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Jubileuszowy Dzień Książki
24.04.2017.

CHOSZCZNO. W 2007 roku z okazji Światowego Dnia Książki do księgarni Pegaz zawitało zaledwie
kilkudziesięciu czytelników. 10 lat później, czyli w minioną niedzielę przyszło ich ponad&hellip; tysiąc. Na
każdego czekała lampka toskańskiego wina, paniom wręczano czerwone róże, więc trudno się dziwić
temu, że w tym dniu Państwo MIŃSCY sprzedali około 1,3 tys. książek.

Cytowana wyżej frekwencja z
2007 roku, kiedy to po raz pierwszy MARIA i TOMASZ MIŃSCY zdecydowali
się na włączenie w obchody Światowego Dnia Książki oraz tłumy z
ostatniej niedzieli najlepiej ilustrują rozkwit tego wydarzenia w
Choszcznie. Przeglądając nasze poprzednie relacje z książkowego święta,
nie sposób przegapić najważniejszych akcentów, czyli czerwonych róż i
lampek toskańskiego wina. &ndash; Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że
Mińscy swojego czytelnika traktują z wyjątkową atencją. I choć dziś
sięgnęli do źródeł hiszpańskich, to jednak w mojej pamięci pozostanie ta
edycja, w której pokazali swoje prywatne zbiory. Było tego dużo, ale ja
zapamiętałam m.in. unikalny egzemplarz mickiewiczowskich &bdquo;Dziadów&rdquo; i
kilkusetletni starodruk dokumentujący historię ich rodziny. To jak
wówczas o tym mówili, przekonało mnie, że jest w nich prawdziwa,
księgarska dusza &ndash; powiedziała nam AGNIESZKA ZYGMUNT. W niedzielę o
wyjątkowości księgarni Pegaz mówili też inni. &ndash; Nie tak dawno bardzo
pozytywnie o choszczeńskich księgarzach napisał znany polski pisarz.
Mówią o nich w radiu i telewizji &ndash; wyliczał JERZY JAKSZUK. My
przypominamy, że Księgarnia Pegaz w 2013 roku, w czwartej edycji Gali
Przedsiębiorczości organizowanej przez choszczeński oddział Północnej
Izby Gospodarczej, wyróżniona została tytułem &bdquo;Przedsiębiorstwo Roku&rdquo;.
To właśnie ANETTA BIKOWSKA, która prowadziła tamtą uroczystość
przytoczyła wypowiedź wspominanego pisarza (JANUSZA LEONA WIŚNIEWSKIEGO,
napisał m.in. &bdquo;S@motność w sieci&rdquo; &ndash; red.).
Cyt.: &bdquo;Szukałem książki o
miejscach wartych obejrzenia w tym regionie. Księgarz tam pracujący
wydobył z półek, a potem z magazynku wszystko, co mogło mi pomóc. Miał
dla mnie czas, doradzał, szukał, opowiadał. Chciał, bym wyszedł z jego
księgarni z tym czego szukałem, chociaż to z czym wyszedłem kosztowało
mnie mniej niż 10 zł. Podziwiałem go, ale tak naprawdę zrozumiałem, jak
niezwykle ważny jest ktoś, kto sprzedaje książki&rdquo;.

W niedzielę
wielu przyznawało się do tego, że najczęściej to właśnie Mińscy
przypominają im o roli książki w naszym życiu. Pan Tomasz dolewał wina i
uśmiechał się. Oczywiście, nie omieszkał pochwalić się, że w tym dniu o
Choszcznie było bardzo głośno, i to we wszystkich mediach. Zaznaczył
jednak, że nie tylko dla nich byłoby lepiej, gdybyśmy systematycznej
przekraczali progi księgarń. Podsumowując dodajmy, że podczas
tegorocznych obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
Księgarnia Pegaz brała udział w ogólnopolskiej akcji &bdquo;Weekend Księgarń
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Kameralnych 2017&rdquo;. W imieniu właścicieli podziękowania kierujemy do tych
wszystkich, którzy pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia, w tym
także do Młodzieżowej Rady Miasta oraz członków Koła Czytelniczego ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie. I na koniec kilka prezentujemy
kilka liczb. 1300, 1000, 350, 200 i 10, które w kolejności obrazują:
sprzedane książki, odwiedzających, czerwone róże, litry wypitego
toskańskiego wina i w końcu organizacyjny jubileusz.

Katarzyna Kubacka, (tk)
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