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Oto sylwetki czytelników. Proszę przeczytać informacje o nich, a następnie 

zdecydować, jaka książka będzie najlepsza na prezent dla każdej z osób. 

 

Jarek, 30 lat, inżynier chemik 

  Wszystkie nowinki techniczne – to coś dla 

mnie!! Znam się trochę na informatyce, w wolnych 

chwilach wyjeżdżam poza miasto z moimi 

przyjaciółmi. Uwielbiam fotografować przyrodę.  

Właśnie mam zamiar kupić aparat cyfrowy. Do tej 

pory używałem tradycyjnego sprzętu, teraz 

chciałbym spróbować czegoś nowoczesnego. 

 
 

Ania, 22 lata, studentka etnografii 
 

Moje studia są moją pasją i właśnie dlatego pomagają mi one 

rozwijać zainteresowania. Interesuje mnie szczególnie życie 

Aborygenów oraz innych grup etnicznych w Azji, Ameryce i Afryce. 

Często też podróżuję do dalekich krajów, żeby spotkać się oko w 

oko z ludźmi, dla których pojęcie  „cywilizacja” jest obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Karolina, 28 lat, pracuje jako sekretarka w dużej firmie handlowej 

 

 Od dwóch miesięcy jestem szczęśliwą mężatką!! Muszę 

powiedzieć, że to bardzo przyjemna rola i polecam ją 

wszystkim kobietom. Chociaż mam wiele dodatkowych 

obowiązków, to jest przy mnie mężczyzna, którego 

kocham i który kocha mnie!! Z niecierpliwością czekam 

na wieczór, kiedy możemy razem usiąść przy stole, zjeść 

kolację i porozmawiać. Mój Misio zawsze mówi, że 

świetnie gotuję, nawet jeżeli czasem coś nie wychodzi. 
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Sylwia, 16 lat, uczennica liceum w klasie o profilu matematyczno-fizycznym   
 

Życie to naprawdę skomplikowana sprawa! 

Nauczyciele, rodzice, problemy z chłopakami... 

Czasami nie wiem, jak poradzić sobie w konkretnej 

sytuacji, co robić, żeby nie popełnić gafy, jaki 

makijaż zrobić na imprezę, a jaki do teatru. To 

wszystko jest dla mnie za trudne!!! Jutro znów 

klasówka, mam pryszcza na twarzy!!! I jak ja się 

pokażę Wojtkowi???!!! 

 

  

Jan, 48 lat dziennikarz radiowy 

 

 Studiowałem historię sztuki, ale nie wykorzystuję  

zdobytej wiedzy w pracy zawodowej. Jestem 

dziennikarzem w jednej z ogólnopolskich radiostacji i 

codziennie od 6 do 9 realizuję program na antenie. W 

wolnych chwilach chodzę do teatru i do kina. Na 

weekendy wyjeżdżam na wieś do mojego wujka i tam 

łowię ryby. To bardzo relaksujące zajęcie. 

 

Tadeusz, 67 lat, emerytowany nauczyciel polonista 

Lubię czytać, zawsze lubiłem. Zresztą było to niezbędne na 

studiach, a potem w mojej pracy pedagoga. Pamiętam 

szczególnie czasy studiów, kiedy na jeden egzamin musieliśmy 

czytać np. 100-150 lektur!!! Czasem nawet nie miałem czasu, 

żeby pomyśleć o czym tak naprawdę jest ta książka, bo 

musiałem czytać następną... Dziś mam dużo czasu i chętnie 

przeczytam coś interesującego.  

 

 
 


