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KSIćįKČ TRZEBA DOTKNćý, POCZUý JEJ ZAPACH, USâYSZEý SZELEST KARTEK…
Rozmowa z panią Ewą Janiszewską - wáaĞcicielką ksiĊgarni „Pegaz”
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Przede wszystkim z okazji Święta
Księgarza życzymy Pani oraz wszystkim pracownikom tej branży radości z wykonywanej pracy, wysokiej

SONDA

Katarzyna Dehuet
sprzedawca

W moim przypadku ksiĆīki sĆ
idealnym prezentem na kaīdĆ okazjċ. Uwielbiam czytaý i bardzo czċsto wypoīyczam je z biblioteki, wiċc
bardzo siċ cieszċ, gdy ktoğ mnie
nimi obdarowuje. Najbardziej lubiċ
romanse i ksiĆīki historyczne, ale nie
ograniczam siċ do nich.
Z wyborem prezentów dla bliskich
mam czċsto problem, bo nawet jeīeli
znam kogoğ bardzo dobrze, to nie
zawsze wiem, co by mu siċ przydaâo.
Najczċğciej po prostu pytam, co dana
osoba chciaâaby dostaý. Zazwyczaj
kupujċ prezenty praktyczne, rzadko
kiedy takie, które tylko dobrze wyglĆdajĆ.
Myğlċ, īe pieniĆdze nie sĆ dobrym prezentem, poniewaī moīe
to sprawiaý wraīenie, īe komuğ nie
zaleīy, nie chce mu siċ wysilaý. To
jest po prostu pójğcie na âatwiznċ.
Danie przemyğlanego prezentu sprawi
osobie obdarowanej o wiele wiċkszĆ przyjemnoğý.
Sama nie mam wymarzonego prezentu, ale zawsze staram siċ speâniý
chociaī maâe marzenia moich bliskich.

sprzedaży i klientów, którzy kochają
książki i chcą z nimi obcować każdego dnia.
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O ksiĆīkach i innych prezentach pod chonikċ

Karolina Gaâka
i Weronika Wróbel
uczennice I LO

Prezenty powinny rozwijaý, wiċc
ksiĆīki sĆ rewelacyjnym pomysâem na
prezent. Róīnego rodzaju poradniki
czy ksiĆīki hobbystyczne zawsze siċ
sprawdzajĆ. Niestety na ksiĆīki trzeba
mieý czas, wiċc dajĆc je komuğ w prezencie, musimy siċ najpierw rozeznaý,
czy przypadkiem nie bċdĆ tylko leīeý
na póâce i siċ kurzyý.
WybierajĆc podarunki dla bliskich,
kierujemy siċ przede wszystkim tym,
czym siċ interesujĆ. Zazwyczaj stawiamy na niespodzianki, poniewaī gdy
ktoğ nie spodziewa siċ, co dostanie,
odczuwa wiċkszĆ radoğý. Poza tym
pokazujemy tym, jak dobrze znamy
danĆ osobċ. Jeğli chodzi o rodzaj prezentów, to zdecydowanie wolimy coğ
praktycznego niī biīuteriċ czy jakieğ
obrazki, Àgurki.
Miâo jest dostaý zarówno pieniĆdze, jak i konkretny prezent. Jednak
nie dla kaīdego pieniĆdze bċdĆ odpowiednie. Wszystko zaleīy od charakteru obdarowywanej osoby. Niektórzy
odbierajĆ to jako obrazċ czy lekcewaīenie.
Nasze prezenty zawsze sĆ samodzielnie pakowane w ozdobny papier,
kokardki. Duīo przyjemnoğci sprawia
nam obserwowanie, jak nasi bliscy
rozpakowujĆ podarunki od nas.
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Marian Staszek
emeryt

Prezentem, z którego najbardziej
bym siċ ucieszyâ, jest ksiĆīka. Wychowaâem siċ na Sienkiewiczu i go
uwielbiam. W domu mam wszystkie
jego ksiĆīki, tak samo moje córki, które
wszystkie jego dzieâa dostaây ode mnie.
Uwaīam, īe odpowiednio wybrana
ksiĆīka jest bardzo dobrym prezentem.
PieniĆdze równieī sĆ bardzo
dobrym pomysâem, bo one zawsze
siċ przydadzĆ.
Nie potraÀċ robiý prezentów, nigdy nie wiem, co kupiý, wiċc pytam
bliskich, co chcieliby otrzymaý, co by
im siċ przydaâo.
Bardzo lubiċ obdarowywaý, szczególnie teraz, gdy sĆ wnuki, ale równieī
cieszċ siċ, gdy ktoğ mi coğ podaruje.
Rodzaj prezentów zmieniâ siċ od
czasu, gdy byâem dzieckiem. Kiedyğ
chyba bardziej cieszyliğmy siċ z rzeczy, które otrzymywaliğmy. Przede
wszystkim dlatego, īe w sklepach
nie byâo na co dzieĕ zbyt wiele, wiċc
gdy dostawaliğmy jakieğ sâodycze,
zawsze sprawiaâo to wielkĆ radoğý.
W dzisiejszych czasach wszystko jest
na wyciĆgniċcie rċki, wiċc nie jest to
juī tak wyjĆtkowe.

Angelika Hċciak

opiekuje siċ dzieckiem
Nie kaīda ksiĆīka jest dobrym
prezentem, jednak jeīeli znamy gust
osoby, którĆ chcemy obdarowaý, to
ğmiaâo moīemy jej jĆ kupiý. Muszċ
przyznaý, īe nigdy nie zdarzyâo mi
siċ daý takiego prezentu. Natomiast
ja z ksiĆīek cieszċ siċ zawsze, bo lubiċ czytaý.
Zawsze staram siċ dostosowaý
prezent do zainteresowaĕ danej osoby, nie patrzċ przez pryzmat swojego
gustu, bo przecieī to, īe mi siċ coğ
podoba, nie oznacza, īe bċdzie siċ
teī podobaý komuğ innemu. Nie pytam jednak wprost, co ktoğ chciaâby
dostaý, jedynie uwaīnie wsâuchujċ
siċ w rozmowċ lub dyskretnie staram
siċ podpytaý.
Jeīeli nie mamy pojċcia, o czym
marzy nasz bliski, to moīemy daý mu
po prostu pieniĆdze. Wtedy bċdzie
mógâ kupiý sobie to, czego potrzebuje,
co sprawi mu radoğý.
W moim domu prezenty wrċcza siċ
osobiğcie, nie kâadziemy ich pod choinkĆ.
Moim wymarzonym prezentem
w tej chwili sĆ pieniĆdze na kurs prawa
jazdy, niczego innego nie potrzebujċ.

Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

Krzysia Cyjak-Wypchâo
opiekunka

Bardzo ucieszyâabym siċ, gdybym
znalazâa pod choinkĆ ksiĆīki. Najbardziej lubiċ te psychologiczne, romansidâa i autobiograÀe. Uwaīam, īe sĆ one
idealnym prezentem na kaīdĆ okazjċ.
O wiele bardziej lubiċ dawaý prezenty niī je otrzymywaý. Sprawia mi to
po prostu duīo przyjemnoğci i satysfakcji. Uwielbiam chwile, w których moje
dzieci otwierajĆ podarunki, widaý na
ich twarzach ogromnĆ radoğý.
Nie mam problemu z wyborem
prezentów dla bliskich, poniewaī informujemy siċ nawzajem, co chcielibyğmy otrzymaý. Eliminuje to problem
z niewiedzĆ i rozczarowaniem.
Wolċ te zwariowane prezenty niī
praktyczne. Rzeczy codziennego uīytku mogċ kupiý sobie sama.
PieniĆdze odpowiednim podarunkiem nie sĆ, bo, choý zawsze siċ
przydadzĆ, nie wywoâujĆ takiej radoğci
i ekscytacji.
W przeszâoğci prezenty byây o wiele
skromniejsze, kaīdy siċ cieszyâ, gdy
otrzymaâ sâodycze i jakieğ drobnostki. Dziğ, przez to, īe w sklepach jest
ogromny wybór wszystkiego, mamy
wiċksze wymagania odnoğnie tego,
co dostajemy i czym kogoğ obdarowujemy.

