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LUDZIE PR

ЛЮДИ PR
˃
Adam Lis - Właśnie niedawno minęło siedem lat,
jak zacząłem pracować w firmie PRIGNITZ, a zdecydował o tym głównie rynek pracy, bliski dojazd,
a i sama praca wydaje mi się atrakcyjna. Nie od razu
powierzono mi obowiązki utrzymania ruchu, na początku pracowałem bezpośrednio na produkcji, na
maszynach i gilotynie. W trakcie pracy poszerzałem
swoje stopnie zawodowe, dzisiaj pracuję jako elektromechanik, jestem głównym mechanikiem. Do moich zadań w zakładzie należy: konserwacja, naprawy,
remonty maszyn i urządzeń, najwięcej czasu poświęcam pracy na linii obróbczej, przy prasach i w lakierni,
które stanowią większą część ciągu technologicznego
przy produkcji w naszym zakładzie, dlatego wymagają
częstych przeglądów i w razie awarii także napraw.
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Адам Ліс - зовсім недавно виповнилося сім
років, як я почав працювати в компанії PRIGNITZ, а вирішальним фактом в основному
був тут ринок праці, близьке розташування
місця роботи, і сама робота, яка мені здається
привабливою. На мене не відразу були покладені
обов’язки з технічного обслуговування, спочатку
я працював безпосередньо на виробництві, на
машинах і гільйотині. Під час праці я поширював
свої професійні навички, сьогодні я працюю
електромеханіком, я - головний механік. Моя
робота на підприємстві включає: технічне
обслуговування, налагодження, ремонт машин
і устаткування, більшу частину часу я присвячую
праці на лінії обробки, пресів і лакофарбовому
цеху, які складають більшу частину основної
технологічної лінії виробництва на нашому
заводі, і, отже, вимагають частого технічного
обслуговування, а також в разі аварії - ремонту.

Roman Kryvoshapkin - Tutaj w firmie PRIGNITZ pracuję od czerwca. Przyjechałem z Odessy, koło Krymu,
na Ukrainie, to daleko od Lipian, gdzieś około 1500 km.
Z zawodu jestem policjantem i pracowałem przez jakiś
czas w swoim zawodzie, ale postanowiłem przyjechać do
Polski, gdzie przez jakiś czas byłem zatrudniony na stanowisku elektromechanika, ale jeszcze nie tutaj, w innym
zakładzie, to tylko przez jakiś czas i wróciłem do domu.
Stwierdziłem jednak, że ze względów finansowych głównie podejmę znów pracę w Polsce i tak znalazłem się
tutaj w firmie PRIGNITZ. Ogólnie jestem zadowolony, że
mogę tutaj pracować, zwłaszcza, że w firmie polscy koledzy przyjęli mnie bardzo przyjaźnie, dlatego chcę tu zostać i pracować na stałe. Oczywiście, wiadomo trochę się
tęskni za domem i rodziną, ale to zbyt daleko, aby pozwolić sobie na częste odwiedziny, w moim rodzinnym domu
w Odessie mieszkają mama, tata, siostra i brat.

3

PRIGNITZ

PRIGNITZ
˃
Kamil Mroczek - Pracuję tutaj już od sześciu lat, decyzję taką podjąłem, bo akurat wtedy byłem osobą
bezrobotną, poszukującą pracy, więc złożyłem CV,
zostałem przyjęty na trzymiesięczny okres próbny,
sprawdziłem się i zostałem zatrudniony na stałe. Poza
tym praca na miejscu, bo pochodzę ze Skrzynki, ale
od pięciu lat mieszkam w Lipianach, to też zdecydowało o tym, że zostałem w Prignitz. Zaczynałem pracę na maszynie fugującej przez okres próbny, później
zaproponowano mi stanowisko elektromechanika,
główne moje obowiązki, to naprawa, konserwacja
i przeglądy wszystkich maszyn w zakładzie. Najwięcej
czasu spędzam na dziale okleiny, ze względu na awaryjność tych urządzeń. Ogólnie, jestem zadowolony
z tej pracy, nie narzekam, wiadomo, czasem jest więcej
pracy, czasem mniej, ale, jak dla mnie to jest to dobra
praca.

Роман Кривошапкін - У компанії PRIGNITZ я працюю
з червня. Я приїхав з Одеси, це місто недалеко від
Криму, в Україні, далеко від п. Ліп’яни, буде десь
близько 1500 км. За професією я поліцейський
і деякий час працював за своєю професією, але потім
я вирішив виїхати у Польщу, якийсь час я працював
на посаді електромеханіка, але не тут, на іншому
заводі, тільки тимчасово, і повернувся додому. Однак,
головним чином, з фінансових причин, я хотів ще
попрацювати у Польщі, і саме так я опинився на заводі
PRIGNITZ. Загалом, я радий, що можу працювати тут,
особливо тому, що польські колеги привітали мене
дуже приязно у фірмі, тому я хочу залишитися тут і
працювати на постійній основі. Звичайно, я трохи
сумую за домом і сім’єю, але вони занадто далеко,
щоб можна було їх часто відвідувати, моя мати,
батько, сестра та брат живуть у моєму домі в Одесі.
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Каміль Мрочек - я працюю тут протягом шести
років, я прийняв таке рішення, тому що тоді був
безробітним, в пошуках роботи, тому я подав резюме
і мене запросили на випробувальний строк три
місяці, добре себе зарекомендував і був прийнятий
на роботу на постійній основі. Крім того, це для мене
праця на місці, тому що я родом зі Скшинки, але вже
п’ять років я живу в Ліп’янах, це також привід того, що
я залишився в Prignitz. Я почав працювати на машині
для розшивки швів на випробувальний період,
пізніше мені запропонували посаду електромеханіка,
мої основні обов’язки - ремонт, обслуговування та
техогляди всіх машин на заводі. Я проводжу більшу
частину свого робочого часу в відділі облицювання
фанерою, через часту несправність цих пристроїв.
Взагалі, я задоволений цією роботою, не скаржусь,
я знаю, іноді є більше роботи, іноді менше, але для
мене це хороша робота.
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Standard
I W A Y

Pritnitz Meble Pomorskie jest partnerem
handlowym koncernu IKEA, dostarczamy do światowego potentata nasze produkty, bycie w rodzinie
IKEA zobowiązuje. Koncern nie ogranicza się tylko do
kupowania dobrych produktów za dobrą cenę, koncern wybierając dostawcę sprawdza, a później kontroluje na każdym etapie, czy nowy partner spełnia
opracowane przez IKEA standardy IWAY Kodeksu
Postępowania Etycznego Firmy IKEA, który zobowiązuje wszystkich, na każdym etapie produkcji do przestrzegania zawartych w IWAY norm i zasad. IKEA
rozumie, że działalność, także Prignitz ma wpływ na
ludzi i na naszą planetę, w szczególności na warunki
pracy ludzi, a także na ochronę środowiska na poziomie lokalnym, tu w Lipianach i globalnym. Twórcy zasad IWAY wierzą, że możemy prowadzić dobry
biznes, będąc dobrą firmą. Jest to warunek konieczny dla naszego przyszłego rozwoju, który IKEA chce
osiągnąć wraz z Dostawcami podzielającymi tę samą
wizję i ambicje. Na kilkudziesięciu kartkach spisanych
przez IKEA w IWAY zawarte są szczegóły dotyczące minimalnego wymagania w zakresie środowiska,
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warunków socjalnych, warunków pracy przy zakupie
produktów, materiałów i usług dla koncernu IKEA. Nie
wystarczy wykonać dobry produkt w atrakcyjnej cenie i zaoferować go dla IKEA, dostawca musi w całym
procesie produkcyjnym, na każdym jego etapie spełniać obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika, zapewniać mu warunki płacy i pracy.
Duże wymagania IWAY stawia w dziedzinie ochrony środowiska, truciciele i przestarzałe technologie
wykluczają takiego producenta z grona dostawców
IKEA. Prignitz Meble Pomorskie będąc w rodzinie
IKEA, równa do najlepszych, jest to korzystne dla
całej firmy i środowiska, w którym prowadzi swoją
działalność. Nasza firma spełnia wymagania IWAYKodeksu Postępowania Etycznego Firmy IKEA i zachęcamy do zapoznania się z całym kodeksem, który jest dostępny w dziale kadr oraz u bezpośrednich
przełożonych.
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Стандарт
I W A Y

Pritnitz Meble Pomorskie є торговим
партнером групи IKEA, ми поставляємо нашу
продукцію світовому лідеру, а приналежність до
родини IKEA зобов’язує. Концерн не обмежується
тільки набуттям хороших продуктів за гарною
ціною, він при виборі постачальника перевіряє,
а потім контролює на кожному етапі, чи новий
партнер виконує розроблені IKEA стандарти IWAY,
Кодекс етичної поведінки компаній IKEA, який
зобов’язує всіх, на кожному етапі виробництва,
виконувати стандарти та правила, що містяться в
IWAY. IKEA розуміє, що діяльність компаній, також
Prignitz, впливає на людей і планету, зокрема на
умови роботи конкретних людей, і на охорону
навколишнього середовища на місцевому рівні тут,
у місцевості Ліпяни і глобальному масштабі. Творці
принципів IWAY вважають, що ми можемо вести
хороший бізнес, будучи доброю компанією. Це є
передумовою для нашого майбутнього розвитку,
якого IKEA хоче досягти, якщо постачальники
поділяють одне й те саме бачення та амбіції. На
кілька десятках сторінок, записаних ІКЕА в IWAY,
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містяться деталі про мінімальні стандарти щодо
довкілля, соціальних умов, умов праці при покупці
продуктів, матеріалів і послуг для концерну IKEA.
Недостатньо тільки зробити хороший продукт за
привабливою ціною і запропонувати його для IKEA,
постачальник повинен протягом всього виробничого
процесу на кожному етапі виконувати зобов›язання
роботодавця по відношенню до працівника, надати
йому відповідну заробітну плату і умови праці.
Високі вимоги IWAY у сфері захисту навколишнього
середовища,
забруднювачів
та
застарілих
технологій виключають такого виробника з групи
постачальників IKEA. Prignitz Meble Pomorskie,
будучи в сім›ї IKEA, дорівнює кращим, це корисно
для всієї компанії та навколишнього середовища,
в якому вона здійснює свою діяльність. Наша
компанія відповідає вимогам Кодексу етичної
поведінки IWAY- компанії IKEA, і ми рекомендуємо
Вам прочитати весь кодекс, який доступний
в відділі HR і у безпосередніх начальників.
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Smak lata w domow
Dobra nalewka to słońce zamknięte w butelce!
Jesień ostatni moment, by zabutelkować odrobinę
tego słońca. Nalewka powstała z arcydojrzałych
owoców, które miesiącami wygrzewały się w palących promieniach przypomni nam atmosferę gorących lipcowych dni w śnieżne, zimowe wieczory.
Tworzone już przez greckiego medyka – Hipokratesa, przez szereg kolejnych wieków nalewki traktowane były jak lekarstwo. Po rozpowszechnieniu
się procesu destylacji alkoholu w XIII wieku proces
maceracji w nim ziół wykorzystywany był także
w celach leczniczych. Dopiero w XVI-to wiecznych Włoszech powstały pierwsze nalewki przeznaczone do szerszej konsumpcji. Mniej więcej
w tym samym czasie mnisi opracowali receptury
znanych do dziś zakonnych likierów Charteuse
i Benedyktynki.
Na polskie stoły nalewki trafiły wraz z powstaniem pierwszych gospodarskich destylarni w XVII
wieku. Początkowo doprawianie okowity ziołami,
korzeniami, miodem czy owocami służyło głównie
poprawie - wątpliwej w owym czasie - jakości alkoholu i uczynieniem go zdatnym do spożycia. Wraz
z coraz lepszą jakością uzyskiwanego spirytusu
sztuka nastawiania nalewek nie zanikała, wręcz
przeciwnie, rozwijała się. Najpierw w dworach magnackich i szlacheckich, a następnie w domach
mieszczan komponowano coraz to nowe trunki
zacne na tyle, by trzymać je pod kluczem w tzw.
domowej apteczce.
Nalewka jest maceratem alkoholowym. To właśnie w tym procesie alkohol wyciąga z zalanych
nim owoców, ziół, kwiatów, korzeni i przypraw ich
aromaty i smaki. Nie uzyskamy nalewki mieszając
alkohol z sokiem, koncentratem czy olejkiem. Nie
są zatem prawdziwymi nalewkami chemiczne koktajle znanych wódczanych marek sprzedawane
w sklepach i na stacjach paliw pod nazwami cytrynówka, wiśniówka czy ananasówka(!)
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owej piwniczce
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Szczęśliwie, w wielu
domach nastawianie
nalewek to rodzinna
tradycja, a w kredensie
nigdy nie zabrakło
karafki z orzechówką
czy wiśniówką według
dziadkowego przepisu.

Degustacja takiej domowej nalewki po obfitym obiedzie, w świąteczny dzień może być
okazją do opowieści o rodzinnej historii - o stryju, który choć odszedł od nas już dawno, zostawił
po sobie przepis na ulubioną przez wszystkich orzechówkę; o wielkiej gruszy, która rosła kiedyś
w babcinym sadzie, ale w ubiegłym roku poległa zwalona wichurą…
Nie jest – w zamiarze autora - ten krótki felieton zachętą do zwiększenia spożycia alkoholu. Pity zbyt
często i w nadmiarze przynosi on zazwyczaj zdecydowanie więcej szkód niż pożytku. Skłonić szanownych czytelników chciałem jednak do spojrzenia na kieliszek domowej(!) nalewki przez pryzmat
historii, kultury i tradycji czyli w należnym jej kontekście.
Jeśli zachęciłem kogoś do nastawienia własnej nalewki, dzielę się sprawdzonym i prostym przepisem na domową pigwowcówkę. Owoce pigwowca najlepiej zbierać w październiku a nawet później
- już po pierwszych przymrozkach.
Kilogram owoców płuczemy, kroimy w ósemki i wycinamy gniazda nasienne. W gąsiorze lub dużym słoju zasypujemy trzystoma gramami cukru. Przez kolejne dni wstrząsamy
naczyniem kilka razy czekając aż cukier dokładnie się rozpuści a owoce puszczą sok.
Czasem trwa to trzy dni, czasem tydzień. Nie należy dopuścić do tego by syrop zaczął fermentować. Następnie do gąsiora z owocami i syropem wlewamy litr alkoholu o mocy 65%
i czekamy trzy miesiące. Po tym czasie zlewamy nalewkę z owoców, przelewamy do butelek
i odstawiamy do dojrzewania.
Najlepsza będzie po kilku latach, ale i po kwartale smakuje zacnie.

Autor: Wojciech Lewandowski
Organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku,
autor licznych programów o tematyce
kulinarnej, w wolnych chwilach instruktor nurkowania
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Pomysłomania, czyli myślenie w cenie
Każdy z nas chce, żeby wykonywana przez niego praca była bezpieczna, sprawna, ergonomiczna,
oszczędzająca energię, materiały, a także, żeby nie
szkodziła otaczającemu nas środowisku. Do aktywności na tym polu jest także miejsce do działania dla
każdego, pracownika naszej firmy. Wystarczy być
spostrzegawczym, kreatywnym, by dostrzec coś, co
funkcjonuje, pracuje według nas nie tak, jak powinno
i pomyśleć, jak to zmienić na lepsze. W Prignitz Meble
Pomorskie od kilku lat funkcjonuje system nazwany
Pomysłomanią, oparty na wewnętrznym regulaminie,
na podstawie którego każdy pracownik może zgłosić
pomysł zmian na stanowisku pracy, opisać go na specjalnym formularzu i zgłosić do oceny komisji. Jeżeli pomysł zyska uznanie i zostanie wdrożony, wtedy
racjonalizator, zgodnie z regulaminem, dostaje nagrodę. W ostatnim okresie do skrzynki z napisem Po-
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mysłomania, swoje pomysły z pozytywnym skutkiem
złożyli Krzysztof Wasiuk, Krzysztof Stępień i Wojciech
Boruń; wszystkie pomysły zostały wdrożone, a pomysłodawcy nagrodzeni. Jak pewnie zainteresowani
tematyką pracownicy zauważyli, formularz zgłoszenia pomysłu jest już dwujęzyczny, zapraszamy w ten
sposób współpracowników ukraińskich do składania
propozycji racjonalizatorskich, może jest coś do poprawienia, czego my nie widzimy, a inni zobaczą.
Skrzynka POMYSŁOMANII czeka na kolejne propozycje racjonalizatorskie.

Генератор ідей, або мислення ціниться
Кожен з нас хоче, щоб його робота була безпечною,
ефективною, ергономічною, заощаджувала енергію,
матеріали, і ще не шкодила навколишньому
середовищу. Діяти в цій галузі також можуть всі,
працівники нашої компанії. Треба тільки бути
спостережливим, творчим, бачити щось, що
функціонує, працює на нашу думку не так, як треба,
і подумати, як змінити це на краще. В компанії Prignitz Meble Pomorskie протягом декількох років діє
система, що називається «Генератор ідей» (Pomysłomania), на підставі внутрішніх правил, відповідно
до яких кожен працівник може подати ідею зміни на
робочому місці, описати її на спеціальному бланку
і представити на оцінку комісії. Якщо ідея буде
добре оцінена та реалізована, тоді раціоналізатор,
відповідно до правил, отримує приз. Останнім
часом в коробку з написом «Генератор ідей»
свої ідеї успішно додали Кшиштоф Васюк,
Кшиштоф Стемпень і Войцех БЮорунь; всі ідеї
були реалізовані і винахідники були нагороджені.
Як, напевно, помітили співробітники, зацікавлені
цією темою, бланк для представлення заявки
ідеї складений двома мовами, таким чином, ми
запрошуємо українських колег подавати пропозиції

щодо раціоналізації, можливо, є щось, що можна
поліпшити, чого ми не зауважуємо, і інші бачать.
Коробка «ГЕНЕРАТОРА ІДЕЙ» чекає подальших
пропозицій щодо раціоналізації.

Od drzewa do przedszkolnej meblowej półki

Prignitz Meble Pomorskie od początku istnienia jest
firmą otwartą na lokalne środowisko, często piszemy o tym w biuletynie, piszą też o naszej otwartości
w innych mediach lokalnych. Kilka dni temu dyrektor
naszej firmy pan Maciej Szymczak odwiedził Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Lipianach.
Tam w ramach realizowanego cyklu spotkań z przed-
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stawicielami różnych zawodów i profesji, opowiedział
najmłodszym mieszkańcom Lipian o tym, jak z rosnącego drzewa powstają w Prignitz meble. Jak widać
było po twarzach maluchów i zadawanych pytaniach,
już na poruszany temat coś od rodziców, także tych
pracujących w Prignitz wiedzieli.

10

Kasa
na nieplanowane
zakupy

Przerwa urlopowa zakończona, wydatki wakacyjne przekroczone maksymalnie
i teraz trzeba zacisnąć pasa, chyba że ktoś
wygrał nieplanowaną kasę w zakładowej
krzyżówce tak jak pani Teresa Szczurowska, która z rąk dyrektora odebrała już bon
o wartości 300 złotych. Tym razem prawidłowo rozwiązało krzyżówkę aż 26 osób. Rozwiązane hasło krzyżówki to - „Lato zarobi
zima zje”.
W tej krzyżówce, po raz pierwszy, ze względu na naszych ukraińskich współpracowników, znalazły się pytania o tematyce ukraińskiej, w kolejnej także takie pytania będą.
Na zdjęciu: Teresa Szczurowska i dyrektor Maciej Szymczak

WYDAWCA: PRIGNITZ Meble Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Pyrzycka 11 74-240 Lipiany Polska
Telefon: +48 (91) 570 60 85 Faks:+48 (91) 570 60 56 e-mail: echoprignitz@gmail.com
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
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Фірмовий кросворд
PMP

З початку випуску бюлетеня працівники Prignitz
Meble Pomorskie отримали вже 1 800 PLN
у вигляді ваучерів вартістю понад 300 злотих. Співробітники тепер мають ще один шанс
на додаткові 300 PLN для невеликих покупок.
Кожен, хто отримує інформаційний бюлетень
нашої компанії, може заповнити кросворд, але
отримати грошовий приз може тільки працівник
Prignitz Meble Pomorskie. Ми також запрошуємо
розгадувати кросворди наших українських колег, питання нескладні, в них також є українська
тематика. Розгадані кросворди слід вкладати
в коробку з ідеями з вдосконалення, для цього призначений час до 5 грудня 2018 року, день
пізніше відбудеться розіграш серед тих, хто правильно вирішив кросворд, традиційно приз у кросворді - це ваучер вартістю 300 злотих.

Krzyżówka Firmowa
PMP

Od początku wydawania biuletynu, do pracowników Prignitz Meble Pomorskie trafiło już 1 800 zł
w formie bonów o wartości po 300 zł każdy. Przed
pracownikami kolejna szansa na dodatkowe 300 zł
na małe zakupy. Rozwiązać krzyżówkę może każdy,
do kogo trafi nasz zakładowy biuletyn, ale rywalizować o nagrodę pieniężną może tylko pracownik Prignitz Meble Pomorskie. Do rozwiązania krzyżówek
zapraszamy także naszych ukraińskich współpracowników, pytania nie są trudne i są też o tematyce
ukraińskiej. Rozwiązania krzyżówki należy wrzucać
do skrzynki z pomysłami usprawniającymi, na tę
czynność mamy czas do 5 grudnia 2018 roku, dzień
później nastąpi losowanie nagrody wśród tych, którzy prawidłowo rozwiązali krzyżówkę, tradycyjnie
nagroda w krzyżówce to bon w wartości 300 zł.

Poziomo
2. kombinerki 9. tkanina do obicia mebli
18. ze słupkiem pod pachą 33. w tornistrze
ucznia 44. buty sportowe 51. staranny, dokładny 60. największe jezioro Europy 66.
działko wodne 77. złota pora roku 83. strug
stolarski do obróbki trudno dostępnych
miejsc 93. model fiata
Pionowo
1. miasto na Ukrainie w obwodzie odeskim
2. szlifierka do ostrzenia noży 4. inaczej
obrus 6. świeca 8. Jim, amerykański aktor,
grał m.in. w filmie „Maska” 15. niejedna
w murze 34. zakaz wywozu towarów 49.
dom szeregowy 60 pies z „kosmosu” 62. z
niej półka 70. dawna nazwa czołgu

KUPON KONKURSOWY
Imię i nazwisko............................................................................
Litery z poszczególnych pól utworzą hasło krzyżówki
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За горизонталлю
2. плоскогубці 9. тканина для ббивки
меблів 18. з стовпом під пахвою 33. у
ранці школяра 44. спортивне взуття 51.
старанний, докладний 60. найбільше
озеро в Європі 66. водяна гармата 77.
Золота пора року 83. столярний рубанок
для обробки важкодоступних місць 93.
модель автомобілю Fiat
За вертикаллю
1. Місто в Україні в Одеській області
2. шліфувальна машина для точення
ножів 4. інакше скатертина 6. свічка
8. Джим, американський актор, грав
серед інших у фільмі „Маска” 15. багато
в стіні 34. заборона на експорт товарів
49. будинок в однорядній забудові 60.
собака з „космічного простору” 62.
з неї полиця 70. колишня назва танка

12

На гриби

Na grzyby

Колись я дуже часто їздив по гриби,
найчастіше з моєю сестрою. Тепер, коли час
дозволяє, також час від часу ми їдемо, не
кудись далеко, близько, тут під Барлінеком,
у нас є там своє місце, я смію відрізнити,
які з них їстівні, які отруйні. Я люблю їсти
гриби, приготовлені в будь-якій формі, я
дуже люблю мариновані, сушені, як додаток
до вареників з капустою, або у бігосі, але
також дуже смачні тушковані в соусі.

Kiedyś bardzo często jeździłem na grzybobrania, najczęściej z siostrą. Teraz, jak czas pozwala, to też od czasu do czasu pojedziemy,
nie wyjeżdżamy gdzieś daleko, blisko, tu za
Barlinek kawałek, mamy swoje miejsce, potrafię odróżnić, które są jadalne, które trujące.
Jeżeli chodzi o jedzenie, to mogę w każdej
postaci je spożywać, bardzo smakują marynowane, suszone, jako dodatek do pierogów
z kapustą, czy bigosu, ale przepyszne też są
duszone, w sosie.

Я добре знаюся на грибах і люблю ходити
до лісу за грибами. Я ходив вже з батьком,
як мав вісім років, і це був наш маленький
грибний бізнес. Ми збирали гриби, а пізніше
продавали при дорозі, завжди було дещо
грошей, тому було приємно походити по
лісу і при цьому заробити трохи грошей.
Звичайно, я також люблю їсти гриби, в будь-якій формі, вони дуже смакують тушковані
в соусі, але мариновані також дуже смачні.

Na grzybach znam się dobrze i lubię chodzić
do lasu na grzybobrania, z ojcem chodziłem.
Już, jako ośmiolatek, i to był nasz taki mały
biznes na grzybach, zbieraliśmy je i później
sprzedawaliśmy przy drodze. Zawsze jakieś
pieniądze z tego były, więc przyjemność,
pochodzić po lesie, a przy okazji też zarobić trochę. Oczywiście lubię też jeść grzyby,
w każdej postaci, bardzo smakują w sosie
duszone, ale i marynowane też są dobre.

Я люблю їздити в ліс за грибами, в основному,
з чоловіком і дітьми, ми ставимося до цього
як до такої прогулянки по лісу і відпочинку.
У нас немає якогось особливого місця, де
ми їдемо, ми знаємося на грибах, тому ми
впевнені, що не назбираємо отруйних. Що
стосується приготування грибів, ми любимо
їх їсти по-різному, традиційно мариновані,
сушені і тушковані в соусі.

Lubię jeździć do lasu na grzybobrania, przeważnie z mężem i z dziećmi jeździmy; traktujemy, to nie tylko pod kątem grzybów, ale wycieczki i spaceru po lesie i odpoczynku. Nie
mamy jakiegoś szczególnego miejsca, wszędzie jeździmy, znamy się na grzybach, więc
mamy pewność, że trujących nie nazbieramy. Jeżeli chodzi o przyrządzanie grzybów,
to różnie, tradycyjnie marynowane, suszone,
i duszone w sosie też lubimy jeść.

Я у грибах не розбираюся, не відрізняю
їстівні від отруйних, я також не дуже люблю
їх їсти, і в ліс по гриби я не ходжу, бо не маю
на це часу. Коли я вдома, то інколи йду з
мамою до лісу, моя мама все знає про гриби
і сама їх готує, у нас немає жодних особливих
рецептів страв з грибами, мабуть, найбільш
популярними є мариновані або сушені.

Na grzybach się nie znam, nie rozróżniam
jadalnych od trujących, nie przepadam też
za ich jedzeniem, a do lasu na grzybobrania
nie chodzę, bo po prostu nie mam czasu. Jak
jestem w domu, to czasem z mamą się wybiorę, mama zna się na grzybach i sama je
przyrządza, u nas nie ma żadnych specjalnych przepisów na dania z grzybów, najbardziej chyba popularne to marynowane, czy
suszone.

Ні, я не ходжу за грибами, але я люблю
їсти гриби в будь-якій формі, як додатки
сушених, мариновані, тушковані в соусі,
взагалі всі їстівні гриби, у будь-якій формі.
У нас в Україні немає якихсь вишуканих
грибних страв, ми їмо їх так само, як ви в
Польщі.

Nie, na grzybobrania nie chodzę, ale grzyby
lubię jeść, w każdej postaci, jako suszone dodatki, marynowane, duszone w sosie, ogólnie
wszystkie grzyby jadalne, w każdej postaci.
U nas na Ukrainie nie ma jakichś wykwintnych dań z grzybów, ot jemy je tak, jak i u
was w Polsce.

Я люблю ходити в ліс по гриби, як правило,
з сім’єю, як тільки час дозволяє мені, хоча
я не знавець грибів, але мені подобається
їх збирати. У мене вдома моя бабуся і мати
добре розбираються у грибах і відмінно їх
готують, в соусі або сушені, я дуже люблю
мариновані гриби, які робить моя мама, і я,
звичайно, я впевнений, що вони їстівні.

Lubię chodzić do lasu na grzybobrania, najczęściej z rodziną, jak tylko czas mi pozwala,
chociaż na grzybach się nie znam, ale lubię
je zbierać. U mnie w domu babcia i mama
dobrze znają się na grzybach i doskonale też
je przyrządzają, w sosie, czy suszone, ja bardzo lubię jeść grzyby marynowane, zrobione
przez moją mamę, no i oczywiście mam pewność, że są jadalne.
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