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Від редакції
І ось ми добилися – перед Вами перший номер нового освітянського журналу. На превеликий жаль, ми не змогли 

продовжувати видавання часопису під назвою «Рідна мова» - попри те, що це був наш задум і наша робота, нам не вдалося 
домовитися з Об’єднанням українців у Польщі (власником прав), щодо продовження спільного випуску «Рідної мови» 
після припинення його фінансування через польське відомство освіти у 2017 році. До речі на відповідь голови ОУП у цій 
справі ми ждемо з лютого 2018 року... .

А ми не любимо чекати. Не любимо теж говорити. Воліємо працювати і вказувати, що завжди можна знайти якийсь 
вихід. Лише хотіти.

Цей номер #osvita.pl частково фінансує маршалківський уряд західнопоморсього воєводства. Тому – між іншими – у ньому 
багато матеріалів про українську освіту  у цьому воєводстві. Зверніть, зокрема, увагу на історію творення і праці пункту 
навчання української мови в місцевості Інсько, що біля Щецина. Ми пригадуємо постать першої вчительки української 
мови в Інську – Марії Леськів. Із забуття привертаємо також постать Ольги Сурівки, яка у тому пункті теж працювала. І 
хочемо продовження – пишімо, згадуймо і повертаймо постаті наших вчителів – це наша історія. Але це також минуле, 
яке створило нас – нас, як українців. Без вчителів нас могло б просто не бути!

Подаємо інформації про статистику навчання української мови у Польщі, сценарії, методичні матеріали, документи. 
Цікавинкою є інтерв’ю з Тарасом Кремінем – уповноваженим із захисту української мови в Україні. Як доповнюючий 

матеріал поміщаємо статтю Тетяни Хорошковської про навчання української мови в школах національних меншин в Україні.
На превеликий жаль ми зараз не можемо дати гарантії, щодо постійного випуску нашого журналу. Безумовно однак, він 

буде з’являтися. Можете самі теж посприяти тому. Не треба пожертв – придбайте просто наші видання.
Фонд Просвіта (видавець журналу) працює у некомерційній формулі, але з 2015 року нам вдалося видати сім різних 

позицій: від книжок та календарів, по дидактичні матеріали та зошит вправ «Подорож Україною» для наймолодших наших 
учнів. Звичайно – теж для вчителів та їхнього комфорту роботи.

Запрошуємо також відвідувати наші сайти:
www.osvita.org.pl
www.prosvita.org.pl         
          Марко Сирник

MAReK SyRNyK
Wałcz

NAUcZANIe JęZyKA UKRAIńSKIegO W POLSce – 2020
INFORMAcJA FUNdAcJI PROSVITA

I. Stan prawny
Warto znać swoje prawa i z jakich zapisów one wynikają!
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności art. 35, gwarantujący obywatelom polskim należącym do mniejszości 

narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka i kultury, zachowania obyczajów i tradycji. Zapewnia także 
mniejszościom narodowym i etnicznym prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych i kulturalnych oraz instytucji służących 
ochronie tożsamości religijnej, a także prawo do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej;

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, która zawiera definicję 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz wprowadza między innymi możliwość używania języka mniejszości jako pomocniczego 
przed organami gminy, a także możliwość używania obok urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz nazw ulic 
dodatkowych tradycyjnych nazw w języku mniejszości. Ustawa nakłada na organy władzy publicznej obowiązek podejmowania odpo-
wiednich środków w celu wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości. 
Umożliwia także przyznawanie mniejszościom dotacji celowych i podmiotowych. Akt ten tworzy Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych, będącą organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów. Ustawa zmieniła również dotychczasowe 
kompetencje urzędów administracji rządowej zajmujących się mniejszościami. W jej efekcie, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, 
sprawy kultury mniejszości narodowych, będące dotychczas w kompetencjach Ministra Kultury, znalazły się w gestii Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, a po jego likwidacji trafiły do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, która zawiera deklarację, że zawarte w niej przepisy nie naruszają praw 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 18 marca 2002 r. w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na 
język obcy. Rozporządzenie przewiduje m.in., że w miejscowościach, w których występują zwarte środowiska mniejszości narodowych 
lub etnicznych nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język mniejszości (rozporządzenie nie 
reguluje kwestii dwujęzycznego nazewnictwa miejscowości, które regulowane są odrębnymi przepisami).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowiąca, że szkoły i placówki publiczne umożliwiają uczniom podtrzymy-
wanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury. 
Szczegółowe regulacje dotyczące edukacji dzieci i młodzieży, należących do mniejszości narodowych i etnicznych zawarte zostały w 
rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przed-
szkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów 
należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym - Dz.U. 2017 poz. 1627

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej - Dz.U. 2017 poz. 356

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2017 poz. 949
Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli – w szczególności § 14. 1. - Dz.U. 2017 poz. 1575
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II.   Kwalifikacje nauczycieli – kto może uczyć języka ukraińskiego, jako języka mniejszości narodowej
W przypadku, gdy  nauczyciel nie ma ukończonej filologii ukraińskiej, naukę języka ukraińskiego (jako języka mniejszości) kwalifikacje 

są ustalane zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji …. (przepis i adres publikacji podane zostały wyżej). 
Jest to bardzo częste pytanie zadawane przez nauczycieli od których szkoły wymagają legitymowania się dyplomem ukończenie odnośnej 
filologii. Otóż – to nie tak. Nauczyciel uczący języka mniejszości nie musi mieć ukończonych odpowiednich studiów z zakresu danego 
języka, bowiem w paragrafie 14 wskazanego rozporządzenia zapisano wprost: 

„§ 14. 1. Kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia w szkołach, przedszkolach, grupach lub oddziałach zajęć umożliwiających uczniom 
należącym do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub społeczności posługujących się językiem regionalnym podtrzymywa-
nie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej lub językowej posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 
nauczyciela, określone w § 3 ust. 1 i § 4, a ponadto zna język danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub język regionalny, 
w którym naucza lub prowadzi zajęcia. 

2. Znajomość języka, o której mowa w ust. 1, potwierdza się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia w specjal-
ności danego języka obcego, dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego 
lub świadectwem znajomości danego języka, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), albo zaświadczeniem wydanym 
przez organizację społeczną mniejszości narodowej, etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym.”

Oczywiście – w przypadku nauczania języka ukraińskiego jako języka obcego, wskazany powyżej przepis nie ma już zastosowania!
III. Organizacja  nauczania języka mniejszości
W sposób szczegółowy sposób organizacji nauczania języka mniejszości został opisany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umoż-
liwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym - Dz.U. 2017 poz. 1627.

Podajemy oczywiście ostatnią (i obowiązującą – XI 2020) redakcję tego rozporządzenia.
Kto organizuje naukę języka mniejszości – dyrektor przedszkola lub szkoły!
„§ 2.1. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz naukę 

języka mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury w szkole organizuje odpowiednio dyrektor przedszkola 
lub szkoły, na wniosek złożony przez rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się w postaci papierowej. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, składa się dyrektorowi odpowiednio przedszkola lub szkoły, w terminie do dnia 20 września.”1

Reasumując: aby nauka języka ojczystego (mniejszości narodowej) mogła się rozpocząć należy do dnia 20 września złożyć w szkole 
(przedszkolu) odpowiednie deklaracje (wnioski). Wnioski takie mogą złożyć rodzice dziecka lub ucznia (nie jeden rodzic!) albo pełnoletni 
uczeń. Składa się je w szkole (przedszkolu). Od momentu złożenia wniosku dyrektor (przedszkola, szkoły) ma obowiązek zorganizowania 
nauczania języka mniejszości.

Ważność deklaracji
Nie trzeba ponawiać deklaracji (składać wniosków) corocznie. Bowiem przepis stanowi, iż: 
„Wniosek, o którym mowa w ust.1, dotyczy całego okresu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego wdanym przedszkolu 

lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej albo całego okresu nauki ucznia wdanej szkole.”
Rekomendacja Fundacji: uznajemy za konieczne i ważne, by w okresie tworzenia arkuszy organizacyjnych szkół, a więc w marcu i 

kwietniu każdego roku, do każdej szkoły (przedszkola) oraz do ich organów prowadzących skierować pismo z informacją, że wnioski są 
nadal aktualne oraz, że należy nauczanie języka ojczystego mniejszości odzwierciedlić w  arkuszach organizacyjnych.  Pismo może złożyć 
stowarzyszenie mniejszościowe. Prawo tego co prawda nie wymaga, jednak oprócz prawa istnieje jeszcze coś takiego, co nazywane bywa 
„pragmatyką”, a ta wskazuje jednoznacznie, że sytuacje bywają różne (i organy prowadzące bywają różne)2.

Ilu uczniów i co w przypadku, gdy brak jest wystarczającej liczby zgłoszeń?
Odpowiedzi szukamy oczywiście w rozporządzeniu: 
„§ 8.1.Jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych dzieci lub uczniów, o której mowa w § 7 ust. 2 i 3, albo braku nauczyciela nie ma 

możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego w sposób określony w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1, organ 
prowadzący przedszkole lub szkołę organizuje międzyprzedszkolne lub międzyszkolne zespoły nauczania. Dyrektor przedszkola lub 
szkoły przekazuje organowi prowadzącemu, w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego, listę dzieci lub uczniów zgłoszonych 
na naukę języka mniejszości lub języka regionalnego.

2. W międzyprzedszkolnym zespole nauczania nauka języka mniejszości lub języka regionalnego jest prowadzona w formie dodatkowej 
nauki języka mniejszości lub języka regionalnego, o której mowa w§ 3 ust.1 pkt1, w wymiarze określonym w§ 3 ust.2. 

3. W międzyszkolnym zespole nauczania nauka języka mniejszości lub języka regionalnego jest prowadzona w formie dodatkowej 
nauki języka mniejszości lub języka regionalnego, o której mowa w§ 4 ust.1 pkt1, dla uczniów szkół tego samego typu w wymiarze 3 
godzin tygodniowo.

4. W międzyszkolnym zespole nauczania nauka własnej historii i kultury jest prowadzona w wymiarze zgodnym z wymiarem określo-
nym dla uczniów poszczególnych klas w załączniku nr3 do rozporządzenia.

5. Liczba uczniów w międzyprzedszkolnym lub międzyszkolnym zespole nauczania nie może być mniejsza niż 3 i większa niż 16 uczniów.”
Reasumując: dyrektor przedszkola lub szkoły przekazuje (w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń) deklaracje rodziców (pełnoletnich 

uczniów) do organu prowadzącego, który jest zobowiązany zorganizować nauczanie języka mniejszości w sposób wskazany w rozporzą-
dzeniu, tzn. najczęściej w formie międzyszkolnego (międzyprzedszkolnego) zespołu nauczania języka mniejszości.

Ważne: tworzenie grup w przypadku prowadzenia przez szkołę dodatkowej nauki języka mniejszości odbywa się wyłącznie w ramach 
etapu edukacyjnego!

„4. Tworzenie grup, o których mowa w ust.3, odbywa się w ramach danego etapu edukacyjnego.”
Formy organizacji nauki języka mniejszości
„§ 4.1. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego w szkołach może być organizowana:
1) w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego; 
2) przez prowadzenie zajęć edukacyjnych w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości lub języku regionalnym;
3) przez prowadzenie zajęć edukacyjnych w języku mniejszości lub języku regionalnym.”
Nauka języka ukraińskiego w Polsce (jako języka mniejszości) jest najczęściej organizowane w formie dodatkowej nauki języka ukra-

1	 Wniosek	(deklaracja)	rodziców	ma	określoną	w	rozporządzeniu	formę.	Zamieszczamy	go	także	w	naszym	czasopiśmie.
2	 23	października	2020	roku	otrzymaliśmy	pismo	z	Urzędu	Miasta	Gorzów	Wielkopolski	(nr	WOR	–	III.1431.264.2020.Kpa,	w	któ-
rym	poinformowano	nas,	że	zgodnie	z	rozporządzeniem	i	we	właściwym	czasie	do	szkół	miasta	Gorzów	Wlkp.	złożone	zostały	4	wnioski	
o	organizację	nauczania	języka	ukraińskiego.	Miasto	(Gorzów	Wlkp.)	stwierdziło	jednak,	że	nie	ma	zaplanowanych	środków	na	ten	cel	i	
do	sprawy	powróci	(sic)	…	w	przyszłym	roku!
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ińskiego – i najczęściej także – w międzyszkolnych zespołach nauki języka!
Tygodniowa liczba godzin nauczania języka mniejszości
Jest zależna od organizacyjnej formy zajęć. W załączniku nr 3 do rozporządzenia wskazano odpowiednie liczby godzin dla każdej 

klasy (w szkole z językiem nauczania mniejszości, szkole z nauczaniem w dwóch językach – mniejszości i j. polskim) oraz w szkołach z 
dodatkową nauką języka mniejszości.

W tych ostatnich – najbardziej rozpowszechnionej formie jeżeli chodzi o nauczanie języka ukraińskiego (w szkołach z dodatkową nauką 
języka mniejszości) – tygodniowy wymiar godzin jest stały i w każdej klasie i na każdym etapie edukacyjnym wynosi 3 h.

Współpraca z organizacjami mniejszościowymi
Przepisy omawianego rozporządzenia wprost narzucają dyrektorom szkół oraz organom prowadzącym obowiązek współpracy z orga-

nizacjami mniejszości narodowych:
„§ 11. W wykonywaniu zadań, o których mowa w § 1, organy prowadzące oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek publicznych 

współdziałają z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.”
Ważne: nie oznacza to, że wnioski o organizację nauki języka mniejszości może za rodziców złożyć dane towarzystwo mniejszościowe! 

Wnioski składają rodzice!

IV.  Stan nauczania języka ukraińskiego (jako języka mniejszości narodowej w Polsce)
Na zakończenie tego artykułu zaprezentujemy Państwu tablice, w których zilustrowane zostaną kwestie dotyczące stanu nauczania 

języka ukraińskiego w Polsce w perspektywie sześciu lat szkolnych (od 2013/2014 do 2018/2019) oraz w zestawieniu na poszczególne 
województwa. 

W Systemie Informacji Oświatowej aktualnie brakuje jeszcze zestawienia na rok 2019/2020 oraz 2020/2021. Zgodnie z informacją 
uzyskaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej w roku 2019/2020 nauką języka ukraińskiego objęto 2564 uczniów (zorganizowano ją 
w 99 szkołach w Polsce)3. Dane te należy jednak traktować bardzo ostrożnie – bardziej jako orientacyjne. Bowiem informacje z MEN w 
tym zakresie znacznie odbiegają od tych, które są już zweryfikowane i zamieszczane w systemie SIO44.

Analizując dostępne informacje należy stwierdzić, iż ilościowy stan posiadania (liczba uczniów i dzieci uczących się języka ukraińskiego) 
jest w ostatnim okresie względnie stabilny.

Biorąc pod uwagę znaczny spadek liczby uczniów w szkołach w Polsce – od 6025650 w 2007/2008 roku szkolnym do 4600000 w 
2019/2020 – spadek liczby uczniów o 23,66% – jest to dość optymistyczna informacja5.

Tak dobrze już nie jest gdy przeanalizujemy tę kwestię biorąc pod uwagę perspektywę organizacyjnej formy nauczania. Odnosząc się 
jedynie do 2019/2020 roku szkolnego: na wskazanych 99 szkół prowadzących naukę języka ukraińskiego, jedynie 10 z nich były szkołami 
pełnymi, tzn. z ukraińskim językiem nauczania albo z nauczaniem w dwóch językach (polskim i ukraińskim):

•	 Bartoszyce – szkoła podstawowa
•	 Górowo Iławeckie – szkoła podstawowa, liceum

3	 Pismo	MEN	z	dnia	27.10.2020	roku,	nr	DKO-WOK.0191.15.2020.MK	–	odpowiedź	na	wniosek	z	dnia	13.10.2020	o	udzielenie		
	 informacji	publicznej.
4	 W	tym	samym	piśmie	MEN	przekazał	informacje	za	lata	2017/2018	i	2018/2019
5	 Wyliczenie	własne	na	podstawie	sprawozdań	GUS
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•	 Biały Bór – szkoła podstawowa, liceum
•	 Legnica – szkoła podstawowa, liceum
•	 Przemyśl – szkoła podstawowa, liceum
•	 Bielsk Podlaski – klasy z językiem ukraińskim w szkole podstawowej.

Co z kolei oznacza, że zdecydowana większość uczniów, którzy mają możliwość uczenia się swego języka ojczystego, uczy się go w 
szkołach z dodatkową nauką tego języka, w formie międzyszkolnego zespołu nauki języka ojczystego, w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 
Chociaż z satysfakcją należy odnotować także fakt, iż z chwilą powstania dwóch nowych szkół podstawowych (w Legnicy i Górowie 
Iławeckim) oraz z momentem przekształcenia szkoły podstawowej w Białym Borze na szkołę prywatną, liczba uczniów w  „ukraińskich” 
szkołach znacznie się powiększyła. Niestety – często za sprawą obecności w nich uczniów obywateli Ukrainy (niestety, bowiem nie wróży 
to dobrze tym szkołom oraz powoduje, że przyszłość samej mniejszości ukraińskiej w Polsce rysuje się niezbyt ciekawie).

Odnosząc się ponownie do Systemu Informacji Oświatowej – na dzień 30 września 2020 roku, łączna liczba uczniów w tych szkołach 
wynosiła 810 osób6.

Miejscowość Szkoła Podstawowa Liceum Razem
Legnica 116 79 195
Bartoszyce 107 - 107
Przemyśl 139 48 187
Górowo Iławeckie 56 141 197
Biały Bór 64 60 124
Razem 482 328 810

Z dostępnych nam (do tej pory) informacji wynika między innymi, że w poszczególnych – wybranych - województwach nauczanie 
języka ukraińskiego przedstawia się następująco (2020/2021)7:

Województwo zachodniopomorskie: dodatkowa nauka języka ukraińskiego jako języka mniejszości prowadzona jest w 7 miejsco-
wościach: Wałczu, Trzebiatowie, Kołobrzegu, Ińsku, Stargardzie, Koszalinie i Szczecinie. Ponadto funkcjonują dwie szkoły z językiem 
ukraińskim, jako językiem nauczania – obie w Białym Borze (szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące).

Trzebiatów – na naukę języka ojczystego (ukraińskiego) uczęszcza w 2020/2021 roku szkolnym 10 uczniów. Prowadzona ona jest w 
łącznym wymiarze 9 godzin w tygodniu. W szkołach i placówkach miasta Trzebiatów uczy się ponadto dwóch uczniów obywateli Ukrainy.

Ińsko – nauką języka ukraińskiego objęto 5 uczniów i odbywa się ona w łącznym wymiarze 5 godzin tygodniowo.
Kołobrzeg – na zajęcia z języka ukraińskiego uczęszcza 11 uczniów. Pracują oni w trzech grupach, dla każdej z nich przeznaczono 3 

godziny nauki w tygodniu. Ponadto w szkołach i placówkach oświatowych miasta i powiatu kołobrzeskiego uczy się w 2020/2021 roku 
69 uczniów obywateli Ukrainy (51 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Kołobrzeg oraz 18 w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Kołobrzeg). 

Stargard – języka ukraińskiego uczy się 43 uczniów w łącznym wymiarze 18 godzin w tygodniu. Jednocześnie w szkołach i placówkach 
miasta i powiatu Stargard uczy się 45 uczniów obywateli Ukrainy (35 w szkołach prowadzonych przez miasto i 10 w szkołach powiatowych).

Wałcz – naukę języka mniejszości zorganizowano dla 6 uczniów w wymiarze 4 godzin w tygodniu (łącznie). Ponadto w szkołach i 
placówkach miasta Wałcza uczy się 6 uczniów obywateli Ukrainy.

Koszalin – nauką objęto 50 uczniów i prowadzona ona jest w łącznym wymiarze 11 godzin tygodniowo.
Szczecin – języka ukraińskiego uczy się 39 uczniów w wymiarze 15 godzin tygodniowo (łącznie). Poza tym w szkołach i placówkach 

oświatowych miasta Szczecin uczy  się także 1145 uczniów obywateli Ukrainy.
Podsumowując – w szkołach z dodatkową nauką języka ukraińskiego (międzyszkolnych zespołach nauki języka ukraińskiego)  w woj. 

zachodniopomorskim uczy się w 2020/2021 roku szkolnym 164 uczniów. Jeżeli dodamy do tego liczbę uczniów dwóch szkół z nauką 
języka ukraińskiego w Białym Borze (podstawową i liceum ogólnokształcące) otrzymamy informację, iż w woj. zachodniopomor-
skim naukę tego języka prowadzi się w ośmiu miejscowościach, a uczy się go łącznie 288 uczniów.

Województwo pomorskie:

Nazwa szkoły / placówki Liczba uczniów 
– j. ukraiński Powiat gmina Miejscowość

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ludwika Waryńskiego 
w Słupsku 34 m. Słupsk m. Słupsk Słupsk

Technikum 3 bytowski Miastko Miastko
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego w Miastku

21 bytowski Miastko Miastko

Szkoła Podstawowa Nr 57 
im. Generała Władysława Andersa w Gdańsku 72 m. Gdańsk m. Gdańsk Gdańsk

II Liceum Ogólnokształcące w Lęborku 8 lęborski Lębork Lębork
Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy 
im. Generała Władysława Andersa 4 człuchowski Rzeczenica Rzeczenica

Szkoła Podstawowa Nr 8 20 lęborski Lębork Lębork
Szkoła Podstawowa w Uniechowie 15 człuchowski Debrzno Uniechów
Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy 25 człuchowski Debrzno Myśligoszcz
Szkoła Podstawowa w Niedarzynie 8 bytowski Borzytuchom Niedarzyno

6	 Dane	z	SIO,	RSPO	-	https://rspo.men.gov.pl/,	dostęp:	06.11.2020	r.
7	 Wszystkie	informacje	pochodzą	z	danych	zebranych	od	urzędów	gmin	oraz	kuratoriów	oświaty.
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Nazwa szkoły / placówki Liczba uczniów 
– j. ukraiński Powiat gmina Miejscowość

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Przyjaciół Ziemi 16 człuchowski Człuchów Człuchów
Zespół Szkół w Borzytuchomiu - Szkoła Podstawowa 15 bytowski Borzytuchom Borzytuchom
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. 
Mjr Henryka Sucharskiego w Bytowie 32 bytowski Bytów Bytów

Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Mikołaja Kopernika w Miastku 7 bytowski Miastko Miastko

Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy Filia Pieniężnica 12 człuchowski Rzeczenica Pieniężnica
292

Jednocześnie w szkołach i placówkach oświatowych woj. pomorskiego uczy się w 2020/2021 roku szkolnym 4259 uczniów obywateli 
Ukrainy (z tego 1245 w szkołach policealnych).

Województwo dolnośląskie – w Systemie Informacji Oświatowej odnotowano 230 uczniów uczących się języka ukraińskiego jako 
języka mniejszości narodowej. W tym, w samym mieście Wrocław 28 uczniów (12 godzin tygodniowo łącznie). Liczba (230) obejmuje 
także uczniów dwóch szkół z dodatkową nauką języka ukraińskiego w Legnicy (szkoła podstawowa i liceum). W całym woj. dolnośląskim 
według danych zebranych przez odpowiednie kuratorium oświaty w 2020/2021 roku szkolnym uczy  się ponadto 4730 uczniów obywateli 
Ukrainy – z tego aż 3264 w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest miasto Wrocław.

Województwo podlaskie – 212 uczniów w szkołach z dodatkową nauką języka ukraińskiego – jako języka mniejszości.
Województwo podkarpackie – 385 uczniów w szkołach i placówkach z dodatkową nauką jeżyka ukraińskiego. Liczba uwzględnia dzieci 

i uczniów przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego w Przemyślu. Ponadto w województwie podkarpackim uczy 
się łącznie 1139 uczniów obywateli Ukrainy.

Liczba uczących się języka ukraińskiego Miejscowość
4 Chotyniec
2 Jarosław

17 Kalników
29 Komańcza
11 Rzepedż. Osiedle A
37 Mokre
4 Mrzygłód

10 Nienowice
212 Przemyśl
28 Rzeszów
31 Sanok

Województwo małopolskie – łącznie 62 uczniów uczy się języka ukraińskiego, jako języka mniejszości narodowej. Z czego 12 uczniów 
w samym Krakowie (dwie grupy po 3 godziny nauki języka w tygodniu).  W systemie szkolnym odnotowano też 2897 uczniów obywateli 
Ukrainy w szkołach i placówkach woj. małopolskiego (1132 w samym Krakowie).

Województwo wielkopolskie: łącznie 51 dzieci i uczniów (27 dzieci zostało wykazanych w niepublicznym przedszkolu w Ostrzeszo-
wie), oraz 24 uczniów w szkole podstawowej w Poznaniu. W całym województwie wielkopolskim w systemie oświaty odnotowano 4243 
uczniów obywateli Ukrainy.

Województwo lubuskie: w SIO odnotowano na dzień 30 września 2020 roku jedynie 8 uczniów (w całym województwie lubuskim!) 
uczących się języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej – w miejscowości Wiechlice. Od 16 listopada 2020 roku miało ruszyć 
także nauczanie dla 4 uczniów w mieście Zielona Góra18. Łącznie więc w całym woj. lubuskim uczy się języka ojczystego (ukraińskiego) 
jedynie 12 uczniów! Należy jednak zauważyć, że wniosek rodziców o organizację nauki języka ukraińskiego złożony w terminie przez 
rodziców 4 dzieci w mieście Gorzów Wlkp. został rozpatrzony negatywnie9. Nie zmienia to oczywiście faktu, że nastąpiła kompletna nie-
malże degradacja organizacji nauczania języka ukraińskiej mniejszości narodowej w tym województwie. Nazwałbym tę sytuację po prostu 
kompromitacją samej mniejszości – nauczycieli, rodziców oraz organizacji mniejszościowych działających w województwie lubuskim!

8	 Chodzi	o	to,	że	wpłynęły	jedynie	4	deklaracje	odnośnie	nauki	języka	ojczystego	z	ogólnej	liczby	17	chętnych.
9	 Miasto	Gorzów	Wlkp.	powołuje	się	na	problemy	finansowe	spowodowane	COVID-19	-	pismo	nr	WOR	–	III.1431.264.2020.		 	
	 Kpa	z	dnia	23.10.2020	r.	Fundacja	Prosvita	złożyła	skargę	na	działalność	Miasta	Gorzów	Wlkp.	do	KO	w	Gorzowie	Wlkp.	oraz		
	 skierowała	prośbę	o	pilną	interwencję	do	MEN.
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SłAWOMIR OSIńSKI
Szczecin

„KILKA PUNKTóW O PUNKcIe”

Karma wraca...
Na portalach społecznościowych, osobliwie w memach wszelakich przytoczony wyżej zwrot jest często używany w różnych, najczęściej 

dowcipnych kontekstach. Pewnie dlatego, że jest w nim jakaś ociupinka prawdy, co ilustruje również ostatnie dziesięciolecie szczeciń-
skiego punktu nauczania. Kiedy zakończył się czas PRL przez pierwsze dwie kadencję byłem radnym i jednym z kilku dzieł, do których 
przyłożyłem rękę, było przekazania Związkowi Ukraińców w Polsce części byłego posowieckiego szpitala, co po wielu zabiegach się udało. 
Uczestniczyłem też jako przewodniczący kultury w Dniach Kultury Ukraińskiej. Potem, kiedy do szkół weszła religia, a w programie 
naszych nowatorskich rekolekcji znalazło się spotkanie z przedstawicielami innych kościołów chrześcijańskich, toteż nasi uczniowie 
odwiedzali także cerkiew greckokatolicką. 

I w końcu przyszedł rok 2009, kiedy wiosną pan Jan Syrnyk zaproponował mi, aby szkoła wzięła od września pod swe skrzydła punkt 
nauczania języka ukraińskiego i religii greckokatolickiej, przy czym przedsięwziął też działania w Urzędzie Miasta, który nie widział 
przeciwwskazań w tej materii. Nie mając pojęcia z czym się takie punkty spożywa, zgodziłem się i przez wakacje uczyłem się niespójnych 
i zmieniających się wtedy przepisów oraz wspólnie podjęliśmy działania w sprawie zatrudnienia nauczyciela języka ukraińskiego. Na 
szczęście sprawy nauczania religii w prawie opisane zostały w miarę klarownie. I tak punkt przeniósł się pod zarządzanie SP 47, w chwilę 
po tym został uszczęśliwiony kontrolą NIK, która doceniła wszystkie działania prawno-porządkowe ostatniego półrocza.

Ludzie najważniejsi...
Szkoła to ludzie, pracujący w niej oraz działający na jej rzecz. Punkt nauczania nie funkcjonowałby dobrze bez zaangażowania pana 

Jana Syrnyka, przewodniczącego szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce, wsparcia ze strony pana Henryka Kołodzieja, 
Konsula Honorowego Ukrainy. W mediach dobrym duchem jest często prezentująca osiągnięcia uczniów  red. Małgorzata Frymus z 
Radia Szczecin.

Oczywiście wiele zależy też od postawy dyrektora, jego otwartości myślenia i wiarygodności na poziomie osobistym. W punkcie 
najistotniejsze było usamodzielnianie nauczycieli na poziomie zarządzania, pozbycie się kontroli w stylu sowieckim i przekazanie im 
odpowiedzialności. Dyrektor stał się i jest do dziś jedynie źródłem pomocy, nauczyciele zaś sami oceniają siebie (w przypadku dużego 
zaufania sami robią to najlepiej), sami też kontrolują swoje działania. Stąd największa zasługa w rozwoju punktu przypada jego pedagogom. 

Religii w sposób otwarty, nowoczesny i zaangażowany naucza ksiądz Robert Rosa, kapelan wojskowy dla grekokatolików w WP, nie-
strudzony organizator wielu przedsięwzięć charytatywnych na rzecz Ukrainy. Trzeba tu zauważyć, że wśród mniejszości ukraińskiej są 
prawosławni, rzymscy katolicy, członkowie innych kościołów, niewierzący oraz wyznawcy religii greckokatolickiej, dla dzieci których 
organizowana jest nauka religii.

Największym dobrem i znakomitym pedagogiem prowadzącym naukę języka i kultury ukraińskiej jest pani Ałła Diomina, która potrafi 
doskonale pracować z najmłodszymi, darząc ich niesamowitym ciepłem i życzliwością, a także z uczniami gimnazjów i liceów, wzbudza-
jąc zainteresowanie przedmiotem w atmosferze twórczej acz zdyscyplinowanej. Angażuje się w pracę dydaktyczną i popularyzatorską 
dotyczącą nauczania języka ukraińskiego, bierze czynny udział w konferencjach, ma kilkoro laureatów konkursach ogólnopolskich, a jej 
szczególnym dziełem jest coroczny regionalny konkurs recytatorski.  Co ważne, pani Ałła Diomina kształtuje wśród uczniów postawy 
tolerancji i poszanowania różnych kultur i narodowości. Mam nadzieję, że uda się w przyszłym roku pozyskać godną następczynię, gdyż 
pani Ałła wybiera się na emeryturę.

Zwyczaje...
Nauczanie języka ukraińskiego i religii greckokatolickiej ma w Szczecinie historię sięgającą lat 50. XX w., ale ostatnie kilkanaście lat, 

dzięki nauczycielom punktu, jest szczególnie bogate w wydarzenia. Najważniejszym stałym elementem i świętem jest coroczny konkurs 
recytatorski ukraińskiej poezji patriotycznej „Poeci Ukrainy”. Jest to także ważny element integracji dzieci i młodzieży mniejszości 
ukraińskiej. Przy tym pokazuje piękno ukraińskiego języka oraz miłość do słowa artystycznego. W podziw za każdym razem wprawia 
mnie zaangażowanie uczestników, zwłaszcza tych najmłodszych. Młodzi deklamatorzy są oceniani przez jury i otrzymują nagrody i 
wyróżnienia sponsorowane między innymi przez Urząd Miasta Szczecina. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbywa się w niedzielę w auli ośrodka. Dla wierzących jest msza i wręczenie świadectw z religii, 
a potem świadectwa i nagrody dla uczęszczających na zajęcia w punkcie. Inny wymiar ma symboliczna inauguracja roku szkolnego w SP 
47, przy której znajduje się punkt. Zawsze na pierwszym spotkaniu uczniów fladze Polski i Unii Europejskiej towarzyszy flaga Ukrainy 
oraz odgrywany jest hymn Polski i Ukrainy, a obecnym uczniom oraz rodzicom wyjaśniam powód, ucząc szacunku dla innych i uświa-
damiając fakt istnienia PNJUiRG. W ostatnich latach dodatkowo jest to akcent miły sercom dzieciom imigrantów z Ukrainy.

Uroczyście obchodzone też było 10-lecie działalności punktu przy SP 47 połączone z 60-leciem szkoły. Najważniejszym elementem 
uroczystości była międzynarodowa konferencja naukowa, którą uświetnił ks. prof. dr hab. Pavol Dancak z Uniwersytetu w Preszowie 
na Słowacji pt. 45  „Paideia Christi w tradycji cyrylo-metodiańskiej na przykładzie greckokatolickiej Diecezji Preszowskiej”. Mówił o 
wspólnych korzeniach chrześcijaństwa i naszej różnorodności: „Każdy z nas ma inne doświadczenie, jest usytuowany w innych realiach 
kulturowych, ale ważne jest żeby mieć otwarte serce i pamiętać, że jesteś dla drugich”.

Refleksją nad 10-leciem PNJUiRG przy SP 47 w Szczecinie podzielił się piszący te słowa, referat pt. „Organizacja nauczania języka 
ukraińskiego jako języka ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce” wygłosił p. Marek Syrnyk. Niezwykle interesująca była też dyskusja 
panelowa na temat nauczanie dzieci mniejszości narodowych oraz imigrantów: aktualne wyzwania i propozycje rozwiązań, w której udział 
wzięli:  prof. dr hab. Janusz Mieczkowski, ks. prof. dr hab. Pavol Dancak,  dr Dorota Kowalewska, Henryk Kołodziej-Konsul Honorowy 
Ukrainy, Marek Syrnyk, a moderatorem była - red. Małgorzata Frymus. 

W statucie...
Ponieważ organizowanie punktów nie wszędzie idzie bez trudności przytaczam do wykorzystania lub dostosowania do warunków 

własnej szkoły zapisów statutowych dotyczących PNJUiRG:
Rozdział 10
Międzyszkolny punkt nauczania języka ukraińskiego i religii greckokatolickiej
§ 96.
1. W celu podtrzymania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, wspomagania umiejętności komuniko-
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wania się oraz wprowadzania w świat kultury uczniów należących do mniejszości ukraińskiej w mieście Szczecin, tworzy się w szkole 
międzyszkolny punkt nauczania języka ukraińskiego i religii greckokatolickiej.

2. Szkoła realizuje wymienione cele poprzez:
1) naukę języka ukraińskiego,
2) naukę religii greckokatolickiej,
3) poznawanie historii i kultury ukraińskiej,
4) tworzenie warunków do integracji przedstawicieli różnych kultur,
5) udział uczniów w zajęciach artystycznych.
3. Ucznia przyjmuje się na zajęcia organizowane w punkcie na wniosek złożony w formie papierowej przez rodziców dziecka lub ucznia 

albo pełnoletniego ucznia.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się dyrektorowi przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do dnia 20 

września, a kopię przedstawia dyrektorowi szkoły.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, dotyczy całego okresu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przed-

szkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej albo całego okresu nauki ucznia w danej szkole.
5. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z:
1) w przypadku nauki języka mniejszości lub języka regionalnego – zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia;
2) w przypadku nauki własnej historii i kultury – zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia;
3) wyniki klasyfikacji uczniów międzyszkolnego zespołu nauczania języka ukraińskiego wpisywane są w macierzystej szkole do arkusza 

ocen oraz na świadectwie.
6. Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki języka 

regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się dyrektorowi odpowiednio przedszkola lub szkoły, nie później 
niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału 
dziecka lub ucznia w nauce języka mniejszości, nauce języka regionalnego i nauce własnej historii i kultury.

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się w postaci papierowej.
8. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i pla-
cówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. 2017, poz. 1627 z późn. zmianami).

9. Dyrektor szkoły powiadamia macierzystą szkołę o objęciu nauczaniem języka ukraińskiego i religii greckokatolickiej ucznia tej szkoły 
oraz przekazuje informację o otrzymanych ocenach.

§ 97.
1. Wymiar godzin przeznaczonych na naukę języka ukraińskiego wynosi 3 godziny tygodniowo;
2. Podstawową jednostką organizacyjną w międzyszkolnym zespole nauczania języka ukraińskiego jest oddział o liczebności powyżej 

trzech uczniów;
3. W oddziale mogą znajdować się uczniowie z różnych grup wiekowych;
4. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym;
5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły.
6. Na podstawie zatwierdzonego przez OP arkusza organizacji, na wniosek nauczycieli dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy oraz opinii rodziców, ustala tygodniowy rozkład zajęć.
7. Nauczyciele języka ukraińskiego i religii greckokatolickiej są nauczycielami szkoły.
§ 98.
Nauka religii greckokatolickiej organizowana jest zgodnie z odrębnymi aktualnymi przepisami.

Zwracam uwagę na pkt. 9. § 96 - wysyłanie informacji do szkół wraz z komentarzem dotyczącym obowiązujących przepisów prak-
tycznie zakończyło pojawiające się problemy z błędnymi wpisami na świadectwach, czy w rzadkich przypadkach nieprzyjmowanie                           
do wiadomości przez nauczyciela faktu nauki w punkcie.

W przyszłości...
Punkt w ostatnich latach otrzymał tablicę multimedialną, więc na ile budżet pozwoli cały czas będzie wyposażany w nowoczesne środki 

dydaktyczne. Wdzięczny jestem, że może funkcjonować w ośrodku kultury, co znakomicie ułatwia prowadzenie zajęć popołudniami                    
i w dni wolne. Mam nadzieję, że dotychczasowa dobra współpraca ze Związkiem Ukraińców w Polsce będzie się układała - to również 
niezwykle istotny element poprawnego funkcjonowania PNJUiRG ku pożytkowi dzieci i młodzieży. 

Zajęcia w  PNJUiRG przeznaczone są dla mniejszości i bardzo cieszy fakt, że cały czas pojawiają się nowi uczniowie. To często dzieci 
osób pochodzenia ukraińskiego, które dotąd nie przywiązywały wagi do swoich korzeni i tradycji, ba które często same nie znają dobrze 
mowy ojców i dziadów. Tak było też i przed jedenastu laty, kiedy zwróciłem sie na pierwszym spotkaniu ze społecznością mniejszości 
ukraińskiej z dość ostrym apelem o posyłanie dzieci do punktu. Oprócz podtrzymywania pamięci o swoich przodkach i pochodzeniu 
znajomość języka ukraińskiego i cyrylicy ułatwiającej naukę języka rosyjskiego w perspektywie czasu będzie atutem na rynku pracy, co 
oprócz  motywacji stricte patriotycznej, jest dziś ważnym argumentem za posyłaniem dzieci na naukę ojczystego języka.

Funkcjonowanie punktu wciąż też pokazuje istnienie problemów natury ogólnopolskiej. Pierwszym jest napisanie i dostarczanie 
aktualnych podręczników dla potrzeb nauczania w ukraińskim zgodnie z nową podstawą programową, poprawa sposobu dystrybucji 
(w ostatnich dwóch latach zredukowano liczbę dostępnych podręczników i były problemy z dostawami) oraz podjęcie działań na rzecz 
poprawy oferty programów oraz zwiększenia ich liczby.

Należy też  subwencję na prowadzenie punktów nauczania języka mniejszości zastąpić dotacją lub wprowadzić sposób rozliczania 
subwencji tak, jak ma to miejsce w roku bieżącym w odniesieniu do części subwencji przeznaczonej na realizację zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, co  umożliwi odrębne ewidencjowanie przez jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są gminy, wydatków ponoszonych na edukację 
dzieci i  młodzieży należącej do mniejszości. 

Mimo podpisywania umów między gminami ułatwieniem byłaby zmiana w przepisach regulujących nauczanie języka mniejszości w 
punktach nauczania polegająca na nieograniczaniu zasięgu punktu do obszaru gminy, w której się on znajduje. 

I największe wyzwanie na dziś. Jak najszybciej należy rozwiązać kwestie organizowania i finansowania nauki języka ukraińskiego dzieci 
niebędących mniejszością, a wywodzących się z obecnej, legalnej i bardzo licznej emigracji ukraińskiej. Według obowiązującego prawa 
nie mogą oni uczestniczyć w zajęciach przeznaczonych dla mniejszości, a z udziału w lekcjach organizowanych przez ZUP nie otrzymują 
świadectwa. To priorytetowe zadanie dla ministerstw edukacji obu krajów, które wymaga prostych zmian w przepisach i dogadania się 
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w kwestiach finansowania takich zajęć, co może być trudniejsze.

Notka biograficzna:
Sławomir Osiński – ur. 11.11.1961 r. w Szczecinie; absolwent polonistyki (US); zarządzania w oświacie; zarządzania i marketingu w 
służbie zdrowia (PUM). Nauczyciel, mediator, niezależny publicysta, krytyk, rysownik satyryczny, czasem literat i tekściarz; dyrektor 
SP 47 w Szczecinie prowadzącej PNJUiRG,  autor programów, setek publikacji naukowych i popularnych na tematy związane z oświatą, 
zarządzaniem, kulinariami oraz literaturą; wykładowca akademicki, egzaminator maturalny, ekspert ds. awansu nauczycieli; członek  
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty; w formie książkowej opublikował: W okolicy kuchni. Felietony kulinarne.
(1996), W okolicy – kuchnia. (2004), Durna powieść. (2014). Stale współpracuje z czasopismem „Refleksje”.
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Вітаємо з обранням на посаду мовного омбудсмена! Щось ця справа Вашого обрання на цю посаду затягувалася.
- Я виграв конкурс на посаду Уповноваженого із захисту державної мови ще 4 вересня 2019 року. Проте Кабінет Міністрів 

України тоді призначив іншу кандидатку, яка за 5 місяців так і не змогла розпочати роботу і вимушена була піти у відставку. 
Через це запуск нової та украй важливої для держави інституції затягнувся. За результатами другого конкурсу, який вирізнявся 
своєю прозорістю, я був призначений на посаду 8 липня 2020 року. За перші сто днів роботи ми з однодумцями створили 
Секретаріат Уповноваженого, добрали фахівців, сформували стратегію. Сьогодні наш колектив у повному обсязі виконує 
покладені на нас завдання і функції, серед яких - захист української мови як державної, забезпечення надання інформації 
та послуг громадянам України державною мовою, як це передбачено Законом України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної». 

Скажіть, будь ласка, чому в країні взагалі потрібна така посада?
- Посада Уповноваженого із захисту державної мови передбачена Законом “Про забезпечення функціонування української мови 

як державної”, який набув чинності 16 липня 2019 року. Напевно, це один із найголовніших документів за роки Незалежності, 
який захистив ключову конституційну норму. Уявіть собі, що за лише за останні місяці роботи ми побачили не тільки сотні 
звернень і скарг щодо бездіяльності різних установ та відомств. Були й неодноразові спроби ревізії окремих положень як цього, 
так і низки інших законів. Ми вимушені були реагувати жорстко і рішуче, бо такі інциденти, як, скажімо, в одеській гімназії, 
в якій вчителька принижувала дитину за українську, - криве дзеркало дійсності. З одного боку є закон, з іншого - факти його 
невиконання. Це неприпустимо для демократичної країни, яка виборює своє право на успіх. Все це - свідчення необхідності 
захисту як української мови, так і нашого майбутнього.

Які завдання в мовного омбудсмена і які у Вас пріоритети в цій праці?
- Відповідно до закону, який увібрав кращі норми світової практики, мої функція - захищати та розвивати українську мову, 

права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою, забезпечувати дотримання мовного законодавства в 
нинішніх реаліях. Мої зусилля спрямовані і на підвищення якості викладання українською мовою як в Україні, так і за кордоном. 
До речі, тут ми маємо колосальну підтримку як із боку Уряду, Українського інституту, так і наших громад у світі. Статистика 
підтверджує, що частка тих громадян, котрі спілкуються або недавно перейшли на українську, кардинально збільшилась.

Нещодавно в інтерв’ю для gazeta.ua Ви сказали, що в Україні мовної проблеми не існує....
- За різними соціологічними опитуваннями, провідне місце української мови як державної визнає понад 95% українців. Це 

означає, що питання української як єдиної державної перестало бути каменем спотикання. Проте досі ми бачимо ініціативи 
окремих політиків, які хочуть на мовному питанні зробити собі рейтинги. Тому напередодні місцевих виборів я звертався 
до кандидатів у депутати із закликом не чіпати мовне питання, яке, безперечно, є фундаментальним для нашої держави. На 
порядку денному зараз війна, пандемія, економічна криза, геополітичні зміни. Ось про що насамперед повинні думати ті, кому 
народ довірив владу.

Одночасно Ви називаєте мовне питання одним із головних для держави...
- В Україні триває війна, яка ведеться, в тому числі, на мовному фронті, що лише підтверджує визначальну роль державної 

мови для утвердження нашої ідентичності, єдності та зміцнення нашої віри. 
Потрібно врешті-решт зрозуміти, що без розвитку української мови неможливий поступ  держави. Ніщо інше не об’єднує 

націю так, як мова. Тому сьогодні всі - представники влади та опозиції - повинні щомиті дбати про національні  інтереси країни. 

Чому деякі депутати хочуть скасувати обов’язкове ЗНО з української літератури? Яка Ваша позиція в цій справі?
- Обов’язкове ЗНО з української літератури скасоване наказом Міністерства освіти і науки України. Натомість запропоновано 

два варіанти таких тестів: окремо - тільки з української мови (для вступників на технічні спеціальності), окремо - з мови та 

НАше ІНТеРВ’ю
З Тарасом Кремінем (уповноваженим із захисту української мови) розмовляє Марко Сирник

Знайомтесь:
Тарас Кремінь  – 8 липня 2020 року обраний 

уповноваженим із захисту української мови. Із 2018 
року - професор Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. У 2000–2018 роках 
він - доцент кафедри української літератури, заступник 
декана факультету філології та журналістики, професор 
Миколаївського національного університету імені 
В. Сухомлинського, Миколаївського національного 
аграрного університету. У 2010-2014 роках він - депутат 
Миколаївської обласної ради, під час Революції Гідності 
та Свободи - лідер опозиції на Миколаївщині, голова 
Миколаївської обласної ради (2014). Впродовж 2014–2019 
рр. - Народний депутат України.
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літератури (для гуманітаріїв). Зі свого боку, я пропонував зберегти стару норму, тому ініціював зміни до наказів Міносвіти 
та вніс свої пропозиції до проєкту Умов прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік.На жаль, не сталося так, як гадалося.

 Я вдячний провідним університетам країни, Шевченківським лауреатам у галузі літератури, вчителям з усіх куточків України, 
українському ПЕН-клубу, Спілці письменників України, які підтримали моє відкрите звернення до Прем’єр-міністра України 
на захист комплексного ЗНО. Підкреслю: без читання літератури та субтесту на іспитах неможливо опанувати ані мови, ані 
історії, ані культури.

школа взагалі надважлива в плані виховання патріотичного і українськомовного громадянина держави. Тим часом в 
гімназії в Одесі...

- На жаль, схожих порушень у школах України трапляється багато. На них, насамперед, мають реагувати директори, вчителі, 
батьки школярів. Це не тільки порушення мовного закону, а чистої води цькування. Я говорив з мамою ображеної учениці, 
яка не стримувала своїх сліз. Її дочка після інциденту кілька днів мовчала, боялася йти до школи. На жаль, тільки під тиском 
батьків школа квапливо відреагувала, а департамент освіти міськради звільнив  згаданого працівника. Називати людей, які 
так принижують дітей, “учителем” - мені важко.

Кадровий голод у сфері освіти - болюча проблема для нашої держави. З тим, як у нас знищували педагогічну освіту, а вчителі 
поволі ставали жебраками через мізерну платню, маємо таку ситуацію. До роботи в системі освіти потрібно активніше залучати 
молодь, а для цього держава повинна забезпечити стимулювання педагогічної праці, гарантувати соціальний статус, підвищити 
повагу до професії в суспільстві.

Час від часу назрівають інформації про протести чи незадоволення окремих держав-сусідів України від мовного закону. І 
не йдеться про Росію – тут справа зрозуміла. А чому і чим от незадоволена Угорщина? Чи справді в Україні (в Закарпатті) 
існує т зв. угорський і русинський сепаратизми)?

- Я народився в родині видатного українського поета Дмитра Кременя. Тим не менш, навчався у російськомовній школі, бо 
в Миколаєві у 1980-ті роки не було жодної української. Тому я добре пригадую, з якими труднощами відбувався багаторічний 
процес переходу таких шкіл на державну мову навчання до 2020 року. Відтепер же, кожен першачок чи випускник навчального 
закладу, опанувавши державну мову, відчуватиме себе перспективним у реалізації подальшої освітньої траєкторії. 

Чи Ваша посада дозволяє Вам цікавитись (і допомагати) українцям – громадянам інших країн в збереженні ними своєї 
ідентичності (також мовної)?

- Мені, як народному депутату України VIII скликання, довелося представляти вісім груп із міжпарламентських зв’язків з 
різними країнами, в тому числі, країнами Балтії, Аргентинською Республікою, Федеративною Республікою Бразилія, Норвезькою 
Республікою, Румунією. Одне й те саме запитання, яке я чув: «Коли Україна буде по-справжньому сприяти вивченню державної 
мови, культури, історії, традицій серед наших громад у світі?». Як і раніше, я допомагаю із розширенням мережі дистанційних 
курсів із вивчення української мови, забезпеченням підручників, посилюю співпрацю з університетами світу, які сприяють 
українознавчим студіям. 

Що можете сказати про українців у Польщі (меншину)? Востаннє Ви були здається у Польщі у 2016 році, ще як депутат 
Верховної ради. При чому, Ви трішечки помандрували стежками свого батька Дмитра Кременя – відвідуючи між іншими 
школу у Білому Борі.

- Мій тато вперше побував в українській школі в м. Білий Бір імені Т.Шевченка 1989 року. Та поїздка, організована Об’єднанням 
літераторів Польщі, справила на нього колосальне враження. Тоді в делегації від України були славетні письменники Микола 
Вінграновський, Роман Лубківський, Павло Мовчан, Дмитро Павличко, Степан Пушик, Ганна Чубач, Володимир Панченко, Ніна 
Бічуя. Чого тільки варті плакати, які тримали діти, зі словами: «Мати наша, Україно, забери нас звідси до себе!». Вклонившись 
вчительці української мови та літератури п. Марії Мандрик-Філь, яка насправді зробила значно більше для єднання українців 
Польщі, аніж купа політиків, із впевненістю можу сказати: такої кремезної родини і потужної громади, яка щедро приймала 
наш парламентський комітет з питань науки та освіти, годі й шукати по світу. 

Які Ваш батько мав враження від своєї поїздки у Польщу – це було пов’язане з відкриттям пам’ятника Т. шевченку у 
Білому Борі?

- Ця поїздка була чи не єдиним закордонним відрядженням Дмитра Кременя, але доволі знаковим та символічним. Так, 
скажімо, за її результатами вийшло його есе “Козай Мамай у сузір’ї Манкурта” в журналі “Київ” (1990, №10), в якому він, 
згадавши прекрасну гостинність у Білому Бору, незабутній вечір поезії, організований п. Марією, передбачив відновлення 
української Незалежності, а також ті тектонічні зміни, що чекали на Східну Європу. Повторно батько пережив свої польські 
враження, коли я привіз із Польщі дружні вітання від колег та рідкісні світлини з того незабутнього візиту. 

І останнє – Україна вистоїть як незалежна держава у війні, яку нав’язала її Росія? І чому складається враження, що 
громадяни України так мало консолідовані проти того ворога?

- Тут не може бути жодних сумнівів. Тим паче, загартована війною українська нація, переживши стільки страждань, а також 
маючи таку потужну армію і величезну підтримку з боку наших друзів - міжнародних партнерів, стоїть на захисті демократії 
на європейському континенті. Не секрет, що Україна, за визначенням Френсіса Фукуями, вже давно стала ключовою державою 
в сучасній геополітиці та для майбутнього демократії в усьому світі, бо своєю боротьбою за свободу надихає інші народи жити 
у вільних і демократичних суспільствах. 

 Дякую за розмову! Бажаємо успіхів у професійній роботі та особистому житті! І запрошуємо до Польщі!
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МАРКО СиРНиК
Валч

НАВЧАННЯ УКРАїНСьКОї МОВи НА КОшАлІНЩиНІ 1952-2005
Попри те, що перші школи в яких розпочато навчання української мови у Польщі опісля депортації 1947 року виникли – в 

нових умовинах діаспори – вже у 1952 році, то щойно з 1956 року можемо почати говорити про творення основ цього, що 
сьогодні розуміємо під назвою “українське шкільництво”. Цей термін свідомо беру  в лапки, і свідомо треба було б нам вживати 
термін “навчання української мови у Польщі”. Ці два поняття аж ніяк з собою не співпадають.

Вживаючи першого терміну, силоміць відносимося до довоєнного і воєнного контексту, коли в умовинах польської і німецької 
держав, все ж таки існували українські школи – українські як за викладацькою мовою так і програмою навчання. Того типу 
заклади існували і після ІІ світової війни до часу переселення українців в роках 1944-46 в Радянську Україну, і поступово 
владою замикалися. Зокрема ті, що виникли в час німецької окупації. Отже – ставлячи питання про шкільництво, мусимо про  
ці умовини зважувати. 

У періоді 1947-1952 у Польщі про українців зовсім не згадувалося. Мабуть ці роки теж – найважчі у їх виживанні. Не лише 
національному, але і економічному, політичному, культурному, релігійному, освітньому тощо1. 

Комуністи зложили колись клич, який вільно парафразуючи можна навести у цьому місці – коли дійсність не згідна з 
ідеологією, тим гірше для дійсності. Політичні і адміністративні власті уважали, що з 1947 року проблема українців у Польщі 
розв,язана, і що Польща однонаціональна держава. Однак такий підхід поглиблював в українців, як почуття кривди, як і був 
тим чинником, який у великій мірі спричинявся до заховування почуття “тимчасовості”. До цього – не було теж бажаної владою 
повної контролі над цією частиною суспільства, яке закрилася у своєму гетто. Дозвіл на контрольоване громадське життя, мав 
теж на меті розв,язку цієї проблеми.

Так, чи інакше – про організоване навчання української мови можемо говорити починаючи з 1956 року. Отож – у 2006 минає 
50 років, а це вже нагода до певних підсумків.

У цьому тексті зосередимося виключно на освітній справі українців Кошалінщини – проблемою пунктів навчання української 
мови та школи у Білому Борі. І зразу пояснення прийнятих мною принципів, щодо визначення межі кошалінського воєводства 
– яка протягом тих 50-ти років мінялася двократно – у 1975 та 2000 роках. Це певне ускладнення. Для  потреб цієї статті 
приймаю територіальний стан з 1956 року. Друга проблема торкається якості матеріалів на яких прийшлося працювати. І щоб 
було цілком ясним – перед такою самою дилемою стануть всі хто наважиться обговорити стан українськомовного шкільництва 
у Польщі після 1947 року. Некомплетні дані, різні цифри  - залежно хто і для кого творив окремі звіти, і брак послідовності 
– як збирати інформацію, чи взагалі її збирати тощо. Отже – прийняв я принцип, що там де це можливо подаю дані зібрані 
чи то бувшим УСКТ та тереновими структурами цього товариства, чи подавані окремими вчителями. І лише там де цих 
інформацій не вдалося в цей спосіб встановити, користаю з доступних мені урядових джерел. Вважаю, що інформації збирані 
Українським суспільно-культурним товариством, зокрема ці для внутрішнього вжитку, більш достовірні, хоч і вони вимагають 
детальнішої перевірки. І так нпр, на 1956/57 шкільний рік у всіх доступних мені джерелах, по відношенні до кошалінського 
воєвідства, повторюються цифри 28  (кількість пунктів) та 230 (кількість учнів), що узяте безпосередньо з урядового довідника 
і переноситься структурами УСКТ.2    

Однак коли зіставити ці інформації з веденим УСКТ списком тзв. Листками українського шкільництва, то виходить що тих 
пунктів було лише три, а вчилося в них всього тільки 39 дітей.3 Подібне поворюється також  і у інших роках. Цих 28 пунктів 
у цьому році вказані Воєвідською управою Кошаліна, це майже всі місцевості де плянувалося відкриття пунктів навчання 
української мови у цьому році.

До кошалінського воєвідства депортовано у 1947 році 31169 українців. Розселено їх у 12-ти тодішніх повітах. Справу цю 
зображує таблиця.4 

Табл.1 Розселення українців депортованих в рамках акції «Вісла» у повітах кошалінського воєводства у 1947 році

Чп Повіт Кількість 
транспортів

Кількість
переселенців Українці у 1959 р.5 Українці у 1963 р.6

1 Б,ялогард 3 575 150

2 Битів 5 1622 4000

3 Валч 8 2734 2200 2240
4 Дравско 6 985 1300 900
5 Колобжег 10 2547 3000

6 Кошалін 22 7006 2900 3400
7 М,ястко 8 2520 1900 2000
8 Свідвін 4 1306 550

1	 Hałagida	I.,	Życie	Ukraińców	na	ziemiach	zachodnich	po	akcji	„Wisła”,[w:]	Problemy	Ukraińców	w	Polsce	po	wysiedleńczej	akcji	
	 „Wisła”	1947	roku,	red.	Mokry	W.,	Kraków	1997,	s.	38-39
2	 Українське	шкільництво	на	протязі	існування	Х-ліття	УСКТ,		Варшава,	Архів	ОУП
3	 Листки	 українського	шкільництва,	 1956/1957	шкільний	рік,	 архів	 автора	 (документи	переказані	Михайлом	Козаком	 з		
	 Перемишля)
4	 Misiło	E.,	Akcja	„Wisła”,	Warszawa	1993,	s.	443
5	 Notatka	informacyjna	dotycząca	sytuacji	wśród	mniejszości	narodowych	ze	szczególnym	uwzględnieniem	ukraińskiej,	marzec
		 1958	r.,		AAN,	KC	PZPR	237/XIV-142
6	 Pismo	Prezydium	Woj.	Rady	Narodowej	w	Koszalinie	do	MSW	w	Warszawie	z	dnia	24	sierpnia	1963r	–	informacja	o	środowisku
	 ukraińskim,	Archiwum	Państwowe	w	Koszalinie,	zespół:	Prezydium	WRN	w	Koszalinie,	t.	nr	4592
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Чп Повіт Кількість 
транспортів

Кількість
переселенців Українці у 1959 р.5 Українці у 1963 р.6

9 Славно 7 2321 3000

10 Слупськ 3 827 2300 1500
11 Члухів 16 5175 3900 5000
12 Щецінек 12 3551 2760 3000
13 Злотув 130

Професор Роман Дрозд описуючи стан навчання української мови у Польщі з 1944 по 1989 рік, відмітив сім заключних 
періодів цього аспекту громадського життя7. Критерієм їх відокремлення були практичні можливості розвитку україномовних 
шкіл – або їх ограничення. 

У цьому місці спробуємо проаналізувати самі явища – кількість, стан, можливості тощо.
Творення основ українського громадського життя, а в тому числі і шкільництва, стало можливе після прийняття політбюром 

ПОРП ухвали відносно стабілізації положення українців у Польщі 
у квітні 1952 року.8

На основі цієї ухвали у цьому самому році прийнято рішення про проведення свого роду «інвентаризиації» - тобто аналізу 
кількості дітей української національності та вчителів, які володіли українською мовою. До зібрання необхідної інформації 
зобов,язано відповідні Виділи освіти місцевих – воєвідських Президії Народних Рад. Опрацювали вони дуже обширні зведення.

Такий аналіз провела теж  Воєвідська рада у Кошаліні.9 Наведемо його тут повністю – звичайно по відношені до кошалінщини.10

Табл 2. Діти української національності в школах кошалінщини у 1952 році

Гміна школа Кількість
Українських

Дітей
(% до всіх)

Діти за річником Згода
батьків 

на 
навчання

Божитухом

Божитухом 47 (31,33%) 4 2 5 6 11 7 12 - 30
Хоткув 8 (27,59%) 2 2 3 1 - - - - 3
Ютженка 14 (29,79%) 5 2 2 2 3 - - - -
Гжмьонца 5 (41,67%) - 1 1 3 - - - - -
Нєдажино 10 (16,98%) - 1 2 2 2 2 1 - 6

Нєчобишево Нєчобишево 6 (6,52%) - - - 2 4 - - - 1

Тухомє Тухомє 20 (15,75%) 2 1 1 4 3 3 6 - 3

Угожа
Мокжим 1 (3,33%) 1 - - - - - - - -
Робачно 2 (9,52%) - 2 - - - - - - -

Разом 113 (19,93%) 14 11 14 20 23 12 19 - 43

Білий Бір Білий Бір 32 (23,70%) 4 3 4 6 4 3 5 3 -

Цєжнє
Прусіново 17 (26,56%) - 3 2 2 2 6 2 - -
Соколє 18 (75,00%) 2 3 2 2 2 2 2 3 -

Кочала
Кочала 3 (2,31%) 1 - - - - 1 - 1 -
Бєльско 11 (15,71%) 1 2 - 1 1 2 2 2 -
Стажно 6 (14,63%) - - - - 2 1 1 2 -

Жеченіца Бжончек 7 (53,85%) - 2 - 4 - - 1 - -

Стжечона Стжечона 11 ( 16,42%) - 1 1 2 1 5 - 1 -

Вєжхово Мосіни 2 (4,44%) - 1 - - - - 1 - -
Яромєж 5 (23,81%) 1 - - 1 1 - 1 1 -

Разом 112 (18,36%) 9 15 9 18 13 20 15 13 -

7	 Drozd	Roman,	Szkolnictwo	ukraińskie	w	Polsce	w	latach	1944-1989	–	próba	periodyzacji,	[w:]	Rocznik	Lubuski,	t.	XXX,		 	
	 cz.	I,	red.	Halczak	B.,	Burda	B.,	Zielona	Góra	2004,	s.	25-39
8	 Uchwała	Biura	Politycznego	KC	PZPR	w	sprawie	środków	zmierzających	do	poprawy	sytuacji	gospodarczej	ludności		 	
	 ukraińskiej	i	wzmożenia	wśród	niej	pracy	politycznej,	kwiecień	1952r.,	AAN,	Urząd	ds.	Wyznań,	Wyznania		 	 	
	 nierzymskokatolickie,	Spis	25,	syg.	730,	k.	13-16	[w:]	Nasze	Słowo,	Nr	42,	15.10.2006,	s.	9
9	 Помиляються	Ярослав	Грицковян	і	Михайло	Талапканич	стверджуючи,	що	Кошалін	такого	списка	не		 	 	
	 підготував,	див.:	Jarosław	Hryckowian,	Mychajło	Tałapkanycz,	Szkolnictwo	ukraińskie	na	Pomorzu	Zachodnim	-	czynnik	zachowania 
	 tożsamości	narodowej,	(у:)	Red.	Roman	Drozd,	Roman	Skeczkowski,	Mykoła	Zymomrija:	Ukraina-Polska.	Kultura,	wartości,			
	 zmagania	duchowe,	Koszalin	1999,	s.	215-235
10	 Wykaz	dzieci	narodowości	ukraińskiej	i	nauczycieli	władających	językiem	ukraińskim	w	szkołach	województwa		 	 	
	 koszalińskiego,	AAN	Ministerstwo	Oświaty,	syg.	1752,	s.	284-288
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Гміна школа Кількість
Українських

Дітей
(% до всіх)

Діти за річником Згода
батьків 

на 
навчання

Дигово
Дигово 9 (3,75%) - 2 - 3 1 2 1 - 2
Стромніца 4 (15,38%) - 1 2 1 - - - - -

Госьціно
Робунь

Госьціно 5 (2,16%) - 1 1 2 1 - - - -
Робунь 7 (16,28) - 2 1 1 1 1 1 - -
Вартково 9 (9,47%) 1 1 2 1 2 1 1 - -

Сємисьль
Сємисьль 3 (2,59%) - - 1 1 1 - - - -
Дроздово 6 (6,82%) 1 - 1 2 - 1 1 - 1

Вжосово Вжосово 5 (4,46%) - 1 1 2 - 1 - - -

Славобоже
Мисловіце 9 (16,98%) 1 1 2 1 2 1 1 - 1
Поваліце 6 (7,79%) 1 - 2 1 1 - 1 - -

Разом 64 (5,01%) 4 9 14 15 9 7 6 - 4

Боболіце
Боболіце 20 (5,48%) 1 3 2 1 5 5 - 3 -
Порост 5 (8,20%) - 1 - 1 1 - 1 1 -
Лозіце 4 (26,67%) 1 - - - 1 2 - - -

Добжица Добжица 2 (2,00%) - - 1 1 - - - - -

Корсінко Реково 24 (82,76%) 2 4 2 - 4 7 1 4 -

Гозд

Гозд 16 (36,36%) 1 3 2 4 1 2 1 2 -
Глодово 2 (5,56%) - 1 1 - - - - - -
Курово 18 (50,00%) 2 1 4 3 5 2 1 - -
Джевяни 31 (30,10%) 5 7 4 5 2 4 2 2 -

Суха
Суха 8 (8,18%) 1 1 - - 3 3 1 - -
Осєкі 7 ( 23,33%) 2 2 2 1 - - - - -

Сянув
Сянув 3 (3,93%) - - - 1 - 1 1 - -
Клуса 8 (3,93%) 2 - 1 1 2 1 - 1 -

Кремпа
Даргінь 12 (19,35%) - 3 2 - 4 2 1 - -
Кланіно 13 (10,48%) 1 - 3 3 2 2 1 1 -
Зегже 5 (16,67%) - 1 2 2 - - - - -

Разом 179 (12,56%) 18 27 26 23 30 31 10 14 -

Кєлчиглови
Кєлчиглови 3 (1,73%) - 1 1 - - - 1 - -
Старково 4 (3,70%) 1 1 1 - 1 - - - -

Лубно
Тжебєліно 3 (2,85%) - 1 2 - - - - - -
Жабно 5 (9,43%) - 1 1 1 - 1 1 - -

Борціно
Борціно 12 (11,65%) 1 5 2 1 2 1 1 - 12
Обленже 1 (5,00%) - 1 - - - - - - -

Варціно
Кемпіце 2 (1,55%) - - - - 1 1 - - -
Б,єсовіце 3 (12,50%) - 1 - 2 - - - - 3

Кавче
Сьвєжно 18 (17,48%) 1 3 1 1 1 10 1 - 18
Гатка 6 (40,00%) - 4 - 2 - - - - 6

Разом 57 (6,84%) 3 18 8 8 7 5 13 3 39

Славно 32 (5,05%) 5 4 5 3 7 6 2 - 3

Дарлово 43 (8,51%) 6 7 7 8 6 6 3 - 4

Полянув 27 (8,33%) 5 6 3 5 4 2 2 - 2

Ноцьмєж 36 (5,51%) 3 5 7 7 8 4 2 - 1

Жуково 31 ( 9,78%) 6 7 8 3 4 2 1 - 5

Вжесьніца 39 (6,47%) 7 8 6 8 5 3 2 - 6

Лєйково 41 (9,81%) 5 8 6 7 7 5 3 - 4
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Гміна школа Кількість
Українських

Дітей
(% до всіх)

Діти за річником Згода
батьків 

на 
навчання

Доб,єслав 36 (7,38%) 8 7 5 2 5 6 3 - 4

Сєціміно 41 (7,59%) 5 4 6 7 6 8 5 - 3

Славно м. 9 (2,41%) 2 1 2 1 2 1 - - -

Дарлово м. 6 (0,98%) - 2 1 - 2 1 - - -

Полянув м. 4 (1,46%) - 1 2 - - 1 - - -

Разом 345 (6,01%) 52 60 58 51 56 45 23 - 32

Римско В. 7 громад 22

Дембніца К. 5 громад 9

Дуніново 10 громад 29

Гродно В. 17 громад 45

Глувчице 7 громад 27

Кобильніца 10 громад 19

Любучево 10 громад 21

Лупова 11 громад 36

Мікорово 6 громад 6

Матожино 9 громад 24

Потенгово 10 громад 23

Ножино 9 громад 18

Поблоцє 10 громад 32 -

Ст. Домброва 3 громади 6

Ричево 9 громад 39

Рокіти 1 громада 2

Витово 7 громад 27 -

Зелькі 6 громад 16

Устка 1 громада 2 -

Разом 435 -

Споре
Вєжхово Ст. 7 (20,59%) 2 1 2 1 1 - - - 4
Стемпно 6 (33,33%) 1 1 4 - - - - - 6

Оконек Венгожево 8 (40,00%) 3 3 1 1 - - - - -

Чаплінек Жепово 15 (23,81%) 2 3 5 1 4 - - - 15

Ключево Ліпно 4 (20,00%) - 2 - 2 - - - - -

Гжмьонца
Чехи 2 (3,08%) - - - 2 - - - - -
Вільче Ляскі 12 (15,79%) 3 - 1 1 1 6 - - -

Разом 54 (18,24%) 11 10 13 8 6 6 - - 25

Ястров,є 7 -

Члопа 4 -

Тучно 23 -

Мірославєц 41 -

Демболенка 22 -

Ганкі 28 -

Клембовєц 6 -

Любєш 21 -

Мєлєнцін 45 -

Ружа 10 -

Ст. Лубянка 34 -
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Гміна школа Кількість
Українських

Дітей
(% до всіх)

Діти за річником Згода
батьків 

на 
навчання

Сипнєво 29 -

Швеція 56 -

Тжебінь 53 -

Разом 379 -

Табл 3. Зведення – діти і вчителі на кошалінщині у 1952 році

Чп Повіт

школи в  яких 
вчилися

українські учні - 
кількість Кількість % до решти

Вчителів

1 Битів 9 113 19,93 Брак інф
2 Члухів 9 112 18,36 11
3 Колобжег 11 64 5,01 7
4 Кошалін 17 179 12,56 5
5 М,ястко 10 57 6,84 1
6 Славно 12 345 6,01 3
7 Слупськ 20 435 Брак інф 5
8 Щецінек 7 54 18,24 6
9 Валч 14 379 Брак інф 4

10 Б,ялогард Брак інф Брак інф 2

11 Дравско Брак інф Брак інф 4

12 Злотув Брак інф Брак інф 2

Разом 109 1738 50

Пригадаю – це лише діти які вже навчалися у школах. До цього треба пам,ятати, що наведені цифри не є точною статистикою 
– що можна зауважити на прикладі повіту Мястко. Однак і так проведений облік вже дає нам певні інформації – хочби таку: 
у всіх школах кошалінського воєводства вчилося у 1952 році майже 2000 українських школярів. 
На основі цієї інформації Президія Воєвідської національної ради у Кошаліні, зобов,язалася відчинити у 1953/54 шкільному 
році  пункти навчання української мови у семи місцевостях тогочасної кошалінщини. І так мовилося зокрема про11:

Табл. 4 Плановані до відкриття пункти навчання української мови у 1953/54 шк. р.

Повіт Місевість Українських дітей 
у класах

Всіх українських 
дітей

Плянована кількість 
груп

Славно Сєраково

Кл. ІІ – 7
Кл. ІІІ – 7
Кл. ІV – 7
Кл. V – 5
Кл. VІ – 12
Кл. VІІ – 9

 49 2

Члухів

Цєжнє

Кл. І – 2
Кл. ІІ – 5
Кл. ІІІ – 3
Кл. ІV – 2
Кл. V – 5
Кл. VІ – 4
Кл. VІІ - 2

23 2

Ложа

Кл. І – 1
Кл. ІІ - -
Кл. ІІІ – 3
Кл. ІV – 2
Кл. V – 4
Кл. VІ – 5

15 1

11	 Pismo	Prezydium	Wojewódzkiej	Rady	Narodowej	w	Koszalinie	do	Ministerstwa	Oświaty,	z	dnia	9.06.1953r.,	Nr	.0.VIa-23/2/53,		
	 AAN,	Min.Ośw.,	sygn.1749,	s.	315-316
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Повіт Місевість Українських дітей 
у класах

Всіх українських 
дітей

Плянована кількість 
груп

Члухів

Барково

Кл. І – 5
Кл. ІІ – 4
Кл. ІІІ – 4
Кл. ІV - 7
Кл. V – 4
Кл. VІ - 1

25 2

Унєхув

Кл. ІІ – 5
Кл. ІІІ – 1
Кл. ІV – 6
Кл. V – 3
Кл. VІ – 6
Кл. VІІ – 2

23 2

Кочала

Кл. І – 4
Кл.ІІ – 3
Кл. ІV – 2
Кл. VІ – 7

16 2

Битів Божитухом

Кл. І – 4
Кл. ІІ – 2
Кл. ІІІ – 4
Кл. ІV – 4
Кл. V – 8

22 2

Разом 7 173 173

Іншими словами – на «віднайдених» 1738 учнів хотіла влада зорганізувати у цьому році навчання лише для 173 школярів-
українців. Це становить всього 9,95 % їх загальної кількості.

Вслід за цим письмом не пішли однак дії, і у шкільному році 1953/1954 жодного українського пункту навчання  на кошалнщині 
не вдалося відчинити. Хоч – і це теж треба ще раз особливо відмітити – освітня адміністрація досконало володіла інформацією, 
як про кількість українських дітей, вчителів українців, а також тих вчителів, які знали українську мову.

Принципи організації навчання української мови обговорено письмом Міністерства освіти народної Польщі з 4 грудня 1956 
року – обіжник Нр 30  S05-645/56, та обіжником з 12 грудня 1959 року (Нр S04-4816/59).12 Згідно з тими письмами навчання 
української мови можна було вводити в школах при зголошенні щонайменше 7 учнів. Викладання предмету можливе було з 
другого класу початкової школи. Призначалося на це навчання 3 години тижнево на одну групу. Документація повинна бути 
ведена так, як у випадку всіх інших предметів. Факт навчання мав бути відображений також на шкільному свідоцтві.13

Перші пункти навчання української мови на кошалінщині виникли щойно у 1956/57 шкільному році. Подібно цю справу 
представляє теж д-р Ярослав Грицковян, який зауважує додатково, що траплялися випадки фіктивних годин  (а то й звітів), 
чи невідбування уроків окремими вчителями.14 З одного боку могло це бути спричинене  як потребою опрацювати звіт для 
воєвідських адміністративних чи партійних влад, так і створенням собі додаткового джерела прибутку. 

Такий фіктивний звіт створено між іншими у Кошаліні у 1958 році, коли то вказано на існування у воєвідстві аж 49 пунктів 
навчання української мови з 665 учнями. При чому в дальшому абзаці написано виразно, що «...wielu nauczycieli nie przychodzi 
na lekcje, co z kolei ujemnie odbija się na dyscyplinie wśród uczniów.»15

Наведемо однак також і те зведення – варто звернути увагу як повинна була виглядати мережа пунктів навчання української 
мови в цьому часі у кошалінському воєводстві.

12	 Pismo	Ministerstwa	Oświaty	Nr	S0-K/N-4968/60	z	dnia	27	grudnia	1960	r.	w	sprawie:	Nauka	języka	ukraińskiego	w	szkołach	z		
	 polskim	językiem	nauczania,	Archiwum	ZUwP	Warszawa
13	 Ibidem,	op.cit
14	 Hryckowian	 Jarosław,	 Tałapkanycz	Mychajło,	 Szkolnictwo	 ukraińskie	 na	 Pomorzu	 Zachodnim	 -	 czynnik	 zachowania 
	 tożsamości	narodowej,	(у:)	Red.	Roman	Drozd,	Roman	Skeczkowski,	Mykoła	Zymomrija:	Ukraina-Polska.	Kultura,	wartości,			
	 zmagania	duchowe,	Koszalin	1999,	s.	215-235
15	 Notatka	 informacyjna	dotycząca	 sytuacji	wśród	mniejszości	 narodowych	 ze	 szczególnym	uwzględnieniem	ukraińskiej,	AAN,		
	 KC	PZPR	237/XIV-142,	s.	8
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Табл. 5 Фіктивний список пунктів навчання української мови на кошалінщині у 1957/1958 шкільному році

Чп Повіт Місцевість Вчитель
Національність

вчителя Кваліфікації Кількість
учнів

Укр Поль Т Н

1 Битів

Божитухом Федаш Стефанія Х Х 16

Хотково Пірко Іван Х Х 7

Домбрувка Козловскі Здзіслав Х Х 7

Гостково Міщишин Софія Х Х 6

Гжміонца Стефура Андрій Х Х 8

Ютженка Іван Пірка Х Х 6

Кєлчиглови Романко Анастазія Х Х 21

Моджеєво Пірка Іван Х Х 6

Нєдажино Стефура Андрій Х Х 9

Тухомє Пірка Іван Х Х 13

Удорпє Ертель Павел Х Х 9

Разом 11 7 5 2 108

2 Члухів

Бжезє Васєчко Михайло Х Х 17

Бєліца Васєчко Михайло 11

Біскупніца Завротнік Текля Х Х 4

Мєндзибуж Васєчко Михайло 28

Пєнєнжіца Войтів Анна Х Х 21

Рихнови Федерович Стефан Х Х 10

Жеченіца Вакшинська Стефанія Х Х 19

Разом 7 5 5 3 2 110

3 Дравско Вєжхово Словій Йоахим Х Х 14

4 Колобжег Оброти Войтанєвска Зофіа Х Х 19

5 Кошалін Джевяни Скочипець Йосиф Х Х 21

6 Мястко

Білий Бір Козій Євгенія Х Х 21

Бжежніца Купчак Х Х 10

Грабово Романік Йосиф
Романік Ірина

Х
Х

Х
Х 21

Сьвєжно Кайданович Антін Х Х 19

Харціно Прихова Х Х 17

Разом 8 6 5 1 4 2 88

7 Славно

Буково Качмарек Лєонтина Х Х 10

Критно Шапячан Станислав Х Х 4

Ратайки Шапячан Станислав 9

Сєраково Дембска Стефаня Х Х 12

Разом 4 3 1 2 3 35

8 Слупськ

Сєцє Калуц Іван Х Х 7

Смолдзіно Калуц Іван 9

Смолдзінскі Л Калуц Іван 8

Витовно Каласінскі Павел Х Х 7
Слупськ м.
(ліцеум пед) Кутинський А. Х Х 23

Разом 4 2 1 1 1 1 54
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Чп Повіт Місцевість Вчитель
Національність

вчителя Кваліфікації Кількість
учнів

Укр Поль Т Н

9 Щецінек

Далєнціно Онишко Іван Х Х 20

Джоново Небесняк Анна Х Х 11

Димінек Васєчко Михайло Х Х 16

Гвда Влк. Вакшиньска Даріа Х Х 21

Нови Хвалім Якімєц Іван Х Х 9

Парсенцко Якімєц Іван 18

Пжерадзь Якімєц Іван 9

Радомисьль Якімєц Іван 7

Споре Росинський Зенон Х Х 18

Бжежніца Купчак Х Х 10

Разом 10 7 6 1 4 3 139

10 Сьвідвін
Опажно Мац Ярослав Х Х 20

Нєлєп Мац Ярослав 24

Разом 2 1 1 1 44

11 Валч
Мірославєц Кіт Петро Х Х 9

Надажице Шокала Болєслав Х Х 24

Разом 2 2 1 1 1 1 33

Отже: 11 повітів, 49 місцевостей і 665 учнів – а за даними УСКТ: лише 32 пункти і 470 учнів в цьому самому році.16  Щоб було ще 
цікавіше можна сказати, що шкільна кураторія кошалінської округи встановила на цей самий рік числа: 43 пункти і 586 учнів.17

Це урядова статистика, і урядовий оптимізм – а так направду, як заявило у 1957 році Наше Слово: « в 10 школах кошалінщини 
навчання ледве шкутильгає».18

Нижче представлена таблиця номер шість – це вже виправлені і перевірені у кількох джералах інформації. Представляю тут 
кількісний українського шкільництва у вибрані роки – вдалося встановити цифри по відношенні до пунктів за 37 минулих 
років. У такому теж порядку подаю цифри,  що відносяться до білобірської школи.

Табл 6. Пункти навчання української мови на Кошалінщині19 

Чп шкільний рік
школи - кількість Пункти - кількість

Разом учнів
шкіл учнів пунктів учнів

1 1956/1957 - - 28 230 230
2 1957/1958 - - 32 470 470
3 1958/1959 1 57 38 546 603
4 1959/1960 1 62 23 341 403
5 1960/1961 1 82 27 464 546
6 1961/1962 1 80 24 443 523
7 1962/1963 1 83 24 407 490
8 1963/1964 1 75 19 408 483
9 1964/1965 1 78 15 309 387

10 1965/1966 1 50 11 303 353
11 1966/1967 1 65 9 174 239
12 1967/1968 1 68 14 312 380
13 1968/1969 1 84 13 265 349
14 1969/1970 1 76 10 204 280
15 1970/1971 1 72 10 196 268
16 1972/1973 1 63 11 205 268

16	 Українське	шкільництво	на	протязі	існування	Х-ліття	УСКТ,	архів	ОУП,	Варшава
17	 Zestawienie	liczbowe	danych	statystycznych	z	rozwoju	szkolnictwa	ukraińskiego	Kuratorium	Okręgu	Szkolnego			 	
	 Koszalińskiego	w	latach	1957-1966,	AP	w		Koszalinie,	zespół:	Prezydium	WRN	w	Koszalinie,	t.	4595,	s.	191
18	 Трухан	М.,	Українці	в	Польщі	після	другої	світової	війни	1944-1984,	НТШ	Ню	Йорк-Париж-Сидней-Торонто,	1990,	с.	129
19	 Стан	українського	шкільництва,	інформація	ГП	УСКТ,	Варшава	12.Х.1958,	архів	ОУП,	Варшава,	Листки	української			
	 освіти,	Звіти	ГП	УСКТ	за	вибрані	роки,	Архів	ОУП	Варшава,	архів	автора
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Чп шкільний рік
школи - кількість Пункти - кількість

Разом учнів
шкіл учнів пунктів учнів

17 1973/1974 1 63 7 137 200
18 1974/1975 1 68 4 60 128
19 1975/1976 1 69 4 68 137
20 1976/1977 1 68 5 91 159
21 1977/1978 1 75 3 55 130
22 1980/1981 1 78 4 86 164
23 1981/1982 1 60 3 100 160
24 1982/1983 1 52 7 153 205
25 1983/1984 1 71 7 116 187
26 1987/1988 1 113 10 166 279
27 1988/1989 1 98 7 191 289
28 1990/1991 1 106 6 197 303
29 1991/1992 1 113 8 248 361
30 1993/1994 1 108 9 251 359
31 1994/1995 1 105 8 232 337
32 1996/1997 1 103 7 242 345
33 2000/2001 1 153 10 250 403
34 2001/2002 1 153 10 320 473
35 2002/2003 1 144 13 307 451
36 2003/2004 1 141 11 291 432
37 2004/2005 1 136 10 238 374
38 2005/2006 1 123 10 237 362

Шкільна статистика була ведена досить детально і точно тодішним УСКТ лише до 1983/84 шкільного року. Після цього 
всі інформації вже даються дуже важко зібрати і встановити. Подібно належить теж ствердити і по відношенні до першого 
десятиліття ОУП – інформація також неповна.

Наведену вижче таблицю розглянемо поки що лише по відношенні до пунктів.  Легко зауважити, що після виникнення на 
кошалінщині перших пунктів навчання української мови, не видно особливого «зриву», як по відношенні до кількості учнів, так і  
кількості пунктів. В найкращому році – 1958/1959  - навіть коли будемо відноситися до урядових інформацій, навчанням охоплено 
лише 30 % українських дітей кошалінщини. Починаючи з 1964/1965 шкільного року позначується постійне зменшування 
кількості як дітей так і самих пунктів навчання української мови. Поважний спад наступає у 1972/1973 шкільному році – це 
вже безперечно безпосередній вплив «вигашування»  малих, однокласних шкіл, і творення тзв. збіорчих шкіл. Найнижчого 
рівня українське шкільництво кошалінщини досягнуло у 1977/1978 шкільному році – всього лише 3 пункти (два вже у новому 
слупському воєводстві, і 1(!) у теж новому кошалінському), та 55 школярів. Декада 80-тих років це певний ріст кількості пунктів 
і дітей. На останній рік існування УСКТ – 1989/1990, було на згаданій території 7 пугктів навчання, в яких вчилося 191 учень.

Належить віддати тодішним уескатівським керівникам кошалінського відділу, що добачували трагічну ситуацію українського 
шкільництва в терені. Попри те, що варшавська централя всіма силами намагалася весь час представляти ситуацію навколо 
шкільництва, як успіх. Навіть в час значного занепаду українського шкільництва, що наступило виразно під кінець сімдесятих 
років минулого століття.20

Доказом цього – клопотань навколо шкільних справ – були численні звернення до куратора освіти, окремих директорів шкіл, а 
також низових ланок УСКТ, з вимогою відкривати пункти навчання української мови.  28 січня 1974 року делегація Відділу УСКТ 
у Кошаліні – Я.Мушинський, А.Марушечко зустрілися у цієї справі з тодішним кошалінським куратором. Поінформовано його 
про спад кількості пунктів навчання, незадовільну ситуацію навколо гуртожитка у Білому Борі, та обговорено справи деяких 
пунктів навчання зокрема. І так можемо довідатися – між іншими – що у 1973/1974 шкільному році на  уроки української мови 
у Члухові не приходили діти, а батьки не зложили відповідніх декларацій. Не працював теж пункт у Слупі – вчитель з різних 
причин не приходив на зайняття, а в місцевості Споре наступив конфлікт вчителя з директором школи.21

Дивує – або може навпаки – бездіяльність освітньої влади, яка знаючи про факти порушення закону, якось у цієї справі 
поводилася доволі пасивно.

У 1976 році натомість зі скаркгою на директора школи у Жеченіци – що не хоче відкрити пункту навчання української мови 
– виступила знову Управа Відділу УСКТ у Кошаліні. Протест скеровано до Куратора освіти у Слупську. У відповідь директор 
школи пояснює, що прецінь факт не відкриття пункту пов,язаний був з відмовою вчителя.22 

У травні 1977 року з подібним зверненням – тим разом до кошалінського куратора – виступило Головне правління УСКТ.  
Вказано на те, що попри бажання батьків з Б,єліци, Джонова, Глєзьньова, Карціна, Блотніци, Хажина і місцевості Споре, в 
жодній із вказаних місцевостей пункту навчання української мови не вдалося відкрити. При чому можемо дізнатися багато 
про політику відмови – нпр. вистарчило наділити вчителя додатковими годинами, щоб вказати, що немає він можливості 
20	 Інформація	Президії	ГП	УСКТ	від	22	жовтня	1978	Українське	шкільництво,	ГП	УСКТ	-	154/Т	65/70/200,	(у:)	 	 	
	 http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/
21	 Notatka	służbowa	spisana	ze	spotkania	w	KOS	w	dniu	28.I.1974r.,	Archiwum	Zarządu	Oddziału	ZUwP	w	Koszalinie
22	 Pismo	dyrektora	Zbiorczej	szkoły	Gminnej	w	Rzeczenicy	do	Instruktora	UTSK	w	Koszalinie	z	dnia	30.09.1976r.,	(у:)	Архів			
	 ОУП,	Відділ	Кошалін
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більше працювати.23 
У Цєжнях натомість відмову мотивовано (крім небажанням перевтомлювати вчительку) фактом існування подібного пункту 

в Унєхові. Як видно – кордон абсурду перевищував всілякі сподівання.24

Попри всі старання і намагання – їх все таки поновлювано (нпр у січні 1981 року вказано на потребу відкриття пунктів 
навчання української мови у Боболицях, Джев,янах, Джонові, Хажині, Сєракові, Глєнзьньові) – у більшості випадків вони 
залишалися на той час безуспішними.25

Щоб краще роздивитися по окремих місцевостях, спробуємо детально відтворити стан українського шкільництва у вибраних 
місцевостях, у вибраних роках.

Табл 7. Пункти навчання української мови на Кошалінщині у 1962/6326 

Повіт Кількість пунктів Кількість груп навчання Число дітей
Битів 5 9 66

Члухів 8 15 135
Koшалін 2 4 38
M,ястко 2 5 39
Славно 2 5 36

Щецінек 4 7 67
Валч 1 3 26

Разом 24 48 407

Табл 8. Пункти навчання української мови на Кошалінщині у 1965/6627

Чп Місцевість Число дітей Вчитель
Можливі до відкриття*

Місцевість Число дітей
Повіт Члухів

1 Бжезє 35 Марія Березняк Барково 33
2 Пєнєнжніца 21 Володимир Чубатй Унєхув Брак інф
3 Мєндзибуж 40 Е. Ващур Слупя 36
4 Павлувек 15 М. Кітаж

5 Цєжнє 32 М. Каламарська

6 Біскупніца 7 Текля Заворотнюк

Повіт  Кошалін
7 Боболіце 15 Марія Югас Джевяни 21

  Кланіно Брак інф

Гозд Брак інф

Глодова Брак інф

Повіт   Щецінек
8 Далєнціно 20 Михайло Онишко Гвда Вєль. Брак інф
9 Бєліца 25 Йосиф Баран

10 Джоново 18 Анна Новчик

Повіт Валч
11 Надажице 34 Калікст Штольф Буди 17

Папово Брак інф

Повіт М,ястко
12 Сьвєжно 30 Анна Поц (?) Грабово 28
13 Бішовіце Брак інф Ольга Батрух Залензє Брак інф
14 Білий Бір (школа) 60

23	 Pismo	Zarządu	Głównego	UTSK	do	Kuratorium	Oświaty	i	Wychowania	w	Koszalinie	z	dnia	18	maja	1977	r.,	Архів	ОУП	Варшава
24	 Pismo	dyrektora	Zbiorczej	Szkoły	Gminnej	w	Debrznie,	z	dnia	22.10.1977r.	do	Zarządu	Wojewódzkiego	UTSK	w	Koszalinie,			
	 (у:)	Архів	Управи	відділу	ОУП	у	Кошаліні
25	 Pismo	Zarządu	Głównego	UTSK	z	dnia	06.01.1981	r.	do	Kuratorium	Oświaty	i	Wychowania	w	Koszalinie,	(у:)	Архів		 	
	 Управи	відділу	ОУП	Кошалін
26	 Pismo	Prezydium	Woj.	Rady	Narodowej	w	Koszalinie	do	MSW	w	Warszawie	z	dnia	24	sierpnia	1963	r.	–	informacja		 	
	 o	środowisku	ukraińskim,	[у:]	Archiwum	Państwowe	w	Koszalinie,	zespół:	Prezydium	WRN	w	Koszalinie,	t.	nr	4592
27	 Informacja	o	sytuacji	w	szkolnictwie	ukraińskim	w	województwie	koszalińskim,	AP	w	Koszalinie,	zespół:	Prezydium	WRN		 	
	 w	Koszalinie.	Urząd	Spraw	Wewnętrznych,	t.	4565,	s.	58
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Чп Місцевість Число дітей Вчитель
Можливі до відкриття*

Місцевість Число дітей
Повіт Славно

15 Глензьньова 14 Брак інф Жидово 23
Ратайки Брак інф

Сєракув Брак інф

Повіт Битів
16 Удорпє 12 Іван Підлужний Божитухом Брак інф

Домбрувка Брак інф

Хатково Брак інф

* За підрахунками шкільної влади поза навчанням української мови залишалося у 1965/66 році понад 320 дітей, що 
становило майже половину до тих, яких тим навчанням охоплено. Цю інформацію підтвердило теж Головне правління 
УСКТ у свойому звіті за 1963/64 – 1965/66 шкільні роки.28 

Табл. 9 Пункти навчання української мови на кошалінщині у 1975/1976 шк. р.

Чп Місцевість Кількість дітей Вчитель
1 Бєліца 20 Йосип Баран

2 Кошалін 22 Ярослав Тандирак
3 Сьвєжно 15 Михайло Лісечко
4 Цєжнє 11 Марія Каламарська

Разом 68

Табл. 10 Пункти навчання укрїнської мови на кошалінщині29 1983/1984

Чп Місевість Відділ ОУП Кількість дітей Вчитель
1 Жуково Слупськ 9 Софія Литвин
2 Сєракув Слупськ 9 Степан Шемеля
3 Кошалін Кошалін 34 Ольга Грицковян
4 Сьвєжно Слупськ 11 Михайло Лісечко
5 Щецінек Кошалін 12 Зореслава Роман
6 Битів Слупськ 20 Михайло Шемеля
7  Слупськ Слупськ 21 Михайло Домарадз

Разом 116

Табл. 11 Пункти навчання укрїнської мови на кошалінщині30 2003/2004

Чп Місевість Відділ ОУП Кількість дітей
1 Валч Кошалін 23
2 Колобжег Кошалін 37
3 Кошалін Кошалін 62
4 Боболіце Кошалін 6
5 Щецінек Кошалін 13
6 Mястко Слупськ 13
7 Битів Слупськ 48
8 Члухів Слупськ 45
9 Сьвєжно Слупськ 8

10 Слупськ Слупськ 36
Разом 291

28	 Стан	та	потреби	українського	шкільництва	за	1963/64	–	1965/66	рр,	Архів	ОУП	Варшава
29	 Інформація:	Управа	Відділу	ОУП	у	Кошаліні,	листопад	2005,	архів	автора
30	 Інформація:	Управа	Відділу	ОУП	у	Кошаліні,	листопад	2005,	архів	автора
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Табл. 12 Пункти навчання укрїнської мови на кошалінщині31 2005/2006

Чп Місцевість Кількість 
груп

Кількість 
годин

(разом)

Кількість учнів у школі Разом 
учнівСадок Поч. шк. Гімназ. Погімназ

Кошалінський відділ ОУП
1 Кошалін 5 7 2 26 19 - 47
2 Колобжег 3 3 - 13 7 - 20
3 Джоново 3 1 1 8 3 - 12
4 Щецінек 3 1 - 15 5 - 20
5 Боболіце 2 2 1 4 8 - 13
6 Валч 2 2 - 10 3 - 13

Слупський відділ ОУП
7 М,ястко 11 3 6 20

8 Слупськ 20 12 2 34

9 Битів 22 7 3 32

10 Члухув 15 12 - 27

11 Лемборк* 8 9 7 - 24

Разом 12 153 86 11 251

*  Лемборка до кошалінської статистики не вміщаємо

І варто – думаю – глянути на поодинокі місцевості, і на те, як у них саме виглядала шкільна справа впродовж років.
Кожні окремі пункти навчання української мови мали свої труднощі і проблеми. Повязані як з внутрішнім станом громади, 

так і льокальними можливостями. Хоч треба признати, що дуже часто (надто часто) тзв. обєктивні труднощі стали свого роду 
поясненням бездіяльності і добрим оправданням браку концепції розвязки проблем на місцях. Також і тих шкільних.

Табл. 13 Пункт навчання української мови у Надажицах32 (бувший повіт Валч)

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель
1 1961/1962 30 Калікст Штольф
2 1962/1963 26 Калікст Штольф
3 1963/1964 33 Калікст Штольф
4 1964/1965 16 Калікст Штольф
5 1965/1966 34 Калікст Штольф
6 1966/1967 -                -
7 1967/1968 10 Калікст Штольф
8 1968/1969 10 Калікст Штольф
9 1969/1970 13 Калікст Штольф

10 1970/1971 7 Калікст Штольф

11 1971/1972 10 Марія Войтюк

12 1972/1973 12 Марія Войтюк
13 1973/1974 14 Марія Войтюк

Громада та  гурток УСКТ в певному часі були одними з найактивніших у Польщі. Зокрема у шкільній та культурній ділянці 
– тут вже у  60-ті рокі діяли хор та драмгурток.

Гурток засновано у 1960 році. Члени гуртка за період 1960 – 1993:

Чп Прізвище та ім,я Рік народж. Замешкалий Дата всуту до УСКТ
1 Журавський Семен 1921 Надажице 1957
2 Галушка Стефан 1930 Надажице 1975
3 Чісник Стефан 1905 Надажице 1965
4 Чісник Марія 1910 Надажице 1965
5 Новаковський Ярослав 1930 Надажице 1960

31	 Інформація:	Управа	Відділу	ОУП	у	Кошаліні,	листопад	2005,	архів	автора
32	 Звіти	Управи	Гуртка	УСКТ	у	Надажицах	за	окремі	роки,	Архів	Відділу	ОУП	у	Кошаліні
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Чп Прізвище та ім,я Рік народж. Замешкалий Дата всуту до УСКТ
6 Новаковська Софія 1928 Надажице 1960
7 Левіц Стефан 1904 Надажице 1960
8 Левіц Ярослава 1936 Надажице 1960
9 Левіц Стефан 1923 Надажице 1960

10 Камінський Володимир 1926 Надажице 1960
11 Камінська Анна 1925 Надажице 1960
12 Камінський Іван 1922 Надажице 1960
13 Камінська Катерина 1928 Надажице 1960
14 Лис Ксеня 1928 Надажице 1984
15 Скибяк Євген 1965 Надажице 1989
16 Делікат Чеслав 1951 Надажице 1989
17 Левіц Євген 1957 Надажице 1989

13 з вказаних членів УСКТ у Надажицах мали освіту початкову, 3 професійну і лише одна особа середню.

Кількість членів гуртка в окремих роках33 

Чп Рік Кількість членів
1 1977 16
2 1978 15
3 1979 15
4 1980 15
5 1985 14
6 1986 14
7 1987 12
8 1988 12
9 1989 13

Так, як і у попередньому гуртку, в якись час домінуючою формою роботи стало розповсюджування українських видавництв. 
І так:

Чп Рік
Кількість проданих примірників та передплатників

Українського Календаря Нашого Слова
1 1979 12

2 1980 11
3 1987 12

4 1988 8

5 1989 9

6 1992 13

7 1993 8

Табл. 14 Пункт навчання української мови у Кошаліні34 

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1969/1970 12 Ольга Грицковян

2 1970/1971 11 Ольга Грицковян

3 1971/1975 -                -

4 1975/1976 22 Ярослав Тандирак

5 1976/1977 27 Ольга Грицковян

6 1977/1978 27 Ольга Грицковян

7 1978/1979 12 Ольга Грицковян

33	 Książka	ewidencyjna	członków	Koła	UTSK	w	Nadarzycach,	Archiwum	Zarządu	Oddziału	ZUwP	w	Koszalinie
34	 Zestawienia	roczne	-	oświata,	Archiwum	Zarządu	Oddziału	ZUwP,	Koszalin
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Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

8 1979/1980 19 Ольга Грицковян
9 1980/1981 24 Ольга Грицковян

10 1981/1982 70 Ольга Грицковян
11 1982/1983 49 Ольга Грицковян
12 1983/1984 34 Ольга Грицковян
13 1984/1985 70

14 1985/1986 71

15 1986/1987 76

16 1990/1991 75

17 1991/1992 83

18 1992/1993 93

19 1993/1994 102

20 1994/1995 88

21 1995/1996 90

22 1997/1998 80

23 1998/1999 74

24 1999/2000 67

25 2000/2001 68

26 2001/2002 74

27 2002/2003 67

28 2003/2004 62

29 2004/2005 60

30 2005/2006 47

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 15 Марія Окай

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 22 Марія Югас

2 1962/1963 18 Марія Югас

3 1963/1964 23 Марія Югас

4 1964/1965 26 Марія Югас

5 1965/1966 -           -

6 1966/1967 16 Марія Югас

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 14 І. Коваль

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1963/1964 29 Петро Югас

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 17 Йосип Баран

2 1962/1963 26 Йосип Баран

3 1963/1964 26 Йосип Баран

4 1964/1965 25 Йосип Баран

5 1965/1966 25 Йосип Баран

6 1966/1967 39 Йосип Баран

7 1967/1968 41 Йосип Баран
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Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

8 1968/1969 38 Йосип Баран

9 1969/1970 34 Йосип Баран

10 1970/1971 36 Йосип Баран

11 1971/1972 36 Йосип Баран

12 1972/1973 38 Йосип Баран

13 1973/1974 25 Йосип Баран

14 1974/1975 20 Йосип Баран

15 1975/1976 24 Йосип Баран

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 18 Іван Онишко

2 1962/1963 19 Іван Онишко

3 1963/1964 30 Іван Онишко

4 1964/1965 14 Іван Онишко

5 1965/1966 20 Іван Онишко

6 1966/1967 10 Іван Онишко

7 1967/1968 10 Іван Онишко

8 1968/1969 17 Іван Онишко

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1992 17 Анна Новчик

2 1962/1963 8 Анна Новчик

3 1963/1964 9 Анна Новчик

4 1964/1965 13 Анна Новчик

5 1965/1966 18 Анна Новчик

6 1966/1967 6 Анна Новчик

7 1967/1968 8 Анна Новчик

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 10 Станислав Шапячан

2 1962/1963 10 Станислав Шапячан

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 21 Станислав Шапячан

2 1962/1963 7 Станислав Шапячан

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 37 Іван Глива

2 1962/1963 26 Станислав Шапячан

3 1963/1964 34 Станислава Демська

4 1964-1982 -                         -

5 1982/1983 16 Степан Шемеля

6 1983/1984 9 Степан Шемеля

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1962/1963 19 Станислав Шапячан

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1963/1964 22 Теодор Венгжин

2 1964/1965 16 Теодор Венгжин
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Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

3 1965/1966 14 Теодор Венгжин

4 1966/1967 -               -

5 1967/1968 17 Теодор Венгжин

6 1968/1969 26 Теодор Венгжин

7 1969-1971 -               -

8 1971/1972 18 Ваврин

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 21 Мирослав Керкош

2 1962/1963 -                    -

3 1963/1964 18 Мирослав Керкош

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1964/1965 22 Михайло Шемеля

2 1965/1966 -                    

3 1966/1967 -                    

4 1967/1968 -                   

5 1968/1969 -                    

6 1969/1970 -                    

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 24 Михайло Шемеля

2 1962/1963 25 Михайло Шемеля

3 1963/1964 35 Михайло Шемеля

4 1964/1965 26 Марія Куц

5 1965/1966 30 Марія Куц

6 1966/1967 26 Дарія Терефенко

7 1967/1968 36 Михайло Шемеля

8 1968-1971 -                  -

9 1971/1972 24 Михайло Лісечко

10 1972/1973 22 Михайло Лісечко

11 1973/1974 22 Михайло Лісечко

12 1974/1975 15 Михайло Лісечко

13 1975/1976 15 Михайло Лісечко

14 1976/1977 15 Михайло Лісечко

15 1977/1978 14 Михайло Лісечко

16 1978/1979 14 Михайло Лісечко

17 1979/1980 15 Михайло Лісечко

18 1980/1981 14 Михайло Лісечко

19 1981/1982 12 Михайло Лісечко

20 1982/1983 14 Михайло Лісечко

21 1983/1984 11 Михайло Лісечко

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 12 С. Андрусечко

2 1962/1963 -                    -

3 1963/1964 13 С. Андрусечко
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Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1967/1968 34 Ірина Головід

2 1968/1969 31 Ірина Головід

3 1969/1970 25 Ірина Головід

4 1970/1971 20 Марія Філь

5 1971/1972 21 Марія Філь

6 1972/1973 7 Марія Філь

7 1973/1974 7 Марія Філь

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1967/1968 15 Іван Грондзаль

2 1968/1969 8 Іван Грондзаль

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 7 Текля Заворотюк

2 1962/1963 -                   -

3 1963/1964 -                   -

4 1964/1965 -                   -

5 1965/1966 7 Текля Заворотюк

6 1966/1967 -                   -

7 1967/1968 14 Текля Заворотюк

8 1968/1969 12 Юліан Шевчик

9 1969/1970 12 Юліан Шевчик

10 1970/1971 15 Юліан Шевчик

11 1971/1972 10 Юліан Шевчик

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 18 Іван Гавранюк 

2 1962-1969 -                -

3 1969/1970 10 Ярослав Березняк

4 1970/1971 11 Ярослав Березняк

5 1971/1972 7 Ярослав Березняк

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 17 Іван Гавранюк

2 1962/1963 30 Іван Гавранюк

3 1963/1964 30 Марія Каламарська

4 1964/1965 30 Марія Каламарська

5 1965/1966 32 Марія Каламарська

6 1966/1967 -                   -

7 1967/1968 35 Марія Каламарська

8 1968/1969 32 Марія Каламарська

9 1969/1970 36 Марія Каламарська

10 1970/1971 31 Марія Каламарська

11 1971/1972 27 Марія Каламарська

12 1972/1973 26 Марія Каламарська

13 1973/1974 30 Марія Каламарська

14 1974/1975 11 Марія Каламарська

15 1975/1976 11 Марія Каламарська

16 1976/1977 11 Марія Каламарська
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Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

17 1977/1978 11 Марія Каламарська

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1956/1957 12 (?)

2 1957-1961 -   -

3 1961/1962 31 Емілія Бахір

4 1962/1963 31 Емілія Бахір

5 1963/1964 31 Емілія Бахір

6 1964/1965 33 Емілія Бахір

7 1965/1966 40 Емілія Ващур

8 1966/1967 29 Емілія Ващур

9 1967/1968 29 Емілія Ващур

10 1968/1969 30 Емілія Ващур

11 1969/1970 22 Емілія Ващур

12 1970/1971 17 Емілія Ващур

13 1971/1972 14 Емілія Ващур

14 1972/1973 19 Емілія Ващур

15 1973/1974 16 Емілія Ващур

16 1974/1975 14 Емілія  Ващур

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 15 Олесандра Чуч

2 1962/1963 7 Олесандра Чуч

3 1963/1964 10 Олесандра Чуч

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 20 Іван Гаврилюк

2 1962/1963 26 Іван Гаврилюк

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1963/1964 42 Владислав Соколик

2 1964/1965 38 Марія Березняк             

3 1965-1967 -                   -             

4 1967/1968 18 Дарія Терефенко

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1963/1964 21 Михайло Кіташ

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1956/1957 8 Ірина Війтів

2 1957-1963 -              -

3 1963/1964 25 Владислав Соколик

4 1964/1965 -             -

5 1965/1966 21 Володимир Чубатий

6 1966/1967 26 Володимир Чубатий

7 1967/1968 9 Володимир Чубатий

8 1968-1972 -             -

9 1972/1973 16 Володимир Чубатий

10 1973/1974 12 Володимир Чубатий
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Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1964/1965 10 Іван Шевчик

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1967/1968 36 Софія Магура

2 1968/1969 5 Софія Магура

3 1969/1970 24 Софія Магура

4 1970/1971 25 Софія Магура

5 1971/1972 17 Софія Магура

6 1972/1973 21 Софія Магура

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1956/1957 19 Федорович

2 1957-1968 -              -

3 1968/1969 13 Текля Заворотюк

4 1969/1970 16 Текля Заворотюк

5 1970/1971 23 Текля Заворотюк

6 1971/1972 23 Текля Заворотюк

7 1972/1973 18 Текля Заворотюк

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 16 Ольга Михалюк

2 1962/1963 Ольга Михалюк

3 1963-1968 -              -

4 1968/1969 15 Ольга Михалюк

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 10 Ганаско

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 20 Христина Перетятко

2 1962/1963 17 Христина Перетятко

3 1963-1964 20 Христина Перетятко

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 10 Іван Підлужний

2 1962/1963 10 Іван Підлужний

3 1963/1964 -              -

4 1964/1965 14 Іван Підлужний

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1962/1963 10 Здзіслав Козловський

2 1963-1968 -                    -

3 1968/1969 8 Здзіслав Козловський

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1963/1964 17 Ярослава Кузьма

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1961/1962 14 П. Поляковський

2 1962-1972 -              -
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Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

3 1972/1973 10 Андрій Стефура

4 1973-1976 -             -

5 1976/1977 15 Еліза Панчак

6 1977-1979 -             -

7 1979/1980 26 Ольга Прихітко

8 1980/1981 27 Галина Шопяк

9 1981/1982 -             -

10 1982/1983 28 Василь Панчак

11 1983/1984 21 Михайло Домарадз

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1982/1983 15

2 1983/1984 12 Зореслава Роман

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1972/1973 16 Ярослав Демчук

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1980/1981 21 Михайло Шемеля

2 1981/1982 18 Михайло Шемеля

3 1982/1983 22 Михайло Шемеля

4 1983/1984 20 Михайло Шемеля

5 1990/1991 30 Мирослава Ганаско

6 1991/1992 43 Мирослава Ганаско

7 1992/1993 53 Мирослава Ганаско

8 1993/1994 50 Мирослава Ганаско

9 1994/1995 49 Мирослава Ганаско

10 1995/1996 46 Мирослава Ганаско

11 1996/1997 43 Мирослава Ганаско

12 1997/1998 35 Мирослава Ганаско

13 1998/1999 49 Мирослава Ганаско

14 1999/2000 47 Ольга Капелюх

15 2000/2001 50 Мирослава Ганаско

16 2001/2002 47 Мирослава Ганаско

17 2002/2003 48 Мирослава Ганаско

18 2003/2004 46 Мирослава Ганаско

19 2004/2005 32 Мирослава Ганаско

20 2005/2006 32 Мирослава Ганаско

Чп шкільний рік Кількість дітей Вчитель

1 1982/1983 9 Софія Литвин

2 1983/1984 9 Софія Литвин

Для прикладу – українська громада міста Валч (і повіту) вважається доволі мобільною та ідейною. Свого часу учні цього повіту 
у значущому відсотку заповняли українські школи у Лігниці чи Білому Борі. Цей момент зілюструємо таблицею.35 

Табл. 12 Українські учні повіту Валч в українських школах Польщі

Чп шкільний рік Воєвідство Кількість учнів з валеччини
1 1957/1958 Kошалін 1

35	 Syrnyk	M.,	 Ukraińcy	w	 powiecie	wałeckim	 -	 z	 najnowszych	 dziejów	mniejszości	 ukraińskiej	 w	 Polsce	 1947-2000,	 (у:) 
	 http://www.interklasa.pl/portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/r_mowa/index.html
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Чп шкільний рік Воєвідство Кількість учнів з валеччини
2 1958/1959 Kошалін 1
3 1959/1960 Kошалін 1
4 1960/1961 Kошалін 5
5 1961/1962 Kошалін 11
6 1962/1963 Kошалін 11
7 1963/1964 Kошалін 14
8 1964/1965 Kошалін 16
9 1965/1966 Kошалін 16

10 1966/1967 Kошалін 11
11 1967/1968 Kошалін 10
12 1968/1969 Kошалін 10
13 1969/1970 Kошалін 15
14 1970/1971 Kошалін 25
15 1971/1972 Kошалін 33
16 1972/1973 Kошалін 34
17 1973/1974 Kошалін 35
18 1974/1975 Kошалін 41
19 1975/1976 Піла 17
20 1976/1977 Піла 19
21 1977/1978 Піла 18
22 1978/1979 Піла 16
23 1979/1980 Піла 15
24 1980/1981 Піла 16
25 1981/1982 Піла 16
26 1982/1983 Піла 16
27 1983/1984 Піла 15
28 1984/1985 Піла 14
29 1985/1986 Піла 17
30 1986/1987 Піла 15

Одночасно однак громада дуже довго не спромоглася зорганізувати хоч би пункт навчання української мови у себе – на місці. І 
не з браку вчителя. Тим більш не з браку дітей. Щойно у 1982/1983 шкільнлму році піднято спробу організувати навчання мови 
у Валчі. Спробу невдалу, бо пункт перестав діяти вже на другому році своєї роботи. Навчанням охоплено у першому році 19, а 
у другому році лише 14 учнів, що як на цей час і на Валч повинно вважатися дуже незадовільним рівнем. У роках 1984-1988 з 
Валча і з цілого повіту виїхало на Захід кількадесять молодих осіб, випусників українських шкіл, і тих що мали продовжувати 
естафету поколінь тут на місці. Для громади це велика втрата. Однак з 1991/92 шкільного року вдалося у Валчі вкінці відкрити 
пункт навчання української мови – в нових вже умовинах, як демографічних, так 

і політичних. На базі пункту у 1994/1995 шкільному році створено тут народний дитячий ансамбль пісні і танцю «Веселка». 
Діти успішно брали участь у дитячих фестивалях і переглядах. Двократно виїжджали в Україну на мовно-хореографічні табори. 
На основі ансамблю, відчинено додаткову групу навчання для дітей з околиць Валча. На жаль внутрішні непорозуміння, а 
також зовнішне втручання (явне намагання шкільної влади Валча замінити вчителя), спричинилися до розвалу в першу чергу 
ансамблю, а в другу і самого навчання – зменшено кількість груп, значно зменшилася кількість дітей, а з дітьми за останні пять 
років працює вже третій вчитель. Ситуацію зображує чергова таблиця.

Табл. 13 Пункт навчання укрїнської мови у Валчі

Чп шкільний рік Кількість учнів Кількість груп
Кількість годин 

тиж.
(разом)

Вчитель

1 1982/1983 19 2 4 Анна Рак
2 1991/1992 19 2 4 Марко Сирник
3 1992/1993 15 2 4 Марко Сирник
4 1993/1994 15 2 3 + 1х Марко Сирник
5 1994/1995 18 2 4 Марко Сирник
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Чп шкільний рік Кількість учнів Кількість груп
Кількість годин 

тиж.
(разом)

Вчитель

6 1995/1996 20 2 4 Марко Сирник
7 1996/1997 15 2 4 Марко Сирник
8 1997/1998 13 2 4 Марко Сирник
9 1998/1999 26 3 6 Марко Сирник

10 1999/2000 27 3 6 Марко Сирник
11 2000/2001 31 3 6 Марко Сирник
12 2001/2002 33 3 Марія Ференц

13 2002/2003 28 3 6 Марія Ференц
14 2003/2004 23 2 4 Марія Ференц
15 2004/2005 12 2 4 Ольга Захарчук
16 2005/2006 12 2 4 Ольга Захарчук

х – навчання реалізовано у виміри 4 годин тижнево весь рік. Шкільна влада признала лише  три години, отже за одну не  
        виплачувала грошей.

У другому семестрі 2005/2006 року навчання мови у Валчі завішено – під кінець шкільного року коштом години  релігії, 
пробував рятувати ситуацію місцевий парох. Отже на мову вистарчило всього 1-ої години тижнево.

І – для зображення проблеми навчання – нижче подаю список пунктів навчання української мови у Польщі за щкремі роки. 
Це повинно дати уяву місця кошалінщині в тому аспекті суспільного життя і творення українства.

Табл. 9 Розвиток українського шкільництва у Польщі після 1947 року

Чп Рік школи Кількість дітей в 
школах Пункти Кількість дітей в 

пунктах Разом

1 1952/53 24 487 487

2 1953/54 18 330 330

3 1954/55 19 424 424

4 1955/56 82 1625 1625

5 1956/57 2 56 141 2590 2649
6 1957/58 8 279 142 2377 2656
7 1958/59 9 441 152 2602 3043
8 1959/60 9 449 118 1934 2383
9 1960/61 9 583 143 2559 3142

10 1961/62 9 542 133 2141 2683
11 1962/63 9 568 129 2241 2824
12 1963/64 7 572 137 2711 3283
13 1964/65 5 462 130 2268 2630
14 1965/66 5 501 136 2667 3168
15 1966/67 5 398 111 2070 2468
16 1967/68 5 475 132 2569 3044
17 1969/70 6 435 96 1906 2341
18 1970/71 5 410 86 1665 2075
19 1972/73 4 440 80 1191 1631
20 1973/74 4 429 51 853 1282
21 1975/76 4 404 35 727 1139
22 1976/77 4 402 38 758 1160
23 1980/81 4 319 28 531 850
24 1981/82 4 294 27 528 822
25 1983/84 4 45 1114

26 1984/85 4 52 1362
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Чп Рік школи Кількість дітей в 
школах Пункти Кількість дітей в 

пунктах Разом

27 1985/86 4 356 55 1136 1488
28 1986/87 4 52 1344

29 1987/88 4 358 56 1095 1453
30 1988/89 4 334 57 1076 1410
31 1989/90 4 354 60 1236 1588
32 1990/91 6 475 68 1358 1833
33 1992/93 7 783 83 1743 2526
34 1995/96 8 856 81 1985 2841
35 2000/01 5 966 104 2577 3523
36 2003/04 5 878 95 2103 2981
37 2005/06 5 893 103 2083 2976

У наведеній таблиці зображено стан навчання української мови у Польщі починаючи з 1952 року. Повинно це допомогти 
зрозуміти повністю проблему шкільництва для української національної меншини, та дати відповідну точку віднесення, коли 
буде аналізувати це навчання в одному лише воєводстві. Від певних загальних положень однак не втечемо.

шКОли
У 1956/57 році виникла початкова школа з українською мовою навчання в Банях Мазурських, що на Ольштинщині. 

Зорганізовано в цьому часі три класи, в яких згуртовано 28 учнів. У 1959/60 шкільному році, школа стало повною, під оглядом 
організаційним – тут працювало вже 7 класів.  Однак, як самостійна одиниця, заклад цей проіснував лише до 1964 року, коли  
у цієї місцевості адміністративним шляхом об,єднано українську і польську школу в один організм. Це вже не була українська 
школа, а школа з паралельними українськими класами.  У 80-ті роки почався повільний занепад школи, яка зараз зведена до 
пункту начання.36

У шкільному році 1956/57 створено теж початкову школу з українською мовою навчання у Ярошівці, що на Вроцлавщині. 
Школа пропрацювала до 1969/70 шкільного року, у наступному  в її місце створено пункт навчання. Історія нвчання української 
мови у Ярошівці закінчується на 1973 році, коли ліквідовано теж пункт – мала кількість дітей, та ліквідація самої школи.37

Ще коротшою була історія української початкової школи у місцевості Чахув (воєводство Щецін) – це перша після 1947 року 
українська школа з гуртожитком. Заклад існував в роках 1956 до 1964. Подібна – хоч ще коротша є історія української школи у 
Тженсачу (воє. Щецін), яка прoіснувала лише два роки – з 1957 по 1959 рік.  П,ять років існувала українська почактова школа 
у Сонгнітах (воєв. Ольштин) – з 1957 по 1961.38

З 1957 року працює загальноосвітній ліцей у місцевості лігниця – зараз теж як комплекс – гімназія та загальноосвітній 
ліцей. Понад десять років пізніше виник також ліцей у Гурові Ілавецькому – 1968 рік, хоч ця школа організована була, як 
українські класи при польському ліцеї. Зараз це окремий заклад. В роках 1957 по 1964 існували теж українські класи при 
польському загальноосвітньому ліцеї в Перемишлі. Сьогодні там працює комплекс шкіл з додатковим навчанням української 
мови – садок, початкова школа, гімназія, ліцей. З 1956/57 року почав працювати педліцей у Бартошицях, що проіснував 14 
років – зліквідовано його внаслідок шкільної реформи у Польщі. Зараз у Бартошицях працює почактова і гімназія – комплекс 
шкіл з уркаїнською мовою навчання.

Наймолодшлю школою в якій навчається української мови у Польщі є Комплекс загальноосвітніх шкіл ім. Лесі Українки що у 
Бартошицях. Школа почала працю з вересня 1990 року, а її першим директором став Ярослав Марушечко. В склад комплексу 
входять початкова школа та гімназія. Протягом останніх 15-ти років школу закінчило 202 учнів.39

З вересня 1958 року відкрито українську почактову школу у Білому Борі (воєв. Кошалін). Працює вона до сьог40 одні, як 
комплекс загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання (почактова, гімназія, ліцей). 19 березня 1961 року її присвоєно 
ім,я Тараса Шевченка. В першому році навчання тут вчилося 57 учнів. В році 1990 на основі цієї школи відкрито теж у Білому 
Борі загальноосвітній ліцей. Довгий час білобірська школа клопоталася про гідні умовини навчання та проживання дітей – при 
ній функціонує гуртожиток для учнів з інших місцевостей. 

Майже з самого початку її існування, йшли безуспішні клопотання про умовини проживання у гуртожитку. Дійшло навіть до 
того, що у грудні 1982 році Державна інспекція праці (Паньствова Інспекція Праци) офіційно наказала зачинити гуртожиток 
з огляду на загрозу для життя і здоров,я дітей. І лише звдяки офіційній відмові тодішнього директора – пані Ірині Дрозд – 
підпорядкуватися цьому рішенню, вдалося втримати школу.

Зрештою це не був одинокий момент, коли долю школи ставилося на терезах – перший з тих віирішальних, це відмова поєднати 
українську школу з польською, в момент творення тзв. збіорчих шкіл, на початку сімдесятих років – для прикладу, на таке 
рішення пішла дирекція української школи у Банях Мазурських. І цієї школи вже сьогодні немає.

У цьjму самому 1983 році учні і вчителі могли переселитись до нових будинків, які побудовано у великій мірі з коштів 
самооподаткування української громади у Польщі та української діаспори у світі – але це був лише будинок школи. На 
переселення до нового гуртожитку треба було ждати аж до 1989 року, коли Суспільний комітет його побудови, здійснив 
завдання.41

 Після шкільної реформи – 1999/2000 року школа працює як повноцінний комплекс загальноосвітніх закладів: початкова 
школа, гімназія та ліцей.

36	 Бень	С.,	Бані	мазурські	та	околиці,	у:	Український	альманах	1997,	Варшава	1997,	с.	267-268
37	 Syrnyk	J.,	Szkolnictwo	ukraińskie	na	Dolnym	Śląsku,	(у:)	www.ridnamowa.prv.pl
38	 Український	альманах	1997,	с.	270-272
39	 Мігус	С.,	Ювілей	бартошицької	альма-матер,	(у:)	Наше	Слово	Нр	42,	16	жовтня	2005
40	 Pismo	dyrektora	Ireny	Drozd	do	Gminnego	Dyrektora	Szkół	w	Białym	Borze	z	dnia	22.04.1983	roku,	archiwum	autora
41	 Funkcjonowanie	szkół	ukraińskiej	mniejszości	narodowej	w	Białym	Borze	–	informacja,	archiwum	autora
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Нижче подаю список кількості учнів у білобірській школі у вибраних роках, впродовж її існування.

Таб. 10  Кількість учнів у Білобірській школі у вибраних роках42

шкільний рік Кількість учнів шкільний рік Кількість учнів шкільний рік Кількість учнів
1958/59 57 1974/75 69 1990/91 106
1959/60 62 1975/76 69 1991/92 113
1960/61 80 1976/77 68 1992/93 110
1961/62 80 1977/78 75 1993/94 108
1962/63 71 1978/79 101 1994/95 105
1963/64 75 1979/80 85 1995/96 103
1964/65 78 1980/81 78 1999/00 153
1965/66 54 1981/82 60 2000/01 153
1966/67 65 1982/83 52 2002/03 142
1967/68 75 1983/84 71 2003/04 141
1968/69 84 1984/85 74 2004/05 136
1969/70 76 1985/86 90 2005/06 123
1970/71 72 1986/87 98

1971/72 65 1987/88 99

1972/73 63 1988/89 106

1973/74 69 1989/90 109

І знову – щоб показати білобірську школу на ширшому фоні, нижче подаю статистику по відношенні до шкіл, за останні роки.

Таб. 11 Учні українських шкіл у вибраних роках43

Чп Місцевість 2000/2001 2003/2004 2004/2005
1 Лігниця 95 71 87
2 Гурово 318 283 294
3 Білий Бір 153 141 136
4 Перемишль 247 244 231
5 Бартошиці 131 139 137

Разом 944 878 885

42	 Дрозд	Л.,	Білобірська	школа,	(у:)	Український	альманах	1997,	Варшава	1997,	с.273-275,	Дрозд	І.,	Українське		 	
																шкільництво	в	західнопоморську	воєводстві	у	2002/03	шк.р.,	(у:)		http://www.ridnamowa.prv.pl/,	Стан,	перспективи	і		 	
	 загрози	українського	шкільництва.	Звіт	УВТ	1999/2000,	(у:)	http://www.ridnamowa.prv.pl/
43	 Сирник	М.,	Українське	шкільництво	у	Польщі	після	1989	року.	Рапорт	2004,	(у:)	http://www.ridnamowa.prv.pl/
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WITOLd cyBA
Borzytuchom

 
POdSTAWOWe PROBLeMy Z ORgANIZAcJą I edUKAcJą UKRAIńSKIcH 

dZIecI W ZAKReSIe NAUKI JęZyKA OJcZySTegO 
NA POMORZU ZAcHOdNIM

Powstające szkolnictwo ukraińskie, tak w dużym uogólnieniu możemy to nazwać, na Pomorzu Zachodnim borykało się z podstawowymi 
problemami, które powodowały, że w niektórych powiatach były trudności ze organizacją punktów nauczania języka. Najważniejsze z 
nich to:

•	 brak wykwalifikowanych nauczycieli w zakresie języka ukraińskiego1

•	 brak odpowiedniej aktywności rodziców, którzy nie zgłaszali potrzeby zorganizowania dodatkowych zajęć2

•	 nieprzychylny stosunek nauczycieli i władz oświatowych do wprowadzenia języka ukraińskiego czyli w dalszym ciągu utrzymujące 
się negatywne stanowisko wobec Ukraińców3

•	 bałagan organizacyjny, brak jednolitego programu szkolnego.
Problem braku wykwalifikowanej kadry był bardzo istotny, gdyż w wielu miejscowościach, a nawet powiatach z tej przyczyny nie udało 

się zorganizować lekcji języka ukraińskiego4. W powiecie człuchowskim nie prowadzono nauczania języka w „środowiskach tego wybit-
nie wymagających” jak Cierzno, Prusinowo, Barkowo i Uniechów5. Można by tu wyliczać, ale najlepiej zobrazuje potrzeby wypowiedź 
B. Serkiza „Jest jeszcze 47 miejscowości, w których nie ma lekcji z powodu braku nauczycieli”.6 Opuszczenie szkoły przez nauczyciela 
powodowało zamknięcie punktu7 lub przerwanie nauki.8 W celu wykształcenia nauczycieli Ministerstwo Oświaty powołało w 1953 
roku katedrę filologii ukraińskiej przy Uniwersytecie Warszawskim. Katedra była niewielka, zatrudniała 5  pracowników naukowych. 
Nabór odbywał się co drugi rok w liczbie nie przekraczającej 15 studentów.9 Jednak ta możliwość kształcenia kadry pedagogicznej nie 
została w pełni wykorzystana, gdyż Uniwersytet kształcił pracowników naukowych, z których niewielka część trafiła do szkół.10 Ponadto 
większość studentów stanowili Polacy.11 Kształceniem kadr zajęło się dwuletnie Nauczycielskie Studium w Szczecinie, które prowadziło 
swoją działalność zaledwie 6 lat (1957- 1963) i łącznie wykształciło 99 nauczycieli języka ukraińskiego.12 Oficjalną przyczyną zamknięcia 
było nikłe zainteresowanie. W ostatnim roku zgłosiło się tylko 4 kandydatów. Podobna była przyczyna niepowołania przy Uniwersytecie 
Szczecińskim zaocznej ukrainistyki.

W punktach zajęcia prowadzili nauczyciele wykwalifikowani i niewykwalifikowani. Dla uściślenia kwestii nauczycieli wykwalifikowa-
nych muszę dokonać istotnego podziału, a mianowicie nauczycieli wykwalifikowanych do nauki języka ukraińskiego oraz nauczycieli 
posiadający kwalifikacje ogólne. Pierwsza grupa była dobrze przygotowana do realizowania programu. Druga to nauczyciele posiadający 
uprawnienia do nauki w szkole. Najczęściej znali język z racji swojego pochodzenia. Jak stwierdzają władze województwa szczecińskiego, 
„specjalnych kwalifikacji do nauki języka ukraińskiego nie mają”.13 Nauczyciel uczący w punktach Włodarka, Górzysław i Bieczyno nie 
posiadał kwalifikacji do nauczania języka ukraińskiego, „pisał błędnie i nie wymawiał poprawnie”.14  W miejscowości Brzezie, powiat 
człuchowski, nauczycielka prowadziła lekcje języka ukraińskiego „całkowicie w języku polskim”.15 Wielu nauczycieli o pochodzeniu 
ukraińskim chętnie podejmowało się prowadzenia lekcji języka ukraińskiego. Wynikało to z ich dobrej woli i poczucia związania z na-
rodem. Jednak ich znajomość języka i literatury była niewystarczająca do prowadzenia zajęć. Nie mogąc sobie poradzić z programem, 

1	 APK.PWRN,	sygn.	4586,	k.	11,	Sprawozdanie	opisowe	PWRN	Wydział	Społeczno	-	Administracyjny	Koszalin		w	zakresie	pracy	
wśród	ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	1956	roku,	tamże,	sygn.	4584,	k.	102,	Sprawozdanie	PRN	w	Człuchowie	z	zakresu	zagadnień	
ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	1955	rok,	tamże	sygn.	4584,k.	40,	Sprawozdanie	PWRN	w	Koszalinie	z	pracy	wśród	ludności	ukraińskiej	
za	II	półrocze	1955	roku	z	23.01.1956	rok,	AP	w	Koszalinie,	PWRN,	sygn.	4584,	k.	7,	Sprawozdanie		Wydziały	Społeczno-	Administracyj-
nego	z	realizacji	Uchwały	PWRN	numer	37/52	z	dnia	25	lipca	1952	r.	W	sprawie	pracy	wśród	ludności		ukraińskiej	zamieszkałej	na	terenie	
województwa	koszalińskiego,	tamże,	k.	104,	Sprawozdanie	PRN	Drawsko	z	zagadnień	ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	1955	roku,	APK,	
PWRN,	sygn.	4588,	k	86,	Sprawozdanie	PWRN	Koszalin	z	zakresu	pracy	z	ludnością	ukraińską	za	II	półrocze	1958	roku.	Z	18.01.1959	
roku.	,	tamże,	sygn.	4587,	k.	9,	Informacja	o	realizacji	uchwały	KC	PZPR	z	kwietnia	1952	roku,	Listu	Sekretariatu	KC	PZPR	z	czerwca	
1955,	oraz	realizacji	Uchwały	PWRN	nr	328	z	dn.	1.09.1955	w	sprawie	zadań	zarządów	i	Wydziałów	Prezydiów	WRN	i	PRN	dotyczącej	
wzmożenia	 pracy	politycznej	 i	 kulturalno-oświatowej	wśród	 ludności	 ukraińskiej	 osiedlonej	 na	 terenie	województwa	 koszalińskiego	 z	
25.03.1957	roku,	tamże,	k.	103,	Sprawozdanie	z	PRN	w	Drawsku	z	zagadnień	ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	1955	roku	z	dn.	5.01.1956	
rok.	„Nasze	Słowo”	z	6.06.1971	nr	23,	APSz.	PWRN,	sygn.	13648,	k.		333,	Sprawozdanie	z	działalności	ZW	UTSK	w	Szczecinie	za	1965	
rok.,	tamże,	sygn.	4628,	k.	177,	Pismo		PPRN	Kołobrzeg	do	PWRN	w	Koszalinie	sprawie	przyczyn	niedowołania		punktów	nauczania	
języka	ukraińskiego,	APK.	PWRN,		sygn.	4629,	k.	88,	Informacja	ze	wspólnej	narady	ZW	IZP	UTSK	w	Słupsku,	która	odbyła	się	7	II	1959	
rok,	APK.	PWRN,	sygn.	4590,	k.39,	Sprawozdanie	z	zagadnień	ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	1961	roku.
2	 APK,PWRN,	sygn.	4587,	k.	60,	Sprawozdanie	PWRN	w	Koszalinie	z	zakresu	pracy	wśród	ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	
1957	roku.	„Nasze	Słowo”	14	stycznia	1968	r.,	APSz.	PWRN,	sygn.	13654,	k.	13,	Sprawozdanie	z	działalności	ZW	UTSK	w	Szczecinie	
za	1968	rok,	„Nasze	Słowo”	6.06.1971	nr	23,	APSz,	PWRN,	sygn.	13647	k.	309,	Referat	na	uroczyste	Plenum	ZW	UTSK	w	Szczecinie	
30.10.1966
3	 APK,	PWRN,	sygn.	4586,	k.	13,	Sprawozdanie	opisowe	Wydziału	społeczno	–	Administracyjnego	Wojewódzkiego	zarządu	spraw	
wewnętrznych	w	Koszalinie	w	zakresie	pracy	wśród	ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	1956	roku	z	dn.	7.02.1957	r.
4	 APK,	PWRN,	sygn.	4586,	k.	11,	12
5	 APK,	PWRN,	sygn.	4586,	k.	12
6	 „Nasze	Słowo”	14	stycznia	1968	r.
7	 APK,	PWRN,	sygn.	4595,	k.	218,	Sprawozdanie	PRN	w	Człuchowie	z	zagadnień	ludności	ukraińskiej	na	terenie	powiatu	człu-
chowskiego	za	rok	1966
8	 APK.PWRN,	sygn.	4596,	k.	11,	Sprawozdanie	opisowe	PWRN	Wydział	Społeczno-Administracyjny	Koszalin		w	zakresie	pracy	
wśród	ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	1956	roku
9	 „Nasze	Słowo”,	1964,	nr	23,	W	centrii	uwahy-	szklinictwo
10	 „Nasze	Słowo”	26	października	1958
11	 M.	Truchan,	Ukrainci	u	Polszczi...,	s.	138
12	 tamże,	s.	136
13	 APSz.	PWRN,	sygn.	13720,	k.	107,	Nauka	języka	ukraińskiego	w	szkołach	województwa	szczecińskiego
14	 APSz.	PWRN,	sygn.	13734,	k.1,	Notatka	służbowa		o	szkolnictwie	ukraińskim	na	terenie	województwa	szczecińskiego
15	 APK	,PWRN,	sygn.	4586,	k.	11,	Sprawozdanie	opisowe	Wydziału	Społeczno-Administracyjnego	Wojewódzkiego	Zarządu	Spraw	
Wewnętrznych	w	zakresie	pracy	wśród	ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	1956	roku.	Z	7.02.1957
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rezygnowali z dalszego prowadzenia lekcji.16 Bywało, że grupy prowadzone były przez nauczycieli Polaków, którzy znali język ukraiński.17 
Z powodu braku nauczycieli posiłkowano się osobami znającymi język, ale nie posiadających odpowiednich kwalifikacji.18 Ta forma 

zatrudniania tzw. społecznych nauczycieli umożliwiona została przez Ministerstwo Oświaty.19 Zrezygnowano z ich pomocy dopiero w 
roku szkolnym 1961/62. Dane opublikowane na konferencji Ministerstwa Oświaty16 marca 1957 roku stwierdzały: na terenie wojewódz-
twa szczecińskiego na 11 punktów nauczania kwalifikacje do nauki j. ukraińskiego posiada zaledwie 2 nauczycieli.20 W województwie 
koszalińskim na 48 nauczycieli 28 było społecznymi.21 

Aby stworzyć dobrze wykształconą kadrę nauczycielską organizowano kursy i sekcje przy okręgowych placówkach metodycznych.22 Na 
Pomorzu taka sekcja powstała w Koszalinie.23 Prowadzili ją O. Kutinskij i J. Hryckowian.24 Celem była metodyczna pomoc nauczycielom 
w zakresie sposobu prowadzenia lekcji, doborze materiału i wskazówek organizacyjnych. Od listopada 1956 roku okresowo organizowano 
również kurso-konferencje metodyczne w Szczecinie i w Koszalinie.25 Sekcja koszalińska zakończyła działalność wraz ze zmniejszeniem 
się ilości punktów nauczania języka ukraińskiego w roku 1965.  Odczuwając niedobór kadry pedagogicznej, UTSK wpłynęło na władze 
wojewódzkie, aby te stworzyły odpowiednie warunki do kształcenia nauczycieli języka ukraińskiego. Powołano kursy nauczycielskie 
języka ukraińskiego w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Słupsku i w Koszalinie. W roku szkolnym 1956/57 w kursie uczestniczyło 
w Słupsku 30 słuchaczy, a w Koszalinie 20 słuchaczy.26 W Słupsku podejmowano jeszcze próbę zorganizowania kursu w 1959 roku, ale 
z powodu braku nauczyciela z wyższym wykształceniem nie doszło do skutku.27 W Liceum Pedagogicznym w Bytowie nie utworzono 
kursu ze względu na małą ilość uczących się tam Ukraińców.28

Od 1957 roku na mocy porozumienia Ministerstw Oświaty Polski i USRR, organizowano w trakcie wakacji miesięczne kursy dla 
nauczycieli. Odbywały się one w Kijowie i prowadzone były przez tamtejszych filologów, pisarzy i naukowców. Rocznie szkolono jedną 
grupę w ilości 15-20 osób. Uczestnictwo w kursie warunkowała odpowiednia postawa polityczna i moralna uczestnika. Corocznie w 
kursach tych uczestniczyli nauczyciele z Pomorza Zachodniego.29 W 1958 roku z terenu województwa koszalińskiego do Kijowa odde-
legowano 4 nauczycieli.30

Nauczycieli języka ukraińskiego dokształcano podczas konferencji i seminariów współczesnej literatury ukraińskiej.31 Metodycy, m in. 
J. Hryckowian,  prowadzili pokazowe lekcje języka ukraińskiego, w których wykorzystywano doświadczenie całego gremium pedago-
gicznego.32  Ponadto organizowano doraźnie kursy dla nauczycieli społecznych i zawodowych w Warszawie33, Międzyszynie34 i Legnicy35.

Kurs doskonalący języka  ukraińskiego dla nauczycieli w Międzyszynie 1958 rok

16	 tamże,	sygn	4587,	k.10,	Informacja	o	realizacji	uchwały	KC	PZPR	z	kwietnia	1952	roku,	Listu	Sekretariatu	KC	PZPR	z	czerwca	
1955,	oraz	realizacji		Uchwały	PWRN	nr	328	z	dn.	1.09	1955	w	sprawie	zadań	zarządów	i	Wydziałów	Prezydiów	WRN	i	PRN	dotyczącej	
wzmożenia	 pracy	politycznej	 i	 kulturalno-oświatowej	wśród	 ludności	 ukraińskiej	 osiedlonej	 na	 terenie	województwa	 koszalińskiego	 z	
25.03.1957,	APK,	PWRN,	sygn.	4628,	k.	177,	Pismo		PPRN	Kołobrzeg	do	PWRN	w	Koszalinie	w	prawie	przyczyn	niepowołania		punktów	
nauczania	języka	ukraińskiego
17	 W	Świerznie	powiat		miastecki	języka	ukraińskiego	uczyła	kierowniczka	szkoły	Józefa	Jankowska,	która	z	pochodzenia	była	
Polką,	APK,	PWRN,	sygn.	4586,	k.	12
18	 APK,	PWRN,	sygn	4584,	k.	102
19	 M.	Truchan,	Ukrainci	u	Polszczi...,128
20	 „Nasze	Słowo”	14.04.1957,	s.	14
21	 APK,	PWRN,	sygn.		4587,	k.	60,	Sprawozdanie	PWRN	w	Koszalinie	z	zakresu	pracy	wśród	ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	
1957	roku
22	 APK,	PWRN,	sygn.	4586,	k.	12
23	 M.	Truchan,	Ukraincy...,	s.	130
24	 Jarosław	Hryckowian		był	bardzo	aktywnym	działaczem	oświatowym.	W		latach	1965-66	każdego	miesiąca	publikował	w	„Naszym	
Słowie”	materiały	do	metodyki	nauczania	języka	ukraińskiego	w	polskich	szkołach
25	 S.	Zabrowarny,	Ridna	Mowa,	Ridna	Szkoła,	w;	Ukrińskij	Ałmanach	1997,	Warszawa	1997,	s.	257
26	 APK,	PWRN,	sygn.	4586,	k.	12.	tamże	sygn.	4587,	k	10,	Informacja...,	z	25.03.1957	roku
27	 APK,	PWRN,	sygn.	4629,	k.	88,	Informacja	ze	wspólnej	narady	ZW	IZP	UTSK	w	Słupsku,	która	odbyła	się	7	II	1959	roku
28	 W	latach	1956/1957	w	szkole	uczyło	się	zaledwie	kilku	Ukraińców.	Z	informacji	uzyskanych	od	byłych	uczniów	pochodzenia	
ukraińskiego	wynika,	że	prowadzono	w	tym	zakresie	badania	sondażowe
29	 APK,	PWRN,	sygn.	4565,	k.	46,	Notatka	służbowa	z	narady	ZW	UTSK	z	dn.	20.01.1966	rok.	APK,	PWRN,	sygn.	4587,	k.	40,	
Sprawozdanie	Wydziału	Społeczno-	Administracyjnego	PWRN	w	Koszalinie	z	zakresu	pracy	wśród	ludności	ukraińskiej	za	I	półrocze	1957
30	 APK,	PWRN,	sygn.	4588,	k.	86,	Sprawozdanie	PWRN	Koszalin	z	zakresu	pracy	z	ludnością	ukraińską	za	II	półrocze	1958	roku.	
Z	18.01.1959	roku
31	 APK,	PWRN,	sygn.	4565,	k.	45,	Notatka	służbowa	z	narady	ZW	UTSK	z	dn.	20	stycznia	1966	roku
32	 APK,	PWRN,	sygn.	4565,	k.	195.	Notatka	PWRN	Koszalin	z	konferencji		nauczycieli	wykładowców	języka	ukraińskiego,	odbytej	
w	dniu	25.10.1967,	sporządzona	28	listopada	1967	r.
33	 APK,	PWRN,	sygn.	4587,	k.	40,	Sprawozdanie	Wydziału	Społeczno-Administracyjnego	PWRN	w	Koszalinie	z	zakresu	pracy	
wśród	ludności	ukraińskiej	za	I	półrocze1957
34	 APK,	PWRN,	sygn.	4588,	k	86,	Sprawozdanie	PWRN	Koszalin	z	zakresu	pracy	z	ludnością	ukraińską	za	II	półrocze	1958	roku.	
Z	18.01.1959	roku,	S.	Zabrowarny,	Ridna	Mowa,	Ridna	Szkoła,	w;	Ukrińskij	Ałmanach	1997,	Warszawa	1997,	s.	257.
35	 APSz,	PWRN,	sygn.	13647,	k.	305-306,	Referat	na	uroczyste	Plenum	ZW	UTSK	w	Szczecinie	30.10.1966
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Drugą bardzo istotną kwestią jest postawa rodziców dzieci w wieku szkolnym. Problem należy rozpatrzyć w szerszym aspekcie. Społe-
czeństwo ukraińskie było rozproszone w społeczeństwie polskim. Więzy rodzinne, kulturowe i narodowe zostały poddane kilkuletniej 
próbie, w trakcie której zaszło zjawisko ukrywania swojej narodowości w obawie przed szykanami. Rodzice zabraniali swoim dzieciom 
przyznawać się w szkole do pochodzenia.36 Wiemy, że antagonizmy dorosłych Polaków i Ukraińców przenoszone były na dzieci, choć 
niewiele z tego rozumiały. Postawa Ukraińców w lwiej części wynikała z chęci uchronienia dzieci przed problemami. Wzajemne relacje 
i trudności w odnalezieniu się spowodowały, że społeczność ukraińska nie afiszowała się narodowościowo.37 Przykład z jednej ze wsi 
w powiecie Drawsko jest charakterystyczny: dzieci w szkole podały narodowość ukraińską, lecz ich rodzice nie wyrazili zgody na naukę 
języka ukraińskiego.38 To zachowanie Ukraińców podkreślają niemal wszystkie sprawozdania władz terenowych i wojewódzkich Pomo-
rza Zachodniego: „ludność ukraińska lekceważy sprawę nauki języka ukraińskiego”39, „Wydział Oświaty nie może ustalić liczby dzieci 
ukraińskich w szkołach /.../ Dzieci w żaden sposób nie chcą się przyznać, że pochodzą z ludności ukraińskiej, tak samo osoby dorosłe 
/.../ uważam, że sprawa musi być ujawniona przez wydział Oświaty, bodaj biorąc pod uwagę imiona i nazwiska danych obywateli, które 
w gruncie rzeczy brzmią inaczej, np. Dymitr”,40 „rodzice nie wykazują żadnego zainteresowania nauczaniem języka ukraińskiego”41 
bądź „nie przywiązują do tego żadnej wagi”.42 L. Turek Kwiatkowska suponuje, że ta postawa  przede wszystkim ma swoje podłoże w 
nieufności i obawie bardzo mocno ugruntowanej przez represyjny system w latach 1947-1952.43 Postawa Ukraińców - brak entuzjastycz-
nego przyjęcia nauki języka ukraińskiego - wynikała również z chęci oszczędzenia dzieciom przykrości. Zgłoszenie dziecka na naukę 
języka ukraińskiego wiązało się z przypomnieniem sąsiadom swojej narodowości. Deklaracja własnej narodowości, przy ówczesnym 
negatywnym nastawieniu sporej części społeczeństwa polskiego do Ukraińców, była narażeniem się na różne przykrości. Powyższe 
przytoczenia ze sprawozdań władz wojewódzkich nie stanowią obrazu reprezentatywnego dla całego środowiska ukraińskiego z  terenu 
objętego niniejszą pracą. Postawa rodziców była na ogół przychylna nauce języka ukraińskiego, czego dowodem jest funkcjonowanie 
na Pomorzu Zachodnim w 1958 roku 68 punktów nauczania.44 Stefan Zabrowarny podaje, że 99% rodziców chciałoby, aby ich dzieci 
mogły się uczyć w szkołach zapewniających im naukę języka ukraińskiego.45  Większość rodziców jednak nie posyłała dzieci do szkół z 
ukraińskim językiem nauczania z powodu nietolerancji, szykan i strachu przed najbliższym otoczeniem.46 Uczeń Państwowego Liceum 
Pedagogicznego w Koszalinie tak ocenia ówczesne relacje: „młodzież ukraińska często wyrzeka się  swojego pochodzenia ukraińskiego 
bojąc się  częstych nieporozumień oraz prześladowania ze strony młodzieży polskiej”.47 

Nie wszyscy rodzice od razu deklarowali potrzebę uczenia ich dzieci języka ukraińskiego .W tej kwestii doskonałą ilustracją jest powiat 
bytowski, w którym w roku szkolnym 1955/56  nie prowadzono zajęć z języka ukraińskiego. Wydział Oświaty wydał  zalecenie kierow-
nikom szkół, w których największy odsetek stanowili Ukraińcy, by ustalili liczbę chętnych, chcących uczyć się języka ukraińskiego. Tą 
drogą nie uzyskano żadnych danych. PRN tłumaczyła to brakiem zainteresowania ze strony uczniów i rodziców.48 W roku następnym 
rodzice zgłosili potrzebę organizacji punktów. Więc można suponować, że kwestia potrzeby nauki ojczystego języka u rodziców ewolu-
owała. Jednakże skutek był efemeryczny.

Tabela nr 12. Punkty nauczania języka ukraińskiego na terenie powiatu Bytów w wybranych latach

Lp Szkoła 1957/58 1961/62 1962/63 1965/66
1 Tuchomie 13 27 13
2 Jutrzenka 6 23 14

3 Udorpie 13 25 9 12
4 Dąbrówka 7 12

5 Gostkowo 6

6 Kołczygłowy 21

7 Grzmiąca 8

8 Modrzejewo 6

9 Borzytuchom 16

10 Niedarzyno 9

11 Chotkowo 7

Źródło: Pismo PPRN Bytów z zakresu zagadnień ludności ukraińskiej za I półrocze 1962 APK, PWRN,4591, k.97, Pismo PPRN Bytów

36	 APK,	PWRN,	sygn.	4585,	k.	34,	Sprawozdanie	PWRN	za	I	półrocze	1956	roku
37	 APK,	PWRN,	sygn.	4588,	k.	215,	Sprawozdanie	opisowe	PPRN	Drawsko	z	zakresu	zagadnień	ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	
1958	roku,	„Nasze	Słowo”	z	dnia	24	lutego	1957	roku	nr	8
38	 APK,	PWRN,	sygn.	4579,	k.	248,	Sprawozdanie	PRN	w	Drawsku	dotyczące	zagadnień	narodowości	za	II	kwartał	1953	roku,		
VII	1953	r.
39	 APK,	PWRN,	sygn.		4587,	k.	60,	Sprawozdanie	PWRN	w	Koszalinie	z	zakresu	pracy	wśród	ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	
1957	roku
40	 Tamże,	sygn.	4582,	k.	149,	Sprawozdanie	roczne	Wydziału	Społeczno-	Administracyjnego	PWRN	w	Koszalinie	dotyczące	spraw	
narodowościowych	31.01.1955
41	 APK,	PWRN,	sygn.	4592,	k.120,	Informacja	PWRN	Koszalin	o	środowisku	ukraińskim	w	województwie,	z	dn.	24.08.1963
42	 APK,	PWRN,	sygn.	4584,	k.	96
43	 L.	Turek	Kwiatkowska,	Szkolnictwo	ukraińskie	na	Pomorzu	Zachodnim	w	latach	1947-1965,	w:	Akcja	„Wisła”	na	tle	stosunków	
polsko-ukraińskich	w	XX	wieku,	pod	redakcją	J.	Farysia,	J.	Jakieła,	Szczecin	1994,	s.	169
44	 APSz,	PWRN	sygn.	13647,	k.	305-306,	Referat	na	uroczyste	Plenum	ZW	UTSK	w	Szczecinie	30.10.1966	rok,	APK,	PWRN,	
sygn.	4587,	k.	60,	Sprawozdanie	PWRN	w	Koszalinie		z	zakresu	pracy	wśród	ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	1957	roku
45	 S.	Zabrowarny,	Tożsamość	narodowa	a	asymilacja	polskiej	kultury	politycznej,	w:	Opinie	na	temat	swojej	grupy	narodowościowej,	
Badanie	ankietowe.,	s.	55,	tablica	29-31
46	 M.	Kmita,	Wpływ	Akcji	„Wisła”...,	s.	202,	Ukraińcy	w	Polsce	1989-1993,	red.	M.	Czech,	Warszawa	1993,	s.	308
47	 APK,	PWRN,	sygn.	4628,	k.	194,	Protokół	ze	wspólnej	narady	ZMW	i	UTSK,	odbytej	17.05.1957	roku
48	 APK,	PWRN,	sygn.	4584,	k.	96.	Sprawozdanie	PRN	w	Bytowie	z	załatwiania	spraw		ludności	ukraińskiej	z	dn.	13.03.1956	roku
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z zakresu zagadnień ludności ukraińskiej za II półrocze 1962 APK, PWRN,4591, k. 154, M. Syrnyk. Szkolnictwo Ukraińskie w woje-
wództwie koszalińskim 1952- 2005;w. „Ridna Mowa”, 2007, nr 8, s. 69. APK, PWRN, 4565, k. 58, Informacja o sytuacji w szkolnictwie 
ukraińskim  w województwie koszalińskim.

Nieprzychylne stanowisko władz szkolnych i środowiska nie było bez znaczenia dla rozwoju i funkcjonowania punktów nauczania języka 
ukraińskiego49. Na łamach czasopisma „ Nasze Słowo” starano się zachęcać Ukraińców by uczyli swoje dzieci ojczystego języka w systemie 
szkolnym, a także aby wyzbyli się lęku i obaw wynikających z ujawnienia narodowości. O istocie problemu świadczy tekst : „Większość 
polskich nauczycieli serdecznie odnosi się do szkolnictwa mniejszości. Wielu z nich uczy się języka ukraińskiego i czuje się dumnych 
z tego, że polska likwiduje dawne krzywdy i niesprawiedliwości uczynione mniejszościom narodowym”50. Nie bez znaczenia były, więc 
relacje pomiędzy środowiskiem nauczycielskim a ukraińskimi dziećmi. Bardzo istotne jest również indywidualne podejście. Po analizie 
dokumentacji archiwalnych nasuwa się refleksja, a mianowicie, mechaniczne traktowanie zagadnienia przez urzędników. Wydaje się, że 
stworzeniem warunków do nauki języka ukraińskiego dla dzieci nie  „zawracano sobie  głowy”. Prezydium PRN w Kołobrzegu  w sposób 
bardzo banalny wyjaśnia PWRN w Koszalinie przyczyny niezorganizowania punktów nauczania języka ukraińskiego. Mimo otrzymanej 
listy dzieci w miejscowościach Obroty i Charzyno nie podjęło żadnych działań51.  Wprowadzenie języka ukraińskiego do szkół przyj-
mowano w różny sposób. Zdarzały się przeszkody natury narodowościowej. „Wojujący Polacy” uważali za niedopuszczalne udzielanie 
mniejszościom swobód kulturalnych i oświatowych. Bardzo trafnym przykładem jest wypowiedź jednego z powiatowych inspektorów 
oświatowych: „Nauczanie w języku ukraińskim wymyśla Warszawa i Koszalin, ale u mnie w powiecie tego nie będzie”52. W Debrznie dy-
rektor Zbiorczej Szkoły Gminnej nie wyraził zgody na otwarcie punktu w Cierzniach, argumentując to koniecznością rozwiązania punktu 
w Uniechowie. Zupełnie nie brał pod uwagę faktu, że dzieci ukraińskie były w obu miejscowościach53. W województwie szczecińskim 
miały miejsce ostrzejsze formy przeciwdziałania tej formie kształcenia. Aby nie dopuścić do powstania kompletu, zwolniono z pracy 
nauczyciela Ukraińca54. W innym przypadku była możliwość zorganizowania kompletu, lecz po prostu nie zatrudniono odpowiedniego 
nauczyciela55. Przenoszono nauczycieli uczących język do innych szkół likwidując w ten sposób komplet bądź zatrudniano ich, nawet 
po kilku, w szkołach gdzie nie było dzieci ukraińskich56. Zarząd Wojewódzki UTSK w Szczecinie za jedną z najistotniejszych przyczyn 
zmniejszenia się ilości punktów nauczania języka ukraińskiego w szkołach uważa „niezdrowy stosunek szowinistycznych elementów do 
ludności ukraińskiej”57. W Liceum Pedagogicznym w Koszalinie nastawienie kadry pedagogicznej do uczestników kursu języka ukra-
ińskiego było nieprzychylne. Uczestniczącym w zajęciach utrudniano zdanie egzaminów z innych przedmiotów. To działanie w efekcie 
„odstręczyło pozostałą młodzież ukraińską w Liceum Pedagogicznym od chęci nauczania się jęz. ukr.”58. Chcąc przeciwdziałać takiej 
postawie  prowadzono wśród nauczycieli i kierowników szkół akcję wyjaśniającą cele pracy z ludnością ukraińską59. Jak to działanie było 
skuteczne, trudno dziś ocenić.
Fakultatywne zespoły nauki języka ukraińskiego działające przy szkołach oraz klubach UTSK w Szczecinie i Trzebiatowie prowadziły zajęcia 
w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Najczęściej w danym punkcie nauczania języka tworzono dwa komplety, rzadziej trzy. Uczniowie 
w komplecie różnili się nie tylko wiekiem, ale również znajomością języka ukraińskiego oraz możliwościami poznawczymi. To tworzenie 
kompletów złożonych z uczniów dwóch, a nawet czterech klas wymagało prowadzenia nauczania języka na kilku poziomach, co fatalnie 
odbijało się na jakości kształcenia. Ponadto większość podręczników pochodziła z USRR, nie była jednolita, były niewłaściwie dobrane 
i „nie odpowiadały programowo”60. W większości szkół brakowało podręczników i elementarzy w języku ukraińskim (bukwaryków)61. 
Na poszczególne szkoły przeznaczono zaledwie po kilka sztuk, co uniemożliwiało prowadzenie lekcji w większych grupach klasowych. 
Ponadto dzieci uczące się języka w punktach były dodatkowo obciążone. Środowisko nauczycielskie postulowało odciążenie dzieci po-
przez zwolnienie ich z nauki języka rosyjskiego. Władze szkolne nie zezwoliły na to argumentując, że poznanie języka rosyjskiego jest 
niezbędne do dalszej edukacji62. Nauczanie języka odbywało się w dużej mierze wg uznania nauczyciela. Instrukcja programowa wydana 
przez Ministerstwo Oświaty była tak ogólna, że właściwie nie zobowiązywała nauczycieli do jakichkolwiek norm. Kuratorium nad kom-
pletami nie sprawowało odpowiedniej kontroli63. W większości szkół na Pomorzu Zachodnim poziom nauczania języka ukraińskiego 
„w całej pełni nie spełnia swojego zadania”64, czyli nie odpowiadał zakładanym normom65. W województwie koszalińskim w 1957 roku 
nauczanie w 10 punktach było na nieodpowiednim poziomie66.  

49	 R.	Drozd,	Władze	polskie	wobec	ludności	ukraińskiej	w	latach	1952-1959,	s.	177.
50	 „Nasze	Słowo”	nr	40,	1957.
51	 APK,	PWRN,	sygn.	4628,	k.	177,	Pismo		PPRN	Kołobrzeg	do	PWRN	w	Koszalinie	w	prawie	przyczyn	niepowołania		punktów	
nauczania	języka	ukraińskiego
52	 „Trybuna	Ludu”,	1959,	nr	247	artykuł	S.	Mauersberg:	Zasada:	równy	start
53	 R.	Drozd,	Szkolnictwo	ukraińskie	w	Polsce	w	latach	1944-1989-	próba	periodyzacji.	W.	Rocznik	Lubuski,	tom	XXX,	cz.	I,	2004,	s.	32
54	 APSz,	PWRN,	sygn.	13648,	k.	23,	Sprawozdanie	z	zebrania	UTSK	w	Szczecinie	29.09.1956	rok
55	 Tamże	k.	21
56	 APK,	PWRN,	sygn.	4565,	k.	122,	Protokół	z	konferencji	sprawozdawczo	wyborczej	26	II	1967	w	Człuchowie
57	 APSz,	PWRN,	sygn.	13651,	k.	166,	Program	działania	UTSK	na	terenie	województwa	szczecińskiego	w	1960	roku
58	 APK,	PWRN,	sygn.	4629,	k.	46,	Pismo	PPRN	w	Koszalinie	Wydział	Oświaty	do	PWRN	w	Koszalinie	z	dn.	25.09.1957	r.
59	 APK,	PWRN,	sygn.	4587,	k.	9,	Informacja	o	realizacji	uchwały	KC	PZPR	z	kwietnia	1952	roku,	Listu	Sekretariatu	KC	PZPR	z	
czerwca	1955	oraz	realizacji		Uchwały	PWRN	nr	328	z	dn.	1.09.1955	w	sprawie	zadań	zarządów	i	Wydziałów	Prezydiów	WRN	i	PRN,	
dotyczącej	wzmożenia	pracy	politycznej	i	kulturalno-oświatowej	wśród	ludności	ukraińskiej,	osiedlonej	na	terenie	województwa	koszaliń-
skiego	z	25.03.1957
60	 APK,	PWRN,	sygn.	4586,	k.	11,	Sprawozdanie	opisowe	Wydziału	Społeczno-Administracyjnego	Wojewódzkiego	Zarządu	Spraw	
Wewnętrznych	w	zakresie	pracy	wśród	ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	1956	roku.	Z	7.02.1957.	tamże,	sygn	4587,	k.	9,	Informacja	o	
realizacji	uchwały	KC	PZPR	z	kwietnia	1952	roku,	Listu	Sekretariatu	KC	PZPR	z	czerwca	1955,	oraz	realizacji		Uchwały	PWRN	nr	328	z	dn.	
1.09.1955	w	sprawie	zadań	zarządów	i	Wydziałów	Prezydiów	WRN	i	PRN,	dotyczącej	wzmożenia	pracy	politycznej	i	kulturalno-oświatowej	
wśród	ludności	ukraińskiej,	osiedlonej	na	terenie	województwa	koszalińskiego	z	25.03.1957
61	 APK,	PWRN,	sygn.	4584,	k.	102,	Sprawozdanie	PRN	w	Człuchowie	z	zakresu	zagadnień	ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	
1955	roku,	tamże,	sygn.	4587,	k.	9,	Informacja	o	realizacji	uchwały	KC	PZPR	z	kwietnia	1952	roku,	Listu	Sekretariatu	KC	PZPR	z	czerwca	
1955,	oraz	realizacji		Uchwały	PWRN	nr	328	z	dn.	1.09	1955	w	sprawie	zadań	zarządów	i	Wydziałów	Prezydiów	WRN	i	PRN,	dotyczącej	
wzmożenia	 pracy	politycznej	 i	 kulturalno-oświatowej	wśród	 ludności	 ukraińskiej	 osiedlonej	 na	 terenie	województwa	 koszalińskiego	 z	
25.03.1957
62	 „Nasze	Słowo”,	1959,	nr	19
63	 „Nasze	Słowo”,	1959,	nr	2
64	 APK,	PWRN,	sygn.	4586,	k.	13,	Sprawozdanie	opisowe	Wydziału	Społeczno-Administracyjnego	Wojewódzkiego	Zarządu	Spraw	
Wewnętrznych	w	zakresie	pracy	wśród	ludności	ukraińskiej	za	II	półrocze	1956	roku.	Z	7.02.1957
65	 APSz,	PWRN,	sygn.	13648,	k.	21,	23,	Sprawozdanie	z	zebrania	ZW	UTSK	w	Szczecinie	z	dn.	29.09.1956
66	 „Nasze	Słowo”,	14.04	1957,	s.	14
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W celu kontroli prowadzonych zajęć języka ukraińskiego oraz całościowo realizacji uchwały PWRN nr 328 w Koszalinie powołano w 
1956 roku w Wydziale Oświaty przy PWRN inspektora do spraw ukraińskich67. Pierwszym inspektorem był Józef Romaniuk wieloletni 
nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania języka ukraińskiego. Powołanie inspektora ds. szkolnictwa ukraińskiego w  województwie 
umożliwiło szersze spojrzenie na  jego problemy. Mógł kierować istniejącą kadrą pedagogiczną  zgodnie z potrzebami. To pozwalałoby 
wykorzystać ją bardziej racjonalnie i stworzyć politykę kadrową. Jego działalność nie spełniła oczekiwań i  nadziei środowiska ukraiń-
skiego. W 1967 roku ZW UTSK w Koszalinie domagał się zatrudnienia opiekuna do spraw szkolnictwa ukraińskiego przy Wojewódzkim 
Ośrodku Metodycznym w Koszalinie68. Wyznaczano mu następujący zakres pracy:

•	 czuwanie nad właściwym przebiegiem nauczania języka ukraińskiego w szkołach i punktach
•	 udzielanie metodycznej pomocy nauczycielom
•	 spełnianie roli doradcy i opiniodawcy  dla kuratorium  i ZW UTSK w sprawie nauczania dzieci i młodzieży jak również  przy-

gotowania kadry nauczycielskiej
•	 czuwanie nad właściwym rozmieszczeniem kadry nauczycielskiej
•	 składanie okresowych sprawozdań  o sytuacji w szkolnictwie69.

Niemal identyczne postulaty przedstawiał ZW UTSK w Szczecinie70.
Jakkolwiek by nie oceniać w działalności władz zauważalna jest niekonsekwencja i brak dalekosiężnych planów w zakresie oświaty Ukra-
ińców. Wprawdzie umożliwiono, w podstawowym zakresie, naukę języka ukraińskiego, lecz tylko w ograniczonym zakresie. Stworzone 
warunki do nauki ojczystego języka w systemie szkolnym umożliwiły71, i to w najlepszym okresie, korzystanie z tego co dziesiątemu 
ukraińskiemu dziecku . Natomiast analogiczne nauczanie w mniejszości białoruskiej objęło, co drugie dziecko w wieku szkolnym. 
Generalnie Ukraińców kształcono w szkołach polskich, co w efekcie istotnie wpływało na postępujący proces polonizacji i zatracania 
etnograficznej, zwyczajowej i duchowej spuścizny kultury ukraińskiej.

67	 APK,	PWRN,	sygn.	4586,	k.	12,	Sprawozdanie	opisowe	Wydziału	Społeczno-	Administracyjnego	PWRN	w	Koszalinie	z	zakresu	
pracy	wśród	ludności		ukraińskiej	za	II	półrocze	1956	roku,	dnia	7	lutego	1957	rok
68	 APK,	PWRN,	sygn.	4565,	k.	204,	Wniosek	Prezydium	ZW	UTSK	przedłożony	do	zatwierdzenia	na	Plenum	ZW	UTSK	w	Koszalinie	
dnia	3.12.1967
69	 tamże
70	 APSz,	PWRN,	sygn.	13651,	k.	123,	Postulaty	ZW	UTSK	w	Szczecinie	do	miejscowych	i	terenowych	władz	województwa	szcze-
cińskiego
71	 podkreślić	chcę	umożliwiono,	gdyż	nie	wszystkie	dzieci	korzystały	z	nauki	ojczystego	języka

МАРІЯ леСьКІВ
Інсько

Ольга Сурівка – спогад молодшої вчительки з Іньска
 
У 1963 році закінчила я у Щецині (SN) Вчительське Училище, географію.
- Pojedzie pani pracować do Ińska – почула наказ, бо тоді ще було обов’язковим направлення на роботу.
- Oj! Nie jedź tam -  далося чути жіночий голос - tam są sami Ukraińcy!
І, на щастя, були!
З вересня почала я працювати у Початковій школі, отримала кімнатку на горищі, опісля квартиру напроти школи. Зразу я тих 
українців відшукала, а і шукати було легко, бо містечко маленьке, всі все про всіх... знаєте – знають.
До того ж українці в Інську були (і є до сьогодні) справжнього «козацького роду, якому нема переводу» - сміливі і горді! Не 
приховували своїх коренів. Тримались разом, допомагали собі, зустрічалися, гостювали і прекрасно, прекрасно співали! 
Я зразу запрацювала як треба і вже з вересня отого ж 1963 року, крім географії, почала вчити української мови наших дітей. 
Уроки відбувалися завжди в школі – діти гордих батьків теж не соромилися свого роду.  Навчання почалося від А... і пішло, 
поплило рікою. Говорити  рідною мовою моїх учнів не треба було вчити, всі бо досконало володіли нею природно, батьки 
навчили. В школі швидко вчилися читати, писати, ознайомлювалися з літературою  і культурою, вчили історію України... часом 
тільки шепотом передавану...
Батьки помагали у всьому. 
Під кінець 1960-тих років в Іньску почала жити вже на постійно пані Ольга Сурівка. Відійшовши на вчительську пенсію переїхала 
до Іньска, щоб бути ближче родини. І у цей час мені пощастило отримати більшу квартиру, в тому ж самому, що пані Ольга 
будинку, над озером. Не треба було багато часу, як наші дороги  і життя міцно зв’язалися. Пані Олга стала нашою названою 
тіткою. Могли ми на себе розраховувати у кожній справі.
Вчителька з вчителькою. 
Ольга Сурівка, як людина з великим досвідом і знанням сучасної історії  не стояла осторонь. Всім серцем увійшла  в суспільне 
і шкільне життя Іньска. Багато нам оповідала, добре знала не тільки Явірник, але і Павлокому... тож розповідала, розповідала, 
а в нас, на щастя, було кому слухати!
Ольга Сурівка включалася і допомагала мені у підготовці свят і зустрічей. Коли я шукала віршів, пісень, театралізованих дійств 
(а ви може не пам’ятаєте, що тоді Інтернету не було), пані Ольга, але і батьки дітей, були для мене цією скарбницею народної і 
літературної творчості. Скільки то віршиків, вертепних віншувань, пісень, загадок і забавлянок передали вони дітям! Кожного 
року могла я приготовати і Шевченківське Свято, і День Мами і дитини, свято Миколая, Вертеп, і ще виступ до Кошаліна на 
фестиваль! Та  ніколи наш учнівський репертуар не повторився. До того ж пані Ольга вчила дітей елементів українських танців, 
то й  вони плясали по сцені як  накручені! А пісень знала Вона безліч!  Радо  вчила їх учнів і  співали ми без кінця і краю на кожній 
зустрічі, бо ж до співів включалася завжди наша улюблена публіка: батьки, дідусі, сусіди... Це завжди були дуже зворушливі 
хвилин – години, коли всі ми переносилися на крилах пісень, а  кожний з нас  у свою рідну домівку...
Певно тому, що в Інську панували такі сімейні відносини, всі себе шанували, допомагали собі, а старше покоління, в тому саме 
і пані Ольга Сурівка, не приховували перед дітьми свого болю за втраченим Щастям... працю з учнями згадую до сьогодні з 
любов’ю.
Ольга Сурівка – добра людина, доброзичлива сусідка, щира християнка, велика творча особистітсь, натхнена вчителька, 
справжня українка... наша пані Оля... улюблена Тітка всіх дітей – такою ЇЇ пам’ятаємо.
Ніби Ангелів не видно, а Вони десь біля тебе, пильнують твого кроку... Дякую пані Ольго що пильнували (і пильнуєте) мого. 

                                                                                                                      Молодша вчителька Марія леськів
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МиРОСлАВА ГАНАСКО
Битів (Bytów)

Марія (Смоляк) леськів
Вчителька української мови в роках 1963 – 2005 в Іньску

Наймолодша доня Анни і Івана з Волі Матіяшовій. У день виселення (1947 акція «Вісла» – 
ред.) їй ще не було 4 рочків... та запам’ятався він їй назавжди..., а лялька з патичків закопана 
під вишнею напевно все ще жде свою Марійку... .
Дорога виселенців знайшла свій край в Осєках, селі під Битовом. Анну Смоляк,  її четверо 
своїх та одну прийняту дитину поселили в одну кімнату у старій, понімецькій хаті. Батька 
сім’ї  вже з ними не було.
Перша згадка про цей день  – біль душі.
Друга згадка – страх.
Третя – хліб.     
Бог трійцю любить.

Увечері першого дня на чужині, поломані двері хатини жах - відкрилися - і перелякана малеча побачила великий кіш 
свіжоспеченого хліба. Ним бо мешканці села привітали  переселенців. 
Добрих людей привітали добрі люди 
Марія завжди любила читати і писати. Цікавив її світ за....
За озером. За селом. За містом...
Після закінчення початкової школи у 1957 р. спакувала що мала і поїхала до школи до Перемишля. Сама. Майже без грошей і 
без корисних адресів (без мобільки і Інтернету). 
Мама благословила на дорогу. Сусід повіз на поїзд.
„Учися дитино, бо вчитися треба, учися голубко!”
Марія Смоляк закінчила український Загальноосвітній Ліцей у Перемишлі в 1961 році.
Вищу освіту здобула в Щецині де закінчила Вчителське училище (Studium Nauczycielskie) та Вищу педагогічну школу.
Там теж зустріла Василя і разом вже почали будувати своє майбутнє в Іньску. 
В Іньску почала працювати з 1963р. 
В початковій школі, до якої отримала наказ праці,  вчила географії і зразу  ж, у 1963 році зорганізувала навчання   української мови.  
ї напочатку помагала у цьому Ольга Сурівка вчителька, яка вже була на пенсії. Пані Ольга прийняла молоду вчительку як 
свою доню. Вони  жили в одному будинку і часто собі допомагали у всіх життєвих та професійних справах. Тому природно і 
невимушено почали працювати разом для української громади. Проводили свята, зустрічі і посиденькі де співали і вишивали. 
Треба сказати, що  в Іньску, напевно і з огляду на присутність корінних німців, не було проблем у сприйнятті українського 
світу мешканцями містечка. Якось вдавалося жити, якщо не дружньо, то мирно і вже тоді плекати, так сьогодні  наголошувану, 
багатокультурність. Навчання української мови відбувалося в школі. Мало це велике психологічне значення для всіх учнів, 
які відчували і сприймали цей факт природно. Так невимушено будувалася льокальна толерантність і зрозуміння.Українські 
діти  залишалися у школі після своїх уроків часто до вечора.  Крім просто уроків української мови, часто готувались до свят чи 
виступів. Кожного року таких обов’язкових заходів було щонайменше 4 : Різдвяні святкування і зустріч зі св. Миколаєм, Свято 
Тараса Шевченка, День Мами і виступ на фестивалі у Кошаліні. Щоб поповнювати дитячий репертуар Пані Марія відвідувала 
з учнями найстарших   українців в їхніх хатах, а вони радо вчили малечу  того, що привезли в своїх серцях з Рідних Земель...
„Посаджу я грушечку, дай Боже, дай...”
Не забувайте дітки своїх звичаїв, оберігайте їх!
Марія Леськів кільканадцять років очолювала українську громаду  в Іньску. Активно працюючи на її благо. Підвищувала свої 
вчительські кваліфікації на курсах у Києві. Підтримувала і до сьогодні підтримує церковну громаду. 
Впродовж 30-ти років праці з-під крил пані Марії полетіло у світ зі знанням української мови  86 учнів. Аж для 20-ти з них це 
був перший крок у майбутність з українською мовою в серці, другий ставили вже в українських ліцеях Лігниці або Білому Борі.  
І крокують дальше, сміливі, відважні, чесні.
Хай вас Матінка Божа, Марія оберігає – пам’ятайте про свою першу вчительку- подзвоніть Їй!

СТеФАН ТиЦьКий
Від редації: збережено мову оригіналу

Ольга Сурівка – вчителька української мови в Іньску
Я Стефан Тицький, син Івана і Емілії з д. Сурівка ур. 1.01.1937 р. у Явірнику Руському - пов. Перемишль. Наше село було дуже 
велике з присюлками: Рибне, Копань і Нетрепка. Тут була 7-клас, школа початкова, церква п. в. Св. Димитря (правив Сл. Божу 
о. Павлюк і о.Теодор Марків), чительня „Просвіта”, та садочок, до котрого, як пам’ятаю, ходив - а вчила нас  Стефанія Метик. 
У нашому селі народився Михайло ВЕРБИЦЬКИЙ - ком. гимну України - похований на горі „ДУБНИК” в Улючу над Сяном. 
Як знавці говорили, наше село лічить собі віля 500 літ існування.
Тета Ольга, д. Андрія і Теофілі Сурівка з д. Цєльняк, (ур. 20 травня 1905 р. - +17.02.1996) у Явірнику Руському, пов. Перемишль. 
Їх було чотири дівчата. Найстарша, Анна - молодші, Емілія - моя мама, і Стефанія.
Тета Ольга мала велике бажання навчання і не дуже була корисна у праці при госродарстві. Як моя мама споминала, дідо Андрій, 
добрі господарював і Ольгу вислав до школи - Семінаріум Вчителів у Перемишлі.
По закіньченю школи у Перемишлі, працювала довший час у 4-класній щколі у ГРУШЕВЦІ - недалеко Улюча над Сяном, а по 
тому у інших українських селах.
Як настали жорстокі часи - ІІ Світова Війна - тета Ольга, мешкала у нашій хаті, з нашою родиною. Часто переховувалася перед 
ворогами, бувало, що вдавала неграмотну, щоб тільки вижити.
7 травня 1947р. „Акція Вісла”- депортація на Захід на землі понімецькі. Дуже раненько, того дня, військо польськє оточило село, 
і протягом 2-х годин, на вечір дійшли ми до ВАРИ над Сяном. Тут докладно перевірено пересиленців. Кілька мужчин забрано 
- як потому з’ясовано - відставили їх до Концтабору у Явожно. По тому по 2-х тижнях доїхали ми до Старґарду-Щецінського і 
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по кількох днях розвожено нас по селах. Наша родина з тетою Ольгою, замешкали у ПҐР1 Ленчино пов. Старґард.
Тета Ольга не найкраще себе почувала - часто хворіла - щойно на другій рік  у цьому маєтку працьовала як вчителька - вчила 
старших люлей, працівників. читати та писати - так зв. боротьба з анальфабетизмом. Керовав ПҐР-ром п. Колясіньскі - зі сходу. 
Наші переселенчі відчували його „прихильність”.
По якімсь часі, як люди дізналися, де хто мешкає - бо офіціяльно, було заказе нав’язувати контакти між людьми - тета Ольга 
довідалася, що її сестра Анна з родиною - донька Ярослава з мужом, зятєм Романом Налепою, мешкає в Іньску, там поїхала і 
довший час перебувала.
По тому ми перепровадилися до ПҐР Ліпкі біля Старґарду, і від нас тета часто виїзджала до Щеціна - було близько до зупинки 
залізниці 2 км. У Щеціні вчилася у Вчительскому Студії, по котрому, дістала працю у Вєжхоціцах - не далеко Іньска.
Тут вчила кільканадцять літ - до пенсії. По тому замешкала в Іньску при вул. Млинарска, біля школи.
По тому вже настала відлига - так зв. часу УСКТ і тета Ольга зі знакомими україньскими  вчительками, розпочала осьвітною 
працею з українськими дітьми - про це напевно більше зналють близькі і знайомі мешканці Іньска.
На Славу і Вічну ЇЇ Пам’ять Першої Вчительки української мови в Іньску – Ольгии Сурівка - Стефан Тицький.

1	 ПГР	–	Państwowe	Gospodarstwo	Rolne

MAReK SyRNyK
Wałcz 

Mową dokumentów 
- nauczanie języka ukraińskiego w wybranych latach 

w województwie szczecińskim i koszalińskim 
1952/1953 - punkty nauczania języka ukraińskiego w woj. szczecińskim1

Rewal (powiat Gryfice) – 2 grupy:  І – 19 uczniów, ІІ grupa – 24 uczniów. Razem: 43 uczniów
Karcino (powiat Gryfice) – 2 grupy:  І – 12 uczniów, ІІ grupa  - 13 uczniów. Razem: 25 uczniów
Lutkowo (Stargard Sz.) – 1 grupa:  17 uczniów

Tab. Uczniowie ukraińscy w powiatach woj. szczecińskiego 1953/19542 

Lp Powiat
Ogólna 
liczba 

Ukraińców

Liczba 
uczniów 

ukraińskich

% dzieci 
ukraińskich 
w powiecie

W rocznikach

45 44 43 42 41 40 39

1 Choszczno 901 113 12,54 13 17 11 14 20 29 9
2 Gryfice 2453 298 12,15 56 58 36 48 36 56 8
3 Łobez 1111 154 13,86 21 14 27 28 22 23 19
4 Myślibórz 641 63 9,83 5 18 12 2 8 13 5
5 Pyrzyce 811 75 9,25 17 14 6 8 12 6 12

6 Stargard 
Szcz. 1840 268 14,56 34 40 37 45 32 53 27

Razem 7757 971 12,52 146 161 129 145 130 180 80

1953/1954  - punkty nauczania języka ukraińskiego w woj. szczecińskim
Bieczyno  – powiat Gryfice  – wszystkich uczniów w szkole 49. Dzieci ukraińskich – 25. Stanowiło to  – 51,02%
Śliwno – powiat Gryfice – wszystkich uczniów w szkole – 158. Dzieci ukraińskich  –  30 (18,9%)
Lutkowo – powiat Stargard – wszystkich uczniów w szkole 112. Dzieci  ukraińskich - 19 osób (16,9%)
Nauczyciele:  Edward Twardowski (Bieczyno), Izydora Kuc (Lutkowo), Janina Stankiewicz (Rewal)3.

(W 1952/53 istniał jeszcze punkt nauczania języka ukraińskiego w Karcinie – powiat Gryfice)

1954/55 – 3 punkty nauczania w woj. szczecińskim4: 
Lutkowo (Stargard) – 21 zapisanych, uczęszczało 16 osób
1	 APSz,	PWRN	12667,	Sprawozdanie	PWRN	w	Szczecinie	dotyczące	nauczania	języka	ukraińskiego	z	9.11.1952	r.
2	 APSz,	PWRN	12668,	Dane	statystyczne	o	ludności	ukraińskiej	na	terenie	województwa	szczecińskiego
3	 APSz	PWRN	w	Szczecinie	13720,	s.	101-103,	Informacja	„Ludność	ukraińska”
4	 AP	w	Szczecinie,	zespół:	PWRN	w	Szczecinie,	sygn.	13642,	s.	51-52	–	Informacja	w	sprawie	grup	narodowościowych	zamiesz-
kałych	na	terenie	województwa	szczecińskiego,	XII	1955
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Rewal (Gryfice) – 30 uczniów  - nauczycielka  Janina Iwaszkiewicz (zajęcia odbywały się po zakończeniu wszystkich lekcji w szkole, 
w związku z czym uczniowie musieli czekać po kilka godzin na swoje lekcje). Nauczycielka uczyła wykorzystując własne podręczniki.
Bieczyno (Gryfice ) – 10 dzieci

1955/56 – 3 punkty nauczania w woj. szczecińskim: 
Lutkowo (Stargard) – 9 uczniów
Rewal (Gryfice) – 26 uczniów
Bieczyno (Gryfice) – 8 uczniów

W innych miejscowościach województwa szczecińskiego (1954-1956):
gorzysław (Gryfice) – na 62 dzieci 22 to Ukraińcy, rodzice stwierdzali, że dzieci uczyłyby się swojego języka, ale nikt nie organizuje 
tych zajęć
długie (Stargard) – radny Mikołaj Oliwa (Ukrainiec) stwierdził, że nauczanie języka ukraińskiego trzeba zorganizować, ale do tej pory 
nie wiedział, że można
Trzebiatów – w powiecie stwierdzono, że brakuje nauczyciela. Jednak okazało się, że mieszka tam p. Bielecka, która znała język ukraiński 
i mogła tego nauczania się podjąć.

1956/1957 1957/1958 1958/1959
szkół uczniów szkół uczniów szkół uczniów

Woj. koszalińskie 28 230 32 470 39 630
Woj. szczecińskie 10 98 13 125 12 120

Punkty nauczania języka ukraińskiego w województwie koszalińskim w wybranych latach5 

Rok szkolny Liczba punktów Liczba uczniów Szkoła Podstawowa w Białym 
Borze – liczba uczniów

1956/1957 28 230

1957/1958 32 470

1958/1959 39 630

1960/1961 30 647 77
1961/1962 24 453 80
1962/1963 17 386 81
1963/1964 19 472 75
1964/1965 15 309 68
1965/1966 15 392 53

Punkty nauczania języka ukraińskiego w województwie szczecińskim w wybranych latach

Rok szkolny Liczba punktów Liczba uczniów
1961/1962 6 117
1962/1963 5 76
1963/1964 9 132
1964/1965 7 126
1965/1966 7 135

Nauczanie języka ukraińskiego prowadzono w pewnym okresie także w kilku innych miejscowościach woj. szczecińskiego. Między 
innymi w Resku, Pustkowiu, Dolsku, Strachocinie i Krzęcinie. Zaniechano prowadzenia tych zajęć we wskazanych miejscowościach z 
powodu braku nauczycieli lub braku chętnych.6

Nauczycielami w tym czasie byli:
- w Bieczynie Klaudiusz Kowalczyk (w 1962/1963 – 25 dzieci)
- w Ińsku Olga Surówka (w 1962/193 – 24 uczniów)
- w Wierzchocinach Olga Surówka (w 1962/1963 – 13 uczniów)
- w Strachocinie Maria Cokan (w 1962/1963 – 14 uczniów)

Punkty nauczania języka ukraińskiego w woj. szczecińskim w 1971/19727

Trzęsacz – powiat Gryfice – 10 uczniów
Bieczyno – powiat Gryfice – 12 uczniów
Ińsko – powiat Stargard Sz. – 12 uczniów
czachów – powiat Łobez – 12 uczniów

5	 Szkolnictwo	ukraińskie	w	okresie	X-letniego	istnienia	UTSK,	Warszawa	1966,	s.	5
6	 Szkolnictwo	ukraińskie	w	okresie	X-letniego	istnienia	UTSK,	Warszawa	1966,	s.	3
7	 АГП	ОУП	Варшава,	Письмо	Воєвідського	відділу	у	Щеціні	до	ГП	УСКТ	У	Варшаві	з	06.10.1971	року	в	справі	навчання	
української	мови
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Strachocin – powiat Stargard Sz. – 8 uczniów
Trzebiatów – brak nauczyciela
Burowo - powiat Goleniów – zbyt mała liczba uczniów. Punkt rozwiązany.
łącznie – 54 uczniów.

Punkty nauczania języka ukraińskiego w 1972/1973

Województwo Koszalin
Powiat Miejscowość Liczba uczniów Nauczyciel

Powiat Człuchów

Cierznie 29 Maria Kałamarska
Międzybórz 19 Emilia Waszczur
Pieniężnica 16 Włodzimierz Czubaty
Rychnowy 18 Tekla Zaworotiuk
Słupia 21 Zofia Magura

Powiat Szczecinek
Bielica 38 Józef Baran
Spore 16 Jarosław Demczuk

Powiat Wałcz Nadarzyce 12 Maria Wojtiuk
Słupsk (miasto) 10 Andrzej Stefura

Razem woj. koszalińskie 271

Województwo Szczecin
Powiat Gryfice Trzęsacz 10 Halina Kuszyńska
Powiat Stargard Szczeciński Ińsko 13 Maria Łeśkiw
Razem woj. szczecińskie 23

Punkty nauczania 1973/1974

Województwo Koszalin

Powiat Człuchów
Cierznie 30
Międzybórz 16
Pieniężnica 12

Powiat Miastko
Świerzno 22
Grabowo 7
Biały Bór (szkoła) 63

Powiat Szczecinek Bielica 25

Powiat Wałcz Nadarzyce 14
Razem 189

Województwo Szczecin
Powiat Gryfice Trzebiatów 18
Powiat Stargard Szczeciński Ińsko 14
Razem 32

Punkty nauczania 1974/1975

Województwo Koszalin

Powiat Człuchów
Cierznie 11
Międzybórz 14

Powiat Miastko
Świerzno 15
Biały Bór (szkoła) 68

Powiat Szczecinek Bielica 20
Razem 128

Województwo Szczecin
Powiat Gryfice Trzebiatów 13
Powiat Stargard Szczeciński Ińsko 18 uczniów - brak nauczyciela
Razem 13
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ANTONI SZARMAcH
Kołobrzeg      

Od redakcji: Okruchy historii... rzadko redaktorzy poszczególnych działów w wydanym w 2005 roku „Leksykonie oświaty 
zachodniopomorskiej 1945-2005” decydowali się na wzmiankę chociażby odnośnie nauczania w województwie zachodniopo-
morskim języka ukraińskiego. Tym bardziej doceniamy te krótkie zazwyczaj teksty, które tę kwestię poruszały. Poniżej w całości 
przytaczamy opis dotyczący organizacji nauki języka ukraińskiego w powiecie kołobrzeskim,  nieżyjącego już niestety kołobrze-
żanina - Antoniego Szarmacha.

LeKSyKON OŚWIATy ZAcHOdNIOPOMORSKIeJ 1945-2005. POWIAT KOłOBRZeSKI 
Antoni Szarmach: Powiat Kołobrzeski, s. 379-380
http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/1722/0375-0389.pdf

„... Należy bowiem nadmienić, że na terenie powiatu kołobrzeskiego znajdują się skupiska rodzin ukraińskich przesiedlonych w roku 
1947 z południowych powiatów województwa rzeszowskiego w ramach akcji W.
Zgodnie z okólnikiem nr 30 Ministerstwa Oświaty z dnia 4 grudnia 1956 roku, były zorganizowane zespoły nauki języka ukraińskiego. 
Celem organizacji zespołów była nauka języka ukraińskiego, która rozpoczęła się od klasy II, w grupach liczących co najmniej dziesięciu 
uczniów, po 3 godziny tygodniowo. Do nauki wykorzystywano podręczniki importowane z USRR. Pierwsze zespoły zorganizowano w roku 
1956 w miejscowościach: Ołużna – 2 zespoły z 12 uczestnikami, Charzyno – 2 zespoły z 12 uczestnikami, Stary Borek – 2 zespoły z 
18 uczestnikami, Gościno – 1 zespół z 15 uczestnikami. Zespoły te pracowały do końca roku szkolnego 1956//57. Nauczycielami byli 
nauczyciele szkół polskich znający język ukraiński – Pryszmont Jadwiga w Charzynie, Własyczuk Maria w Gościnie.
Od listopada 1957 roku zorganizowano przy Szkole Podstawowej w Obrotach 4 zespoły liczące łącznie 19 uczestników. Były one czynne 
do końca roku szkolnego 1958/1959. 
Nauczycielką języka ukraińskiego w tych zespołach była Zofia Wojtaniewska. W roku szkolnym 1959/60 nie organizowano już zespołów 
z powodu braku chętnych uczniów. 
Nauka języka ukraińskiego została wznowiona w roku 1976. Istniał punkt nauczania języka ukraińskiego w Kołobrzegu (w klubie Wo-
jewódzkiego Domu Kultury Oddział w Kołobrzegu, w gmachu Biblioteki Miejskiej) oraz okresowo w Przećminie w świetlicy, a także w 
domach prywatnych. Nauka języka była połączona z zajęciami kulturalno-oświatowymi. Były to zazwyczaj przygotowania do obchodów 
rocznic upamiętniających wybitnych twórców ukraińskich, a także tradycyjnych świąt religijnych. Lekcje były prowadzone przez na-
uczycieli społecznie; odbywały się w latach 1976–1980 oraz od 1982 do 1988 roku. Nauczycielami byli: Michał Gliwa, Stanisław Kołesor, 
Janina Gać, Daria Bilo, Maria Fal. Od 1990 roku do chwili obecnej (z przerwą od 1996 do 1998 r.) prowadzono zajęcia w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 (później Zespół Szkół nr 2). Naukę prowadził od 1990 do 1995 r. Stefan Fir, od 1998 Nadija Pyłat. Od 1999 roku lek-
cje odbywały się na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Od września 2004 roku nauka odbywa się w Zespole Szkół przy ulicy 
Lwowskiej (Osiedle Podczele). Od września 2002 wprowadzono również naukę języka ukraińskiego w Drzonowie.”

ANTONI cIeŚLIńSKI
gryfice

LeKSyKON OŚWIATy ZAcHOdNIOPOMORSKIeJ 1945-2005. POWIAT gRyFIcKI1

Szczecin 2005

„... W 9 szkołach dzieci przesiedleńców z południowo-wschodnich obszarów Polski, w wyniku akcji „Wisła”, miały możliwość uczest-
niczenia w lekcjach języka ukraińskiego jako nadobowiązkowego (w Gosławiu, Włodarce, Trzebiatowie, Śliwnie Bałtyckim, Robach, 
Gorzysławiu, Sarbii, Bieczynie i Górzycy).
Na wniosek społeczności zamieszkałej w Trzęsaczu i okolicy, 1 września 1957 roku została zorganizowana szkoła z ukraińskim językiem 
nauczania. W pierwszym roku jej funkcjonowania (klasy I–IV) było 18 uczniów. W roku 1971 była to jedyna w województwie szczeciń-
skim szkoła z ukraińskim językiem nauczania, w której uczyło się 22 dzieci. 
W roku 1958 Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne wystąpiło z wnioskiem o utworzenie w Trzebiatowie 11-letniej szkoły z 
ukraińskim językiem nauczania. Jednak brak odpowiedniego budynku uniemożliwił realizację tego zadania. Mimo, że na terenie powiatu 
gryfickiego około 600 rodzin osiedlonych zostało z akcji „Wisła”, jednak nie wszystkie dzieci wyrażały chęć uczestniczenia w lekcjach 
języka ukraińskiego.

1	 Leksykon	oświaty	zachodniopomorskiej	1945-2005.	Powiat	gryficki,	Szczecin	2005,	s.	220

КАЦУБО ЯНА ОлеКСАНДРІВНА
Чернівці

СВЯТО З елеМеНТАМи ГУМАННОї ПеДАГОГІКи  НА ТеМУ:
«Щаслива родина - щаслива дитина»

Ведуча: Сьогодні у нас зібрались разом уся велика родина. А в житті родини, як відомо, буває всяке: і сміх, і сльози, і любов.
Скрізь і завжди для наших дітей найрідніші і наймиліші тато, мама, бабуся, дідусь.
Навіть уві сні згадують милі рідні слова.
(Звучить колискова пісня, діти засинають).
Репліки уві сні.
-Мамочко, де ти?
-Мамусю, в мене горлечко болить!
-Бабусю, накрий мене. Мені холодно.
-Татку, мені страшно без тебе.
-Дідусю, зірви мені яблучко.
Дитина:
- Прокиньтесь, вставайте!
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В дорогу вже час!
Чудові пригоди
Чекають на нас !
(Під музику діти прокидаються, утворюють півколо, обличчям до глядачів).
Ведуча:
- Знаю я слово, у цілому світі
Краще й тепліше від сонця і квітів.
Слово це пестить, голубить і гріє,
В душу дитячу вселяє надію.
Слово лягло в родинну основу,
Стало початком рідної мови.
Помандрувало від роду й до роду,
І освітило людину й природу.
Хай же це слово завжди буде святом
Будемо маму свою шанувати.
Учитель: 
- Дорогі гості! Радо вітаємо Вас на нашому родинному святі. Я хочу, щоб саме сьогодні у душу кожного з нас лягла зернина, яка 
проросте добротою, щедрістю, любов’ю одне до одного. Хочеться, щоб наше свято ви не сприймали як концерт. А щоб саме 
зараз кожен подумав: чи все ми робимо для того, щоб у нашій сім’ї панували довіра, розуміння і злагода?
Чи віддаємо ми своїм батькам ту теплоту, увагу і повагу, на яку вони заслуговують?
Можливо на нашому святі прозвучать і не дуже веселі нотки, але в житті так часто межують радість і сльози, злагода і негаразди. 
Мені дуже хочеться, щоб у нашому родинному колі, напередодні славного свята всіх жінок, панували щирість і добро. То ж 
зберемо тепло своїх сердець і послухаймо наших діток.
Бачу, тут сидять із нами
Наші татусі і мами
Бабусі й дідусі -
Всі прийшли на свято, всі!
Рідна мамо, рідний тато,
Я вітаю вас із святом!
Я люблю вас щиро - щиро,
Вам бажаю щастя й миру.
Ви мене любіть, рідненькі,
Бо я ще такий маленький.
Хочу бути на вас схожий,
Як і ви такий же гожий.
Що то є за днина, що то є за свято,
Що сюди зійшлося людей так багато?
Знаю що за днина, це всім треба знати:

Всі: То прийшли всі люди мамам честь віддати.
ПІСНЯ «МАМА І Я»
Учитель: 
- У ваших батьків завжди вдома  багато турбот. Тому потрібно їм допомагати. Пропонуємо інсценізацію вірша А. Костецького 
«Домашній твір». Можливо, хтось із вас впізнає себе?
Автор: Вітько - бідак  страждає так, аж дригає ногами.
Він за столом, він пише твір: «Я помагаю мамі».
Старанно олівець гризе, та супить брови грізно,
Але нічого, - хоч умри! – до голови не лізе.
Та ось тихесенько зайшла  в його кімнату мама.
Мама: Вітюнь, будь ласка, в магазин сходи за сірниками.
Син: Ідея!
Автор: Вигукнув синок, а мамі:
Син: Ну й морока! Сама іди! Я твір пишу, роблю важкі уроки.
Автор: І мама вийшла, а Вітько швиденько пише в зошит:
Син: Я в магазин  завжди ходжу, коли мене попросять…
Автор: Хвилин  за десять мамам знов  з’являється  у дверях.
Мама: Вітюнь,  картопельки  начисть,  а я зварю вечерю.
Син: Сама  начисть!
Автор: Кричить Вітько, та так, що ледь не лопне.
Син: Я твір пишу, я зайнятий! Сама вари картоплю!
Автор: Виходить мама, а синок писати знов сідає:
Син (пише): Я мамі сам варю обід, вечерю та сніданок.
Автор: Радіє син.
Син: Не твір, а люкс!
 Оцінка буде гарна.
Автор: І геть не думає про те,
 Що він радіє марно

Учитель: Старі люди кажуть, що все на білому світі має свій початок. Якщо хочеться пізнати людину, то завжди питають, якого 
ти роду і хто батьки твої. Звичайно, початок роду дає мама. Мати - берегиня, турботлива і ласкава. Вона на свої тендітні плечі 
завжди бере найважчу ношу.

В радості і в смутку, завжди з діточками,
Все, що тільки маємо, - маємо від мами.
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У стрічках віночок й вишита сорочка
Матуся придбала, бо я її дочка.
Та не тільки одяг і ці черевички -
Від мами ось коси та ще рум’яні щічки.
І носик курносик, і ніжки проворні,
Та й вушка в сережках, та оченьки чорні.
І навіть ці губки, щоб їв і сміявся,
Я маю від мами, бо я в маму вдався.
А чуєш, як в грудях нам б’ється серденько
Те серце дала нам мама дорогенька.
Перше слово сказали ми - мама,
І вона посміхнулась ласкаво,
Колискову тихенько співала
Коли спати мене вкладала.
А скільки не спала ночей
І не змикала очей,
Коли ми хворіли, бувало,
Спасибі тобі...

Всі: Моя Мамо!

І коли перші кроки робили,
За нами ти завжди ходила,
За руку тримала легенько.
Спасибі тобі...

Всі: Моя ненько!

До школи мене проводжала,
Портфель залюбки ти збирала,
В житті ти мене виручала,
Спасибі тобі...

Всі: Моя мамо!

Провини мої пробачаєш,
Хоч іноді і палаєш,
І впевнено в світ я дивлюся
Уклін тобі...

Всі: Люба матусю!

Ви, мами у дитинство поверніться,
І зараз пригадайте своїх мам.
А ми для вас бадьоро затанцюєм.
Цей танець ми присвячуємо вам!

Танець ФЛЕШ МОБ

Ведучий: Діти! А чи не траплялося вам конфліктувати зі своїми батьками? А як ви з положення виходили? Ось як це вдалося 
зробити героєві вірша Анатолія Костецького «Батьки  - « Чомучки»...
- Ну і мама! Ну і тато!
Наче справжні дошкільнята!
Нічогісінько не знають
Смішно і  сказать  комусь! -
Бо щодня мене питають
Лиш одне: «Чому? й «Чому?»...
- Ти чому образив Вітю? - А чому отримав двійку? - А чому прийшов так пізно? - Ти  чому  в  шкарпетках  різних? - Ти чому 
такий непослух? - А  чому  не  стелиш  постіль? - Ти чому це вірш не учиш? - А чому портфель без ручки? -  І чому такий синець?
Ох, настане мій кінець!
Не поясниш їм ніколи –
Хоч би й дуже захотів…
Треба їх  віддать  до школи –
Хай питають вчителів!

Учитель: Ми сьогодні діти багато говоримо про наших мам. Які ж вони наші мами? (Найкращі, наймиліші, найталановитіші, 
найлюдяніші і найрозумніші) А тому, з усіма питаннями, які виникають, ми звертаємось до мам.

Мама з сином (діалог):
- Розкажіть мені, мамо про вишні,
їх було так багато в саду.
Були, синку, морози невтішні.
А вони кого хочеш зведуть.
Розкажіть мені, мамо, про зорі,
Чи такими були і колись?

А той, синку, хто виріс у горі,
Він не часто на зорі дививсь.
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- Розкажіть мені, мамо, про долю,
Чи підвладна людині вона?

- Наша доля, мій сину, як море,
Той пливе лиш, хто має човна.

- Розкажіть мені, мамо про роки
Чи повільно спливають вони?

- Роки, сину, помітні допоки
Матерів пам’ятають сини

Учитель: Чи нам -5ть, чи- 25ть, чи- 45ть. У будь якому віці ми хочемо мати батьків, прийти до них за порадою, прийти за 
сповіддю, прийти з радощами і турботами.
Учитель: А тепер послухайте таку історію: У натовпі великого міста загубилася маленька дівчинка. Вона ходила поміж людей 
і голосно плакала.
- Чого ж ти плачеш, дівчинко?
- Я маму загубила.
- А яка твоя мама?
- Моя мама та, що найдобріша і найкраща в світі.
І мама дуже скоро найшлася.
Учитель: Дітки, уважно подивіться на усіх наших мам. Чия ж мама найкраща?
Гарна мама у Христинки, ще гарніша у Сашка,
Та з усіх мамів найкраща й наймиліша - це моя!
Учитель: Звичайно, для кожної дитини її мама найкраща. І для матерів також їхні діти - це найкраще, найдорожче, що є на 
Землі. Зрештою, давайте послухаємо одну із наших мам.
Мама Насті: Цвітуть личка ніжні, мов маківочки.
Немов цвіт навесні процвітає мені моя донечка.
Розсипає щебет, мов птах з гілочки.
Усю журбу, весь сум розганяє щебет перепілочки.
Ось шле привіт мені з віконечка
Очками, мов блакить. Моє щастя, мій світ, моя донечка.
Настя: Мене моя мама у травах купала,
Любистком квітчала, тихенько співала:
- Рости моя доню, моя помічниця,
Та будь така гарна, як в небі зірниця.

Учитель: Ми почули, стільки любові і теплоти у словах мами до донечки. І це закономірно, адже кожна мама вбачає у своїй 
кровинці себе, своє продовження.
Пісня „АНЖЕЛА ОРЕСТІВНА”

Учитель: Дітям завжди хочеться, щоб батьки більше вільного часу проводили з ними. Але не завжди так виходить…
Послухайте вірш А. Костецького «Новий Закон»

Коли б начальником я став
Хоч на одну годину,
То я б одразу наказав
Закон ввести єдиний:
У дні святкові й вихідні
Батьків не допускати
Без нас у парк, на стадіон,
До цирку й до театру.
Ще й всюди входи спорядив
Словами охоронними:
«Вхід без дітей для всіх батьків
Суворо заборонено!»

Учитель: Але ж крім матусь на святі присутні ще й бабусі. Бабуся, бабусечка. Ніжне і красиве слово. Запитаєте, чому?Та тому, 
що бабуся - то мамина або татова мама. Біля неї добре, тепло, затишно і дуже надійно.
Бабуся моя дорогенька, матуся моєї матусі,
Присядь біля мене близенько, я ніжно отак пригорнуся.
Накину тобі я на плечі хустину тепленьку пухову
Як гарно з тобою малечі, бабуся, завжди будь здорова.

Згадав! Це було тоді, коли я забруднив чоботята,
І що сховатись від тата, - до бабусі утікав.
А вона помовчить, поцілує, та й мовить.
Чи сюди, чи туди, чи то хліба, чи води
Чи сорочку, чи штанята - все до бабці, не до тата –
Там безпечно від біди.

І щасливо той живе, в кого бабця люба є.
Щоб вам світло стало на душі
І щоб ви щиро посміхнулись нам,
Від всього серця і на довгу згадку
Ми ці частівки подаруєм Вам!
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Учитель: Дітки уважно подивіться в очі своїх бабусь. Скільки у них ласки, тепла і радості! Бабуся не має часу на спочинок, на 
слабкість, бо вічно живе турботами дітей, онуків. ЇЇ руки завжди у роботі і пахнуть ці натруджені руки...

Пахнуть руки її паляницями, кропом, борщиком і пшеницею.
Пахнуть рученьки м’ятою-рутою, пахнуть хатою незабутою.
Пахнуть руки огірочками, свіжовипраними сорочками,
Пахнуть руки ніжною ласкою, онучаток маленьких колискою.

Бабуся рідненька, ти моя квіточка,
Ти ніжна і тепла, неначе літечко,
Ти щира, ти щедра, як теє сонечко.
Я - твоя внучка, а мама донечка.

Для тебе, бабусю, ходжу я до школи,
Для тебе не плакатиму вже ніколи.
Для тебе я пишу, для тебе читаю,
Для тебе, рідненька, задачки рішаю.
І точно я знаю й усім тут скажу,
Що дуже і дуже тебе я люблю.

А в мене пра бабця Валя - неповторна,
Бо така вона у нас моторна!
Хату завжди тримає в порядку,
Вчасно копаю й засаджує грядку,
Та ще і танцює, та ще і співає.
Ще й вчитись мене щодня заставляє.

Із святом тебе бабцю і всіх бабусь ми вітаєм.
Для всіх вас ми гумореску веселу зіграєм.

ГУМОРЕСКА 2. (Дідусь, бабуся).
 
Зубрить дід англійську мову,
Хоч йому вже близько ста.
З словником казки дитячі
Помалесенько чита:
- Пліз, гет май шюз, мендід, бабо!
Раз повів він мудру річ.
Баба злиться: що це значить?
- Постав валянки у піч.
Вранці бабадіда будить:
- Гей, о’кей! Шурлей-мурлів!
Дід питає: - Що то значить?
- Правий валянок згорів.

Матусі і бабусі,
Ми для вас
Ліпили, майстрували, фарбували,
Прийміть сьогодні
Подарунки ці,
Ми їх зробили власними руками.
(Вручення подарунків) під музику.
Учитель: На нашому родинному святі присутні також і наші любі татусі. Батько! Татусь. Це слово для кожної дитини означає: 
сильний, рішучий, надійний, ласкавий. І тому роль батька у вихованні дитини особлива і дуже важлива.

Мій любий татусь. Він найкращій у світі.
Ось погляд ласкавий ловлю.
І щиро признаюсь, хай знають всі діти,
Що я його дуже люблю.
Мій добрий татусь і задачку розв’яже,
І намалює кумедних звірят,
Ще й найкращі слова для матусеньки скаже,
Коли ідемо ми гуляти у сад.
Мій сильний татусь,
Він і лікар і шофер,
І найкращій у світі спортсмен,
Любить маму, машину, газету,
Та найбільше він любить мене.

ГУМОРЕСКА 1. (Батько, син).
- А ти татку, в школі вчився?
- Учився, Сергійку.
- А то правда, що ти, татку,
Був одержав двійку?
- Було таке, траплялося...
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Малий засміявся:
- Тоді мама правду каже,
Що я в тебе вдався.

А зараз пісня для ВАС НАІШ РІДНІ МАТУСІ І ТАТУСІ:
1. Тече вода каламутна,
Наш Сергій сьогодні смутний.
Я не смутний, а сердитий,
Бо учора був я битий.

2-ий.Била мамка мене з ночі,
Що уроки вчить не хочу,
Що бігаю і гасаю,
За уроки не сідаю.

3-ий.Ой , мамо, не треба бити,
Що урок не хочу вчити,
А бігати швидко треба,
Бо солдатом буду в тебе.

4-ий.Тато лаявся, що на гілці
Я штанами завісився.
Потім впав ще й у калюжу
І прийшов увесь у жужі.

5-ий. Тату, тату, ти не лайся, бо порвав штани на гілці.
Я ж до служби готувався, як десантник я спускався.

6-ий.Мамо, мамо мила, за що ж ти мене била?
Я ж так сильним хочу стати й Батьківщину захищати.
Всі. Тече вода каламутна, всі буваємо ми смутні,
І сердиті, й неслухняні. Вибачайте, тато й мами.

7-ий.Батько розуму навчає, мати приголубить,
Ніхто мене так на світі як вони не любить.
Дай же Боже, щоб я виріс, в школі гарно вчився,
Щоб і таткові і ненці добре пригодився.

Учитель: І ось напередодні свята усіх жінок, татусі з дітьми хочуть зробити щось приємне, цікаве, особливе для жінок своєї 
родини. А що і цього інколи буває, послухаємо...
Частівки хлопців:
Не впізнати сьогодні татка,
Він прийшов і ще в дверях
Ні не кинув на стіл шапку,
А повісив як в гостях.
Він сказав: Здоров, синочку!
І приємно усміхнувсь,
Цілував він маму в щічку,
Ще й бабусі поклонивсь.
Був хороший він і добрий,
Чай у чашку наливав,
І бабусю вже не «теща»
Вперше мамою назвав.
Учитель: А зараз ми побачимо які наші татусі вправні господарі вдома. Як вони вміють разом із дітьми долати труднощі, коли 
мами не має вдома.

ГУМОРЕСКА 4. (Батько, донька).
На дивані сидить тато, розгадує кросворд. Входить донька.
- Тату, допоможи розв’язати задачу.
- Прийде мама - допоможе.
Донька виходить, знову входить.
- Тату, там на кухні кран прорвало, вода тече.
- Прийде мама - відремонтує.
Донька виходить, батько встає. Водить носом, входить донька.
- Що це паленим пахне?
- А, на кухні білизна горить.
- А чому ж ти мовчиш?
- Прийде мама - погасить.

КОНКУРС ТАТА З ДІТЬМИ.
Ми вам даруєм посмішки і ласку
І щоб повірили іще словам,
Для серця вашого від серця нашого
Цю пісню ми даруєм вам.
ПІСНЯ „ХАЙ В ВАС І В НАС”

Ведуча 1:  Шановні батьки, дорогі діти! Дуже швидко промайнув час нашої зустрічі. дозвольте побажати вашим родинам щастя, 
миру і злагоди! Хай будуть ваші руки сильними, а душі - зрячими. Хочу вам побажати словами народної мудрості: «Дай вам 
Боже терпіння прийняти те, що не в змозі ви змінити. Дай вам Боже мужності, щоб змінити те, що можна змінити. І дай вам 
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Боже мудрості, щоб ви могли відрізнити одне від одного».
Ведучий 2: Свій рід потрібно пам’ятати:
Від діда й баби, мами й тата.
Та родовід не тільки треба знати,
Їх цінувати й щиро поважати.
Щиро дякую всім за те, що взяли участь у нашому святі. І хочу побажати всім – дорослим і дітям – завжди пам’ятати про тих, 
хто дав нам життя. Тож бережіть батьків, діти, будьте їхньою опорою та надією! Бажаю вам усім любові від батьків, поваги від 
дітей, а щастя і здоров’я від Бога.

(ДОДАТОККОНКУРСи ДлЯ БАТьКІВ)

Конкурс для мам «Забий цвях»
Викликаються дві мами.
Оскільки зараз – дуже непростий час,  і інколи жінки змушені замінювати дітям і батьків, вони повинні вміти володіти молотком і цвяхами. 
Ось ваше завдання: хто швидше заб’є цвях у дерев’яний брусок. Перевіримо, наскільки в наших мам точна рука і гостре око.
Конкурс для мам «Угадай дитину по руках»
Діти ( 6 – 7 учнів) стають у коло. Мамі зав’язують очі. Вона повинна по руках впізнати свою дитину.
Конкурс «Кольорові кульки»
Ваше завдання: сісти на кульку, щоб вона лопнула, дістати папір, на якому записане завдання, і виконати його.
Заспівати куплет улюбленої пісні
Розказати улюблений анекдот
Назвати осінні квіти
Назвати українські страви на літеру «м»
Зробити комплімент сусіду праворуч від вас
Конкурс «Сімейний бюджет». 
Викликаються дві родини, дається однакова кількість монет (по 1 та 2 копійки) у сумі 99 коп. Завдання: хто швидше порахує.

лІПЧеВСьКА ІННА леОНІДІВНА

науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин
та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Формування вторинної мовної особистості на уроках української мови
в освітньому процесі початкової школи

з навчанням мовами національних меншин
В основі вільного володіння українською мовою лежать знання з мови та мовлення, на яких будується мовленнєва діяльність 
– уміння та навички використання цих знань у життєвих ситуаціях, тобто уміння усно і письмово висловлювати свої думки, 
почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти. У той же час, бажання спілкуватися українською мовою у повсякденному 
житті визначається вмотивованістю та ціннісними установками кожної окремої людини. Це набуває особливої значущості при 
вивченні державної мови дітьми з національних спільнот, адже одним із ключових аспектів освітнього процесу є  формування 
особистісного ставлення учнів до державної мови – любові до читання українською мовою, відчуття краси українського слова, 
усвідомлення ролі державної мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовності вживати українську 
мову в різних життєвих ситуаціях.
Відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти та типових навчальних програм з української мови для ЗЗСО з 
навчанням мовами національних меншин, мета навчання української мови полягає у:
формуванні комунікативної компетентності учнів (мовленнєва складова представлена на рис. 1), яка передбачає здатність 
встановлювати і підтримувати необхідні контакти з оточуючими людьми, застосовувати знання з української мови для 
забезпечення ефективного спілкування а також володіння різними соціальними ролями, вміння співпрацювати у колективі.

Рис. 1: Мовленнєві вміння як складова комунікативної компетентності

 формуванні соціокультурної компетентності, яка полягає у здатності та готовності до міжкультурного спілкування і 
передбачає ознайомлення учнів з культурою українського народу, його ціннісними орієнтирами, соціальною сферою 
життя українців;

 духовному та культурному розвитку особистості, вихованні загальнолюдських моральних цінностей;
 розвитку інтелектуальних здібностей засобами різних видів мовленнєвої діяльності;
 формуванні активної громадянської позиції [3; 4; 5].
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Зауважимо, що введення нового лексичного та/або граматичного матеріалу має передбачати одночасну роботу над 
формуванням правильної вимови та інтонації а також практику використання цього матеріалу у спілкуванні. Крім того, 
завдання, які виконуються на уроках української мови, мають не тільки бути спрямованими на формування комунікативної 
компетентності, а також інтелектуально розвивати учнів, формувати їх особистісне ставлення до української мови і 
культури, сприяти їх духовному збагаченню.
Окремим суттєвим аспектом вивчення української мови як державної визначається українськомовне середовище, до 
якого у більшій чи меншій мірі залучені діти з національних спільнот. Соціальна ситуація «підштовхує» до впровадження 
комунікативно-діяльнісного підходу в освітній процес. Адже усвідомлена та практично відчута необхідність використання 
української мови у житті для досягнення власних цілей є найвагомішою мотивацією у подоланні мовного бар’єру та 
подальшому повному оволодінні державною мовою. 
З вищезазначеного стає зрозумілим, що формування вторинної українськомовної особистості, яке передбачає оволодіння 
українською мовою не лише на рівні мовного коду, а й інтеграцію особистості, яка її вивчає, в українську культуру, є одним 
з ключових аспектів компетентнісного підходу (Н. Богданець-Білоскаленко, Т. Хорошківська, Л. Шевчук та ін.) до навчання 
української мови як державної, зокрема у початковій освіті.
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ІННА лІПЧеВСьКА

науковий співробітник відділу
навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури
Інститут педагогіки НАПН України;
аспірант Інституту педагогіки НАПН України

Застосування Tagcloud для збагачення україномовного лексичного запасу 
учнів початкових класів шкіл з викладанням мовами національних меншин

У сучасній початковій освіті першочерговою є проблема формування комунікативної компетентності учнів. Вона потребує 
особливої уваги у контексті україномовного спілкування учнів шкіл з викладанням мовами національних меншин, де 
впровадження україномовного контенту у комунікацію реалізується специфічною спрямованою діяльністю вчителя. Відповідно 
до сучасних поглядів, комунікація — «це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між 
двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів з метою передавання та одержання 
інформації, взаємодія учасників спілкування, сприйняття та пізнання людьми одне одного» [1]. Стрижнева вербальна складова 
комунікації безпосередньо пов’язана з мовною компетентністю. Розвиток усного та писемного мовлення учнів передбачає 
збагачення словникового запасу учнів, оволодіння нормами літературної та розмовної мови. Розробленню цього питання у 
галузях суспільно-гуманітарних наук та психології присвячені праці Б. Айзенберга, Ю. Апресяна, О. Біляєвої, Л. Виговського, 
М. Вятютнєва, Дж. Гріна, О. Кубрякової, О. Леонтьєва, А. Нікітіна, М. Пентилюк, Д. Слобіна, Н. Хомського та ін. Актуальні 
аспекти формування комунікативної та мовної компетентностей у початковій освіті розглядаються у працях сучасних науковців 
О. Вашуленко, Л Паламар, К. Пономарьової, О. Савченко та ін., вирішенню цієї проблеми у контексті вивчення спільнотами 
національних меншин української мови як державної присвячені праці Н.  Богданець-Білоскаленко, К.  Повхан, О.Петрук, 
О. Хорошківської, Н. Яновицької, та ін.
В межах цієї публікації зупинимося на можливості збагачення україномовного лексичного запасу учнів початкових класів 
шкіл з викладанням мовами національних меншин шляхом використання засобу TagCloud, який є візуальним відтворенням 
певного переліку слів на єдиному спільному зображенні (приклад наведений на рис.1).
Актуальність використання цієї візуалізації у зазначеному контексті визначається:
1) психологічною суттю поняття «слово» як стимулу до відтворення у свідомості людини певного образу, та 
2) особливостями сприйняття, усвідомлення, запам’ятовування та впровадження у практичну діяльність дітьми молодшого 
шкільного віку нової інформації, які будуються на фундаменті наочно-образного та наочно-дійового мислення.

Рис.1: Tagcloud за темою 
«Що вчать у школі»
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Необхідно також відзначити універсальність даного засобу візуалізації – його використання є доцільним при опрацюванні 
будь-якого лексичного матеріалу. TagCloud дозволяє:
•	 у зручній та доступній для учнів наочній формі систематизувати, структурувати та узагальнити актуальну лексику (за 

певною тематикою, за відповідністю частинам мови, за будовою слова тощо),
•	 визначити або, за необхідністю, встановити зв’язки між словами та відповідними предметами, явищами, діями, відчуттями 

тощо, 
•	 продемонструвати полісемію в українській мові.
TagCloud може використовуватися при роботі як за методами готових знань у якості наочності, так і за інформаційно-
комунікаційними методами навчання, спрямованими на дослідницьку діяльність. Зокрема, ефективною є зазначена форма 
візуалізації для мозкової атаки чи асоціативного куща (за умови її побудови безпосередньо протягом роботи за відповідною 
технологією).
Закцентуємо увагу на важливості поєднання слів з візуалізації з відповідними наочними образами, яке реалізується 
прикріпленням відповідного посилання до кожного слова на зображенні. Саме ця особливість побудови TagCloud трансформує 
її з ілюстрації в інструмент візуалізації та обумовлює доцільність і перспективність її використання у навчальному процесі.
Загальний алгоритм створення TagCloud передбачає наступні етапи, послідовність яких залежить від контексту її використання:

Необхідно також зазначити, що застосуванняTagCloud безпосередньо протягом освітнього процесу на уроці потребує 
сформованих навичок вчителя у роботі з відповідними ресурсами (WordArt, Wordcloud, WordCloudGeneration тощо) та 
інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ) в цілому.
Розглянутий засіб візуалізації має значний потенціал не тільки у навчанні української мови як державної у школах з викладанням 
мовами національних меншин, а і у значно ширшому контексті освітнього процесу початкової, середньої та старшої школи. 
TagCloud є універсальним інструментом візуального представлення інформації як з гуманітарних, так і з природничих предметів. 
Доцільною є його популяризація в освітній спільноті та впровадження у практику навчальних закладів.
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Рис. 2: Карта 
створення Tagcloud

MIROSłAWA HANASKO
Bytów 

ROZKłAd MATeRIAłU NAUcZANIA JęZyKA UKRAIńSKIegO 
W ROKU SZKOLNyM ………
dla klasy I szkoły podstawowej

opracowany na podstawie 
„Programu nauczania języka ukraińskiego dla klas 1-8 szkoły podstawowej. MOWO RIDNA.” 

Lubomira Tchórz i Mirosława Hanasko
 
 
Podręczniki:
Klasa 1.
- Bukwar – czytajłyk , Ukraina, Wydawnictwo Szkoła 2014 r. - dla dzieci 6-letnich
- „Ridna mowa” – WSiP 2009 , L. Pilipowicz, N. Rybka, M. Tucka - dla 7-latków

2 godziny tygodniowo.
64 tematy.
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Lp. Tematy Uwagi

1 Lekcja organizacyjna. Nasze nowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Zasady ocenienia. Plany 
na rok szkolny 2017/18

2 Zwroty grzecznościowe na co dzień. Użycie w praktyce „czarodziejskich słów”. Kim jestem? 
Umiem się przedstawić, powiedzieć o sobie...

3 Moje wakacje. Wspomnienia z wakacyjnych wyjazdów. Najciekawsze przygody wakacyjne. 
Opowiadanie o minionych  letnich miesiącach4

5 Ukraina. Kijów, Dniepr, Karpaty, Morze Czarne - praca z mapą

6 Moja szkoła. Jestem uczniem. Kodeks ucznia. (s. 10 i 28)

7 Dbam o książki. „Knyżka” 

8 Co mam w tornistrze? „Mykołka-szkolar”(s. 24)

9 Moja rodzina (s. 36)

10 Moja droga do szkoły – podstawowe słownictwo

11 Wesołe zoo – rozumienie wesołych wierszyków

12 Wesołe zoo – nauka wesołych wierszyków na pamięć

13 Piszemy pierwsze literki! (s. 57 i 60) A, O, I, E - KOŁOBOK (bajka)

14 М - Моя мама (s. 70)

15 У - Україна (с. 64)

16 Т - тато мій друг (s. 78)

17 С - сіло сонце (s. 84)

18 W świecie baśni. Kino w klasie

19 Odgrywamy baśń ukraińską. Scena w klasie

20 И- ми, ти і ви  (s. 92). Nauka piosenki dla św. Mikołaja

21 L Ł.  Wiersze i wierszyki o św. Mikołaju

22 В - вовчик (s. 12). Ukraińskie tradycje periodu zimowego

23 К - червона калина (s. 18). Kalina - symbol Ukrainy

24 П - у полі (s. 22) - Ukraińska Flaga

25 Р - равлик у хатині (s. 26). - Ukraiński Herb

26 Д- тут мій дім (s. 32).  Słowniczek: mój dom

27 З - золота казка (s. 36)

28 Б - білка у бузку (s. 40)

29 Ukraiński Hymn

30 Г – гуска і гусак (s. 46)

31 Ukraiński G  – гумка і ганок (s. 50)

32 Nauka kolędy

33 Mapa Ukrainy – pierwsza lekcja z mapą; Stolica Ukrainy – Kijów

34 Litera Ż, ż

35 Wiersze „Ababy-ha-ła-ma-hy”

36 Ш - школа Сашка (s. 62)

37 Moja szkoła w Bytowie

38 Ч - черевичкч Наталочки (s. 64)

39 Wielkanoc i wiosenne tradycje na Ukrainie

40 Ц - цирк у місті (s. 68)

41 Znak miękki (s. 74)

42 Щ - дощ і дощик (s. 80)

43 Ф – футбол (s. 84)

44 Święto mamy – wiersz dla mamy

45 Х – хліб це життя (s. 90)

46 Liczymy do 10. Wizyta w sklepie – niby-zakupy

47 Й - гойда раз... (s. 94)
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Lp. Tematy Uwagi
48 Я - ярмарок (s. 8)

49 Ю - Юрко і Юстинка (s. 14)

50 Є - Андрій читає (s. 20)

51 Ї - їдемо, їдемо... (s. 28)

52 Pierwsza czytanka – umiem czytać

53 Przypomnienie poznanych wierszy

54 Powtórzenie poznanych piosenek

55 Ukraiński alfabet

56 Utrwalenie alfabetu

57 Utrwalenie pisanej cyrylicy

58 Bezpieczne wakacje - prace rysunkowe

59 Ukraińskie baśnie

60 Kino w szkole – baśń po ukraińsku

61 Teatr w klasie. Przedstawiamy elementy poznanych baśni

62 Opowiem o sobie

63 Lekturki na wakacje

64 Czasopisma ukraińskie dla dzieci

MIROSłAWA HANASKO
Bytów 

ROZKłAd MATeRIAłU NAUcZANIA JęZyKA UKRAIńSKIegO 
W ROKU SZKOLNyM ……

dla klasy II szkoły podstawowej 
Uaktualniony  program nauczania języka ukraińskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej

opracowany na podstawie 
„Programu nauczania języka ukraińskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej” Łucji Drozd

DKW-4014-143/00
za zgodą autorki - mgr Mirosława Hanasko - 1.06.2012 r.

    
Kl. 2 
(2 godziny tygodniowo)
Podręczniki:
Klasa 2 -  „Żurawłyky”- WSiP 1996, Jarosław Hryckowian

Lp. Tematy Uwagi

1 Lekcja organizacyjna. Nasze nowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Zasady  ocenienia. Plany 
na rok szkolny 2017/2018

2 Zwroty grzecznościowe na co dzień (str. 10). Użycie w praktyce „czarodziejskich słów”. Kim 
jestem? Umiem się przedstawić, powiedzieć o sobie...

3 Moje wakacje. Wspomnienia z wakacyjnych wyjazdów

4 Ukraina. Kijów, Dniepr, Karpaty, Morze Czarne – praca z mapą

5 Moja szkoła. Jestem uczniem. Kodeks ucznia (s. 10 i 28)

6 Słowo. „Pyriżok z wyszniamy” samogłoski (s. 10)

7 Zdanie. „Knyżky i dity” (s. 13)

8 Dbaj o książki. Odp. na pytania

9 „Szkilne pryładdia” (s. 21). Szkolne pomoce

10 Alfabet - kolejność liter

11 Alfabet - utrwalenie

12 Utrwalenie prawidłowej pisowni liter

13 Słowniki

14 Мамо, де ти? - zdrobnienia (s. 42)

15 KOŁOBOK - ćwiczenia w czytaniu na role
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Lp. Tematy Uwagi

16 Barwy jesieni - nazwy kolorów

17 Liczymy kasztany - liczebniki 1-20

18 Nauka piosenki dla św. Mikołaja

20 Пишемо листа - List do św. Mikołaja (s. 48)

21 Wiersze i wierszyki dla dzieci

22 Zima i dzieci (s. 53)

23 Baśń zaprasza - wybór najciekawszych ukr. baśni

24 Kino w szkole. Baśń filmowa dla grzecznych dzieci

25 Ukraińskie tradycje związane z Bożym Narodzeniem

26 Dziadek i wnuk. Дідусь і внук (s. 61)

27 Ukraińskie kolędy - nauka

28 Przygotowanie prac na konkurs baśniowy

29 Сонце, Вітер і Мороз. Rzeczowniki  

30 Słowniczek ucznia: leksyka - dom

31 Людина та собака. Apostrof

32 Ćwiczenia ortograficzne

33 Буквa Г г - wyrazy z H

34 Ćwiczenia fonetyczne

35 Witamy wiosnę - powracają bociany

36 Czasownik

37 Wiersze dla dzieci… Ababa-ha-ła-maha

38 Ukraińskie symbole narodowe (s. 98)

39 Ukraiński hymn (s. 101)

40 Hymn Ukrainy - uczymy się na pamięć

41 Wielkanoc na Ukrainie - zwyczaje periodu wiosennego

42 Znak miękki - zasady (s. 65)

43 Ćwiczenia ortograficzne

44 Legenda... Кий, Щек і Хорив... (s. 104)

45 Pisownia wielką literą

46 Ćwiczenia ortograficzne

47 Doskonalimy czytanie

48 Czytanie z podziałem na role

49 Два цапки (s. 120) - Opowiadamy

50 Дві кізочки (s. 121) - Wyciągamy wnioski

51 Sylaba

52 Praca ze słowniczkiem ortograficznym

53 Wiersze na Dzień Mamy

54 Laurka dla mamy - życzenia

55 Przymiotnik

56 Rzeczownik - czasownik - przymiotnik. Ćwiczenia

57 Rzeczownik w związku z przymiotnikiem

58 Układamy plan wycieczki nad morze

59 Moja ulubiona ukraińska baśń

60 Układamy plan wyjazdu nad morze/góry

61 Co zapakować do walizki?

62 Słowniczek tematyczny – lubię lato

63 Bezpieczne wakacje

64 Utrwalamy poznane piosenki
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MIROSłAWA HANASKO
Bytów 

ROZKłAd MATeRIAłU NAUcZANIA JęZyKA UKRAIńSKIegO 
W ROKU SZKOLNyM ...............

kl. III szkoły podstawowej
  Uaktualniony  program nauczania języka ukraińskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej 

opracowany na podstawie 
„Programu nauczania języka ukraińskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej” Łucji Drozd

DKW-4014-143/00
   za zgodą autorki - mgr Mirosława Hanasko - 1.06.2012 r. 

Podręczniki:
KL. 3. - „Razom z soneczkom” WSiP 2000; Lubomira Pilipowicz

Lp. Tematy Uwagi

1 Lekcja organizacyjna. Nasze nowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Zasady ocenienia. Plany 
na rok szkolny 2017/2018

2 Zwroty grzecznościowe

3 Не запізняйтесь до школи. Nie spóźniaj się do szkoły!  

4 Вірші-акровірші. Wiersze (str. 18)

5 Moje wakacje. Wspomnienia z wakacyjnych wyjazdów. Najciekawsze przygody wakacyjne

6 Opowiadanie o minionych letnich miesiącach. Żegnaj lato!

7 Андрійкова пригода (s. 21). Samogłoski. Przygoda Andrzejka

8 Co to jest alfabet? (Abetka malatko)

9 Алфавіт - голосні і приголосні - впр.  Jesienny alfabet

10 Jesień - przymiotniki

11 Opis - przymiotniki (s. 30)

12 Babie lato - rzeczownik - wprowadzenie. Odmiana rzeczowników

13 Chwaliły się grzyby - głośne, wyraźne czytanie

14 Rzeczownik w związku z przymiotnikiem. Ćwiczenia

15 Wyrazy pokrewne. Rodzina wyrazów

16 Święty Włodzimierz - chrzest Rusi. Legenda

17 Try braty - legenda o założeniu Kijowa

18 Apostrof - wprowadzenie i ćwiczenia. Idzie zima

19 Wiersze dla dzieci. Interpretacja. Nauka recytacji

20 Pospiszy dytyno moja. Typy zdań

21 Чарівне слово (s. 143). Znak miękki - ćwiczenia

22 Apostrof - ćwiczenia. Апостроф. Вправи

23 List prywatny

24 Baśń filmowa dla grzecznych dzieci od Mikołaja

25 Czytanie ukraińskich baśni

26 Ilustrowanie ukraińskich baśni

27 Ukraińskie tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia

28 Wesełych Swiat! - składamy życzenia

29 Wertep - Ukraińskie Jasełka

30 Czytamy tekst Jasełek z podziałem na role

31 Symbole narodowe Ukrainy

32 Zima dzieciom. Zabawy i sporty zimowe

33 Powtórzenie alfabetu

34 Ćwiczenie ortograficzne. Praca ze słownikami

35 Utrwalenie zasad użycia apostrofa i miękkiego znaku. Ćw.

36 Części mowy - ćwiczenia w rozpoznawaniu
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Lp. Tematy Uwagi

37 У вінок Лесі (s. 144). Ukraińska poetka dzieciom

38 Леся... (s. 144) -  Łesia Ukrainka, jej życie i talent

39 Szukamy wiosny. Czasowniki

40 Коник-стрибунець (s.194) - czasownik

41 Konyk-strybuneć - morał bajki

42 Życie Tarasa Szewczenki

43 Wybrane wiersze Tarasa Szewczenka

44 Wybrane wiersze Tarasa Szewczenka

45 Батьківщина (s. 208) - Ojczyzna. Zaimek

46 Рідна мова (s. 212) Mowo ridna!

47 Hymn Ukrainy - nauka na pamięć

48 Hymn Ukrainy - nauka śpiewu

49 Загадки... (s. 195)

50 Укріплення Алфавіту - praca za słownikami. Як шукати слова (словники)

51 Wełykdeń - Wielkanoc w moim domu

52 Зачарована Десна (s. 215) - czytamy fragmenty

53 Podział tekstu: wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Akapity

54 Układamy plan opowiadania

55 Рідна мати моя! (s. 218) Wprowadzenie piosenki

56 Розмова дитини з матір»ю (s. 220) - Dzień Matki

57 Ukraina moich dziadków - wybór tematyki na prace plastyczne na konkurs

58 Liczymy kwiaty dla mamy. Liczebniki 1-30

59 Dzień dziecka - dziecięce gry i zabawy

60 Вітаємо літо (s. 230). Witamy lato

61 В гості до вакації (s. 248). W gości do wakacji

62 Mapa Ukrainy - planujemy wycieczkę marzeń

63 Bezpieczne lato - Мої канікули

64 Utrwalamy poznane piosenki

MIROSłAWA HANASKO
Bytów 

 ROZKłAd MATeRIAłU NAUcZANIA JęZyKA UKRAIńSKIegO 
W ROKU SZKOLNyM ...............

kl. IV szkoły podstawowej
„Program  nauczania języka ukraińskiego dla klas 1-8, szkoły podstawowej - MOWO RIDNA”

Luba Tchórz, Mirosława Hanasko
 1.08.2017 r.

Kl. 4 
(2 godziny tygodniowo)

Podręczniki:
Kl. 4 –  „Słowo” WSiP 2006; Łucja Drozd, Anna Mazur (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

Lp. Tematy Uwagi
1. semestr

1 Lekcja organizacyjna. Nasze nowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Zasady  ocenienia. Plany 
na rok szkolny 2017/2018

2   Zwroty grzecznościowe na co dzień. Użycie w praktyce „czarodziejskich słów”. Kim jestem? 
Umiem się przedstawić, powiedzieć o sobie...
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Lp. Tematy Uwagi
3 Moje wakacje. Wspomnienia z wakacyjnych wyjazdów. Najciekawsze przygody wakacyjne. 

Opowiadanie o minionych letnich miesiącach4
5 Школа кличе - 11 Szkoła woła
6 Прощай літо. Алфавіт. - 10 Żegnaj lato
7 До школи! Склади. – 13 Do szkoły
8 Олівець і гумка. Іменник. - Rzeczownik
9 Яблука для чергових. - 18 Jabłka dla dyżurnych

10 Велика літера. - 19 Użycie wielkiej litery
11 Плутанина. - синоніми - 21 Synonimy
12 Українській дитині - 23 Wiersz dla ciebie. Відмінювання іменників. - 26 Odmiana rzecz.
13 Вчітся діти. - 30 Uczcie się dzieci. Рідна мова в рідній школі. - 40 Mój język w mojej szkole
14 Казка про осіннє листячко - 87 Bajka o jesiennym listku
15 Добрий день - м»який знак - 53 Znak miękki
16 Лічилки - числівник. - 82 Liczebniki
17 Апостроф - 48 Apostrof. Батько та доньки - 50 (апостроф) Apostrof - ćw.
18 Miękki znak - ćwiczenia ort.
19 Piszemy bez błędów. Utrwalenie zasad
20 Praca ze słownikiem ortograficznym
21 Bajka z morałem. Соловей і Жук - 99
22 Орел і черепаха - 107. Odmiana czas.
23 Українські символи. Symbole narodowe
24 Ще не вмерла Україна (пригадаймо). Hymn
25 Wiersze o św. Mikołaju
26 Baśń filmowa dla grzecznych dzieci od Mikołaja
27 Ukraińskie Boże Narodzenie
28 Ukraińskie Jasełka
29 Відмінювання прикметників - 146. Przymiotnik
30 Святковий обід - 175. Świąteczny obiad
31 Części mowy. Utrwalenie
32 Ortografia - ćw.

2. semestr
33 Прислівник - 181. Przysłówek
34 Перший вірш - 186. Pierwszy wiersz
35 Леся Українка - 187. Lesia Ukrainka
36 А про себе... - 177. O sobie
37 Пишемо листи. Piszemy listy
38 Чотири бажання - 179. Cztery życzenia
39 Вже іде весна - 194. Idzie wiosna
40 Малий маляр - 197. T. Szewczenko
41 T. Szewczenko - wiersze
42 Ліна Костенко - Весна - 203. Lina Kostenko
43 Квіт щастя - 205. Kwiat szczęścia
44 Речення - 211. Zdanie
45 Бузиновий цар - 218. Car Bzu
46 Види речень - 223. Rodzaje zdań
47 Wielkanoc na Ukrainie
48 Хочеш бути щасливим не...  - 247. O szczęściu...
49 Zadajemy pytania
50 Пригода у кукурудзі - 249. Czytanie ze zrozumieniem



„Pojezierze Wałeckie” nr 37 (1105) 12 września 2018 r.66

Lp. Tematy Uwagi
51 План оповідання - 253. Plan opowiadania
52 Свято Mатері - 229. Święto Mamy
53 Павлусева недуга - 232. Czytamy na głos
54 Словники. Słowniki
55 Mój tornister - słowniczek tematyczny
56 Moja szkoła - słowniczek tematyczny
57 Сполучник. Spójnik
58 Utrwalenie alfabetu
59 Dzień dziecka - gry i zabawy podwórkowe
60 Wyliczanki i zagadki
61 От і скінчився рік шкільний - 254. Skończył się rok szkolny
62 Зажурилися книжки - 255. Martwią się książki!
63 Українські квіти - 259. Kwiaty Ukrainy
64 Bezpieczne lato - Мої канікули

MIROSłAWA HANASKO
Bytów 

ROZKłAd MATeRIAłU NAUcZANIA JęZyKA UKRAIńSKIegO 
W ROKU SZKOLNyM …………….

Klasa V szkoły podstawowej
Uaktualniony program nauczania języka ukraińskiego dla klas IV-VI

od roku szkolnego 2014/2015  zgodny z nową podstawą programową  opracowany na podstawie 
„Programu nauczania języka ukraińskiego dla klas 4-6, szkoły podstawowej” – Łucji Drozd i Anny Mazur

DKW-4014-13/01  
Za zgodą autorek - mgr Mirosława Hanasko   

Klasa 5
(2 godziny tygodniowo)

Podręczniki:
Kl. 5.  -  Jarosław Hryckowian « Wynohradnyk”,  WSiP 1999

Lp. Tematy Uwagi
1. semestr

1 Lekcja organizacyjna. Nasze nowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Zasady ocenienia. Plany 
na rok szkolny 2017/20182

3 Zwroty grzecznościowe na co dzień. Użycie w praktyce „czarodziejskich słów”. Kim jestem? 
Umiem się przedstawić, powiedzieć o sobie...4

5 Moje wakacje. Wspomnienia z wakacyjnych wyjazdów. Najciekawsze przygody wakacyjne. 
Opowiadanie o minionych letnich miesiącach

6 Moje wakacje. Wspomnienia z wakacyjnych wyjazdów
7 Розмова про пісню - porozmawiajmy o pieśni
8 Склади - вправи. Sylaby
9 Козацькі пісні - Kozackie pieśni

10 Іменник - 44. Rzeczownik
11 Відмінювання іменників - 45. Odmiana rzeczownika
12 Вживання великої літери - 9. Wielka litera
13 Гімн України. Hymn Ukrainy
14 Синоніми - 198. Synonimy +Антоніми - 198. Antonimy
15 Про розповідь і опис - 140. Opis jesieni
16 Дитячий годинник. Апостроф - 54. Apostrof
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Lp. Tematy Uwagi
17 Апостроф... вправи - 55. Apostrof - ćwiczenia
18 М»який знак - 54. Znak miękki
19 Вовки ось-ось... - 58. (м. знак). Znak miękki - ćw.
20 І. Франко Лис Микита - 49. Iwan Franko - postać poety
21 Лис Микита - 49. Lis Mykyta - czytamy poemat
22 Lis Mykyta - wyodrębniamy wydarzenia
23 Як описати картину? Jak opisać obraz?
24 Дружба - 15. Przyjaźń cenniejsza niż złoto
25 Порахуймо. Числівник - 73. Liczebnik
26 Piszemy list prywatny
27 Legenda o św. Mikołaju
28 Дієслово - 18. Czasownik - ćw.
29 Święta na Ukrainie
30 Potrawy na moim stole
31 Kolęda, kolęda! - nauka kolędy
32 Czytamy jasełka

2. semestr
33 У школі в Білому Борі - 12. Szkoła w Białym Borze. Plan
34 Двійка .... - czytamy głośno i wyraziście - 20
35 Байки - 156. Bajki z morałem
36 Бабусина пригода - 164. Babcina przygoda - czytamy
37 Babcina przygoda na klasowej scenie
38 Прикметники - 129. Przymiotnik
39 Повідомлення - 198. Ogłoszenie
40 Прикметник з іменником - 134. Przymiotnik z rzeczownikiem
41 Маленький грішник - 134. Mały grzesznik - fragmenty lektury
42 Mały grzesznik - układamy plan
43 Види речень - 139. Rodzaje zdań
44 Запрошую... - 125. Zaproszenie
45 Вчимось користувати словниками - 202. Korzystamy ze słowników
46 Народний переказ... - 84. Legenda. Co to jest legenda?
47 Легенди України - 62. Legendy ukraińskie - poznajemy
48 Недавно... Прислівник - 86. Przysłówek
49 Wielkanocne świętowanie na Ukrainie
50 Міфи - 148. Mity starożytnej Grecji - poznajemy
51 Міфи - 150. Mity - czytamy
52 Zdanie pojedyncze i złożone
53 Де найкраще місце на світі? - 226. Najlepsze miejsce na świecie
54 Частини мови. Części mowy
55 Części mowy - ćwiczenia
56 Загадки для дітей. Zagadki dla dzieci
57 Ćwiczenia ortograficzne
58 Ukraiński praktyczny. Dialogi tematyczne
59 Słowniczek - lato
60 Куди поїхати літом? Dokąd latem?
61 Mapa Ukrainy pomocą w planowaniu wakacji - ćwiczenia
62 Читаю сам. Czytam sam
63 Перевір себе. Czasopisma dla dzieci
64 Bezpieczne lato



„Pojezierze Wałeckie” nr 37 (1105) 12 września 2018 r.68

MIROSłAWA HANASKO
Bytów 

ROZKłAd MATeRIAłU NAUcZANIA JęZyKA UKRAIńSKIegO 
W ROKU SZKOLNyM ……………………………

Klasa VI  szkoły podstawowej
Uaktualniony program nauczania języka ukraińskiego dla klas IV-VI

od roku szkolnego 2014/2015, zgodny z nową podstawą programową, opracowany na podstawie 
„Programu nauczania języka ukraińskiego dla klas 4-6, szkoły podstawowej” – Łucji Drozd i Anny Mazur

DKW-4014-13/01
za zgodą autorek

grupa 3. Klasa 6
2 godz. tygodniowo
Podręczniki:
Kl. 6. - Anna Drozd, Irena Drozd „Berehynia” WSiP 2002

Lp. Tematy Uwagi
1. semestr

1 Lekcja organizacyjna. Nasze nowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Zasady oceniania. Plany 
na rok szkolny 2017/2018. Czytanie ukraińskiej  prasy dziecięcej.

2 Czytanie ukraińskiej  prasy dziecięcej - nr lipiec/sierpień
3 Zwroty grzecznościowe na co dzień. Użycie w praktyce „czarodziejskich słów”
4 Jestem uczniem. To moja szkoła. Umiem się przedstawić, powiedzieć o sobie...

5 Moje wakacje. Wspomnienia z wakacyjnych wyjazdów. Najciekawsze przygody wakacyjne.    
Opowiadanie

6 Układanie dialogów. Ćwiczenia w konwersacji na zadany temat
7 Алфавіт. Powtórzenie, utrwalenie i ćwiczenia ze słownikami
8 Cyrylica drukowana i pisana - powtórzenie i utrwalenie
9 Miękki znak - utrwalenie

10 Apostrof - utrwalenie
11 Ukraińskie pieśni ludowe. Podział i tematyka
12 Historyczne pieśni - teksty i muzyka
13 Hymn Ukrainy
14 Zasady pisania wielkiej litery
15 Budowa słowa - str. 62
16 Jak Łesia Ukrainka dumy ratowała - str. 76
17 Części mowy - odmienne - str. 72
18 Części mowy - nieodmienne
19 Rzeczownik. Deklinacje i odmiana - str. 81
20 Postać Tarasa Szewczenki, wieszcza Ukrainy - str. 84
21 Wybrane wiersze i poematy z Kobziarza. Analiza utworów - str. 88
22 Postać Marka Wowczka, pierwszej damy ukraińskiej literatury - str. 96
23 Lektura. Fr. Kozaczka - opowiadanie. Charakterystyka bohaterki
24 Co to jest powieść? (na podstawie fr. Mykoła „Dżeria”) str. 112
25 Postać Iwana Franko. Układanie planu. Udzielanie odpowiedzi. Kompozycja, epizod - str. 114
26 Zaimki. Podział i odmiana - str. 132
27 Oto bajka - jako gatunek literacki. Alegoria i morał - str.136
28 Liczebnik liczy i porządkuje - str. 148
29 Gatunek literacki: spiwomowka - str. 150
30 Humoreski Ostapa Wyszni - str. 153
31 Jasełka - tradycja
32 Święta na Ukrainie
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Lp. Tematy Uwagi
2. semestr

33 Czasowniki - str. 189
34 Bohdan - Ihor Antonycz: Autobiografia - str. 211
35 Pani Lina Kostenko - dama ukraińskiej poezji - str. 222
36 Przysłówek. Przysłówek z czasownikiem - ćw. - str. 229
37 Pamiętamy o Szewczenku - poezja w dniu urodzin
38 Iwan Dracz - Hrybna fantazija - str. 238
39 Wasyl Stus - str. 256
40 Ukraińskie symbole narodowe
41 Przypomnienie i utrwalenie hymnu
42 Śpiewamy hymn
43 Zdanie złożone
44 Ziemia dziadków moimi oczami - przygotowanie do konkursu
45 Вчимось користувати словниками. Słowniki
46 Wielkanoc na Ukrainie
47 Mój ukraiński stół Wielkanocny. Opis
48 Drzewo genealogiczne mojej rodziny
49 Wiosna w poezji
50 Wiosna w opisach przyrody. Opowiadamy o wiośnie
51 Maj miesiącem dobrej książki. Muminki po ukraińsku. Czytamy fragmenty
52 Bambi po ukraińsku - czytamy fragmenty
53 Harry Potter po ukraińsku - czytamy fragmenty
54 Uczymy się piosenki dla mamy
55 Посміхнися - укр. дотепи дла дітей. Dzień dziecka na wesoło
56 Загадки для дітей. Zagadki dla dzieci
57 Wesołe wiersze dla dzieci. Czytamy, rozumiemy
58 Czasopisma dla dzieci po ukraińsku
59 Lato i wakacje - słowniczek tematyczny
60 Lato i wakacje - dialogi
61 Читаю сам. Czytanie ze zrozumieniem
62 Mapa Ukrainy. Praca z mapą
63 Mapa Ukrainy - ciekawe miejsca na lato
64 Bezpieczne wakacje
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MAReK SyRNyK
Wałcz

Statystyka nauczania języka ukraińskiego w wybranych województwach w Polsce 
w latach 2013-2019
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Rozporządzenie MeN (2017) W sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań 
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości na-
rodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym  
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Wniosek rodziców o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej
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Wniosek rodziców o rezygnacji z objęcia dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej
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Wydawnictwa 
Fundacji Prosvita

Fundacja Prosvita
Adres: 
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 
10-14/12
Kontakt:
prosvita@o2.pl
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