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Однією із суспільних проблем, що переймалася інтелігенція 
Російської імперії, був високий рівень безграмотності в країні, особ-
ливо жіночої. Громадські активісти з числа прогресивних і свідомих 
осіб прагнули поширити грамотність, створюючи різноманітні почат-
кові навчальні заклади. 

Звичайно, що ця проблема не оминула і поляків Російської 
імперії. Рівень грамотності серед польського населення різнився по 
губерніях. Найвищим він був у поляків Харківської, Полтавської та 
Чернігівської губерній. Показники грамотності у правобережних і 
Таврійській губерніях були найнижчими. Середній показник жіночої 
грамотності у поляків складав 37,5 %, чоловічої 44 % [1]. Фактично, 
більше половини населення було неписемним, що не могло не 
турбувати польську інтелігенцію і передову громадськість. 

У боротьбу з неписемністю вступили польські жінки. На від-
міну від російських активісток просвітницького руху, польки виму-
шені були здійснювати таємну освіту, оскільки освіта польською 
мовою була забороненою. Сьогодні є вкрай важливим вивчити досвід 
просвітницької діяльності польських жінок, оскільки саме завдяки 
їхньому сприянню населення не тільки отримувало початкову освіту, 
але й зберігало власну писемність, національні освітні традиції та 
культуру. 

Жінки брали активну участь у створенні та функціонуванні 
таємних початкових навчальних закладів як організаторки справи. У 
багатьох спогадах поляків Наддніпрянщини ми знаходимо підтверд-
ження тому, що жінки дбали про організацію навчання, підручники, 
самі викладали. Приміром, у спогадах Ю. Дияковської жіноча таємна 
школа, що утримувала її тітка, була закладена на кошти родича 
Петра Дияковського [2, 1-2]. Інша авторка спогадів, А. Чаман-Пав-
ловська, згадує, що польська буржуазія намагалась створювати різно-
манітні заклади, притулки, школи для навчання, щоб не допустити 
денаціоналізації поляків. Не називаючи імен меценатів, вона 
повідомляє, що опікувались цими школами жінки [3, 39]. 
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Серед найвідоміших жінок, які підтримували освіту польської 
людності, слід назвати М. Собанську, яка, діючи у межах Товариства 
Доброчинності, опікувалась декількома початковими школами,  
М.-Є. Джевицьку та М. Ярошинську, які опікувалися школами в 
Одесі та Києві, Л. Ярошинську, засновницю організації Macierz 
Szkolna (Шкільна Матиця) на Поділлі [4, 27, 260].  

Macierz Szkolna – організація польської інтелігенції, що відк-
ривала початкові школи в багатьох місцевостях Королівства Польсь-
кого, а пізніше розповсюдила свою діяльність і інших регіонах, де 
мешкали поляки [5, 163; 6]. Шкільна Матиця поширювала свою 
діяльність у багатьох районах Правобережної України [7, 12]. На-
чальник Київського жандармського управління дуже влучно охарак-
теризував діяльність мережі, заявивши, що «до її роботи народ був 
глухим до національної проблеми – тепер дозрів» [8, 413] 

Засновницею Шкільної Матиці на Поділлі була Л. Ярошинська 
(1879–1970) [9, 25–27]. Оселившись у Брацлавському повіті Поділь-
ської губернії, вона стала однією з найактивніших учасниць польсь-
кого громадського руху. Маючи добру освіту, яку вона здобула у 
Франції та Швейцарії, Л. Ярошинська намагалася здійснювати все 
можливе для розповсюдження освіти. Замість таємних шкіл, на які 
постійно здійснювались облави, вона відкривала легальні майстерні, 
де вихованці навчались різноманітним кустарним промислам: у 
Гнівані – школа вишивки, Красному – виготовлення кошиків тощо 
[10, 879]. Допомагала Л. Ярошинська і в організації  таємних  громад  
сестер Марії, співпрацюючи з М.-Є. Джевецькою. Пізніше, у 1917 р., 
з напливом польських біженців і потребою надати дітям освіту, 
Л. Ярошинська взяла участь у з’їздах польських жінок, поляків Він-
ниччини, де виступила однією з організаторок шкільної справи. 

Багато фактів про участь жінок в організації початкового нав-
чання зберігають матеріали Центрального державного історичного 
архіву України в м. Києві. Таємні початкові школи для польських 
дітей викривались жандармерією, як правило, за доносами. У 1886 р. 
такі школи були виявлені у декількох містах. Дослідження польсь-
кого історика Л. Заштовта підтверджують поширення просвітницької 
діяльності польського населення в південно-західних губерніях на 
початку ХХ ст. Однією з особливостей створення початкових шкіл є 
те, що багато з них в повітових містах утворювали жінки-міщанки, на 
відміну від сільських шкіл, де їх організація належала місцевим 
селянам чи католицьким священикам [11, 98–99]. 
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Що ж штовхало польських жінок брати участь у забороненій 
діяльності? Звичайно, що громадянська позиція жінок, які були 
освіченими і могли надати початкові знання дітям, відігравала значну 
роль в активізації просвітницької діяльності. Важливе  значення  
мала також панівна програма суспільного розвитку – «праця біля 
підстав», тобто легальна діяльність, спрямована на формування сві-
домої, активної громадськості, підняття іі культурного і освітнього 
рівня, а також рівня благоустрою країни в цілому, проголошена вар-
шавськими позитивістами. Вона зосереджувалась на щоденній праці, 
що мала на меті змінити світогляд бідних прошарків суспільства. 

На відміну від Польщі, де така робота проводилась з народом і 
задля народу, на кресах вона була орієнтована лише на польську 
частину населення. Одначе необхідність «праці біля підстав», як 
основи збереження польської нації в українських губерніях і відсічі 
політиці денаціоналізації, була зрозумілою. Людей різного економіч-
ного становища, статі та віку, походження та політичних уподобань 
об’єднувала діяльність, спрямована на формування свідомого польсь-
кого середовища, основою якого було навчання рідною мовою. 
Польські жінки, влаштовуючи таємні початкові школи, навчаючи 
дітей грамоті рідною мовою, сприяли становленню національної 
свідомості і поширенню просвіти. Однією з характерних рис такої 
діяльності став цілком патріотичний зміст цієї роботи. 
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Протягом останнього року волонтерство стало одним із поши-
рених проявів громадської діяльності в українському суспільстві. Це 
питання на сьогодні є досить актуальним, особливо в умовах війни в 
Україні. Якщо раніше добровольці здебільшого допомогали дитячим 
закладам, хворим, малозабезпеченим прошаркам населення, то сього-
дення значно розширило сферу діяльності волонтерів. Разом із тим, 
майже все населення України долучилося до цій форми в цю форму 
соціальної активності. Тобто, хоча б один раз кожна людина підтри-
мала ініціативу волонтерів, або за власним бажанням надала мате-
ріальну чи моральну допомогу тим, хто цього потребував. Характер-
ним для сучасного волонтерського руху в Україні є активна участь у 
ньому дітей різного віку. Така риса є обнадійливим фактором для 
майбутнього нашої країни. У наших нащадках ще з дитинства 
проявляються людяність, доброта, небайдужість, милосердя, що є 
основою гуманного й духовного суспільства. 

Волонтерство, як важлива сфера соціальної діяльності та 
реалізації особистості, широко популяризується засобами масової 
інформації. Необхідно наголосити на тому, що роль інформаційного 
простору в цьому аспекті діяльності є не лише необхідною, але й 
неоціненною. Головне, щоб надавалася повна і правдива інформація. 
Завдяки її розповсюдженню все ширше і ширше коло суспільства має 
можливість долучитися до цього процесу, надати ту чи іншу допо-
могу. Основними сучасними потужними інформаційними джерелами 
є телебачення та інтернет. Якщо телебачення охоплює всі прошарки 
населення, то молодь у більшості звертається до мереж інтернету. 
Також частина населення є прихильниками преси. 


