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Закінчується навчально-пандеміч-
ний рік. Він показав, що дистанцій-
ні уроки рідної мови – неефектив-

ні, хіба що до занять долучатимуться 
в домашніх умовах батьки учнів.  Про-
читавши у «Нашому слові» дві статті: 
«Українська мова у школах меншин – не 
для українців» (№ 16 «НС» від 18 квітня 
2021 року) та «Хочемо, аби від вересня у 
лігницькій школі запрацювала нова сис-
тема навчання» (№ 22 «НС» від 30 травня 
2021 року) – я замислився про майбуття 
українських шкіл у Польщі.

Тут є дві проблеми: державні субсидії 
для освіти громад та відсутність у шко-
лах «нацменшинного учня». Чи така си-
туація призведе у вересні до катастро-
фи? Не будемо сподіватися найгіршого. 
Однак варто згадати про початки укра-
їнського шкільництва невдовзі після 
акції «Вісла». У Народній Польщі після 
смерті Сталіна настала відлига, під час 
якої українські активісти почали орга-
нізувати освіту в громадах. Завдяки 
старанням, приміром, багаторічної ди-
ректорки 4 Загальноосвітнього ліцею 
в Лігниці Ірини Снігур та Ольги Щерби, 
яка разом із Теофілем Щербою понад  
30 років викладала українську мову в 
Ґурові-Ілавецькому, ми маємо зараз  
4 українські середні школи у Польщі.

Далі – пряма мова педагогинь.

Ольга Щерба

Хрущовська відлига
 у польській освіті

Як так сталося, що через 9 років піс-
ля акції «Вісла» комуністична влада 
Народної Польщі дозволила створити 
Українське суспільно-культурне то-
вариство, «Наше слово» та українське 
шкільництво? Все почалося зі з’їзду 
УСКТ. До Варшави з усіх усюд збирали-
ся делегати від нацменшини. Однак це 

не було цілком спонтанно, адже їх від-
ряджала до столиці місцева влада. 

Я у 1954 році вже працювала вчитель-
кою та паралельно відвідувала вечір-
ню Вищу педагогічну школу у Добро-
му Місті, що неподалік Ольштина. На  
І з’їзд УСКТ я потрапила випадково, бо 
мій тато довідався про нього від свого 
знайомого. Після жахливої депортації  
з рідних земель 1947 року та політичних 
переслідувань для нас, дітей пересе-
ленців, це була неймовірно радісна ві-
стка. Ми після виселення шукали зем-
ляків на базарах, у крамницях. Споді-
валися, що через рік-два комуністична 
влада таки дозволить нам повернутися 
до рідних домівок. Треба було дочека-
тися хрущовської політичної відлиги у 
країні.

Прибувши до Варшави, я пішла на 
з’їзд до найбільш престижної тоді уста-
нови у столиці – Палацу культури та 
науки (який ще носив ім’я Йосипа Ста-
ліна). При вході до зали стояв натовп 
українців з усіх усюд Польщі. У само-
му приміщенні почесне місце займали 
представники тодішньої влади, кому-
ністичної партії (Польська об’єднана 
робітнича  партія – PZPR), люди від 
уряду, також спостерігачі від УРСР. По-
садовці запевняли, що хочуть вислуха-
ти пропозиції щодо покращення ситуа-
ції української нацменшини у Польщі. 
Делегати ж вимагали створити систему 
української освіти, хотіли заснувати 
власну газету, відновити церкву.  

Початки українського шкільництва 
у Вармінсько-Мазурському регіоні

Під час вигнання 1947 року найбіль-
ше постраждала інтелігенція. Вчите-
лів, тим паче української мови, про-
сто не було. Вони зазнали особливих 
переслідувань. Усіх тоді відрізали від 
коріння, від рідних земель, розсіяли 
на території Північної Польщі. Укра-
їнську освіту треба було створювати 
практично від нуля. На новому місці 
ми опинилися поруч із новими сусіда-
ми-поляками – мігрантами з колиш-
ніх східних земель довоєнної Польщі. 
Вони були ворожо налаштовані до 
українців.

У 1956 році в Ґурові-Ілавецькому 
представників нашої громади було 
мало, однак у навколишніх селах – ба-
гато, особливо біля радянського кордо-
ну. Ці люди знали, що від місцевої вла-
ди треба вимагати створення пунктів 
навчання української мови. Шкільне 
керівництво заявило, що батьки мусять 
писати заяви до влади. Люди одне через 
одного передавали вістку про це. Коли 
я починала викладати українську, для 
створення пункту навчання треба було 
зібрати підписи 9 батьків. 

Однак головною нашою болячкою 
була тоді нестача вчителів. Тут допо-
міжну роль почало відігравати УСКТ, 
зокрема його активісти на місцях. І, 
як би дивно це не було, нам допомага-
ли поляки з колишніх східних земель 
Польщі, що знали українську мову.

Польсько-українське сусідство
 в ліцеї у Ґурові-Ілавецькому

У нашому ліцеї, на відміну від Ліг-
ниці, не було окремої адміністративної 
одиниці, тобто української середньої 
школи. Паралельно із польськими кла-
сами функціонували українські, назва-
ні «Б-класами». Тобто польська група 
– «А», українська – «Б», принизливо 
нижча, друга за чергою. 

Однак ми з Теофілем Щербою на 
щодень намагалися уникати міжнаціо-
нальних конфліктів, хоч і траплялися 
випадки, коли у нашій бібліотеці хтось 
псував, рвав підручники з української 
мови. У ті часи комуністична пропаган-
да була наповнена антиукраїнським ду-
хом. Проте в коридорах, у класах укра-
їнські учні дружно зустрічалися зі свої-
ми польськими однолітками, всі разом 
їли обіди у їдальні, жили в гуртожитку. 
Траплялися скандальні випадки, од-
нак ми намагалися не виносити їх за 
стіни школи, знаючи про те, що співро-
бітники Служби безпеки з Бартошиць 
відвідують директора, розпитують про 
«прояви українського націоналізму». 

Що буде далі з українськими
школами у Польщі

Я думаю, що, окрім асиміляційних 
процесів, у нас ще домінує страх перед 
тим, щоби заявити про своє національ-
не походження. У комуністичні часи 
влада «вибила» репресивними захода-
ми з нас національну гідність. Побо-
ювання цього минулого передаються 
наступним поколінням українців у 
Польщі – варто хоча би згадати про-
блему зі спілкуванням рідною мовою 
на вулицях. Ніхто не захоче опинитися 
в такій ситуації, як я одного разу в ав-
тобусі, коли під час розмови зі знайо-
мою почула, як чоловік напідпитку ро-
бить нам привселюдно зауваження про 
«українські банди» і застерігає, що «ми 
вас будемо вішати». Це було не 50 років 
тому, а нещодавно.

Національна свідомість формуєть-
ся із плином часу, однак ми сьогодні 
втрачаємо нагоду передати її наступ-
ним поколінням. Ми колись не мали 
підручників з української мови, вчи-
телі самі вирішували усі проблеми, 
що стосувалися навчання, нині таких 
клопотів уже нема. То в чому ж тоді 
справа? Я вважаю, що про питання 
українського шкільництва мають по-
дбати наші установи – Об’єднання 
українців у Польщі, церкви. Громад-
ським активістам треба, як колись, під 
час безпосередніх зустрічей говорити 
про національну свідомість україн-
ської нацменшини. Є багато колишніх 
учнів нашого ліцею, представників 
української інтелігенції, перед ними 
стоїть багато таких завдань. 

Ірина Снігур

Феномен лігницького ліцею 
Престиж нашого закладу – це заслу-

га національно свідомих батьків, які 
посилали своїх дітей за сотні кіломе-
трів вчитися в українській школі. Слід 
додати, що на місцях, зокрема й у нас, 
також було багато свідомих лемків. Ще 
одним аргументом на користь Лігниці 

Українські ліцеї – на грані катастрофи

було й те, що в ті часи у Польщі не було 
іншої такої української середньої шко-
ли.

Ми ж, своєю чергою, за всяку ціну 
намагалися відкрити український за-
клад. ІV ліцей переїхав зі Злоториї тоді 
до Лігниці та став майже «бездомним», 
уроки відбувалися спочатку у світлиці 
УСКТ на вулиці Шкільній, там також 
якийсь час жили учні. Були два зали – 
один для хлопців, інший для дівчат. Та-
кий собі тимчасовий гуртожиток.

Отож спочатку відкриття ліцею до-
бивалися батьки. Першими учнями 
були місцеві діти, загальнопольський 
феномен школи почався пізніше. Також 
доброю рекламою для неї у перші роки 
були самодіяльні колективи, які їздили 
з концертами майже по всій країні.

Будівля гуртожитку, що розташову-
валася на вулиці Хойновській 98, була у 
фатальному стані. В одному залі на дво-
поверхових ліжках спало по 20, а то й 
більше учнів. У цьому будинку якийсь 
час проходили й уроки. Утім, ніхто не 
нарікав.

Я як директорка ліцею також не 
скаржилася на умови роботи та щоден-
ного життя. Сьогодні, я не сумніваюся, 
ніхто би не погодився працювати у та-
кій ситуації. 

Школа ввесь час була під пильним 
наглядом спецслужб. Багато чого про 
це можна дізнатися з книги Аркадіу-
ша Слабіґа «Działania aparatu bezpieczeń-
stwa Polski Ludowej wobec Ukraińców w 
latach 1944-1989», яка вийшла друком 
у Слупську. Утім, для нас тоді «опіка» 
над школою з боку Служби безпеки не 
була новиною. Жартома можна сказати, 
що, видно, у них не було іншої роботи, 
окрім як ходити за учнями. 

Що буде далі з українськими 
ліцеями у Польщі

Свою роль тут відіграють демогра-
фічні зміни. Учнів у школах меншає.  
Я вважаю, що нам треба більше зустрі-
чатися з дітьми, рекламувати україн-
ські навчальні заклади у селах та міс-
тах, як це було колись. Для нас немає 
іншого виходу. Головна проблема, яку 
зараз мають вирішити у наших школах, 
– це державні субсидії.

З розмов із вчителями я дізнаюся, 
що дистанційне навчання зашкодило 
закладам. Без особистого спілкування 
вчителя та учня навчання української 
мови не приносить бажаних результа-
тів.

Над усім цим нам варто задуматись. ■

Орест ЛОПАТА
Фото надані Ольгою Щербою

Ольга Щерба, 1993 рік – 25-ліття 
українських класів в польському 
ліцеї в Ґурові-Ілавецькому

На прогулянці в парку зі своїм класом – 
зима 1983 року

Ірина Снігур


