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BO¯EGO NARODZENIA

SK£ADA SIÊ WIELE

CZYNNIKÓW, ALE DLA WIELU Z NAS WA¯NE JEST OBDAROWYWANIE INNYCH
PREZENTAMI. JAK TO ZROBIÆ, BY NASZE TEGOROCZNE PREZENTY BY£Y
NAPRAWDÊ UDANE, A OBDAROWANI POCZULI SIÊ SZCZÊŒLIWI?

Z

anim wybierzemy się na
poszukiwanie odpowiedniego prezentu dla kogoś,
warto zastanowić się chwilę, dlaczego chcemy ten prezent
ofiarować. Najłatwiej odpowiedzieć
po prostu – bo taka jest tradycja
– na Boże Narodzenie dajemy sobie
prezenty, ale dlaczego? Boże Narodzenie w tradycji chrześcijańskiej to
czas największego daru, jaki
ludziom daje Bóg – swojego Syna,
by mieli największego orędownika,
kogoś, kto zna ludzkie słabości i trudy, a przychodzi po to, by ludzi wybawić od zła. I właśnie dlatego,
świętując pamiątkę tego niezwykłego daru, i my siebie nawzajem
obdarowujemy.
Prezenty dajemy osobom dla nas
ważnym, by uczcić tę szczególną
okazję, jaką są Święta.
Prezent jest po to, by
wyrazić obdarowanemu, że jest dla nas

ważny, że ważna jest również okazja
oraz aby tej osobie sprawić radość.

Wczuæ siê w obdarowywanego
Aby prezent ucieszył adresata, warto postarać się wejść w jego rolę
i zastanowić się, co by go ucieszyło.
Trzeba wziąć pod uwagę wiek, usposobienie, temperament, zainteresowania, pasje, wykształcenie, gusta
estetyczne osoby, którą chcemy obdarować. Można też sobie wyobrazić (zwłaszcza jeśli to bliska osoba),
czego jej może brakować, choć raczej niech to nie będzie wałek do
ciasta dla teściowej.
Częstym błędem jest dawanie
prezentów „pod siebie”. Jeśli wiemy,
że adresat prezentu ma inny gust
niż my, nie starajmy się mu na siłę
narzucać własnego. Prezent nie powinien być kiczowaty czy tandetny,
ale nie warto kupować komuś np.
biżuterii w stylu art deco, jeśli wiemy, że ta osoba nie lubi tego kierunku w sztuce. Nie kupujmy książki
osobie, która nie przepada za czytaniem, nawet jeśli sami „przerabiamy” cztery książki tygodniowo.
Kinomanowi nie kupujmy horroru,
jeśli jest lękliwy i wrażliwy.

Unikn¹æ gafy
W dawaniu prezentów ważne jest
unikanie gaf. Prezent-gafa zostanie
zapamiętany, ale raczej jako smutne
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lub śmieszne wspomnienie. Gafy
prezentowe wynikają często z niedostosowania prezentu do okazji
lub nie dość wrażliwemu dopasowaniu go do obdarowywanego.
Wielkie faux-pas prezentowe to
np. żywe zwierzę futerkowe dla osoby uczulonej na sierść, album sztuki
erotycznej dla księdza czy butelka
szkockiej dla alkoholika wychodzącego z choroby, płyta z muzyką dla
osoby głuchoniemej. Zdarzają się
też drobniejsze wpadki; biżuteria
dla osoby o sportowym stylu (bo
może go zmieni i wtedy prezent jednak okaże się fajny), poradnik o wychowaniu dzieci dla młodej, bezdzietnej pary (bo dzieci może się
pojawią).
Bezwzględnie unikajmy prób wychowywania przez prezenty. Gdy teściowa daje robiącej karierę naukową synowej chochlę do zupy z ustną
sugestią, żeby więcej czasu spędzała w kuchni, nie jest to eleganckie.

Z szacunkiem
dla osób starszych
Szczególną grupę stanowią prezenty dla osób starszych. Jeśli nie jest to
mama lub tata, unikajmy dawania
rzeczy zbyt osobistych. Siwej głowie
należy się szacunek, prezent pod
hasłem: „rozruszamy dziadka” może
być odczytany jako kpina lub afront.
Przyjmijmy zasadę, że dla osób star-
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szych wybieramy dary „bezpieczne”:
albumy, kwiaty doniczkowe dla pań,
nobliwa biżuteria, jedwabne apaszki, krawaty, wina, szkło i porcelana,
bibeloty, bombonierki. Zróbmy założenie, że to prezent dla osoby mało
znanej, bo tak de facto można odczytywać niuanse wynikające z różnicy pokoleń.

Nadążajmy za zmianami gustów,
zainteresowań, rozwoju osobistego
najbliższych. Pamiętajmy też, że prezentem nie zawsze musi być przedmiot. Może być nim także wyjście do
teatru, wspólny wyjazd, pakiet zabiegów w SPA, talon na lot widokowy
lub fruwanie we fly-spocie...

Nie zawstydzajmy kosztami
Bez popadania w sztampê
Jeśli kogoś obdarowujemy często,
bo to np. nasze dziecko, z którym
świętujemy co roku – starajmy się
nie popadać w rutynę. Jeśli córka na
każdą okazję dostaje najnowszą płytę, dojdzie w końcu do wniosku, że
jej rodzicowi brakuje wyobraźni.

Prezenty
dajemy osobom
dla nas wa¿nym,
by uczciæ tê
szczególn¹
okazjê, jak¹
s¹ Œwiêta.
Prezent jest
po to, by wyraziæ
obdarowanemu,
¿e jest dla nas
wa¿ny.

Ważne w kupowaniu prezentów jest
zachowanie stosowności także co
do ich wartości. Jeśli żyjemy skromnie, a chrześniakowi fundujemy na
Gwiazdkę drogiego smartfona, jego
rodzice pomyślą (zapewne słusznie),
że musieliśmy wziąć kredyt na ten
podarunek i mogą poczuć się tym
bardzo zakłopotani.
Jeśli obdarowujemy kogoś gorzej
od siebie sytuowanego, nie wprowadzajmy go w zakłopotanie prezentami zbyt kosztownymi, bo wiadomo że nie będzie się mógł zrewanżować. Ale nie przesadźmy też
w drugą stronę; drobny gadżet ze
sklepu „wszystko po 5 złotych” może
go urazić, gdy sam starannie wybiera niedrogie, ale gustowne i trafione
prezenty. Stara zasada mówi także
o nieujawnianiu kosztów prezentu i trzymajmy się jej konsekwentnie, nawet w gronie
najbliższych.

Tradycja nie jest z³a
Przy obdarowywaniu obowiązuje
jeszcze kilka innych zasad, które
warto wziąć pod uwagę:
• nie kupujmy kosmetyków i sprzętów gospodarstwa domowego
osobom mało znanym;
• nie kupujmy perfum, jeśli nie
znamy preferencji – nawet dla
bliskiej osoby;
• nie kupujmy bielizny osobom,
z którymi nie jesteśmy w stałym
związku (chyba że to koszulka
nocna dla mamy lub córki);
• nie kupujmy słodyczy osobom
na diecie;
• zakaz kaktusów dla teściowej;
• nie kupujmy mocnych alkoholi
kobietom – wyjątek stanowią
likiery;
• nie darowujmy żywych zwierząt
bez wcześniejszych ustaleń.
W Boże Narodzenie warto też być
wrażliwym na tradycje lokalne w domu, gdzie przeżywamy Wigilię. Jeśli
tutejsze maluchy wierzą, że prezenty przynosi Święty Mikołaj, a zostały
one wyprodukowane przez elfiki czy
aniołki, nie burzmy tej wiary i nie zaburzajmy naszymi zachowaniami tej
tradycji. I odwrotnie – jeśli mamy do
czynienia z dziećmi wychowywanymi bardzo racjonalistycznie – nie
starajmy się im narzucać koncepcji
wpadania Mikołaja przez komin.
Warto też pamiętać o starannym
opakowaniu daru. W przedświątecznej prasie jest mnóstwo pomysłów
na to, jak zrobić to pomysłowo, estetycznie i efektownie. Czasem nawet skromny prezent za to bardzo
oryginalnie opakowany może dać
obdarowanemu dużo radości.
*
Życzymy wszystkim miłego czasu
przedświątecznych przygotowań; dobrych natchnień przy obmyślaniu
prezentów, radości z ich kupowania
i atrakcyjnego pakowania oraz uśmiechów szczęścia na twarzach bliskich,
gdy już odpakują swoje prezenty!

6 (47), grudzieñ 2016 r.

47

