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Я на варті
я не можу і не хочу
підвести мешканців
міста. Тим більше,
роботи в нас
надміру - говорить
президент міста,
Яцек Сутрик.
Розмова з

Яцеком Сутриком
президентом Вроцлава
Яцек Харлукович: Замість
традиційної зустрічі ви
запропонували розмову у Скайпі,
але, з того що я бачу, ви досі
перебуваєте у своєму офісі, в
адміністрації. Це обов’язково?

Яцек Сутрик: Це обов’язково з
двох причин. По-перше, в цьому
є певний символізм: я вважаю,
що навіть у часи найбільшої загрози, найбільших складностей,
капітан повинен залишати судно
в останню чергу.
Слава Богу, нам ще далеко до
ситуації, яка б вимагала від нас
абсолютної заборони виходу з
дому, тому я продовжую сюди
приходити.
По-друге, незважаючи на
виняткові обставини, місто повинно нормально працювати та
функціонувати. Хтось повинен
керувати усім цим організом, а
вроцлав’яни, в якості очільника,
обрали якраз мене. Тому я не
можу і не хочу їх підвести. Тим
більше, роботи в нас надміру.
Дещо вдається вирішити за посередництвом технологій. Ми
обмежуємо фізичний контакт
там, де це можливо - спілкуємося через комунікатори, але від
підпису документів, наприклад,
нікуди не дінешся.
Протягом останніх днів мені
вже доводилось лишатись в адміністрації на ніч і я підозрюю
що, в міру розвитку пандемії, мені доведеться переїхати сюди на
довший час.
На своїй сторінці, у Фейсбуку, ви
щоденно рапортуєте мешканцям
міста про найважливіші події
Вроцлава.

– Це ідея, до якої ми прийшли
разом з моїми колегами. Сформувалась вона досить спонтанно,
бо ми знаємо, наскільки важливо
отримувати точну та правдиву
інформацію. На жаль, в медійному просторі з’являється багато
так званих ‘fake news’ (підроблених новин), а істинна інформація подається сенсаційним тоном, що, в свою чергу, породжує
страх, або й паніку. Я неймовірно
радий і дуже приємно вражений
тим, що рапорт на Фейсбуку в
прямому включенні щоденно, о
18:30, дивиться кілька тисяч осіб,
а після публікації - ще кілька десятків тисяч. Я працюю над тим,
щоб з нашого офісу надходили
чіткі, правдиві та цілісні новини.
За рахунок особистого контакту,
я намагаюсь трохи заспокоїти
вроцлав’ян, відповісти на їхні питання та побоювання.

• Яцек Сутрик, президент міста

Ви звернулись, зокрема, до
молоді, з проханням припинити
вечірки на острові “Слодовому”
(Wyspa Słodowa). Чи на вході до
острова дійсно чергуватимуть
військові?

– Я говорив, що очеплю острів
колючим дротом, завезу туди
танки та амфібії, але це, звісно,
був жарт.
Бо я вірю в те, що в нас відповідальна молодь. Я знаю, що Вроцлав - це молоде і відкрите місто,
місто, яке любить себе розважати. Я також знаю, що люди розуміють специфіку ситуації у якій
ми опинились. Тут не йдеться
про те, щоб комусь щось забороняти заради самої заборони. Тут,
нехай це прозвучить трохи пафосно, йдеться про наше життя
та здоров’я. Це якраз такий момент.
Тому, з 21 березня, діє заборона відвідування острова “Слодова”. Потрібно відкласти масові
події на кращі часи, коли епідемія вщухне.
В цьому році, крім того, скасовано
традиційне травневе свято “Majówka”, щорічне побиття гітарного
рекорду Гіннеса, не відбудеться
фестиваль “Джаз над Одрою”
(пол. Jazz nad Odrą) та “Огляд
Акторської Пісні” (пол. Przegląd
Piosenki Aktorskiej). Які ще події
доведеться скасувати?

– Поки що ми прийняли рішення про скасування усіх масових подій до кінця травня.
Можливо, цей термін доведеться
продовжити. Тому під знаком запитання зараз, зокрема, червневі концерти на нашому стадіоні:
концерт Давіда Подшядло (Dawid
Podsiadło) та американського
гурту Kings of Leon.
Ви обіцяли, що коли це все вже
закінчиться, місто збирається
організувати окреме велике
свято.

– І я дотримаюсь свого слова.
Я б дуже хотів продемонструвати
усім, що після цих важких днів,
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ми знову зможемо насолоджуватися весною та розважатись. Ми
плануємо організувати у міському просторі фестиваль з робочою назвою “Вроцлав нон-стоп”,
під час якого відбудеться ряд
концертів та культурних подій
під відкритим небом. Крім того,
на період фестивалю, відвідування музеїв буде безкоштовним.
Хотілося б теж долучити до святкування Вроцлавських рестораторів та підприємців з гастрономічної сфери. Ми плануємо провести у Вроцлаві, якщо коротко,
розважальний карнавал.

ти заходять по одному, після
обов’язкового заміру температури тіла. Ми ставимось з особливою ретельністю до стратегічних, з точки зору функціонування міста, сфер нашої діяльності,
таких як Міське Підприємство
Водопостачання та Каналізації,
служби, відповідальні за утилізацію сміття чи Міське Підприємство Транспортних Комунікацій.

Яким чином, у ці непрості часи,
функціонує міська адміністрація?

– На це є три причини.
По-перше, я щоденно отримую
рапорти, які говорять про те, що
заповненість трамваїв та автобусів зараз складає 20%. Ми не будемо возити повітря. Тим більше,
і це по-друге, працівники МПК
також мають свої родини та дітей, за якими потрібно доглядати, поки школи не працюють.
По-третє – потрібно вберегти працівників на випадок більш
серйозної кризи, викликаної
епідемією, чого, я сподіваюсь,
не станеться. На випадок, якщо
транспорт доведеться використовувати з іншою метою. Але
без паніки – міський транспорт
продовжить обслуговувати наших мешканців, а розклади, якщо
на те буде потреба, зміняться.

– Функціонує настільки, наскільки це можливо - ми намагаємось працювати у звичайному
режимі. Хоча, все-одно, режим
роботи сильно відрізняється від
нормального. Для підвищення рівня безпеки, ми визначили
певні правила поведінки. Аби не
створювати додаткової загрози,
ми знизили до мінімуму роботу
деяких департаментів. Я усвідомлюю, що серед держ. працівників багато батьків, які повинні
опікуватись дітьми шкільного
віку.
Натомість, аби мешканці міста
могли й надалі вирішувати всі
необхідні адміністративні питання, ми підтримуємо функціонування інтернет-центру обслуговування мешканців (Internetowe
Centrum Obsługi Mieszkańca)
майже все нині можна вирішити
в онлайн режимі. Додатково, на
всіх міських каналах комунікації
ми активували чат-бота, себто
асистента, який надає відповіді
на питання, пропонує рішення,
допомагає отримати доступ до
інформаційних джерел і працює
24/7.
Я раджу обмежити візити в адміністрації настільки, наскільки
це можливо. У Центрі Обслуговування Мешканця розглядаються лише ті справи, які вимагають
особистої присутності. Клієн-

Обмежено роботу міського
транспорту. Трамваї та автобуси
курсують за суботнім розкладом.
Чому? Адже багато кому
необхідно їздити на роботу.

Працівники, що виконують
міські будівельні інвестиції, все
ж, працюють у нормальному
режимі. Роботи над будівництвом
нових трамвайних ліній до району
Nowy Dwór та на вулиці Długa
не зупиняються. Їх це все не
стосується?

– Це дійсно дуже непроста
ситуація. Здоров’я це, звісно ж,
найважливіше що в нас є і я не
збираюсь наражати персонал на
ризик зараження коронавірусом.
Тому тут рішення приймають
директори фірм, які реалізують
наші інвестиції. Якщо їм доведеться призупинити будівниц-

тво, ми готові про це говорити.
Поки що, на щастя, до нас ніхто
не звертався, робота продовжується, але може бути по-різному.
Тому я звертаюсь до мешканців з
проханням про розуміння. Після
того, як все повернеться до норми, нам доведеться трохи почекати, поки відновиться рівновага,
поки ми загоїмо всі рани.
Вертаючись до будівельників
та міських інвестицій - поки це
можливо, будівництво не зупиняється. Це робота під відкритим
небом, яка, зазвичай, не виконується натовпом людей і дозволяє
залишатись на безпечній відстані
одне від одного. Ми намагаємось
користуватись доступними механізмами роботи доти, доки це
можливо. Поки що, в нас немає
проблем з товарообігом, чи нестачею працівників. Але до нас
вже надходила інформація про
те, що велика кількість українців, які працюють у нас, особливо
тих, хто виконує важку фізичну
роботу, хотіли б провести час
карантину зі своїми родинами.
Крім того, вони переймаються
тим, чи дійсно зможуть отримати
у Вроцлаві доступ до безкоштовного лікування.
Зачинені музеї, театри, аквапарк,
зоопарк та велика кількість
інших інституцій, це щоденні
величезні втрати для бюджету
Вроцлава. Як це відобразиться на
фінансовому стані міста?

– Відобразиться, безсумнівно. З втратами, які спричинила
пандемія, доведеться боротись
не тільки підприємцям, а й урядовцям. Враховуючи ще й те,
що адміністрації міст вже відчули удар по кишенях, з огляду
на політику чинної влади. Ми,
наприклад, розраховували, що
надходження до казни міста з
податку PIT зростуть на 170 млн.
зл. Натомість, після останніх
новелізацій в законодавстві, цей
зріст буде меншим - лише на 60
млн. зл.
У вересні на нас чекають
чергові, досить суттєві витрати,
пов’язані з зарплатою для вчителів. Підвищення зарплати для
педагогів - це необхідність, але
грошей ми не намалюємо. До того ж, нам вже відомо, що освітня
субсидія буде набагато меншою,
ніж вартість підвищень. Тому
я сподіваюсь, що уряд підготує
програму допомоги не тільки для
підприємців, а й для органів самоврядування.
Чого ви очікуєте з боку чинної
влади?

– Нічого особливого. Я зовсім
не хочу, аби влада намагалася
нас врятувати, або ж допомогти
в керуванні процесами. Йдеться
лише про те (і ця теза не раз з’являлась у розмові з президентами
інших польських міст, з якими
я щоденно зараз спілкуюсь в
онлайні), аби влада просто виконувала свої обов’язки. І пам’ятала,
що у випадку, коли органи самоврядування виконують роботу
під егідою центральної влади, то
вони заслуговують на відповідну
фінансову вдячність.
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Тому ми, по-перше, очікуємо
збільшення розмірів усіх субсидій, особливо освітньої, а по-друге: змін у деяких регуляціях та
законах. Адже нам сьогодні доводиться миритись з відвертим
абсурдом на кшталт обов’язку
затвердження містами рапортів про стан ґмін, що вимагає, в
свою чергу, надати їх очільникам
абсолюторіум у цій справі. Тільки от що одна, що друга процедура повинна спочатку пройти
через Міську Раду, скликання
якої, з огляду на ситуацію, зараз
не відбуваються. Мені навіть для
перерозподілу бюджетних коштів потрібне їхнє рішення, але
як я повинен це зробити, якщо
зібрання за участі більше ніж 50
осіб - заборонили?
Я розумію, що ми не були готові до такої надзвичайної ситуації, але це потрібно вирішувати
в режимі реального часу. Щоб
можна було нормально функціонувати.
В одного з безпритульних,
який користувався соціальним
гуртожитком, виявлено
коронавірус. В якому він зараз
стані?

– Чоловіка госпіталізували,
його стан стабільний. Всіх інших
мешканців гуртожитка що на
вул. Małachowskiego, себто 150
осіб, ми вже перевели до іншого
будинку, де вони перебувають на
карантині. У самому гуртожитку було проведено дезінфекцію,
станом на сьогодні він працює у
нормальному режимі. Така процедура проводиться нині в усіх
інших будівлях, які зараз не використовуються: школи, садочки, ясла і т.п., навіть якщо там не
було зафіксовано випадків захворювання.
Я від початку звертав увагу
своїх працівників на те, що в такі
важкі часи, особливої уваги вимагатимуть найслабші та найвразливіші: старші люди, безпритульні, ті, кому в житті важче,
ніж іншим. Ми повинні про них
пам’ятати і ми пам’ятаємо. До
процесу долучаються також працівники тимчасово зачинених
міських об’єктів. Для прикладу:
Аквапарк взявся готувати їжу для
вищезгаданих мешканців гуртожитка, які зараз перебувають
на карантині.
В адміністрації немає людей з
підозрою на зараження? Ніхто не
захворів?

– Поки що нам нічого про такі
випадки не відомо. Хоча спеціалісти звертають увагу на те, що
деякі з нас можуть хворіти безсимптомно. Я сам ще не встиг
перевіритись, бо почуваюсь
добре, не спостерігаю ніяких
симптомів, тому зберігаю спокій, але, разом з тим, усвідомлюю, що ризик стосується усіх
без винятку.
Ви підтримуєте контакт з
центральною владою та
епідеміологічними службами.
Міністр Охорони Здоров’я, Лукаш
Шумовскі, попереджав про те,
що в Польщі кількість заражених
може збільшитись до кількох
тисяч. Чи є якісь прогнози щодо
того скільки потрібно часу, аби
життя повернулось до норми?

– Не хочу ризикувати, відповідаючи на це питання.+
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Передрук з
“Gazeta Wyborcza Wrocław”

Ольга Хребор
уповноважена президента Вроцлава у справах мешканців
українського походження

Краще вже було?
В

комуністичній Польщі функціонував такий гіркий жарт:
“Коли буде краще?”. Єдина правильна відповідь виглядала так:
“Краще вже було”. Мене просили написати текст зі словами
підтримки. Що ж, я б дуже хотіла спростувати вище наведену
перспективу майбутнього, але
мені важко відповісти на питання коли, і чи взагалі буде краще.
Епідемія коронавіруса вплинула
на кожного з нас, але емігранти,
в цьому випадку, виявились ще
більш вразливими до її економічних та правових наслідків. З
15 березня Польща запровадила
тимчасову заборону на в‘їзд іноземців, а Україна, в свою чергу,
затримала міжнародні авіасполучення та залізничні перевезення з 17 березня. Це призвело
до ще більшого почуття загрози
та нестабільності в середовищі
української спільноти в Польщі. Так, наче сама можливість
зараження коронавірусом не

принесла достатньої кількості
неспокою.

Залишся у Вроцлаві,
перечекай вдома!

Разом із приятелями з організації “Wromigrant”, себто міської
ланки обслуговування іноземців, ми щоденно приймаємо від
вас телефонні дзвінки. Звертаються особи, які хочуть чим
швидше повернутися в Україну
з фінансових, чи сімейних причин. Вони не володіють достатніми коштами, аби заплатити
за подорож, або ж, з огляду на
ускладнення в галузі міжнародного транспорту, не можуть перетнути кордон. Дзвонять люди,
які вже кілька місяців чекають на
“дозвіл” з НВУ, на цей злощасний папірець, який гарантує їм
спокійний сон та мінімальне почуття безпеки. Дзвонять теж ті, в
кого закінчується віза, або карта
побуту. Вони хочуть залишитись
в Польщі, вже вкорінились у

Вроцлаві, створили родини. Але
прагнуть перебувати тут на легальних основах. Врешті, дзвонять підприємці, які з великим
сумом в голосі та глибокою емпатією розповідають про своїх
працівників з України. Їм доводиться звільняти з роботи всіх,
громадян України в тому числі.
В маленьких фірмах, ресторанах чи агротуристичних підприємствах, до мігрантів часто
ставляться як до членів родини,
але роботодавці безсилі перед
епідемією та заборонами, пов’язаними з нею. Тим, хто вирішив
виїхати, ми намагаємось допомогти дістатись до пунктів
евакуації. Ми інформуємо про
актуальну ситуацію на кордоні
та про всі програми повернення,
які ініціювало посольство України в Польщі.
Я особисто заохочую всіх:
залиштесь вдома! Я знаю, що
ви боїтесь формальних складностей, пов’язаних з легалізацією перебування. Рішення про
те “залишитись, чи виїхати” вам
доведеться приймати незважаючи на подальші економічні та
суспільні наслідки цієї кризи. У
програмі антикризового щита,
яку підготував уряд, є пункт про
автоматичне продовження віз
та дозволів на роботу для працівників з України. Для осіб, у
яких закінчується термін дії візи
та карти побуту, програма забезпечує легальне перебування на
території Польщі протягом часу

тривання епідемії та, додатково,
протягом 30 днів після її закінчення. Я знаю, що це не вирішує
проблеми - адже велика кількість людей чекає на дозвіл кілька місяців, а іноді й кілька років,
а обслуговування іноземців з
питань легалізації перебування в
НВУ теж призупинено. Але здоров’я - важливіше! Якщо в тебе є
найменша можливість - залишся
у Вроцлаві, перечекай! Це наша
спільна відповідальність.

Солідарний вірус

Кожна історія, яку я почула -відрізняється одна від одної. Але
щось їх, все ж, об’єднує. Ніхто
не був готовий до ситуації, в якій
ми опинились. Вірус солідарно
заражає власників фірм, зірок
футболу, міністрів, працівників
фабрик та продавців. Часто якраз ви, дорогі громадяни України, опиняєтеся на першій лінії
фронту! Тому я дякую вам за те,
що ви також щоденно дбаєте,
аби працював транспорт, про те,
аби в пекарні продавався хліб.
В цьому світі, розділеному
коронавірусом, де з дня на день
повернулись кордони, а страх,
який з давніх давен стимулює
різні форми расизму, ксенофобії та дискримінації, заволодів цілою Європою, я дуже хочу
вірити в те, що ми, опісля, станемо кращими, більш вразливими,
співчутливими та більш відкритими одне до одного. Може, все
ж, колись буде краще. +

Уникайте, запобігайте
З огляду на
ризик зараження
коронавірусом ми
закрили ясла, дитячі
садки та школи. Не
працюють кінотеатри,
театри, басейни, зоопарк
та музеї. Ситуація, в
якій ми опиняємось виняткова, а Вроцлав це
відкрите місто, в якому
живе багато іноземців.
Тому, будь ласка,
подбайте про себе,
бережіть своїх близьких,
старших та сусідів.
Уникайте

уникайте подорожей до небезпечних регіонів, а якщо вам необхідно подорожувати, будьте
особливо уважні і стежте за своїм здоров’ям
найчастіше симптоми з’являються через 5-6 днів
інкубаційний період вірусу триває 14 днів

Запобігайте

мийте руки часто та ретельно,
використовуючи мило та воду
(крім того, обробляйте їх засобами дезінфекції та антисептиками)
коли кашляєте чи чихаєте,
прикрийте ніс та рот ліктем або
одноразовою хусткою, яку ви
зможете одразу ж викинути

якщо у вас кашель, нежить
або гарячка, уникайте контактів
з іншими
Після контакту з потенційно
зараженою людиною зателефонуйте на «гарячу лінію», якщо Ви
зауважили у себе наступні симптоми:
гарячка
кашель
задишка.

Інформація та поради
Вірус передається повітряно-крапельним шляхом. На даний момент не існує вакцини
проти нового коронавірусу, але
можна застосовувати методи
профілактики та запобігання зараження
У разі виникнення питань та
сумнівів пов’язаних з побутом,
здоров’ям і щоденними справами можна сконтактуватися в
режимі онлайн (fb, email) та по
телефону з пунктами підтримки мігрантів:
Wr oM i g r a n t - w w w.
wielokultury.wroclaw.pl/uk/
holovna
InfoCUKR (CUKR - Centrum
Ukraińskie Kultury i Rozwoju) дистанційні консультації від
14:00 до 20:00 у пн, ср та пт, та від
10:00 до 14:00 у вт і чт.
Контактні телефони:
571 330 203 - постійний номер
510 011 846 - тимчасовий номер
Електронна пошта - infocukr@
fundacjaukraina.eu
Youtube канал Фундації Україна з відео-порадами від юриста
та інші корисні матеріали:
“Fundacja Ukraina”

Самопідтримка та
допомога

Багато людей долучилося до самостійної громадської підтримки. Створено інтернет-спільноти для людей які знаходяться в
групі ризику, або хочуть запропонувати свою допомогу.
Найбільш активні з них:
Widzialna ręka - Wrocław, Visible
Hand - Видима рука - українська
секція (Польща), SOS коронавірус Вроцлав

Захист від коронавірусу:

Пам’ятайте, аби якомога частіше
мити руки водою з милом, уникайте тактильного контакту з
очима, носом та вустами;
При кашлі або чханні - завжди прикривайте рот та ніс ліктем
або хустинкою;
Дотримуйтесь безпечної відстані (1-1,5 м) від особи, котра має
кашель, чхає або ж лихоманить;
Не рекомендується носити захисні маски тим, хто не контактує
з хворими, не має респіраторних
захворювань чи підозри на зараження вірусом SARS-Cov-2.

Підозри зараження
коронавірусом?

В першу чергу, необхідно негайно повідомити в телефонному
режимі санітарно-епідеміологічну службу, безпосередньо інфекційне відділення або відділ
інфекційного спостереження, в
якому буде визначена подальша
медична процедура.
Контактні дані до Епідеміологічного Відділення PSSE у Вроцлаві:

до 15:00: Епідеміологічне відділення, тел. 693 900 908 або 71
361 42 90 внутр. 5,
після 15:00: номер екстреної
допомоги Епідеміологічного
Відділення: 603 720 579.
Дорослі особи: Прийомна
Воєводської Спеціалізованої
Лікарні ім. Й. Громковського у
Вроцлаві, вул. Кошарова 5 (Інфекційне відділення), тел. 71 39
57 520
Діти: Клініка Педіатрії та Інфекційних Хвороб Медичного
Університету у Вроцлаві, вул.
Халубінського 2-2а, тел. 71 770
31 51
Ви не виявили у себе вищезазначених симптомів? В такому разі
варто слідкувати за своїм станом
здоров’я: потрібно щодня міряти
температуру тіла, а також варто
звернути увагу на виникнення
симптомів, схожих на грип (погане самопочуття, біль м’язів,
кашель).
Якщо після 14 днів самоспостереження не виникло вищезазначених симптомів, можна завершити контроль.

Перед тим як
з’явитися в клініці
- варто попередньо
зателефонувати.

Перед запланованим візитом
до лікарні, зателефонуйте туди,
надаючи всю необхідну інформацію лікареві першого контакту (інтерніст). Після проведення
такого медичного “інтерв’ю”, лікар вирішить, якими мають бути
ваші подальші дії.+
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Здоровенькі були

Я

теж в задниці, але підприємницька діяльність за останні 5 років навчила мене,
зокрема, тому, що відчай
та паніка зроблять лише гірше
З чого ж починати цю вірусну
нотатку, як не з майже архаїчного
“Здоровенькі були”. Адже сьогодні кожен, міряючи температуру,
прислухаючись до дихання сусіда в трамваї, назирцем заглядаючи в душу касирам (чи не приховує вона, ця душа, чогось такого,
повітряно-крапельного?) так чи
інакше усвідомлює, що, може не
здорові, але, принаймні, здоровенькі ми колись були, і непогано було б такими залишатись. Ну,
окрім, хіба що, тих, хто втрапив
до інформаційного вакууму, на
зразок Джареда Лето, і про нову
епідемію не чув, не бачив і взагалі
- до чого тут корона?
Мене особисто, епідемія
загнала в кут. Я втратив свій
бізнес, основне джерело надходжень, щоправда зовсім не
тому, що почався карантин - ні,
причиною стала інша халепа, а
саме: злощасна економічна криза, наближення якої, як завжди,
сховалось за спиною інших несподіванок.
Цей вступ зовсім не для того, щоб
жалітись, адже міра нещастя штука індивідуальна. Я лише хотів попередити: весь мій нижче
сплетений аналіз ситуації виплив
не з пера людини, що сидить в
чотирьох стінах, з набитим холодильником та хоум-офісом, який
життєдіяльність цього холодильника підтримує, і, попиваючи запашну каву, розмірковує про вічне. В мене, як багато в кого зараз,
несплачені борги, оренда житла
над головою, крихта заощаджень на хліб і воду та іноземний
паспорт, якому Польща, якщо
й допомагатиме, то в останню
чергу. Резолюція проста: я теж в
задниці, але підприємницька діяльність за останні 5 років навчила мене, зокрема, тому, що відчай
та паніка зроблять лише гірше.
Що ж - такий він, початок нового десятиліття - буремний та
динамічний. Чи несподіваний?

Про це згодом. Передусім низький уклін тобі, незнайомцю!
Таких як ти, себто читачів цієї
паперової газети, зовсім небагато, особливо нині. Папір вже не
в моді, та й тактильний контакт
з будь-чим не сильно вітається.
Часи непрості, але...
Я тут зауважив таку тенденцію, зрештою, вона проглядається у випадках всяких інших лихоліть теж - пошуки чогось гарного
(хоча б трішечки) в чомусь поганому, жахливому, потворному.
Кожен “пост-совковий” народ,
наприклад, має таку тенденцію - ми, бо українці дуже навіть
пост-совкові, часто згадуємо, що
совок, себто СССР - це, звичайно,
паскудно, але ж які феноменальні циркулі тоді виготовлялись! А
годинники які! А модернізм - он
в Києві скільки прекрасного набудували!
Це, звичайно, чудово все. І модернізм, і годинники. Натомість
в цій фразі “СССР - це паскудно,
але” не повинно, не має права
перебувати оце “але”. Бо вбивства, тиранія і грабунок - це паскудно і все тут. Для “але” місця
не знайшлось. Бо без совка було
б краще, безсумнівно. Може не
циркулям, але людям - точно.
Інше питання - чи без совка могло обійтись?..
Вертаючись до вірусу та вищезгаданої тенденції: ми зараз,
досить жваво, говоримо про те
“чому цей вірус нас навчив”. Поважати самотність, насолоджуватись домашнім затишком, проводити час з родиною. І в цьому
нічого поганого немає. Адже деяких він, наприклад, дійсно навчив мити руки. Тих, хто не мив
рук взагалі. Майже ніколи.
І тут ще рано говорити про
людей, які, через кілька місяців
чи років згадуватимуть що “за
коронавіруса було краще, бо світ
був добрішим”. Рано. Поки що.
Але погляньте - вже сьогодні
на горизонті з’являються такі, що
знаходять у вірусі зерно істини,
Боже провидіння.
Про коронавірус складають
пісні, штампують меми. Любов
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до коронавірусу вже зовсім поруч.
Мені зовсім не йдеться про те,
що не варто шукати переосмислень, які принесла з собою ця епідемія. Варто, безумовно. Але було
б непогано обійтись без вдячності. Адже лікарі, особливо в Італії, точно не будуть асоціювати
ці часи з домашнім затишком та
пошуком власного “Я”. Так само
як деякі з нас, що не встигли виїхати, або повернутися, втратили
роботу, або втратили когось. Тут,
як з совком - знайдеться чимало людей, які дійдуть до певних
внутрішніх перевтілень “завдяки”
епідемії, але й будуть ті, які б, при
можливості обрали для цих перевтілень будь-який інший шлях.
Це не шкільні канікули і не
відпустка. І не зважаючи на те,
що дехто вже складає список
“позапрограмної літератури” карантин далеко не про це.
Його головний союзник - легковажність, а головний ворог - гігієна, - інформаційна, фінансова
та, звісно ж, побутова.
Інформаційна, тому що від самого початку епідемії далеко не

Легальне перебування
на території Польщі
Якщо у вас закінчується
строк дійсності документу,
що підтверджує
легальність перебування
у Польщі, тоді, найпізніше
в останній день його
дійсності, необхідно
подати заяву на отримання
одного з нижчезазначених
дозволів
Короткотерміновий дозвіл на
проживання (до 6 місяців)
заява надсилається поштою
(list polecony) до відповідного
Воєводського Управління (наприклад, DUW). Замість мети пе-

ребування вказуються обставини, з огляду на які виїзд з Польщі
ускладнився (стан епідеміологічної загрози, закриття кордонів).
Продовження візи (до 3 місяців)
заява надсилається поштою
(list polecony) до відповідного
Воєводського Управління (наприклад, DUW).
Дозвіл на тимчасове перебування для виконання праці, навчання, возз’єднання з родиною і
т.д. (звичайний порядок) - у зв’язку з пандемією заява надсилається тільки поштою (list polecony)
Зразки заяв на отримання дозволу на тимчасове перебування,

перелік необхідних документів і
подробиці: www. przybysz.duw.
pl/uk/
Якщо ви втратили підставу
на якій була видана карта перебування або віза (наприклад,
вас звільнили з роботи), можна
скласти заяву на видачу дозволу на короткотермінове проживання (вище).
П о д р о б и ц і : w w w. u d s c .
gov.pl
Години роботи поштових
відділень: www.placowki.pocztapolska.pl/
Нижньосілезьке воєводське
управління (Dolnośląski Urząd
Wojewódzki): www.duw.pl+

всім вдалось утримати позиції
здорового глузду. Зрештою, нова
дійсність набирає обертів, тому
варто встановити міцний фільтр
(який-небудь аналог FFP3) та не
спішити довіряти першим-ліпшим ресурсам. Є перевірені часом та прогнозами місця: сторінка ВООЗ, офіційні сторінки
держ. адміністрацій, прямі трансляції виступів, замість новинарних нарізок, онлайн конференції
та оригінальні тексти регуляцій
та законопроєктів, що особливо
допоможе у випадку, коли чергові мисливці за сенсаціями почнуть горлопанити про танки на
вулицях, вакцину від вірусу, винайдену безіменним угорським
алхіміком, чи розпилення ліків з
гелікоптерів.
Недотримання інформаційної
гігієни, зазвичай, призводить до
виготовлення захисних шоломів
з фольги та інших проявів паніки, яка, в свою чергу, може вбити
набагато швидше, ніж коронавірус.
Фінансова, адже, не кажучи
вже про світову економічну кризу, яка спокійно б собі почалась

без всякого вірусу, варто, хоча б
зараз, замислитись над власним
фінансовим становищем і грамотно розрахувати найближчі
місяці існування, не ховаючись
за ілюзіями про те, що через
два-три тижні все повернеться
до норми. Алкоголь і туалетний
папір - не вбивають вірус, хоча,
зізнаюсь, було б дуже непогано. Крім того - це далеко не речі
першої необхідності. А якщо у вас
є зайвий мішок грошей - зателефонуйте до найближчого інфекційного відділення, може їм масок не вистачає.
Про побутову, на щастя говорять на кожному кроці, єдине
що я хотів би додати відносно
чистих рук: слід пам’ятати, що
ризик ускладнень в молодих
людей дійсно низький, але ж,
хай не душею, та тілом - старшим людям, доведеться нелегко
(дослідження ООН за 2017 рік,
вказує, що в Європі людей з вікової категорії 60+ цілих 25 %).
І цей аспект натякає на дійсно
важливий висновок, який вже
сотню разів з’являвся на горизонті: громадянське суспільство. Концепт, який допомагає
здолати війну, голод, епідемію,
кліматичні зміни, а крім того:
застрахує нас від перегризання
одне одному горлянок в спокійні часи.
Знову ж: не в тому річ, що коронавірус допоміг нам зрозуміти, наскільки сильно природа від
нас заморилась. Протягом двох
останніх десятиліть (щонайменше) ми спостерігали сотні, якщо
не тисячі таких знаків. І, можливо, якби ми на них ефективніше
реагували, не було б ніякої пандемії.
І якщо коронавірус пробудить
в декому цю приспану громадянську свідомість, це свідчить лише
про одне: вона, в цього декого,
була, так само, як імунна система. І вірус її, як кожна болячка,
лише стимулював до дії, а не
створив з піску й води.
Тому, вертаючись до початку:
незалежно від скрути, у якій би
хто зараз не перебував, пам’ятайте про гігієну (не тільки побутову), аналізуйте і будьте здорові,
адже з цієї планети тікати хіба що
у відкритий космос.
І ким би ти не був, незнайомцю, збережи примірник цієї газети, на пам’ять, бо вона в людства
досить коротка.+

Повернення до України
Починаючи
з
15.03.2020 Польща
ввела тимчасову заборону на в’їзд іноземців до Польщі, а
Україна тимчасово
зупинила міжнародні авіарейси та залізничні сполучення
від 17.03.2020 до
03.04.2020
Для жителів
Вроцлава
сполучення Вроцлав-Перемишль
в с е ще д о с т у п не: www.flixbus.pl,
www.rozklad-pkp.pl.
Для отримання консультацій з приводу

того як дістатися до
Перемишля з різних
регіонів Польщі, можна звертатися до Почесних консулів України в Польщі: www.
poland.mfa.gov.ua.
Почесне Kонсульство України у ВРОЦЛАВI +48 71 788 44
50, +48 510 011 485.
Діють 3 пропускні
прикордонні пункти:
Дорогуськ- Ягодин,
Гребенне- Рава-Руська,
Корчова- Краківець.
Способи перетину
кордону: машиною

через чинні пункти
пропуску, літаком
Варшава - Київ.
Заборона в’їзду
до Польщі НЕ стосується громадян
України, які мають
право до легального перебування в
Польщі (наприклад,
дозвіл на тимчасове перебування і
працю (karta pobytu
czasowego), дозвіл
на постійне перебування (karta pobytu
stałego), Карта Поляка, дозвіл на роботу
на території Польщі).+
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