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Mam 16 lat. Wszyscy myślą, że jestem już dorosłą dziewczynką, ale 
uważam siebie za małego człowieka. Lubię to i to, uprawiam coś, robię to i tamto, 
ale najbardziej lubię życie. Moim zdaniem teraz ludzie nie zauważają, co dzieje się 
wokół nich. Chodzę po ulicy, patrzę na innych, a oni są wszyscy ponurzy, ciemni, 
myślą tylko o swoich codziennych sprawach, o tej rutynie, która prześladuje każdego 
człowieka. Oni zapominają o tym, co istnieje obok nich: piękne zachody  
i wschody słońca, drzewa, ptaki, śnieg, niebo. Warto pamiętać o ŻYCIU i być  
w stanie zauważyć, co dzieje się wokół nas. Lubię czuwać, lubię być natchniona 
czymś. Zawsze szukam czegoś nowego i staram się nigdy nie zastanawiać się. 
Naprawdę lubię to życie i próbuję korzystać z każdej chwili.  

Polski język - to moja pasja. Nie bardzo lubię uczyć się gramatyki i różnych 
zasad. Ale jak wcześniej pisałam - lubię czuwać. Dla mnie polski język - to mój bliski 
przyjaciel, z którym jesteśmy zaznajomieni już wiele lat. Dopomaga mi zrozumieć 
siebie i być w harmonii ze sobą. Polskie książki, polskie piosenki, polskie zwyczaje - 
to wszystko wprowadza mnie do innego świata. Kiedy słyszę polski język, ciepło 
pojawia się w mojej duszy. Wydaje mi się, że jestem w domu  
z moimi przyjaciółmi i moją rodziną.  

A teraz trochę o sobie. Lubię tańczyć, śpiewać, grać na ukulele.  
I uwielbiam, gdy ludzie się uśmiechają.  
 
Weronika Żygulicz, Białoruś 

 
 
 
 



 

Jestem z Białorusi, z pięknego miasta Grodno. Chodzę do Polskiej Szkoły 
Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi im. króla Stefana Batorego. Mam 16 
lat.  Od dzieciństwa język polski jest zawsze ze mną: w rodzinie, w kościele,  
w moim otoczeniu.  Uczę się także języka niemieckiego, lubię śpiewać i grać na 
gitarze. Poezja dla mnie - to uczucia, emocje, doświadczenia. Poezja - to spowiedź, 
sumienie, tajemnica. Dlatego poezja jest ważna we współczesnym świecie.  
Daria Hlebowicz, Białoruś 

 

Pochodzę z Wędryni. Jestem uczennicą polskiego gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie. Mam 16 lat . Języka polskiego zaczęłam używać 
w przedszkolu. Interesuję się śpiewem (śpiewam na różnych konkursach,  
w chórze szkolnym i w kapeli górolskiej), tańcem (tańczę w zespole tanecznym 
Oldrzychowice) i recytacją (biorę udział w różnych konkursach). Poezja jest dla mnie 
bardzo ważna, lubię wyszukiwać w tekście skryte myśli autora. Poezja będzie ważna 
zawsze, jest to sztuka, która rozwija się szybko, czyli moim zdaniem nie zaniknie.  
Petra Sikora, Czechy 
 

Mam osiemnaście lat i pochodzę z Czech, dokładnie z Trzycieża koło 
Czeskiego Cieszyna. Chodzę do Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie. Z językiem polskim zaznajomiłem się, kiedy byłem mały, w przedszkolu i 
następnie w szkole podstawowej. Do języka polskiego miałem jednak bardzo blisko, 
ponieważ w domu mówimy gwarą, której słowa zapożyczone są z języka polskiego 
lub czeskiego, a nawet niemieckiego. Do moich zainteresowań należy m.in. jazda na 
rowerze, turystyka, wspinaczka, a zimą snowboard lub narty. Lubię także czytać 
książki. Moje pasje to po prostu wszystko, co chętnie robię  w wolnym czasie i 
wszystko, co mi sprawia przyjemność. Poezja jest dla mnie oderwaniem się od 
rzeczywistości, tak samo jak książka lub film. Jest dla mnie często smutnym 
wspomnieniem lub wesołą przygodą. 
Szanuję bardzo poetów, którzy do 
wyrażenia swoich myśli lub uczuć 
używają piękna języka. Poezja  
w dzisiejszym świecie jest według 
mnie bardzo ważna, ponieważ może 
rozśmieszyć i wzruszyć. 

Na “Kresach” w Białymstoku 
jestem pierwszy raz. Według mnie to 
wspaniały konkurs dla ludzi  
z zagranicy mówiących po polsku. To 
możliwość naczerpania wielu nowych 
doświadczeń i pomysłów, okazja do 
nawiązania fajnych znajomości. To dla 
mnie ucieczka od szkolnych 
stereotypów oraz  mile spędzone 
chwile w przedświątecznym czasie.  
Dominik Oborny, Czechy 

 

Nazywam się Agnieszka 
Szotkowska. Mam 16 lat, jestem z Czech. 

Uczęszczam do Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego  
w Czeskim Cieszynie. Mam polskie korzenie, rodzice od dziecka czytali mi polskie 
książki,  
z siostrą uwielbiałyśmy oglądać wieczorem polskie wieczorynki, od początku 
uczęszczałam do polskiego przedszkola. Kocham sport, uprawiam 
narciarstwo biegowe, gram na skrzypcach, śpiewam w ludowej kapeli Rozmarynek i 
Zorómbek, lubię czytać i gotować, rozmawiać gwarą, robić zakupy, spędzać czas  
z rodziną. Poezja to dla mnie niepojęty, lecz interesujący temat, który jest ważny nie 
tylko  
w dzisiejszym świecie. Od zawsze miałam marzenie, aby wziąć udział  
w „Kresach”. Dopiero w tym roku dostałam okazję, więc przyszłam, spróbowałam i 
mam nadzieję, że właśnie ten konkurs, te wszystkie przeżycia, nowe miejsce i 
przyjaźnie pozostaną mi długo w pamięci. 

Kresy? Kresy, to przecież sztuka, to konkurs recytatorski! Cudowna, 
świąteczna atmosfera, nowe znajomości, przyjaźnie, kresowa rodzina. Oczywiście, 
najważniejsze są chyba nowe doświadczenia… 
Agnieszka Szotkowska, Czechy 
 

Chodzę do szkoły Publicznej nr 37 w Tbilisi i do Polskej Szkoły im. Św. 
królowej Jadwigi w Tbilisi . Moja babcia Larysa Puczkowska od dzieciństwa 
zaszczepiłа we mnie miłość do języka polskiego i kultury polskiej. Interesuję się 
literaturę historyczną i poezją. Mam pasję robienia pięknych zdjęć przyrody  
i budynków. Dla mnie poezja jest jednym ze sposobów wyrażania uczuć i myśli, 
przekazywania uczuć czytelnikowi i odnalezienia echa w jego duszy. We 
współczesnym świecie ludzie ochłodzili się wobec otaczającej ich społeczności,  
a poezja może ponownie przywrócić kolorowe emocje w relacjach międzyludzkich. 
Włodzimierz Czkareuli, Gruzja 
 

Mam 16 lat, mieszkam w Tbilisi. Chodzę do 116. 
szkoły i do Polskiej Szkoły im. Św. Królowej Jadwigi, 
gdzie uczę się polskiego. Interesuję się muzyką  
i śpiewaniem, gram na gitarze. Dla mnie poezja jest 
sposobem samowyrażania się. Poezja we współczesnym 
świecie jest bardzo ważna,  pomaga nam radzić sobie  
z problemami, pokazuje błędy, których nie powinniśmy 
popełniać.  

Nikol Zelinska, Gruzja 

Mam 16 lat. Jestem z Kazachstanu, z miasta 
Kokszetau. Uczę się w szkole średniej nr 17. Mam polskie korzenie, moi 
pradziadkowie ze strony taty są Polakami i przekazali kolejnym pokoleniom tę 
świadomość i miłość do Polski, toteż i ja rozpoczęłam intensywną naukę języka 
polskiego, co sprawia mi wiele radości. Uwielbiam rysować, specjalizuję się w 
rysowaniu portretów, ukończyłam Szkołę Artystyczną w Kokszetau. Moją pasją jest 
obserwacja człowieka  
i przelewanie na papier jego emocji. Interesuje mnie kultura i  poezja polska. 
Szczególnie zainspirowały mnie wiersze współczesnej polskiej noblistki Wisławy 
Szymborskiej. Myślę, że poezja jest zawsze aktualna, daje radość, koi  smutek,  
mobilizuje do działania. 



Aliona Suchowiecka, Kazachstan 
 

Mam 19 lat. Przyjechałam  
z Kazachstanu, obecnie mieszkam w Nur-
Sułtanie, gdzie studiuję. Urodziłam się  
w Lengerze, na południu Kazachstanu. Uczę się 
w Gimnazjum nr 5 w Nur-Sułtanie w klasie 
języka polskiego im. Fryderyka Chopina; 
studiuję na wydziale filologicznym 
Euroazjatyckiego Narodowego Uniwersytetu  
w Nur-Sułtanie. Na moim uniwersytecie język 
polski był przedmiotem fakultatywnym, 
zapisałam się, spodobało mi się  
i zdecydowałam, że będę uczyć się go dalej.  
Następnie dowiedziałam się, iż mam polskie 
korzenie, ponieważ mój pradziadek był 
Polakiem. W nauce języka polskiego wspierają 
mnie rodzice. Interesuje mnie edukacja 
międzykulturowa, a w szczególności kultura 
kraju mojego pradziadka. Odnalazłam miejsce 
jego pochówku. Zginął podczas walk na 
frontach II wojny światowej i leży na cmentarzu 
w Stargardzie Szczecińskim. Moją pasją są 
podróże, praca z dziećmi oraz muzyka. Od 
czwartego roku życia uczyłam się gry na 
instrumentach – pianinie i flecie poprzecznym. 
Jestem absolwentką Szkoły Muzycznej  
w Lengerze. Poezja jest dla mnie pegazem 
natchnienia, zaklętym w metafory sposobem wyrażania siebie i swojego świata 
wewnętrznego. Współczesny świat bez poezji byłby zaledwie niemym emotikonem. 
Moc poezji jest ogromna i różnoraka.  Czasem ten nasz współczesny świat otula 
czułością, a czasem dokleja mu pazur drapieżności. Jest nieobliczalna i wyjątkowa, i 
za to ją My - Kresowiacy, bezgranicznie kochamy. Marzę, aby zwiedzić świat, 
poznać ciekawe miejsca i ludzi. Chciałabym pojechać z rodzicami do Stargardu 
Szczecińskiego. Cieszę się, że moja znajomość języka polskiego i umiejętność 
interpretacji utworów poetyckich pozwoliła mi wystąpić na Finale XXVIII Konkursu 
Recytatorskiego „Kresy 2019”. 
Maria Żulikowa, Kazachstan 

Pochodzę z Wilna na Litwie. Uczęszczam do Polskiego Gimnazjum  
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Mam 17 lat. Język polski jest moim ojczystym 
językiem, znam go od urodzenia, ponieważ w domu mówimy po polsku.  
Uwielbiam teatr, szczególnie grę aktorską. Lubię słuchać muzyki. Moją pasją jest 
recytacja i aktorstwo.  
Poezja to dla mnie sposób wyrażenia siebie, sposób ucieczki przed codziennością, 
jest to sposób na życie. Moim zdaniem recytując wiersze zawsze można wyciągnąć 
z ich treści coś dla siebie. Nauczyć się je interpretować, rozmawiać o nich. Czy we 
współczesnym świecie poezja jest ważna? Trudno na to pytanie odpowiedzieć. 
Poezja istniała od zawsze, ale nigdy nie była dla wszystkich. Ci, co potrafią ją 
oswoić, nigdy się z nią nie rozstaną. 

Artur Dowgiało, Litwa 
 

Mam 17 lat. Przyjechałem  z Litwy, z Wilna, gdzie się  urodziłem  
i mieszkam. Uczęszczam do Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.  
Język polski znam od urodzenia, ponieważ pochodzę  
z polskiej rodziny.  
Ciekawi mnie historia, folklor polski, a czasami też lubię 
w internecie poczytać plotki o celebrytach. Po szkole 
mam dużo zajęć pozalekcyjnych. Najbardziej pociąga 
mnie teatr i taniec ludowy polski, a przede wszystkim - 
scena. Jestem młodym aktorem Polskiego Teatru  
w Wilnie oraz solistą Dziecięco - Młodzieżowego 
Zespołu Tańca „Sto Uśmiechów".  
Lubię ludzi, którzy są szczerzy i mówią prawdę, 
natomiast nie lubię, gdy człowiek jest fałszywy. Uważam, 
że  ta cecha charakteru pomaga  mi  
w realizacji siebie na scenie i w życiu. Zdarza się nieraz, 
że wypada mi wcielać  się w rolę konferansjera.  
Tomasz Matuiza, Litwa 
 

Nazywam się Ewa Puzyriewska. Mam 16 lat. 
Mieszkam w Rēzekne na Łotwie. Tutaj też uczęszczam 
do Państwowego Polskiego Gimnazjum.  
Moi przodkowie byli Polakami, być może stąd czuję 
zamiłowanie do polszczyzny. Ten język pokochałam od 
najmłodszych lat, od czasu nauki w polskiej szkole. 
Lubię pisać wiersze po polsku i po łotewsku. Gram  
w szachy. Kocham koty. Interesuję się językami, 
najbardziej językiem polskim. Ponieważ sama piszę, chętnie czytam poezję, 
najczęściej po łotewsku, ale również polskich autorów. Moją ulubioną autorką jest 
Wisława Szymborska. Sądzę, że dawniej ludzie chętniej sięgali po tomiki wierszy. 
Obecnie niewiele osób je czyta. Moim zdaniem poezja dla typowego współczesnego 
człowieka jest mało ważna. 
Ewa Puzyriewska, Łotwa 
 

W moim domu zawsze były koty. 
Towarzyszyły mi od dzieciństwa. Mama 
zauważyła tę moją miłość i kiedyś 
dostałam od niej miniaturową figurkę 
kotka. Tak zaczęła się obecna kolekcja. 
Przybywały kolejne egzemplarze. Najbliżsi 
szybko dowiedzieli się o mojej pasji i z 
różnych okazji dawali mi  
w prezencie koszulki, pomadkę do ust,  
a nawet podgrzewane naczynie do 
aromaterapii, trzymane przez trzy koty. 
Moja kolekcja tak się rozrosła, że liczy już 
ponad sto egzemplarzy. Jest już ona 
znana w mieście. Zorganizowano mi 



nawet wystawę w dziecięcym oddziale Biblioteki Publicznej w Rezekne. Pierwotnie 
na “Kresy 2019” chciałam oczywiście wybrać wiersz Wisławy Szymborskiej “Kot w 
pustym mieszkaniu”, ale wyperswadowała mi to moja polonistka. Musiałam się 
zadowolić miłością do kotki, którą nazwałam Garfielde. 
Ewa Puzyrewska, Łotwa 
 

Mam 18 lat i obecnie jestem uczennicą XII klasy Liceum Teoretycznego 
„Constantin Stere” w Sorokach, w pięknym kraju Mołdawia. Uczę się języka 
polskiego w Organizacji Polonijnej „Polska Kultura w Sorokach”. Moje hobby to 
taniec, szycie, podróżowanie, koszykówka, nauka języków obcych, wolontariat, 
poezja. W zeszłym roku byłam lokalną koordynatorką globalnego dnia sprzątania 
(World Cleanup Day); udało mi się 
zebrać 1200 wolontariuszy. W tym roku 
otrzymałam tytuł „Student roku 2019” w 
dystrykcie Soroca i jestem z tego 

bardzo dumna. Poezja to dla mnie 
sposób wyrażenia siebie. Daje mi 
spokój i ucieczkę od codzienności. Jest 
moją motywacją do robienia 
fascynujących rzeczy. Czy we 
współczesnym świecie poezja jest 
ważna? Oczywiście tak. Jest 
zwierciadłem życia i myśli człowieka. 
Często otwiera nam oczy na sprawy, 
których znaczenia, a nawet istnienia 
nigdy nie dostrzegamy. W wieku 
nowoczesnych technologii  
i robotyzacji ludzie odczuwają potrzebę 
pokoju i spełnienia duszy, które może 
zaoferować tylko poezja. 
Nadeżda Gordik, Mołdawia 
 

Witam! Nazywam się Xenia 
Frumosu. Mam 17 lat i pochodzę  
z Mołdawii, z miasta Bielce. Uczę się  
w języku rumuńskim w Liceum 
Ogólnokształcącym im. "Ion Creangă". 
Kiedy miałam 11 lat, mama zdecydowała, 
że pójdę do Domu Polskiego, żeby uczyć 
się rozmawiać w języku moich przodków. 
Od pierwszych lekcji zakochałam się w tej 
atmosferze, więc uczę się tam do dziś. 
Być może jest to powszechne, ale lubię 
czytać. Najczęściej są to powieści lub 
artykuły na temat samorozwoju i żywienia. 
Staram się nie tracić ani minuty, więc 
kiedy idę do szkoły lub do domu, słucham 
podcastów na temat psychologii. 
Niedawno zaczęłam gotować. Ostatnie danie, które przygotowałam, to były naleśniki 

i chcę wam powiedzieć, że wyszły bardzo smaczne. Nawet nie wysadziłam kuchni. 
Inspiruje mnie sztuka i wszystko, co jej dotyczy. Dostaję ogromną dawkę energii, 
gdy wokół mnie są charyzmatyczni, pewni siebie ludzie, od których mogę się czegoś 
nauczyć. 
Część mnie uwielbia modę. Czasami mogę spędzać godziny na scrolowaniu 
instagrama, żeby patrzeć na kombinacje ubrań, analizować styl i rysować pomysły 
możliwych kombinacji. 
Goethe mówił: "Sztuka jest lustrem, w którym każdy widzi siebie." Popieram ten 
pomysł, ponieważ poezja jest dla mnie rodzajem sztuki, w którym mogę się 
odnaleźć. Są utwory, które pokazują te same uczucia, które ja przeżywam. Dla mnie 
poezja jest ważna, bo inspiruje i umożliwia bycie częścią utworów  
i przymierzanie masek bohaterów. Chciałabym się podzielić faktem, że ten konkurs 
bardzo mnie zmienił w zeszłym roku. Cieszę się, że stałam się bardziej pewna 
siebie, dowiedziałam się więcej o teatrze i cieszę się, że w tym roku mogę być wśród 
tak kreatywnych ludzi. 
Xenia Frumosu, Mołdawia 

 

 Mam 31 lat. Pochodzę z Rosji,  
z Sankt Petersburga. Pracuję jako 
samodzielny przewodnik turystyczny. Języka 
polskiego uczę się przy organizacji polonijnej  
w Petersburgu. Kocham Polskę, dlatego 
interesuje mnie poznawanie kultury Polski i jej 
tradycji. Poezja to dla mnie muzyka i słowa. 
We współczesnym świecie poezja jest ważna, 
bo pomaga poznawać ten świat. 
Jarosław Nikołajenko, Rosja 

 

Mam 33 lata. Poznałam język 
polski jako dziecko. W wieku dziesięciu 
lat przeprowadziłam się z rodziną (ja, 
brat, mama i tata) do Polski, do Gdańska. 
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że rodzice 
szukają polskich korzeni,  
a moja prababcia była Polką. Zostawiła 
po małżeństwie swoje nazwisko 
Rębieszewska. Niestety,  rodzice nie 
mogli odnaleźć potwierdzeń jej 
pochodzenia, ani dalszej rodziny, jednak 
Polska stała się naszą drugą ojczyzną. 
Od tamtej pory już nikt nie odbierze mi  
i mojemu bratu Aleksandrowi miłości do 
Polski, języka, kultury i tradycji Polski. 
Czuję się tu jak ryba w wodzie, mimo że 
ukończyłam studia już w Rosji i założyłam tam rodzinę. Mieszkałam również   



w Ameryce, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wracam do Polski zawsze jak do 
swojego domu, bezpiecznego, przytulnego i kochającego swe dzieci 
bezwarunkowo.  
Interesuję się fotografią, designem wnętrz, mam pasję do podróży. Poezja jest dla 
mnie jednym z rodzajów wypowiedzenia swoich myśli, niezwykłym sposobem 
dzielenia się wewnętrznym światem człowieka. Pomaga uciec od codziennych spraw 
i jest jednym ze sposobów na odpoczynek. Poezja jest ważna we współczesnym 
świecie, ponieważ jest to jedna z podstaw kulturalnego, duchowego  
i inteligentnego życia człowieka. 
Maria Sedykh, Rosja 

 

Mam 58 lat. Jestem z Rosji. Uczę się języka 
polskiego w Domu Polskim w Smoleńsku. Interesuję 
się kulturą polską, lubię podróżować z żoną 
samochodem do krajów europejskich. Bardzo lubię 
słuchać muzyki rockowej  
i popularnej, śpiewać karaoke. Pasjonuje mnie nauka 
języków obcych, np. angielskiego i niemieckiego. 
Rzeczywiście, poezja jest bardzo ważna we 
współczesnym świecie, ponieważ ona jest najlepszym 
sposobem zjednoczenia ludzkiego. Ja sam, od czasu 
do czasu, piszę wiersze w języku rosyjskim. 

Na „Kresach” panuje swobodna, przyjazna 
atmosfera. Nauczyciele inwestują w uczestników 
swoje cenne doświadczenie, które zawsze przyda się 
podczas występów w miejscach publicznych - 
zarówno w prozie, jak i w wierszach. Dziękuję 

wszystkim twórczym zespołom za współpracę z uczestnikami. Dzięki 
komunikowaniu się z młodzieżą sam stajesz się młody. 
Pozdrawiam wszystkich. 
Gennadii Zhukov, Rosja 

 

Witam serdecznie z Kaliningradu, nazywam  się Ilona Petrenko, mam 50, 
ale сzuję się jak 25-latka. Мieszkam w Rosji, mam polskie pochodzenie (większość  
krewnych mieszka na Białorusi, a wujek  jest księdzem w Polsce od czasów  
PRL-u). Język polski słyszałаm (ale nie mówiłam) w dzieciństwie, kiedy bywałam  
u dziadków w białoruskiej wiosce. Polskie tradycje i kultura w naszej rodzinie zawsze 
były podtrzymywane.  W tym dzieła  polskich pisarzy i poetów (choć   
w języku  rosyjskim) znałаm dobrze. 
Zaczęłam poważnie uczyć się języka polskiego od roku 2012, w 2014 roku zdałam 
państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego (poziom B1). 
Myślę, że w tym czasie poprawiłаm swój poziom języka; uczestniczę  
w wydarzeniach narodowo-kulturowej autonomii Polaków w obwodzie 
kaliningradzkim, współpracowałam z naukowcami z Polski na Politechnice 
Kaliningradzkiej, współpracuję z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu im. I. Kanta  
w Kaliningradzie i oczywiście mam wiele dobrych kontaktów w Polsce. Teraz uczę 
nawet polskiego początkujących w szkole językowej. 
Tak się złożyło, że od dzieciństwa interesuję się literaturą, tańcem i językami obcymi 
(znam też niemiecki). Lubię recytować wiersze, brałam również udział  

w konkursach  na przekłady polskiej poezji na język rosyjski, uprawiałam sport 
taneczny, brałam udział w amatorskich przedstawieniach teatralnych w języku  
polskim. 
Przede wszystkim uwielbiam czytać wiersze. Moi ulubieni poeci polscy oprócz 
klasyków to Julian Tuwim i Jan Brzechwa. Korzystając z ich wierszy,  
z powodzeniem pomagam ludziom uczyć się polskiego. Mam taką metodę. 
Uważam, że poezja ma wielkie znaczenie w życiu człowieka. Dla mnie jest to wyraz 
uczuć i emocji, odpowiedzi na 
pytania życiowe, ciekawe 
rymowane informacje, bogactwo 
języka ... Każdy poeta może być 
pisarzem, ale nie każdy pisarz 
może być poetą. 
Myślę, że poezja będzie miała 
znaczenie przez cały czas, 
ponieważ to taki mądry przyjaciel, 
który wspiera i doradza, rozśmieszy 
i zaspokoi. Potwierdza to fakt, że 
nie tylko znamy i lubimy czytać 
poetów z minionych lat,  ale także 
obserwować kreatywność 
współczesnych. Myślę, że na 
„Kresach” znajdę podobnie 
myślących ludzi. 
 W każdej epoce poezja ma swój 
własny nacisk, własny kierunek, jak 
również inne obszary dowolnej 
działalności. Każda epoka ma 
swoich bohaterów i twórców.  

Ilona Petrenko, Rosja 
 
 

Mam 16 lat i mieszkam w Pojanie 
Mikuli, wiosce na rumuńskiej Bukowinie,  
w której żyją Polacy. Uczę się w Colegium im. 
Alexandru cel Bun w Gura Humorului. Jestem 
w 11. klasie o profilu „nauki przyrodnicze”. 
Jestem osobą otwartą, spontaniczną, 
pozytywną oraz ambitną. Lubię spędzać czas 
z moją rodziną, z przyjaciółmi  
i próbuję cieszyć się z każdego dnia. 
Interesuję się matematyką, biologią, językiem 
angielskim, a także kocham muzykę i uczę się 
grać na gitarze. W przyszłości chciałabym 
zostać lekarzem ortodontą. 
Ana Iulia Drozdek, Rumunia  
 

Pochodzę z małej polskiej wioski 



Pojana Mikuli w Rumunii. Uczę się  
w Colegium im. Alexandru cel Bun w Gurze Humorului w klasie maturalnej. Mam 18 
lat. Jestem osobą towarzyską, pracowitą, ambitną, ciekawską, lubię żartować  
i śmiać się. Zawsze staram się myśleć optymistycznie. Moją pasją jest muzyka, 
szczególnie lubię śpiewać. Uwielbiam też słuchać muzyki – ludowej i dyskotekowej.  
W przyszłości chciałabym śpiewać, dużo podróżować i poznawać inne kultury. Nie 
lubię ludzi bez serca, kpiących z tych, którzy chcą być szczerzy.  
Teresa Mihaela Drozdek, Rumunia 
 

Nazywam się Platon Gejwan. Mam 16 lat. Pochodzę z Odessy, chodzę do 
Odeskiej Szkoły nr 121 z nauczaniem języka polskiego. Interesuję się muzyką, gram 
na fortepianie, uprawiam wschodnie sztuki walki (sanda). Moją pasją jest fotografia. 
Poezja pomaga mi wyrazić uczucia i emocje, niekiedy sam piszę wiersze, wtedy złe 
wspomnienia stają się inspiracją do powstania pięknych wierszy.  
Jak myślisz, czy we współczesnym świecie poezja jest ważna czy nie? Tak, 
oczywiście - jest ważna.  
Wszystkie pozostałe informacje, którymi chciałbyś się z nami podzielić? Lubię 
naleśniki z dżemem malinowym.  
Platon Gejwan, Ukraina (Kijów) 
 

Mam na imię Karina i 16 lat. Pochodzę z wioski Lipniki w Obwodzie 
Lwowskim. Uczęszczam do Szkoły Średniej nr 3 imienia Królowej Jadwigi  
w Mościskach. Pochodzę z polskiej wsi na Ukrainie i wychowuję się w polskiej 
rodzinie, toteż polski język jest mi od dzieciństwa znajomy. Interesuję się muzyką 
oraz literaturą. Moją pasją jest śpiewanie oraz pielęgnacja zwierząt. Poezja jest dla 
mnie ucieczką od codzienności oraz wsparciem w trudnych chwilach. Myślę, że 
poezja nigdy nie przestanie nieść ważności w świecie, jest ona potrzebna ludziom w 
każdym wieku.  
Karina Ryfiak, Ukraina 

 

Mieszkam w Czortkowie  na Ukrainie. Uczę się  w szkole nr 5 w dziesiątej 
klasie, a także w Sobotniej Szkole Języka Polskiego. Mam szesnaście lat. Jestem 
wesoła i zawsze mogę pocieszyć wszystkich. Chodzę na tańce ludowe i uwielbiam 
haftować. W szkole lubię prawie wszystkie przedmioty, jestem laureatką pierwszej 
nagrody olimpiad z chemii, historii i prawa. Interesuje mnie również recytacja 
wierszy. Bardzo lubię poezję polską. Dla  mnie  poezja jest sposobem  na wyrażenie 
siebie.  Nic  tak dobrze nie oddaje  naszych emocji i stanów jak poezja.   Czytając  
wiersze, odczuwam   siłę uczucia,  jakie przeżywał poeta.  
Chcę zostać prezenterem telewizyjnym. Jestem członkiem rady młodzieży w moim 
mieście . Nasza rada robi wiele, aby zmienić nasz Czortków.    
Iryna Yukhym, Ukraina 
 

Nazyweme sie Ania i Tereza. My prijechaly z Rumunii. Siedzime w Pojanie 
Mikuli. W naszym selie siedzom Poliaki i Rumuny. Doma, z rodzinom 
i z komratami gwarime po polsku. W selie mume Dom Polski, kościól i szkole, co sie 
nazywe Krystyna Bochenek. Mume i zespól “Mała Pojana”, dzie śpiweme  
i huliome nasze góralskie szpiwanki i tańcy. Uczyme sie w liceum w Gura 
Homorului. Na Kresy my prijechaly avionem i num tu je bardzo dobre, my poznaly 
nowych nowych liudzi i my sie nauczyly różnego. Najbardzo num sie liubi jedzynie, 

miasto i teatr. Najfajnie bylo na Wiliji, bo my kolindowali szycy tak jak u nas doma. 
Liubime gwarić po polsku, bo to je tyn jinzyk, z kerym my wyrośli od malego. Choć 
jak nie gwarime czysto po polsku, każdy roz sie chwalime tym, że nasze pradziadki 
byli Poliokami. Wcale num sie nie chce iść nazadek do domu. 
 
Mamy na imię Ania i Tereza. 
Przyjechałyśmy z Rumunii. Mieszkamy  
w Pojanie Mikuli. W naszej wsi razem 
żyją Polacy i Rumuni. W domu,  
z rodziną i przyjaciółmi mówimy po 
polsku. W naszej wsi jest Dom Polski, 
kościół, szkoła im. Krystyny Bochenek. 
Mamy także zespół “Mała Pojana”,  
w którym śpiewamy i tańczymy nasze 
góralskie pieśni i tańce. Uczymy się  
w liceum w Gura Humorului. Na 
“Kresy” przyleciałyśmy samolotem  
i bardzo nam się tu podoba, 
poznałyśmy nowych ludzi  
i nauczyłyśmy się różnych rzeczy. 
Najbardziej podoba nam się jedzenie, 
miasto i teatr. Najfajniej było na Wigilii, 
bo kolędowaliśmy wspólnie, tak jak u nas  
w domu. Lubimy mówić po polsku, bo jest to język, który poznajemy od dzieciństwa. 
Choć mówimy gwarą, a nie czysto po polsku, zawsze jesteśmy dumni, że nasi 
przodkowie byli Polakami. Wcale nie chce nam się wracać do domu.  

Ana Iulia Drozdek i Tereza Mihaela Drozdek, Pojana Mikuli, Rumunia.  


