jest to niewątpliwie wiedza bardzo powierzchowna ograniczająca się do wizyty 
w biurze podczas zatrudnienia, a później spotkania podczas pracy. 

BERLIN MARATHON
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Co go wkurza:
„Irytuje mnie lenistwo, opieszałość, boje się głu-

poty, nie lubię tłumów i hoteli, szczególnie tych z al-
linclusiong. Uważam, że wielu ludzi nie dorosło do 
korzystania z tego typu udogodnień”.

Inne zalety lub wady:
„Nie mam żadnych uzdolnień artystycznych choć 

gram proste melodie na flecie. Ostatnio pomagałem 
synowi w opanowaniu utworu na zaliczenie do szkoły.  
Zaliczył na szóstkę – poczułem satysfakcję. Przez rok  
chodziłem do szkoły muzycznej już jako dorosły czło-
wiek (dwa-trzy lata temu). Gitara – to było moje marze-
nie, zaliczyłem rok nauki, ale  nie kontynuowałem jej.  
Nie wiem jak można opanować ten instrument.  
Doszedłem do wniosku, że niektóre rzeczy trzeba po 
prostu zostawić innym. Bardzo angażuję się w pracę, 
z czego nie zawsze zadowolona jest rodzina – bar-
dziej pracodawcy, nie lubię zostawiać niezałatwio-
nych spraw, to nie pozwala mi odpocząć. Nie wiem, 
czy to wada czy zaleta, chyba zależy kto ocenia.- wy-
znał w tajemnicy Maciek.

Zdrowie:
„Jak większość ludzi lubię rozkoszować się dobrym 

jedzeniem. Staram się na co dzień jadać dużo warzyw  

i owoców. Obowiązkowo w codziennej diecie znaj-
duje się jabłko i cytryna. Staram się, aby posiłki 
były zbilansowane (białko, węglowodany, tłuszcze)  
w czym niezastąpiona jest moja żona, która notabene 
jest świetną kucharką. W weekendy daję trochę na 
luz i wspólna pizza z rodziną, hamburger lub paczka 
chipsów z piwem lub colą świetnie zaspokajają ape-
tyt na rzeczy pyszne acz destrukcyjne. Być może ze 
względu na sport i nawyki żywieniowe odkąd pra-
cuję nigdy nie byłem na zwolnieniu chorobowy – co 
uważam za duży sukces, poparty dyscypliną i ciężką 
pracą na samym sobą” – pochwalił się dyrektor.

Relacje z otoczeniem:
„Świetnie rozumiem się z ludźmi, którzy nie 

zadowalają się rozwiązaniami dobrymi, które są 
wrogiem rozwiązań lepszych. Stale zastanawiam 
się, co można zrobić lepiej, łatwiej, bezpieczniej, 
szybciej lub wolniej – odpoczynek, taniej, nawet  
w najmniej istotnych sprawach. Czy jestem pedanty
czny?...............................” - zakończył szef wszyst-
kich szefów Maciej Szymczak

Każdy,  kto organizuje jakąś imprezę, uroczy-
stość zawsze boryka się z mniejszymi lub większymi 
problemami finansowym. Nie zawsze same dobre chęci 
i pomysł wystarczą, by zrobić coś dobrego dla innych. 
Wtedy zaczyna się myślenie, do kogo pójść i przedsta-
wić swój pomysł i poprosić o wsparcie groszem. 

Od początku swojego istnienia Prignitz Meble Po-
morskie jest  celem takich wizyt, podczas których dzie-
siątki przedstawicieli instytucji, organizacji społecz-
nych, oświaty, samorządu, kultury prezentuje swoje po-
mysły licząc na zainteresowanie i wsparcie. 

Dziś trudno zliczyć, ile firmowych pieniędzy i ile 
pomysłów wsparło Prignitz. Każdego roku jest to kil-
kanaście różnych pomysłów; tylko w 2016 roku firma 
dofinansowała takie imprezy jak: Wielka Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy, Ogólnopolskie Dni Olimpijczyka, 
Triathlon Lipiany organizowany przez Stowarzyszenie 
Epidemia Sportu, Turniej Piłkarski organizowany przez 
Klub Sportowy, Dzień Dziecka w Sołectwie Batowo, 
Turniej Miast Lipiany – Wietzendorf, Polsko – Nie-

Na PMP 
można liczyć

mieckie Spotkania Taneczne o Kwiat Lipy, konkurs pla-
styczny „Prignitz na choince” organizowany przez Ze-
spół Szkół w Lipianach. Każdego roku z PrignitzMeble 
Pomorskie na lokalne pomysły i przedsięwzięcia płynie 
gotówka, daje ona większe możliwości organizatorom, 
zwiększa atrakcyjność imprez i w ten sposób podnosi ja-
kość życia w miasteczku, więcej się dzieje.
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Zarządzanie bezpieczeństwem 
pracowników
Prignitz

W listopadzie 2016 nasza firma otrzymała za-
świadczenie z uczestnictwa w programie zorganizo-
wanym przez Państwową Inspekcję Pracy pod tytu-
łem „Zarzadzanie bezpieczeństwem prac-prewen-
cja wypadkowa”. Otrzymanie tego zaświadczenia 
jest dla nas kolejnym sygnałem o utrzymywaniu się 
w naszej firmie wysokich standardów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 2016 roku wydaliśmy około 50000 złotych na 
sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Były to fundusze przeznaczone na sprawy bieżące 
(pomiary czynników szkodliwych występujących 
na stanowiskach pracy, środki ochrony indywidu-
alnej, zabezpieczenia maszyn i miejsc niebezpiecz-
nych, itp.) oraz na sprawy wynikłe w trakcie pracy 
(dodatkowe zabezpieczenia, dostosowanie nowo za-
kupionych maszyn do wymagań prawa pracy, itp.). 
Oczywiście nie mamy zamiaru spoczywać na laurach 
i zamierzamy dalej dążyć w naszych działaniach do 
stworzenia jak najbardziej przyjaznych i bezpiecz-

nych warunków pracy.
„W ramach ciągłej 

poprawy bezpieczeństwa 
i higieny pracy firma nie 
ograniczając się w środ-
kach finansowych, stara 
się własnymi siłami lub z 
pomocą specjalistów z ze-
wnątrz wychwytywać nie-
bezpieczne stanowiska 
pracy, czy też niebezpiecz-
nie wykonywane czynno-

ści, które mogą doprowadzić do wypadku lub zdarze-
nia potencjalnie wypadkowego. Ciągła analiza i ak-
tualizacja oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji 
stanowiskowych powoduje wzrost bezpieczeństwa na 
stanowiskach pracy, a wraz z nią świadomość pra-
cowników, którzy mając określone i zalecane postę-
powanie w trakcie pracy mogą daną prace wykonać 
bezpiecznie” – powiedział nam Sławomir Rutkowski 
zajmujący się sprawami BHP w Prignitz.

Według firmowych danych ocenianych także 
przez odpowiednie służby, w 2016 Prignitz wydało 
na sprawy związane z BHP ponad 50 000 złotych, 
pieniądze te zostały przeznaczone w szczególności 
na: 
- środki ochrony indywidualnej
- specjalistyczne ubrania robocze – dbamy o wygląd 
i komfort pracy naszych pracowników
- inwestycje w zabezpieczenia ograniczające ryzyko 
wystąpienia wypadku
- regularne przeglądy maszyn
- audyty bezpieczeństwa
- regularne przeglądy sprzętu gaśniczego (gaśnice, 
hydranty, klapy dymowe, instalacja sygnalizacji 
alarmu)
- współpraca z PIP w zakresie poprawy bezpieczeń-
stwa pracy – udział w programach prewencyjnych
- co roku wykonujemy pomiary rezystencji i zerowa-
nia wszystkich maszyn i instalacji elektrycznych.
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POZIOMO
1. najstarsza polska organizacja humanitarna zaj-
mująca się udzielaniem omocy w czasie klęsk 
i wojen 5. esensja, wyciąg z roslin 6. niechęć, 
uraza, złość 7. jeden z muszkieterów  8. spód 9. 
przewlekłe zatrucie ołowiem 11. podagra. altre-
tyzm 12. wydzielina gruczołów woskowych ro-
botnic 14. rowek, nacięcie 15. producent okleiny 
16. osoba obsługująca jekieś urządzenie 17. kon-
kurs z nagrodami 18. drwal budujący tratwy 20. 
sprzęt wnętrza biurowego, mieszkalnego 21. an-
gaż 24. państwo w Europie Północnej, nad Mo-
rzem Bałtyckim 25. gatunek ryby z rodz. kąsa-
czowatych28. narada, posiedzenie 29. rodzaj 
działalności człowieka 30. on, ona... 32. wolne 
miejsce, posada

PIONOWO
2. wygładzanie powierzchni drewnianych 3. litera 
alfabetu greckiego 4. drzewo o jadalnych owocach 
9. mąż Penelopy 10. obchodzi imieniny w lipcu 13. 
żeglarskie buty gumowe z cholewkami 14. rodzaj 
płaskiej torebki papierowej 19. osoba, która zajmuje 
się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą 
sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń elek-
tronicznych 22. gatunek topoli 23. wonna roślina 
zielna 26. państwo federacyjne w Ameryce Północ-
nej 27. drzewo liściaste

KUPON  KONKURSOWY
HASŁO.............................................................................................
Imię i nazwisko.................................................................................

P
7 grudnia, dzień po wizycie świętego  

Mikołaja, do Zespołu Szkół w Lipianach 
nie saniami, ale mimo wszystko z prezen-
tem, przyjechał Mikołaj Prignitz. Nie miał 
daleko, więc się nie nadźwigał, choć było co 
nieść. 

Nasz firmowy Mikołaj Prignitz przeka-
zał na ręce pani Doroty Chrobrowskiej, dy-
rektor Zespołu Szkół w Lipianach komodę 
dla oddziału przedszkolnego. Od tego dnia 
dzieci z tej grupy będą w wyprodukowa-
nej w Lipianach komodzie trzymać swoje 
zabawki. Komoda przekazana przez Miko-
łaja jest jednym z mebli produkowanych 
przez firmę Prignitz Meble Pomorskie dla 
koncernu IKEA, ale to Mikołaj Prignitz na 
pewno dobrze wie. 

rignitz

Cyfry zaznaczone na zielono od 1 do 17 utworzą rozwiązanie 
krzyżówki - NASZE HASŁO.
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Z racji tego, że nie mieszkam już z rodzicami, mieszkam sama, więc w święta 
spotykamy się wszyscy razem u mamy. Choinka zawsze jest żywa, naturalna, 
przyrządzaniem karpia zajmuje się mama. Jeżeli chodzi o kolację wigilijną,  
to od kiedy  pamiętam, zawsze rozpoczynamy o godzinie 17-tej. Moja ulubiona 
potrawa to ryby i śledzie. Jeżeli chodzi o prezent pod choinkę, to nie zastanawia-
łam się, bo jest dużo rzeczy, które bym chciała dostać.

Święta spędzamy rodzinnie w domu wszyscy razem, oczywiście też go-
ścimy u brata, jednego i drugiego. U mnie w domu zawsze mieliśmy sztuczną 
choinkę, ale w tym roku planujemy prawdziwą, domową. Tradycją jest, że  
dzieci ubierają choinkę. Na stole wigilijnym nie może zabraknąć karpia, 
którego przyrządza teściowa, ale ulubiona nasza potrawa to barszcz z usz-
kami, za którym wszyscy przepadają. Nie mam wymarzonego prezentu pod 
choinkę, bo każdy prezent sprawi mi radość.

Święta zawsze spędzam w domu, rodzinnie, zawsze szwagier przyjeżdża 
w gości, bo jest sam. Ulubiona potrawa na stole wigilijnym to karp i pierogi. 
Karpia osobiście przyrządzam. Wigilię zaczynamy przeważnie o 19-tej, ale 
w tym roku chyba trochę później, bo syn przyjedzie z Niemiec, no to gdzieś 
zaczniemy chyba o 20-tej. Jeżeli chodzi o prezenty, to ja chciałbym dostać 
taki nietypowy, ale nie zdradzę, co by to miało być, zobaczymy pod choinką.

Nie wyjeżdżamy nigdzie, święta spędzamy u mnie w domu, z teściami,  
z moimi rodzicami. Choinka raczej jest zawsze naturalna, prawdziwa, oczy-
wiście wspólnie wszyscy ubieramy. Jeżeli chodzi o przyrządzanie karpia, to 
raczej ja, bo z zamiłowania jestem wędkarzem, więc ryby to już jest moja 
działka. Wigilię rozpoczynamy między godziną 18-tą, a 19-tą. Moją ulu-
bioną potrawą wigilijną jest kapusta z fasolą i sos grzybowy, a jeżeli chodzi 
o prezenty pod choinką, to jeszcze nie zastanawiałem się nad tym.

Na święta to raczej my zawsze wyjeżdżamy, niedaleko, około 10 km, zawsze 
jest prawdziwa choinka z lasu, naturalna, którą wszyscy razem ubieramy. Je-
żeli chodzi o karpia, to przeważnie do taty należy jego przygotowanie, czasem 
też dziadek go przyrządza. Wigilię rozpoczynamy przeważnie o godzinie 18-tej, 
to jest już taka tradycyjna pora u nas w rodzinie. Z potraw wigilijnych to chyba 
najbardziej cenimy pierogi z kapustą i grzybami. Nad prezentem pod choinkę 
jeszcze nie myślałam, ale każdy nawet najdrobniejszy, to dużo radości.

Święta to różnie, raz jest tak, że ktoś do nas przyjeżdża, a raz tak, że my wy-
jeżdżamy i jest też tak, że czasem spędzamy święta sami. W domu zawsze mamy 
sztuczną choinkę, którą ubieram razem  z żoną. Karpiem zajmuje się moja żona 
i robi to doskonale. Kolację wigilijną zaczynamy przeważnie o godzinie 18-tej, 
tak się u nas już przyjęło, ulubioną potrawą na naszym stole wigilijnym jest 
karp w wykonaniu mojej żony.

Święta w Prignitz


