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Patrizia discovered her passion for art when she was little, and now, at 15 years old, she
dreams of becoming an art teacher one day. “I have always liked to create, to paint. When I
came to Romania, I started drawing my memories, to show people how proud I am of my
beautiful country, Ukraine. I also wanted to help the people who fled the war remember the
beautiful things they left back in Ukraine,” said Patrizia.

When she left her home, in May, the situation was still quiet in her region, but she could hear
the missiles. Her grandparents are still there, in Izmail, and so are her friends. “We can’t talk 
 with them too often, because they only have electricity once every 6 hours, and that lasts
only for 2 hours”.

“I became more independent, more mature, since I moved to Romania,” says Patrizia, who is
studying at a Romanian high school now, but also following Ukrainian classes online.
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Patrizia și-a descoperit pasiunea pentru
artele plastice încă de mică, iar acum, la 15
ani, visează să devină profesoară de arte
plastice. „Întotdeauna mi-a plăcut să creez,
să pictez. Când am venit în România, am
început să-mi aștern pe hârtie amintirile, să
le arăt oamenilor cât de mândră sunt de
frumoasa mea țară, Ucraina. Am vrut, de
asemenea, să îi ajut pe ceilalți refugiați să își
amintească de lucrurile frumoase care încă
ne așteaptă în Ucraina”, 
a spus Patrizia.

Când a plecat de acasă, în luna mai, situația
era liniștită în regiunea în care locuia, dar
încă se puteau auzi rachetele. Bunicii ei
sunt încă acolo, în Izmail, la fel și prietenii.
„Nu putem vorbi prea des cu ei, pentru că
nu au curent electric decât o dată la 6 ore,
pentru o perioadă de doar 2 ore”. 

„De când m-am mutat în România, am
devenit mai independentă, mai matură,”
spune Patrizia, care învață acum la un liceu
din România, dar urmează și cursuri în limba
ucraineană online.
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Патр�ц�я виявила свою пристрасть до
мистецтва, коли була ще маленькою, а
зараз, у в�ц� 15 рок�в, вона мр�є колись
стати викладачем з мистецтва. “Мен�
завжди подобалось щось творити,
малювати. Коли я приїхала до Румун�ї, я
почала малювати свої спогади, щоб
показати людям, як я пишаюсь своєю
чудовою країною - Україною. Я також
хот�ла допомогти людям, як� втекли в�д
в�йни, пригадати чудов� реч�, як� вони
залишили в Україн�”, - сказала Патр�ц�я.

Коли в травн� вона покинула свою
дом�вку, ситуац�я там ще була
спок�йною, але вона могла чути ракети.
Її бабус� й д�дус� все ще знаходяться в
Ізмаїл�, так само як � її друз�. “Ми з ними
не можемо говорити дуже часто, тому
що електрика в них є лише на протяз� 2
годин, а п�сля цього 6 годин її немає”.

“П�сля переїзду до Румун�ї я стала б�льш
самост�йною, б�льш зр�лою”, - каже
Патр�ц�я, яка навчається в румунськ�й
середн�й школ�, а також використовує
уроки онлайн з України.
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