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Вступ. Актуальність теми обумовлюєть-
ся відсутністю її комплексного і ґрунтов-
ного дослідження. Освітня робота завжди 
розглядалась в контексті загальної культур-
но-просвітницької діяльності. Тому нам ви-
дається доцільним проаналізувати окремо 
організацію та функціонування системи за-
кладів середньої освіти в польських таборах 
інтернування Армії УНР. Крім того, аналіз 
середньої освіти проводиться на прикладі 
школи пластунів в таборі в Щипіорно. Це, 
на нашу думку, дозволить простежити та 
порівняти аспекти освітньої діяльності і в 
інших таборах перебування військових Ар-
мії УНР в Польщі на початку 1920-х років.

Окремі аспекти культурно-освітньої ді-
яльності в таборах інтернування військо-
вих Армії УНР в Польщі піднімали у своїх 
працях З. Карпус1, Е. Вішка2, К. Пашкєвіч3, 
І. Срібняк4, О. Гуменюк5 та ін. В основному 
1 Z. Karpus, Pobyt żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w 
obozach internowania w Polsce w latach 1920–1924, [w:] Europa 
Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza 
po wshółczesność, Toruń 1996, s. 455–464; Z. Karpus, Jeńcy i 
internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918–
1924, Toruń, 2002, 209 s.; Z. Karpus, Obozy uchodźców, jeńców 
i internowanych w Aleksandrowie Kujawskim 1918–1921, [w:] 
Aleksandrów Kujawski. Obozy jeńców i internowanych 1918  – 
1921, Toruń, 2008, s. 51–64; Z. Karpus, O. Humeniuk, Education of 
interned soldiers of Ukrainian People’s Army in Poland: the case of 
the camp in Aleksandrów Kujawski, Skhid, 2019, № 6 (164), p. 65–69.
2 E. Wiszka, Szósta Siczowa Dywizja Strzelecka Armii 
Ukraińskiej Republiki Ludowej, Toruń, 2012, 513 s.
3 K. Paszkiewicz, Szkolnictwo i oświаta wojsk Ukraińskiej Republiki 
Ludowej internowanych w Polsce w latach 1920–1924, [w:] Polska i 
Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa, Toruń 1997, s. 329–334.
4 І. Срібняк, Табір інтернованих військ УНР у Щипіорно 
(1922–1923 рр.): гуманітарно-просвітня складова діяль-
ності українського вояцтва, [w:] Революція, державність, 
нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.), 
ред. В. Верстюк, Київ-Чернігів, 2017, с. 382–396.
5 О. Gumeniuk, Kulturalno-oświatowa działalność w obozach 
internowanych w Polsce w kontekście ukraińskiej studenckiej 
emigracji, Historia i Polityka, 2014, N 11 (18), s. 117–124; О. Гу-
менюк, Шлях емігранта: від воїна до студента, Наше сло-
во, Варшава, 2016, № 7, с.9; O. Humeniuk, Creating Ukrainian 
youth academic community in the interwar Poland: sources, 
tasks, centers, activity, Skhid, 2020, № 2 (166), p. 14–20.

дослідники розглядали загальні особли-
вості та види культурно-освітньої роботи в 
таборах інтернованої Армії УНР в Польщі. 
Однак детального аналізу системи органі-
зації освіти в таборах, її якості та значення 
для подальшого вступу та навчання у ви-
щих навчальних закладах ще не було зро-
блено.

Джерельну базу дослідження станов-
лять документи Центрального військо-
вого архіву у Варшаві (Centralny Archiwum 
Wojskowe w Warszawie), а також Централь-
ного державного архіву вищих органів 
влади України та Центрального держав-
ного архіву зарубіжної україніки. 

Методологія ґрунтується на засто-
суванні загальноісторичних методів на-
укового дослідження, а саме: історико-
порівняльного, типологізації (історико-
типологічний) та системного аналізу. За 
допомогою історико-порівняльного ме-
тоду досліджується освітня система в та-
борах інтернування військових Армії УНР 
в Польщі. Це дасть можливість всебічно 
розглянути та порівняти роботу закладів 
середньої освіти в таборах.

Історико-типологічний метод дає мож-
ливість з’ясувати причини та методи ор-
ганізації освітньої діяльності в Щипіорно 
зокрема, та інших таборах інтернування 
українців в Польщі загалом. А також про-
стежити взаємозв’язок між освітніми про-
грамами та її впровадженням в таборах. 
Крім того, історико-типологічний метод 
дозволить реконструювати схему роботи 
шкіл (в даному випадку – школи пластунів 
в таборі в Щипіорно) та встановити якість 
освіти для здобувачів.

За допомогою методу системного аналі-
зу можна дослідити окремі аспекти освіт-
ньої діяльності в таборах та визначити її 
значення для культурно-освітньої сфери 
української міжвоєнної еміграції в Європі.

Олена Гуменюк,
Київський університет імені Бориса Грінченка 

УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ: 
ШКОЛА В ТАБОРІ ІНТЕРНОВАНИХ
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Результати та обговорення. Однією із 
наймасовіших груп емігрантів в Польщі, 
особливо в першій половині 1920-х років, 
були вихідці з Наддніпрянської України, а 
саме – інтерновані в таборах військові Ар-
мії УНР. Передумовами для переходу Армії 
УНР на терени Польщі були події поль-
сько-радянської війни. Відповідно до Вар-
шавської угоди (21 квітня 1920 р.) Польща 
та Українська Народна Республіка висту-
пали союзниками у війні з більшовиць-
кою Росією. Успіх польсько-українських 
військ весни та початку літа 1920  р. за-
кінчився контрнаступом більшовицьких 
військ. На території Правобережної Укра-
їни наприкінці літа – восени 1920 р. стри-
мували натиск російських військ тільки 
військові частини Армії УНР. Довго проти-
стояти переважаючим силам противни-
ка українці не могли і тому змушені були 
перейти р. Збруч (кордон із Польщею)1, 
після чого були роззброєні та інтерновані 
у таборах: Александров Куявський, Вадо-
виці, Стшалково, Пикуличі, Ланцут, Піорт-
ков Трибунальський, Каліш і Ченстохово2. 
У грудні 1921 р. всі інтерновані українські 
війська були зосереджені у трьох таборах: 
Каліш, Щипіорно і Стшалково. Врешті-
решт, влітку 1924 р. всі табори полонених 
та інтернованих українців в Польщі були 
ліквідовані, а їх мешканці перейшли на 
цивільний стан.

Умови інтернування були досить важ-
кі. Переповнені бараки, хвороби та зане-
пад морального духу солдатів, що недавно 
боролись із ворогом за власну державу, а 
тепер змушені перебувати на чужій зем-
лі, негативно позначались на стані вій-
ськових3. Однак, не дивлячись на складні 

1 Л. Шляхтиченко, Українська гімназія в Чехословаччині, 
[w:] Українська гімназія в Чехії 1925–1945. Альманах Укра-
їнської гімназії в Празі-Ржевницях-Модржанах, ред. В. Ма-
руняка, Мюнхен, 1975, с. 8.
2 Centralny Archiwum Wojskowe (dalej – CAW), Sprzymierzona 
Armia Ukraińska, 380.1/50, s. 3; Z. Karpus, Jeńcy i internowani 
rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918–1924, 
Toruń, 2002, s. 157; Z. Karpus, Obozy uchodźców, jeńców i 
internowanych w Aleksandrowie Kujawskim 1918–1921, [w:] 
Aleksandrów Kujawski. Obozy jeńców i internowanych 1918 – 
1921, Toruń, 2008, s. 59.
3 В. Маруняк, У кузні соборницьких характерів, [w:] Укра-
їнська гімназія в Чехії 1925–1945. Альманах Української 
гімназії в Празі-Ржевницях-Модржанах, ред. В. Маруняка, 
Мюнхен, 1975, с. 22.

умови, як фізичні, так і моральні інтер-
нованих, в таборах розгортається освітня 
робота4. Крім того, в таборах опинились і 
діти5, в основному тих військових, що були 
інтерновані. Але також і сироти, що разом 
з Армією УНР перейшли польський кор-
дон. Перебування дітей-сиріт серед вій-
ськових погано позначалось на їх стані, 
по суті ними ніхто не опікувався6. Так далі 
тривати не могло, варто було організува-
ти окремо навчання для дітей та подбати 
про культурно-освітню програму для до-
рослих, щоб зменшити негативні наслід-
ки перебування людей на інтернуванні. 
Тому справа організації навчання для всіх 
категорій таборян була на часі. Найвище 
керівництво Армії УНР та сам Головний 
Отаман  – Симон Петлюра, неодноразо-
во наголошували на значенні культурно-
освітньої діяльності для військових. Так, в 
одному із своїх звернень, він зазначав: «… 
всім нам, починаючи від козака і кінчаючи 
найвищою старшиною потрібно вчитись і 
вчитись. Треба бути готовими, щоб на ру-
їнах країни створити нову велику міцну 
й багату Україну. Треба, щоб ми поверну-
лись до рідного краю освіченими, культур-
ними, підготовленими до тяжкої праці  – 
державного будівництва, громадянами. 
Муштруйтесь, засновуйте старшинські і 
підстаршинські школи, курси, школи для 
неграмотних і школи та курси фахові. На 
Україну не повинно повернутися ні одного 
неграмотного»7.

Тому з метою реалізації поставлених 
цілей була розроблена культурно-освітня 
програма заходів в таборах, яка передба-
чала ряд заходів: організацію мистецьких 
гуртків, художніх товариств тощо, а також 
систематичне проведення освітньої ро-
4 Z. Karpus, O. Humeniuk, Education of interned soldiers of 
Ukrainian People’s Army in Poland: the case of the camp in 
Aleksandrów Kujawski, Skhid, 2019, № 6 (164), p. 66–67.
5 Л. Шляхтиченко, Українська гімназія в Чехословаччині, 
[w:] Українська гімназія в Чехії 1925–1945. Альманах Укра-
їнської гімназії в Празі-Ржевницях-Модржанах, ред. В. Ма-
руняка, Мюнхен, 1975, с. 8.
6 Історія школи, [w:] Школа Вкраїнських Пластунів у таборі 
інтернованих Щипйорно в Польщі, Щипйорно, 1923, с. 1.
7 CAW, Sprzymierzona Armia Ukraińska, 380.1/50, s. 58; K. 
Paszkiewicz, Szkolnictwo i oświаta wojsk Ukraińskiej Republiki 
Ludowej internowanych w Polsce w latach 1920–1924, [w:] 
Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa, Toruń 
1997, s. 330.
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боти в школах різного рівня: початкових, 
середніх, гімназіях; організацію курсів 
українознавства та курсів іноземних мов 
(польської, англійської, німецької, фран-
цузької, есперанто)1. Практичне виконан-
ня завдань покладалось на культурно-
освітні відділи, створені при штабах від-
повідних дивізій2.

Отже, найперше були утворені в табо-
рах школи для неграмотних та малогра-
мотних. Допомогу в їх заснуванні надава-
ло Товариство американської християн-
ської молоді (YMCA – Young Men’s Christian 
Association)3. Крім того, започатковано 
лекції з історії і географії України, а для 
офіцерів вивчення іноземних мов і занят-
тя з військової дисципліни. Такі форми 
діяльності були характерними для всіх 
таборів інтернування військових Армії 
УНР, найактивніше вони проводились в 
таборах в Пікулицях, Александрові Куяв-
ському і Ланцуті4.

Унормуванню та інтенсифікації куль-
турно-освітньої роботи в таборах сприяв 
з’їзд представників культурно-просвітніх 
організацій в Армії 20  і 21  травня 1921  р. 
в Ланцуті. Загалом, учасники з’їзду роз-
глянули стан культурно-освітньої праці на 
місцях і констатували позитивні і негатив-
ні її сторони, а також ухвалили заздалегідь 
розроблений детальний план культурно-
освітньої роботи в Армії УНР5.

На з’їзді були прийняті наступні поло-
ження до виконання:

– утворення постійного і спеціального 
корпусу культурно-освітніх робітників ар-
мії, як окремої фахової служби;

–  піднесення ролі культурно-націо-
нального виховання армії до рівня фахо-
вої військової освіти;
1 CAW, Sprzymierzona Armia Ukraińska, 380.1/50, s. 67; Цен-
тральний державний архів вищих органів влади і управ-
ління (далі – ЦДАВО України), ф. 2439, оп. 1, спр. 33, арк. 20.
2 ЦДАВО України, ф. 3526, оп. 1, спр. 3, арк. 2 – 2 зв.
3 CAW, Sprzymierzona Armia Ukraińska, 380.1/55, s. 52 - 53
4 Z. Karpus, Pobyt żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w 
obozach internowania w Polsce w latach 1920–1924, [w:] Europa 
Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po 
wshółczesność, Toruń 1996, s. 458–459.
5 Центральний державний архів зарубіжної україніки 
(далі  – ЦДАЗУ), ф. 15, оп. 1. спр. 71, арк. 94; О.Gumeniuk, 
Kulturalno-oświatowa działalność w obozach internowanych w 
Polsce w kontekście ukraińskiej studenckiej emigracji, Historia 
i Polityka, 2014, N 11 (18), s. 119–121.

–  утворення окремих кадрів культур-
но-освітніх референтів і інструкторів 
(дивізійних, курінних і сотенних) при вій-
ськових частинах;

–  заснування в армії шкіл початкових, 
середніх, а також ремісничих, де козаки і 
старшини з незакінченою освітою могли 
би продовжити її;

–  в таборах утворюються курси за 
шкільними програмами. Курси обслуго-
вуються педагогічними кадрами конкрет-
ного табору. Міністерство народної освіти 
УНР надає в цьому плані допомогу: матері-
алами та кадрами;

–  навчання на курсах проводиться за 
репетиційною системою, яка надає більше 
можливостей для індивідуального навчан-
ня учня. Репетиційна система дозволить 
також взяти участь у навчальнні більшій 
кількості осіб. Після закінчення навчан-
ня учні отримуватимуть офіційні свідо-
цтва6. Одним із наслідків цієї наради ста-
ло те, що передбачалось утворення шкіл 
окремо для дітей і дорослих7. Що власне, і 
було реалізовано наприкінці 1921 – почат-
ку 1922 рр. Варто відзначити, що ухвалені 
на з’їзді рішення позитивно вплинули на 
організацію освіти в таборах. Вони дали 
можливість створити єдину систему шкіл 
в таборах та підвищити якість навчання.

Отже, в першій половині 1921 р. активі-
зувалась освітня робота в таборах. Були за-
сновані організації, що забезпечували реа-
лізацію затвердженої освітньої програми. 
Серед них варто сказати про Товариство 
допомоги українській шкільній молоді в 
таборі в Каліші. В статуті Товариства зазна-
чалось: «1) Товариство має на меті:

а) поліпшення матеріального станови-
ща шкільної молоді і лекторського персо-
налу всіх існуючих в таборах українських 
шкіл, курсів, дитячих садків і інших освіт-
ніх установ; б) захист їх правового стано-
вища. 2) Для здійснення зазначеної мети, 
6 ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1. спр. 71, арк. 56; CAW, Sprzymierzona 
Armia Ukraińska, 380.1/59, s. 21; О.Gumeniuk, Kulturalno-
oświatowa działalność w obozach internowanych w Polsce w 
kontekście ukraińskiej studenckiej emigracji, Historia i Polityka, 
2014, N 11 (18), s. 121.
7 В. Маруняк, У кузні соборницьких характерів, [w:] Укра-
їнська гімназія в Чехії 1925  – 1945. Альманах Української 
гімназії в Празі-Ржевницях-Модржанах, ред. В. Маруняка, 
Мюнхен, 1975, с. 37.
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Товариство може: а) улаштовувати курси, 
лекції, вистави, конкурси, екскурсії, вида-
вати книжки, газети, журнали, листівки; 
б) відчиняти кооперативи, майстерні і інші 
підприємства, організація яких може по-
ліпшити матеріальне положення шкіль-
ної молоді та лекторів… г) позичати гроші, 
набувати майно, приймати пожертви…»1. 
Діяльність Товариства була налагоджена 
досить швидко. Але як завжди на заваді 
ставали матеріальні проблеми.

Товариство допомоги українській 
шкільній молоді отримувало кошти від 
Фонду ім.  Б.  Грінченка, а також зверта-
лось до різних приватних осіб та органі-
зацій2. Не дивлячись на всі старання його 
членів, все ж не вистачало засобів для 
проведення повноцінної допомогової ак-
ції всім студіюючим в таборах. Товариство 
постійно зверталось до різних організа-
цій з проханням про допомогу. Наведемо 
одне з таких звернень: «Останнє благання! 
Про те, що лише освіта дає справжнє по-
ліпшення долі народної, а відтак уздоров-
лює життя окремих одиниць, про це всі 
знають. Але не зважаючи на таку очевид-
ну істину, українська шкільна молодь, що 
опинилась за дротами таборів інтернуван-
ня в Польщі, тієї освіти не може здобути. 
Як учителі так і учні, в більшості випадків, 
не мають самого необхідного: взуття, одя-
гу, підручників. Живуть ці люди в більших 
злиднях, а ніж решта інтернованих, бо ні 
вчитель, ні учень не можуть мати й не ма-
ють якої б то не було платної праці. Праця 
тих і других була і є до краю напружена. Ко-
жен таборовий учитель дає, а учень слухає 
щодня мінімум 6–7 лекцій. Щоб допомогти 
їм успішно закінчити ту працю в таборах 
інтернації в Польщі, заснувалась зовсім 
аполітична суто громадська організація 
(Товариство допомоги українській шкіль-
ній молоді в таборах інтернації в Польщі), 
яка має на меті збирати матеріальні засо-
би й доцільно їх розподіляти між учнями і 
учителями в таборах»3.

Та все ж, не дивлячись на всі трудно-
щі, освітній процес в таборах йшов досить 
злагоджено. Відкривались та діяли курси 
1 ЦДАВО України, ф. 2467, оп. 1, спр. 1, арк. 1.
2 ЦДАВО України, ф. 2467, оп. 1, спр. 5, арк. 52.
3 ЦДАВО України, ф. 2467, оп. 1, спр. 1, арк. 22.

та школи для військових, але також не за-
були і про школи для дітей. Так, в таборі в 
Щипіорно була заснована Школа україн-
ських пластунів на початку 1922 року4. За-
галом до утворення цієї школи йшли май-
же весь 1921 рік. Оскільки після травневої 
наради та затвердженої програми освіт-
ньої роботи в таборах стало очевидним, 
що найефективнішим методом організації 
освіти буде не існування розрізнених шкіл 
в таборах, а їх об’єднання в одну. Таким чи-
ном можна було забезпечити дотримання 
принципів виховання та навчання відпо-
відно до прийнятої програми. Вирішено 
було відкрити одну школу для всіх україн-
ських дітей в таборі Щипіорно. Польською 
владою табору були відведені для цього 
два шпитальні бараки, які в листопаді 
1921 р. почали ремонтувати та пристосову-
вати до потреб школи5. Не обійшлося без 
допомоги згадуваної YMCA, яка взяла на 
себе всі організаційні та матеріальні пи-
тання6. Переїзд дітей з інших таборів теж 
забрав трохи часу. Крім того, новоприбу-
лі до Щипіорно діти проходили перевірку 
знань і уже після цього розподілялись до 
відповідного класу7. 

Отже, 3  січня 1922  р. школа була від-
крита під назвою «Школа українських 
пластунів» у складі п’яти перших класів, 
що налічували до 150  учнів. Крім україн-
ців тут навчалось ще 38 білоруських дітей, 
які Варшавською репатріаційною комі-
сією були направлені до Школи україн-
ських пластунів. В більшості своїй вони 
були сиротами або напівсиротами, які 
втратили батьків в роки Першої світової 
та в ході революційних подій. Але так вони 
уже тут і залишились. Для білоруських 
хлопців навчання велось російською мо-
вою з обов’язковим вивченням польської, 

4 С. Наріжний, Українська еміграція: культурна праця 
української еміграції між двома світовими війнами, Прага, 
1942, с. 43.
5 Історія школи, [w:] Школа Вкраїнських Пластунів у таборі 
інтернованих Щипйорно в Польщі, Щипйорно, 1923, с. 2.
6 Г. Хоменко, Перші кадри, [w:] Українська гімна-
зія в Чехословаччині, Прага  – Ржевниці, 1932, с. 19–20; 
Л.Шляхтиченко, Українська гімназія в Чехословаччині, 
[w:] Українська гімназія в Чехії 1925–1945. Альманах Укра-
їнської гімназії в Празі-Ржевницях-Модржанах, ред. В. Ма-
руняка, Мюнхен, 1975, с. 9.
7 Ibidem, с. 2–3.
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оскільки більша частина з них уже ходи-
ла раніше до російських шкіл, а вчителя, 
який би знав білоруську мову знайти було 
нереально серед таборян1. Більшість учнів 
Школи були хлопцями. Під час другого на-
вчального року в Школі навчалось уже 
13 росіян та 3 поляки2.

І це були не просто звичайні хлопча-
ки, а діти, що пережили складний пері-
од в житті. Бачили своїми очима війни, 
смерть близьких, та, навіть, самі часто 
брали участь у військових діях. Тому до та-
ких дітей було особливе ставлення викла-
дацького складу Школи, потрібно було їм 
приділяти більше уваги та з розумінням 
ставитись до особливостей їх поведінки. 
Дисципліна учнів сильно шкутильгала  – 
частими були сварки, бійки тощо. Тому з 
перших днів існування Школи була введе-
на варта вчителів, які весь час знаходились 
поруч із своїми підопічними3. Дотримання 
дисципліни в Школі, сприяння якнай-
швидшій адаптації дітей до нових обста-
вин та налагодження освітнього процесу 
були в пріоритеті. Але також керівництво 
Школи втілювало ідейні завдання, що по-
лягали у вихованні національно свідомої 
молоді, яка з пошаною має ставитись і до 
нової країни проживання: «Метою було 
виховати з цих дітей громадян, свідомих 
своєї національности, які б по-братньому 
відносилися до вкраїнців і всього вкраїн-
ського, а поскільки польська влада вважа-
ла цих дітей за своїх малолітніх громадян, 
то й до Польщі, як держави»4.

Директором школи став сотник І. Гон-
чаренко. Програма «єдиної української 
школи» лягла в основу навчання. Трудно-
щі були і з проведенням самого навчання. 
Оскільки підручників не було, то вчите-
лям самим доводилось складати конспек-
ти лекцій та тиражувати їх на шапіографі5 

1 Ibidem, с. 3.
2 Ibidem, с. 16.
3 Ibidem, с. 7–8.
4 Організація школи, [w:] Школа Вкраїнських Пластунів 
у таборі інтернованих Щипйорно в Польщі, Щипйорно, 
1923, с. 18.
5 І. Срібняк, Табір інтернованих військ УНР у Щипіорно 
(1922–1923 рр.): гуманітарно-просвітня складова діяль-
ності українського вояцтва, [w:] Революція, державність, 
нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.), 
ред. В. Верстюк, Київ-Чернігів, 2017, с. 386.

(пристрї для розмноження рукописного 
або друкованого тексту без друкарського 
набору). Крім загально-освітніх предметів, 
запроваджено також вивчення певного 
ремесла: шевства, кравецтва, столярства, 
оправи книг6. Такий підхід давав шанс ви-
пускникам школи набути практичний 
фах та швидко знайти працю після отри-
мання атестату7. Школа була зорґанізова-
на як пластунська сотня, в якій українці 
складали дві чоти, ще одну чоту станови-
ли білоруси, а росіяни склали основу для 
рою8. Така структура була характерна для 
Пласту, а також припала до душі учням – 
оскільки нагадував військову організацію.

Та не просто так було організоване жит-
тя в Школі за принципом Пласту. Це було 
зроблено з мето покращити дисципліну 
серед учнів та налагодити освітній процес. 
Найперше визначились із найбільш відпо-
відальними, дисциплінованими та старан-
ними учнями, які за пластовою традицією 
називались ройовими та чотовими. Саме 
вони перебрали на себе частково функції 
нагляду за дотриманням дисципліни се-
ред учнів Школи. Також на чолі сотні (а їх 
в Школі було три: дві українські та одна бі-
лоруська) призначено бунчужного – учня 
найуспішнішого в навчанні та дисципліні9. 
Це було зроблено для того, щоб «розванта-
жити» вчителів від постійного нагляду за 
підопічними та виховати у учнів більше 
відповідальності за власні дії.

Для того, щоб учні були максимально 
задіяні в навчально-виховному процесі 
та не мали можливості для саботажу на-
вчання, чи порушень дисципліни, негідної 
поведінки, вводився суворий розпорядок 
дня. Отже, день починався рано, після 
вмивання та молитви учні виходили цілою 
сотнею на зарядку або невеликий «прохід» 
марш табором. Після цього  – сніданок у 

6 Коротка історія гімназії, [w:] Українська гімназія в Чехос-
ловаччині, Прага – Ржевниці, 1932, с. 5–6; Л.Шляхтиченко, 
Українська гімназія в Чехословаччині, [w:] Українська 
гімназія в Чехії 1925–1945. Альманах Української гімназії в 
Празі-Ржевницях-Модржанах, ред. В. Маруняка, Мюнхен, 
1975, с. 9.
7 Організаці школи, [w:] Школа Вкраїнських Пластунів 
у таборі інтернованих Щипйорно в Польщі, Щипйорно, 
1923, с. 18.
8 Ibidem, с. 19.
9 Ibidem, c. 20
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загальній їдальні із попередньою молит-
вою. Молитва взагалі відігравала важли-
ву роль у вихованні учнів. Обов’язковими 
були ранкова та вечірні молитви, а також 
перед і після їжі. Якщо протягом першого 
року навчання такі молитви часто викли-
кали протести та опір учнів, то на другий 
рік це стало звичним явищем, якому ніхто 
не чинив супротиву1.

Навчання в класах тривало з 8.30  до 
12.30  годин. Післяобідній час відводився 
на роботу в майстернях, для спорту і на 
підготовку до лекцій (занять). Таким чи-
ном, хлопці щодня були зайняті протягом 
шістнадцяти годин, маючи всього одну 
вільну годину2. Такий «завантажений» 
день учнів сприяв їх якнайшвидшому за-
лученню до навчально-виховного процесу 
та позбавляв їх від згубних звичок та на-
лагодити дисципліну в Школі.

Щоб допомогти учням та полегшити їм 
роботу, в Школі була організована система 
нарядів. За цією справою мав слідкувати 
вартовий вчитель. Всі вчителі, що жили 
при Школі по черзі заступають в наряд. До 
обов’язків вартового учителя входив на-
гляд за тим, що відбувається в Школі. Зо-
крема, він слідкує за тим, щоб учні своєчас-
но прокинулись, помились, належно одя-
глись, вчасно пішли і повернулись з прохо-
ду (фізичні вправи), поїли, пішли до класів, 
до майстерень, підготувались до лекцій 
(занять), прибрали ліжка та помешкання.

Найпершим помічником вартового 
учителя був вартовий учень, який щоден-
но призначався зі складу старших класів 
бунчужним. В його розпорядження при-
значаються ще учні по кожному помеш-
канню окремо підчерговими. Все це скла-
дає наряд по школі. Наряд персонально 
виконує необхідну роботу в Школі, слідкує 
за збереженістю речей, допомагає на кух-
ні, пильнує за виконанням відданих на-
казів та розпоряджень. Наряди ведуться 
бунчужними та чотовими, які в той же час 
являються відповідальними за все: бун-
чужний по цілій школі, чотові по своїх чо-
тах і помешканнях3.

1 Ibidem, c. 21
2 Ibidem, c. 21
3  Ibidem, c. 22

Окрема увага приділялась фізичному 
вихованню. Стали в нагоді набуті хлопця-
ми військові знання. Оскільки на лекціях 
(заняттях) майже не було змоги займатися 
вихованням у дітей уваги та дисципліни, 
то плекання цих якостей забезпечувалось 
за рахунок фізичних вправ. За основу взя-
ли легкі і прості військові вправи. Такий 
підхід став в нагоді на перших порах іс-
нування Школи, коли для заняття спорту 
не було відповідного приладдя. Також за-
вдяки фізичним вправам поліпшувалась 
дисципліна серед учнів та старанність у 
навчанні4.

Почавши з військових спортивних 
вправ у школі, пластуни перейшли до т. зв. 
«американського спорту», для чого при-
їхав спеціальний інструктор, а спортивне 
приладдя надіслала доброчинна місія  – 
YMCA, вона ж розробила спеціальну спор-
тивну програму, до якої входили: гімнас-
тика, масові ігри, складні ігри (волейбол, 
баскетбол, бейсбол, футбол), бокс, легка 
атлетика та ін.5 Для реалізації цієї програ-
ми, всіх хлопців Школи поділили відпо-
відно до їх фізичного розвитку й зросту 
на 8 груп. До двох груп увійшли виключно 
хлопці, що мали менше 10 років. В цих гру-
пах займались гімнастикою, спортивними 
іграми та боксом, а з рештою видів спор-
ту були ознайомлені теоретично. Всі інші 
групи були залучені до всіх аспектів спор-
тивного життя не тільки в теорії, а й на 
практиці6. Через два місяці після початку 
занять пластуни школи успішно змагали-
ся з учнями польських шкіл7.

Не зважаючи на труднощі перших міся-
ців функціонування Школи та проблеми 
із дисципліною в частини учнів, все ж вда-
лося налагодити освітній процес. З почат-
ком весни заняття відбувались регуляр-
но та без особливих складнощів. Навіть 
вдалось прискорити темпи навчання, бо 
виявилось, що хлопці досить здібні й пра-
цездатні і за належної мотивації можуть 
здатні на більше. А мотивація таки була 

4 Ibidem, c.28–29.
5 С. Пап-Пугач, Пластовий альманах, Рим 1976, c. 110
6 Організація школи, [w:] Школа Вкраїнських Пластунів 
у таборі інтернованих Щипйорно в Польщі, Щипйорно, 
1923, c. 29
7 С. Пап-Пугач, Пластовий альманах, Рим 1976, c. 110.
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вагомою  – було повідомлено, що вдало 
складені іспити дозволять учням поїхати 
на літо на дачу, ті хто «відстають» у навчан-
ні залишаться в таборі1. Літо на дачі стало 
справжнім подарунком для дітей. Вдалось 
знайти будинок в 12-ти кілометрах від та-
бору. Оскільки будинок був у занедбаному 
стані (фактично без дверей, вікон і печі), 
тож найперше туди відправилась група із 
12 учнів, які його і підготували до життя. А 
потім уже 18 липня 1922 р. сюди переїхала 
більша частина хлопців на 2  місяці. Діти 
дуже раділи можливості провести час 
поза межами табору. Тим паче, що навко-
ло був ліс та річка. Це сприяло активному 
проведенню часу та тренування в спорті2.

Звісно, що наприкінці навчального року 
учні повинні були продемонструвати зна-
ння, склавши іспити. І не дивлячись на те, 
перший шкільний рік був неповний (Шко-
ла була відкрита 3  січня 1922  р.), а іспит 
складали у червні того ж року, учні показа-
ли непоганий результат. Так, іспит складало 
95 чоловік (58 українців і 37 білорусів), з них 
43 учні мали в середньому 4 і вище балів (за 
п’ятибальною системою). Про це урочисто 
повідомили на святі 4 липня 1922 р., органі-
зованого в таборі за посередництва амери-
канської організації – YMCA3.

Однак, не судилось юним пластунам 
тривале навчання в Школі в Щипіорно. В 
1923  р. у зв’язку з ліквідацією табору ін-
тернованих мала бути ліквідована й шко-
ла. Частину учнів розмістили в польських 
притулках, іншу частину почали перево-
зити за допомогою В. С. R. (Британсько-
го Допомогового Комітету) до Франції на 
працю. Від повної ліквідації школу частко-
во врятував дозвіл чеської влади на пере-
їзд її до Чехословаччини. 18 грудня 1923 р. 
29 дітей – пластунів цієї школи під прово-
дом двох своїх учителів, І. Кобизського та 
М. Хлюра, на основі цього дозволу прибу-
ли до Праги. Тут їх примістили при перехо-
довій станиці Українського Громадського 
Комітету в окремому «Інтернаті дітей-си-
1 Організація школи, [w:] Школа Вкраїнських Пластунів 
у таборі інтернованих Щипйорно в Польщі, Щипйорно, 
1923, c. 27.
2 Ibidem, c. 32–33.
3 Історія школи, [w:] Школа Вкраїнських Пластунів у та-
борі інтернованих Щипйорно в Польщі, Щипйорно, 1923, 
с. 12–13.

ріт». Бараки для цієї мети приділив Чесь-
кий Червоний Хрест, який дав від себе 
також опал, інвентар і опікувався санітар-
но-медичною справою інтернату. Тут діти 
й продовжували свою науку під проводом 
тих двох учителів4.

Результати. Висновки. Отже, як ба-
чимо справа налагодження освітньої ро-
боти в таборах інтернування Армії УНР в 
Польщі була першочерговою. Важливо 
було підняти моральний дух вояків, підви-
щити загальний рівень грамотності серед 
інтернованих та підготувати їх до подаль-
шого життя поза дротами. І щоб зробити 
освітній процес якіснішим та ефективні-
шим була розроблена спеціальна програ-
ма «єдиної української школи» та пере-
ведено всіх дітей, розкиданих по таборах, 
до однієї Школи українських пластунів в 
Щипіорно. Перший рік навчання засвід-
чив, що незважаючи на труднощі в мате-
ріальному плані, з дисципліною та органі-
зацією самого освітнього процесу, Школа 
себе виправдала та стала місцем не просто 
здобуття знань, а й гартування молодого 
національно-свідомого покоління україн-
ців. Подальший період існування Школи 
пов’язаний уже із Чехословаччиною. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПАРТНЕРСТВА  УКРАЇНИ 
ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА:  

МИНУЛІ РАНИ І МАЙБУТНІ ЗЦІЛЕННЯ

В умовах розчарування в глобальних 
структурах та повернення до ознак сувере-
нізму, держави враховують травми мину-
лого, але до загроз сучасного ставляться з 
великою часткою оптимізму, що базується 
на сподіваннях на альянси та жертви інших 
держав. Польща схильна вірити в союз-
ницькі обов’язки США і партнерів по НАТО, 
але не відмовлялася і не відмовляється ско-
ристатися стратегічним простором Украї-
ни, у разі зіткнення останньої з Росією.

Україна та Польща стали прикладом 
різноманітних відносин у різних сферах 
від зовнішньої політики до політики іс-
торичної пам’яті. Кожна з держав ви-
будовує контакти зважаючи на зацікав-

лення в просуванні аспірацій в економі-
ці (енергетика, ринок праці, логістика, 
торгівля), безпековій сфері, дипломатії 
(транскордонне співробітництво, регі-
ональні наддержавні структури, куль-
турні та освітні взаємозв’язки). Польща 
демонструє стабільну прихильність єв-
ропейського та євроатлантичного курсу 
України, є ключовим союзником у про-
тидії російській агресії.

Дослідження вказаної проблематики 
засвідчують цілий спектр різноманітних 
поглядів, як серед польських дослідників, 
так і серед українських. Так, К. Єндращик 
дотримуючись єврооптимістичної позиції 
бачить в проєвропейській Україні елемент 
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