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W NUMERZE:

 OD REDAKCJI
Przed nami święta Bożego Naro-

dzenia - czas wyjątkowy, niepowtarzal-
ny, pełen refleksji i wzruszeń. Jeszcze 
kilka lat temu każdy z nas mógł dodać, 
że są to chwile niosące tylko pozytyw-
ne emocje. Niestety, ostatnie dwa lata 
mocno zweryfikowały nasze poglądy. 
Dla wielu rodzin święta w tym czasie 
były smutne, bo ze względu na pande-
mię, często spędzane samotnie. 

Ten rok uzmysłowił nam jednak, że 
obostrzenia związane z koronowirusem 
nie zmieniły rzeczywistości, w której 
żyjemy w takim stopniu, jak wojna za 
naszą wschodnią granicą. 

Tegoroczne święta odbędą się 
w cieniu tego wydarzenia. Jego konse-
kwencje to stale rosnąca inflacja oraz 
wzrost cen właściwie wszystkiego, po-
cząwszy od paliw i energii, po żywność 
i produkty przemysłowe. Ta sytuacja 
sprawia, że już w tej chwili dla wielu 
gospodarstw domowych utrzymanie 
się i opłacenie comiesięcznych zobo-
wiązań staje się sporym wyzwaniem. 

Nie wiadomo, co przyniesie przy-
szłość. Nie mamy z resztą na to żadnego 
wpływu. Dlatego cieszmy się nadcho-
dzącym Bożym Narodzeniem. Celebruj-
my je w gronie najbliższych, pamiętając 
o tym, że rodzina stanowi siłę i ostoję, 
która pomaga przetrwać trudny czas. 
I miejmy nadzieję na lepsze jutro, bo - jak 
powiedział Jean-Paul Sartre - nadzieja 
jest najcenniejszą towarzyszką życia.

(red.)
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