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Шановна Ірино Михайлівно! 

На території Північно-Західної Польщі за експертними оцінками 
проживає понад 70 тис. етнічних українців, які були переселені на ці землі 
внаслідок операції «Вісла». Мовні та освітні потреби місцевих українців 
забезпечуються діяльністю трьох Комплексів шкіл з українською мовою 
навчання у мм. Білий Бір, Гурово-Іллавецьке, Бартошиці, а також роботою 70 
пунктів вивчення української мови та літератури, які створено при польських 
середніх школах, а також при греко-католицьких парафіях. Всього 
українську мову вивчають близько 3000 дітей, що становить менше 5% від 
усієї чисельності школярів національних та етнічних меншин Польщі. Понад 
100 педагогічних працівників (40 вчителів суботніх шкіл та 60 педагогів 
загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання) потребують науково-
методичної допомоги, що складно забезпечити силами одного (з двох на цілу 
Польщу) методиста. 

У зв'язку із цим важливим є проведення науково-методичних заходів 
для підвищення кваліфікації вчителів. 

Генеральне консульство України в Гданську висловлює Вам вдячність 
за делегування молодшого наукового співробітника МЮК Богдана Сиванича 
на II Міжнародну науково-методичну конференцію для вчителів шкіл з 
українською мовою навчання, що відбулася у грудні ц.р. в м. Гурово-
Ілавецьке. 

Беручи до уваги те, що діяльність Інституту орієнтована, крім усього 
іншого, на підтримку ефективної роботи українських громад та шкільництва 
за кордоном, важливо було б налагодити співпрацю із Комплексами шкіл з 
українською мовою навчання у мм. Білий Бір, Гурово-Ілавецьке, Бартошиці з 



метою створення у перспективі на базі однієї з них Методичного центру 
українознавства. 

Користуючись нагодою дозвольте подякувати Вам за високу оцінку 
діяльності Генерального консульства України в Гданську та привітати Вас із 
прийдешнім Новим Роком 2014 р. та Різдвом Христовим. Нехай ці свята -
вісники оновлення, мрій і сподівань - принесуть Вам добро, мир і достаток. 

Генеральний консул М.Д.Янків 


