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Напад   Російської   Федерації   на   Україну   спричинив   цілий   ряд   викликів   
для   економікита  суспільного  життя  Польщі.  Нині  країна  потребує  не  лише  
ефективної  стратегії  того,як порадити собі з напливом осіб, змушених тікати 
від війни, а й формування візії майбутнього, що врахувала б виклики та можли-
вості, які з’являються у різних сферах суспільно-економічного життя. З думкою 
про це і був створений проЄкт «Гостинна Польща 2022+».  До роботи над ним  
залучено  провідних  представників  польської  науки  та  третього  сектору,  
які  намагались  відповісти на запитання: Як організувати систему освіти? Як 
повинна функціонувати система охорони здоров’я? Які виклики створює ситу-
ація, що скЛалась, у міжкультурній сфері?
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Польща зіткнулася з проблемою підтримки та потенційної інтеграції україн-
ських громадян, які прибули до країни до 24 лютого 2022 року як економічні 
іммігранти, та осіб, що тікають від війни в Україні1. Не можна забувати також 
про громадян понад 100 країн світу, які пов’язали своє майбутнє з Польщею. 
Наведені нижче рекомендації стосуються насамперед підтримки й потен-
ційної інтеграції громадян України, понад 2,8 мільйона з яких перебувають 
у Польщі, але з незначним зусиллям вони можуть стати основою для поль-
ської міграційної та інтеграційної політики загалом. Реалізація наведених 
нижче рекомендацій вирішить, буде імміграція до Польщі успіхом, втраче-
ною можливістю чи невдачею.

1. Польський уряд і місцеві органи влади мають враховувати у своїх діях той 
факт, що Польща перетворилася на країну імміграційного та багатонаціо-
нального характеру, з великою часткою українських громадян у суспільстві. 

2. Польщі потрібна присутність іноземців на ринку праці, щоб зберегти кон-
курентоспроможність економіки. Відповідне використання потенціалу ім-
мігрантів, зокрема воєнних біженців, на ринку праці вимагатиме подолання 
низки бар’єрів, особливо мовного та інформаційного характеру, а також 
пов’язаних з опікунськими обов’язками та полегшеним визнанням затребу-
ваних кваліфікацій.

3. Збільшена присутність іммігрантів, зокрема осіб, що тікають від війни 
в Україні, створює додатковий тиск на ринок житла. Правильне реагуван-
ня на виклик у короткостроковій перспективі (ідентифікація та заселення 

ДЕСЯТЬ КЛЮЧОВИХ 
РЕКОМЕНДАЦІЙ ІЗ РАПОРТУ 
«ГОСТИННА ПОЛЬЩА 2022+»

У тексті ми замінно вживаємо два терміни, що мають методологічну та юридичну підставу, - “особи, що тікають 
від війни в Україні” та “воєнні біженці”. Такий підхід дозволить точно окреслити групу, про яку йдеться.
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незаселених будівель, лібералізація законодавства про оренду й будівниц-
тво модульного житла) створить основу для покращення житлової ситуа-
ції в Польщі в довгостроковій перспективі (упорядкування та збільшення 
масштабів ринку оренди, комплексний перегляд і дерегуляція будівельного 
законодавства, надання приватним інвесторам територій, заблокованих для 
програми «Mieszkanie Plus» або передавання їх ґмінам, покращення функці-
онування Фонду субсидій) та дозволить краще справлятися з наслідками 
стихійних лих. 

4. В умовах нинішньої кризи неможливо забезпечити однакову форму навчан-
ня для всіх українських учнів. Тому краще подумати про декілька формул, 
які доповнюватимуть одна одну. Раціональніше передбачити кілька форм 
навчання: у польських школах, підготовчих класах, а також дистанційне 
навчання в українській системі, однак з кінцевою метою – дійти до системи, 
де всі учні беруть участь у заняттях у стаціонарній формі.

5. Найбільші виклики в сфері охорони здоров’я є наслідком зростання попиту 
на медичні послуги в системі, яка має обмежені кадрові, фінансові та орга-
нізаційні можливості й дуже ослаблена після пандемії Covid-19. Вирішаль-
ним є забезпечення доступу до медичної допомоги та задоволення потреб 
українських пацієнтів, зокрема у сфері первинної медичної допомоги й пси-
хічного здоров’я, а також професійне залучення осіб, що тікають від війни 
в Україні, до системи надання медичних і опікунських послуг. Найближчим 
часом необхідно запустити інформаційну підтримку українською мовою 
для пацієнтів з України, що стосуватиметься надання медичних та опікун-
ських послуг і забезпечення безкоштовного дистанційного перекладу для 
розмови лікаря (або іншого медичного персоналу) та пацієнта з недостат-
нім знанням польської мови, а також забезпечити підтримку посередництва 
в працевлаштуванні осіб з України у сфері охорони здоров’я та соціальної  
допомоги, включно з визнанням їхніх кваліфікацій. 

6. Польське законодавство має бути переглянуте на предмет положень, що 
потенційно можуть дискримінувати іноземців, які перебувають у Польщі. 
Крім того, необхідно зменшити бюрократію в процедурах легалізації пра-
ці та перебування – як для осіб, які тікають від війни в Україні, так і для 
інших категорій мігрантів. А також забезпечити захист і підтримку людей 
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з особливими потребами або ризиком експлуатації – особливо у сфері за-
йнятості (також у частині, що стосується ринку праці). Крім того, важливо 
пристосувати різні установи до обслуговування мігрантів у той спосіб, який 
найбільше відповідає їхнім потребам, зокрема шляхом працевлаштування 
в них людей з міграційним досвідом.

7. Перетворення Польщі на імміграційну країну створює абсолютно нову пер-
спективу для її функціонування. Ключову роль тут відіграватимуть відноси-
ни між урядом, місцевою владою та громадськими організаціями. Цього не 
вдасться досягти без прийняття прозорих принципів фінансування й рефі-
нансування в повному обсязі витрат, пов’язаних із підтримкою та інтеграці-
єю іммігрантів, зокрема воєнних біженців, для органів місцевого самовря-
дування і на виконання ними завдань, покладених державними органами. 
Також дуже важливим буде тісний зв’язок органів місцевого самоврядуван-
ня з організаціями громадянського суспільства у сфері прозорого розподілу 
коштів та організації діяльності з надання різного рівня (національної, на 
рівні ЄС і міжнародної) допомоги іммігрантам, зокрема воєнним біженцям, 
а також підтримки країн походження іммігрантів, зараз – передусім України.

8. Україна та Польща є країнами з малою культурною дистанцією, що є ве-
ликою перевагою нинішньої ситуації. Але це не означає відсутність відмін-
ностей. Необхідно терміново підготувати послідовну стратегію можливої 
інтеграції іммігрантів, зокрема осіб, що тікають від війни в Україні. Для ре-
алізації інтеграційної політики необхідна державна мультикультурна про-
грама управління, без якої всі інтеграційні зусилля будуть фрагментарними 
та значно менш ефективними. Відповідно до ідеї інтеграції, політику слід 
розробляти в консультації з представниками меншин, щоб враховувати не 
лише потреби Польщі, а й потреби цих груп. Чітка та послідовна програма 
дасть змогу запобігти можливим кризам у майбутньому.

9. Росія використовує дезінформацію, щоб підірвати внутрішню згуртованість 
ворожих їй держав і послабити їхні союзи. Міграційна криза призвела до 
того, що шкідливі механізми, процеси та політика, які існували до війни, 
створюють ще більшу загрозу соціальній згуртованості й безпеці всіх груп, 
які живуть і перебувають у Польщі. Тому необхідними є запобігання та кон-
трнарація спробам розпалювання конфліктів і поділу між різними національ-
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ностями, які проживають у Польщі, особливо між поляками й українцями.

10. Необхідно терміново розробити національну стратегію у сфері міграційної 
політики з урахуванням досвіду членства Польщі в Європейському Со-
юзі, двох міграційних криз, з якими ми мали справу за останні місяці, та 
з прогнозами на майбутнє. Зважаючи на важливість міграції в політичному, 
соціальному та економічному контекстах, ця стратегія має бути першочер-
говою для заходів, що реалізуються у багатьох сферах державної політики. 
Її необхідно будувати на основі експертних знань і в атмосфері, вільній від 
ідеологічних впливів.
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26 вересня 2022 року в Українському домі у Варшаві відбулася презентація 
україномовної версії звіту «Гостинна Польща 2022+: як мудро підтримати 
Польщу в прагненні допомогти особам, що тікають від війни в Україні». Його 
підготували спеціалісти дослідницького інституту «WiseEuropa». Представ-
ляємо вам висновки стосовно інтеграції, які опрацювала відповідна робоча 
група. 

 Досі ми не знаємо, скільки точно громадян України та іноземців прийня-
ла Польща у зв’язку з бойовими діями на території України, але знаємо напев-
но – найбільше з усіх країн ЄС. Певна річ, що польське суспільство й держава 
мали, мають і будуть мати перед собою міграційні та інтеграційні виклики, на 
які потрібно швидко й ефективно реагувати. Звідси основним завданням звіту 
є привернення уваги до можливих ризиків із перспективою швидкого реагу-
вання та подальшого усунення. 
 У звіті можна ознайомитися із загальною характеристикою мігрантів та 
осіб, які рятуються від війни. Також у ньому міститься інформація про такі ас-
пекти діяльності держави й органів самоврядування, як економіка, ринок праці, 
житло, освіта, адміністрація і право, інтеграційна політика, протидія дезінфор-
мації та кібербезпека.
 Важливою частиною презентації звіту стало обговорення в робочій групі 
порад щодо польської інтеграційної політики в контексті нинішньої міграційної 
ситуації. Дискусія в колі спеціалістів та експертів мала на меті з’ясувати, чи 
опрацьовані в рапорті рекомендації відповідають сучасним викликам.
 Проблема, яку зазначили всі присутні експерти, – слабка готовність поль-
ських публічних адміністрацій до вирішення проблем і співпраці з іноземцями. 
Досвід підказує, що вирішення навіть простих справ у публічних адміністра-
ціях для мігрантів часто може бути ускладненим. Якщо порівняно проста пе-
решкода – мовний бар’єр (йдеться про англійську мову), може бути подолана, 

ІНТЕГРАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ПОЛЬЩІ, 
ПОВ’ЯЗАНІ З ПОЯВОЮ УКРАЇНСЬКИХ 
БІЖЕНЦІВ
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то часом низький рівень обізнаності про статус, права та обов’язки різних груп 
іноземців у Польщі дуже ускладнює залагодження справ мігрантами. Нерідко 
іноземець від працівників одного й того ж управління отримує різні відповіді 
на те саме запитання. Наприклад, зараз українці, які в’їхали до Польщі до 24 
лютого 2022 року й після, мають різний правовий статус, але часто трактують-
ся управліннями та адміністраціями як одна категорія з однаковими правами. 
 Вирішенням цієї проблеми мало б стати формування корпусу служ-
бовців, які б добре орієнтувалися в питаннях міграції, проблемах і потребах 
іноземців. Звичайно, це перспектива на майбутнє, але усунення деяких труд-
нощів можливе зараз. Неурядові організації мають великий досвід і обізнаність 
у справах мігрантів і можуть виступати в ролі медіатора.  
 Як зазначають експерти, серед мігрантів спостерігається досить низь-
кий рівень довіри до органів публічної влади – поліції, прикордонної служби, 
податкової, відділів та управління у справах іноземців. Це підштовхує до са-
моорганізації, яка не завжди є найкращим вирішенням. Яскравим прикладом 
є банальне отримання дозволу на перебування. Мігранти переважно «бояться» 
цієї процедури, вважаючи її складною й незро-
зумілою. Якби мігрант знав, що службовець є 
його «другом і партнером» у вирішенні спіль-
ної справи, то він не звертався б до числен-
них фірм-посередників, які часто керуються 
не його благом, а власним прибутком. Однак 
мігрант, як би прикро це не звучало, сприймає 
чиновника як ворога й не довіряє йому. 
 Цієї проблеми, на думку експертів, 
можна уникнути через налагодження тісної 
співпраці між органами публічної адміністра-
ції та мігрантськими неурядовими організаці-
ями. Існує потреба у створенні спільної плат-
форми для обміну досвідом. Мігранти більше 
довіряють неурядовим організаціям і тому 
частіше звертаються до них за допомогою. 
Як наслідок, організації мають величезну обізнаність у мігрантських потребах 
і можуть поділитися цими знаннями з публічними адміністраціями. 
 Під час обговорення повстало питання участі іноземців у громадському 
житті. Пасивного існування мігранта в польському суспільстві недостатньо для 
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його повноцінної інтеграції. Важливо, щоб вони почувалися не лише частиною 
цього середовища, а й його активними творцями. Якщо надання політичних 
прав є питанням консенсусу, до якого ще має дійти польське суспільство, то 
до громадського життя можна залучати іноземців уже сьогодні. Мігранти, які 
є постійними резидентами, повинні отримати виборчі права принаймні на рівні 
громад. Особа, що відчуває відповідальність за благоустрій місцевості, де вона 
проживає, буде значно більше інтегрована до місцевої спільноти, ніж пасивний 
споживач благ. Українці, які прибули до Польщі нещодавно, також, на думку 
учасників обговорення, можуть залучатися до громадських консультацій або 
ж спільних ініціатив мешканців. 
 Спеціалісти зазначають, що будь-які розмови про інтеграцію потрібно 
супроводжувати відповідною публічно-інформаційною кампанією. Її не треба 
розуміти занадто вузько, наприклад як рекламу на телебаченні та білбордах, – 
вона має бути комплексною й охоплювати всі рівні польського суспільства. До 
неї можна залучати школи та університети. Варто підкреслити роль останніх, 
оскільки вони здатні розробити й запропонувати низку програм, спрямованих 
на вивчення феномена різнорідності та багатокультурності, основ антидискри-
мінаційної політики, розуміння міжкультурних відмінностей тощо. 
 Важливо, щоб публічна інформаційна кампанія була направлена як на 
мігрантів, так і на польське суспільство. Громадян Польщі також потрібно ін-
формувати про права і обов’язки мігрантів. Це значно знизить імовірність утво-
рення й поширення стереотипних  маніпуляцій у суспільстві.
 Усі вище названі проблеми вказують на те, що в Польщі існує більш гло-
бальна проблема, а саме – фактична відсутність інтеграційної політики. Про-
блеми вирішуються з позиції терміновості та нагальної необхідності, без роз-
мірковування про подальші перспективи або ж попередження ризиків. Цікаво, 
що обговорення експертів почалося з питання, чим взагалі є інтеграція, і далі 
це питання супроводжувало всю дискусію. Якщо ми визначаємо інтеграцію як 
буття разом, то побудова стратегії інтеграційної політики – це справа й обов’я-
зок усіх зацікавлених сторін – державної влади, самоврядування, громадян 
і мігрантських спільнот.

Оксана Пестрикова
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26 вересня 2022 року в Українському домі у Варшаві відбулася презентація 
україномовної версії звіту «Гостинна Польща 2022+: як мудро підтримати 
Польщу в прагненні допомогти особам, що тікають від війни в Україні». Його 
підготували спеціалісти дослідницького інституту «WiseEuropa». Представ-
ляємо вам висновки стосовно освіти, які опрацювала відповідна робоча група. 

 Останнім часом варшавська мерія почала публікувати актуальну статис-
тику, пов’язану з життям громадян України, які прибули до столиці, рятуючись 
від війни та її наслідків. Зокрема, тепер ми можемо легко дізнатися, що в сто-
личних ліцеях навчаються 1244 громадянина України, ще 425 осіб зареєстро-
вано в інших навчальних закладах, що своїм навчальним рівнем відповідають 
загальноосвітньому ліцею. Одночасно на сайті мерії  можна також прочитати, 
що у Варшаві зареєстровано  13 161 громадянина України у віці від 14 до 18 
років як особу, що рятується від війни. Це саме той вік, коли польські діти за-
звичай навчаються в ліцеях. Зрозуміло, що факт реєстрації у місцевому тери-
торіальному управлінні не гарантує того, що людина буде проживати в цьому 
населеному пункті. Проте досвід підказує, що кількість зареєстрованих осіб не 
дуже відрізняється від кількості наявних. Отже, лише кожен десятий із наших 
юних співвітчизників  продовжив здобувати середню освіту в польській школі. 
Якщо поглянути на інші вікові категорії, то ситуація не буде кардинально від-
різнятися. Більшість українських дітей знаходяться поза контролем і впливом 
польської системи освіти. Якщо подивитися на статистку 1–8 класу, ми поба-
чимо інші цифри, але співвідношення учнів таке саме між тими, що увійшли до 
польської системи освіти, і тими, хто залишився в українській системі, навчаю-
чись онлайн.
 Добре це чи погано? Залежить від того, як ми собі уявляємо ідеальну 

ОСВІТНІ ВИКЛИКИ ПОЛЬЩІ, 
ПОВ’ЯЗАНІ З ПОЯВОЮ 
УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ-БІЖЕНЦІВ 
У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
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освітню інтеграцію українських дітей у Польщі. Якщо ми є прибічниками так 
званої «жорсткої інтеграції», тобто вважаємо, припускаємо або віримо, що 
більшість українських дітей уже не повернуться до своєї країни, то дані вар-

шавської мерії свідчать про органі-
заційну катастрофу – тільки кожен 
десятий учень буде готовий до до-
рослого життя в Польщі та ЄС. Якщо 
ж виступаємо за «м’яку інтеграцію», 
яка передбачає, що особа не повин-
на занадто прив’язуватися до нової 
країни і має бути завжди готова до 
повернення, то варшавська освітня 
статистика не вселятиме нам нічого, 
окрім оптимізму. Діти (і їхні батьки) 

збираються при першій нагоді повернутися додому, тож для них нормальна 
українська освіта буде ціннішою, ніж, хай і дуже цікавий, досвід повного чи 
часткового занурення в освіту іноземну. Інша річ, що як підказує нам життєвий 
досвід – головні суспільні актори, держава й прості люди зазвичай самі слабо 
розуміють, чого вони насправді хочуть.  Тому й запитання «що робити?» най-
частіше ставлять не бенефіціанту, а експерту.  
 Ще в травні 2022 року спеціалісти, зібрані організацією «WiseEurope», 
підготували багатосторінковий і докладний рапорт «Gościnna Polska 2022», 
у якому запропонували, зокрема, п’ять моделей забезпечення можливості про-
довження освіти для українських дітей, що, рятуючись від війни та її наслідків, 
разом із батьками прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. Одні з цих 
моделей відповідали політиці «жорсткої» інтеграції, інші – «м’якої». 
 Перша модель передбачала навчання молодих українських громадян 
насамперед на підготовчих відділах, що вже в цей час активно організову-
валися при польських школах і ліцеях. Друга – залучення до звичайних кла-
сів із польською системою освіти, третя – продовження українськими дітьми 
онлайн-навчання в українській системі. Четверта й п’ята моделі передбачали 
стаціонарне навчання в Польщі за українськими освітніми програмами. Або 
завдяки створенню окремих українських шкіл, або організації міжнародних, 
наприклад польсько-українських, відділень у польських школах. Для кожної 
моделі експерти описали сильні та слабкі сторони, подали цікаві й корисні по-
ради щодо можливості їх реалізації. 
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 За менш ніж п’ять місяців стрімкого та непередбачуваного 2022 року 
життя відкоригувало багато чого в запропонованих експертами вирішеннях. 
Наприкінці літа польське Міністерство освіти досить впевнено відкинуло саму 
можливість четвертої і п’ятої моделей. Сенатський законопроєкт, що передба-
чав організацію міжнародних відділів і запровадження фінансової підтримки 
з боку держави для українських стаціонарних шкіл, отримав негативну екс-
пертну оцінку в міністерстві, тож працю над ним було згорнуто. 
 Перші три вирішення «загалом» витримали перевірку життям, проте 
шість місяців виявилися достатнім терміном, щоб уже встигла назбиратися ве-
личезна кількість дрібних, практичних проблем, які варто було обговорити.
 У вересні 2022 року «WiseEurope», презентуючи україномовне видання 
свого рапорту, зібрало у Варшаві спеціалістів, представників неурядових ор-
ганізацій, української меншини в Польщі та освітян, що на практиці займалися 
проблемами, пов’язаними з освітою молодих українців, які тимчасово залиши-
ли свою батьківщину.  

Якими були результати цього експертного обговорення? 

 Передусім виявилося, що вибір між польською та українською система-
ми освіти не такий вже й вільний. Точніше твердження, що батьки можуть ви-
брати: віддати дитину до польської школи чи продовжити навчання онлайн, 
– не до кінця  відповідає дійсності. Багато 
батьків скаржаться, що не так легко віддати 
дитину до польської школи або ліцею. Дирек-
тори навчальних закладів повідомляють їм, 
що місць у школах немає, попри те що місцеві 
відділи освіти стверджують зворотне. Причи-
на тут криється не в упередженому ставленні 
до молодих українців. Кожна «понадпланова» 
дитина – великий логістичний виклик для ди-
ректора. Якщо в класі буде понад 30 учнів, то його можна розділити на два 
менших, але це також означає, що треба буде знайти ще одного вчителя, ще 
одну аудиторію, повністю переробити розклад. У такій ситуації директору 
легше відмовити українським батькам, ніж ризикувати вже налагодженим на-
вчальним процесом. 
 Друга проблема – можливість організації підготовчих відділів для дітей 
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з України не перетворюється автоматично в організацію якісної освіти для ма-
лих українців. Чим, наприклад, не задоволені батьки, які віддали своїх дітей 
до польської школи? Дітей із різних вікових груп (а це часом сильно погіршує 
психологічне самопочуття учнів) запрошують до однієї аудиторії, де з ними ці-
лий день вивчають польську мовою. Викладати можуть різні вчителі, на під-
ставі різних підручників, часом навіть не дотримуючись загальної програми. 
Польський уряд щедро фінансує викладання польської мови учням-іноземцям, 
настільки щедро, що якість отриманих знань не впливає на рівень його фінан-
сування. Важливою є тривалість навчання, зарплата вчителя, кількість уроків 
щотижня, але не його результативність.  Усе, що гарантовано отримують бать-
ки, – денна опіка над їхньою дитиною. Проте їм зовсім не гарантують, що укра-
їнський учень, який рік свого життя проведе в підготовчому класі, потім зможе 
нормально вчитися разом зі своїми польськими однолітками.
 Однак, навіть коли йдеться про повну денну опіку, тут також виника-
ють проблеми. Учень підготовчого відділення має право на користування всією 
шкільною інфраструктурою – басейном, стадіоном, бібліотекою, групою про-
довженого дня тощо, проте на практиці українські учні не поінформовані про 
ці можливості, а якщо і знають, то шкільна адміністрація нечасто заохочує до 
користування ними. Закон не забороняє наймати на непедагогічні посади іно-
земців, а уряд навіть дає фінансову можливість організувати українські групи 
продовженого дня, проте керівництву навчальних закладів часом легше пе-
ретворити підготовчі групи на своєрідні педагогічні гетто, ніж витрачати час 
і ресурси на інтеграцію українських дітей до польських учнівських колективів.
 Альтернативою стаціонарній освіті в польській школі є продовження 
освіти в українській системі онлайн, тобто дистанційно. Експерти відразу вка-
зали на дві сильні сторони такого вирішення. Дитина засвоює звичний мате-
ріал та отримує зрозумілі для себе й батьків документи про освіту, а більш 
важливе, що створюються умови для підтримки української освітньої системи. 
Не закриваються й не об’єднуються українські школи, українські педагоги про-
довжують працювати та отримувати зарплатню, а якщо пригадати те, що війна 
йде також за душі українців, – активна українська школа виступає гарантією 
досягнення переможних цілей.  
 Проте в реалізації  цього вирішення виникають проблеми. Дитина має 
обов’язок навчатися. Зараз батькам, щоб уникнути проблем із польським зако-
ном, вистачить підписати декларацію про те, що їхній син чи донька продовжує 
навчання в українській освітній системі. По суті один аркуш формату А4 пере-
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творює українську дитину в невидиму, неіснуючу для польського освітнього 
міністерства. Чи дійсно вона бере участь у заняттях, чи не змушена працювати 
в начальний час, чи засвоює матеріал – усе це не можуть проконтролювати 
польські чиновники. В ідеалі це мала б бути проблема вже українських освітян, 
проте в умовах війни та дистанційного навчання контроль над виконанням ос-
вітнього обов’язку українських дітей ускладнений. 
 Під час обговорення було запропоновано «третій варіант». У польських 
містах активно створюються пункти дистанційного навчання. Всі вони вигля-
дають більш-менш однаково. Досить великі приміщення, у яких обладнано 
шкільні робочі місця з комп’ютерами й доступом до мережі Інтернет. Дитина 
може прийти в такий пункт і провести там повноцінний шкільний день. Праців-

ники пунктів – це здебільшого співгро-
мадяни  учнів.  Вони організують роботу, 
стежать за порядком та станом мате-
ріально-технічного обладнання. Тільки 
у Варшаві з вересня 2022 року діє 49 по-
дібних пунктів. Однак більшість напівп-
орожні. В інших регіонах, де функцію 
пунктів дистанційної освіти виконують 
бібліотеки, – ситуація така ж сама. Біль-
шість українців, що рятуються в Польщі 

від війни та її наслідків, відрізняються слабким рівнем соціальної довіри, яка 
зараз помножується на фатальну непоінформованість про ініціативи польської 
влади. Залишити дитину протягом дня сам на сам з комп’ютером здається для 
них більш безпечним, ніж відправити її на навчання з іншими дітьми до пункту 
дистанційної освіти. 
 Виправити ситуацію могло б оголошення навчання в цих пунктах 
обов’язковим. Дитина приписувалася б до одного з них, її участь у заняттях 
контролювалася б, протягом дня вона б знаходилася під опікою дорослих і от-
римала можливість спілкування з однолітками, тобто жила б поза навчальним 
шкільним життям. Однак таке вирішення пов’язане з необхідністю позаеконо-
мічного тиску, примусу українських громадян, на що польська держава наВряд  
чи колись наважиться.
 Окрім глобальних проблем освіти, експерти висловилися про проблеми 
більш практичні. Як мотивувати українських дітей вчити польську мову? Вони 
патріотичні та оптимістичні, сподіваються на швидку перемогу, а отже, став-
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Олександр Пестриков

лять резонне питання: нащо вчити мову, яка, можливо, пізніше ніколи в житті 
не знадобиться? Як збільшити час і надати можливість краще вивчити укра-
їнську? У Польщі серед іноземних мов немає української, проте є російська, 
тож багато хто, щоб покращити оцінки, змушений вибирати її як обов’язковий 
предмет на вибір. Польща гарантує своїм громадянам навчання рідною мовою, 
проте громадян українського походження в Польщі не більше 40 тис., а осіб 
з українським громадянством тільки перед війною було понад один мільйон. 
Чи може польське освітнє міністерство при проєктуванні мережі українських 
шкіл спиратися не на першу, а на другу цифру?
 Експерти, зібрані в Українському домі у Варшаві, з ініціативи «WiseEurope» 
обговорювали проблеми юних українців цілий день. Залишається сподіватися, 
що їхні поради доповнять нові видання «Gościnnej Polski», адже сумнівів у тому, 
що Польща буде гостинною не тільки у 2022 році, але й пізніше, ані в зібраних 
експертів, ані в автора статті немає.   

16

Наш вибір   Спеціальний випуск



30 вересня – 2 жовтня 2022 року в будинку Українського народного дому 
в Перемишлі відбувся «Форум партнерства та інтеграції», організатором якого 
виступила Коаліція меншинних і мігрантських організацій (КОММ). Цьому за-
ходу передували майже два роки діяльності Коаліції, протягом яких відбули-
ся три зустрічі з метою визначення потреб і можливостей організацій, що до 
неї входять. Коаліцію меншинних і мігрантських організацій створили три мі-
грантські утворення – «Калейдоскоп культур» із Вроцлава, фундація «Зустріч» 
із Кракова і фонд «Наш вибір» із Варшави, та перемиський відділ Об’єднан-
ня українців у Польщі. Мета такої організаційної співпраці – це консолідація 
потенціалу й ресурсів середовища мігрантів і національної меншини. Повно-
масштабне вторгнення в Україну не змінило самої мети існування Коаліції. На-
віть більше – війна показала важливість її існування задля кращої і успішнішої 
координації допомоги людям, які рятуються від воєнних дій.

 Як зазначають організатори, робота форуму присвячена цілісному ви-
світленню змін, що зараз відбуваються в національній структурі Польщі, ви-
кликам міграції, інтеграції та завданням, які 
постають у зв’язку з цими процесами перед 
неурядовими організаціями. До участі в заході 
було запрошено організації з середовищ націо-
нальних та етнічних меншин Польщі, мігрантів, 
біженців і організації, які діють на користь мі-
грантів. Загалом форум відвідала досить велика 
кількість учасників, для яких організовано низку 
дискусійних сесій та майстер-класів, присвяче-
них питанням розвитку власної організації, фор-

«ФОРУМ ПАРТНЕРСТВА ТА 
ІНТЕГРАЦІЇ» - СПРОБА ОБ’ЄДНАТИ 
МІГРАНТСЬКІ Й МЕНШИННІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ
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муванню її іміджу в ЗМІ, міжсекторальної співпраці тощо. 
 Роботу першого дня форуму відкрила дискусійна зустріч на тему «Гро-
мадяни, не-громадяни. Що з не-поляками робить польська правова система?», 
де обговорили становище осіб, які тривалий час проживають на території 
Польщі, діють у польській правовій системі. А оскільки вона багато в чому за-

лишається непристосованою до нових 
соціально-політичних реалій, ці люди 
постійно стикаються з проблемами. 
 Того ж дня було представлено 
рапорт «Діагноз потреб меншинних 
і мігрантських організацій». Його мета 
– вказати на основні аспекти функці-
онування зазначених організацій, їхні 
ресурси та потреби. На думку авторів, 
меншинні й мігрантські організації ма-
ють дещо відмінні сфери діяльності. 

Меншинне середовище багато уваги приділяє культурній та освітній діяль-
ності, що дозволяє зберігати національну ідентичність. Мігрантські організа-
ції більше зосереджуються на допомозі у вирішенні нагальних і термінових 
проблем мігранта. Таким прикладом може бути задоволення легалізаційних 
потреб іноземця, законності працевлаштування тощо. Не дивлячись на відмін-
ність напрямків активності меншинних і мігрантських організацій, вони мають 
поле для співпраці та взаємної підтримки. Зокрема, у меншини є розвинена 
інфраструктура, а в мігрантів – людський ресурс.
 Продовжила робочий день дискусійна зустріч на тему «Досі гості чи вже 
сусіди? Нагальні інтеграційні виклики Польщі». Представники академічного 
середовища й неурядових організацій розміркували про теперішнє й майбутнє 
багатокультурного польського суспільства. Учасники підкреслили, що найбіль-
шою проблемою у формуванні різнорідного та багатокультурного середови-
ща є відсутність інтеграційної політики. Зараз, і це важливо підкреслити, коли 
через війну до Польщі прибуло багато українців, фактично відсутні будь-які 
державні напрацювання у сфері інтеграційної політики. Така ситуація, на жаль, 
може призвести до своєрідної «геттизації» у суспільстві. Схоже, влада вважає, 
що оскільки польська й українська культури досить близькі, то інтеграція ново-
прибулих відбудеться сама по собі, без координації та допомоги держави. На 
практиці ж українці переважно звертаються за порадою й підтримкою до своїх 
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співвітчизників, які вже тривалий час перебувають у Польщі. Як наслідок, нові 
сусіди інтегруються не стільки до польського суспільства, як до вже існуючих 
мігрантських спільнот. Таким чином, намагання створити умови для інтеграції 
іноземців переважно бере на себе третій сектор, тобто неурядові організації. 
 Інша проблема, про яку згадали під час дискусії, пов’язана з важливіс-
тю забезпечення представництва мігрантів хоча б на рівні місцевої влади. Це 
значно прискорило б інтеграційні процеси, але зараз польське законодавство 
не передбачає такої можливості.
 Війна вимусила до міграції не лише етнічних українців. На жаль, про цей 
факт часом забувають. Дискусія «Відтінки біженства. Нові національні менши-
ни у польському суспільстві» представила перспективу та досвід вимушеної 
міграції ромської, білоруської і кримсько-татарської спільноти. Після подій 
у Білорусі 2020 року найбільше білорусів переїхали саме до України. Зараз ця 
група мігрує до Польщі. «Білоруська проблема» полягає в тому, що, на жаль, 
польському суспільству (як і українському) притаманне негативне ставлення 
до білорусів як прибічників російської агресивної політики, навіть незважаю-
чи на їхню виразну політичну позицію. Велика етнічна група, яка прибуває до 
Польщі й потерпає від стереотипного ставлення, – це роми. Досить часто їм 
відмовляють в отриманні законодав-
чо гарантованої допомоги тільки че-
рез їхню приналежність до спільноти. 
Найбільшою ж проблемою кримських 
татар є перетин кордону. Частина 
з них має українські паспорти, а отже 
й право безперешкодного пересуван-
ня, а частина, переважно діти, мають 
лише російські документи, що ство-
рює значні проблеми для в’їзду до ЄС.
 Форум чимало уваги зосередив 
на ролі медіа як джерела інформації про мігрантів і для мігрантів. Повномасш-
табне вторгнення російських військ на територію України спричинило зміни 
в діяльності медіа, які пов’язані як зі змістом, так і з формами своєї діяльності. 
Так, наприклад, досить помітно змінився образ мігрантів у перспективі 24 лю-
того. У польських медіа фіксується значно менше негативного контенту, пов’я-
заного з українцями. 
 Експерти визначають три основні зміни, які вплинули на діяльність медіа 
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мігрантів і меншини. Насамперед – це зміна адресата. До ескалації війни чи-
тачами й глядачами медіа переважно були представники меншини та мігрант-
ського середовища, після 24 лютого 2022 року до них додалися українці, які 
рятуються від війни. Як зазначають учасники дискусії, новий адресат мав ве-
личезні інформаційні потреби, які виникали з раптовості приїзду до Польщі й 
абсолютної відсутності орієнтації в тому, що відбувається. У такому контексті 
природньою є наступна зміна, яка відбулася у сфері мігрантських медіа, а саме 
– розширення штату працівників і шляхів комунікації.
 Окрім змін організаційно-технічного характеру, відбулися також зміни 
в мові медіа та трансльованого ними стереотипу біженця. Експерти зазначили, 
що важливо боротися зі стереотипом «бідного біженця» й демонструвати, що 
особи, які рятуються від воєнних дій, – різні, і вони не тікають від бідності чи 
поганої економічної ситуації,  а насамперед від війни.
 Головним підсумуванням плідної робити форуму стало підписання де-
кларації. Вона є результатом майже дворічної діяльності Коаліції і окреслює її 
інституційні засади. Відповідно до декларації, Коаліція відкрита до співпраці 
й запрошує до співучасті організації та фізичних осіб. Декларація доступна на 
веб-сторінках організацій-засновниць.
 Наприкінці організатори зауважили, що форум налічував приблизно 100 
учасників, відбулося близько 20 дискусій і майстер-класів, які охопили обго-
ворення викликів і труднощів, що повстають перед організаціями у їхній ді-
яльності на користь мігрантів, польської інтеграційної та міграційної політики, 
адаптації і освіти тощо.   

Оксана Пестрикова
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Ще до початку повномасштабної війни Росії проти України, в Польщі тимча-
сово або постійно перебувала досить помітна кількість українських громадян. 
Українці були найбільшою іммігрантською спільнотою країни, тому природньо, 
що найчастіше в проблемних ситуаціях українських громадян підтримували 
саме організації, орієнтовані на допомогу мігрантам і біженцям. 
Найбільші та найактивніші подібні організації об’єднані в Міграційний консор-
ціум громадських організацій із захисту інтересів мігрантів і біженців. Перелік 
організацій, їхні адреси та інтернет-сторінки зібрані на веб-сайті організації – 
https://konsorcjum.org.pl/.

Після початку повномасштабних воєнних дій, коли на східних кордонах Поль-
щі було зафіксовано явище масового напливу осіб, що рятувалися від війни на 
території України та її наслідків, кількість організацій, орієнтованих на допомо-
гу українцям, суттєво збільшилась.   
Інформація про їхню діяльність зібрана на порталі 
https://pomagamukrainie.gov.pl/, 
а також представлена в зручному картографічному вигляді на сайті 
https://mapujpomoc.pl/.

Не варто забувати й про можливості порталу https://szukaj.ngo.pl/, де за най-
простішим запитом «Ukraina» можна знайти перелік 522 неурядових організа-
цій, які займаються допомогою громадянам України на території Польщі в цей 
скрутний час. 

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ 
УКРАЇНСЬКИМ БІЖЕНЦЯМ: 
КОРИСНІ СТОРІНКИ 

Наш вибір   Спеціальний випуск

21

https://konsorcjum.org.pl/
https://pomagamukrainie.gov.pl/
https://mapujpomoc.pl/
https://szukaj.ngo.pl/



	Button 1: 
	Button 2: 


