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Контроль самоврядування

Про проблему з навчанням україн-
ської мови говорили під час останнього 
з’їзду Об’єднання українців у Польщі. 
Насправді усе почалося восени мину-
лого року, коли Вища контрольна па-
лата (пол. NIK) перевірила, що робить 
місцева влада задля підтримки іден-
тичності та розвитку національних і 
етнічних меншин та громад, які вико-
ристовують регіональну мову. У резуль-
таті Міністерство фінансів хоче, аби 
наглядові органи усіх українських шкіл 
повернули частину субсидії, яку ви-
тратили на навчання української мови 
учнів, які не є представниками менши-
ни. Наразі найсильніше це вплинуло на 
початкову школу та ліцей у Лігниці.

У 2021 році проти тамтешньої ґміни, 
яка є наглядовим органом двох шкіл, 
відкрили провадження щодо повернен-
ня частини коштів, виділених у 2020 
році.

– Ми не самі собі нарахували ці гро-
ші. Усі директори вписували точні дані 
кожного учня і передавали це відповід-
ним відомствам. А зараз саме вони чо-
мусь стали найбільш винними, – диву-
ється Анна Гаврильчак-Маланчак, ди-
ректорка Комплексу загальноосвітніх 
шкіл з українською мовою навчання у 
Лігниці.

Любомира Тхір, її колега з Початко-
вої школи в Бартошицях, вважає, що 
відповідальна за це Система освітньої 
інформації (CОІ), у яку вводяться дані 
про вихованців освітніх закладів.

– Ані я, ані жоден інший директор 
– ми не приховували кількості учнів з 
українським громадянством. Ми по-
давали цю інформацію до CОІ. Коли я 
отримувала звіт з Міністерства освіти, 
я ще раз підтверджувала: скільки дітей 
вчиться у школі, скільки з них – інозем-
ці. Я друкувала цей документ і переда-
вала його до наглядового органу. Як так 
вийшло, що ми отримали субсидію на за-
няття з мови нацменшини для всіх учнів? 
– описує ситуацію Любомира Тхір.

Лише цього року, після втручання 
директорки з Бартошиць, у Системі 

освітньої інформації ввели поправки і 
вона почала віднімати учнів-іноземців 
від загальної кількості усіх дітей у шко-
лі. І за цими даними зараз нараховують 
кошти. Утім, Любомира Тхір вказує на 
ще один нюанс. Досі кожна дитина-
іноземець отримувала 150% субсидії на 
навчання польської мови. Крім цього, у 
наших школах ці діти мали також 150% 
субсидії на навчання меншинної мови.

– Виходить, що наглядовий орган 
брав у Міністерства освіти і науки по-
двійні гроші, а зараз в усьому звину-
вачують директорів. Це просто непо-
розуміння. Адже місто чи ґміна також 
повинні нести якусь відповідальність 
за свої рішення і за те, як вони розпо-
ряджаються коштами, – вважає Любо-
мира Тхір.

Якими будуть наслідки для шкіл?

У Лігниці вже від початку лютого у 
початковій школі та ліцеї уроки з мови, 
історії та географії України проводять-
ся лише для учнів з нацменшини.

– Зараз із цим немає проблем, бо на-
вчання дистанційне. Інакше все буде 
тоді, коли діти повернуться до школи. 
Частина учнів буде на заняттях з укра-
їнської мови, а частина – у  світлиці 
чи в бібліотеці, – пояснює директорка 
Комплексу шкіл у Лігниці, у якому за-

раз  70-80% учнів мають українське гро-
мадянство. 

Навчання рідної мови для представ-
ників меншини там від лютого відбу-
вається у формі додаткових занять –  
3 години на тиждень.

– З нового півріччя уроки прово-
дяться в групах. Для мене це – просто 
пункт навчання української мови при 
школі, – говорить голова ради фонду 
«Просвіта» Марко Сирник.

Українець із Валча звернувся до Мі-
ністерства освіти щодо лігницьких шкіл. 
Він просить відомство пояснити ситу-
ацію та скасувати зміни – аби заклади 
працювали так само, як і раніше. Фонд 
також протестує проти дій наглядового 
органу щодо директорки з Лігниці. Ґміна 
вважає її відповідальною за внесення не-
правильних даних до Системи освітньої 
інформації, згідно з якими субсидію на-
раховували у 2018, 2019 та 2020 роках.

Схожа ситуація – у ліцеї в Білому 
Борі, наглядовим органом якого є За-
хіднопоморське воєводство. Почина-
ючи з нового шкільного року учні, які 
раніше навчалися української мови, 
повинні були би мати 4 години таких 
уроків на тиждень. Для дітей, які у ве-
ресні прийдуть до першого класу ліцею, 
передбачені 2 години. На думку Марка 
Сирника, таким чином цей предмет 
зведуть до рівня позакласних занять.

Українська мова 
у школах меншин – 
не для українців?

Наглядові органи шкіл нашої 
громади у Польщі припиняють 

фінансувати навчання мови, історії 
та географії України для учнів 

з українським громадянством. 
Це змушує директорів вводити 

зміни у їхніх закладах. Відкритим 
лишається питання: що сталося, 

чому у школах з українською 
мовою навчання стає дедалі 

менше представників меншини  
і як змінити ситуацію?
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ІГОР ЩЕРБА, 
журналіст
«Нашого слова»

Продовження з 1 стоpінки

У вступному слові до статті «Ми-
рослав Скірка – новий голова 
Об’єднання» («НС» №14 від 4 

квітня 2021 року) головна редакторка 
тижневика Христина Заник пише, що 
з приходом нового керівника органі-
зації закінчується 15-літня каденція 
Петра Тими, і позаду залишається ціла 
епоха.

Дійсно, Мирослав Скірка – це не 
«кадровий» активіст ОУП, однак укра-
їнська громада Польщі не чужа йому, 
адже він близько 30 років тому був од-
ним із засновників української скаут-
ської організації Пласт. Справді, ми-
нула ціла епоха, але хочу зазначити, що 
у 30-літній історії ОУП ці 15 років є, на 
мою думку, одним із 3 розділів цілісно-
го літопису.

Перший етап – це 90-ті роки, коли 
головою Об’єднання був Юрій Рейт. 
Тоді ми створювали нову організацію 
на фундаментах Українського суспіль-
но-культурного товариства, хоча не 
бракувало голосів про те, що треба було 
піти «білоруським шляхом», тобто змі-
нити керівні органи, але залишити ор-
ганізаційну структуру на місцях. Саме 
так і сьогодні існує Білоруське суспіль-
но-культурне товариство. Ми ж взяли 
нову назву через те, що УСКТ стало для 
української громади осоружним че-
рез політичні впливи у комуністичній 
Польщі. Так і з’явилося ОУП із новими 
людьми у керівних органах. Головним 
донором стало Міністерство культури 
та мистецтва.

Місцеві активісти у 90-х вважали, що 
на кожній найменшій їхній культурній 
події має бути «хтось із Варшави», най-
краще – Юрій Рейт. Тож доводилося 
кожні вихідні їхати у так званий «те-
рен», проводити безкінечні розмови із 
локальними українськими діячами. 

Саме тоді Польща першою визнала 
незалежність України. Ми з кількома 
активістами вітали президента Леоні-
да Кравчука. Україна також вислала до 
Польщі дипломата – Теодозія Стара-

ка (спершу він був у ранзі повіреного у 
справах, згодом став послом). Перший 
свій притулок у Варшаві він знайшов у 
районі, де розташовувалися будинки, 
призначені для радянських дипломатів 
та співробітників секретних служб. Ні-
чого дивного, що варшав’яни цю части-
ну столиці назвали «районом червоних 
свиней». Ми жартома допитувалися, 
скільки мікрофонів у квартирі україн-
ського дипломата.

90-ті роки також започаткували діа-
лог польських та українських істори-
ків про Волинську трагедію. Виникали 
численні організації: Союз українок, 
Пласт, Товариство лікарів, юристів 
тощо.

2000-ні роки – це час головування в 
ОУП Мирона Кертичака (він помер 25 
січня 2006 року). Цей період можна оха-
рактеризувати як епоху «глобалізації» 
як Об’єднання, так і польсько-україн-
ських відносин, які набули великого 
політичного значення.

Тим часом Мирон Кертичак як пред-
ставник української громади у Польщі 
став заступником голови Європейсько-
го конгресу українців, членом президії 
Всесвітньої координаційної ради Укра-
їни, співголовою польської Спільної 
комісії уряду і національних та етніч-
них меншин. Об’єднання почало бути 
присутнім на польсько-українських 
зустрічах президентів, брати участь у 

Дещо інша ситуація – у Перемишлі. 
Наглядовим органом «шашкевичівки» 
є ґміна. У місті заявили, що до кінця 
цього шкільного року учні вчитимуть-
ся, як і раніше. Від вересня 2021 року 
закладу вже не виділятимуть коштів на 
навчання дітей з України предметів їх-
ньою мовою.

– У нас у кожному класі є принаймні 
кілька таких учнів: подекуди їх може 
бути двоє, а подекуди – половина усьо-
го колективу. То що тепер? Хто не зможе 
бути на уроці української мови – сиді-
тиме сам у коридорі? Ми не можемо за-
лишити їх без нагляду, – тривожиться 
директор Комплексу загальноосвітніх 
шкіл у Перемишлі Петро Піпка.

Він не має сумніву, що місто не пого-
диться виділити додаткові кошти на те, 
аби учнями-іноземцями хтось додатко-
во зайнявся під час таких вимушених 
перерв. 

– Прибутки самоврядувань під час 
пандемії впали до 30%. Тому я не бачу 
можливості, аби ґміна надала нам до-
даткове фінансування, – вважає Петро 
Піпка.

Початкові школи у Білому Борі, Бар-
тошицях, початкова школа і ліцей у 
Ґурові-Ілавецькому зараз також працю-
ють «по-старому». Наглядовим органом 
ліцею у Ґурові є сеймик Вармінсько-
Мазурського воєводства. Там хотіли би, 
щоби Міністерство фінансів скасувало 
своє рішення про повернення грошей із 
субсидії. Зараз сеймик листується з ві-
домством щодо цього. 

– Побачимо, що буде. Ми отримали 
повідомлення з Окружної екзамена-
ційної комісії в Ломжі про те, що наші 
ліцеїсти зобов’язані складати підсум-
ковий іспит з української мови. Як ви-
дно, вона не ділить учнів на громадян 
і негромадян Польщі, – зауважує Ма-
рія-Ольга Сич, директорка Комплексу 

відзначенні і вшануванні пам’яті жертв 
розстріляного села Сагринь, Волин-
ської трагедії, відновлення військового 
цвинтаря у Пикуличах тощо.  Детальні-
ше про Мирона Кертичака можна про-
читати в «НС»№ 7 від 14 лютого 2021 
року.

Після 2006 року, коли головою ОУП 
обрали Петра Тиму, колишнього се-
кретаря Головної управи Об’єднання, 
настав час демографічних перемін в 
українській громаді, бо молодь виїз-
дила до великих міст вчитись або пра-
цювати. Це була епоха успіхів (повер-
нення Народного дому в Перемишлі), 
але також – нападів на українську 
громаду Польщі не лише з боку «пе-
ремиських бультер’єрів», але й окре-
мих польських політиків. Зміна вла-
ди принесла й переміни в державній 
політиці щодо української спільноти. 
Детальніше про все це можна також 
почитати у попередніх номерах тиж-
невика.

Насамкінець хочу сказати, що 15-літ-
тя головування Петра Тими слід розгля-
дати у контексті 30-річчя Об’єднання (а 
якщо взяти до уваги УСКТ та «Наше 
слово» –  65-ліття). Тоді ми бачимо, 
скільки всього пройшли. У цей ювілей 
потрібно нам, зокрема й новому голові 
організації Мирославові Скірці, зроби-
ти відповідні висновки, бо, як кажуть, 
історія – це мати всіх наук. ■

Кінець епохи в літописі ОУП
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шкіл з українською мовою навчання  
у Ґурові-Ілавецькому.

Більш песимістично налаштований 
Марко Сирник.

– Не дивуймося, якщо з нового 
шкільного року серед усіх наших шкіл 
лише дві матимуть стільки ж годин на-
вчання української мови, як це було во-
сени 2020-го, – попереджає голова ради 
фонду «Просвіта».

Чому діти не йдуть 
до українських закладів?

– Думаю, що ця ситуація позитивно 
вплине на самі школи, а також пунк-
ти навчання української мови, – про-
гнозує Марко Сирник. Він вважає, що 
українські освітні заклади у Польщі по-
кликані підтримувати почуття власної 
ідентичності серед національної мен-
шини. – Я не маю нічого проти того, 
щоб у школі було кільканадцять відсо-
тків учнів з України. Це навіть корис-
но для дітей з громади. Але не повинно 
бути так, як, зокрема, в ліцеї у Білому 
Борі, – де з шістдесяти учнів є лише 
кілька з меншини. 

Голова організації з Валча зазначає, 
що про нинішні проблеми він говорив 
іще десять років тому.

– Школа, у якій майже немає дітей 
з меншини, мені не потрібна. Бо саме 
місцеві учні є якоюсь гарантією по-
дальшого існування громади, – пояс-
нює він. 

Марко Сирник заявляє, що остання 
дитина з Валча, як пішла до одного з 
українських закладів, провчилася там 
лише два тижні, бо була єдиною люди-
ною з Польщі у класі, і решта учнів її не 
прийняла.

Звичайно, директори також поміча-
ють, що інколи виникають проблеми з 
комунікацією між дітьми, народжени-
ми в Україні та у Польщі. Проте вони 
вказують і на інші причини того, що 

діти з меншини не приходять до шкіл. 
Серед аргументів – наслідки асиміля-
ції, те, що зараз батькам та дітям виста-
чає уроків у пунктах навчання мови, що 
батьки воліють, аби діти були ближче. 
Також говорять про більший «лемків-
ський сепаратизм» – деяким представ-
никам лемківської громади не подоба-
ється атмосфера шкіл; або про те, що 
пов’язані з українською культурою по-
треби дітям задовольняють ансамблі та 
колективи, які діють у їхніх населених 
пунктах.

– Ми не можемо змушувати людей. 
Аби сформувати клас, треба 14 учнів.  
Я приймаю дітей, які просто приходять 
до школи, – пояснює директорка біло-
бірського ліцею Дорота Джевєцька.

Схожу думку має директорка з Ліг-
ниці.

– У нас багато українців, які остан-
німи роками оселилися у місті та охоче 
посилають дітей до нашої школи. Тут 
немає стільки представників менши-
ни, аби з них можна було створити 
клас. А якщо є у нас місце, то чому би 
не прийняти тих, які хочуть прийти? 
Тож кожна школа існуватиме настіль-
ки довго, наскільки матиме кого вчи-
ти,– каже  Анна Гаврильчак-Малан-
чак.

Не допомагає також популяризація.
– Ми кільканадцять років їздили до 

одного з сіл у регіоні, де насправді про-
живає велика українська громада. За-
прошували дітей на наші шкільні свя-
та. Не знаю, чому вони так нас бояться, 
– заявляє Петро Піпка. 

Директор «шашкевичівки» говорить, 
що відсутність гуртожитку при школі – 
це також не проблема, бо зараз молодь 
користується міською бурсою.

На думку Марка Сирника, проблема 
полягає у системному підході до шкіль-
ництва.

– Я під кінець дев’яностих років ка-
зав, що школи повинні бути центрами, 

які піклуються про пункти навчан-
ня мови у регіоні. У відповідь я почув 
від однієї вчительки, що вони мають 
займатися освітою. А на мою думку, 
пункти мали «зжитися» зі школами, 
аби діти знали, що після закінчення ви-
вчення рідної мови у своєму місті вони 
підуть до українського ліцею. Це – та-
кож місія, яку повинні нести школи, – 
наголошує Марко Сирник.

– Законодавство має бути присто-
соване до теперішньої ситуації. Ніхто 
десять років тому не сподівався, що у 
Польщі з’явиться стільки мігрантів з 
України. Для держави добре, коли іно-
земці працюють на користь бюджету. 
Але треба звернути увагу на те, що се-
ред них є батьки, які хочуть віддавати 
своїх дітей до шкіл, що просто ближчі 
їхньому серцю. Як завжди, життя ви-
переджає закони. Тому ми не можемо 
облишити цю ситуацію, – резюмує Лю-
бомира Тхір.

Директори всіх українських шкіл у 
Польщі готують спільне звернення до 
міністерств освіти та фінансів, у яко-
му хочуть попросити, аби учні з укра-
їнським громадянством могли брати 
участь в уроках мови, географії та іс-
торії України. Також у справу включи-
лося Посольство України у Польщі та 
ОУП.

– Чи дозволять молоді з України 
вчитися разом з місцевими дітьми, чи 
ні – ми й далі лишаємося школою на-
ціональної меншини, – запевняє Петро 
Піпка.

* * *
Схожа ситуація чекає також на пунк-

ти навчання української мови. Деякі  
з них уже отримують сигнали, що на-
глядові органи мають повернути час-
тину субсидії, виділеної на навчання 
дітей з України. Про це ми писатимемо 
в окремому матеріалі. ■
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Українська мова у школах меншин – не для українців?


