Dialogue 1 – intermediate level

Tłumaczenie

Friend: Hi. How do you like the job?

Cześć. Jak Ci się podoba praca?

David: Hi. It’s good, but I have to say that
the first day was stressful.

Cześć. Fajna, choć przyznam, że pierwszy
dzień był stresujący.

F: Why?

Dlaczego?

D: You know, new place, new people, new
job. But I think it’s normal.

Wiesz, nowe miejsce, nowi ludzie, nowa
praca. Ale to chyba normalne.

F: Exactly. What did you do in Poland?

Dokładnie. A co wcześniej robiłeś w Polsce?

D: I’m still studying. But I usually worked
part-time in a supermarket.

Jeszcze studiuję. Ale oczywiście na co dzień
dorabiałem w hipermarkecie.

F: And what were you responsible for?

A za co byłeś odpowiedzialny?

D: I worked as a cashier and sometimes as a
merchandiser in a warehouse, most often at
night.

Pracowałem jako sprzedawca na kasie i
czasem jeszcze układałem towar na
magazynie, najczęściej w nocy.

F: Sounds very active.

No to bardzo aktywnie

D: You need to make a living. Studies cost
quite a lot money and the earnings in Poland
are not the best.

Jakoś trzeba się utrzymać. Studia sporo
kosztują, a zarobki w Polsce nie są najlepsze.

F: I’ve heard about it, but I think it’s not only
the problem in Poland.

Tak słyszałem, ale zdaje się, że to problem nie
tylko Polski.

F: How long are you going to work here?

Jak długo zamierzasz tu pracować?

D: I would like to work here as long as it’s
possible, I like it here. But in October I start
new term on my studies.

Chciałbym jak najdłużej, podoba mi się. Ale
od października zaczynam nowy semestr na
studiach.

F: What do you study?

Co studiujesz?

D: Logistics. In the future I would like to
manage logistic centres.

Logistykę. Chciałbym w przyszłości kierować
centami logistycznymi.

F: So it’s a little similar to what you are
doing here.

Czyli to nawet podobne do tego co robisz
tutaj.

D: You’re quite right – it is definitely
valuable that I can get to know rules for
storing goods in such a large centre.

No w sumie tak – to na pewno cenne, że przy
okazji mogę poznać zasady składowania
towarów w takim dużym centrum.

