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Учні з України в школах Польщі 2016/2017 

Час від часу польскі масмедіа повідомляють про потік мігрантів з України, які 

шукають собі в країні поміж Одрою та Віслою свого місця до в міру спокійного 

проживання. Є і про звичайних робітників, є і про дослідників (набагато рідше), є про 

студентів. І є – врешті решт також про учнів – дітей та молодь, які з огляду на свій вік 

зобов’язані (перебуваючи тут) до 18-го року життя просто вчитися. 

Присутність учнів (дітей) з України природня – оскільки щораз більше сімей з 

України, своє майбутнє пов’язує саме з Польщею. І навіть коли самі не спроможні, чи 

теж не наважуються мігрувати самі, то вже задля дітей – і для дітей – шукають 

можливостей прижитися саме тут. Безперечно шлях до цього відкриває освіта – а 

вірніше диплом школи країни-члена Європейського союзу.  

Отже – скільки учнів громадян України зараз у школах Польщі? І де вони є? Не 

місце тут на детальний опис як причин, так і росту кількості учнів з України, зокрема 

після 2014 року, тобто з початку агресії Росії проти України. Слід сказати лише, що до 

2012/2013 року кількість учнів з України в польських школах не була надто помітною.  

За даними відомства освіти за грудень 2016 року в польських школах та 

дитсадках загалом вчиться 4539 школярів та дошкільнят громадян України. До речі – за 

попередні роки, таких інформцій шкільна адмністрація не збирала. Тому важко що 

небуть порівнювати. Зразу теж уточнення – названа цифра не бере до уваги учнів з 

України, які вчаться в тзв. українських школах Польщі.  

Однак дещо порівняти можемо. Хоч би окремі польські воєводства. 

І так: 

Воєводство Учні з України 2016/2017 

Mazowieckie 1374 

Wielkopolskie 105 

Zachodniopomorskie 163 

Warmińsko-mazurskie 47 



Podlaskie 61 

Lubelskie 684 

Podkarpackie 212 

Małopolskie 595 

Śląskie 188 

Opolskie 214 

Dolnośląskie 453 

Lubuskie 44 

Pomorskie 171 

Kujawsko-pomorskie 67 

Łódzkie 82 

Świętokrzyskie 79 

 

Як видно, пристуність мігрантів, це теж малий рейтинг привабливості окремих 

регіонів Польщі. 

1374 учні/діти з України у мазовецькому воєводстві це між іншими: 95 дошкілнят, 384 

особи віком початкової школи, 151 гімназист, 142 ліцеалістів, 496 слухачів 

поліцеальних закладів, 95 у технікумі. 

684 учні/діти з України у люблінськму воєводстві це між іншими: 14 дошкілнят, 68 

учнів початкових шкіл, 94 гімназистів, 128 ліцеалістів, 85 слухачів поліцеальних шкіл, 

289 учнів технікум. 

595 учнів/дітей з України у малопольському воєводстві це зокрема: 77 дошкільнят, 160 

учнів початкових шкіл, 63 гімназисти, 62 ліцеалістів, 81 слухач поліцеальної школи, 

142 учнів технікум. 

Більшість учнів з України живе і вчиться у великих містах. І так – у Гданську вчиться 

165 щколярів з України (на 171 учня у всіх школах воєводства).  Цікавим є те, що у 



Гданську у 2010/2012 році вчилося всього 4 учнів з України. У 2016/2017 році – вже 

165. 

В школах міста Катовіце у 2010/2011 році вчилося 6 учнів з України. У 2016/2017 їх 

вже є 39 осіб ( у всьому воєводстві паралельно число зросло з 20-ти до 188 учнів). 

Згідно даним польського Міністерства освіти лише 19 % з названої кількості учнів 

(4539) навчається у Польщі рідної мови – мається на увазі українську. 81 % або не 

виявило такого бажання, або немає  такої змоги. 

Повторю – дані що вижче не враховують учнів з України у школах для нацменшини! 

А відносно наших шкіл. Пристуність учнів з України в українських щколах – Білий Бір, 

Гурово, Бартошиці, Лігниця, Перемишль помітна. У деяких аж надто, може і тому так 

важко було видобути інформацію з Гурова (бачите, про Калінінград однак не спитав!), 

а взагалі неможливо з Білого Бору. Всім іншим дякую. 

Проблема не в тому, що ці діти в наших школах є – мають право бути! Запитання 

звучить – як вони (школи) забезпечують майбутнє української національної меншини в 

Польщі. Але на те запитання прошу відповісти собі самому. 


