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Віра 

У той день, коли Віра вперше з’явилася в нашому класі, вона була одягнена в темно-
синю спідницю і білу блузку. У Віри було гарне, світле і довге волосся. Чубчик дівчини 
намагалися приборкати своєрідні шпильки у формі гітари, а ніс прикрашали зелені 
окуляри. Віра тримала пані Евеліну за руку, і уважно вивчала носочки своіх туфель. А 
там було на що подивитися, скажу я вам. Взуття Віри прикрашали музичні символи - 
ноти та скрипковий ключ. Я звернула увагу, що у Віри був досить помітний ніс, 
прикрашений великими окулярами. 

Тиша і спокій, що панують зазвичай в нашому 2-А, припинилася. На нову дівчину 
дивилося двадцять пар очей. 

- Привіт, я хотів би познайомити вас з новою ученицею, це - Віра Смієлік. Віра приїхала 
до Польщі з країни під назвою Україна. Віра ще не розмовляє польською, але багато чого 
розуміє. Будь ласка, говоріть з Вірою спокійно і повільно. 

Пані Евеліна показала Вірі її місце на лавці поруч зі мною. Я підбадьорливо 
посміхнулася новій дівчинці і трохи відсіла, щоб Віра могла вільно розкласти усі свої 
речі на парті. 

Я розривалася від гордості за себе, я відчувала  прихильність Пані вчителькі, адже вона 
посадила нову дівчинку саме зі мною. 

Я з цікавістю подививлася на свою нову подругу, але на жаль, не встигла спіймати її 
погляд, очі Віри уперто дивилася на музичні значки на її туфельках. Мені здалося, що їй 
було ніяково…а може й навіть й страшно. 

Пані Евеліна розпочала урок. 

– Вийдіть усі, будь ласка, з ваших парт, ми сядемо в коло і спробуємо познайомитися з 
Вірою. 

Кожному з вас я кину м’яч – повільно й чітко говорила Пані вчителька, – голосно 
представляється та дитина, яка зловить м’яч і триматиме у руках. 

Томек був першим, схопив м'яч і закричав: 

- Привіт Віра, я Том, майбутній футболіст, - Томек вміло передав м'яч наступній дитині. 

- Привіт, Віра, мене звати Мартін, і я також буду футболістом. 

– Привіт, мене звати Марися, я хотіла б бути письменницею чи журналістом. Усі цікаві 
історії я записую в цей зошит. Я представилася і показала свій зошит із записами всьому 
класу. 

- Привіт, я Адам і мені подобається грати на барабанах з татом. 

М'яч весело стрибав від дитини до дитини. 



 

- Привіт, я Лена і я теж ношу окуляри, як і ти. 

Наприкінці представилася наша староста класу. 

Привіт, мене звати Софія. 

Нарешті м’яч стрибнув до Віри на коліна. Дівчина подивилася на всіх нас і сором’язливо 
представилася: 

– Привіт….мене звати  Віра. 

Дівчина вимовила речення з мелодійним наголосом і по складах. 

Після хвилини мовчання Том не витримав і сказав: 

— Ми питаємо тебе про твоє ім’я, а не про твою майбутню професію! 

Пані Евеліна посміхнулася й повільно сказала: 

- Дякую, дякую. Ви представилися всьому класу - ви дуже сміливі - речення "Mienia 
Zawut" російською означає моє ім'я. В Україні люди розмовляють російською чи 
українською мовами. 

- Мені подобається! – сказала я захоплено – Мене звати  Марися. 

Віра посміхнулася мені, і я почала пишатися тим,, що навчилася говорити російською. 

 
 
 

Увечері Віра написала у своєму щоденнику: 

Дорогий мій щоденнику 

Я пишу польською мовою. Я практикую. Перший шкільний день позаду. Пані Евеліна 
мила. Сиджу за партою з дівчиною, яка хоче в майбутньому стати письменницею – так 
само, як і я! Коли я навчуся добре розмовляти польською, скажу їй, що також люблю 
писати і вигадувати історії. На жаль, я не дуже добре розмовляю і розумію інших, мені 
соромно говорити польською мовою і я не розумію, коли діти зі мною швидко говорять. 
Марися носить брекети на зубах і має коротке темне волосся. Марися говорить зі мною 
повільно, як Пані вчителька. Вона посміхається мені. Я дуже рада. 

 

 

 

 



 

Ровер то велосипед 

Мені дуже подобається моя школа в маленькому польському містечку. Школа тут 
різнокольорова, класи великі, а вчителі - привітні і завжди посміхаються. Я зазвичай 
їжджу до школи на велосипеді. Це робить мене дуже щасливою. Я пакую свій рюкзачок 
і обід в кошик для велосипеда і швидко-швидко їду. В ці хвилини я уявляю, що мій 
велосипед – це супер швидкий мотоцикл, а я вже доросла і поспішаю на улюблену 
роботу. Сьогодні вранці я так розігнала свій ровер, так що мій братик Франусь з мамою 
залишились десь далеко-далеко. Франусь ходить до дитячого садочку, який 
розташований поруч з моєю школою. 

  Я припарковала свій велосипед перед школою. Біля школи вже стояли нова учениця 
Віра, зі своєю мамою. 

- Вау, який класний велосипед – показала Віра мамі на велосипед. 

- Прекрасний- підтвердила мама.  

- Доброго дня, - привіталася я з Вірою та її мамою, - що то означає велосипед? 

- То, то– Віра показала пальчиком на мій велосипед.  

Тим часом підійшла і моя мама з Франусем. Вся компанія зустрілася під школою. 

- Доброго ранку, я Ванда, а це мої діти, Марися і Франусь, - представилася моя мама, - 
А ти, мабуть, Віра. Марися багато говорила про тебе. 

- Доброго дня, мене звуть Ольга, а це мої діти - Віра та Ілля, - представила їх усіх мама 
Віри - Як це по-польськи?, - спитала пона, показуючи на велосипед. 

Здивована, що саме я маю пояснювати такі прості речі дорослій мамі, я відповіла. 

— Це ровер! 

 Ага, ровер — це велосипед», — повторила вона вголос. 

Як завжди, у холі школи піднявся галас. Діти, зацікавлені в новій дівчині Вірі, підбігли 
до мами й почали все розпитувати. Віра була єдиною дитиною з іншої країни в усійм 
нашій  школі. Мама Віри допомогла донечці взутися, вона була спокійна і  нічого не 
сказала. 

- А що подобається Вірі? А де ви живете? Чи могла б Віра прийти до мене додому? – 
питали діти з 2-А класу. 

- Взуття вдягни, - мати Вієра зовсім не звертала на нас уваги. 

– Мамо, чому мама Віри не відповідає дітям – це нечемно. 

Моя мама на мить замислилася, ніби оцінивши ситуацію, а потім пояснила: 



 

— Бо мама Вієра тільки вчиться говорити польською, вона багато чого ще не розуміє. 

- Але ми розмовляли перед школою, - продовжувала муштрувати маму Марися, - я чула, 
що мама нормально розмовляє! 

- Кожна мова нормальна, люба, - повільно пояснила мама, - але всі мови звучать по-
різному, це єдина різниця. 

Мама Віри не невихована, просто вона ще не все розуміє польською. Коли такий шум, 
їй ще важче.  

— Ти права, мама, якби заміть урока пан Джеймс запитав би мене про щось англійською 
в гардеробі, я б теж відчула би проблеми з розумінням. Хоча в кожному шумі я чую Free 
Ice Creams :) 

  

На уроці Вієра намалювала малюнок і подарувала його мені. На малюнку була 
зображена дівчина, яка їде на велосипеді. 

- Хто це? - пошепки запитала я. 

- Це я і мій ровер - велосипед. 

- Гарний велосипед,  і у тебе теж є кошик! Ми поїдемо разом кататися на велосипедах? 
— запитала я з надією. 

–Мій велосипед залишився в Україні. - сумно відповіла дівчина. 

На мить я подумала що напевно її велосипед можна просто відправити поштою або 
купити тут новий. Але Віра перервала мої думки. 

- Я не можу їздити на велосипеді, у нас війна, - сказала Віра зі сльозами на очах. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Увечері в ліжку можна було побачити світловолосу дівчину, яка писала в щоденнику: 
 
 Дорогий щоденнику, сьогодні багато чого сталося. Сьогодні вранці в роздягальні всі 
діти оточили мене і мою маму. Діти розмовляли з усіма нами відразу, і ані мама, ані я 
не зрозуміли жодного слова. Пізніше я почула, як мама розповідала про це татові, і 
тато втішав її і запевняв, що скоро вона зрозуміє польську так само, як і інші. 
Моя мама ходить на курси польської мови, а ще вона дуже розумна, і я впевнена, що 
вона швидко навчиться. До того ж сьогодні Марися приїхала до школи на велосипеді - і 
як я їй заздрила... 
Мій велосипед залишився в Україні. Я не могла упакувати його з собою. Я сумую за моєю 
маленькою кімнатою, моїми ляльками, книгами, але найбільше за моїм велосипедом. 
Мама і тато не дозволяли мені брати всі ці речі, Ілля теж залишив свої іграшки. Ми 
виїхали раптово, вночі. Кожен з нас міг взяти лише стільки речей, скільки вміщує в себе 
одна валіза. До кордону ми дійшли з чотирма валізами. 
 
 
 

Війна означає, що діти повинні залишити свої 
домівки. 
 
 
 
 
 

 
 



 

Безпечний світ 
 
Того дня я повернулася зі школи дуже сумною. Мені не хотілося гратися з Франусем, 
читати казки, чи допомагати мамі  в саду та на кухні. 

Я сиділа  на підвіконні й дивилася у вікно. Через деякий час я дістала  «Дитячий атлас» 
і уважно почала вивчати карту Європи. Це Україна, а це Польща. Україна сусідить з 
Польщею. І в Україні зараз війна. Я колись бачила війну по телевізору, бачила  солдатів 
і будинки без вікон. Це було жахливо, я не хотіла на це дивитися. 

Бідна Віра, бідна її родина. Коли я подумала, що ця дівчина не змогла забрати свій 
велосипед з собою до Польщі, я заплакала. 

- Що сталося, сонечко? – стривожена мама увійшла до моєї кімнати. 

- Віра не змогла забрати велосипед, коли виїжджала до Польщі... - я плакала в мамине 
плече - бідна Віра... в Україні війна.... 

Я довго плакала, соплі текла рікою з носа, очі зовсім почервоніли, навіть Франусь від 
цього всього теж заплакав. 

- Марися, - почала говорити до мене мати, - так, це правда, в Україні війна, але правда і 
те, що Віра залишила свій велосипед в Україні. Війни – це погано, і батьки мріють 
відвезти своїх дітей у безпечне місце. І зараз це найголовніше. 

– Польща – безпечне місце? 

– Польща зараз є безпечним місцем. Нам пощастило жити у вільній країні, де діти 
можуть вчитися, а дорослі працювати. 

– А Україно, де залишився велосипед? Там небезпечно? 

– Тепер Вірі краще, якщо вона буде тут, у нас, у Польщі. В Україні багато героїв 
борються за те, щоб маленька Віра та інші українські діти в майбутньому жили у власній 
вільній країні. Давним-давно подібне було і в Польщі. А тепер подивися, як діти знову 
ходять до школи, а дорослі працюють. 

- Тоді настане час, коли Віра повернеться за своїм велосипедом? 

– Звісно, – сказала мама після роздумів, – її чекатиме велосипед, ось тоді вона і вирішить, 
чи повезе його сюди, до Польщі, чи вони обидва залишаться в Україні. 

– Чи могла би я позичити у Віри велосипед моєї кузини Аурельки? 

— Так, звичайно, я думаю, що другий ровер тобі не потрібен, а Франусю, мабуть, не 
захоче їздити на велосипеді з рожевими феями. 

Мені дуже сподобалася ця ідея. Заспокоївшись, я почала грати з братиком. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Того дня Віра написала у своєму щоденнику: 

 

Шановний щоденнику, сьогодні я спробував пояснити Марисі, що таке війна. Все, що я 
знаю про війну, це те, що вона погана. Я боюся спати, коли думаю про це. Іноді я так 
боюся, що прошу маму ввімкнути світло і підійти до мене. Мені нічого не допомагає, 
коли я боюся за тата, бабусю і дідуся. 

 

 

 

 

 



 

Вірин день мови 
 
Ура, я провела цілий день з у Вірою. Я подарувала їй велосипед з феями, а у відповідь 
нас запросили перекусити варениками. Віра показала мені свою скриньку зі скарбами. 
Усередині вона зберігала дрібні перлини, різнокольорове скло, черепашки та прикраси. 
Ви бачите, дівчата з усього світу мають свої скрині зі скарбами — я теж маю дома таку! 
  
Мама Віра усміхалася нам від вуха до вуха, дивлячись на нас крізь величезні окуляри 
(так само як її донька і син). 
  
– Я дуже задоволена тим, що можу вас прийняти, Віра щодня розповідає мені про 
Марисю. 
  
 Ольга посадила нас за стіл і поставила перед нами великі порції вареників. 
– Скільки ви живете в Польщі? — повільно запитала мама. 
– Ми приїхали 3 місяці тому. 
- Тобі подобається в Польщі? 
– Нам подобається, безпечно, люди привітні, діти ходять до школи. Мій чоловік в 
Україні. Він добре знає Польщу, його дід і бабуся були поляками. Я щодня вивчаю мову. 
Віра та Ілля дуже швидко вчаться. 
Мама Віри говорила не так, як моя мама. Вона тільки вчилася правильно говорити 
польською. 
 - Чим ви займалися в Україні? - запитала моя мама. 
– Я лікар-офтальмолог в Україні, працювала у лікарні. - відповіла мама Віри. 
 
Тепер я зрозуміла, чому у Віри такі чудові окуляри. 
  
Через деякий час моя мама запропонувала говорити російською. Це було дуже смішно. 
Мама Віри розмовляла вільно і швидко, а моя мама говорила російські слова повільно, 
заікаючись і сміючись. 
Віра, мої брати і я весело розмовляли англійською. Кожен із нас клав у рот вареник і 
вимовляв англійські слова. Мама сказала, що це звучить як справжня англійська. 
  
Дуже приємно, що люди з інших країн хочуть вивчати нашу мову. Мама Віри розповіла 
цікаві історії про Україну та те, що її здивувало тут у Польщі. Це було пізнавально. 
Кожна країна має свою культуру, кожна країна є різною. Варто вивчати різні мови, 
можна мати друзів з усього світу. Сьогодні ввечері я дивилася на Атлас, я побачила, 
скільки мов і країн є у світі. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Коли гості пішли, Віра взяла  ручку і записла: 

Щоденник, велике щастя. Сьогодні вдень до нас прийшла Марися з братом і мамою. 
Мама Марисі сказала, що я їй  дуже подобаюся, а також Марисі та Франусю, і вони 
будуть раді, якщо я прийму від них велосипед у подарунок. Мама не хотіла приймати 
подарунок, а мати Марися не хотіла прийняти відмову. Нарешті ми домовилися. Мама 
запропонувала обміняти велосипед на каву та смачні вареники. 

Сьогодні за нашим столом ми розмовляли трьома мовами – польською, російською та 
англійською. Мама розповідала цікаві історії про Україну, а мама Марисі про Польщу. 
Шкода, що поки що жодна дівчинка чи хлопчик з Англії чи Китаю не відвідує наш клас... 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Татуювання кирилицею 
 
Віра стала моїм найкращим другом. Вона з кожним днем краще розмовляла польською. 
Ми разом слухали музику, складали пазли та грали в настільні ігри у шкільній кімнаті. 
Віра вчила мене російської, а я допомагала їй з польською. Іноді ми сміялися над 
схожістю та відмінністю між польською та російською, наприклад, забути, це означає 
запам’ятати. Тому, якщо ви хочете щось згадати, ви повинні це забути. Дуже смішно. 

  

Моя нова подруга дуже сподобалася всьому класу за її почуття гумору, рум’яна на 
обличчі та вишукані шпильки, які вона носила в косах. На великих перервах клас 
шикувався перед партою Віри. Ми замовили у неї кириличні татуювання на передпліччі. 
Кирилиця — це письмо, яке використовується в Україні, Білорусі та Росії. Кожне слово 
можна було замовити у мастера тату - Віри. Віра могла писати все польською, 
українською та російською. Вона була тримовною. Навіть шостикласники просили Віру 
зробити татуювання кирилицею. Шестикласники замовили татуювання з іменами 
коханих дівчат. 

Але у нашій школі був і той, кому Віра не подобалася — це була Софія. 

Софія була зразковою ученицею, грала на фортепіано і була дуже гарна. Світле волосся 
Софії доходило до пояса. Софія одягла яскраві сукні з ніжними квітковими візерунками 
та елегантні шпильки з перлами. Руки Софії були доглянуті й чисті, а колготки й туфлі 
блискучі. 

Усім, дівчатам і хлопцям, хотілося дружити з Софією. Софія користувалася своєю 
популярністю і віддавала накази іншим своїм крихітним голоском. 

Софія не хотіла зі мною грати, мабуть, тому, що я не була схожа на принцесу. Принцеси 
не носять брекетів, у них немає коротких чорних волосся, а їхні руки точно не 
заплямовані фарбою та блискітками. Крім того, я не люблю, коли мною командують. 
Софії не подобається, що на перервах не вона, а Віра, є зіркою, яку оточує група дітей. 
Я думаю, що вона ревнувала. 

Я чула, як вона закликала інших дівчат не гратися з Вірою. 

Коли Віра забуває важливе слово польською, Софія голосно сміялася з цього приводу. 
Це дуже грубо. Нещодавно вона збрехала, що у Віри зовсім не довге волосся. 

- Я бачила, що Вієра носила перуку в гардеробі, - голосно кричала вона в класі, - я 
бачила, що твоє волосся чорне і коротке, як у хлопчика. 

Але Вірі було байдуже до знущань Софії. 

— Тобі варто піти перевірити очі до моєї матері, я думаю, що у тебе поганий зір, — 
спокійно сказав Віра і повернувся до того, щоб прикрашати ще одне передпліччя 
загадковими ієрогліфами. 



 

Софія почервоніла від злості, її рот скривився в неприємну гримасу, брови погрозливо 
нахмурилися, звернувшись до спокійної Віри, вона закричала: 

— Ти не одна з нас, ми з Польщі, а ти ні! Україна гірша за Польщу. Так каже мій тато. 

Софія тепер виглядала не принцесою, а розлюченою відьмою. На очах Віри виступили 
сльози. 

– Гірших і кращих країн немає. Віра одна з нас, тому що вона наша подруга. Хіба ви не 
знаєте, що можна дружити з дітьми з усього світу? - Я заступилась за подругу. 

- Діснеївські принцеси походять з різних казок, і всі вони друзі, - додала Лена. 

- Кожна країна цікава і має свою культуру, так каже мій тато, - сказав Том 

Діти вийшли за Вірою в коридор. Софія зніяковіла залишилася одна посеред класу. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Віра сховалася в шкільній кімнаті, дістала щоденник і записала: 
  
Любий щоденнику, я сьогодні плакала в школі. Софія сказала, що Україна гірша за 
Польщу. Вона сказала, що так думає її тато. Коли я повернувся додому, мама одразу 
запитала, що сталося. Вона побачила, що мої очі почервоніли, і я помішувала суп 
ложкою, не ївши. Коли я розповіла їй про всю ситуацію, мама на мить засмутилася, 
взяла мене на коліна і пояснила:  

– Мила, Україна та Польща – прекрасні країни. Зараз ми живемо в Польщі, але завжди 
будемо пам’ятати, що ми родом з України. Немає причин соромитися, навпаки. Ми 
знаємо дві культури, дві мови, вміємо читати книжки та співати пісні польською, 
українською  та російською. 

- Значить немає однієї кращої країни? 

- Звичайно, ні. Одна багатша, інша бідніша, одна – має гори, інша – море, в одній  – 
тепло, в іншій – холодно. Всі різні, а тому всі дуже цікаві. 

Ця Софія, мабуть, цього не знає, тому так думає. 

– Може, пані Евеліна буде робити такі уроки про країни? 

«Це чудова ідея», — відповіла мама, кладаючи дітям десерт на тарілки. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Вибачте, це чарівне слово 
 
Як завжди, ми з Вірою ходили до школи разом, а точніше ми  організували велопробіг. 
На шкільній стоянці нас зустріла Софія. 

- Віра, мені шкода за все... 

Моя подруга навіть не  здивувалася. Вона посміхнулася Софі й сказала. 

- Я вже не сержуся. 

- Віро та Марися, чи хотіли б ви стати моїми друзями? 

— Звісно, ти ж наша однокласниця — без найменшого вагання відповів Віра. 

- Я зробила для вас підвіски з бісеру, ви їх приймете? 

– Дуже мило з твого боку, вони гарні. 

- Соня, ти пограєшся з нами? - дівчата запропонували Софії наклеїти в книжку наклейки 
одягу для дівчат.  

Як бачимо, Софія вміла поводитися добре. Того дня, коли вона накричала на Віру, їй 
стало соромно. Вона зрозуміла, що Віра їй не подобається лише тому, що вона ревнує. 
Вона заздрила її гарному волоссю, тому, що вона розмовляє російською, українською та 
польською, і що діти хочуть з нею грати на перервах. Вона так їй заздрила, що хотіла все 
зіпсувати. Їй було соромно, що вона брехала і вмовляла інших дітей проти Віри. 

Нам потрібна сміливість, щоб сказати ВИБАЧ. Сьогодні і Софія була справді сміливою. 

 

 
 

У другій половині дня Віра зробила коротку замітку: 
 
Дорогий щоденнику, сьогодні я сховав кулон дружби від Соні в свою скарбничку. Ми 
стали друзями. Соня зрозуміла, що ми можемо і мати довге волосся, і мати багато 
однокласників. Софія запросила мене і Марисю до себе додому. Якщо мама погодиться, 
ми проведемо справжню чайну зустріч. У Софії вдома справжній чайний сервіз. Я 
попрошу маму спекти нам печиво. Мама сьогодні почала працювати в лікарні. Коли вона 
повернеться сьогодні ввечері, я їй все розповім. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Академія для бабусі і дідуся 

Нарешті прийшла справжня зима, сьогодні випав сніг. Пані Евеліна попросила мене, 
Софію та Віру підготувати урок до Академії з нагоди Дня бабусі та дідуся. 

Віра вирізала з паперу сніжинки і прикрашала ними стіни та вікна. Я вирізав велику 
табличку «Ласкаво просимо, БАБУСЯ, ДІДУСЯ В НАШИЙ КЛАС» і повісив її над 
дошкою. 

Пані Евеліна спекла з цієї нагоди шоколадний пиріг і пісочне печиво з джемом. Мама 
Софії, яка була на батьківській раді, готувала каву та чай у термосах. 

Соня розстелила на столах білі скатертини, розставляла квіти у вази, розклала за 
різнокольорові тарілки зі столовими приборами. 

- sztućce  це столові прибори, столові прибори ..? Але як пишеться слово? Віра зловила 
незвичайне звучання слова. 

– Так, sztućce - це столові прибори, – з посмішкою підтвердила Софія, – пишемо з sz і ćc 
в кінці. Як не дивно…. 

Тепер усе було готове. До класу почали заходити перші гості. Бабусі з намальованими 
губами, й дідусі в піджаках. Мені здається, що бабуся з дідусем краще солодощів та гори 
іграшок. Дідусь підморгнув мені, а бабуся непомітно витерла очі. Пані вчителька пішла 
до середини класу. 

- Добрий вечір, наші любі гості, дякуємо, що так багато разів приходили. Я хочу 
запросити вас до Академії з нагоди Дня бабусі та дідуся. Проте нам не вистачає однієї 
бабусі та одного дідуся, які за мить приєднаються до нас. 

Пані Евеліна увімкнула ноутбук, і на екрані з’явилися два усміхнених обличчя. 

- Добрий вечір, - привітались вони 

Ось і мої дідусь і бабця», — зраділа Віра, настрій якої одразу покращився. 

Пані Евеліна налаштувала ноутбук, щоб бабуся та дідусь Віри могли повноцінно брати 
участь в Академії. 

Шоу пройшло чудово. Ми декламували вірші, співали, Віра і Софія грали на фортепіано. 

Виявилося, що тато Віри – музикант, а Віра та Ілля грали на фортепіано майже з 
народження. Це пояснювало ці музичні значки на її черевичках. Наприкінці ми отримали 
багато оплесків, найбільші були з України. Дідусь і бабуся були зворушені і дуже 
пишалися тим, що їхня внучка так добре навчалася в польській школі. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Відразу після виступу в Академії Віра написала у щоденнику: 

Любий щоденнику, мені не хотілося відвідувати Академію на День бабусі та дідуся. 
Мені не хотілося, тому що коли я думаю про дідуся і бабусю, мені хочеться плакати і 
болить живіт. Я дуже сумую за ними. Я хотіла би зустрітися з ними,як можна 
швидше. Марися відвідує бабусю по суботах, Софія живе з бабусею та дідом в одній 
хаті. Я б хотіла, щоб бабуся з дідусем переїхали до Польщі. Бабусі й дідусі не хочуть 
сюди їхати, кажуть, старі дерева не пересаджують. Але ж дідусі й бабусі – це люди, а 
не дерева. Мама думає, що дідусь і бабуся вперті. А я думаю, що вони охороняють наш 
будинок і мій велосипед. 

Для дідуся і бабусі я хотіла би  виступати якомога краще. 



 

Обіцяння 

Письменниці Марися Ковальська (8 років зПольщі) та Віра Смієлік ( 9 років з України), 
обіцяють: 

Коли ми виростемо, ми станемо письменниками. Ми будемо писати книги про те, що 
війни це погано. Ми напишемо про те, що кращих і гірших країн немає. Ми напишемо 
про можливу дружбу між людьми, які розмовляють різними мовами. 

 

Ми віримо, що всі ми люди схожі. Всі люди хочуть жити в своїх домівках і їздити на 
велосипедах. Софія змінилася після того, як дізналася про все це від нас. Ми хочемо, 
щоб про це дізналися і політики! 
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