
Bo że Na ro dze nie to – we dług
teo lo gów – naj waż niej sze
po Wiel ka no cy świę to w ro -
ku. Jest to świę to chrze ści -
jań skie, wpro wa dzo ne dla
uczcze nia ta jem ni cy na ro -
dze nia Je zu sa Chry stu sa. Ob -
cho dzo ne je od IV wie ku, naj -
pierw w Rzy mie. 

W tam tym okre sie na po le ce -
nie ce sa rzo wej He le ny w Be tle -
jem, miej scu na ro dze nia Je zu sa,
wznie sio no ba zy li kę Na ro dze nia
Pań skie go. Póź niej upo wszech -
nił się zwy czaj bu do wa nia sta -
jen ki na pa miąt kę, że Je zus na -
ro dził się wła śnie w tym miej scu. 

Pierw sza in for ma cja o świę -
cie Bo że go Na ro dze nia ob cho -
dzo nym 25 grud nia po cho dzi
z ro ku 356. Wcze śniej dzień na -

ro dzin Je zu sa ob cho dzo no praw -
do po dob nie 6 stycz nia. 25 grud -
nia usta no wio no dniem świą -
tecz nym ja ko prze ciw wa gę
do po gań skie go świę ta słoń ca. 

Po dob nie jak dzień, nie zna ny
jest do kład ny rok na ro dzin Je zu -
sa, ale wia do mo już pra wie
na pew no, że nie jest to rok tzw.
ze ro wy, wy mie nia ny w No wym
Te sta men cie. Król He rod zmarł
w 4 ro ku p. n. e., dla te go nie któ -
rzy ba da cze skła nia ją się
do przy ję cia wła śnie te go ro ku
ja ko da ty na ro dzin Je zu sa; in ni
są dzą, że gwiaz da be tle jem ska,
to wa rzy szą ca na ro dzi nom, by ła
ko me tą Hal leya wi docz ną w 12
ro ku p. n. e. lub ko me tą opi sa ną
przez chiń skich kro ni ka rzy w 5
ro ku p. n. e. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2 
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Belgia się laicyzuje

Nie demonizujmy
komercjalizacji świąt

Boże Narodzenie 
– jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich
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Polskie wigilijne
tradycje



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

W śre dnio wie czu świę to Bo że -
go Na ro dze nia by ło ob cho dzo ne
nie zwy kle hucz nie i we so ło. Do -
pie ro w XVII wie ku za czę ła się
kształ to wać tra dy cja, ja ką zna -
my do dziś – świę ta ra do sne go,
ale też peł ne go za du my nad ży -
ciem, śmier cią i zba wie niem. 

Cha rak te ry stycz ne dla Bo że -
go Na ro dze nia są trzy msze
świę te wy wo dzą ce się z li tur gii
rzym skiej, któ re od pra wia pa -
pież: o pół no cy (pa ster ka
– na pa miąt kę wi zy ty pa ste rzy
w sta jen ce), o brza sku i w cią gu
dnia. 

W prze szło ści Bo że Na ro dze -
nie by ło na zy wa ne w Pol sce Go -
da mi, God nia mi lub God ny mi
Świę ta mi – od sta ro sło wiań skie -
go sło wa god, czy li rok. Jak pi sze
Bar ba ra Ogro dow ska w książ ce
„Świę ta pol skie”, na zwa ta po -
cho dzi od za ślu bin (go dów) sta -
re go i no we go ro ku oraz no cy
i dnia, gdyż czas Bo że go Na ro -

dze nia zbie gał się z zi mo wym
prze si le niem. 

Daw niej w Pol sce pierw szy
dzień świąt Bo że go Na ro dze nia,
czy li 25 grud nia, roz po czy na ło
po ran ne na bo żeń stwo. Po tem
czas spę dza no przy su to za sta -
wio nym sto le, na roz mo wach,
śpie wa niu ko lęd, mo dli twie i od -
po czyn ku. Te go dnia po wstrzy -
my wa no się od wszel kiej pra cy,
nie wol no by ło sprzą tać, rą bać
drew na, przy no sić wo dy ze stud -
ni, a na wet go to wać. Tra dy cja za -
ka zy wa ła rów nież cze sa nia się,
prze glą da nia w lu strze i spa nia
w cią gu dnia, zwy cza jo wo nie
urzą dza no w tym dniu we sel ani
za baw, nie skła da no i nie przyj -
mo wa no wi zyt po za spo tka nia -
mi z naj bliż szą ro dzi ną. 

Dru gi dzień świąt jest dniem
po świę co nym mę czeń stwu św.
Szcze pa na. W prze szło ści po pu -
lar nym zwy cza jem, zwią za nym
praw do po dob nie z wcze sno -
chrze ści jań ski mi prak ty ka mi za -
kli na nia uro dza ju, by ło ob rzu ca -

nie się ziar nem. Pod czas skła da -
nia so bie ży czeń sy pa li nim do -
mow ni cy i są sie dzi, dzie ci uży -
wa ły go pod czas po wro tu z na -
bo żeń stwa do psot i za baw, a ka -
wa le ro wie nie szczę dzi li ziar -

na do ob sy py wa nia dziew cząt.
Po dob nie jak w pierw szy dzień
świąt, nie pra co wa no, za to po -
pu lar ne by ło skła da nie wi zyt ro -
dzi nie i są sia dom. 

Jesz cze na po cząt ku XX wie ku
ży wa by ła tra dy cja, że dru gi
dzień świąt roz po czy nał dwa na -
ście tzw. szczo drych dni (zwa -
nych też cza sem Go da mi), któ re
trwa ły aż do Trzech Kró li. Świę to -
wa no je po dob nie jak Bo że Na -
ro dze nie – nie na le ża ło pra co -
wać, za to trze ba by ło ba wić się,
jeść i od po czy wać. 

PAP – NAUKA W POLSCE, 

STANISŁAW KARNACEWICZ  
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Psy cho log z wro cław skiej
Szko ły Wyż szej Psy cho lo gii
Spo łecz nej dr To masz Grzyb
stwier dził, że w świę ta to
czas szcze gól ny, w któ rym
mo że my wy cią gnąć rę kę
do zgo dy. Ale nie są jak sy -
rop, któ ry ule czy wszyst kie
do le gli wo ści mię dzy ludź mi. 

PAP: Czy Świę ta Bo że go
Na ro dze nia to fak tycz nie ma -
gicz ny czas, w któ rym się go -
dzi my i usta ją wa śnie, czy są
to tyl ko na sze po boż ne ży cze -
nia?

Dr To masz Grzyb: I tak, i nie.
Nie mo że my po trak to wać świąt
jak łyż ki sy ro pu, któ rą się przyj -
mu je raz na rok i któ ra spra wi,
że bę dzie le piej. To pew na szan -

sa, szcze gól ny czas, w któ rym
wy pa da zro bić nie co wię cej. Bę -
dąc z kimś w kon flik cie sto imy
w klin czu, bo każ da ze stron
uwa ża, że zo sta ła skrzyw dzo -
na i to ta dru ga po win na za cząć
wy ja śniać sy tu ację. Ta, któ ra wy -
cią ga rę kę do zgo dy mo że być
uzna na za stro nę, któ ra przy zna -
je się do błę du. Bo że Na ro dze nie
to okres, w któ rym ta kie rze czy
ucho dzą, bo świę ta są cza sem,
w któ rym po win ni śmy być ra -
zem, prze ba czać i pró bo wać
znaj do wać to, co do bre w dru -
gim czło wie ku.

PAP: Ale świę ta to nie za -
wsze ma gicz ny czas, by wa,
że się wte dy bar dziej kłó ci -
my?

T. G.: Bo by wa też tak, że
trak tu je my te świę ta głów nie
ry tu al nie. Sku pia my się na przy -
kład na tym, czy karp jest do -
brze wy sma żo ny i czy ma my
cho in kę pięk niej szą od tych
z re klam. W na szym per fek cjo -
ni zmie na krę ca my się, a stąd
już nie da le ko do ner wów. Dla te -
go war czy my na sie bie w ko lej -
kach. Prze cież ma my ty le
do zro bie nia, cza su jest co raz
mniej, a ktoś przed na mi wy -
brzy dza. I tak w sy tu acji i cza -
sie, któ ry po wi nien nam po ka -
zy wać ile jest w nas do bra, kon -
cen tru je my się na na szych
złych stro nach. Nie tyl ko w sy tu -
acjach z oso ba mi ob cy mi, ale
i w ro dzi nach. Dla wie lu przed -
świą tecz ne dni to do sko na ła
oka zja, że by się po kłó cić o to,
że Ty nic w do mu nie ro bisz, a ja
wszyst ko mu szę sa ma.

PAP: Kil ka go dzin po ta kiej
kłót ni sia da my do wi gi lij ne go
sto łu i dzie li my się opłat kiem.
Czy nie jest to tro chę sztucz -
ne?

T. G.: Nie ko niecz nie, to
od nas za le ży na ile sztucz ne i ry -
tu al ne bę dą te świę ta. Jak kol -
wiek by śmy do nich nie po de szli
– re li gij nie czy wy łącz nie kul tu ro -

wo – po wi nien być to czas,
w któ rym ak cen tu je się do bro
czło wie ka, w któ rym moż na na -
pra wiać błę dy i prze my śleć spra -
wy i ukła dy, w któ rych tkwi my.
Je śli na to miast sku pi my się tyl -
ko na tym, by ob rus był śnież no -
bia ły, a uszka ide al ne, to ist nie je
ry zy ko, że o tym za po mni my
– na rzecz ry tu ałów. War to po -
my śleć o świę tach jak o cza sie,
w któ rym moż na na no wo
na przy kład przede fi nio wać swo -
ją sy tu ację ro dzin ną. Spró bo wać
wró cić do cza sów i sy tu acji,
w któ rych by ło do brze. Są mał -
żeń stwa, któ re ży ją obok sie bie
i przy oka zji świąt wy ko nu ją ra -
zem sze reg czyn no ści: ubie ra ją
cho in kę, sma żą kar pia. A prze -
cież 20-30 lat te mu ci lu dzie się
ko cha li i był to dla nich czas wy -
jąt ko wy. Mo że war to go so bie
przy po mnieć i na nim coś zbu do -
wać raz jesz cze.

PAP: Jak dłu go trwa ma gia
świąt?

T. G.: To rów nież za le ży
od nas. Świę ta, jak mó wi łem,
nie są an ty bio ty kiem czy sy ro -

pem, po któ rym wszyst ko prze -
cho dzi jak ka szel. To oka zja
do wy ko rzy sta nia. Do na pra wie -
nia czy od bu do wa nia. Naj więk -
szym pre zen tem świą tecz nym
są sa me świę ta. To, co z nim
zro bi my i jak wy ko rzy sta my za -
le ży wła śnie od nas. Mo że my
po raz ko lej ny le żeć przed te le -
wi zo rem i obej rzeć po raz któ ryś
„Ke vi na sa me go w do mu” kon -
ser wu jąc się w prze ko na niu, że
za wsze tak się świę ta spę dza ło.
Mo że my ob że rać się sie dząc
za ko lej ny mi sto ła mi. Ale mo że -
my też choć by za grać z ro dzi ną
w grę plan szo wą al bo po roz ma -
wiać trak tu jąc je dze nie jak oka -
zję do tej roz mo wy. Ko rzy sta jąc
ze szcze gól nej at mos fe ry tych
świąt mo gli by śmy nie tra cić
oka zji, by być lep szy mi ludź mi
– dla bliż szych i dal szych osób.
A za cząć moż na w ko lej ce
po kar pia.

PAP: Mó wi my cią gle o szan -
sie, ja ką świę ta są dla bli -
skich al bo tych spo tka nych
w ko lej ce po ry bę. A czy mo -
gą też ko ją co dzia łać na spo -
łe czeń stwo, na po li ty kę?

T. G: Wszyst kim, któ rzy
chcą świę ta prze żyć głę bo ko,
nie ko niecz nie re li gij nie, po le -
cał bym nie słu cha nie te go, co
w tym cza sie po wie dzą po li ty -
cy. To bę dzie w ich wy ko na niu
fe sti wal ry tu al no ści. Po raz ko -
lej ny wie lu z nich bę dzie pró -
bo wać waż ny dla lu dzi czas
wy ko rzy stać in stru men tal nie.
A wy miar spo łecz ny w zna cze -
niu ma so wym bę dzie po zy tyw -
ny, na ty le, na ile sa mi bę dzie -
my po tra fi li się zmie nić i od na -
leźć w so bie po kła dy życz li wo -
ści, to le ran cji i cier pli wo ści
wo bec naj bliż sze go są sia da
– na wet te go z ko lej ki po kar -
pia. To wa ru nek ko niecz ny, ale
też nie wy star cza ją cy. Je śli jed -
nak sa mi nie wy ko na my ja kie -
goś mi łe go ge stu wo bec in ne -
go czło wie ka to te świę ta bę dą
kiep skie. Je śli wy ko na my
– nie gwa ran tu je nam to że
bę dą zna ko mi te. Ale da je
na to szan sę.

ROZMAWIAŁA KATARZYNA KOWNACKA

PAP – NAUKA W POLSCE

SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Dr Tomasz Grzyb: święta to nie łyżka syropu
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l Trans port – ofe ru ję: Bu sy
do Pol ski z Wi Fi i DVD już od 50
EU RO! Prze wóz osób Pol ska
– Niem cy – Ho lan dia. Prze jazd
już od 50 EUR* (200 ZŁ*) Co -
dzien ne wy jaz dy w obie stro ny!!!
Bu sy z Wi Fi na ca łej tra sie oraz
z DVD *** Fir ma LU XA DA ofe -
ru je Pań stwu: – li cen cjo no wa ny
prze wóz osób – jeź dzi my na tra -
sie Pol ska – Niem cy – Ho lan dia
– co dzien ne wy jaz dy – od biór
z miej sca za miesz ka nia i do wóz
pod wska za ny ad res – wy so ki
kom fort oraz bez pie czeń stwo
– atrak cyj ne ce ny i licz ne pro -
mo cje – bu sy wy po sa żo ne w kli -
ma ty za cję, Wi Fi, oraz 7 mo ni to -
rów LCD! – wy jaz dy z wo je wódz -
twa: Ślą skie go, Opol skie go, Dol -
no ślą skie go, Ma ło pol skie go, Lu -
bu skie go. *** Na sza flo ta skła -
da się z no wych bu sów po sia da -
ją cych kli ma ty za cję 3-stre fo wą
oraz do dat ko we ogrze wa nie
na tył. Bu sy LU XA DA wy po sa żo -
ne są w za głów ki mul ti me dial -
ne, czy li 7 mo ni to rów LCD, po -
zwa la ją cych oglą dać fil my pod -
czas prze jaz du!!! Każ dy pa sa żer
ma do dys po zy cji słu chaw ki,
dzię ki cze mu oso by oglą da ją ce
film nie prze szka dza ją pa sa że -
rom śpią cym pod czas jaz dy.
*** Koszt prze jaz du od 50
EUR* (200 ZŁ*) *Ce na uza leż -
nio na od tra sy. Kon takt:
www.LU XA DA.pl, Tel.:
+48 888 999 143, e -ma il: lu xa -
da@lu xa da.pl

l Me ble – ku pię/sprze -
dam: Je śli po trze bu jesz me bli
do sa lo nu, sy pial ni, ja dal ni,
do przed po ko ju, a mo że dla
dziec ka to tra fi łeś pod do bry ad -

res. Na sza fir ma ofe ru je sze ro -
ki wy bór me bli od Pol skich pro -
du cen tów, któ re w cią gu dwóch
ty go dni do star czy my pro sto
do Cie bie do do mu, bez po no -
sze nia do dat ko wych kosz tów.
Chciał byś coś zmie nić w ofe ro -
wa nych przez nas ze sta wach,
nie ma pro ble mu. Na za ku pio -
ne me ble udzie la my 2-let niej
gwa ran cji. Wy sta wia my rów -
nież fak tu ry vat. Masz ja kieś
py ta nia? Mo żesz do nas za -
dzwo nić, lub na pi sać. Meu be -
lvo orie de re en Ma rek To ma sik,
in fo@meu be lvo orie de re en.nl,
+31 683162004. Ob słu gu je -
my ca łą Ho lan dię, Bel gię, Lu -
xem burg oraz część Nie miec.

l Na uka: Lek cje ję zy ka ho -
len der skie go dla Po la ków.
Na po cząt ku paź dzier ni ka roz -
po czy na ją się kur sy ję zy ka ho -
len der skie go dla Po la ków. Jest
to in ten syw ny oraz pro fe sjo nal -
ny kurs na sta wio ny na ko mu ni -
ka cję oraz prak tycz ne za sto so -
wa nie ję zy ka. In for ma cje prak -
tycz ne do ty czą ce kur su. Ma łe
gru py ok. 6-8 oso bo we. Kurs
trwa 12 ty go dni po 1,5 go dzi ny.
Lo ka li za cja: Pro fe sjo nal nie wy -
po sa żo na sa la nie da le ko Zu id -
ple in w Rot ter da mie. Wię cej in -
for ma cji: www.ta al dien sten -ca -
pel le.com oraz pod nu me rem
te le fo nu 0 623 72 05 76.

l Trans port – ofe ru ję: BUS
Li cen cjo no wa ny prze wóz osób
Pol ska -Ho lan dia -Pol ska. Fir ma
MI LE TRANS świad czy usłu gi
w mię dzy na ro do wych prze wo -
zach osób i to wa rów od 1997ro -
ku. Po sia da my wszyst kie wy -

ma ga ne upraw nie nia. Za ufaj
do świad cze niu. KON TAKT:
+48 609822180 (PO WIEDZ NA
JA KIEJ STRO NIE NAS ZNA LA -
ZŁEŚ/ŁAŚ I ZA PY TAJ O ZNIŻ KĘ),
gg: 8510110, www.MI LE -
TRANS.pl. JEŹ DZI MY CO DZIEN -
NIE!!! (je śli nie ma my miej sca,
po sta ra my się je zna leźć za Cie -
bie - za pisz nasz nu mer na przy -
szłość). OB SŁU GI WA NE OB SZA -
RY W POL SCE: -Ślą skie (pod ad -
res) -Opol skie (pod ad res) -Dol -
no ślą skie (do usta le nia) -Wiel -
ko pol skie (Wie ru szów, Kęp no,
Sy ców i oko li ce do usta le nia) -
Łódz kie (Wie ru szów, Wie luń,
Pa jęcz no, Ra dom sko i oko li ce

do usta le nia) -Lu bu skie
(do usta le nia) -Ma ło pol skie
(Kra ków, Oświę cim, An dry chów,
Kę ty, Wa do wi ce, Ol kusz i oko li -
ce) -Świę to krzy skie (Ję drze jów,
Kiel ce) (gru py zor ga ni zo wa ne
– do wol ne miej sce w Pol sce).
OB SŁU GI WA NE TE RE NY
W NIEM CZECH: -tyl ko miej sco -
wo ści przy tra sie (nie krą ży my
pół tra sy na zbie ra niu pa sa że -
rów po Niem czech). OB SŁU GI -
WA NE TE RE NY W HO LAN DII: -
ca ła Ho lan dia. OB SŁU GI WA NE
TE RE NY W BEL GI: -oko li ce
od An twer pii w stro nę Ho lan dii
i Nie miec. (nie prze wo zi my osób
pi ja nych) (cał ko wi ty za kaz pa le -

nia w bu sie - do ty czy rów nież
kie row ców).

l Trans port – ofe ru ję: Prze -
wo zy Mię dzy na ro do we Pol ska -
-Ho lan dia -Pol ska. ZIE LO NA GÓ -
RA, WRO CŁAW, OPO LE, CZĘ -
STO CHO WA, KA TO WI CE. WI -
FI, DVD, KLI MA TY ZA CJA, DU ŻA
PRZE STRZEŃ BA GA ŻO WA. Wo -
je wódz twa: lu bu skie, dol no ślą -
skie, opol skie, ślą skie,(wszyst -
kie mia sta w tych wo je wódz -
twach). KON TAKT PL
+48 666 977 871, PL
+48 666 977 834.

l Zdro wie i uro da; Po trze -

bu jesz zmia ny? No wo cze snej
fry zu ry czy mod ne go ko lo ru?
Przyjdz do na sze go stu dia,
a na pew no nie po ża łu jesz, speł -
ni my wszyst kie two je wy ma ga -
nia. Usłu gi wy ko ny wa ne na wy -
so kim po zio mie. Fry zjer stwo
jest na szą pa sją, do każ dej sty li -
za cji pod cho dzi my z mak sy mal -
nym za an ga żo wa niem.
PRZYJDZ I SPRAWDZ! SPA CE
HA IR STU DIO pręż nie sie roz wi -
ja, te raz moż na rów nież u nas
sko rzy stać z dzia łu ko sme tycz -
ne go! MA NI CU RE HY BRY DO -
WY 25 eu ro! Ser decz nie za pra -
sza my! Schie weg 82-E tel. 626
– 135 -802.

OGŁOSZENIA DROBNE
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l PRA COW NIK MA GA ZY NU ze
zna jo mo ścią ję zy ka an giel skie -
go. Je ste śmy Agen cją Po śred nic -
twa Pra cy – po sia da my cer ty fi kat
Mi ni ster stwa Pra cy nr 2476. Dla
na sze go klien ta w Ho lan dii po szu -
ku je my osób na sta no wi sko: PRA -
COW NIK MA GA ZY NU ze zna jo mo -
ścią ję zy ka an giel skie go! Miej sce
pra cy: Al me re. Roz po czę cie pra -
cy: od za raz! Ofer ta na min. 6 mie -
się cy z moż li wo ścią prze dłu że nia.
Obo wiąz ki: Pra ca po le ga głów nie
na zbie ra niu i przyj mo wa niu za -
mó wień na ar ty ku ły spo żyw cze
i che micz ne, ska no wa nie pro duk -
tów za po mo cą ska ne ra, ukła da -
nie pro duk tów na pół kach. Pra ca
rów nież w chłod nym po miesz cze -
niu. Po szu ku je my osób bez do -
świad cze nia, chęt nych do na uki
i go to wych do wy jaz du na mi ni -
mum 6 mie się cy z moż li wo ścią
prze dłu że nia -osób chcą cych do ro -
bić do kie szon ko we go. Ofe ru je my:
Staw ki wie ko we eu ro brut to/h: 19
lat – eu ro; 4,86, 20 lat – eu -
ro; 5,69, 21 lat – eu ro; 6,71, 22 la -
ta – eu ro; 7,87, 23 la ta i wię cej
– eu ro; 9,26. Wy so kość staw ki
wzra sta wraz ze sta żem pra cy. Za -
kwa te ro wa nie – za pew nia pra co -
daw ca, płat ne we dług sta wek wie -
ko wych: 19 lat: eu ro; 30/ty -
dzień, 20 lat: eu ro; 50/ty dzień, 21
lat: eu ro; 63/ty dzień, 22 lat: eu -
ro; 70/ty dzień, 23 la ta i wię cej:

eu ro; 75ty dzień. Ubez pie cze nie
za pew nia pra co daw ca – płat -
ne 19,50 eur / ty dzień. Wy ma ga -
nia: – Go to wość do wy jaz du
na min. 6 mie się cy! – Min. ko mu -
ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go – spraw dza na roz mo -
wą te le fo nicz ną! – Ela stycz ność
co do pra cy w róż nych go dzi nach
(na róż ne zmia ny). Kon -
takt: 322580564.ho lan dia@eu ro -
work.net.pl

l PRA COW NIK BIU RO WY
W TIL BUR GU. Kan ce la ria Po dat -
ko wa An na Kło sow ska po szu ku je:
PRA COW NI KA BIU RO WE GO
W TIL BUR GU. Od kan dy da tów
ocze ku je my: bie głej zna jo mo ści
jed ne go z ję zy ków ob cych: ho len -
der skie go lub an giel skie go, wy -
kształ ce nie wyż sze mi le wi dzia ne
eko no micz ne, wy so kiej kul tu ry
oso bi stej, su mien no ści i do kład -
no ści, do brej or ga ni za cji cza su
i pra cy, umie jęt no ści pra cy w ze -
spo le i pod pre sją cza su, dys po zy -
cyj no ści, pra wo jaz dy ka te go rii B.
W za mian ofe ru je my: pra cę w dy -
na micz nie roz wi ja ją cej się fir mie
o ugrun to wa nej po zy cji na ryn ku
już od 1999 r. i za trud nia ją cej kil -
ka dzie siąt osób, pra cę w mło dym
i dy na micz nym ze spo le, mo ty wa -
cyj ny sys tem wy na gro dzeń (sta ła
pen sja + pre mia), miesz ka nie
służ bo we w Til bur gu, sa mo chód

służ bo wy, lap top, te le fon ko mór -
ko wy, sta ła umo wa o pra cę bez -
po śred nio z pra co daw cą. CV
– pro szę prze słać na ma ila:
cv@klo sow ska.com.

l PRA COW NIK MA GA ZY NU
(UBRA NIA) z ko mu ni ka tyw ną
zna jo mo ścią ję zy ka an giel skie -
go! Je ste śmy Agen cją Po śred nic -
twa Pra cy – po sia da my cer ty fi kat
Mi ni ster stwa Pra cy nr 2476. Dla
na sze go klien ta w Ho lan dii po szu -
ku je my osób na sta no wi sko: PRA -
COW NIK MA GA ZY NU (UBRA NIA)
z j. an giel skim. Miej sce pra cy: Hel -
mond, Ho lan dia. Wy jazd: od za -
raz, pra ca mi ni mum do koń ca ro -
ku. Obo wiąz ki: Pra ca w dzia le lo gi -
sty ki – kom ple to wa nie za mó wień
na po szcze gól ne ar ty ku ły (ubra -
nia) oraz przy go to wy wa nie za mó -
wień do wy sył ki. Po szu ku je my
rów nież osób bez do świad cze nia,
chęt nych do na uki i go to wych
do wy jaz du na mi ni mum 6 mie -
się cy z moż li wo ścią prze dłu że nia -
osób chcą cych do ro bić do kie -
szon ko we go. Ofe ru je my: Staw ki
wie ko we eu ro brut to/h: 18 lat
– eu ro 6,00, 19 lat – eu -
ro; 6,00, 20 lat – eu ro; 6,00, 21
lat – eu ro; 6,24, 22 la ta – eu -
ro; 7,31, 23 la ta i wię cej – eu -
ro; 8,90. Ilość go dzin pra cy:
ok. 40/ty dzień. Za kwa te ro wa nie -
za pew nia pra co daw ca, płat ne

przez pra cow ni ka: 86,45 eu ro/ty -
dzień (Pra cow ni ków obo wią zu je
ulga po dat ko wa). Ubez pie cze nie
za pew nia pra co daw ca - płat -
ne 18,90 eu ro/ty dzień, nie za leż -
nie od wie ku. Wy ma ga nia: – Min.
ko mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy -
ka an giel skie go – spraw dza -
na roz mo wą te le fo nicz ną! – WY -
MÓG KO NIECZ NY – go to wość
do pra cy min. do koń ca ro ku
– Ela stycz ność co do pra cy w róż -
nych go dzi nach. Kon -
takt: 322580564. ho lan dia@eu -
ro work.net.pl

l Avon -Zo stań Kon sul tant ką
w Ho lan dii. Ser decz nie za pra -
szam do współ pra cy w bran ży ko -
sme tycz nej na te re nie Ho lan dii.
Avon jest bar dzo zna ną i ce nio ną
przez Po lki fir mą. Pra cu je my
na pol skich ka ta lo gach, wszyst kie
pro duk ty są w pol skich ce nach.
Avon ofe ru je: -Upu sty od 15%
do 40%, --Wpi so we 0 zł!!, -Na gro -
dy i upu sty w ofer tach pro mo cyj -
nych, -Do stęp do pro duk tów
przed pre mie ro wych, -Przy wi le je,
kon kur sy, su per na gro dy, -Pre zen -
ty i atrak cyj ne ofer ty w ra mach
spe cjal ne go pro gra mu dla no wej
kon sul tant ki. Po za tym ode mnie:
-pa kiet star to wy (w tym ka ta lo gi
i prób ki), -pew ny ku rier z ko sme ty -
ka mi Pol ska –Ho lan dia, -opie ka
i po moc. An ge li ka

tel: 0617 800 383, ema il:avon ho -
lan dia@vp.pl.

l PRA COW NIK PRO DUK CJI
(wa rzy wa -owo ce) z ko mu ni ka -
tyw ną zna jo mo ścią ję zy ka an -
giel skie go! Je ste śmy Agen cją Po -
śred nic twa Pra cy – po sia da my
cer ty fi kat Mi ni ster stwa Pra cy
nr 2476. Dla na sze go klien ta
w Ho lan dii po szu ku je my osób
na sta no wi sko: PRA COW NIK PRO -
DUK CJI (wa rzy wa -owo ce) z ko mu -
ni ka tyw ną zna jo mo ścią ję zy ka
an giel skie go! Miej sce pra cy: Zwa -
ag dijk, Rid der kerk Roz po czę cie
pra cy: OD ZA RAZ. Ofer ta
na min. 3 mie sią ce z moż li wo ścią
prze dłu że nia (do ce lo wo pra ca
do 3,5 ro ku). Obo wiąz ki: Pra ca
na pro duk cji. Pro duk cja wa rzyw
lub owo ców. W za leż no ści od dzia -
łu pra ca przy my ciu, cię ciu wa -
rzyw, pa ko wa niu w fo lio we wor ki
lub tac ki, ukła da niu i prze no sze -
niu skrzy nek, zbie ra niu za mó -
wień - pra cow nik mo że być prze no -
szo ny na róż ne dzia ły. Pra ca w za -
kła dzie pro duk cyj nym na ha li,
tem pe ra tu ra ok 4stop nie. Ofe ru je -
my: Staw ki wie ko we eu ro brut -
to/h: 19 lat – eu ro; 6,00, 20 lat
– eu ro; 6,00, 21 lat – eu -
ro; 6,59, 22 la ta – eu ro; 7,72, 23
la ta i wię cej: 9,09. Wy so kość
staw ki wzra sta wraz ze sta żem
pra cy. Za kwa te ro wa nie – za pew -

nia pra co daw ca, płat ne – 86,45
eu ro/ty dzień. Pra cow ni ków obo -
wią zu je ulga po dat ko wa. Ubez pie -
cze nie – za pew nia pra co daw ca
– płat ne 18,90 eur / ty dzień, Wy -
ma ga nia: – Go to wość do wy jaz du
na dłuż szy okres cza su! – Min. ko -
mu ni ka tyw na zna jo mość ję zy ka
an giel skie go – spraw dza na roz -
mo wą te le fo nicz ną! – Zna jo mość
ob słu gi kom pu te ra, Kon -
takt: 322580564. ho lan dia@eu -
ro work.net.pl

l Pra cow nik pro duk cji. Nr ref.
MEA/11/2014. Le gal nie dzia ła ją -
ca agen cja pra cy w Ho lan dii, po -
szu ku je dla na sze go klien ta pra -
cow ni ków do dzia łu pro duk cji.
Na tym sta no wi sku bę dziesz:
– Pa ko wać róż ne go ro dza ju go to -
we pro duk ty mię sne. Ofe ru je my:
– Atrak cyj ną pen sję – Wła sne za -
kwa te ro wa nie – Po moc w za ła -
twie niu for mal no ści na te re nie
Ho lan dii (So Fi, kon to ban ko we).
Wy ma ga nia: – Brak na ło gów
– Umie jęt ność szyb kiej pra cy
– Do kład ność – Ewen tu al na moż -
li wość na tych mia sto wej prze pro -
wadz ki. CV z nu me rem re fe ren cyj -
nym pro szę wy sy łać na ad res: kri -
stof@al lin per so ne el.nl lub mo ni -
kas@al lin per so ne el.nl

PRACA

Reklama



7Polska i świat

Bel gia jest kra jem ka to lic kim
i mi mo po śpie chu co dzien ne -
go ży cia, sa mot no ści, po stę -
pu ją cej la icy za cji i ko mer cja -
li za cji, Bel go wie sta ra ją się
ob cho dzić Bo że Na ro dze nie
bar dzo uro czy ście. 

Świą tecz ny na strój pa nu je już
od li sto pa da, kie dy to na ryn ku
w Bruk se li sta nę ła szop ka z ży -
wy mi zwie rzę ta mi i wy so ka cho -
in ka. Od święt nie ilu mi no wa ne
są pla ce i uli ce bel gij skiej sto li cy.
Naj wię cej lu dzi przy cią ga ją oko -
li ce ko ścio ła św. Ka ta rzy ny,
gdzie otwar to lo do wi sko,
a na bo żo na ro dze nio wym kier -
ma szu moż na spró bo wać sma -
ko ły ków z wie lu stron świa ta, na -
pić się grza ne go wi na i ku pić
pre zen ty dla bli skich.

Po dob nie jak w in nych kra -
jach, w skle pach w tych dniach
trwa praw dzi we sza leń stwo za -
ku pów. Wie le skle pów otwar -
tych jest wy jąt ko wo w jed ną -
-dwie nie dzie le przed Bo żym
Na ro dze niem. W Bruk se li
w ostat ni week end na tra sy wy -

sła no do dat ko we au to bu sy
i tram wa je, by wszy scy chęt ni
mo gli do je chać na za ku py
do cen trum mia sta. W tym ro -

ku, co praw da, han dlow cy do -
no szą o spad ku ob ro tów z po -
wo du fa tal nej po go dy, ale
przed świą tecz ne ty go dnie i tak

są dla nich oka zją do kro cio -
wych zy sków.

Bo że Na ro dze nie po win no być
też oka zją do spo tkań z ro dzi ną,

ale Bel go wie co raz czę ściej nie
ma ją cza su ani gło wy do przy go -
to wy wa nia wy myśl nych po traw
we dług od daw na za po mnia -
nych tra dy cyj nych prze pi sów.
Naj czę ściej więc ku pu ją in dy ka
z bo rów ka mi w po bli skim su per -
mar ke cie al bo wręcz za ma wia ją
sto lik w re stau ra cji.

Prócz in dy ka w Wi gi lię ja da
się – po dob nie jak we Fran cji
– dzi czy znę, pasz tet z gę sich wą -
tró bek, ostry gi i cza sem ho ma -
ra, a po pi ja się to wszyst ko
szam pa nem. O po ście daw no tu
nikt nie sły szał. 

Obo wiąz ko we jest cia sto
z kre mem zwa ne po la nem, bo
przy po mi na ka wa łek drew -
na do pa le nia w ko min ku. Co raz
czę ściej za stę pu ją je lo dy, któ -
rym pro du cen ci na da ją ta ki sam
kształt i na zwę. Je się też słod ką
buł kę w kształ cie be ci ka z lu kro -
wą fi gur ką Je zu ska, wciąż uwa -
ża ną przez dzie ci za wy ma rzo ny
ra ry tas. 

W ogó le w wie lu ro dzi nach
waż niej szy od wi gi lij nej ko la cji
jest obiad w pierw szy dzień

świąt – i za ra zem ostat ni, bo -
wiem wol ny od pra cy jest tyl -
ko 25 grud nia. Wie lu Bel gów
bie rze jed nak przy oka zji kil ka
dni urlo pu, że by wy je chać do cie -
płych kra jów, na nar ty w Al py al -
bo przy naj mniej w ro dzi me Ar -
de ny. 

Noc wi gi lij na to dla wie lu moc -
no „zla icy zo wa nych” Bel gów je -
dy na oka zja w ro ku, że by zaj rzeć
do ko ścio ła. Wte dy też przy po -
mi na ją so bie ko lę dy, bo wiem
w do mach nikt już ich nie śpie -
wa. To też oka zja do ob da ro wy -
wa nia się pre zen ta mi, choć
zgod nie z tra dy cją już 6 grud nia
dzie ci wy sta wia ją kap cie
przy ko min ku, że by świę ty Mi ko -
łaj miał w co wło żyć pre zen ty.

W Wi gi lię znów przy cho dzi,
ale na zy wa się już ina czej
(po fran cu sku Pe re No el, czy li Oj -
ciec Bo żo na ro dze nio wy) i wkła -
da pod cho in kę pre zen ty, któ re
w za sa dzie wol no roz pa ko wać
do pie ro o pół no cy. KOT, ICZ

PAP – NA UKA W POL SCE 

ŹRÓ DŁO: SER WIS NA UKA W POL SCE

– WWW.NA UKAW POL SCE.PAP.PL

W wi gi lij ną noc pod śnie giem
zie le ni się tra wa, w le sie za -
kwi ta pa proć, zwie rzę ta roz -
ma wia ją ludz kim gło sem,
a wo da w stud ni zmie nia się
w miód lub wi no – po wia da ją
sta re prze ka zy lu do we. Dziś
ma ło kto w to wie rzy, ale wie -
le tra dy cji prze trwa ło. We -
dług nie któ rych, prze bieg
Wi gi lii miał   wpływ na ca ły
nad cho dzą cy rok,  więc te go
dnia   na le ża ło się sto so wać
do licz nych za ka zów i na ka -
zów. 

JA KA WI GI LIA, TA KI CA ŁY ROK
Aby za cho wać do bre sa mo po -

czu cie i ener gię, w Wi gi lię na le -
ża ło na przy kład wstać wcze śnie
ra no i umyć się w rze ce lub
w stru mie niu. Mi mo obo wią zu ją -
ce go po stu, po zwa la no so bie
na krom kę chle ba ma cza ne go
w mio dzie i odro bi nę wód ki, by
w cią gu ca łe go ro ku nie bra ko -
wa ło je dze nia i pi cia. Nie wol no
by ło ni cze go po ży czać, bo gro zi ło
to utra tą mie nia; nie za wa dzi ła
na to miast drob na kra dzież
– mia ła za pew niać po wo dze nie
w han dlo wych przed się wzię -
ciach.

Po wszech na by ła wia ra, że
du sze zmar łych mo gą w Wi gi lię
opusz czać za świa ty i pod róż ną
po sta cią od wie dzać do my bli -
skich. Sta wia no więc dla nich
do dat ko we na kry cie, po zo sta -
wia no reszt ki po traw z wi gi lij nej
wie cze rzy i nie my tą za sta wę
na sto le. Na wszel ki wy pa dek
dmu cha ło się na krze sło, za nim
się na nim usia dło i szep tem
prze pra sza ło mo gą cą tam od -
po czy wać du szę. Aby nie prze -
stra szyć ani nie zra nić du chów,
nie wol no by ło pluć, wy le wać
po myj, rą bać drew, prząść ani
szyć.

Peł na cu dów – we dług lu do -
wych wie rzeń – by ła wi gi lij -
na noc, bo ca ła zie mia i wszech -
świat łą czy ły się, by wspól nie
uczcić na ro dzi ny Chry stu sa. Wie -
rzo no, że zie mia otwie ra się i po -
ka zu je swe skar by, w sa dach
drze wa okry wa ją się kwia ta mi
i na tych miast wy da ją owo ce,
zwie rzę ta le śne bu dzą się z zi -
mo we go snu, a by dło, przed wie -
ka mi obec ne przy na ro dzi nach
Je zu sa o pół no cy na chwi lę klę -
ka przy swych żło bach.

CHO IN KA ZA MIAST SNOP KA

Trud no wy obra zić so bie i dziś
Wi gi lię bez cho in ki. Cho in kę

– świerk lub jo dłę – ubie ra się
jed nak w na szym kra ju do pie ro
od ok. 200 lat. Wcze śniej przez
ca łe wie ki wi gi lij ną ozdo bą izby
i sto łu by ły sno py zbo ża, sło ma
i sia no, a na pa miąt kę sta jen ki,
w któ rej uro dził się Je zus Chry -
stus, sło mą wy ście ła no pod ło gę.
Gru bą war stwę sło my lub sia -
na kła dzio no też na sto le, któ ry
na stęp nie przy kry wa no bia łym
ob ru sem. 

Bliż sza współ cze snej cho in ce
by ła „zie lo na ga łąź” świer ko wa,
so sno wa lub jo dło wa, któ rą de -
ko ro wa no dom, przy bi ja no
do pło tów, fur tek i drzwi. W nie -
któ rych re gio nach Pol ski przy go -
to wy wa no stro ik, skła da ją cy się
z roz wi dlo ne go wierz choł ka
świer ku, so sno wej ga łę zi lub
okrą głych sło mia nych tarcz, któ -
re de ko ro wa no sym bo licz ny mi
ozdo ba mi.

Cho in ka przy wę dro wa ła
do nas z Nie miec pod ko -
niec XVIII wie ku, choć we wsiach
środ ko wej, wschod niej i po łu -
dnio wej Pol ski po ja wi ła się do -
pie ro w okre sie mię dzy wo jen -
nym. Ubie ra no ją za wsze w Wi gi -
lię, wie sza jąc na ga łąz kach
ozdo by z opłat ka, orze chy, pier ni -
ki, jabł ka oraz świecz ki. Z cza -
sem po ja wi ły się na niej wła sno -
ręcz nie wy ko na ne ozdo by z pa -

pie ru, sło my, wy dmu szek jaj
oraz z piór. 

PRE ZEN TY 
– OBY CZAJ KRÓ LÓW

Bo żo na ro dze nio wy zwy czaj
ob da ro wy wa nia się pre zen ta mi
pod cho in ką po ja wił się do pie ro
w po ło wie XIX wie ku, ale szyb ko
stał się tra dy cją. 

Daw niej tyl ko kró lo wie i wiel -
mo że ob da ro wy wa li po da run ka -
mi swo ich dwo rzan. Po da run ki
te – stro je, fu tra, pa sy i pier ście -
nie, zło te i srebr ne łań cu chy,
a na wet ko nie i rzę dy koń skie
– by ły czę sto bar dzo kosz tow ne.
Po da run ki za wier ną służ bę
otrzy my wa ła też cze ladź na dwo -
rach szla chec kich. 

W bo ga tych do mach miesz czan
zwy czaj ob da ro wy wa nia upo min -
ka mi dzie ci po wszech ny był już
w po ło wie XIX wie ku, jed nak bar -
dzo rzad ko spo ty ka no go na wsi. 

ILE JA DŁA, 
TY LE PRZY JEM NO ŚCI

Wi gi lij ny stół wy glą da róż nie
w po szcze gól nych re gio nach Pol -
ski, ale ni gdzie nie po win no za -
brak nąć pod czas tej wie cze rzy
czer wo ne go barsz czu, 

DOKOŃCZENIE NA STR. 8

Belgia się laicyzuje, ale tradycja
Bożego Narodzenia pozostaje żywa

FOT. FRE EIMA GES. COM / GEO R GE BO SE LA

Pol skie wi gi lij ne tra dy cje

FOT. FRE EIMA GES. COM / GRA HAM SO ULT
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śle dzia ani kom po tu z su szo -
nych owo ców. 

Wi gi lij ny ja dło spis jest bo ga ty,
gdyż kie dyś wie rzo no, że to za -
pew nia ob fi tość ja dła i umoż li -
wia ko rzy sta nie z wszel kiej przy -
jem no ści i ra do ści ży cia w nad -
cho dzą cym ro ku.

Daw niej wie cze rza za czy na ła
się od zu py, dziś ra czej od za ką -
sek. W Wiel ko pol sce i na Ślą sku
po da wa no z re gu ły zu pę mig da -
ło wą lub ryb ną, w Ma ło pol sce
i we wschod nich re gio nach
barszcz czer wo ny al bo zu pę grzy -
bo wą. Naj waż niej sze na sto le wi -
gi lij nym by ły i są ry by. Kuch nia
sta ro pol ska sły nie z wie lu ory gi -
nal nych prze pi sów. 

W daw nej Pol sce w za moż -
nych do mach ist niał na wet zwy -
czaj przy rzą dza nia na ko la cję
wi gi lij ną aż dwu na stu dań ryb -
nych, któ re li czo no ja ko jed ną
po tra wę. Po da wa no kar pie,
szczu pa ki, ka ra sie, li ny, san da -
cze, pstrą gi i in ne ry by słod ko -
wod ne, przy rzą dza jąc je w roz -
ma ity spo sób. Był za tem karp
sma żo ny i karp po pol sku
w słyn nym sza rym so sie go to -
wa nym na pi wie, z orze cha mi,
mig da ła mi i ro dzyn ka mi, za pra -
wio nym kar me lem lub po kru -
szo nym pier ni kiem i po wi dła mi
śliw ko wy mi, ka raś w śmie ta nie,
lin z grzy ba mi lub w czer wo nej
ka pu ście, szczu pak po ży dow -
sku i szczu pak w so sie chrza no -
wym.

Spe cjal no ścią kuch ni pol skiej
są też śle dzie, przy rzą dza ne
na róż ne spo so by i po da wa ne
na po cząt ku wie cze rzy ja ko za -
ką ska. Naj po pu lar niej sze są śle -
dzie w ole ju i śle dzie ma ry no wa -
ne. 

Oprócz dań ryb nych po da wa -
no wie le in nych po traw. Do naj -
bar dziej po pu lar nych na le ża ły
groch z ka pu stą, ka pu sta z grzy -
ba mi oraz pie ro gi z ka pu stą
i grzy ba mi.

Na sto le wi gi lij nym nie mo gło
rów nież za brak nąć słod kich
dań. Na po łu dniu i wscho dzie
Pol ski za wsze mu sia ła być tzw.
ku tia, któ rą przy go to wy wa no
z zia ren psze ni cy lub jęcz mie nia
z do dat kiem ma ku, mio du i ba -
ka lii (su szo ne i kan dy zo wa ne

owo ce po łu dnio we
– fi gi, wi no gro na,
dak ty le, mig da ły,
orze chy). W in nych
re gio nach po da wa -
no klu ski z ma kiem.
Do tra dy cji wi gi lij nej
na le żą też świą tecz -
ne cia sta: struc la
z ma kiem, kek sy
oraz róż ne go ro dza ju
pier ni ki i pier nicz ki.
W nie któ rych re gio -
nach Pol ski przy go -
to wy wa no tak że ki -
siel z żu ra win.

HEJ, KO LĘ DA... 

Po pu lar ny nie gdyś
bo żo na ro dze nio wy
zwy czaj ko lę do wa -
nia z gwiaz dą, szop -
ką lub tu ro niem na -
le ży dziś do rzad ko -
ści. Spo ty ka ny jest
głów nie we wsiach
po łu dnio wej Pol ski,

m.in. w Rze szow skiem, Są dec -
kiem i Kra kow skiem.

Ob cho dy ko lęd ni cze zna ne by -
ły w ca łej Eu ro pie, a ich po cząt ki
się ga ją śre dnio wie cza. W Pol sce
pierw sze za pi sy o nich się ga -
ją XVI wie ku, lecz zwy czaj ten
praw do po dob nie prak ty ko wa no
już wcze śniej. 

Ko lęd ni cy róż ni li się prze bra -
niem, re per tu arem od gry wa -
nych scen i ak ce so ria mi. Jed ni
pu ka li do drzwi pro wa dząc ży we
zwie rzę ta, in ni przy cho dzi li
z gwiaz dą lub szop ką, nie któ rzy
z tu ro niem, ko ni kiem, bo cia nem
i ko zą. Na sce nie szo pek od gry -
wa no ja seł ka, czy li przed sta wie -
nie o na ro dze niu Chry stu sa, ko -
lę du ją cy z gwiaz dą śpie wa li bo -
żo na ro dze nio we pie śni, a tzw.
He ro dy od gry wa ły przed sta wie -
nie o Bo żym Na ro dze niu i kró lu
He ro dzie. 

ZWY CZA JE ŚWIĄ TECZ NE
W TRA DY CJI POD KAR PA CIA

Wpro wa dze nie ko nia do do -
mu, za cho wa nie ab so lut nej ci -
szy, na kaz zje dze nia ca łej ko la -
cji wi gi lij nej jed ną łyż ką, spa nie
na sło mie – to tyl ko nie któ re
z za po mnia nych już, a daw niej
po pu lar nych w tra dy cji lu do wej
Pod kar pa cia, zwy cza jów okre -
su świąt Bo że go Na ro dze nia. 

Jed nym z ta kich ta jem ni -
czych i dziś za po mnia nych zwy -
cza jów by ło wpro wa dza nie
na wi gi lię lub dru gie go dnia
świąt (w za leż no ści od oko li cy)
ko nia do do mu. Zwie rzę czę sto -
wa no owsem, a oso bę, któ ra
go przy pro wa dzi ła – wód ką.
Ko nia na stęp nie opro wa dza no
trzy krot nie wo kół izby, zgod nie
z ru chem wska zó wek ze ga ra.
Mia ło to za pew nić szczę ście
na ca ły na stęp ny rok.

„+Ku pę szczę ścia+ wró ży ło,
gdy koń za ła twił w izbie po trze -
by fi zjo lo gicz ne. Ta ki +pre zent+
to mu ro wa na po myśl ność
w nad cho dzą cym ro ku dla go -
spo da rza i je go ro dzi ny” – mó -
wi dy rek tor Mu zeum Et no gra -
ficz ne go w Rze szo wie, Krzysz -
tof Ru szel. 

In nym zwy cza jem by ło trzy -
ma nie łyż ki w dło ni przez ca ły
czas trwa nia wie cze rzy wi gi lij -
nej i je dze nie nią wszyst kich
po traw, co mia ło za pew nić do -
sta tek po ży wie nia przez ca ły
rok. Upusz cze nie łyż ki by ło złą
wróż bą – za po wia da ło, że oso -
ba, któ ra ją upu ści ła nie do cze -
ka na stęp nej wi gi lii. Ta ką wróż -
bę sta no wi ło zwłasz cza
z upusz cze nia łyż ki na pod ło gę.

W Bo że Na ro dze nie ko niecz -
ne by ło za cho wa nie ab so lut nej
ci szy. Wie rzo no, że dzień ten
jest cza sem szcze gól nej bli sko -
ści zmar łych. Za ka za ne by ło
ha ła so wa nie i wy ko ny wa nie
ha ła śli wych czyn no ści. Ci sza
mia ła za pew nić przy chyl ność

dusz, któ re w tym cza sie od -
wie dza ły do my.

Aby nie prze szka dzać du -
szom w ich od po czyn ku nie
wcho dzo no do ko mór, któ re
by ły zwy cza jo wym miej scem
prze cho wy wa nia odzie ży.
Ubra nia na le ża ło prze nieść
do izby po przed nie go dnia.
W nie któ rych do mach na ka zu
ci szy prze strze ga no do te go
stop nia, że oli wio no za wia sy
w drzwiach, by nie skrzy pia ły
przy otwie ra niu. Wie rze nie
w obec ność dusz wią za ło się
tak że z za ka zem go to wa nia.
Wol no by ło jeść je dy nie to, co
zo sta ło z wi gi lij nej ko la cji. Po -
tra wy te jed nak spo ży wa no
na zim no, nie wol no bo wiem
by ło roz pa lać ognia w pie cu,
by pod grzać da nia, po nie waż
– jak wie rzo no – piec to tak że
sie dli sko dusz przod ków.

Ko lej ny za kaz do ty czył
opusz cza nia go spo darstw, wol -
no by ło je dy nie pójść do ko ścio -
ła. Za kaz ten wy ni kał z prze ko -
na nia, że dom to miej sce bez -
piecz ne, przy chyl ne czło wie ko -
wi. W wie lu oko li cach ocze ki -
wa no od wie dzin sa me go Je zu -
sa, któ ry wła śnie w tym dniu
miał cho dzić po ko lę dzie.
Wcze śniej za pa la no lam py
i sta wia no w oknach, aby wska -
zać mu dro gę. 

Cha rak te ry stycz nym zwy cza -
jem bo żo na ro dze nio wym by ło

spa nie na sło mie roz ło żo nej
na pod ło dze. We dług et no gra -
fów, in ter pre ta cji te go zwy cza ju
jest kil ka, m.in. po do bień stwo
do żłób ka, w któ rym uro dził się
Chry stus, oraz za kli na nie uro -
dza ju. Jed nak naj praw do po -
dob niej w ten spo sób od stę po -
wa no na tę noc wy god ne spa -
nie w cie płym łóż ku du szom
zmar łych. 

Sło mia ne po sła nie sprzą ta -
no do pie ro po pół no cy, gdy
na stę po wał dru gi dzień świąt,
kon tra stu ją cy na stro jem z Bo -
żym Na ro dze niem – gwar ny,
wy peł nio ny śmie chem, ra do -
sny mi za ba wa mi i od wie dzi -
na mi dzień św. Szcze pa na.
W tym dniu od wcze snych go -
dzin ran nych chłop cy od wie -
dza li dziew czę ta w do mach.
Do sta wa li okup, naj czę ściej
w po sta ci wód ki, gdy za sta li
dziew czy nę w izbie, w któ rej
na pod ło dze le ża ła jesz cze
sło ma. 

„Roz ma ite zwy cza je, czyn no -
ści, któ re nam obec nie wy da ją
się nie zro zu mia łe, kie dyś mia ły
swo je miej sce i uza sad nie nie.
W ów cze snym świa to po glą dzie
wszyst ko to peł ni ło okre ślo ną
funk cję” – wy ja śnia Ru szel. 

PAP – NAUKA W POLSCE

AGNIESZKA PIPAŁA, 

TOMASZ TRZCIŃSKI

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL
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Ko mer cja li za cja świąt Bo że -
go Na ro dze nia ma swo je do -
bre stro ny – nie tyl ko na pę -
dza go spo dar kę, ale też da je
szan sę zjed no cze nia spo łe -
czeń stwa i spra wia, że czu je -
my się czę ścią więk szej ca ło -
ści – uwa ża so cjo log z Uni -
wer sy te tu Ślą skie go (UŚ)
We ro ni ka Ślę zak -Ta zbir. 

„Nie ule ga wąt pli wo ści, że
dzię ki ko mer cja li za cji świąt roz -
wi ja się go spo dar ka – lu dzie
ma ją pra cę, za trud nie nie i za ra -
bia ją na tym wszy scy, za rów no
przed się bior cy pry wat ni, jak
i pań stwo” – po wie dzia ła PAP
We ro ni ka Ślę zak -Ta zbir z In sty -
tu tu So cjo lo gii UŚ. 

We dług niej, ko mer cja li za cja
świąt, ja ka do ko na ła się w Pol -
sce w cią gu kil ku na stu ostat -
nich lat jest kry ty ko wa na głów -
nie dla te go, że idzie za nią se ku -

la ry za cja spo łe czeń -
stwa. W chrze ści jań -
skiej kul tu rze Świę ta
Bo że go Na ro dze nia
za wsze wią za ły się
z głę bo kim du cho -
wym ich prze ży wa -
niem. „Te raz, prze -
sta ją być świę to wa -
niem na ro dzin Bo ga,
przyj ściem Zba wi cie -
la, na któ re go wszy -
scy wie rzą cy cze ka ją
a w co raz więk szym
stop niu sta ją się
zwy cza jem, któ ry pe -
łen jest sa kro -ki czu.
Kry ty ko wa ne jest to,
że co raz mniej pa -
mię ta my o co na -
praw dę w nich cho -
dzi, a co raz czę ściej
w y  ko  r z y  s t u  j e  my
sym bo le re li gij ne, by
pod wyż szyć atrak cyj -
ność ofer ty han dlo -
wej i za chę cić lu dzi
do na by wa nia oka -
zjo nal nych ga dże -
tów, któ re stwa rza ją
po zór od święt no ści.
Ku pu je my nie chcia -
ne po dar ki i nad miar
je dze nia, któ re póź -
niej wy rzu ca my, bo
nie je ste śmy go
w sta nie prze jeść”
– tłu ma czy ła so cjo -
log. 

Zda niem Ślę zak -
-Ta zbir, ko mer cja li za cja świąt
– świa tła, wy strój, gra nie ko lęd
czy pio se nek świą tecz nych
– ma jed nak swo je do bre stro -
ny. „Dzię ki niej w cen trach han -
dlo wych i miej scach pu blicz -
nych bu do wa na jest spe cy ficz -
na at mos fe ra, któ ra po wo du je,
że je ste śmy bar dziej od święt nie
na sta wie ni i lep si dla sie bie na -
wza jem, przy naj mniej w tym
okre sie. Wi dać to na wet w han -
dlu – ku po wa nie od by wa się
w zde cy do wa nie mil szej at mos -

fe rze” – oce ni ła. Jak przy po -
mnia ła, ba da nia prze pro wa dzo -
ne w prze szło ści wy ka za ły iż
w ta kiej przed świą tecz nej at -
mos fe rze lu dzie są bar dziej
skłon ni do udzie la nia po mo cy
pod czas róż nych cha ry ta tyw -
nych ak cji. 

Jest to rów nież spo sób
na od czu cie swe go ro dza ju
wspól no ty, bo wszy scy uczest -
ni czy my w tej go rącz ce przed -
świą tecz nej. „Żad ne in ne świę -
ta nie jed no czą tak sil nie lu dzi
na ca łym świe cie, jak te i jest
to w pew nym sen sie za słu ga
ko mer cja li za cji” – po wie dzia ła
Ślę zak -Ta zbir. 

Przy po mnia ła, że ko mer cja li -
za cja świąt Bo że go Na ro dze nie
stwo rzy ła rów nież moż li wość
dia lo gu mię dzy kul tu ro we go.
„Pol ska jest kra jem ho mo ge -
nicz nym, ale na przy kład Sta ny
Zjed no czo ne są jed nym wiel -
kim ty glem kul tu ro wym. Tam
świę ta Bo że go Na ro dze nia i ich
or ga ni za cja sta ły się płasz czy -
zną dia lo gu mię dzy róż ny mi
kul tu ra mi – Wło si wnie śli w nie
szop kę, Niem cy cho in kę i ka -
len da rze ad wen to we” – wy ja -
śni ła so cjo log. 

Oczy wi ście, we wszyst kim
po trzeb ny jest umiar, tzw. Ary -
sto te le sow ski zło ty śro dek, za -
zna czy ła. „Cho dzi o to, że by
nadać tym dniom ja kiś od -
święt ny cha rak ter, ale też że by
nie prze sa dzić z ce le bra cją za -
ku pów i nie po gu bić się w tym,
że by sfe ra sa crum i du cho wo -
ści nie zo sta ła zu peł nie wy par -
ta przez sfe rę pro fa num i cie -
le sno ści” – oce ni ła. 

Jej zda niem, wiel ką ro lę
mo że tu ode grać edu ka cja
spo łe czeń stwa i wy cho wy wa -
nie przy szłych po ko leń. Doj rza -
ła świa do mość kon su menc ka
po le ga nie tyl ko na zna jo mo -
ści praw kon su menc kich, ale
rów nież na umie jęt no ści obro -
ny przed ma ni pu la cją i so cjo -
tech ni ka mi sto so wa ny mi wo -
bec nas w ce lu skło nie nia
do za ku pów. „Mu si my tłu ma -
czyć lu dziom, że by nie da wa li
so bą ma ni pu lo wać, że wszel -
kie wy prze da że, bo ny i pro mo -
cje to na rzę dzia so cjo tech nicz -
ne, któ re mar ke ting sto su je,
by skło nić nas do wy da wa nia
pie nię dzy. Wy da je nam się, że
ma my wiel ki wy bór, że wszyst -
ko za le ży od na szej wo li, ro bi -

my co chce my, a tak na praw -
dę je ste śmy w du żym stop niu
zma ni pu lo wa ni przez han del,
przez mar ke ting przez dyk tat
ni skiej ce ny. To wy prze daż
zmu sza nas nie ja ko to za ku -
pu, a nie na sza praw dzi wa po -
trze ba po sia da nia da nej rze -
czy” – za zna czy ła Ślę zak -Ta -
zbir. 

Wy ra zi ła na dzie ję, że dzię ki
edu ka cji kon su menc kiej przy -
szłe po ko le nia bę dą w bar -
dziej my ślą cy i oszczęd ny spo -
sób pod cho dzi ły do kwe stii
przed świą tecz nych za ku pów.
„Obec nie na świę ta ku pu je my
nie tyl ko mnó stwo nie po trzeb -
nych po dar ków, ale też ogrom -
ne ilo ści żyw no ści, któ rej nie
je ste śmy w sta nie prze jeść
i któ rą mar nu je my. Le piej wy -
edu ko wa ne spo łe czeń stwo
prze sta nie dzia łać jak bez re -
flek syj na ma sa i nie bę dzie
bez myśl nie ule gać dyk ta to wi
mar ke tin gu i za ku po we mu
sza leń stwu” – pod kre śli ła Ślę -
zak -Ta zbir. 

PAP – NAUKA W POLSCE,

JOANNA MORGA  
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So cjo log: nie de mo ni zuj my ko mer cja li za cji świąt
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W cza sie świąt spę dza my wię cej cza su
z ro dzi ną. Po ja wiać się mo gą oka zje
do kon flik tów. O me cha ni zmach, któ re
pro wa dzić mo gą do po wsta wa nia na -
pięć w ro dzi nie mó wi dr Bar tosz Za lew -
ski, psy cho log SWPS. 

Dr Bar tosz Za lew ski ze Szko ły Wyż szej
Psy cho lo gii Spo łecz nej w roz mo wie z PAP
wy mie nia róż ne po wo dy kon flik tów, do któ -
rych mo że do cho dzić przy świą tecz nym sto -
le. Pew ne na pię cia mo gą się m.in. wią zać
z eta pem w ja kim jest da na ro dzi na np.
z tym, że dzie ci są w okre sie bu do wa nia swo -
jej toż sa mo ści i ne go wa nia te go, cze go ro dzi -
ce od nich ocze ku ją, czy z tym, że ro dzi na nie
jest za do wo lo na z wy bo rów po dej mo wa nych
przez dzie ci.

In nym po wo dem kon flik tów mo że być to,
że pod czas spo tkań, zwłasz cza w du żym gro -
nie, nie każ dy z każ dym się lu bi. Gę sta at -
mos fe ra w cza sie świąt zwią za na mo że też
być z tym, że przez dłuż szy czas prze by wa my
w to wa rzy stwie osób, z któ ry mi rza dziej się
wi du je my. W ta kich re la cjach nie mu si my
mieć jesz cze wy pra co wa nych spo so bów
wspól ne go roz ła do wy wa nia na pię cia. „War to
dać so bie tro chę cza su” – ra dzi psy cho log.
Wy ja śnia, że moż na sa me mu pójść na spa -
cer czy za aran żo wać so bie chwi lę w sa mot -
no ści.

Po za tym, jak za zna cza dr Za lew ski, kon -
flik ty po ja wia ją się, kie dy pusz cza ją ha mul ce
po al ko ho lu. „A w Pol sce świę ta są za zwy -
czaj su to za kra pia ne” – przy zna je.

Na pię cie mo że wy ni kać też z ocze ki wa nia,
że świę ta ma ją być ide al ne. W ro dzi nie bę dą
więc oso by, któ re bę dą wy ra ża ły po trze bę, by
w świę ta ca ły czas by ło przy jem nie i mi ło,
a bę dą ta kie, któ re uwa żać bę dą, że wca le
tak być nie mu si, że świę ta to czas trud ny
i cza sem sztucz ny. „Jak czło wiek jest je den,
to prze ży wa w środ ku oba te po dej ścia. A jak
jest wię cej osób, roz kła da się to mię dzy ni -
mi” – mó wi psy cho log. Wy ja śnia, że po dob -
ny me cha nizm mo że dzia łać rów nież w przy -
pad ku in nych zło żo nych spraw, któ re zda rza -
ją się w re la cjach. Zda niem psy cho lo ga, war -
to so bie uświa do mić, że to, co mó wi da -
na oso ba jest nie tyl ko wy ra że niem jej wła -
snych po glą dów, ale rów nież pew nej ten den -
cji obec nej w ro dzi nie czy re la cji.

Dr Za lew ski opo wia da też o in nym me cha -
ni zmie, któ ry mo że pro wa dzić do kon flik tów.
„By wa tak, że ja kaś część ro dzi ny jest sta -
wia na w ro li tych, któ rzy spra wia ją kło po ty,
dzię ki cze mu ca ła resz ta ro dzi ny mo że czuć,
że osią ga suk ce sy. W cza sie świąt ta ki me -
cha nizm mo że się na si lać” – opo wia da roz -
mów ca PAP. Wy ja śnia, że spo kój w ro dzi nie
by wa przy wra ca ny przez kon cen tro wa nie się
na tych słab szych oso bach, oma wia ne ich

pro ble mów, kry ty ko wa nie ich lub ra dze nie
im. „Tak też jest tro chę na po zio mie spo łecz -
nym: nie rzad ko po trzeb na jest ja kaś gru pa,
któ ra bę dzie tą trud ną, tą gor szą. Przez to po -
zo sta ła część spo łe czeń stwa czu je się do bra,
od po wied nia” – do da je psy cho log.

Oso by, któ re sto su ją tę stra te gię, nie za -
wsze są jej świa do me. „War to się za sta no -
wić, czy na pew no jest tak, że w ro dzi nie da -
ne oso by za wsze so bie ra dzą, a in ne – za -
wsze so bie nie ra dzą” – ra dzi dr Za lew ski.
Przy zna je, że dla osób, któ re są sta wia ne
w ro li tych „gor szych” ta ka sy tu acja jest nie -
kom for to wa. A wca le nie jest ła two prze ko -
nać ro dzi nę, że nie jest się w tej „trud nej” gru -
pie. Dr Za lew ski uwa ża, że moż na wte dy np.
po szu kać wspar cia w tych człon kach ro dzi ny,
któ rzy ne go cju ją, sta ra ją się ro zu mieć róż ne
stro ny. „Chy ba, że chce my kon fron ta cji. Wte -
dy wia do mo, do ko go się zwró cić – do te go,
któ ry u szczy tu sto łu roz dzie la ro le ro dzin ne”
– do da je psy cho log.

„Więk szość ro dzin ma spo so by roz wią zy -
wa nia sy tu acji kon flik to wych – opo wia da
psy cho log z SWPS. – W okre sie świą tecz -
nym si łą jest to, że jest wię cej osób i zwy kle
ktoś po dej mu je się ła go dze nia kon flik tów”
– do da je.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Psy cho log o na pię ciach
przy świą tecz nym sto le
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Pod czas świą tecz nych za ku -
pów za cho wu je my się jak za -
gra ni cą: za zbyt wy so ką ce nę
ku pu je my rze czy, któ rych
nor mal nie by śmy nie ku pi li.
Bo że Na ro dze nie to czas
szcze gól ny w ca łej kul tu rze
za chod niej, w Pol sce peł ni
ro lę ka thar sis – uwa ża prof.
Da riusz Do liń ski. 

„Kie dy je ste śmy za gra ni cą ku -
pu je my rze czy, któ rych nie ku pi -
li by śmy w kra ju i pła ci my za nie
zde cy do wa nie wię cej niż by li by -
śmy skłon ni w nor mal nych wa -
run kach. Okres przed świą tecz ny
jest cza sem, kie dy za cho wu je -

my się po dob nie” – po wie dział
PAP prof. Do liń ski – psy cho log
spo łecz ny z wro cław skie go od -
dzia łu Szko ły Wyż szej Psy cho lo -
gii Spo łecz nej.

Je go zda niem nie za leż nie
od te go, czy jest to czas przed -
świą tecz ny czy in ny okres ro ku,
zwy kle je ste śmy du żo mniej ra -
cjo nal ni, niż nam się wy da je. Są
jed nak ta kie mo men ty, kie dy
ten brak roz sąd ku jest szcze gól -
nie wi docz ny, np. wła śnie wy jaz -
dy za gra nicz ne. 

We dług pro fe so ra ro bie nie du -
żych przed świą tecz nych za ku -
pów jest spo wo do wa ne rów nież
tym, że przed świę ta mi na śla du -
je my za cho wa nia in nych lu dzi

– po nie waż oni ro bią du żo za ku -
pów, to my też. „Po dru gie, jed ną
z naj waż niej szych re guł funk cjo -
no wa nia czło wie ka w spo łe czeń -
stwie jest re gu ła wza jem no ści.
Je śli ktoś nam coś da je, to czu je -
my sil ną ob li ga cję, by się od -
wdzię czyć. Czu li by śmy się
strasz nie głu pio, gdy by ktoś dał
nam pre zent, a my nie mie li by -
śmy się czym od wza jem nić. Dla -
te go ku pu je my tak du żo pre zen -
tów” – wy ja śnił. Ten fakt wy ko -
rzy stu je wie le firm. Nie któ re
aż 60 proc. swo je go bu dże tu re -
kla mo we go lo ku ją wła śnie
w ostat nim kwar ta le.

Dla cze go dla wie lu Po la ków
– na wet je śli nie po wo dzi im się

do brze – świą tecz ną „ob li ga cją
jest sta nąć na gło wie i za cią -
gnąć kre dyt, by świę ta by ły bo -
ga te”?. „To jest uwa run ko wa ne
kul tu ro wo. Na wet lu dzie, któ rzy
są bied ni my ślą w ka te go riach:
ale przy naj mniej świę ta po win ny
być bo ga te. Wy bie ra ją wa riant
+szla chec ki+, czy li wy staw ne go
spę dze nia świąt” – wy ja śnił prof.
Do liń ski.

Do skrom niej sze go po dej ścia
do świąt nie prze ko nu je nas na -
wet kry zys. Na uko wiec zwró cił
uwa gę, że w wie lu go spo dar -
stwach do mo wych nie jest on aż
tak bar dzo od czu wal ny. „Czę sta
jest też po sta wa, że wpraw dzie
kry zys jesz cze mnie nie do tknął,
ale bo ję się, że wkrót ce mnie do -
tknie. Być mo że są to ostat nie
świę ta, kie dy mo gę so bie po -
zwo lić na wie le” – opi sał.

Nie ste ty, tyl ko do pew ne go
stop nia mo że my uciec
przed ma chi ną ku po wa nia i za -
sta wia ny mi na nas przed świą -
tecz ny mi pu łap ka mi. Przed nie -
któ ry mi wła ści wie nie ma
uciecz ki. Jed ną z nich – po wie -
dział na uko wiec – okre śla się
mia nem „pu łap ki no wej za baw -
ki”.

Za czy na się od te go – opi sy -
wał – że w me diach po ja wia się
zma so wa na re kla ma ja kiejś za -
baw ki. Po nie waż dziec ko bar dzo
tej za baw ki pra gnie, to ro dzi ce
obie cu ją mu ją ku pić. Idą
do skle pu i nie mo gą jej zna leźć,
bo ce lo wo nie wy sta wio no jej
do sprze da ży. Zmu sze ni są więc
ku pić in ną za baw kę. Po świę -
tach upra gnio na za baw ka na gle
znaj du je się w skle pie. Ro dzi ce
wi dząc za chwyt dziec ka do ko nu -
ją więc za ku pu. „W re zul ta cie,
choć wca le nie za mie rza li, ku pi li

dwie za baw ki. Przed ta ką ma ni -
pu la cję trud no się obro nić”
– przy znał prof. Do liń ski.

Pod kre ślił jed nak, że jest też
mnó stwo sztu czek, przed któ ry mi
mo że my się bro nić. „Je dy ną stra -
te gią po zwa la ją cą się nam uchro -
nić przed nie po trzeb ny mi za ku pa -
mi jest za sta no wie nie się: czy ja
na praw dę te go po trze bu ję” – za -
uwa żył roz mów ca PAP.

W do dat ku ro dzi ce sa mi czę -
sto wpę dza ją się w pu łap kę, np.
ku pu jąc dziec ku dro gi pre zent
na Mi ko łaj ki, czym wy zna cza ją
pu łap pre zen tu pod cho in kę.
„Wy da je nam się, że je śli dziec -
ko do sta nie coś mniej war to -
ścio we go pod cho in kę, to bę dzie
sfru stro wa ne, a to nie do koń ca
jest praw da” – tłu ma czył prof.
Do liń ski.

Jak pod kre ślił, dzie ci mo gą
się bar dzo ucie szyć na wet z ta -
nie go, ale tra fio ne go pre zen tu.

Z ko lei rzecz dro ga mo że być
trak to wa na ja ko ma ło atrak cyj -
na. „To do ro śli kie ru ją się za sa -
dą: im droż sze, tym lep sze. Ma łe
dzie ci, któ re nie spe cjal nie zda ją
so bie spra wę z war to ści pie nią -
dza, czę sto ma ją zu peł nie in ne
pre fe ren cje” – do dał.

Zda niem uczo ne go w ca łej
kul tu rze za chod niej świę ta Bo że -
go Na ro dze nia są szcze gól nym
okre sem, ale w Pol sce jest to
zja wi sko na si lo ne. „Po la ków
cha rak te ry zu je więk szy po ziom
pe sy mi zmu niż in ne na ro dy i wy -
da je się, że świę ta są dla nas ro -
dza jem ka thar sis. Okre sem, kie -
dy po rzu ca my wszyst kie na sze
smut ki, de pre sje i ma ru dze nia
i od bi ja my się na bar dzo wy so ki
pu łap” – wy tłu ma czył.

PAP – NAUKA W POLSCE,

EWELINA KRAJCZYŃSKA

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Prof. Doliński: zakupy przedświąteczne
podobne do zagranicznych

FOT. FREEIMAGES. COM / NATALIA PANKOVA

FOT. FREEIMAGES. COM / JOHN DE BOER

FOT. FREEIMAGES. COM / KOROSY ISTVAN FOT. FREEIMAGES. COM / LIZE RIXT
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Za sia da jąc do sto łu
w cza sie wi gi lii i Świąt
bez obaw ko rzy staj my
z do brej ja ko ści świą -
tecz nych po traw. Nie
prze sa dzaj my jed nak
z ilo ścią – po wie dzia ła
PAP dr n. med.
Agniesz ka Ja rosz z In -
sty tu tu Żyw no ści i Ży -
wie nia (IŻŻ). 

W Świę ta Bo że go Na ro -
dze nia ja kość je dze nia
na na szych sto łach jest
du żo lep sza, niż w ja ki kol -
wiek zwy kły dzień w ro ku
– uwa ża dr Ja rosz, kie row -
nik Cen trum Pro mo cji
Zdro we go Ży wie nia i Ak -
tyw no ści Fi zycz nej w IŻŻ.
„Do brze i zdro wo je my
zwłasz cza na wi gi lię, kie -
dy do mi nu ją po tra wy po -
st ne i ry ba. Dla nie któ rych osób
jest to je dy ny dzień w ro ku, kie dy
w ogó le tę ry bę je dzą” – mó wi.

Pro ble mem by wa jed nak
kwe stia ilo ści. „Wszyst ko jest dla
lu dzi. Zresz tą Świę ta to nie czas
na umar twie nia, a wręcz prze -
ciw nie. Jedz my jed nak roz sąd nie
i nie prze ja daj my się. Zwy kle po -
traw jest wie le, więc każ dej
z nich naj le piej po pro stu tyl ko
spró bo wać. Pro po no wa ła bym
nie prze sa dzać z ilo ścią, że by się
nie prze jeść i nie mieć zmar no -
wa nych świąt” – mó wi eks pert.

Zwięk szo ną ostroż ność
w cza sie świą tecz nych bie siad
dr Ja rosz su ge ru je oso bom ma -
ją cym pro ble my ze zdro wiem,
zwłasz cza z prze wo dem po kar -
mo wym. „Ta kie oso by mu szą
uni kać po traw cięż ko straw -
na i tłu stych, któ rych jest tro -
chę na wet na wi gi lię. Na le ży
zwra cać uwa gę, czy da na po -
tra wa nie jest za bar dzo na sy -
co na tłusz czem – na wet tym
do brym, ole jem czy oli wą”.

Za do bry zwy czaj eks pert z IŻŻ
uwa ża pi cie kom po tu z su szu,

zwłasz cza ze śli wek, któ re wspo -
ma ga ją tra wie nie. Su ge ru je rów -
nież, by mię dzy ro dzin ny mi spo -
tka nia mi przy sto le ko rzy stać
z każ dej moż li wo ści ru chu, naj le -
piej na świe żym po wie trzu. „Do -
brze jest się tro chę przejść, czy
to na tra dy cyj ną pa ster kę, czy
na wie czor ną prze chadz kę. Le -
piej jest wy brać spa cer, niż wszę -
dzie pod jeż dżać sa mo cho dem”
– mó wi.

PAP – NAUKA W POLSCE

ŹRÓDŁO: SERWIS NAUKA W POLSCE

– WWW.NAUKAWPOLSCE.PAP.PL

Świąteczne posiłki
– uważajmy na ilość, 
cieszmy się jakością

FOT. FRE IMA GES. COM / MIE KE DE LE EUW



Dzień do bry,
Mam py ta nie od no śnie do fi nan so wa -

nia do go dzin. Otóż pra cu ję w Ho lan dii
od grud nia ubie głe go ro ku. Kon trakt
mam pod pi sa ny z agen cją, jed nak jest
to kon trakt, w któ rym nie mam za pew -
nio nych 40 go dzin. Jed nak do po cząt ku
sierp nia mia łam za wsze prze pra co wa -
ne 40 go dzin w jed nej fir mie. W związ ku
z prze sto jem licz ba go dzin zo sta ła
znacz nie zmniej szo na (dwa ostat nie ty -
go dnie prze pra co wa nych mia łam po 24
go dzi ny) w tym na ra zie po nie dzia łek

i wto rek wol ny. Sły sza łam, ze UWW ob li -
cza so bie ilość go dzin ja kie mia łam
prze pra co wa ne, a te go że w tym okre sie
nie mam ty lu go dzin. Czy mo gę li czyć
na to do fi nan so wa nie? I czy przy słu gu je
mi się ono je śli nie je stem za mel do wa -
na w Ho lan dii tyl ko w Niem czech?

Z po wa ża niem

(da ne oso bo we i ad res e -ma il do wia -
do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

W sy tu acji, kie dy pra cu je Pa ni  le gal -
nie w Ho lan dii i pra co daw ca nie jest w
sta nie za pew nić Pa ni wła ści wej ilo ści
go dzin mo że się Pa ni ubie gać o do fi -
nan so wa nie do utra co nych go dzin.
Waż ne jed nak jest, aby róż ni ca mię dzy
go dzi na mi, któ re ma pa ni za gwa ran to -
wa ne w kontr ak cie, a go dzi na mi prze -
pra co wa ny mi by ła więk sza niż 5.  

Wi tam Pań stwa,
Pro szę o po moc już cze kam poł ro ku

na zwrot po dat ku z Ho lan dii. Po da tek jest
za rok 2012. Jak dzwo nię do fir my w któ rej
się roz li cza łam, to do wia du ję się, że spra -
wa jest w to ku, ni by zo sta ły wy sła ne do ku -
men ty do urzę du ho len der skie go, ale to
już trwa dłu go, a po wiem, że mó wi li, że od -
zy ska ją w poł ro ku i do sta nę pie niąż ki. Ten
sam pro blem ma mój na rze czo ny, któ ry tez
roz li czył się przez tą fir mę. Opie ku no wie nic
nie ro bią, nie od pi su ją na ma ile, te le fo nicz -
nie ca ły czas mó wią, że spra wa w to ku. Co
mam ro bić? Ja nie znam ho len der skie go,
a an giel ski tyl ko pod sta wy, więc jak mam
się do wie dzieć, co jest w mo jej spra wie zro -
bio ne.

Po zdra wiam

(da ne oso bo we do wia do mo ści re dak cji)

Od po wiedź: 

Na chwi lę obec ną naj le piej jed nak
by ło by wy ko nać te le fon kon tro l ny
do urzę du, aby móc spraw dzić na ja kim
do kład nie eta pie jest da na spra wa. Bez
te go trud no coś orzec.

Do bry wie czór,
Od stycz nia pra cu ję w Bel gii ja ko pra -

cow nik od de le go wa ny, a od ma ja pła cę
po dat ki w Bel gii, po nie waż we szło ta kie
pra wo, z te go co się orien tu ję świad cze -
nia so cjal ne nie są opła ca ne w Bel gii tyl -
ko w Pol sce. Chciał bym się do wie dzieć
czy mi też przy słu gu je pra wo do sta ra nia
się o za si łek ro dzin ny? Pro szę o od po -
wiedź.

Z po wa ża niem

(da ne oso bo we i ad res e -ma il do wia -
do mo ści re dak cji)

Od po wiedź:

Świad cze nia ro dzin ne przy słu gu ją oby -
wa te lom Bel gii, jak rów nież cu dzo ziem com,
któ rzy le gal nie prze by wa ją na te ry to rium
Bel gii, są tam za trud nie ni, bądź też pro wa -
dzą dzia łal ność go spo dar czą (waż ne jest,
aby by ła ona pro wa dzo na na za sa dach bel -
gij skich).   Nie ste ty oso by, któ re zo sta ły za -
trud nio ne przez pra co daw cę pol skie go i zo -
sta ły od de le go wa ne do pra cy w Bel gii, nie
mo gą sko rzy stać z bel gij skich świad czeń ro -
dzin nych.
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Pytania do eksperta – listy czytelników
l  l  l l  l  l

Otrzymaliśmy od Was wiele listów odnośnie
spraw dotyczących holenderskich spraw
podatkowych. Dziś prezentujemy cztery
z nich. Na pytania czytelników
odpowiadamy we współpracy
z pracownikami Kancelarii Podatkowej 
mgr An na Kło sow ska www.roz licz sie.pl.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie
nadesłane wiadomości, jak również
za okazane nam zaufanie.
Je że li ma cie ja kieś py ta nia 
do na szych eks per tów cze ka my 
na Wa sze ma ile pod ad re sem 
re dak cja@go niec pol ski.nl

l  l  l

Reklama
Re dak cja za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i re da go wa nia na de sła nych tek stów.
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l Wi gi lia. Fa cet go to wy,
zwar ty i cze ka na pierw szą
gwiazd kę. 

Oczy wi ście pu ste miej sce zo -
sta wił a tu na gle dzwo nek. 

– Puk, puk! 
– Kto tam! 
– Stru dzo ny wę dro wiec, czy

jest miej sce? 
– Jest. 
– A mo gę sko rzy stać? 
– Nie. 
– Cze mu? 
– Bo tra dy cyj nie mu si być pu -

ste!

l Co mó wi bomb ka
do bomb ki? 

Chy ba nas po wie szą.

l Roz ma wia ją ko le dzy
po pra cy: 

– Jak mi nę ły świę ta? 
– Wspa nia le! Żo na ser wo wa -

ła mi sa me za gra nicz ne da nia. 
– A ja kie? 
– Barszcz ukra iń ski, fa sol kę

po bre toń sku, pie ro gi ru skie
i sznyc le z ka pu stą wło ską.

l Są świę ta Bo że go Na ro -
dze nia. 

Na gle Ja siu przy cho dzi do ma -
my i mó wi: 

-Ma mo, cho in ka się pa li. 
-Syn ku, nie mó wi się „pa li” tyl -

ko „świe ci”. 
Po chwi li Ja siu znów przy cho dzi: 
-Ma mo, a te raz fi ran ka się

świe ci.

l Jak blon dyn ka za bi ja kar -
pia na wi gi lię? 

To pi go.

l Ja ka jest ulu bio na ko lę da
świe żo upie czo nych ro dzi -
ców? 

– Ci cha noc.

l Zbli ża się Bo że Na ro dze -
nie, więc ma ma Ja sia po sta -
no wi ła mu ku pić mi sia. 

Na dru gi dzień wcho dzi do po -
ko ju, a tam Jaś się nad nim znę -
ca i ma ma mó wi: 

– Ja siu nie znę caj się tak
nad nim, bo miś bę dzie pła kał 

– Nie bę dzie pła kał, bo mu już
wy rwa łem oczka!

l Ja kiś fa cet przy ła pu je Fą -
fa rę, jak w le sie ści na cho in -
kę.

– Co, tnie my cho inecz kę
na świę ta, bo nie ła ska ku pić
u ga jo we go?

– Tak – od po wia da wy stra szo -
ny Fą fa ra.

– W ta kim ra zie ze tnij pan
i dla mnie!

l Przed świę ta mi św. Mi ko -
łaj roz da je pre zen ty na uli cy.
Ja sio po otrzy ma niu jed ne go
z nich mó wi:

– Świę ty Mi ko ła ju, dzię ku ję ci
za pre zent.

– Głup stwo – od po wia da
świę ty Mi ko łaj. – Nie masz mi
za co dzię ko wać.

– Wiem, ale ma ma mi ka za -
ła.

l Biz nes men przed świę ta -
mi Bo że go Na ro dze nia mó wi
do żo ny:

– Ko cha nie, co mam ci ku pić
na gwiazd kę?

– Mo że być ja kiś dro biazg.
Naj le piej ja kieś ma łe BMW
do jaz dy po mie ście!

l Fą fa ro wa py ta mę ża:
– Gdzie ty uzbie ra łeś ty le grzy -

bów przed sa mą wi gi lią?
– U Ko wal skich na stry chu.
– To oni tam ho du ją grzy by?
– Nie, su szą.

l Fą fa ro wie przed wyj -
ściem na wie czor ny se ans
do ki na mó wią do Ja sia:

– Nie za pa laj za pał ka mi świe -
czek na cho in ce, mógł byś roz -
nie cić ogień w miesz ka niu!

– No do brze. Obie cu ję, że nie
bę dę ru szać za pa łek. Prze cież
i tak wiem, w któ rej szu fla dzie
ta tuś trzy ma swo ją za pal nicz kę.

l Przed szko lak py ta ko le gę:
– Co do sta łeś na gwiazd kę?
– Trąb kę.
– Mó wi łeś, że do sta niesz lep -

sze pre zen ty!
– To su per pre zent! Dzię ki niej

za ra biam co dzien nie zło tów kę!
– W ja ki spo sób?
– Ta ta mi da je, że bym prze -

stał trą bić!

l Ja sio pi sze list do świę te -
go Mi ko ła ja:

– „Chciał bym nar ty, łyż wy,
san ki i gry pę na za koń cze nie fe -
rii świą tecz nych”.

l Fą fa ra pu ka do drzwi są -
siad ki i py ta: 

– Mo gła byś mi po ży czyć so li? 
– Nie. 
– A cu kru? 
– Nie. 
– A mo że cho ciaż mą ki? 
– Nie. 
– A czy w ogó le jest coś, co

mo gła byś mi po ży czyć? 
– Tak. Mo gę ci po ży czyć We -

so łych Świąt!

l Ja sio py ta Ta tę:
– Jak my ślisz, ile ki lo me trów

jest z War sza wy do Lu bli na?
– Sto osiem dzie siąt.
– A z po wro tem?
– Ty le sa mo.
– Nie moż li we! Prze cież mię -

dzy Gwiazd ką a No wym Ro kiem
jest tyl ko je den ty dzień, a mię -
dzy No wym Ro kiem a Gwiazd ką
pra wie ca ły rok!

l Ja sio mó wi do ma my:
– Ma mu siu, chciał bym ci coś

ofia ro wać pod cho in kę.
– Nie trze ba sy necz ku. Je śli

chcesz mi spra wić przy jem ność,
to po praw swo ją je dyn kę z ma te -
ma ty ki.

– Za póź no ma mu siu. Już ci
ku pi łem per fu my!

l Ja sio krzy czy na ca ły
głos:

– Świę ty Mi ko ła ju, przy nieś
mi zdal nie ste ro wa ne go ro bo ta!

Ma ma:
– Dla cze go tak wrzesz czysz?

Prze cież św. Mi ko łaj sły szy każ dy
szept.

– Ale ta tuś jest w są sied nim
po ko ju i mo że nie usły szeć.

l Roz ma wia ją dwie przed -
szko lacz ki:

– Czy masz już cho in kę?
– Mam, ale sztucz ną.
– A świę ty Mi ko łaj był już

u cie bie?
– Był, ale też sztucz ny.

l Lek cja wy cho waw cza.
Na uczy ciel ka py ta dzie ci, kim
chcia ły by zo stać, kie dy do ro -
sną. Dzie ci wy mie nia ją za wo -
dy pio sen ka rza, ak to ra, stra -
ża ka, po li cjan ta... tyl ko Ja sio
mó wi, że chciał by zo stać św.
Mi ko ła jem.

– Czy dla te go, że roz da je pre -
zen ty? – py ta na uczy ciel ka.

– Nie. Dla te go, że pra cu je tyl -
ko je den dzień w ro ku!

l Po li cjant wy py tu je świę te -
go Mi ko ła ja:

– Oby wa te lu Mi ko ła ju, cze mu
tak krzy czy cie i pła cze cie?

– Ja kiś zło dziej ukradł mój
wo rek.

– Z pre me dy ta cją?
– Nie, z pre zen ta mi!

l – Ko cha nie, co byś po wie -
dział, gdy by śmy wzię li ślub
w Bo że Na ro dze nie?

– Daj spo kój, Ma ryś ka! Po co
ma my so bie psuć świę ta?

l Fą fa ra py ta Ja sia:
– Dla cze go chcesz, aby św.

Mi ko łaj przy niósł ci dwa kom ple -
ty ko lej ki elek trycz nej?

– Bo ja też chcę się ba wić, kie -
dy ta tuś jest w do mu.

l Przy cho dzi ma ły Ro muś
z przed szko la. Bu zia ca ła po -
dra pa na. Aż przy kro pa trzeć.

– Co się sta ło, Ro ma nie? – py -
ta ma ma.

– Aaaaaa... Tań czy li śmy wo -
kół cho in ki. Dzie ci by ło ma ło,
a jo deł ka spo ra..
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Ką cik po etyc ki
Pre zen tu je my dziś wier sze ks. Ma ria na Ko siń skie go – uta len to -

wa ne go po ety, kom po zy to ra i ani ma to ra kul tu ry lu do wej. Wro dzo -
na mi łość do przy ro dy i po trze ba ob co wa nia z na tu rą ni gdy nie
prze szka dza ły mu w dzia łal no ści or ga ni za tor skiej. Re gu lar nie
aran żo wał Ogól no pol skie Spo tka nia Po etów i Ar ty stów, świą tecz -
ne ko lę do wa nia i roz ma ite wy da rze nia kul tu ral ne. Za ło żył Lu do wy
Ze spół Ka me ral ny „Mi nia tur ki”, z któ rym kon cer to wał w wie lu kra -
jach Eu ro py, gru pę te atral ną „Świt”, te atr jed ne go ak to ra, prze wo -
dził też in nym po dob nym przed się wzię ciom. Je go dzia łal ność spo -
ty ka ła się z uzna niem – jest m.in. ka wa le rem Brą zo we go Krzy ża
Za słu gi oraz zo stał od zna czo ny Me da lem im. dr Jor da na.

Two rzysz, pi szesz po ezję? Wy ślij nam swo ją twór czość
na re dak cja@go niec pol ski.nl, a my opu bli ku je my ją na ła -
mach ga ze ty. Cze ka my na Wa sze pra ce!

FRASZ KI
do stoj ni cy...
UTO PIE KSZTAŁ TU JĄ
i ocze ku ją
JA SNEJ AU TEN TYCZ NEJ PRZY SZŁO ŚCI

*  *  *

W KA MU FLA ŻU NIE MRA WO ŚCI
mno żą się...
WIL KI PA ZER NO ŚCI

*  *  *

Nie da się
OB NA ŻYĆ NA GO ŚCI!!!

*  *  *

W OB SZA RZE
P. N. „WIL CZE APE TY TY”
NIE ZNAJ DĄ MIEJ SCA
ŻAD NE „OWCZE MI TY”

*  *  *

NI JA KOŚĆ
MAL WER SAŃ CI...
PO ZO RU JĄ
DO ŚROD KO WU JĄ
I OGNI SKU JĄ
... SZPI TA LE
SZKO ŁY
BIE DA -SZY BY
SCHRO NI SKA –
TA PRZY SZŁOŚĆ
NIC NIE WSKÓ RA
PSEU DO -RE FOR MA
W NI CZYM NIE ZY SKA
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n Am ba sa da RP w Ha dze

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
Tel.: +31(0)70 799-01-00
Faks: +31(0)70 799-01-37
e -ma il: ha ga.amb.se kre ta -

riat@msz.gov.pl
http://www.ha ga.msz.gov.pl

n Wy dział Kon su lar ny 

Ale xan der stra at 25
2514 JM Den Ha ag
(wej ście od uli cy Ja va stra at)
tel. +31(0)70 7990 130
fax.+31(0)70 7990 147
e -ma il: ha ga.kon su lat@msz.gov.pl

n Ho len der ska In spek cja Spraw
Spo łecz nych i Za trud nie nia

Stro na in ter ne to wa za wie ra wie le in -
for ma cji, klu czo wych z punk tu wi dze nia
pra cow ni ka:

h t t p : / / w w w . i n  s p e c  -
t ieszw.nl/other_lan gu ages/po -
lish/Punkt_zg_asza nia_nie uczci -
wych_biur_po_red nic twa_pra cy.aspx

In spek cja zaj mu je się nad zo rem nad
prze strze ga niem prze pi sów do ty czą -
cych: nie wy pła ce nia bądź za ni że nia wy -
na gro dze nia, BHP, cza su pra cy oraz do -
dat ku urlo po we go. Aby zło żyć skar gę w
tym za kre sie mo żesz sko rzy stać z for -
mu la rza w ję zy ku pol skim na stro nie in -
ter ne to wej:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/klach ten for mu lier_Po lish

n Punkt zgłaszania nieuczciwych
biur pośrednictwa pracy

Dzia ła w ra mach ww. In spek cji. Skar -
gę zgło sić moż na te le fo nicz nie (0 800
51 51) w ję zy ku an giel skim lub ho len -
der skim, fa xem (070 333 61 61) lub
pocz tą (Po st bus 820, 3500 AV Utreht)
w ję zy ku pol skim. Ist nie je rów nież moż -
li wość zło że nia skar gi przez in ter net w
ję zy ku pol skim:

https://fd8.form desk.com/ar be id -
sin spec tie/Za wia do mie nie

n Krajowy Punkt Zgłoszeń
Nadużycia dla Wsparcia Polaków w
Holandii

IN FO LI NIA.NL to stro na, któ ra po wsta -
ła dzię ki współ pra cy or ga ni za cji po lo nij -
nych z Po li cją Ha aglan den. Umoż li wia
(ano ni mo we) zgło sze nie wszel kich
uciąż li wo ści, ja kich do świad cza ją Po la cy
na ho len der skim ryn ku pra cy: 

http://www.in fo li nia.nl.

n Holenderski układ zbiorowy
pracy dla Pracowników
Tymczasowych na lata 
2009-2014 (tzw. CAO)

Jest to roz bu do wa ny zbiór prze pi sów,
któ ry okre śla obo wiąz ki agen cji pra cy i
pra cow ni ka, za sa dy do ty czą ce BHP,
cza su wol ne go, eme ry tur, szko leń

umów, urlo pów, za kwa te ro wa nia (za -
sad na kła da nia kar za na ru sze nie re gu -
la mi nu) itp. Ko niecz nie sprawdź przed
wy jaz dem, czy wy ko nu jąc pra cę w Ho -
lan dii bę dziesz pod le gał po sta no wie -
niom te go ukła du. Prze czy taj go do kład -
nie - do stęp ny jest m.in. na stro nie: 

http://www.abu.nl/pu bli ca ties/cao

n ABU

Jest to ho len der skie zrze sze nie agen -
cji pra cy tym cza so wej, któ re zo bo wią za -
ły się do prze strze ga nia ukła du zbio ro -
we go CAO. Stro na do stęp na jest w ję zy -
ku ni der landz kim oraz czę ścio wo w in -
nych ję zy kach, m.in. w ję zy ku pol skim:

http://www.abu.nl/po ols/in for ma -
cje -dla -pra cow nikw -tym cza so wych

Przed pod ję ciem pra cy w ho len der -
skiej agen cji war to spraw dzić jej wia ry -
god ność i uzy skać da ne o jej dzia łal no ści.
Moż li wość wy szu ki wa nia agen cji za re je -
stro wa nej w ABU ist nie je pod ad re sem:
http://www.abu.nl/we bsi te/on ze -le den

n NBBU

Ko lej ne ho len der skie zrze sze nie
agen cji pra cy tym cza so wej prze strze ga -
ją cych układ CAO. Stro na do stęp na jest
w ję zy ku ni der landz kim. Znaj du je się tu
li sta za re je stro wa nych w tej or ga ni za cji
agen cji: https://www.nbbu.nl/le den lijst

n Stowarzyszenie Przestrzegania
Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników 
Tymczasowych

Sto wa rzy sze nie Prze strze ga nia
Ukła du Zbio ro we go Pra cy dla Pra cow -
ni ków Tym cza so wych (SNCU -Stich ting
Na le ving CAO vo or Uit zend krach ten)
do glą da prze strze ga nia ukła du CAO.
W nie któ rych przy pad kach SNCU wsz -
czy na po stę po wa nie prze ciw ko nie -
uczci wym agen cjom pra cy tym cza so -
wej. 

Stro na do stęp na jest w ję zy ku pol -
skim, ist nie je też moż li wość zło że nia
skar gi lub za da nia py ta nia:
http://www.sncu.nl/pl.

n Holenderska Izba Handlowa

Tu moż na spraw dzić, czy ho len der -
ska agen cja pra cy tym cza so wej figuruje
w re je strze przed się bior ców ja ko agen -
cja: http://www.kvk.nl/wa adi.

n Ho len der ska Po li cja

W przy pad ku gdy sta łeś się ofia rą lub
świad kiem prze stęp stwa mo żesz po -
wia do mić (ano ni mo wo i bez płat nie) Po -
li cję w Ho lan dii (w ję zy ku ni der landz -
kim, an giel skim lub nie miec kim): Tel:
0800-700

PUNK TY PO MO CY
n Związ ki za wo do we

Pra cu jąc w Ho lan dii, moż na roz wa -
żyć przy na leż ność do związ ków za wo -
do wych, któ re re pre zen tu ją Pań stwa
in te re sy wzglę dem pra co daw cy. Po za
tym mo gą Pań stwu od po wie dzieć na
py ta nia do ty czą ce zbio ro we go ukła du
pra cy (CAO), po móc wy peł nić de kla ra -
cję po dat ko wą czy po ra dzić w spra -
wach praw nych. Ce lem uzy ska nia in -
for ma cji uzu peł nia ją cych pro si my o
kon takt ze związ ka mi za wo do wy mi,
na przy kład FNV (www.fnv.nl) lub CNV
(www.cnv.nl).

n Kon su lat

Wy dział Kon su lar ny Am ba sa dy RP w
Ha dze dys po nu je rów nież in for ma cja mi
o pra cy i ży ciu w Ho lan dii. W na głych
przy pad kach, na przy kład w ra zie wy -
pad ku czy wej ścia w kon flikt z pra wem,
war to zwró cić się o po moc do Wy dzia łu
Kon su lar ne go. Pra cow ni cy Wy dzia łu
Kon su lar ne go mo gą tak że udzie lić
szcze gó ło wych od po wie dzi na py ta nia
do ty czą ce po do bieństw i roz bież no ści
prze pi sów obo wią zu ją cych w Ho lan dii i
w Pol sce. Kon takt te le fo nicz ny w ję zy ku
pol skim: 070 7990 140 (lub: 130, 115,
121, 129, 126); ad res ma ilo wy: ha -
ga.kon su lat@msz.gov.pl

n In for ma cja te le fo nicz na 

Mi gran da, zrze sze nie zaj mu ją ce
się spra wa mi mi gran tów za rob ko -
wych, stwo rzy ło dla tej gru py spe -
cjal ny sys tem. Wy bie ra jąc nu mer te -
go zrze sze nia, mo gą Pań stwo od słu -
chać w swo im ję zy ku oj czy stym
różne przydatne in for ma cje. Moż na
rów nież sko rzy stać z opcji bez po -
śred nie go po łą cze nia z in ną or ga ni -
za cją, na przy kład ze związ ka mi za -
wo do wy mi lub ośrod ka mi in for ma -
cyj ny mi czy jed nost ka mi ad mi ni -
stra cji pań stwo wej, na przy kład z In -
spek cją SZW lub urzę dem po dat ko -
wym. Nu mer te le fo nu Mi gran dy:
085-4010440.

n Urząd gmi ny

Urząd gmi ny mo że udzie lić Pań stwu
po zo sta łych in for ma cji o usłu gach
gmin nych, do ty czą cych na przy kład wy -
wo zu śmie ci czy miejsc par kin go wych w
Pań stwa miej scu za miesz ka nia.

Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
www.rijk so ver he id.nl.

KO ŚCIO ŁY:
n Rzymskokatolicka Polska 
Misja Katolicka w Groningen

Ks. Jó zef Oko nek SChr
Blan ken sla an Oost 2a,7901 BE Ho -

oge ve en
Tel./fax +31 (52) 8262756, Mo bi le

+31 634 905 233
e -ma il: jo ko nek@li ve.nl

n Polska Misja Katolicka
Amsterdam

Ksiądz Krzysz tof Obie dziń ski SChr.
Scar lat ti la an tje 13
1431 XV Aal sme er
tel. (0297) 331 678
e -ma il: k.obie dzin ski@pmkam ster -

dam.nl

n Pa ra fia NMP Czę sto chow skiej

Pro boszcz ks. Ta de usz Ko zień ski
S.Chr.

Ker kho fla an 17, 6741 BN Lun te ren
tel. 0318-482728, kom.

+31644210293
fax 0318-486272
e -ma il: tko zien ski@hot ma il.com

n Pol ska Pa ra fia w Bre dzie

ks. Sła wo mir Klim SChr
St. Ba vo stra at 7A
NL -4891 CG Rijs ber gen
tel. +31 (76) 5321 438
mo bil: +31 614 243 225
e -ma il: sla wek klim@hot ma il.com

ŹRÓ DŁO: 
MI NI STER STWO PRA CY 
I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DO KĄD SIĘ ZWRÓ CIĆ W RA ZIE PRO BLE MÓW
Przy  dat  ne  kon tak t y  w  Ho lan  di i
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