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Дорогі партнери, однодумці й друзі проєкту 

FABU!  

Шановні пані й панове!  

 

Що це був за рік ….  

Рік тому ніхто не уявляв, які виклики принесе 

нам 2021 рік. Одна тема випередила всі інші 

та знову обумовила/вплинула на нашу роботу 

в проєкті FABU: пандемія коронавірусу. У 

першому півріччі велика кількість 

новоінфікованих і низький рівень вакцинації 

населення завадили здійснити заплановані заходи, а потім, після короткого періоду нормалізації, дельта-

варіант вірусу знову охопив світ. Це призвело до того, що заходи, які, як ми сподівалися провести в режимі 

реального спілкування і про які було оголошено у минулому різдвяному привітанні, на жаль, майже всі 

знову стали жертвами вірусу, і здебільшого були проведені лише в онлайн- або гібридному форматі. 

Протягом кількох останніх тижнів нас супроводжує нове чарівне слово у боротьбі з пандемією: «бустерна 

доза» та новий варіант вірусу «омікрон». Сподіваємося, третя доза вакцинування виправдає очікування, а 

всі бажаючі, хто її отримає, знову будуть захищені від ризиків. Хоча з іншого боку, рік у режимі COVID-19 

дав нам хоча б трохи «вільного» часу, часу для роздумів, часу для визначення власної позиції та для 

планування майбутнього. 

«Щастя вашого існування залежить від властивості ваших думок» 

Це речення римського філософа та імператора Марка Аурелія зараз особливо важливе для команди 

проєкту, оскільки позитивні думки можуть надати нам сміливості та сили, а також змушують складні ситуації 

виглядати в іншому світлі. Якщо вірити народній мові, у кожній кризі є нові можливості. 

Весь час ми намагалися регулярно надавати інформацію про поточні події на нашому веб-сайті і в такий 

спосіб підтримувати з вами, шановні колеги,  зв’язок. Відрадно, що цей інформаційний канал було прийнято 

краще, ніж ми очікували. Ще трохи позитиву: 20 жовтня ми змогли провести фінальний захід дуже плідної  

1-ї фази проєкту (цілі та результати, сформульовані в проєктній заявці, у деяких випадках значно 

перевищено), а з 1 грудня 2021 року розпочали 2-гу фазу проєкту зі «старою» командою. 

Дякую всім, хто долучився до такого результату. Ми пишаємося тим, чого ми досягли з вашою допомогою. 

Оскільки захист рота та носа обов’язково супроводжуватиме нас ще довго, ми хочемо подарувати вам 

трішки радості натхненним поетичним дописом, підняти настрій та зробити ваші обличчя яскравішими та 

різдвянішими. 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

                      

                                             

                                                                                       

                 

           

           

                  

 

 

 

 

 

Вже кілька днів кольорові вогні знову освітлюють вечори, і ми можемо сказати з цього приводу: Різдво вже 

не за горами. Проте Різдво – це більше, ніж свято блискучих вогників: Різдво – це час зупинитися, прожити 

святкові події та поділитися враженнями з близькими.  

Користуючись нагодою, команда FABU хотіла б дуже подякувати вам за вашу вірність проєкту, за активну 

підтримку, за кожне підбадьорливе слово та за всі конструктивні пропозиції, які сприяли подальшому 

розвитку проєкту. 

Дякуємо, що думаєте про нас і підтримуєте нас! 

Ми твердо віримо, що настануть кращі часи, коли ми знову побачимося особисто. Ми дуже цього чекаємо.  

А поки, на зламі року, нехай знову стануться якісь приємні події. Що доброго у вас трапилося цього року, 

за що ви вдячні? Чому ви зраділи, що вас розсмішило і який позитивний момент вам запам’ятається? 

Використовуйте ці моменти, щоб напередодні Різдва заглянути всередину своїх думок і зорієнтуватися, 

щоб знайти нові сили та сміливість для новаторських рішень у новому році. 

Колектив FABU бажає вам та вашим рідним мирного Різдва та здоров’я, задоволення та успіхів у новому 

році. Нехай 2022 рік поверне вам звичне життя! 

 

Андрій Гетя    Ольга Лучинська    Ханс Георг Хассенпфлюг 
 

 

ЗІРКА НАДІЇ 

Сяюча, як бажана мрія, 

стоїть біля нас новорічна ялинка.  

Погляньте лиш, як золоті промені 

осяюють ніжні кульки. 

«Веселого Різдва» лунає тихо 

навкруги  

та піднімається зірка.  

Яскраво сяє з неба 

аж на весь світ. 

Ця зірка, повірте, щаслива 

і приносить нам довгоочікуваний 

радісний спокій 

(невідомий автор) 


